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Алғы сөз

Күллі мадақ пен мақтау жаратылысты жоқтан бар 
еткен аса қамқор, ерекше мейірімді, қияметтің патшасы 
Ұлы Жаратушы Аллаһ тағалаға тән!

Он сегіз мың ғаламның сардары, адамзаттың асыл 
тәжі пайғамбарымыз Мұхаммедке (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) 
Аллаһ тағаланың салауаты мен сәлемі жаусын!

Ұлы құдіретке ие Аллаһ тағала мен Оның мейірім 
шапағатына мұқтаж құлдарының арасында байланыс 
орнату – діннің мұраты. Жер бетінде әділдіктің әуезін 
құрайтын, шыншылдықтың шыңын көрсететін, адам-
зат баласының бойына ізгілік пен дархандықтың дәнін 
егетін де Ислам діні екені хақ. Ислам дінін танып-білу 
үшін Құран кәрім басты негіз болса, одан кейінгілердің 
қатарына сүннет пен хадисті жатқызамыз. Исламның 
кәусарымен сусындаған пенде тура жол тауып, асыл 
мұратына жетері күмәнсіз.

Еліміз елдігін танытып, еңсесін тіктегелі қарға та-
мырлы қазақ елі ата-баба қалдырған сара жолдан айны-
май, Құдайға құлшылық етуге, ана тілде еркін сөйлеуге, 
аманат дініміз Исламның бұлағынан шөлін қандыруға 
зор мүмкіншілік алды. Азаттықтың таңы атып, өшкеніміз 
шырадай жанып, жоғалғанымыз қайта табылып, салт-
санамызды бұғаудан босатқан мұсылмандық жолымыз-
бен қайта қауыштық. 

Діннің жандануы бүгінгі таңда ерекше қарқын ала 
бастады. Қазақ қазақ болып атқа қонғалы Исламнан 
басқа діннің етегінен жармасқан емес. Тарих беттерінің 
қатпарларына зер салсаңыз, сонау Қараханид кезеңінде 
ақиқаттың шуағын сезіне білген.
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Сөзіміздің өзегіне арқау болсын, Қазақстан қазіргі 
таңда көпұлтты мемлекеттердің қатарынан қара үзіп 
шығып, ат оздырып отырған жайы бар. Дегенмен елдегі 
татулықты, бейбітшілікті ұстап тұрудың сыры Исламда 
жатыр. Имандылықпен өрілген әрбір күнімізді бақыттың 
бесігінде өткізіп жатқанымыз Аллаһ тағаланың шара-
паты деп білеміз. Әңгімеміздің төркіні де сол, қазақ 
халқы жалпылай алғанда Имам Ағзам Әбу Ханифа 
мәзһабының айдынынан алшақтаған емес. Ханафи 
мәзһабының ең басты ерекшелігі сол, халқымыздың 
санасына сыйымды, жүрегіне қонымды, әрі дәстүрі 
мен әдет-ғұрыптарына кеңдікпен қарайды. Әлемдегі 
иісі мұсылман баласының үштен бірі осы мәзһабты 
ұстанатыны және бар. Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасы да Ханафи мәзһабының негізінде өз 
жұмыстарын жалғастырып келеді. Әрине, артық-кемді 
түгендеп жатқанымыз жоқ. Әһли сүннет жолының 
хақ мәзһабтары ретінде танылған Шафиғи, Ханбали, 
Мәлики жолдарына да құрметпен қарау керек екенін 
айта кеткеніміз орынды болар. Басқаға деген құрмет 
пен сыйластықтың іргетасына рухани ілім қаланса ғана 
кемел ауызбіршілік пен толымды сыйластықтың арта 
беретініне күмән жоқ.

Қолдарыңызға тиіп отырған бұл ислам ғылымхалы 
ата-бабамыз ертеден бері ұстанып келе жатқан 
Ханафи мәзһабы негізінде дайындалды. Себебі Ис-
ламды тану жолындағы методология жібінің бір ұшы 
Әбу Ханифада жатқанын ойға алуымыз керек. Имам 
Ағзам – Исламның имандылық негіздерін Құран мен 
сүннет, ақыл мен ғылым төңірегінде анықтауда жіті 
мән берген, ірі ғұламалардың бірі. Әбу Ханифаның 
байыбын таппаған мәселелер жайлы пікірлері мен 
анықтамалары, пәтуалары мен үкімдері қазіргі таңда да 
өзінің өміршеңдігі мен өзектілігін танытып отыр.
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Хақтың жолын іздеген, Құдайдан үміт үзбеген 
жандар, шариғаттың шеңберінен шықпау үшін са-
насын сан-саққа жүгірткен түрлі сұрақтардың жа-
уабын табу үшін ғаламторды шарлап, көл-көсір 
кітаптарды ақтармағанда қайтеді? Мұндай сәтті 
жаңашыл ағымдардың пайдаланып кетуі әсте ғажап 
емес. Осыған жол бермес үшін ҚМДБ-ның бекітуімен, 
арнайы тапсырысымен түрлі діни кітаптар, басы-
лымдар шығарылып, өзінің мазмұндылығымен, 
жаңашылдығымен ерекшеленіп, оқырман қауымның 
көңілінен шығып келеді. Мұсылмандарда «ғылымхал» 
дінге бет бұрғандардың тегіс жолда сүрінбеуіне 
жәрдемдесетін құрал екені рас. «Ғылымхал» елімізде 
ойдағыдай дамып келе жатыр десек, шындықтың ауы-
лынан алыс кетпегеніміз болар. Елімізде бой көтерген 
еңселі, күмбезін күн сүйетін мешіттер, қарап, шекесі 
шылқымай жүрген айтыс-тартыстың шешіміне түйінді 
пәтуасын таңатын «ғылымхал» баршаға керек-ақ. 
Сондықтан «қолда барда алтынның қадірі жоқтың» 
керін келтірмей, қолға тиіп отырған ғылымхалдан біраз 
нәрсе көңілге тоқып алуға болады. Абай атамыздың өзі: 
«Кімде-кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, 
оны Құдай ұрды, ғибадаты ғибадат болмайды», – деп 
үйрену мұсылманның бесіктен көрге дейінгі міндеті 
екендігін айтқан. 

«Ислам ғылымхалы» туралы жақсы түсінік 
қалыптастыру үшін ең бірінші ғылымхал туралы 
түсінік пен таным болуы шарт. Қазіргі таңда көңілді 
күпті ететін сауалдарға әркім әр түрлі жауап қайырады. 
Мұндай сәтте мұсылман қайсысын таңдайды? Кімді 
тыңдайды? Міне, бұл – басты мәселе... Дін саласындағы 
сан алуан сауалдарға берілген жауаптардың, пікірлердің 
дұрыс-бұрыстығын білуге ұмтылған жүрегінде иманы 
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бар әрбір жан үшін осы еңбектің құндылығы жоғары 
болар деген үміттеміз.

«Жақсы кітап ақылды адамның әңгімесімен бірдей» 
деген ұлағатты сөзді еске алсақ, кітапты да кез келген 
адам жаза алмайды. Бұнымен не айтқымыз келеді? 
Кітап авторлары құлшылық, зекет, қажылық, намаз, 
ораза, құрбан, тазалық, харам мен халал т.б. мәселелерге 
кеңінен шолу жасаған. Жоғарыда айтып өткеніміздей, 
еңбек Әбу Ханифа бағытында жазылғандықтан, осы 
мәзһабтың негізгі қайнар көздерінен мәліметтер 
сұрыпталып, реттілік тауып, аят пен хадистерден 
мысалдар жинақталып, тақырыптардың ауқымы 
кеңінен тарқатылуы, діни үкімдер мен пәтуалардың 
дәлелді берілуі өзіндік бір үйлесімін тапқан. Сондай-
ақ жалпыға бірдей түсінікті болу үшін қазақы жалпақ 
тілмен жазылған. Арабша мәтіндердің аударма-
сы да, түсініктемелері де жинақы әрі ұғынықты 
берілгені авторлардың өз мамандығының кәсіби шебер 
екендіктерін біз айтпасақ та айғақтай түседі. Бұл қазақ 
тілінде жазылып жатқан алғашқы ғылымхал емес. Бұған 
дейін де бірнеше ғылымхал жарық көрген болатын. 
Мұсылман елдерінде ғылымхалдың жүзден астам түрі 
бар. Ендеше, қазақ жұртшылығына ғылымхалдың көптік 
етпесі анық. Сондықтан барша адамзатты туралықтың 
төріне сүйрейтін асыл дініміздің қатпар-қатпарының 
мәнін аша түсіндірген осы ғылымхал көңіл көзі өткір 
оқырманның ілімін толықтыруға жәрдемі болса, 
қарлығаштың қанатымен су сепкендей еңбегіміздің еш 
кетпегендігі.

Төл дініміздің діңгегінің беки түсуі үшін өз үлестерін 
қосып жүрген кітап авторларына тауфиқ, еңбектеріне 
жеміс тілейміз! Аллаһ тағала істеріңізге береке берсін!
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Кіріспе

Аса қамқор, ерекше мейірімді де рақымды Аллаһ 
тағаланың атымен бастаймын!

Жоқтан бар етіп, ұшы-қиыры жоқ тұңғиық әлемді 
шексіз нұрына бөлеп, ерекше құдіретімен жеті қат көкті 
жаратқан, әспеттеп, адамзат баласына сый табақтай етіп 
ұсынған, барша жаратылыстың сырына қанық, әуелі мен 
ақыры болмаған Аллаһ тағалаға мақтау мен мадақтаулар 
болсын! 

Төрткүл дүниеге рақым етіп жіберілген, 
қараңғылыққа сәуле болып таралған, ақыл иесі 
адамзаттың барлығы рухани шөлін қандыратын кәусар 
хауыз секілді мөп-мөлдір саф қалпын сақтаған, он сегіз 
мың ғаламға сардар болған Мұхаммед (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) 
пайғамбарымызға Аллаһ тағаланың сәлемі мен игілігі 
болсын!

Ислам діні – жалпы мұсылман қауымына ғана арналған 
жол емес, барша адамзатқа тиесілі енші. Исламның 
негізгі қайнары – таухид, адалдық, шыншылдық пен 
әділеттілік, ақиқаттан бастау алып, қасиетті қағидалары 
арқылы адам баласын ізгілік пен бейбітшілікке үндеп, 
мейірімділік пен достыққа шақырып, одан әрі Аллаһ 
тағала түсірген қасиетті Құран кәріммен астасып 
жатыр. Ислам – ақиқатты тануға ұмтылған пенделердің 
жолына шамшырақ, қорғансызға пана, әлсізге қуат, 
жалғандықтың жолын кесіп, қараңғылықты қақ жарып, 
тура жолды меңзеген көктегі Темірқазықтай мызғымас 
бақыттың бақшасы. Сол бақшада тіршілік кешетіндерге 
осыншама нығметке шүкірлік айтып, өзара байланыс 
болсын деп, Аллаһ тағала бес уақыт намазды парыз етті. 
Намаз – адам баласының иманы мен сауабын реттейтін, 
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арсыздық пен жамандықтан, күдіктен тыятын, рухани 
жаны қаузағанда азық болатын, ақиретте бақытты 
ететін ғибадат. Шынайы ғибадат еткеннің бойында ізгі 
инабаттың, имандылықтың гүлі өркенін жаяды. 

«Имандылықтың белгісі – тілінен тамар шырасы», 
– деп Ыбырай атамыз айтпақшы, сөзіміздің жібі 
үзіліп қалмау үшін, тарамдалған ойды тақырыппен 
орайластырайық. Әсілінде, пенденің құлшылығы 
Аллаһқа ешқандай пайда да, залал да әкелмейді. 
Аллаһ тағаланың мейірім-шапағатына, түгесілмейтін 
қазынасына күллі адамзат баласы зәру. Ендеше, пенде-
ге құлшылық керек. Құлшылық – жұмырбастылардың 
нығметін арттырып, көңіл көзіне нұр құйып харам-
нан сақтандырып, адалынан ғұмыр кешуге, пайдалыға 
ұмтылдырып, пайдасыздан сақтандырып, күнә мен 
қателерді жуып-шайып, тозақ отынан алыстатып, 
Аллаһтың мейіріміне бөленетін күнге жеткізетін даңғыл 
жол іспетті. Шынайы жүрекпен жасалған ғибадат – 
әлсіз пенденің рухани кемелденуіне, асаудай кейде бой 
бермей кететін нәпсінің жүгенінде кетпеуге, мінез-
құлқының көркеюіне, бұл дүниеде емес, арғы дүниеде 
шексіз рақатқа батып, мәңгілік жаннат бағында қалуға 
сеп болары хақ.

Құлшылық демекші, ғибадатымыз қайырлы болуы 
үшін тура жол керек екені мәлім. Осы орайда әуелі 
фиқһ пен мәзһабтың ерекшеліктеріне тоқтала кетейік. 
«Мәзһаб» сөзінің астары «жол, бағыт, көзқарас» деген 
мағынаға саяды. Тарқата айтқанда, шариғатта арнайы 
тәсілдер, ережелер арқылы Құран мен сүннеттен 
шығарылған үкімдер мен көзқарастар жиынтығы 
«мәзһаб» делінеді. Қазіргі таңда мұсылман қауымына 
хақ жолға бастайтын төрт мәзһабтың бар екені мәлім. 
Жолы нұрға бөленген Ислам діні адамзат қауымына қанат 
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жайғалы, асыл діннің түйір дәні қазақ даласына да егілді. 
Содан бері Исламды кие тұтқан ата-бабаларымыздан 
жалғасқан тура жол Ислам ғұламасы, дарынды тұлға 
Әбу Ханифаның есімімен үндесіп кетті. 

Имам Ағзам Әбу Ханифа (Аллаһ тағала оған 
рақымын төксін) һижраның сексенінші жылы Куфа 
қаласында дүниеге келген. Жастайынан сахабаларды 
көріп және олардан білім алған. Сол себептен табиғин 
деп аталған. Имам Ағзам 4 жасында Құран кәрімді 
жатқа біліп, Пайғамбарымыздың (с.а.с.) көзін көрген 
Әнас ибн Малик, Абдуллаһ ибн Әбу Ауфа, Сәһл ибн 
Сағд және Әбу Туфайл (р.а.) сияқты сахабалардан дәріс 
алып, хадис тыңдап, дін іліміне сусындап өсті. Ұлық 
Имам Әбу Ханифа фиқһ саласында, хадистерді түсінуде, 
айтқан үкімдерінің дәлелдерін баяндауда ерекше па-
расатты болатын. Замандастары ол жайында былай 
дейді: «Өз кезімізде хадисті одан артығырақ түсінетін 
ешкімді білмедік». Ол Құран мен сүннет мәтіндерінен, 
сахабалардың пәтуаларынан, «қияс», «ғұрып», «истих-
сан», «жағдайларды есепке алу», «екі зиянның ең жама-
нын анықтау» секілді тәсілдерді қолданып, үкім шығара 
алатын мужтаһид дәрежесіне жетті. Осы ыждағаттың 
негізінде мұсылмандарға фиқһты үйрететін жаңа 
мәзһабтың негізі салынды. 

Міне, көріп отырғандарыңыздай, қолдарыңызға 
ұсынып отырған ғылымхалымыз да осы ұлы ұстаз, зама-
нында төрт мың шәкірттің көкірегіне ақиқат білімді құя 
білген, Исламның жалауын желбіретіп, мұсылмандық 
ойлау жүйесінің негізін салуға үлес қосқан дарабоз да-
нышпан Әбу Ханифаның еңбегінің негіздері бойынша 
дайындалды. Неге деген заңды сұрақ туындауы мүмкін. 
Әрине, жауапсыз қалдырмасымыз анық. 
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Әбу Ханифа – фиқһ ілімінің іргетасын қалап, оны 
дамытып, қалыптастыру жолында көп ізденіп, алғаш 
рет арнайы бөлімдер мен баптарға бөліп қарастырып, 
классификация жасаған ғалым. «Шариғаттың негізі 
– Құран мен сүннет. Бұл екі негізде кемшілік жасау 
ешкімге рұқсат етілмейді», – деп ұлы ұстаздың өзі 
айтпақшы, Аллаһ елшісінен жеткен барлық нәрсені 
көзінің қарашығындай сақтап, аят пен хадиске, сүннетке 
берік екендігін дәлелдеген. Оның Ислам жолының мың 
қатпарын ақтара отырып, Құран мен сүннеттің құқықтық 
нормаларын бекітуінде қоғам ішіндегі өзгерістер мен 
адами құндылықтарды басты назарға алуы, шариғатқа 
қайшы келмейтін салт-дәстүрлерге кең қарауы, заманын-
да туындаған мәселелерге орайластырып жауабы мен 
үкімін шығаруда Құран мен хадистердің мағыналарынан 
толықтай ашуы, баға жетпес сарабдал ойларының жемісі 
мұсылман жұртшылығының игілігіне әлі күнге дейін 
жарап отыр десек, қателеспеген болар едік. Заманында 
талай ойшылдарды мойындатқан Имам Ағзам артында 
ғаламат дүниелер қалдырды. Исламның иірімдерімен 
үйлескен ғұмыр бойы жинақтаған фиқһ мәліметтері күні 
бүгінде өзінің өзектілігін танытып отыр. Сондықтан 
қазіргі таңда қарапайым адам көп нәрсенің аражігі мен 
астарын ашып, өз бетінше жол таба алмайтындықтан, 
Құран ілімімен қоса хадис ілімін, фиқһ негіздерін терең 
зерттеген Әбу Ханифа сияқты мүжтаһид ғалымдардың 
үкімдеріне сүйенуге мұқтаж екені жасырын емес.

Дерегімізге дәлел болатын айтарымыз көп-ақ. Жа-
зиралы дархан даладағы жүзден астам ұлттың айрандай 
ұйып отыруы Аллаһ тағаланың мейірім-шапағатының 
түскендігі деп білеміз. Халықты бірлікке шақырып, 
имандылықты уағыздап отырған ҚМДБ да Исламның 
байрағын құлатпау үшін түрлі шаралар өткізіп, 
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мерейіңді асыратын мешіттердің санын көбейтіп, ай-
нымас жолды сілтейтін ақпаратқа толы түрлі кітаптар 
шығарып, дін жолында тер төгуден аянып қалған жоқ. 
«Бірлік бар жерде тірлік бар» деген халық нақылын ойға 
алған басқарма елімізде Әбу Ханифа мәзһабының кең 
жайылуына үлес қосып келеді. Осындай игі қадамдар 
жасалынып жатқанда, теңізге тамған тамшыдай болса 
да үлесімізді қосып, халықтың санасына сәуле құятын 
кітаптарды неге шығармасқа? Біз де осы тұрғыда ойлана 
келе, халықтың игілігіне жарасын деп осы ғылымхалды, 
Әбу Ханифа қалдырған еңбектерді қаузай отырып, 
негізгі қайнар көздерді басшылыққа алып, Құраннан, ха-
дистерден, қиястан, ижмадан т.б. дәлелдер мен дәйектер 
келтіре отырып, салмақты ойларымызды қағаз бетіне 
түсіруге тырыстық. Өзектілігіне орай тақырыптарды 
тарауларға бөліп, намаз, қажылық, тазалық, зекет, ораза 
туралы кеңінен толғай отырып, келелі мәселелерді сөз 
етіп, шешімін таппаған сұрақтарға барынша дәлелді, 
тұжырымды пікірлер айтып, түйінді негіздерін тілге 
тиек етуді басты мақсат тұттық. Біздің жазғандарымыз 
кітап бетіндегі сөз күйінде ғана қалып қоймай, 
оқырмандар игілігіне жаратып, сүйеніш іздегенде осы 
ғылымхалдан керегін тауып, Аллаһ тағаланың үкімдері 
мен Пайғамбарымыздың (с.а.с.) сүннетіне амал қылса 
деген ниеттеміз! 

Аллаһ тағала баршамыздың құлшылықтарымыз 
бен дұға-тілектерімізді қабыл етсін! Әмин!
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Діни үКімДерДің АнықтАмАсы

Ислам діні төмендегі үш талапқа сай адам баласына 
діни міндеттер жүктейді: 

1. Ақыл-естің дұрыс болуы; 
2. Мұсылман болу; 
3. Балиғат жасқа толу;
Ал енді осыларды жеке-жеке таратып түсіндірейік.
1. Ақыл-естің дұрыс болуы 
Дін наным-сенімге қатысты істерді адамның өз 

ықтиярымен жасағанын құптайды. Анығында дін 
сана-сезімі толысқан ақыл иелері үшін түсірілген. 
Сондықтан да иләһи бұйрықтарды орындап, тыйым-
дардан бойын аулақ ұстаған жандар ақиретте мәңгілік 
бақытқа бөленбек. Осы тұрғыдан алғанда ерекше 
жаратылған адам баласы үшін дін – Жаратушының 
айрықша сыйы. Аллаһ тағала адам баласын сансыз 
игіліктерге бөлеп, өзінің жер бетіндегі халифасы етіп 
жаратты. Күллі болмыстан ерекше етіп оған ақыл-сана 
берді. Бұған қоса екі дүниеде өзін бақытқа бастайтын 
ілімге кенелтіп, Раббысының осыншама нығметтерінің 
қадіріне барып, шүкіршілік ретінде құлшылық жасауын 
бұйырды. Ақыл-есі бүтін емес кісілер жауапкершіліктен 
босатылған. Сондықтан діни міндеттерді орындаудың ең 
әуелгі шарты ретінде ақыл-естің дұрыс болуы қажет. Ал 
жақсы мен жаманды ажырату қабілетінен айырылған, 
ақыл-ойы, ерік-күші бүтін емес кісілерге діни тұрғыдан 
құлшылық жасау міндеттелмеген. 

2. Мұсылман болу; 
Ғұламалар бір ауыздан барша ғибадаттардың пен-

деге міндет болуы үшін кісінің мұсылман болуын шарт 
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деп есептейді. Кәпірлерге немесе басқа дін өкілдеріне 
бұл міндеттерді жүктей алмайды. Сондықтан кімде-
кім Аллаһтан басқа құдайдың жоқ екенін және 
Мұхаммедтің (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) оның елшісі екенін 
мойындаса, мұсылман саналады және осы міндеттер 
одан сұралады. 

3. Балиғат жасына толу 
Жауапкершіліктің келесі бір шарты – балиғат 

жасына толу. Балалық бал дәурен шақты артқа тастаған 
барша адамның жыныстық сезімдерінің ояна бастаған 
кезін «балиғатқа жету» деп айтады.

Балиғат жасы қалай анықталады?
Мұсылман ғалымдарының көпшілігі қыз балалардың 

9-15 жас аралығында, ал ұл балалардың 12-15 жас 
аралығында балиғат жасына толатынын айтады. 

Балиғат шағына аяқ басу ер балалардың жыныстық 
жетілу (ұрықтың бөліне бастауы) кезінен басталса, қыз 
балаларда әйел затына тән етеккірдің келген кезінен 
басталады. Бұны «әдеттегі балиғат кезеңі» деп атайды. 
Ал кейде ер бала мен қыз бала жоғарыда аталған жастан 
асып кеткен жағдайда да бойларынан әлгі айтылған 
ерекшеліктер байқалмаса, олар «үкімдік тұрғыдан 
балиғатқа толғандар» деп аталып, балиғат жасына аяқ 
басқан болып саналады. Үкімдік тұрғыдан балиғат 
жасы ер бала үшін де, қыз бала үшін де 15 жас болып 
белгіленген. 

Әдетте балиғат жасына толған адамның белгілі бір 
дәрежеде ақыл-ойы толысады. Адамның ақыл-есінің 
дұрыстығы ешқандай күмән тудырмаса, мұндай кісі 
діни тұрғыдан жауапкершілік иесі болып саналады. Діни 
бұйрықтарды орындауға міндетті кісі ауызша түрде де, 
жазбаша түрде де құқықтық міндеттемелерінен жауапты 
болып саналады. Діни әрі қоғамдық жауапкершілігімен 
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қоса, қылмыс жасаған жағдайда оны өз мойнымен 
көтереді. Егер кісі балиғат жасына толғанымен қаржылық 
міндеттемелерін толыққанды орындай алмаса, оның 
кейбір қаржылық құқықтарына шектеулер қойылады. 
Алайда діни әрі қылмыстық жауапкершіліктен боса-
тылмайды.

Діни тұрғыдан жауапкершілік түрлері:
Әрбір балиғат жасына толған, ақыл-есі дұрыс 

мұсылманның орындауы немесе тыйылуы керек діни 
үкімдер бар. Ол үкімдердің түрлері төмендегідей: 

1. Парыз   
2. Уәжіп 
3. Сүннет
4. Мұстахап 
5. Мүбах 
6. Харам
7. Мәкрүһ
Бұлардың әуелгі төртеуі – жасалуы қажетті амал-

дар. Ал мүбах – адамның өз ықтиярына қалдырылған, 
яғни қаласа жасайды, қаламаса жасамайтын, өз еркіне 
берілген іс. Соңғы екеуі – жасалуына тыйым салынған 
амалдар. Бұлардың мәнін дұрыс түсіну үшін әрбіріне 
жеке-жеке тоқтала кетейік.

1. Парыз дегеніміз не?
«Парыз» сөзі сөздікте «бір нәрсені нақтылау, белгілеу, 

бөлшектерге бөлу, белгіленген нәрсе және үлес» деген 
мағынаны береді. Ал терминдік мағынасы «жасалуы 
нақты әрі анық дәлелдермен бұйырылған амалдар мен 
міндеттер». Бұлар – Құран кәрімде бекітілген діннің бес 
діңгегі, яғни иман келтіру, намаз оқу, ораза ұстау, зекет 
беру, шамасы жеткен адамның қажылыққа баруы. 
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Амалдардың парыздығын айқындайтын дәлелдер 
төмендегідей:

1) Аллаһ тағала бір істің орындалуын бұйрық рай-
ында білдіріп, оның орындалмауына қатысты ешқандай 

себептің (қаринә) болмауы. Мысалы:  ََكاة َلَة َوآُتوا الزَّ  َوَأِقيُموا الصَّ

اِكِعيَن الرَّ َمَع  اْرَكُعوا   Намаз оқып, зекет беріңдер, рукуғ» َو 

жасаушылармен иіліңдер»1, ِباْلُعُقوِد َأْوُفوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ  َيا 
«Әй, иман келтіргендер, уәделеріңді орындаңдар...»2 
деген аяттар. Бірінші аятта «намаз оқы» сөзі бұйрық 
райында айтылған. Ал оны оқымау үшін ешбір себеп 
тілге тиек етілмеген. 

2) Етістіктің «парыз етілді», «сендерге әмір етілді» 

деген сарында қолданылуы. Мысалы:  َياُم َكَما  ُكِتَب َعَلْيُكُم الِصّ

 Ораза сендерден бұрынғыларға»  ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم
парыз етілгені сияқты сендерге де парыз етілді»3 
деген аят. 

3) Бұйрық раймен айтылған кейбір хабарлы 
сөйлемдер. Мысалы: «Ажырасқан әйелдер үш етеккір 

кезеңін күтеді»4, ََّوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َو َيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهن 

َوَعْشًرا َأْشُهٍر   Күйеулері қайтыс болған әйелдер» َأْرَبَعَة 
күйеуге шықпастан төрт ай, он күн күтеді»5.

4) Үкімнің белгілі бір топқа немесе бүкіл адамдарға 

міндеттелгенін білдіретін аяттар. Мысалы:  َعَلى النَّاِس ِ  َوِلَّ

َسِبيل ِإلَْيِه  اْسَتَطاَع  َمِن  اْلَبْيِت   Шамасы келгендердің ол» ِحجُّ 
1 «Бақара» сүресі, 43- аят.
2 «Мәидә» сүресі, 1-аят.
3 «Бақара» сүресі, 183- аят.
4 «Бақара» сүресі, 228- аят.
5 «Бақара» сүресі, 234- аят.
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үйге (Қағбаға) қажылық жасауы Аллаһ тағала 
алдындағы міндеті»6 деген аят қажылықтың 
парыздығын білдіреді.

5) Жаратушы ие қандай да бір амалдың сауапты 
екенін білдіріп, мұның қарымы ретінде жақсылық, ал 
оны орындамаған жағдайда ауыр азапқа ұшырайтынын 
ескертсе, бұл оның парыз екенін білдіреді7. Парыздар 
екіге бөлінеді:

а) Парыз-айын 
Әрбір мұсылман үшін орындауы тиісті парыздар. 

Парыз-айынды бір мұсылман орындағанымен басқа 
мұсылмандардың мойнынан жауапкершілік түспейді. 
Мысалы, намаз, ораза сияқты құлшылықтарды әр 
мұсылман өзі орындауы тиіс. 

ә) Парыз-кифая
Әр мұсылманға жеке-жеке міндеттелмеген, 

мұсылмандардың арасынан бір топ атқарған жағдайда 
басқа мұсылмандардың жауапкершілігінен тыс қалатын 
міндеттер. Мұндай амалдарды ешкім орындамаса, 
онда  мұны естіген және орындауға шамасы келген 
мұсылмандардың барлығы жауапты әрі күнәһар болады. 
Мысалы, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю, 
ілім іздеу, өнермен айналысу, куәлік ету, жаназа намазы 
т.б. амалдар. Егер бір мұсылманның жаназа намазына 
бірнеше мұсылман ғана қатысса, ол міндет көпшіліктің 
мойнынан түседі. Ал қайтыс болған мұсылманның 
жаназа намазына ешкім қатыспаса, онда мұны естіп,  
біле тұра орындамаған баша мұсылмандар күнәһар 
болады. Парыз-кифаяның сауабы орындаған адамдарға 
ғана тиесілі, ал оны тәрк етудің күнәсі біле тұра, 

6 «Әли Имран» сүресі, 97-аят.
7 Илмихал, Дианет ишлери башканлығы, Анкара 2006, 1-т. 165-

166-б.
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мүмкіншілігі бола тұра орындамаған  мұсылмандарға 
жүктеледі.  

Парыздың үкімі 
Орындалуында үлкен сауап болғандықтан, парызды 

себепсіз орындамағандар дүниеде қайғы-мұңнан көз аш-
пайды, ақиретте де ауыр азапқа душар болмақ. Парызды 
парыз деп мойындамау мұсылманды діннен шығарады. 
Мысалы, «Намаз оқу парыз емес, арақ ішу харам емес» 
деп Құранда нақты әмір етілген нәрселерді мойындамау 
т.с.с. Алайда парыздың парыз екенін мойындаса, бірақ 
түрлі себептермен орындамаса, діннен шықпайды, бірақ 
күнәһар болады. 

2. Уәжіп деген не?
Уәжіп сөздікте «берік, қажеттілік, бар әрі қажетті 

нәрсе» деген мағынаны білдіреді. Мұсылман фиқһ 
ғалымдарының көпшілігінің көзқарасы бойынша уәжіп 
терминдік тұрғыдан парызбен мағыналас. Ал Ханафи 
ғалымдары парыз бен уәжіпті бөлек қарастырады. 
Олардың айтуынша, уәжіптің орындалуына қатысты 
келтірілген дәлелдер парыздағыдай күшті әрі айқын 
емес, яғни дәлелі Құран аяты немесе мутауатир хадис 
болғанымен ғұламалар аяттың немесе мутауатир хадистің 
мағынасына қатысты түрлі пікір білдірген. Мысалы, 

Құранда: اْنَحْر َو  لَِرّبَِك   Сондықтан Раббың үшін» َفَصّلِ 
(айт) намазын оқы, құрбан шал»8, – деген. Осы жерде 
ғұламалар «құрбан шал» деген бұйрық тек Пайғамбарға 
(с.а.с.) қатысты ма жоқ әлде барша мұсылмандарға 
қатысты ма деп түрлі пікірге түскен. Сондықтан аятта 
айтылған бұйрық түрлі мағына білдіретінін алға тартып, 

8 «Кәусар» сүресі, 2-аят.
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бір ауыздан ортақ пікірге келмегендіктен парыз емес, 
уәжіп болып есептелген. 

 Мәселен, үтір және айт намаздары уәжіп болып са-
налады. 

Уәжіптің үкімі 
Уәжіптің үкімі де парыз секілді. Яғни орындалса 

сауап, орындалмаса күнә ретінде есептеліп, ақиретте 
жазасын тартады. Алайда иман тұрғысынан алғанда 
уәжіп дәл парыз секілді емес. Уәжіпті мойындамаған кісі 
діннен шықпайды. Бірақ діни бұйрықты мойындамағаны 
үшін күнәһар болып саналады. Уәжіпті ұмытып немесе 
біле тұра орындамаған адам кейін оның қазасын өтеуі 
қажет. 

Намаз уәжіптерінің біреуін біле тұра орындамау – 
тахриман мәкрүһ. Ал қателесіп қалған жағдайда сәһу 
сәждесі жасалады. Ал парыз тәрк етілсе, намаз дұрыс 
болмайды. Мәселен, намазда рукуғты немесе қиямды 
орындамау т.с.с. 

3. Сүннет деген не? 
 Сүннет сөздікте «жол» деген мағынаны береді. 

Ислам құқығы бойынша, сүннет – пайғамбарымыз 
Мұхаммедтің (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) парыз бен уәжіптен 
тыс істеген әрі істеуге ынталандырған іс-амалдары. 
Олардың ғибадатқа қатыстысы «әс-сүннәту әл-һудә», 
ал күнделікті дағдыға айналдырған әдет-амалдары «ас-
сүннәту әз-зәуәид» (қосымша сүннет) деп аталады. 
Сүннет өз ішінде үшке бөлінеді:

а) Бекітілген сүннет (сүннәту муәккәдә)
ә) Бекітілмеген сүннет (сүннәту ғайру муәккәдә)
б) Қосымша сүн нет (сүн нету зәу әид)
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Бекітілген сүннет (сүннәту муәккәдә) 
Ардақты Пайғамбарымыздың (с.а.с.) көбіне орындап, 

оқта-текте ғана жасамайтын амалдары бекітілген сүннет 
деп аталады. Оларға таң, бесін, ақшам намаздарының 
сүннеттері жатады. Исламның негізгі рәміздері саналған 
азан шақыру, қамат түсіру, жамағатпен намаз оқу секілді 
сүннеттер де бекітілген сүннет. Бұлар «әс-суннәту әл-
һудә» санатына жатады. 

Бекітілмеген сүннет (сүннәту ғайру муәккәдә) 
Пайғамбарымыздың құлшылық мақсатымен кейде 

орындап, кейде орындамаған амалдары «бекітілмеген 
сүннет» деп аталады. Асыр мен құптан намаздарының 
алдыңғы төрт бас сүннеті тәрізді. Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) ішіп-жеуі, киінуі, ұйықтауы, жүріс-тұрысы 
секілді күнделікті тұрмыстағы амалдары – бекітілмеген 
сүннетке жатады. Бұлар «әс-сүннәту әз-зәуәид» түріне 
жатқызылады. 

Парыздар секілді сүннет те парыз бен кифая болып 
екіге бөлінеді. Мысалы, рамазан айында иғтикаф жасау, 
тарауих намазын жамағатпен әрі хатым-Құранмен оқу 
– кифая сүннет. Ал парыз намаздарын жамағатпен оқу 
– айын сүннет.

Қосымша сүн нет (сүн нету зәу әид)
Жаратушы Ие міндеттеп, түсіндірмесе де, 

Пайғамбарымыздың (с.а.с.) жасаған іс-амалдары 
осы санатқа жатады. Мәселен, киім-киісі, ішіп-жеуі, 
қалаулары, шашы мен сақалын қынамен бояуы секілді. 
Бұлар – діни тұрғыдан міндеттелмеген амалдар. Сонымен 
қатар, бір мұсылман бұл амалдарды Пайғамбарымызды 
(с.а.с.) жақсы көріп, соған ұқсау ниетімен орындаса, 
сауапқа бөленеді. Ал орындамаса, күнәһар болмайды, 
(ақиретте) жауапқа тартылмайды. 
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Сүннеттің үкімі 
Бекітілген сүннеттерді орындау мол сауапқа 

кенелтеді. Немқұрайдылықпен немесе әдейі 
орындамаған кісі ақиретте жазаланбаса да, сүйікті 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) шапағатынан мақұрым 
қалуы мүмкін. Ғалымдардың пікірінше, мұндай 
жандарға Пайғамбарымыздың (с.а.с.) шапағаты тимейді. 
Анығында, Аллаһ елшісінің шапағатынан мақұрым 
қалу – үлкен қасірет. Сүннеттерді өзгертуге келсек, ол – 
бидғат һәм адасушылық. 

Бекітілмеген сүннетті орындау – сауапты іс. Егер 
күнделікті тұрмыстағы ішіп-жеу, жүріс-тұрыс, киінуіміз 
бен іс-әрекеттерімізді сүннетке бағыну ниетімен 
атқарсақ, ол істеріміз ғибадат саналмақ. Міне, осын-
дай күнделікті әдет бойынша атқаратын істеріміздің өзі 
сүннет ниетімен жасалғандықтан, Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) шапағатына себепкер болып, берекетке кенелтеді. 
Өйткені сүннеттің қандай да бір әдебіне сай амал жасау 
Аллаһ елшісін еске салып, жүректі нұрға бөлейді. Бұл 
категориядағы сүннеттерді орындамау күнә емес әрі 
ақиретте жауапқа тартылмайды. Десе де, жоғарыда 
айтқанымыздай, үлкен сауаптан құр алақан қалып, 
сүннеттің нұрлы шуағына шомуға бөгет болмақ. 

Сүннет намаздарды оқымай-ақ қойса бола ма? 
Сүннет дегеніміз – негізінде адамзаттың асыл 

тәжі сүйікті Пайғамбарымызбен (с.а.с.) рухани бай-
ланыс орнатудың жолы. Кісі сүннеттерді орындаған 
сайын үмбетінің қуанышына қуанып, қайғысымен 
қайғырған Рақым пайғамбарымен (с.а.с.) рухани бай-
ланысы күшейе түседі. Әсіресе осы сүннеттердің 
ішінде намаздардың сүннеттерін үзбей орындаған 
абзал. Рәуәтиб9 сүннеттерді Пайғамбарымыз ешқашан 

9 Пайғамбарымыздың (с.а.с.) еш тастамаған сүннет намаздары
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тастамаған. Тастау былай тұрсын, оларды орындамаған 
жағдайда өзін жайсыз сезініп, көп кешіктірмей дереу 
қазасын өтеуге тырысқан10. 

Сондықтан ақиретте дәрежесі үстем болған ақиық 
Елшінің «лиуаул-хамд» байрағының астында жиналуға 
сеп болатын сүннет амалдарды орындауға тырысу, 
түптеп келгенде, өзіміз үшін қажет... 

Егер бір кісі тек парыз намаздарын оқып, сүннеттерді 
орындамаса, ол Жаратқан алдындағы міндеттерінен 
құтылған боп саналады. Бірақ сүннеттерді тәрк ету – 
кәміл құлшылық атқарудан мақұрым қалудың белгісі. 
Мысал ретінде қажылық – Мекке-Мина-Арафат пен 
Мұздалифа арасында атқарылатын құлшылық. Кісі 
Меккеге барып құлшылығын өтеп бітірген соң, Ислам 
дінін адамзатқа жеткізген Аллаһ елшісінің қабіріне 
бармауы қаншалықты әдепсіздік болса, тек парыз-
дарды ғана орындап сүннеттерді тәрк ету де сондай 
әдепсіздік. Сондықтан сүйікті Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
қалай құлшылық жасаса, біз де соған сай амал жасауы-
мыз қажет. 

Сүннет жолын ұстанудың қажеттілігі мен 
пайдалары 
Ұлы Жаратқан Құран кәрімде мұсылмандарға 

қарата:   ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِ  Аллаһ елшісінің»  لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل الَّ
бойында сендер үшін көркем үлгі-өнеге бар»11, – деп 
сүннет жолын ұстануға шақырады. Келесі бір аятта:   

 ُ َ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الَّ  Аллаһ тағаланы жақсы»  ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن الَّ
көрсеңдер, маған мойынсұныңдар, сонда Аллаһ та 
сендерді жақсы көреді»12, – делінген.

10 Әбу Дәуіт, Салә, 11
11 «Ахзаб» сүресі, 21-аят.
12 «Әли Имран» сүресі, 31-аят.
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Олай болса, Жаратқанды жақсы көрудің белгісі әрі 
өзін Оған сүйдірудің жолы Аллаһ елшісінің сүннетіне 
мойынсұну болмақ. Өйткені құдіреті күшті Жаратқан 
Иені шынайы жақсы көрген жан, әрине, үлгі ретінде 
жіберген елшісіне ұқсауға, одан үлгі алуға барын салып 
талпынбақ. 

Сүннет жолын ұстанудың ақиретте берер пайдалары 
да шаш-етектен. Сүннеттің бір мысқал әдебінің өзі өмір 
жолының небір тар жол, тайғақ кешулерінде мұсылман 
үшін сәуле шашқан шамшырақ іспетті. Адамды тура 
жолға бастап, бойдағы асыл қасиеттердің мәнін аша 
түседі. Қысқа қайырсақ, Пайғамбардың (с.а.с.) нұрлы 
сүннет жолы – екі дүниедегі бақыттың бастауы һәм 
адамды кәмілдікке жетелейтін асыл қазына. 

Пайғамбар (с.а.с.) сүннетін толық орындау 
әркімнің қолынан келе бермейді. Ол ең мықты дін 
ғалымдары мен тақуаларға ғана нәсіп болған. Деген-
мен түгел әрі кемшіліксіз ұстауға шама жетпесе де, 
оған мойынсұнуға ниеттеніп, сүннет жолын ұстануға 
пейіл таныту кез келгеннің шамасы келер шаруа. Осын-
дай адал әрі таза ниетінің арқасында ақиретте Аллаһ 
елшісінің шапағатына бөленіп, сүннет даңғылының 
берекелі несібесіне қауышады. Олай болса, кейбір 
сүннеттерді түрлі жағдаймен орындай алмай қалса 
да, әрбір адам сүннетке мойынсұну ниетін әрқашан 
қаперде ұстауы қажет. Орындауға шамасы жетіп тұрған 
сүннеттерді себепсізден-себепсіз жалқаулықпен немесе 
немқұрайдылықпен тәрк ету – мұсылмандығымызға 
сын. 

4. Мұстахап және оның үкімі
«Мұстахап» сөзі сөздікте «абзал саналған, таңдаулы 

іс» деген мағынада қолданылады. Ал термин ретінде 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) ара-тұра жасап, көбінесе 
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жасамаған амал-құлшылықтары. Мысалы, дұха нама-
зын осыған жатқызуға болады. Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
мұндай амалдарды орындауды жақсы көретін және 
өзі де жиі орындайтын. Сүннет жолын берік ұстанған 
әуелгі мұсылмандар да оларды шын жүректен орында-
ды. Кейбір ғалымдар мұстахапты «бекітілмеген сүннет» 
десе, кейбіреулер оны «мәндүп, нәпіл, татауу13, әдепке» 
жатқызған. Мақтауға лайық, жақсы амал болғандықтан, 
көбіне оны «әдеп» деп те атаған. Мұстахап амалдар 
құлшылық ғибадаттың салмағын арттырып, адамдар 
арасындағы өзара қатынастардың ізгіленуіне арқау бо-
латын адамгершілік нормалары іспетті. Мысалы, таң 
намазын айнала жарық болғанға дейін, жаздың ыстық 
кезеңдерінде бесін намазын күннің ыстығы қайтқанға 
дейін кешіктіру, ақшам намазын кешіктірмей уақыты 
кірген кезде оқу т.с.с. 

Мұстахапты орындау сауапты іс, ал орындамау оның 
сауабынан құр алақан қалдырады. 

5. Мүбах 
Мүбахты орындаудың немесе тәрк етудің ешқандай 

әбестігі жоқ. Жасап-жасамауы әркімнің өз ықтиярына 
тәуелді істер мүбах амалдарға жатады. Мәселен, отырып-
тұру, ішіп-жеу, т.с.с. Бұларды жасау сауап та, күнә да емес. 
Алайда осы күнделікті істердің өзін Пайғамбардың (с.а.с.) 
сүннетін ұстану ниетімен жасаса, сауабын алады. Егер бір 
істің харам екендігіне қатысты ешқандай дәлел болмаса, ол 
мүбах болып есептеледі. «Халал», «жәиз» және «мұтлақ» 
сөздері мүбахқа синоним ретінде қолданылады. 

13 Аллаһқа жақындау мақсатымен орындалатын құлшылық
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6. Харам 
Жасалуы, қолданылуы, ішіліп-желінуіне діни 

тұрғыдан тыйым салынған нәрселер шариғатта «харам» 
санатына жатады. Мысалы, арақ ішу, құмар ойнау, зина 
жасау, адам өлтіру ғайбат сөйлеу т.с.с. Харамдықты 
білдіретін амалдар Құран аятымен, мутауатир немесе 
мәшһүр14 хадистермен бекітілген болуы қажет. Ханафи 
мәзһабынан емес ғалымдардың көпшілігінің көзқарасы 
бойынша, харам «хабару уахид» (мутауатир дәрежесіне 
жетпеген хадис) арқылы да бекітіледі. Ал ханафи 
мәзһабында уахид хабарлар арқылы анық тыйым 
салынған істерге «тәхриман мәкрүһ», ал анық тыйым 
салынбаған амалдарға «тәнзиһан мәкрүһ» делінеді.

Харамдықты білдіретін сөйлемнің түрлері:
а) Кейде аят пен хадистерде бір нәрсенің харам 

етілуі нақты «харам» деу арқылы білдіріледі. Мысалы:

َأَخَواُتُكْم َو  َبَناُتُكْم  َو  َهاُتُكْم  ُأمَّ َعَلْيُكْم  َمْت   ,Аналарың» ُحِرّ
қыздарың, қарындастарың...(оларға үйленулерің) 
харам етілді»15 немесе 

ِ ِبِه ُم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر الَّ َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ ُحِرّ
«Өлексе, қан, доңыз еті, Аллаһтың атынан 

басқасының атына бауыздалған малдар... сендерге 
харам етілді»16, – деген аяттарда айтылғаны секілді.

ә) Кейде бір істі жасау жазаға тартуды қажет 

етеді. Мысалы, Құранда: َيْأُتوا لَْم  ُثمَّ  اْلُمْحَصَناِت  َيْرُموَن  الَِّذيَن   َو 

ُأولَِئَك َو  َأَبًدا  َشَهاَدًة  لَُهْم  َتْقَبُلوا  َل  َو  َجْلَدًة  َثَماِنيَن  َفاْجِلُدوُهْم  ُشَهَداَء   ِبَأْرَبَعِة 
14 Мутауатир: өзара жалғанға келісулері мүмкін емес бір топ 

адамның, екінші топқа, ол топ үшінші топқа жеткізген хабары. 
Мәшһүр: әр сатысында рауилер саны үш немесе одан көп болып, 
бірақ мутауатир дәрежесіне жетпеген хадис.

15 «Ниса» сүресі, 23-аят.
16 «Мәидә» сүресі, 3-аят.
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اْلَفاِسُقوَن -Сондай абыройлы әйелдерге зина жала» ُهُم 
сын жапқандар; кейін төрт айғақ келтіре алмаса, 
онда оларға сексен дүре соғыңдар. Және олардың 
куәліктерін мүлде қабыл етпеңдер. Міне, солар 
(Аллаға бағынбайтын) пасықтар»17, – деп ар-намысы 
таза әйелдерге «зина жасады» деп жала жапқандарға 
сексен мәрте дүре соғудың қажеттілігі айтылған. Және 

мына аятта: ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما ِإنََّما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم 

َسِعيًرا َسَيْصَلْوَن  َو   Негізінен жетімдердің малдарын» َناًرا 
зұлымдықпен жегендер, өз қарындарын отпен тол-
тырады. Сондай-ақ жалындаған тозаққа кіреді»18 – 
деп, жетімнің малын жегендердің қарындарын отпен 
толтыратын, отпен жазаланатынын ескертеді. 

б) Халал емес екенін білдіру арқылы. Мысалы, 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): لَيِحلُّ َماُل اْمٍرى ُمْسِلٍم ِإلَّ َعْن ِطيِب َنْفٍس ِمْنُه 
«Ризашылық көрсетпеген жағдайда бір мұсылманның 
дүниесін алу халал емес», – деген.

в) Кейде бір істі жасауға тыйым салынып, ондай істен 
бойды аулақ ұстаудың әмір етілуі, оның харам екендігін 

білдіреді. Мысалы: َول َتْقُتُلوا َأْوَلَدُكْم ِمْن ِإْمَلٍق «Кедейліктен 

қорқып өз балаларыңды өлтірмеңдер»19, َنى  َوَل َتْقَرُبوْا الّزِ
«Зинаға жақындамаңдар....»20. 

Харам өз ішінде екі категорияға бөлінеді: Харам 
ли айниһи (негізіне қатысты тікелей харам), харам ли 
ғайриһи (жанама себеп арқылы харам болу) 

Харам ли айниһи: Егер бір нәрсе өзінің 
табиғатындағы бір ластыққа байланысты харам етілсе, 

17 «Нұр» сүресі, 4-аят.
18 «Ниса» сүресі, 10-аят.
19 «Әнғам» сүресі, 151-аят.
20 «Исра» сүресі, 32-аят.
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бұған «харам ли айниһи», яғни тікелей, өздігінен харам 
делінеді. Мысалы, зина, арақ ішу, доңыз еті мен арақ 
осы категорияға кіреді. Мұндай істерді жасаған кісі 
күнәһар саналып, ақиретте азапқа душар болады. 

Харам ли ғайриһи: Өзінің тікелей ерекшелігі 
арқылы емес, оны иелену, қол жеткізу секілді жанама 
себептер арқылы харам етілген болса, оған «харам ли 
ғайриһи» делінеді. Мысалы, нан – адал, ал оны ұрлау 
– харам. Ақша да сол сияқты. Егер оны ұрлап немесе 
біреуден тартып алса, өзі адал бола тұра харамға айна-
лады. 

Харамның үкімі
Харамды тәрк ету – парыз. Ал бір парызды 

орындаудың сауабы көптеген сүннеттердің сауабымен 
пара-пар. Жан-жағымыздан күнә анталаған қазіргі таңда 
бір ғана харамды тәрк еткен кісі бір парыздың сауабын 
алады. Осылайша күнәдан аулақ тұруға қаншалықты 
ыждағаттылық танытқанына қарай сауапқа кенелмек. 
Ниетінің дұрыстығы арқылы күнәдан сақтана отырып, 
ізгі амал жасаған болады. 

Харамға бой алдыру өз кезегінде жүректі жара-
лап, оның қараюына, иман қуатының әлсіреуіне алып 
келеді. Көңілден тыныштық пен жайлылық жоғалып, 
құлшылықтан ләззәт алу сезімі жойылады. Сонымен 
қатар, ақиретте де ауыр азапқа душар етеді. Харам 
екендігі нақты белгілі нәрсені халал деп санау, Құдай 
оның бетін әрі қылсын, кісіні діннен шығарып жібереді. 
Ондай адам қайтадан тәубе етуі қажет. 

7. Мәкрүһ және оның түрлері 
Мәкрүһ «ұнамсыз, жағымсыз нәрсе» дегенді 

білдіреді. Ал терминдік мағынасы – діни тұрғыдан жа-
салуы құпталмаған, ұнамсыз нәрселер. Аллаһ пен елшісі 
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мұндай істерден бойды аулақ ұстауды мұрат еткенімен 
жасалуына үзілді-кесілді тыйым салынғанына қатысты 
күшті, нақты дәлел жоқ істер мәкрүһ санатына жатады. 
Харам мен мәкрүһтің арасында кейбір ұқсастықтар 
бар. Екеуі де тыйым салынған немесе ұнамсыз амал-
дарды білдіреді. Ханафи мәзһабында қандай да бір амал 
аят, мутауатир немесе мәшһүр хадис арқылы нақты 
тыйым салынса, ол харам санатына жатады. Ал мәкрүһ 
жоғарыдағыдай нақты дәлелдер арқылы қатаң тыйым 
салынбаған және ахад хадис секілді занни (дәлелінің 
қуаттылығы жөнінде түрлі көзқарас бар) бір дәлел 
арқылы бекітілген амалдарды қамтиды. 

Мысалы, дәрет алған кезде суды ысырап қылу, ер 
адамдардың тақиясыз намаз оқуы мәкрүһ болып табы-
лады. Мәкрүһ өз ішінде екіге бөлінеді:

а) Мәкрүһ тахрими (харамға жақын мәкрүһ)
Аллаһ пен елшісі құптамаған іс-амалдар. Алайда 

мұндай амалдар ахад хадис арқылы жетсе, харамға 
жақын мәкрүһтықты білдіреді. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.) бір хадисінде: 

َل َيبيُع َأَحُدُكْم َعَلى َبْيِع َأِخيِه َو َل َيْخُطْب َبْعُضُكْم َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه 
«Ешкім дін бауырының саудасының үстінен 

сауда жасамасын (саудаласып тұрған нәрсесіне 
килігіп, саудаласу), үйленуге ұсыныс жасалып қойған 
әйелге ұсыныс жасамасын»21, –  деу арқылы мұндай 
жағдайдағы сауда мен некеге тыйым салған. Бұл үкім 
негізінен харам болуы керек еді. Алайда оның дәлелі 
қуаттылығы жағынан төменірек саналатын ахад хадиске 
сүйенгендіктен, харамға жақын мәкрүһ болып санала-
ды. 

21 Бұхари, Бую, 58; Мүслим, Никах, 38 
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Бұл сыныпқа харамға жақын мәкрүһ нәрселер 
жатады. Мысалы, дәрет алған кезде суды ысырап 
етерліктей дәрежеде көп қолдану т.с.с. 

ә) Мәкрүһ тәнзиһи (халалға жақын мәкрүһ) 
Аллаһ пен пайғамбар тыйым салған, бірақ үкімі 

анық емес амалдар осы категорияға жатады. Мысалы, 
намаз оқу үшін мешітке барған адамның пияз немесе 
сарымсақ жеп баруы т.с.с. Пайғамбарымыз (с.а.с.):   

 Пияз немесе сарымсақ» َمْن َأَكل َبَصًل َأْو َثْومًا َفَل َيْقَرَبنَّ َمَساِجَدَنا 
жеген адам мешітімізге жақындамасын»22, – деген. 

Бұл топқа халалға жақын мәкрүһтер де жатады. 
Мысалы, дәрет алған кезде мұрнын оң қолымен тазалау 
секілді. 

Мәкрүһтің үкімі
Мәкрүһ тахриманді жасамау – сауапты іс. Ал оны 

жасау ақиретте азапқа душар етуі мүмкін. Сондықтан 
ондай істерден бойды аулақ ұстау қажет. Бұл – Имам 
Ағзам мен Әбу Юсуфтың көзқарасы. Ал Имам Мұхаммед 
тахриман мәкрүһті дәл харам секілді қабылдап, «ақиретте 
міндетті түрде азапталады» дейді. Өзге мәзһабтарда тах-
риман мәкрүһ харам болып есептеледі. Тахриман мәкрүһ 
амалдарды мойындамаған адам діннен шықпайды. 

Мәкрүһ тәнзиһән істерді жасау ақиретте азапқа 
душар етпейді. Бірақ оны тәрк ету – сауап. Мәкрүһті 
халал деп санау қателік бола отырып, кісіні діннен 
шығармайды. Егер ханафи фиқһ кітаптарында мәкрүһ 
термині тәнзиһән немесе тахриман деп арнайы 
көрсетілмесе, ол тахриман мәкрүһты білдіреді. 

22 Бұхари, Азан, 160; Әбу Дәуіт, Әтғима, 41
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Тазалық бөлімі

тАзАлық

Тазалық – иманның жартысы 
Кісінің намаз ғибадатынан бұрын жасайтын 

тазалығы «дәрет» деп аталады. Дәрет – намаздың кілті. 
Сондықтан мұндай тазалық жасалмаса, намаз оқуға бол-

майды. Құрандағы: ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأْن َس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَّ  لََمْسِجٌد ُأِسّ

ِريَن ِهّ ُ ُيِحبُّ اْلُمطَّ ُروا َو الَّ  Алғашқы» َتُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّوَن َأْن َيَتَطهَّ
кезінен бастап тақуалыққа негізделіп салынған 
мешітте (Құба мешіті) намаз оқуың әлбетте дұрыс. 
Ол жерде тазалықты жақсы көретіндер бар. Аллаһ та 
таза болғандарды жақсы көреді»23 – деген аят намазға 
дайындалу үшін тазалыққа, яғни дәрет алуға ерекше 
мән берген Құба мешітінің жамағатына қатысты түскен. 
Сахаба Әнәс (р.а.) Пайғамбарымыздың (с.а.с.) Құба 

жамағатына: َعَلْيُكْم فيِه؟ ُ ي َأْثَنى الَّ ُهوُر الّذِ ْنَصاِر ، َما َهَذا الطُّ  َيا َمْعَشَر اْلَ

 Тазалық мәселесінде»  َقاُلوا: ِإنَّا َنْسَتِطيُب ِباْلَماِء ِإَذا ِجْئَنا ِمَن اْلَغاِئِط
Аллаһ сендерді ерекше мақтауда. Мұның мәні неде?» 
деп сұраған кезде, олар «Біз іш дәрет алғанда (истин-
жа жасағанда таспен қатар) суды да қолданамыз»24, 
– дегенін жеткізеді. Иә, жан тазалығымен қоса тән 
тазалығын да екі тізгін бір шылбыр қатар ұстанған 
мұсылман Аллаһ тағаланың сүйікті құлдарынан 
болмақ. 

23 «Тәубе» сүресі, 108-аят.
24 Ибн Кәсир, Тәфсир, 154
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Тазалық арқылы бір жағынан аяқ-қол, сақал-
шаш кірден тазаланса, екінші жақтан иманның отауы 
саналған жүрек те жаман мінездерден арылады. Аллаһ 

елшісі (с.а.с.): يَماِن اْلِ َشْطُر  ُهوُر   Тазалық – иманның» الطُّ
жартысы»25, – дегеніндей осындай тазалық арқылы кісі 
берік иманға қол жеткізеді. Құл Раббысына құлшылық 
жасау ниетімен дәрет алып, тазаланса, жүрегіндегі 
ластық жойылып, иманы бекемделе түседі.  

Тазалықтың пайдалары 
Намаз – тазалықтың төрт сатысын да қамтитын 

тамаша ғибадат. Намазға дайындық ретінде әуелі ғұсыл 
немесе дәрет алу арқылы дене мүшелері кір-қоңнан та-
зарады. Тән тазалығы тазалықтың бірінші сатысы болып 

табылады. Құрандағы: ْجَز َفاْهُجْر ْر َوالرُّ  Киіміңді» َوِثَياَبَك َفَطِهّ
таза ұста! Әр түрлі лас істерден аулақ бол (жан мен 
тәннің кірінен бойыңды тазарт!)»26 аятының әмірі 
екінші кезекте адамның үсті-басын, айналасын, намаз 
оқитын орнын тазалауы қажеттігін аңғартады. Мұндай 
тазалық арқылы адам харамға көз қиығын салмайды, 
жаман сөзді ауызға алмайды, жамандыққа қолы барып, 
аяғы баспайтын күйде бойы мен ойы күнәдан арыла-
ды. Әбу Хұрайраның (р.а.) жеткізген хадисінде Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): 

َأ اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم َأْو اْلُمْؤِمُن َفَغَسَل َوْجَهُه َخَرَج ِمْن َوْجِهِه ُكلُّ َخِطيَئٍة  ِإَذا َتَوضَّ

َنَظَر ِإلَْيَها ِبَعْيَنْيِه َمَع اْلَماِء َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء َفِإَذا َغَسَل َيَدْيِه َخَرَج ِمْن 

َيَدْيِه ُكلُّ َخِطيَئٍة َكاَن َبَطَشْتَها َيَداُه َمَع اْلَماِء َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء َفِإَذا َغَسَل 

ِرْجَلْيِه َخَرَجْت ُكلُّ َخِطيَئٍة َمَشْتَها ِرْجَلُه َمَع اْلَماِء َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء 
25 Мүслим, Таһарат 1; Тирмизи, Дағауат, 91
26 «Мүддәсир» сүресі, 4-5-аяттар.
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ُنوِب َحتَّى َيْخُرَج َنِقيًّا ِمَن الذُّ
«Мүмин құл дәрет алған кезде, жүзін жуғанда, 

аққан сумен немесе судың соңғы тамшысымен көзбен 
істеген күллі күнәсі жуылып кетеді. Қолын жуғанда, 
аққан сумен немесе судың соңғы тамшысымен қолымен 
жасаған қателіктері жуылып кетеді. Аяғын жуғанда, 
аққан сумен немесе судың соңғы тамшысымен аяғымен 
барып жасаған күнәлары жуылып кетеді. Осылайша 
дәрет алып болғанда, күнәларынан толықтай арылып, 
мұнтаздай боп шығады»27, – дейді. Өзінің өнегелі 
өмірінде Аллаһ елшісі әр намаз үшін арнайы дәрет алған. 
Меккені азат еткенге дейінгі дәуірде Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) бір дәретпен екі уақыт намазын оқығаны туралы 
дерек кездеспейді.

Келесі кезекте жүрек тазалығы тұрады. Жаман 
ой-пиғылдан арылып Жаратқанның сүйіспеншілігіне 
бөлену – жүрек тазалығының нышаны. Аллаһ тағала 
адамзаттың бір өзіне ғана мойынсұнғанын қалап 

لَكُمْ  أَسْتَجِبْ   Маған дұға етіңдер, мен сендердің» ادْعُونِي 
дұғаларыңа жауап қатамын»28, – дейді. Басқаша 
айтқанда, намаз оқып, жан-тәнімен, ықыласымен ал-
дында қол қусырған адамға Аллаһ тағала да мейіріммен 

қарамақ. Аллаһ тағала Құранда:  َأْذُكْرُكْم  Мені» َفاْذُكُروِني 
қаперде ұстаңдар, Мен де сендерді ескеретін 
боламын!»29 Пайғамбарымыз (с.а.с.) бір хадисінде: 

ِة دَّ الّشِ في  َيْذُكْرُكْم  َخاِء  الرَّ في  اَل   Кеңшілікте Аллаһты» اْذُكُروا 
еске алыңдар, таршылықта Ол да сендерді еске алады 

27 Мүслим, Таһарат, 32; Мууатта, Таһарат, 31; Тирмизи, Таһарат, 2
28 «Ғафир» сүресі, 60-аят.
29 «Бақара» сүресі, 152-аят.
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(жарылқайды)»30, – деген хадис пен аяттың дені, «мына 
дүниеде Мені естен шығармаңдар, қабірде, махшар 
таңында, жаһаннамның жалыны шарпыған қылкөпірде 
Мен де сендерді еске алатын боламын!» дегенге саяды. 
Аят-хадистер күмәнсіз осыны баян етеді. Иә, құл 
шын жүрекпен Жаратқан Иесін шарқ ұрып іздеуі тиіс. 
Себебі біз бұған мұқтажбыз. Міне, намаз осы ізденіске 
бағыт-бағдар береді. Намазға осылай оқталған мүмин 
дәретпен бойын, ойын жаңартады, сосын Аллаһтың 
құзырына шығуға асығады. Әрине, Аллаһ тағала мұндай 
ықыласты жауапсыз қалдырмай, құлына барша есікті 
айқара ашады.

Сондай-ақ, тазалықтың соңғы мәртебесі – жүректен 
Аллаһтан басқаның бәрін, тіпті, дүниеде рұқсат етілген 
нәрселердің өзін аластайтын пайғамбарлар тазалығы. 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) пен өзге 
пайғамбарлар мән берген тазалықтың шырқау шыңы 
осы. Жүрек жаман ахлақтан жиреніп бас тартпайынша, 
Аллаһтан басқаның бәрінен шет қалуы мүмкін емес. 
Жүрек жаман тәрбиені өзінен аластап, дүниеге қатысты 
нәрселерден қол үзбейінше, әсте Аллаһқа жақындай ал-
майды. Тәніміз күнәдан толықтай арылмайынша, жүрек 
нұрға бөленбейді. Адамның іші-сырты бірдей күнәдан 
арылғанда ғана жүректе иманның шамшырағы жанады. 
Демек, бұл сатылардың бәрін бірдей аттап өтіп, бірден 
шыңның басына шығу мүмкін емес. Тап баспалдақпен 
көтерілгендей сатылап жоғарылай отырып, Аллаһтың 
сүйіспеншілігіне бөленеміз. Пайғамбар атаулы осы-
лайша жоғары деңгейге қол жеткізген. Мысалы, Аллаһ 
елшісі дәретке де намазға да мұқият болған, күніне жүз 
мәрте, басқа бір деректе жетпіс мәрте өкініш білдіріп, 
истиғфар еткен (Аллаһ тағаладан кешірім сұрайтын). 

30 Ахмед ибн Ханбәл, Мүснәд, 1/307; Хаким, Мүстәдрак, 3/623
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Бұл жөнінде өзі де: َوَأُتوُب ِإلَْيِه ِفي اْلَيْوِم َأْكَثَر ِمْن َ ْسَتْغِفُر الهّٰ ِ ِإّنِي َلَ  َوالهّٰ

ًة  Мен күніне жетпістен аса Аллаһтан кешірім» َسْبِعيَن َمرَّ
сұрап, тәубе етемін»31, – деген. 

Адамзатқа ғибрат болсын деген ниетпен әрі үмбетіне 
жарылқау тілегендіктен, сондай-ақ, рухани тұрғыдан 
дамылсыз даму үстінде болғандықтан, Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) ұдайы Аллаһ тағалаға жалбарынып тәубе еткен. 
Бұған қоса ертеңгісін және кешқұрым бірнеше мәрте:  

ِديِنَك َعَلى  َقْلِبي  َثّبِْت   , اْلُقُلوِب  ُمَقّلَِب   Уа, жүректерді мың» يا 
құбылтқан Аллаһ тағалам, жүрегімді дін жолында 
берік қыл!»32 – деп дұға қайырғаны да мәлім. Міне, 
адамзаттың асыл тәжінің жан сарайы осыншалықты 
кіршіксіз, руханияты осыншалықты терең еді. 

Намаз оқуға бекінгенде осындай терең ойға берілген 
дұрыс. Ғибадатқа дайындық аса маңызды. Дәрет алу 
барысында адам әрбір дене мүшесін жуған сайын жан-
дүниесі қуат алып жаңарады, жаңа рухани асуларға 
ұмтылады. Дәрет алғанда айтылған дұғалар адамды 
басқа әлемдерге жетелейді. Сонымен қатар, мешітке бет-
тегенде айтылатын бірсыпыра дұғалардың игі әсерінен 
адам Жаратқанға бір табан жақындай түседі. Мұндай 
деңгейге барша адам қол жеткізе алмаса да, талаптыға 
жол ашық екенін айту керек. Мәселен, хазірет Али (р.а.) 
әр намаз уақытында өңі қуқыл тартып, талып жығылуға 
дейін баратын. Міне, намазға осындай жан тазалығымен, 
осындай рухани дайындықпен келу керек. 

Тазалықта өлшем
Адамның құлшылыққа деген салғырттығы «жүрегім 

таза» деп ғибадатты тәрк етуден пайда болады. «Жүрегім 
31 Мүслим, Зікір, 41; Әбу Дәуіт, Салә, 361
32 Тирмизи, Қадар 7; Ибн Мажә, Муқаддима, 13
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таза, маған ғибадаттың қажеті қанша? Одан да кітап 
оқып, ғылыммен айналысқаным жөн. Ғибадаттың 
қазасын өтеуге болар, ал бұлардың қазасы жоқ қой», 
– деп асыра сілтеушілер де арамызда кездеседі. Бұлай 
арқаны кеңге салушылармен қатар шектен шығушылар 
да бар. Бұлар ғибадаттың тек сырт пішіні мен формасы-
на ғана мән беріп, оның ішкі мазмұнын мүлде елеусіз 
қалдырады. Иә, намаздың сырт пішініне ғана көңіл 
бөлгендердің оның ішкі мазмұнына үңіліп жатпасы 
анық. Сондықтан жүрегінің кіреукеленіп, тотыққанынан 
бейхабар жүруі ықтимал. 

Ислам – жеңілдік діні. Оны қиындататындар – діннің 
мәнін жете түсінбегендер. Аллаһ елшісі бұл туралы: 
 غَلَبَهُ

َّ
 Бұл дін – жеңілдік» ...إنَّ الّدِينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الّدِينَ أَحَدٌ إِل

діні. Ешкім діннен озамын деп артық кетуге тырыспа-
сын. Қалай болғанда да бәрібір дін озады (ұтады)»33, 
– деген. Иә, дін кез келген адам орындай алатындай 
жеңіл әрі өмірдің шындығынан алшақ жатпауы керек. 
Ол «жүрегім таза» деп құлшылықты тәрк ету секілді 
бейқамдықтан да, не болмаса асыра сілтеу арқылы 
дінді қиындата түсуден де аулақ. Құдайға құлшылық 
кісінің ішкі ықыласымен өлшенеді. Рухани тереңдікке 
бойлай алмаған адамның тақуа секілді көрініп, жасан-
ды әрекеттер істеуі де құлшылықтағы тепе-теңдікті 
бұзады. 

Пайғамбарлар ғибадаттың да өлшемін көрсеткен. 
Иман келтіргендер тек соған сай мінәжат жасағанда 
ғана тура жолды табады. Сол себепті сумен дәрет 
жаңалайды, су табылмаған жағдайда Құран кәрім 
бұйырғандай таяммүм жасайды, топырақпен беті-қолын 
сүртіп, намазға тұрады. Бұл орайда жан тазалығы, жүрек 
пәктігіне сай сыртқы кейіптің тазалығына да ерекше 

33 Бұхари, Иман, 29
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мән беру ортақ үйлесімді бұзбағандықтан ізгі әрекет 
болмақ. 

Тазалықтың мәні мен маңызы 
Құран кәрімнің көптеген аяттарында және хадис-

терде тазалық мәселесіне ерекше тоқталған. Тазалық 
пен құлшылық ниетімен жасалатын тазалыққа қатысты 
негізгі өлшемдер мен шарттар белгіленген және кейбір 
құлшылықтарды орындау үшін тазалық негізгі шарт 
ретінде бекітілген. 

Дін – адамды рухани ластықтан арылтуды көздейді. 
Яғни, Аллаһ тағаланы танып, Оған мойынсұну 
және құлшылық жасауды, рухани танымын өсіріп, 
Жаратқанмен тығыз байланыс орнатуды қамтиды. Ал 
мұндай байланыс дұрыс жүзеге асу үшін оның шарт-
тары дұрыс орындалуы қажет. Жалпы Құранда рухани 
әрі материалдық тазалыққа ерекше мән берудің аста-
рында құлшылық арқылы рухани тазалық және тән мен 
қоршаған ортаның тазалығы арасындағы тығыз байла-
нысты қамтамасыз ету мұраты бар. 

Ислам мәдениетінде гигиеналық тазалық пен 
құлшылық мақсатындағы тазалық бір-бірін толықтырып 
тұрады. Сондықтан мұсылман ғалымдары тазалықты 
материалдық, рухани және (діни) үкімдік тазалық деп 
үшке бөліп қарастырған. 

Құран кәрімде қоршаған орта мен құлшылық 
орындарының тазалығы жайлы сөз қозғалады. Аллаһ 
тағаланың тазалық мәселесіне ерекше мән бергендерді 
жақсы көретіндігі айтылады34. 

Пайғамбарымыз да (с.а.с.) тазалықты әспеттеп: 
34 «Бақара» сүресі, 125-аят; «Тәубе» сүресі, 108-аят; «Хажж» 

сүресі, 26-аят
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ُهوُر    َشْطُر    ْاِليَماِن  ,Тазалық – иманның жартысы»35»  الطُّ
– десе, тағы бір хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Аллаһ 
тағала өте пәк әрі таза болғандарды жақсы көреді»36 

және  َلِة ُهوُر ِمْفتاُح الصَّ  – ,Тазалық – намаздың кілті»37» الطُّ
деген. 

Дәрет жеке-дара құлшылық түріне жатпайды. Ол 
адамды кейбір құлшылықтарды орындау үшін рухани 
әрі тәндік тұрғыдан дайындауға көмектеседі. 

Дәрет алғысы келген кісінің дәретке дайында-
лар кезде ниет етуі сүннет. Осылайша дәрет пен дәрет 
алуға дайындық барысындағы бүкіл амалдары ғибадат 
жасауға дайындық саналғандықтан құлшылық секілді 
сауапқа кенелтеді. 

Сумен тазарыну
Тазалық негізінен су арқылы жасалады. Су – барлық 

нәжістерді кетіретін Аллаһ тағаланың адам баласына 
сыйлаған ұлы нығметі. Су жайында Құран кәрімде: 

َطُهوًرا َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  َأْنَزْلَنا   Біз көктен тап-таза су» َو 
(жаңбыр) түсірдік»38, – дейді. Тағы бір аятта судың та-
зартушы екендігін былай айтқан: 

ِبِه َرُكْم  لُِيَطِهّ َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  َعَلْيُكْم  ُل  -Сендер тазарыну» َوُيَنِزّ
ларың үшін көктен су (жаңбыр) түсірді»39 . 

Суларға қатысты үкім 
Су табиғи және табиғи емес болып екіге бөлінеді.

35 Мүслим, Таһарат,1
36 Тирмизи, Әдеб, 41
37 Әбу Дәуіт, Салә, 73, Тирмизи, Таһарат, 3
38 «Фурқан» сүресі, 48-аят.
39 «Әнфал» сүресі, 11-аят.
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1. Табиғи сулар. Табиғи сулар деп табиғатта 
кездесетін жаңбыр40, қар, өзен, теңіз41, көл суларын және 
құдық суы секілді жерасты суларын айтамыз42. Табиғи 
сулардың үш ерекшелігі: түсі, дәмі және иісі болса, екі 
сипаты ретінде мөлдірлігі мен сұйықтығын айтамыз. 
Су дегенде ойға оралатыны да осылар. Дәрет пен ғұсыл 
алуға тек осы сулар пайдаланылады. Су мен топырақ, 
сабын тектес таза нәрсе түсіп кетудің салдарынан 
қоймалжың тартпаса, табиғи қалпын сақтап қалады. 

2. Табиғи емес сулар. Құрамына басқа нәрсенің 
енуімен табиғи үш қасиеті: түсі, исі, дәмі өзгерген 
гүл суы, жеміс шырыны, еттің сорпасы тәрізді 
сұйықтықтарды табиғи емес жасанды сулар дейміз. 
Мұн дай су  нәжісті та за лауға жа ра са да, дә рет, ғұ сыл 
алуға жарамайды43.

Табиғи суға қандай да бір сұйықтық қосылып 
кетіп, судың қасиеттерінің біреуі немесе екеуі өзгеріске 
ұшырар болса, мұндай су сұйықтыққа айналады.

Табиғи судың түрлері
Таза болуына және басқа нәрселерді тазартуға 

жарамдылығына орай табиғи сулар төмендегідей болып 
бөлінеді:

♦ Табиғи үш қасиеті (түсі, иісі, дәмі) бұзылмаған, 
ішіне нәжіс нәрселер араласпаған сулар таза әрі 

40 Жаңбырдың таза екендігіне «Әнфал» сүресінің «Сендерді 
тазарту үшін көктен су (жаңбыр) жауғызатын» деген 11-аяты 
арқылы ишарат жасалған.

41 Бұл жердегі теңіз суы арқылы тұзды су меңзелген. Бұл судың 
тазартушы екендігі Пайғамбарымыздан (с.а.с.) теңіздің суы 
жайлы сұрағанда, «Оның суы таза, ішінде өліп қалған нәрселері 
де таза» деп жауап берген хадисі дәлел.

42 Шейх Хасан әл-Уәфәи әш-Шурунбуләли, Сәбилул-фәләх фи 
шәрхи нурул изах

43 Кәсани, Бәдәуи´с-Санай’и фи тәртибиш-Шәрәй’и. Бәйрут, 1974 
ж. 83-87-б.
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тазалауға жарамды. Адам және ат, түйе, сиыр, қой 
мен ешкі секілді еті жеуге жарамды жануарлар мен 
құстар ішкен, тұмсығы тиген сулар да таза әрі тазар-
тушы болып есептеледі. Теңіз суының таза екендігі 

жайында Пайғамбарымыз (с.а.с.):  ُُّهوُر َماُؤُه اْلِحل  ُهَو الطَّ

 .Суы таза, өлексесі адал»44, – деген»  َمْيَتُتُه
♦ Таза әрі тазалауға жарамды, бірақ белгілі себеппен 

тұрмыста қолданылуы мәкрүһ сулар. Бұған мысық 
секілді үй жануары қаршыға секілді жыртқыш 
құстар немесе көбіне үйлерде кездесетін тышқанның 
аузы тиген сулар жатады. Етін жеуге болмайтын 
жыртқыш құстар сүйек тұмсықты болғандықтан, 
олардың ішкен сулары басқа жыртқыш жануарлар 
ішкен сулардан бөлек қарастырылған. Олардың 
тұмсығы тиген сулармен дәрет алу немесе ғұсыл 
құйыну мәкрүһ. Алайда таза су табылмаған жағдайда 
тазалық үшін қолдануға жарайды. 

♦ Таза болғанымен тазалауға жарамсыз сулар: Дәрет 
немесе ғұсыл үшін пайдаланылған сулар осы санатқа 
жатады. Мұндай су «маул-мұстағмал» (қолданылған 
су) деп аталады. Мұндай су заттай нәжіс нәрселерді 
жууға жараса да, қайтадан дәрет алу немесе ғұсыл 
құйыну үшін жарамайды. Оны ішу немесе тамаққа 
пайдалану мәкрүһ. Алайда дәреті немесе ғұсылы 
жоқ адам бір ыдыстағы суға немесе хауызға қолын 
жумай тек батырса, ол қолданылған су болып санал-
майды. Оның қолындағы ластық жуылып кетсе де ол 
суды тазалыққа (дәрет, ғұсылға) қолдануға болады. 

Бұған дәлел Айша (р.а.) анамыздың: َأَنا َأْغَتِسُل  ُكْنُت    

ِفيه َأْيِديَنا  َتْخَتِلُف  َو  َواِحٍد  ِإَناٍء  ِمْن  َعَلْيِه َو َسلََّم   ُ    َو َرُسوُل اِل َصلَّى الَّ
44 Тирмизи, сахих хадис.
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«Пайғамбарымызбен екеуміз бірге бір ыдыстағы 
сумен жуынатынбыз, әлгі ыдыстан кезек-кезек 
қолымызбен су алатынбыз»45, – дейді. 

♦ Нәжіс сулар. Мұндайға ішіне нәжіс түскені анық 
белгілі аз мөлшердегі су жатады. Бұл су тұрмыста 
пайдалануға жарамайды. Иттің және еті жеуге жа-
рамайтын жыртқыш жануарлардың ішкен сулары да 
таза емес су санатына жатады. 

♦ Күмәнді сулар. Мәселен, есек пен қашыр аузын 
салған суларға қатысты ғалымдардың пікірі екіге 
бөлінген және артынан таза деген ортақ тоқтамға 
келсе де мұның дәрет немесе ғұсыл алуға жарауы-
жарамауы күмәнді. Таза су табылмаған жағдайда 
мұндай сумен дәрет пен ғұсыл алуға болады. Соны-
мен қатар сақтық ретінде таяммүм жасаған абзал.
Сыртқы факторлардың әсерінен былғанбайынша 

табиғи суларды дәрет немесе ғұсыл алу үшін және 
күнделікті тұрмыста да кеңінен пайдалануға болады.

Сұйықтықтармен46 дәрет немесе ғұсыл алынбай-
ды, яғни, бұлармен ғибадат үшін тазалануға болмайды. 
Өйткені Аллаһ тағала ғибадат үшін тазалық тек табиғи су-
ларды пайдалануды бұйырған. Алайда сұйықтықтардың 
кейбірі ішуге немесе тамаққа пайдалануға жарай-
ды. Сұйықтықтар қоймалжың немесе майлы болмаса 
былғанышты тазартуға жарайды. 

Ағын сулар және тоспа сулар
Табиғи сулар ішіне түскен ластықпен былғанып-

былғанбайтындығы жөнінен тоспа су және ағын су 
болып екіге бөлінеді

45 Бұхари, 261
46 Қатты болмаған, су кейпіндегі барлық ағатын нәрселер. Мыс: 

гүл суы, жеміс шырыны, еттің сорпасы т.б.
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1. Ағын сулар. Ағын сулар деп, сабанның бір талын 
ағызып әкетуге қауқары жететін суды айтады. Ағын су 
көп су санатына жатады. Ішіне нәжіс түссе түсі, исі 
немесе дәмі бүлінбейінше ластанбайды. 

Ағын суға үнемі суы айналымда болатын бассейн-
дер де жатады47.

2. Тоспа сулар. Бұлар көлеміне қарай «аз мөлшердегі 
су» және «көп мөлшердегі су» болып екіге бөлінеді.

Көп мөлшердегі су деп, шамамен 50 шаршы метрлік 
алаңға жайылған, тереңдігі кем дегенде бір қарыс 
шамасындағы кішігірім көлшік (шалшық, тоған) немесе 
хауызды айтады. Бұл сулар былғануы тұрғысында 
ағын сулармен пара-пар, яғни, ішіне нәжіс түссе үш 
қасиетінің бірі өзгермейінше таза саналады. 

Аз мөлшердегі су деп, шамамен 50 шаршы мет-
рден кем болатын шалшық немесе хауызға айтыла-
ды. Бұлардың ішіне нәжіс түссе, үш қасиетінің ешбірі 
өзгермегеніне қарамастан әп-сәтте бүлінеді. Мәселен, 
бір тамшы қан немесе иттің сілекейі тамса, суды 
былғаныш қылады. 

Кейбір көзқарас бойынша, аз мөлшерлі су мен көп 
мөлшерлі су нақты белгіленбеген, өйткені шариғатта 
ол жайлы нақты белгіленбеген. Сондықтан нәжістің 
әлгі суға жайылуына байланысты үкім беріледі деп 
қалдырған. Мысалы, қандай да бір нәжіс (аз немесе көп 
мөлшерлі) суға түссе, суға толық жайылып су былғанды 
деген ойда болса, ол су нәжіс болып саналады, ал егер 
нәжіс суға түсіп, аз ғана жерге жайылды деген ойда 
болса, ол су нәжіс емес. Олай болса, судың аз немесе 
көп болуы нәжістің ол суға тарауына байланысты белгілі 
болмақ48. 

47 Абдулхамид Махмуд Тахмаз, Фиқһул ханафи фи субиһи жәдид, 
Бейрут 1998ж 1-т 34-б.

48 Шархул-Миния, 97
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Құдық суына қатысты үкімдер
Құдықтың суы қаншалықты көп болса да аумағы ша-

мамен 65 шаршы метрге жетпесе немесе ағын сулардың 
бойында орналаспаса, ол «аз мөлшердегі» суға жатады. 
Осыған орай ішіне түскен нәрселерге қарай төмендегі 
үкімдер жүреді:

 ♦ Денесінде нәжіс емес, адам немесе еті жеуге 
жарамды жануар құдыққа түсіп кетіп, тірідей 
шығарылса, ол құдықтың суы таза саналады. Ал 
егер адам өліп қалса, су ластанады. Ибн Аббас пен 
Ибн Зубәйр зәмзәм құдығына бір зәңгі түсіп кетіп 
өлгенде, құдықтың суын түгел төктіріп тазартқан49. 
Қаршыға, сұңқар, лашын секілді жыртқыш құстар, 
қашыр, есек, ит, қасқыр, барыс, жолбарыс, секілді 
хайуандар түсіп кетіп тірі күйінде шығарылса, 
құдық ластанбайды. Тек қана сілекейлері суға ти-
меген болуы қажет. Сілекейлері суға тиген жағдайда 
егер сілекейлері таза жануарлар болса, су таза, ал 
сілекейлері таза емес болса, су ластанады. 

 ♦ Егер тышқан, торғай немесе осылардың көлеміндегі 
бір жәндік құдыққа түсіп кетіп, өлсе және әлі ісініп 
кетпей тұрып шығарылса, онда құдықтан 20 шелек 
су алып төгу уәжіп, 30 шелек төгу мұстахап. Одан 
аз төгілсе су тазарған болмайды.

 ♦ Құдыққа тауық, мысық, кептер секілді көлемдегі 
бір жануар түсіп өлсе, ол ісініп кетпей тұрып 
шығарылса, құдықтан 40 шелек су алып төгу уәжіп, 
50-60 шелек төгу мұстахап.

 ♦ Құдыққа бір тамшы қан, шарап, зәр секілді сұйық 
нәжіс араласса, ол су лас болып саналады. Соны-
мен қатар, шошқа түссе, яки, қой, ешкі немесе сол 
көлемдегі бір жануар түсіп өліп, денесі ісініп кетсе 

49 Насбур-райә, 1-т., 129-б.
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және торғай немесе тышқан көлеміндегі кішкентай 
бір жәндік түсіп кетіп өлсе, денесі ыдырап не 
жүндері сыпырылып қалса, құдықтың суын тегіс 
шығарып тастау қажет. Алайда құдықтың суы көп 
болса, ұдайы бұрқылдап, жаңаланып отырса, 200 
шелек су төгу уәжіп, 300 шелек төгу мұстахап. 

 ♦ Құдыққа түйе, қой, ат, қашыр, есек пен сиырдың 
тезектері түссе, су ластанбайды. Алайда тым көп 
мөлшерде түсіп кетсе, су ластанады. 

 ♦ Мысық иттен, тышқан мысықтан, қой қасқырдан 
қашып бара жатып, құдыққа түсіп кетсе, өлмей 
жатып шығарылса да құдықтың суы лас саналады. 
Өйткені құдыққа дәрет сындырып қоюы ықтимал. 

 ♦ Қаз, тауық, үйрек сияқты үй құстарының саңғырығы 
құдыққа түссе, құдықтың суын түгелдей төгіп, та-
залау қажет. Өйткені олардың саңғырығы ауыр 
нәжіске жатады.

 ♦ Кептер, торғай сияқты құстардың саңғырығы 
құдықтағы немесе ыдыстағы суға түссе, су ластан-
байды.

 ♦ Имам Ағзам мен Имам Әбу Юсуфтың көзқарасы 
бойынша, жыртқыш құстардың саңғырығы құдыққа 
түсіп кетсе, су ластанбайды. Өйткені одан сақтану 
қиын. Ал ыдыстарға құйылған суға түссе су ла-
станады. Өйткені ыдыстардағы суларды қадағалап 
тұруға болады.

 ♦ Құдықтан өлекседен басқа да лас нәрселер табыл-
са, мұндай жағдайда құдықтың суы әлгі лас нәрсе 
байқалған кезден бастап ластанған болып саналады. 
Ол сумен дәрет алуға немесе басқа да нәрселерді 
тазартуға жарамайды. Құдықтан тышқан немесе 
мысық секілді жануарлардың өлексесі табылған 
жағдайда олардың қай кезде түскені белгілі болса, 
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сол кезден бастап су ластанған болып саналады. Егер 
қай кезде түскені белгісіз, өлексенің денесі ісініп 
немесе суда ыдырап кетсе, мұндайда үш күн бұрын 
ластанған деп есептеледі. Ал өлексе әлі ісінбеген 
болса, онда су бір тәулік бұрын ластанған болып 
есептеледі. Сондықтан осы уақыт аралығында 
алынған дәрет пен ғұсыл жарамсыз болып саналып, 
олардың қазасын өтеу қажет. Сонымен қатар, осы 
сумен жуылған киім-кешек лас болса, оны қайта 
жуу қажет. Ал таза болса, оларды қайта жуудың 
қажеті жоқ. Бұл – Имам Ағзамның көзқарасы. Ал 
Әбу Юсуф пен Мұхаммедтің көзқарасы бойынша, 
егер өлексенің қай кезде түскенін анықтау мүмкін 
болмаса, онда табылған кезден бастап су ластанған 
болып саналады. Өйткені өлексе қатты желмен 
немесе басқа бір жағдайда құдыққа түсіп кеткен 
болуы мүмкін. Сондықтан болған оқиғаны ең жақын 
мерзімнен бастап қарастыру керек.

 ♦ Қаны ақпайтын балық, шегіртке, құрбақа, 
шыбын, майда жыландар, шаян, итбалық секілді 
жәндіктер мен жануарлар судың ішінде немесе 
сұйықтықтардың ішінде өліп қалған жағдайда ол су 
ластанбайды. Мұндай су дәрет алуға жарамды.

 ♦ Егер дәретханадағы нәжіс нәрсенің үш ерекшелігінің 
бірі (дәмі, түсі, иісі) құдықтың суына араласып 
кетпейтіндей ара қашықтықта орналасса, су таза 
болып саналады. Ал нәжістің үш сипатының бірі 
суға өтсе, құдық суы лас болып саналады. Құдық 
пен дәретхана бір-бірінен ұзақ орналасса да үкім 
сондай50.

50 У. Зуһайли, 1-т., 97-101; Н. Билмен, бүюк ислам илмихали, 56-
58-б.
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Түсінікті болу үшін қысқаша былай деп 
қорытынды жасай аламыз:

Құдыққа доңыз секілді жаратылысынан нәжіс бір 
хайуан түссе құдықтың суын төгіп, тазалау қажет. 
Сондай-ақ еті желінетін жануар түсіп кетіп, денесі ісініп 
немесе шіріп кеткен жағдайда судың бәрін тартып алу 
керек. Ал ісініп, шіріп кетпеген жағдайда бұлар мына-
дай үш категорияда қарастырылады:

а) Тышқан, торғай немесе осы көлемдегі басқа бір 
жәндік немесе құс өлсе, 30-40 шелек;

ә) Мысық, тауық, көгершін көлеміндегі бір жануар 
түсіп өлсе, 40-50 шелек; 

б) Үсті ауыр нәжіспен былғанған адам құдыққа 
түсіп кетсе, құдықтың суын түгел төгіп тазалау қажет.

Бір құдықтың суын түгелдей төгіп, тазалап тастау 
қиынға соқса, 200 немесе 300 шелек тартып шығару 
керек. Бұл – адамдар үшін жеңілдікті негізге алған 
Имам Мұхаммедтің көзқарасы. Ал Әбу Ханифаның 
көзқарасы бойынша, құдық тазарды деп ойлағанға 
дейін су шығарып төгу қажет. Бұл істі түсінетін екі 
кісінің сөзіне қарай әрекет ету керек. Тарту қажет деп 
табылған мөлшерде су тартқаннан соң құдық тазарған 
болып есептеледі51. 

Алайда, қазіргі заманда құдық суын тегіс босату 
мүмкін емес жағдайларда тазаланды-ау дегенше су 
төгіп, лабораторияда судың құрамын зерттеу арқылы 
таза немесе лас екенін анықтауға болады. 

Күннің астында тұрып ысыған сумен дәрет 
алуға бола ма? 

Темір, мыс, қола және жез сияқты темір ыдыстарда 
климаты ыстық елдерде күннің астында тұрып ысыған 

51 әл-Мәусили, әл-Ихтиар ли талилил-мухтар, Бейрут, 1999 ж. 1-т., 
24-25-б.
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сумен дәрет не ғұсыл алу мәкрүһ. Өйткені Айша анамыз 
(р.а.) бір күні Пайғамбарымызға күннің астында тұрып 
ысыған суды әкеліп берген кезде, Аллаһ елшісі (с.а.с.):   

اْلَبَرَص ُيوِرُث  َفِإنَُّه  ُحَمْيَراُء  َيا  َتْفَعِلى   Әй, Хұмәйра52, бұлай» َل 
жасама, өйткені ол алапес ауруына ұшыратады», – 
деген болатын. 

Фиқһ ғалымдары бұл мәселеге байланысты былай 
дейді: Темір ыдыста ыстық климатты елдерде күннің 
астында ысытылған суда күн сәулесінің әсерінен 
темір ыдыстардан кішігірім бөлшектер бөлініп 
шығып, суға араласады. Мұндай су қан айналымының 
қалыпты жұмысына кері әсерін тигізіп, адамды ауруға 
шалдықтыруы мүмкін. Алайда су алтын, күміс, ағаш 
немесе құмыраның ішінде немесе көл мен хауыздарда 
тұрып ысытылса, сондай-ақ климаты орташа елдер-
де күннің шуағымен ысытылса, дәрет алуға кедергі 
келтірмейді. Бірақ ыстық елдерде күннің астында 
ысытылған суды дәрет пен ғұсыл үшін емес кір жууға 
пайдаланудың ешқандай зияны жоқ. Күннің астында 
тұрған ыдыстың аузының ашық немесе жабық болуы 
маңызды емес. Екеуі де мәкрүһ, бірақ аузы ашық 
тұрғанның мәкрүһтігі басымырақ. 

Діни тұрғыдан таза саналатын нәрселер
♦ Жер бетіндегі су, тау-тас, өсімдіктер мен ағаштар, 

жемістер, гүлдер т.с.с. табиғат әлемі, доңызды 
қоспағанда барлық жан-жануарлардың ауыр не 
жеңіл нәжіс тимеген денесі (Доңыздың еті, терісі, 
түгі, яғни бүкіл денесі нәжіс. Киімге немесе денеге 
жоғарыда аталғандардың бірі тисе былғанғандықтан 
жуып тазалау шарт) таза. Шафиғилер доңызбен 
қатар итті де нәжіс санайды.

52 Айша анамыздың лақап аты
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Бит, бүрге, қандаланың қаны таза.
♦ Суда өлген балықтар мен өзге су жануарлары таза әрі 

бұлардың қаны да таза. Киімге тисе былғанбайды.
♦ Еті жеуге жарайтын жануарлардың зәрі мен тезегі 

(қиы) жеңіл нәжіс болғанымен, сілекейлері таза са-
налады.

♦ Еті жеуге жарайтын кептер (көгершін), шымшық 
торғай секілді құстардың саңғырығы таза санала-
ды. Бұған дәлел: мұсылмандар кептерлердің ауада 
саңғыратынын біле тұра, Меккедегі Харам мешіті 
мен басқа да үлкен мешіттерде оларды бағатын. Таза 
болмаса, бұлай жасамас еді. Өйткені Аллаһ тағала 
мешітті таза ұстауды бұйырған. Ибн Омардың 
үстіне көгершін саңғырып, оның саңғырықты сүртіп 
жіберіп намаз оқығандығы риуаят етілген. Ибн 
Мәсғұдтың үстіне торғай саңғырғанда, оның да дәл 
солай жасағаны риуаят етіледі53. 

♦ Діни шарттарға сай бауыздалған жануарлардың 
терісі, сондай-ақ бауыздалған малдың бауырында, 
жүрегінде, көк бауырында және етінде қалып қойған 
қан таза болып есептеледі.

♦ Доңыздан басқа бауыздалмай сойылған малдардың, 
өлексенің еті жарамсыз болғанымен, қан жүрмейтін 
дене мүшелері: мүйізі, тұяғы, тырнағы, сүйегі, жүні, 
түгі және иленген терілері таза. 

♦ Бұзылған тағам, қышқылданған май, сасып 
құрттаған ет немесе ірімшік, өзінің тазалық қасиетін 
жоғалтпайды (яғни олар киімге тисе, намазға кедергі 
болмайды). Бірақ денсаулыққа зиянды болғандықтан 
мұндай өнімдерді тұтынбаған абзал.

53 У. әз-Зуһайли, әл-Фиқһул Исләмии уә әдилләтуһу, (Ислам фиқһы 
энциклопедиясы), Стамбул, 1994, 1-т., 102-б.
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♦ Үй мысығының зәрі тиген ыдыс пен су былғанады. 
Алайда оның зәрі тиген киім былғаныш емес. 
Мысықтың сілекейі мен жеген тамағының 
қалдығы таза болып саналады.

♦ Адам зәрінің иненің жасуындай немесе иненің 
көзіндей шамада шашырауынан дене немесе киім 
нәжіс болмайды. Мұндай киіммен намаз оқуға 
болады. Бірақ осындай шамадағы зәр аз мөлшердегі 
суға шашыраса, суды жарамсыз етеді. 

♦ Өртенген нәжіс нәрсенің, мәселен, тезектің түтіні 
киімді былғамайды.

♦ Көшенің батпақ-балшығы құрамында көң (қи) болса 
да таза, бұлар тиген киім былғанбайды.

♦ Дәрет немесе ғұсылға пайдаланылған су таза, бірақ 
ол былғаныш нәрсені тазалауға жарағанымен, 
қайтадан дәрет не ғұсыл алуға жарамайды. 

♦ Былғаныш төсекте не болмаса жерде жатып 
ұйықтаған адамның үсті-басы егер нәжістің ізі 
білінбесе, таза болып саналады.

♦ Құрғақ киім дымқыл әрі нәжіс топырақтың үстіне 
жайылса, жайылған заттың үстіне дақ өтпейінше 
таза болып саналады.  

Нәжіс (лас) нәрселер
Нәжіс деп көзге көрінетін материалдық ластықтар 

айтылады. Ислам діні тазалық діні болғандықтан, 
киім мен айналадағы нәрселердің бәрінің тазалығына 
баса мән береді. Алайда әркез мұны қамтамасыз ету 
мүмкін болмағандықтан мұсылман ғалымдары Құран 
мен сүннеттегі жеңілдету қағидасын басты назарға 
ала отырып, ғибадат жасауға қатысты материалдық 
тазалықтың ең төменгі шегін белгілеуге тырысқан. 
Ханафи фиқһ ғалымдары намазға кедергі жасай-
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тын нәжістерді «ауыр» және «жеңіл» деп екіге бөліп 
қарастырған. 

♦ Ауыр нәжіс қатты болса әрі салмағы 3,5 граммға 
жетсе, ал сұйық нәжіс алақан аясынан асқан көлемде 
денеге, киімге немесе намаз оқитын жерге жұқса, ол 
жерді тазалап содан кейін намазға тұру керек. 

♦ Жеңіл нәжіс дененің немесе киімнің төртте бірінен 
асса намазға кедергі келтіреді.
Ауыр нәжістер
а) Адамның кіші және үлкен дәреті, мәни, уәди, 

мәзи, ауыз тола құсық, аққан қан, ірің, әйелдердегі 
хайыз, нифас, истихада қандары, денеден кесіліп түскен 
ет;

ә) Еті желінбейтін жабайы аңдардың (иттің де) зәрі 
мен тезегі, сілекейі, қаны;

б) Еті желінетін тауық, қаз және үйректің 
саңғырығы;

в) Арам өлген, бисмилләсіз сойылған мал мен илен-
беген терісі. Қаз бен үйректің өлексесі.

ғ) Мас қылатын ішімдіктің кез келген түрі.
Жеңіл нәжістер
а) Еті жеуге жарайтын қой, ешкі, жылқы (есек пен 

қашыр), киік секілді жануарлар мен жабайы аңдардың 
зәрі (Имам Әбу Юсуф пен Мұхаммедтің көзқарасы 
бойынша) жеңіл нәжіске жатады. Ал Әбу Ханифаның 
көзқарасында аталмыш жануарлардың тезегі ауыр 
нәжіске жатады. Ханафи мәзһабындағы пәтуасы Әбу 
Юсуф пен Мұхаммедтің көзқарасына негізделген. 
Қашыр мен есектің тезегі туралы екі пікір бар, мұны 
ауыр нәжіс қатарына жатқызатындар да, жеңіл нәжіс 
қатарына жатқызатындар да бар.

ә) Қаршыға, лашын, бүркіт секілді еті жеуге жа-
рамайтын әрі аспанда ұшып жүріп саңғыратындықтан, 
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кез келген заматта киімді былғауы мүмкін құстардың 
саңғырықтары жатады.

б) Кез келген жануардың өті сол малдардың 
нәжісімен бірдей. Егер нәжісі жеңіл нәжіс болса, өті де 
жеңілге, ал ауыр нәжіс болса ауырға жатады. 

Нәжісті тазартудың жолдары
Дінде нәжіс саналған нәрселерді тазалаудың түрлі 

тәсілдері мен жолдары қарастырылған. Басты тазалау 
тәсілдері мынадай:

1. Сумен тазарту
♦ Заттай нәжіс нәрсені жаңбыр, өзен, теңіз сулары 

секілді табиғи сулармен, сондай-ақ, гүл, көкөніс, 
жеміс-жидек шырындарымен, су тапшы болған 
жағдайда ғұсыл немесе дәрет алуға пайдаланылған 
сумен де тазалауға болады.

♦ Көзге көрінетін нәжісті (қан, саңғырық, тезек 
секілді) тазалау дегеніміз – нәжістің ізі, иісі, түсі 
қалмайтындай етіп тазалап жуу. Егер жуылғанына 
қарамастан, иісі немесе ізі кетпесе, онда шайғанда 
суы таза болып аққанша жуу жеткілікті. Өйткені бір 

хадисте:  ِإنَُّه لَْيَس ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقالَْت َيا َرُسوَل الَّ  َأَتْت النَِّبيَّ َصلَّى الَّ

 لِي ِإلَّ َثْوٌب َواِحٌد َو َأَنا َأِحيُض ِفيِه َفَكْيَف َأْصَنُع َقاَل ِإَذا َطُهْرِت َفاْغِسِليِه

ِك َأَثُرُه ُم َقاَل َيْكِفيِك اْلَماُء َو َل َيُضرُّ   ُثمَّ َصّلِي ِفيِه َفَقالَْت َفِإْن لَْم َيْخُرْج الدَّ
Хәулә бинт Йәсәр: «Уа, Аллаһтың елшісі! Үстіме 
киетін бір-ақ киімім бар. Хайыз болғанда да сол 
киімімді киіп жүремін», – дегенде, Пайғамбарымыз: 
«Ғұсыл алып, тазаланған соң қан тиген жерін жуып 
жіберіп, намазыңды оқи берсең болады», – деп 
жауап қатады. Хазірет Хәулә: «Уа, Аллаһтың елшісі! 
Егер ізі қалып қойса ше?», – деп қайта сұрағанда, 
«Сумен жуғаның жеткілікті, ізінің қалуының ешбір 
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зияны жоқ», – деген жауап естіген54. Егер нәжіс зәр, 
иттің сілекейі секілді көзге көрінбейтін, құрғағанда 
із қалдыра қоймайтын болса, онда ластанған тұсты 
ыдыста үш қайтара жуып-шаю және сығуға бола-
тын заттарды әр шайған сайын барынша сызу қажет. 

Бұған мына хадистер дәлел: َأَحِدُكْم ِإَناِء  اْلَكْلُب في   ِإَذا َولََغ 

اٍت   Егер ыдыстарыңа ит тұмсығын» َفْلَيْغِسْلُه َثَلَث َمرَّ
батырса, оны үш рет жуыңдар». Басқа бір риуаятта 
жеті рет деп келтіріледі55, бірақ Ханафи ғалымдары 
Әбу Хұрайра риуаят еткен хадисті емес, оның амалын 
негізге алып, 3 рет жуу жеткілікті деген. Тағы бір 

хадисінде Пайғамбарымыз (с.а.с.):  ِإَذا َقاَم َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه 

 ,Ұйқыдан оянғанда»  َفَل َيْغِمْس َيَدُه في ُوُضوِئِه َحتَّى َيْغِسَلَها َثَلًثا
қолдарыңды қандай да бір ыдысқа тигізбей тұрып 
үш рет жуыңдар»56, – деген. 

♦ Нәжіс – киіз, кілем секілді сығылмайтын заттарға 
тисе, оны ыдыста үш қайтара жуып шайып, әр 
шайғанда кептірген дұрыс. Суын толық сарқу 
кептіргенмен пара-пар. Ыдыста жууға келмейтін 
былғаныш нәрсені ағын суға жуғанда немесе үстінен 
сумен шайғанда, нәжістің ізі қалмаса таза болып са-
налады. Кептіріп, суын сарқудың керегі жоқ.
2. Суда қайнату

♦ Сүт, бал тәрізді сұйық заттардың ішіне былғаныш 
нәрсе араласса, таза суда үш қайтара қайнату 
арқылы тазалауға болады. Өйткені мұндай жағдайда 

54 Ахмед ибн Ханбәл, ІІ, 364, 380; әш-Шәуқәни, Нәйлүл-әутар, І, 
40

55 Бұхари, Ұду, 33; Мүслим, Таһарат, 89, 91; Ахмед ибн Ханбәл, ІІ, 
314

56 Бұхари, Ұду, 26; Ахмед ибн Ханбәл, ІІ, 465



51Тазалық

ластықтың құрамы өзгерген болып саналады немесе 
үстінен су құйып майы бетіне қалқып шыққанға 
дейін қайнатып, бетіндегі суды алып тастайды. 
Осылай үш рет қайталау арқылы өнім тазарады. 

♦ Аршылмаған ішек-қарын қайнаған суға тасталса, 
қайтып тазалау мүмкін емес. Бірақ әлі қайнамаған 
суға тасталған ішек-қарынды артынан жуып жіберсе 
бүлінбейді. Қатты заттардың ішіне нәжіс сіңіп 
кетпейінше сумен тазартуға болады. Ет, тауық және 
дәнді дақылдар шикі кезінде тазаланады. Егер әуелі 
нәжіс түсіп кетіп, содан кейін барып қайнатылса, 
нәжіс құрамына сіңіп кететіндіктен, ол мүлдем 
тазалауға келмейді. Сондықтан ішек-қарын немесе 
басты қайнатпай тұрып нәжіс тиген жерлерді мұқият 
тазалап алу қажет. 

♦ Бауыздалған бірақ ішек-қарны алынбаған тауық, 
қаз, үйрек секілді құстардың қауырсынын тазалау 
үшін қайнаған суға салғанда, одан іштегі ластық 
етке жайылып кетсе, ет бүлінеді. Мұндай жағдайда 
үш рет жуу арқылы тазартуға болады57. Сондықтан 
бауыздалған соң құстың ішек-қарнын алып тастау 
қажет. Дегенмен, бауыздалған құстың ішіндегі 
ластық денесіне жайылмайтындай етіп ыстық суға 
салып алғаннан ет бүлінбейді. 

3. Отқа қақтау
♦ Отқа жанбайтын заттарға қан немесе басқа да 

нәжіс жұқса, отқа қақтау арқылы тазалауға болады. 
Майланған, тотыққан, нәжіс қан жұққан темір 
бұйымдарды отқа қақтау арқылы тазалауға жарам-
ды.

57 У. Зүһайли, 1-т., 126-б.
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♦ Тандырдың немесе пештің ішіне кеппеген нәжіс 
түссе, от жағылғаннан кейін тазарған болып сана-
лады. 
4. Сүрту

♦ Былғанған пышақ, шыны, тегіс тақтай, мәрмәр 
секілді нәжіс нәрселерді бірден сіңіріп алмайтын 
заттарды ылғал немесе құрғақ дәкемен, шүберекпен, 
топырақпен немесе тазартқыш сұйықтармен нәжістің 
ізі кеткенге дейін сүртсе тазарған болып саналады. 
Мысалы, мал сойған пышақты топырақпен немесе 
шүберекпен тазаласа, ол пышақ тазарған болады. 
Нақышталып ойып жасалған бұйым түрлерін сүрту 
жеткіліксіз, мұндай заттар мұқият жууды талап 
етеді.
5. Қыру, жону немесе үгу

♦ Ішкиімге не көйлек-жейдеге т.б. тиген ұрық 
сұйықтығын (мәнидің) құрғаған кезде үгіп 
кетіруге болады. Одан қалған із намазға кедергі 
келтірмейді. Киімге тиген сұйықтық кеппесе, мұны 
тек жуып кетірген жөн. Бұған Айша анамыздың 
«Пайғамбарымыз киіміне тиген мәниді құрғақ болса 
үгетін, ал дымқыл болса жуатын» деген хадисі 
дәлел58. Денеге тиген ұрық сұйықтығын құрғақ 
болса да жуып кетіру абзалырақ. 

♦ Тоңған майға, тосапқа нәжіс түссе, сол тұсты қырып 
не қалқып алып тастау арқылы тазалауға болады. 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) жұбайы Маймұна 
(р.а.): «Майдың (тоң май) ішіне бір тышқан түсіп 
өліп қалған еді. Үкімін Пайғамбарымыздан (с.а.с.) 

сұраған кезде:  َوُكُلوُه َحْولََها  َما  َو   Тышқанды» َأْلُقوَها 
58 Әбу Дәуіт, Таһарат, 134; Ахмед ибн Ханбәл, VI,125,132, 213, 

239, 263
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майдан шығарып, (тышқан түскен жердің айна-
ласын) қырып алған соң, майды жей беріңдер»59, – 
деген. 

♦ Аяқкиім, мәсіге жұққан нәжіс егер сіңіп кетпесе, оны 
сумен қатар пышақпен немесе басқа бір құралмен 
қырып тастауға, топырақпен сүртіп тазартуға 
болады. Тиген нәжіс ылғал болса, жуып немесе 
таза шүберекпен жақсылап сүртіп кетіру қажет. Егер 
нәжәсат зәр немесе шарап секілді көзге көрінбейтін 
сұйық зат болса, былғанған тұсты мұқият жуу 
немесе сабындалған шүберекпен жақсылап сүрту 
қажет. 

 Киім мен денеге тиген нәжісті тек қана жуу қажет.
 Ханафи мен Малики мәзһабы бойынша, мәни 

нәжіске жатады, ал Шафиғи мен Ханбалиларда жат-
пайды. Олар Ибн Аббастан жеткен: «Үстіңе мәни 
тиген жағдайда оны шөппен тазарт. Өйткені 
ол түкірік немесе қақырық секілді»,  – деген сөзге 
сүйенеді. Дарақутни бұл хадисті марфу60 ретінде 
риуаят еткен61. Күннің қатты суық кезінде немесе 
жолаушылық жағдайында жеңілдік ретінде бұл 
көзқарасқа сүйеніп мәниді кез келген нәрсемен сүрту 
арқылы тазартуға болатынына ғалымдар келіскен. 
6. Нәжістің құрғауы немесе із-түзсіз жоғалуы

♦ Былғаныш жерді, ағашты, шөптесін өсімдіктерді 
құрғату арқылы тазартады. Бұл күннің ыстығының, 
желдің, оттың көмегімен жүзеге асады. Осылайша, 
құрғаған жерде намаз оқуға болады, бірақ таяммүм 

59 Бұхари, Ұду; Зәбәих, 34; Нәсаи, Фәрғ, 10, Ахмед ибн Ханбәл, VI, 
329, 330, 335

60 Тізбегі Пайғамбарымызға (с.а.с.) жеткен хадис.
61 У. әз-Зуһайли, әл-Фиқһул-исләмии, Дамаск, 1985 ж. І, 98-б.
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жасалмайды. Өйткені мұндай жер таза болса да 
тазалауға жарамды болып саналмайды.

♦ Былғанған жерді ластықтың ізі кеткенше су төгу 
немесе бетіне жаңалап топырақ төсеу жолымен 
тазартуға болады.
7. Суды ағызу немесе судың тартылуы

♦ Ластанған суды ағын сумен немесе су құйып 
тазартуға болады. Ластанған шалшық суға сырттан 
ағатын ағын су арнасынан асып араласса, мұндай 
су таза болып саналады. Себебі бұл жағдайда 
шалшықтың суы ағын су есебіне жатады. 

♦ Ластанған құдық суы тартылып кетіп, артынан 
су қайта шықса мұндай құдықтың суы тазарған 
болады. 
8. Құрамының өзгеруі

♦ Заты нәжіс немесе былғаныш нәрсенің химиялық 
құрамы өзгерсе тазарған болып саналады. Мәселен, 
шарап арнайы қоспа қосу арқылы сіркесуға айналса, 
тазарған болады. Киіктің қаны мискке айналғанда, 
тезек жанып күл болғанда тазарады. 

♦ Былғаныш зәйтүн майынан сабын жасау оны тазар-
тады. Керісінше былғаныш сүттен айран, ірімшік 
жасау тағамды тазартпайды. Себебі мұнда заттың 
химиялық құрамы өзгермейді.
9. Бауыздау және теріні илеу

♦ Шариғаттың талабы ескеріле отырып доңыздан 
басқа бауыздалған бүкіл жан-жануарлардың терісі, 
басқа нәжіспен былғанбаған болса, таза саналады. 
Мұндай терінің үстіне намаз оқи беруге болады.

♦ Доңыздан басқа бүкіл жануарлардың терісін (діни 
талаптарға сай бауыздалмаса да) илеп тазартып 
алуға мүмкіндік бар. Олай болса өлексе мен бис-
милласыз сойылған малдың терісін илеу арқылы 
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тазартуға, сөйтіп әжетке жаратуға рұқсат етілген.

Пайғамбарымыз (с.а.с.): َهاُب َفَقْد َطُهَر -Илен»  ِإَذا ُدِبَغ اْلِ

ген тері таза болып есептеледі»62,  – деген.  َجاَء 

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم ِفي َغْزَوِة َتُبوَك ِإلَى َبْيٍت َفِإَذا ِقْرَبٌة ُمَعلََّقٌة ِ َصلَّى الَّ  َرُسوُل الَّ

ِ ِإنََّها َمْيَتٌة َفَقاَل ِدَباُغَها ُطُهوُرَها  Аллаһ  َفَسَأَل اْلَماَء َفَقاُلوا َيا َرُسوَل الَّ
елшісі (с.а.с.) Тәбүк жорығына келе жатқан кезде 
(өлген жануардың) терісінен жасалған су торсығы 
ілулі тұрған бір үйден су сұрайды. Сонда олар: 
«Уа, Аллаһтың ешісі! Ол өлген малдың терісінен 
жасалған торсық», – деп айтады. Бұны естігенде 
Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Иленсе, тазарғаны»63, – деп 
үкімін білдірген еді. 

♦ Теріні илеудің екі жолы бар: 1) Тұз, ашудас секілді 
химиялық қоспалар мен дәрілік заттар қосу арқылы 
илеу; 2) Шартты илеу, яғни топырақ сеуіп немесе 
күнге, желге жайып қақтау арқылы өңдеу. Екі 
жолмен де иленген теріге намаз оқуға болады. Нәжіс 
нәрсемен иленген теріні үш қайтара жуып-шайса, 
тері таза болып саналады. 

Дәрет

Дәрет тазалықтың қай түріне жатады?
Ғалымдар дәрет алудың гигиеналық тұрғыдан да 

нағыз тазалық екенін алға тартады. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) дәретті есік алдында ағып жатқан өзенге ұқсатып, 
күніне бес мәрте өзенге шомылған мүминнің бойында 
ешқандай кір-қоң қалмайтынын білдірген64. Сондықтан 

62 Мүслим, Хайыз, 105, Әбу Дәуіт, Либәс, 38, Нәсаи, Фәрғ, 20,30
63 Нәсаи, Фәрғ, 4; Ахмед ибн Ханбәл, IV, 254, V, 67, VI, 329, 336
64 Бұхари, Мауақит 6; Мүслим, Мәсажид, 282; Тирмизи, Әмсал, 5; 

Нәсаи, Салә, 7; Мууатта, Сафар, 91.
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намазға ниет етіп, дәрет алған мүмин Жаратқанның 
құзырына шығатынын сезіне отырып жуынып, таза-
рынады. Сыртқы тазалығымен қатар жан дүниесінің 
тазалығына да баса мән береді. Үсті-басын қанша жуып-
тазартса да іштей былғаныштан арыла алмағанына 
өкінеді. 

َ َل َيْنُظُر ِإلَى َأْجَساِدُكْم , َو َل ِإلَى ُصَوِرُكْم , َو لَِكْن َيْنُظُر ِإلَى ُقُلوِبُكْم إنَّ الَّ
«Аллаһ тағала түр-әлпет пен дене-бітімдеріңе 

емес жүректеріңе үңіледі»65 – деген хадисті есіне алып, 
күнәлары үшін ұяттан жерге кірердей опық жейді. 
Сондықтан дәрет – мүминнің бой мен жан сарайының 
тазалығының айнасы.

Дәрет алу кезінде әрбір дене мүшесінің күнәсі 
төгілетініне қатысты Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Кімде-
кім дәрет суын дайындап, аузын шайып (мадмада), 
кеңсірігіне су жіберіп сіңбірсе (истиншақ), сөз жоқ 
бетінен, аузы-мұрнынан жаңсақ істеген қателері 
төгіледі. Сосын Аллаһ бұйырғандай етіп бетін жуса, 
жүзіндегі күнәлар сақалынан төмен қарай сумен 
ағып кетеді. Сосын қолын шынтаққа дейін жуса, 
қолының күнәлары сумен бірге саусақтарының ұшынан 
төгіледі.

Басына мәсіх тартқанда, басындағы күнәлар 
шаштарының ұшынан ағып кетеді, аяғын тобығына 
дейін жуғанда, аяғының күнәлары башпайларының 
ұшынан ағып кетеді. Сонан соң намаз оқып, Аллаһқа 
мадақ айтып шүкіршілік қылса, жүрегін Аллаһтан 
басқаға деген қорқыныш пен махаббаттан арылт-
са, анадан жаңа туғандай болып бүкіл күнәларынан 
тазарады»66, – деп баяндайды.

65 Мүслим, Бирр 33; Ибн Мажә, Зүһд, 9
66 Мүслим, Мүсафирин, 294
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Расында жаңсақ іс-әрекеттен, қателіктен Аллаһ 
тағалаға сиынып, шынайы опық жеп, тәубе ету арқылы 
ғана күнәдан арылуға болады. Сондықтан күніне бес 
мәрте дәрет алған адам Жаратқанның алдында жүзі 
жарқын болып, тән тазалығы мен денсаулығына да 
ұқыпты қарайды. 

Дәрет осының бәріне өтеу болады, әрі мүминнің 
дәрежесін өсіреді. Мүмин Жаратқанға құлшылық 
ниетімен дәрет алуға бекініп, басы артық сөзден тыйы-
лады. Оған аптап ыстық пен сақылдаған сары аяз да 
бөгет бола алмайды. 

َلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإلَى  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإلَى الصَّ َيا َأيُّ

اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإلَى اْلَكْعَبْيِن
«Уа, иман еткендер, намазға тұрсаңдар, 

беттеріңді, шынтақпен қоса қолдарыңды жуыңдар, 
бастарыңа мәсіх тартып тобықпен бірге аяқтарыңды 
да жуыңдар!»67 – деген бұйрықты қалтқысыз орындап, 
Аллаһ тағаланың құзырына келеді. Пайғамбарымыздың 

(с.а.с.) : َرَجاِت؟ الدَّ ِبِه  َيْرَفُع  َو  اْلَخَطاَيا  ِبِه   ُ الَّ َيْمُحو  َما  َعَلى  َأُدلُُّكْم   َأَل 

اْلَمَكاِرِه  َعَلى  اْلُوُضوِء  ِإْسَباُغ  َقاَل:   ،ِ الَّ َرُسوَل  َيا  َبَلى   Сендерге» َقاُلوا: 
Аллаһ тағаланың күнә мен қателіктерді жоқ қылатын, 
дәрежені өсіруіне дәнекер болатын нәрсені айтайын ба?» 
– деген сұрағына сахабалар жарыса: «Әрине, айтсаңыз 
екен!» – дейді. Сонда Пайғамбарымыз: «Ешқандай 
қиындыққа қарамастан дәретті толықтай (тиісінше) 
алу»68, – деген екен. Соңғы сөйлемде Пайғамбарымыз 
«исбағ» деген сөзді қолданған. Бұл ауыз, мұрынды мол 
сумен шаю, аяқ-қолды жақсылап (ысқылап) жуу де-

67 «Мәида» сүресі, 6-аят.
68 Мүслим, Таһарат, 41; Мууатта, Сафар, 55; Тирмизи, Таһарат, 39; 

Нәсаи, Таһарат, 106
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генге саяды. Сондай-ақ хадистегі «аләл-макариһ» сөзі 
«ешқандай қиындыққа қарамастан» дегенді білдіреді. 
Бұл күн аптап ыстық немесе сақылдаған сары аязға 
қарамастан жақсылап дәрет алу деген сөз. Дәл осы сөз 
«дәрет алу сендерге зиянын тигізбеген жағдайда» деген 
мағынаға да саяды.

Егер сырқат адамның ауруы күшейсе немесе ауру-
дан айығуы баяуласа, сумен дәрет алудан бас тартқаны 
жөн. Мұндайда таяммүм жасалады. Су тапшы болғанда 
немесе пайдалануға жарамсыз болғанда да таяммүм жа-
салады. Демек, мұның өзі үлкен жақсылық. 

Сонымен, мүмин дәрет алу арқылы үсті-басын та-
зартып қана қоймай, жан дүниесін де нұрландырады. 
Сөйтіп, мұнтаздай күйде Жаратқанның алдында 
құлшылығын орындауға кіріседі.

Дәрет – мұсылмандарға тән ерекшелік 
Алғашқы үмбеттерде (Ислам діні келместен бұрынғы) 

дәреттің қандай болғанына қатысты нақты мәлімет жоқ. 
Ислам діні тазалыққа айрықша мән береді. Ислам рухани 
әрі материалдық тұрғыдан тазалыққа ерекше көңіл 
бөледі. Сондықтан мұсылманға намаздан бұрын дәрет 
алып, тазалануды бұйырған. Құран кәрімде: «Әй, иман 
еткендер! Егер намазға тұрсаңдар, беттеріңді және 
тірсектеріңе дейін қолдарыңды жуыңдар, бастарыңа 
мәсіх тартып, аяқтарыңды тобықтарыңмен қоса 
жуыңдар. Егер жүніп болсаңдар ғұсыл алыңдар»69, 
– деу арқылы мұсылмандарға намазға кедергі болатын 
ластықтан арылып дәрет пен ғұсыл алуды парыз еткен. 
Ал су табылмаған жағдайда оны ескеріп топырақпен 
таяммүм алуға болатынын айтып, тазалық мәселесінде 
ұқыптылықты ескерткен. 

69 «Мәида» сүресі, 6-аят.
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Дәретке атүсті қарамау қажет. Оның өзіндік 
айрықша мәні бар. Нәпсімізге ауыр соққандықтан, 
көп жағдайда оның түпкі мәні мен қасиетін дұрыс 
ұғынбауымыз мүмкін. Алайда тазалықтың мәніне 
бойлап, терең үңілсек, қаншалықты үлкен нығмет екенін 
түсінеміз. Күннің ыстығы мен суығына қарамастан 
қандай жағдайда да таза жүруді әмір еткен дініміз үшін 
шүкіршілік етеміз. 

Дәрет алудың пайдалары
Аллаһ тағаланың адам ағзасына орнатқан механизмі 

мінсіз жұмыс істейді. Имам Ғазали және көптеген 
ғалымдар адам ағзасының таңғажайып екенін тілге 
тиек еткен. Нобель сыйлығының лауреаты француз 
ғалымы Алексис Каррель де: «Адам – құпия жараты-
лыс» атты кітабында адамның ағзасының тамаша жа-
ратылысын тамсана отырып баяндайды. Адам бойында 
жеті рет өлшеп, бір пішкен керемет тепе-теңдік, ғажап 
үйлесім бар. Адам ағзасында осыншалықты мінсіз жүйе 
болмағанда, болмашы ақаудың өзінен бордай тозып, 
таусылар еді. 

Мәселен, жүрек-қан тамырлары белгілі ырғақпен 
әрі асқан реттілікпен бірде жиырылып, бірде серпіліп 
жұмыс істейді. Бұл ырғақ тіршіліктің тынысы бола 
отырып, сәт сайын адамның барлық ағзасына қажетті 
қанды айдап, жеткізіп тұрады. Тіршіліктің тірегі деуге 
келетін жүрек әрдайым «Аллаһ» деп лүпіл қағады. Бірақ 
біз мұны байқамаймыз. 

Қан тамырлары қарапайым тілмен айтқанда 
су құбыры секілді, олар да жүре келе тотығады, 
қабырғаларына май қабаты түзіліп қатаяды, сөйтіп, 
қалыпты қызмет етуден қалады. Бұдан көбінесе жүрекке 
қашық орналасқан мидың жоғарғы қабаты мен аяқ-қол 
ұштары зардап шегеді. Бұлардың дұрыс жұмыс істеуін 
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қамтамасыз ету үшін қан айналымының ақаусыз жұмыс 
істеуі қажет. Дәрет біздің тәнімізге осындайда септігін 
тигізеді. Ол жүрекке тым қашық жатқан капиллярлы 
қан тамырларының белсенділігін арттырады. Бұл баяу 
ағатын вена қанының жүрекке жетіп, одан оттегіне, 
қоректік заттарға қанығып артерия қан тамырлары ар-
насымен алыс-жақын ағзаларға нәр беруі тұрғысынан 
маңызды. 

Мұның барлығы Аллаһтың шексіз мейірбандығын 
паш етеді. Аллаһ тағала дәретті әмір еткен аяттың 

соңында: َرُكْم لُِيَطِهّ ُيِريُد  َولَِكْن  َحَرٍج  ِمْن  َعَلْيُكْم  لَِيْجَعَل   ُ الَّ ُيِريُد   َما 

َتْشُكُروَن لََعلَُّكْم  َعَلْيُكْم  ِنْعَمَتُه   Аллаһ сендерге қиындық» َولُِيِتمَّ 
тудырғысы келмейді, алайда шүкіршілік қылсын 
деп сендерді тазартқысы әрі нығметін тамамдағысы 
келеді»70, – деп бұйырады.

Осыдан дәреттің адам ағзасы мен жалпы 
денсаулыққа тигізер пайдасы зор екендігін аңғарамыз. 
«Олай болса, еріксіз Аллаһ тағала тамамдағысы келген 
нығмет қандай?» – деген сұрақ туындайды. Мұндайда 
адамзатқа Жаратқанның бергенінің бәрі нығмет екенін 
білген жөн. Бірақ жақсылықтың баянды болуы шартты 
түрде пенденің еркіне берілген. Әу баста жаратылыс 
нығметтері адамның ықтиярынсыз жүзеге асқандықтан, 
яғни Аллаһ тағала бізді жаратқанда, дүниеге әкелгенде, 
ешкімнен сұрамағандықтан, оның жалғасын табуы 
құлдың ерік-жігеріне тәуелді. Мәселен, дәрігерлер қан 
тамырларының серпінділігін сақтау үшін кейде ыстық, 
кейде салқын сумен жуынуға кеңес береді. Ыстық 
су қан тамырларының арнасын кеңейтсе, салқын су 
керісінше тарылтады. Дәрет алу барысында жіңішке 
қан тамырларының арнасы бірде жиырылып, бірде 

70 «Мәида» сүресі, 6-аят.



61Тазалық

кеңейетіндіктен адам денсаулығының мықты болуына 
оң ықпалын тигізеді. 

Дәрет пен ғұсыл қан айналымы мен лимфа жүйесі 
қызметінің жақсаруына әсер етеді. Лимфа түйіндері 
қызметінің жақсаруы ағзаның ауруға қарсы төзімділігін 
күшейтіп, қауіпті бактериялар мен вирустардың 
ағзаны сырқатқа шалдықтыруына бөгет болады. Діни 
әдебиеттермен қатар медициналық еңбектерде де 
кеңсірікке су жіберіп жуу мен мойынды шаюдың лимфа 
түйіндерінің белсенділігін арттыратыны жазылған. 
Сондай-ақ, адам бойында белгілі бір энергиялық тепе-
теңдік бар. Бұл тепе-теңдіктің сақталуы денсаулық үшін 
өте маңызды. Әдетте, психо-соматикалық аурулардың 
дені ағзаға кері әсер етеді. Мәселен, асқазан жарасы 
әлгіндей кері әсерлердің нәтижесінде пайда болады. 
Қазіргі таңда адамның тынышын алып, бойындағы энер-
гия тепе-теңдігін бұзатын факторлар тым көп. Себебі ауа 
райының ластығы, синтетикалық (жасанды талшықтан 
тігілген) киімдер мен ыдыстар тағысын тағы күнделікті 
тұрмысымызға дендей енген түрлі заттар бойдағы тепе-
теңдікті бұзып, ағзаның қалыпты қызметін нашарла-
тады. Мұндай зардаптың алдын алуға су мен топырақ 
көп септігін тигізеді. Мұның екеуі де өткізгіш. Адам 
күніне бес мәрте дәрет алу арқылы, су табылмаса таза 
топыраққа таяммүм жасағанда, бойындағы энергияны 
реттеп, артығын сыртқа шығарып отырады. Құран, міне, 

осыны меңзеп:  َلِة َفاْغِسُلوا  Намазға тұрарда»  ِإَذا ُقْمُتْم ِإلَى الصَّ

дәрет алыңдар...» َّرُوا فَاطَّه كُنْتُمْ جُنُبًا   ,Жүніп болсаңдар» وَإِنْ 

ғұсыл алыңдар» ُموا َفَتَيمَّ َماًء  َتِجُدوا   ,Су табылмаса...» َفَلْم 
таяммүм жасаңдар!»71 – дейді. Мұның барлығы да 

71 «Мәида» сүресі, 6-аят.
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Аллаһ тағаланың құлдарына жасаған жақсылығының, 
жеңілдігінің белгісі.

Ислам – жеңілдік діні. Аллаһ тағала құлдарына 
қиындық емес, жеңілдік жасағысы келеді. Аятта бұл 

туралы: ِبُكُم اْلُيْسَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر ُ  Ол қиындықты» ُيِريُد الَّ
емес жеңілдікті қалайды»72, – делінген. Сондықтан 
«Неге қиын-қыстау шақта дәрет алуымыз керек?» – 
деп қамығып, қапалану жөн емес. Себебі Аллаһ тағала 
құлдарының игілігін ең жақсы білуші. Ал біле-білгенге 
дәреттің адам үшін мың сан пайдасы мен игілігі бар.

Дәрет алудың ақиретте мүминге 
тигізер септігі

Ғибадаттың діңгегі – намаз. Ал намаздың кілті – 
дәрет. Дәрет алу арқылы рух сергіп, жан сарайы Тәңірі 
жолдайтын жақсылықтарға айқара ашылады. Мәселен, 
денеге салқын су тигенде, бойдағы күш-қуат артып, 
ерекше сергектік пайда болады. Рух та тап сондай 
күш алып, Хақтан келетін игілік атаулыны қабылдауға 
бейім тұрады. 

Дәл осындай ниетпен дәрет алу Мұхаммед 
пайғамбардың (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) үмбетінің ақиретте 
ерекше ілтипатқа бөленуіне септігін тигізеді. Әбу 
Хұрайра (р.а.) дәрет алғанда, қолын иыққа дейін, аяғын 
тізеге дейін жуатын. Мұның себебін сұрағандарға ол 
Аллаһ елшісінің: 

ِليَن ِمْن آَثاِر اْلُوُضوِء َفَمن اْسَتَطاَع  ا ُمَحجَّ ِتي ُيْدَعْوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُغرًّ ِإنَّ ُأمَّ

َتُه َفْلَيْفَعْل ِمْنُكْم َأْن ُيِطيَل ُغرَّ
«Қиямет күні үмбетімді шақырғанда, олар дәрет 

алған ағзалары жарқыраған күйде келеді. Сондықтан 
72 «Бақара» сүресі, 185-аят.
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мүмкіндігі болғандар жарқырауын (дәрет мүшелерін 
жарқыратуды) ұлғайтсын!». Мүслимнің басқа бір ри-
уаятында Пайғамбарымыздың (с.а.с.): 

 Мүминнің әшекейі» َتْبُلُغ اْلِحْلَيُة ِمَن اْلُمْؤِمِن َحْيُث َيْبُلُغ اْلُوُضوُء
дәреттің жеткен жеріне дейін көтеріледі»73 – дегенін 
естідім», – дейтін. Басқа риуаятта Әбу Хұрайра 
тақырыпты кеңінен тарата отырып былай баяндайды: 

لُم َعَلْيُكْم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج ِإلَى اْلَمْقَبَرِة ، َفَقاَل: السَّ ِ َصلَّى الَّ َرُسوُل الَّ

ُ ِبُكْم َلِحُقوَن ، َوِدْدُت َأّنِي َقْد َرَأْيُت  َداَر َقْوٍم ُمْؤِمِنيَن، َوِإنَّا ِإْن َشاَء الَّ

ِ، َألَْسَنا ِإْخَواَنَك؟! َقاَل: َبْل َأْنُتْم َأْصَحاِبي ، َو  ِإْخَواَنَنا. َقاُلوا: َيا َرُسوَل الَّ

 ،ِ ِإْخَواُنَنا الَِّذيَن لَْم َيْأُتوا َبْعُد، َوَأَنا َفَرُطُهْم َعَلى اْلَحْوِض. َقاُلوا: َيا َرُسوَل الَّ

ِتَك؟ َقاَل: َأَرَأْيَت لَْو َكاَن لَِرُجٍل َخْيٌل  َكْيَف َتْعِرُف َمْن َيْأتي َبْعَدَك ِمْن ُأمَّ

 ،ِ َلٌة ِفي َخْيٍل ُدْهٍم ُبْهٍم، َأَل َيْعِرُف َخْيَلُه؟ َقاُلوا: َبَلى َيا َرُسوَل الَّ ُغرٌّ ُمَحجَّ

ِليَن ِمْن َأَثِر اْلُوُضوِء، َوَأَنا َفَرُطُهْم  ا ُمَحجَّ َقاَل: َفِإنَُّهْم َيْأُتوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُغرًّ

، ُأَناِديِهْم:  الُّ َعَلى اْلَحْوِض، َفَلُيَذاَدنَّ ِرَجاٌل َعْن َحْوِضي َكَما ُيَذاُد اْلَبِعيُر الضَّ

ُلوا. َفَأُقوُل: َفُسْحًقا، َفُسْحًقا،  ، َفُيَقاُل: ِإنَُّهْم َقْد َبدَّ ، َأل َهُلمَّ ، َأل َهُلمَّ َأل َهُلمَّ

َفُسْحًقا 
«Аллаһ елшісі қабірстанға (Бақиул-Ғарқад 

қабірстанында он мыңға жуық сахаба жерленген 
жерге) барып: «Уа, мүминдердің жатқан жері, сен-
дерге сәлем! Иншаллаһ, біз де сендердің қатарларыңа 
қосылатын боламыз. Діндес бауырларымды қатты 
көргім келеді», – деді. Сонда сахабалар: «Біз сізге 
бауыр емеспіз бе, уа, Аллаһ елшісі!» – деп сұрады. 
Бұл сұраққа Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Сендер менің 

73 Бұхари, Ұду 3; Мүслим, Таһарат, 34, 35, 40; Нәсаи, Таһарат, 110
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достарымсыңдар. Бауырларым әлі келе қойған жоқ», 
– деп жауап қатты. Сахабалар: «Үмбетіңізден әлі 
келмегендерді қалай танитын боласыз, уа, Аллаһ 
елшісі!» – дегенде, Пайғамбарымыздың (с.а.с.): «Қалай 
дерің бар ма? Қара торы көп жылқының ішінен аққасқа 
аттарын иесі түстеп тани алмаушы ма еді?» – дейді. 
«Әрине, ажыратады, уа, Аллаһ елшісі!» – дейді саха-
балар да жарыса. Сонда Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Осы 
секілді олар да дәрет алған ағзалары жарқырап келетін 
болады. Мен хауыздың басына олардан бұрын жетемін. 
Байқаңыздар, кейбіреулер хауызымның басынан адасқан 
түйе секілді жаппай қуылады. Мен оларды: «Бері 
келіңдер!» – деп шақырғанымда, маған: «Сен олардың 
сенен кейін не істегенін (бүлдіргенін) білмейсің!» – деп 
үн қататын болады. Сонда мен де: «Олай болса, аулақ 
кетсін! Аулақ кетсін!» – деймін»74, – деді.

Уқба ибн Амир (р.а.) жеткізген хадисте: 

ْحُتَها ِبَعِشَي، َفَأْدَرْكُت َرُسوَل  ِبِل، َفَجاَءْت َنْوَبِتي َفَروَّ َكاَنْت َعَلْيَنا ِرَعاَيُة اْلِ

ُث النَّاَس، َفَأْدَرْكُت ِمْن َقْولِِه: َما ِمْن  ُ َعَلْيِه َو َسلََّم َقاِئًما ُيَحّدِ ِ َصلَّى الَّ الَّ

ُأ َفُيْحِسُن ُوُضوَءُه، ُثمَّ َيُقوُم َفُيَصّلِي َرْكَعَتْيِن ُمْقِبٌل َعَلْيُهَما ِبَقْلِبِه  ُمْسِلٍم َيَتَوضَّ

َو َوْجِهِه، ِإلَّ َوَجَبْت لَُه اْلَجنَُّة، َقاَل: َفُقْلُت: َما َأْجَوَد َهِذِه! َفِإَذا َقاِئٌل َبْيَن 

َيَديَّ َيُقوُل: الّتِي َقْبَلَها َأْجَوُد، َفَنَظْرُت َفِإَذا ُعَمُر، َقاَل: ِإّنِي َقْد َرَأْيُتَك ِجْئَت 

ُأ، َفَيْبِلُغ اْلُوُضوَء ُثمَّ َيُقوُل: َأْشَهُد َأْن َل ِإلََه  آِنًفا َقاَل: َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َيَتَوضَّ

ِ َو َرُسوُلُه، ِإلَّ ُفِتَحْت لَُه َأْبَواُب اْلَجنَِّة الثََّماِنَيُة  ًدا َعْبُد الَّ َ، َوَأنَّ ُمَحمَّ ِإلَّ الَّ

َيْدُخُل ِمْن َأّيَِها َشاَء
74 Мүслим, Таһарат, 39
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«Біз кезекпен түйе бағушы едік. Бір күні кезек 
маған келді. Кешқұрым түйелерді қырға айдап салып, 
қайтарда Аллаһ елшісіне (с.а.с.) соқтым. Ол халыққа 
уағыз-насихат айтып тұр екен. Сөзінің соңында: «...
кімде-кім жақсылап дәрет алып, барынша беріліп 
екі рәкат намаз оқыса, оған жаннат уәжіп болады», – 
дегенін естіп қалдым. Мұны естіп қуанғанымнан: «Бұл 
неткен жақсы хабар!» – дедім. Сонда алдымда тұрған 
біреу: «Мұның алдында айтқаны тіпті жақсы бола-
тын», – деді. «Кім екен?» деп жүзіне қарасам, Омар 
ибн Хаттаб (р.а.) екен. Ол сөзін әрі қарай жалғастырып: 
«Кімде-кім дәрет алса және мұны жақсылап орындаса, 
содан соң «Әшһәду ән лә иләһә иллаллаһ уә әшһәду 
әннә Мұхаммәдән абдуһу уә расулуһу (Аллаһтан басқа 
тәңір жоқ, Мұхаммед Аллаһтың құлы әрі елшісі екеніне 
куәлік етемін)», – десе, оған жаннаттың сегіз қақпасы да 
айқара ашылып, қалаған есігінен кіреді»75, – деді.

Бұл деректерден дәретті мұқият алудың маңызын 
ұғып, ақиретте мұсылман үмбеті ретінде танылуға 
мүмкіндік беретінін байқаймыз.

Дәретке дайындық 

Истинжа және истибра деген не?
Зәр шығарғанда және ішті босатқаннан кейін та-

залануды истинжа, тазалану барысында тас, кесек 
пайдалануды истижмар, дәрет сындырған соң бір 
ауық күтіп несеп жолында зәр қалмауын қадағалауды  
истибра дейді. Әсіресе ер адамдар зәр сындырғанда 
мұқият болғаны абзал. Өйткені бір тамшы зәр шықса 
дәрет бұзылады. Кейбір ғұламалар біле тұра истибра 
жасауға көңіл бөлмей намаз оқыған адамды дәретсіз 

75 Әбу Дәуіт, Таһарат, 65; Тирмизи, Таһарат, 41



66 Ислам ғылымхалы 

намаз оқығанмен тең тұтқан. Хадисте: اْلَقْبِر َعَذاِب  َة  َعامَّ  ِإنَّ 

ُهوا ِمْنُه  Зәрден сақтаныңдар, қабір азабының» ِمَن اْلَبْوِل َفَتَنزَّ
көбі содан»76, – деп мұсылмандарға истибра жасауға 
кеңес берілген.

Истинжаның үкімі
Нәжіс шыққан жерінің шеттеріне жайылып кет-

песе оны істеу муәккад сүннет. Бұған дәлел ретінде 

Құранда: ِريَن ِهّ اْلُمطَّ ُيِحبُّ   ُ َوالَّ ُروا  َيَتَطهَّ َأْن  ُيِحبُّوَن  ِرَجاٌل   Ол» ِفيِه 
жерде тазалықты жақсы көретіндер бар. Аллаһ та 
таза болғандарды жақсы көреді»77, – делінген.

Және Пайғамбарымыздың (с.а.с.) :

َمْن اْسَتْجَمَر َفْلُيوِتْر ، َفَمْن َفَعَل َفَحَسٌن ، َوَمْن ل َفل َحَرج
«Истижмарды үш мәрте жасасын, мұны істеген 

жақсысын істеген болады, ал мұны істемеген үшін 
күнә жоқ»78, – деген. 

Нәжіс – шыққан жеріне жайылып, оның көлемі бір 
дирхам көлеміндей немесе одан аз болса, ол нәжісті 
сумен жуып кетіру абзал әрі суннет муаккат болып та-
былады. Ал бір дирхамның көлемінен асып кетсе, оны 
жуу парыз. 

Истинжаны үш мәрте жасау мұстахап, бір мәрте 
жасауға да рұқсат. Ең маңыздысы – нәжістен тазару. 
Егер нәжіс аз болса, бір мәрте жуудың өзі жеткілікті. Ал 
көп болса, үш мәрте тазалау керек. Сондықтан истинжа-
да ең басты мақсат – нәжіс шыққан жерді тазарту.

Егер адам науқастанса немесе басқа да қысылтаяң 
жағдай болса, былай істеледі: егер нәжіс шыққан 

76 Хаким ән-Нәйсабури, әл-Мүстәдрак, Дарул-Күтүбул-илмийә, 
Бейрут, 1990 ж, 1/293;

77 «Тәубе» сүресі, 108-аят.
78 Ахмед, Әбу Дәуіт, Ибн Мажә, Ибн Хиббан
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жерінен жайылып кетпеген болса, жуу міндет емес, 
сол халінде дәрет алып, намаз оқи алады, ал егер нәжіс 
шыққан жерінен жайылып, бір дирхам көлемінен асып 
кеткен болса, шамасы келгенше таспен тазалайды да, 
сырт дәрет алып намаз оқиды. 

Жел шыққанда, ұйқыдан тұрғанда немесе қайта 
дәрет алғанда истинжа жасамайды. Истинжа тек үлкен 
дәретке шыққанда ғана жасалады.  

Истинжаны немен жасайды?
Истинжа сумен, ұсақ таспен, кесекпен де жасалады. 

Алайда сүйек, шыны сынығымен, үстіне жазу түскен 
қағазбен, жібек тәрізді қымбат матамен, зәмзәм суымен 
истинжа жасау мәкрүһ. Таза қағазды да басқалай игілікке 
жаратқан дұрыс. Сондай-ақ, Пайғамбарымыз (с.а.с.) те-
зекпен истинжа жасауға тыйым салған. Су тапшы не өте 
аз болса, арзан шүберек немесе әжетхана қағазымен ис-
тинжа жасауға рұқсат етіледі. 

Сүйек пен тезек арқылы тазалық жасауға 

болмайтындығы жайлы Аллаһ елшісі (с.а.с.): َتْسَتْنُجوا  َل 

اْلِجّنِ ِمَن  ِإْخَواِنُكْم  َزاُد  َفِإنَُّه  ِباْلِعَظاِم،  َل  َو  ْوِث،   Истинжа» ِبالرَّ
жасағанда, тезек пен сүйекті қолданбаңдар, бұлар – 
жындардың азығы»79, – деген. Бұл хадисте жындардың 
азығымен истинжа жасауға рұқсат жоқтығы айтылған. 
Ендеше, адам баласына азық болатын заттармен де ис-
тинжа жасау дұрыс емес. 

Истинжа және истибра жасаудың тәртібі
Ислами кітаптарда зәр сындырған соң истибра 

жасауға, қақырынып жөтелу, қуықты сығымдау, аяқты 
қимылдату, бірден дәрет алмай біраз адымдап жүруге 
кеңес беріледі. Истибрадан соң белден төменгі жақты, 

79 Мүслим, 450
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яғни қасағаны, жыныс мүшесін жуып, шүберекпен 
немесе әжетхана қағазымен сүртіп құрғатқан дұрыс.

Истинжа, истибра және әжетханаға кіріп-шығу 
тәртібіне мыналар жатады:

Әжетханаға кірерде саусақтағы Аллаһтың аты 
жазылған сақина-жүзікті шешіп қою, қалтадан аят, хадис 
жазған қағаздарды шығару. Жалпы бұларды әжетханаға 
жолатпаған дұрыс, не болмаса су өткізбейтін мұқабаға 
салып жүру керек.

Әжетханаға кірерден бұрын бисмиллаһ деу, содан 

соң َواْلَخَباِئِث اْلُخْبِث  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  إّنِي   Аллаһүммә инни» ألَّلُهمَّ 
ағұзу бикә минал-хұбси уәл-хабайс», «Уа, Аллаһ, еркек-
ұрғашы лас шайтандардың ластығынан сақтай гөр», – 
деген дұғаны оқу мұстахап.

Әжетханаға сол аяқпен кіру, оң аяқпен шығу 
сүннет;

Әжетханада бетті құбылаға беріп немесе құбылаға 
теріс қарап отыру мәкрүһ.

Әжетханада орынсыз сөйлеуге, зікір, дұға оқуға, 
сондай-ақ, сырттан берілген сәлемге жауап қайтаруға 
болмайды. 

Себепсіз тік тұрып зәр сындыруға болмайды. 
Отырып дәрет сындырғанда қуық әлдеқайда жақсы бо-
сайды әрі зәр шашырай қоймайды. Бұл – тазалықтың ең 
дұрыс жолы.

Әжетханада әурет жеріне, зәрге, үлкен дәретке 
қарамау;

Әжетханадан шыққан соң َذي َو ِ الَِّذي َأْذَهَب َعّنِي اْلَ  اَْلَحْمُد ِلَّ

 ,«Әлхамду лилләһил-ләзи әзһәбә аннил-әзә уә афани» َعاَفاِني
«Қиындықтан құтқарып, бойды жеңілдеткен Аллаһқа 
мадақ айтамын» деген дұғаны оқу әдепке жатады.
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Истинжаның мәкрүһтері
Желге қарсы, шалшық немесе ағын суға зәр сындыру 

мәкрүһ. Жеміс ағаштарының саясына, көлеңкелі жерге, 
егіндік алқаптарға, құмырсқаның илеуіне, сарышұнақ, 
егеуқұйрық тәрізді кемірушілердің ініне, жол бойына 
дәрет сындыру да мәкрүһ. Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 
хадистерінде әсіресе жол бойына, көлеңкелейтін орынға 
дәрет сындыруға қатаң тыйым салынған. 

Қоғамдық (көпшілік пайдаланатын) әжетханаларда 
іш босатқан соң әжетхананы тиісінше тазаламай кету 
дұрыс емес. Бұлай ету басқалардың ренішін туғызатын 
жиіркенішті қылық екені белгілі.

Истинжа мен истибраны тек сол қолмен атқару шарт. 

Хадисте:  ِإَذا َباَل َأَحُدُكْم ، َفَل َيْأُخَذنَّ َذَكَرُه ِبَيِميِنِه، َوَل َيْسَتْنِج ِبَيِميِنِه  «Зәр 
сындырған соң әурет жерді оң қолмен ұстамаңдар. 
Ішті босатқан соң да оң қолмен сүртінбеңдер»80, – 
дейді. Ғалымдар аталған хадиске сүйеніп әжетін оң 
қолмен өтеуді мәкрүһ санаған. 

Алайда, ауру себебімен сол қолын қолдана алмайтын 
болса, оң қолымен истинжа жасауына рұқсат етілген. 

Истинжа жасау барысында суды бүркіп шашуға, 
шашыратуға болмайды.

Ғұсыл алынған (шомылған) орынға зәр төгу де жаман 
әдет. Ол секемшілдікке себеп болады делінеді. Алайда 
зәр тосылып қалмай, ағын сумен ағып кететін болса, 
мұндай жағдайда рұқсат еткен ғалымдар да бар. Деген-
мен мұндай екіұдай пікір туындағанда ықтияттылық 
танытқан жөн.

80 Сахих Бұхари, 153
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Дәреттің парыздары 
Дәрет алудың діни шарттары Құран мен Сүннетте 

белгіленген. Құранда: َلِة َفاْغِسُلوا َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإلَى الصَّ  َيا َأيُّ

اْلَكْعَبْيِن ِإلَى  َوَأْرُجَلُكْم  ِبُرُءوِسُكْم  َواْمَسُحوا  اْلَمَراِفِق  ِإلَى  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم 
«Уа, иман еткендер! Намазға тұратын кезде, 
беттеріңді, шынтақпен қоса қолдарыңды жуыңдар! 
Басқа мәсіх тартып, аяқты тобықпен қоса жуыңдар!»81 
– деп келтірілген. Дәреттің парыздары аятта айтылғандай 
төртеу:

1. Бет жуу. Оның көлемі: екі құлақтың жұмсақ 
жері, маңдайдағы шаштың түбінен бастап иек асты. 
Бетті жуу барысында сақал қалың болса, үстін ғана 
жуу жеткілікті. Бұхариде Пайғамбарымыздың бір уыс 
сумен бетін жуғаны риуаят етілген. Өйткені сақалы 
тығыз болғандықтан, су сақалының түбіне дейін бар-
майтын82. Ал сақал сирек болса, оны түбіне дейін жуу 
қажет. Мұртты толық жуу керек. 

2. Қолды шынтақпен бірге толық жуу. Өйткені 
аятта қолды шынтақпен бірге жуудың қажет екені 

айтылған. Абдуллаһ әл-Мужмир былай дейді:  َأَبا  َرَأْيُت 

َأ، َفَغَسَل َوْجَهُه َفَأْسَبَغ اْلُوُضوَء، ُثمَّ َغَسَل َيَدُه اْلُيْمَنى َحتَّى َأْشَرَع ِفي  ُهَرْيَرَة َتَوضَّ

 Мен Әбу Хұрайраның» اْلَعُضِد، ُثمَّ َيَدُه اْلُيْسَرى ُثمَّ َأْشَرَع ِفي اْلَعُضِد 
дәрет алғанын көрдім. Дәрет аларда: бетін жуды, 
жақсылап жуғаннан кейін шынтағымен бірге оң қолын 
жуды. Содан кейін сол қолын да шынтағымен бірге 
жуды»83, – дейді. Дарақутни жеткізген хадисте: «Аллаһ 
елшісі (с.а.с.) дәрет алғанда, суды шынтағынан асыра-

81 «Мәида» сүресі, 6-аят.
82 Нәйлүл-әутар, 1-т., 147-б.
83 Сахих Мүслим, 1/149; Нәйлүл-әутар 1/152



71Тазалық

тын», – дейді. Қолды жуған кезде, саусақта жүзік болса, 
жүзіктің астына да су тигізу қажет. 

Жуылуы парыз болған қолдың бір бөлігі жоқ болса, 
қалған бөлігін жуу парыз. Аллаһ елшісінің (с.а.с.)  

اْسَتَطاْعُتْم  َما  ِمْنُه  َفْأُتوا  ِبَشْىٍء  َأَمْرُتُكْم   Сендерге бір нәрсе» َما 
бұйырған болсам, соны шама жеткенше орындауға 
тырысыңдар»84 – деген хадисі осыған дәлел. Мысалы, 
дәрет алушының қолы шынтаққа дейін жоқ болса, 
шынтағын жуу парыз саналады. 

3. Басқа мәсіх тарту. Мәсіх деп бір нәрсенің бетін 
ылғалды қолмен сүртуге айтылады. Ханафи мәзһабы 
бойынша, бастың төрттен бірін мәсіх жасау арқылы па-
рызды орындаған болып саналады. Му ғи ра ибн Шуғ бә:  

َوَعَلى اْلِعَماَمِة،  َوَعَلى  ِبَناِصَيِتِه،   َفَمَسَح  َأ،  َتَوضَّ َسلََّم  َو  َعَلْيِه   ُ الَّ َصلَّى   النَِّبيُّ 

 ,Аллаһ ел ші сі (с.а.с.) дә рет алып, ба сы ның ал дын»  الْخُفَّيْن
сәл де сі нің үс тін жә не мә сі ле рін мә сіх ет ті» 85, – дейді. 

Әбу Дәуітте Әнәстің жеткізген хадисінде: 

 َرَأْيُت َرُسوَل اّلِ َصّلى اّلُ َعَلْيِه َو َسّلَم َيَتَوّضُأ َو َعَلْيِه ِعَماَمٌة ُقْطِرّيٌة َفَأْدَخَل 

َيَدُه ِمْن َتْحِت اْلِعَماَمِة َفَمَسَح ُمَقّدَم َرْأِسِه َو لَْم َيْنُقْض اْلِعَماَمة
«Аллаһ елшісінің (с.а.с.) басында Қатарда жасалған 

сәлдесімен дәрет алып жатқанын көрдім. Қолын 
сәлденің астына салып тұлымына мәсіх тартты, 
сәлдені шешпеді»86, – дейді. Бұл хадисте Аллаһ елшісі 
(с.а.с.) маңдайының жоғарғы жағына, яғни тұлымына 
мәсіх тартқан, бұл бастың төрттен бірі болып 
саналмақ. 

84 Бухари 6858; Муслим 1337
85 Мүслим, 275
86 Нәйлул-әутар, 1/157; Насбур-райә 1/1,2
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Аяқты тобықпен бірге жуу. Парыздығы аятпен 
және ғалымдардың ижмасымен бекітілген. Әбу Дәуіт 
пен Дарақутниде айтылған хадисте хазірет Осман (р.а.) 
дәрет алып аяқтарын жуғаннан кейін: «Аллаһ елшісінің 
осылайша дәрет алғанын көрдім», – дегені айтылады. 
Аяқты тобықпен қоса жууға қатысты Әбу Хұрайраның 
жеткізген хадисінде: «...кейін балтырына жететіндей 
етіп оң аяғын жуды, содан кейін балтырына жететіндей 
етіп сол аяғын жуды». Артынан: «Аллаһ елшісінің 
(с.а.с.) осылай дәрет алғанын көрдім»87, – дейді. 

Көпшілік ғалымдардың көзқарасы бойынша, аяқты 
жуғанда, тобықтарға мәсіх жасаумен шектелу дұрыс 
емес. Бұған дәлел Абдуллаһ ибн Амр былай деді: «Аллаһ 
елшісімен (с.а.с.) бірге жолға шыққанда, ол артта қалып 
қойған еді. Екінті намазының уақыты таяғанда, бізге 
келіп жетті. Біз дәрет алып аяғымызға мәсіх тартып 
жатқанда, көтеріңкі дауыспен: «Тобықтардың оттағы 
азабы қандай жаман», – дейді. Басқа бір риуаятта: 
«Біз Пайғамбармен (с.а.с.) Меккеден Мәдинаға қайтып 
бара жатқанбыз. Жолда су кездесті. Екінті намазының 
уақыты болатын, барлығы асығыстықпен дәрет алды. 
Тіпті тобықтарына су да тимей қалғандары да болды». 

Сонда Аллаһ елшісі (с.а.с.): ْعَقاِب ِمَن النَّاِر  Тозақта»  َوْيٌل لِْلَ
күйетін тобықтар қандай аянышты»88,– дейді. 

Бетке, қол мен аяққа су тиюіне кедергі келтіретін 
заттарды мүмкіндігінше тазалау қажет. Бастың төрттен 
біріне ылғал қолмен мәсіх тарту жеткілікті. 

Ханафи мәзһабынан басқа мәзһабтарда бұл төрт 
парыздан басқа да парыздар бар. Мәселен, шафиғи 
мәзһабында ниет (ниет білдіру) пен дәрет ағзаларын 
ретімен жуу парыз. Мәлики мәзһабы ниет пен дәрет 

87 Нәйлул-әутар, 1/152
88 Мүслим, 241
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ағзаларын жуғанда ысқылауды («дәлк») парыз деп 
есептейді. Ханбәли мәзһабы ниет пен дәретті үзіп 
немесе созып алмауды («уиля»), яғни дәрет алу бары-
сында араға уақыт салмай ағзаның бірі құрғамай жатып 
екіншісін жууды парыз санайды. 

Дәреттің сүннеттері
Дәреттің сүннеттері мыналар:
1. Дәрет алуға ниет ету. Дәрет алуға жүрекпен 

ниет ету керек. Пайғамбарымыздың (с.а.с.): 

ِبالّنَِياِت ْعَماُل  اْلَ  Барлық амалдар ниетке» ِإنََّما 
байланысты...»89 – деген хадисінен ниет дәреттің дұрыс 
болуының шарты емес, дәрет сауабын еселеу үшін 
керек екенін түсінеміз. Өйткені ниетсіз дәрет алған 
жағдайда да дәрет дұрыс саналады. Ниетті ауызбен 
ғана айту жеткіліксіз. Жүрекпен ниет етіп, тілмен айту 
– мұстахап. 

2. Дәрет алардан бұрын «бисмиллаһ» деп айту. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): َعَلْيِه  ِ الَّ اْسَم  َيْذُكِر  لَْم  لَِمْن  ُوُضوَء   َل 
«Аллаһ тағаланың атын еске алмаған адамның дәреті 
жоқ»90, – деген. Жалаңаш күйде немесе әжетхананың 
ішінде «бисмиллаһты» айтпаған жөн. 

Дәрет алар кезде, «Лә иләһә иллаллаһ» немесе 
«әлхәмду лилләһ» десе, «бисмиллаһтың» орнына жа-
райды91.

3. Дәрет алардан бұрын таза болса да, екі қолды 
білекке дейін жуу. Ал таза емес қолды өзге ағзаларды 
кірлетпеу үшін жуу – парыз.

89 Бұхари, 1
90 Әбу Дәуіт, Таһарат, 48; Тирмизи, Таһарат, 20
91 Фәтәуә әл-Хиндия, І, 7
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4. Мадмада мен истиншақ жасау. Мадмада – қолды 
жуып болған соң, ауызға үш рет су алып, шайқап, төгу, 
ал истиншақ – үш рет мұрынға су тартып сіңбіру. Осы-
лайша судың дәмі мен иісін де сезінетін болады. Аллаһ 
елшісі (с.а.с.) үздіксіз истиншақ жасаған әрі осыған 

қатысты: َأ َأَحُدُكْم َفْلَيْجَعْل فِي َأْنِفِه َماًء، ُثمَّ لَِيْنَتِثْر  Кімде-кім»  ِإَذا َتَوضَّ
дәрет алар болса, мұрнына су алып қайта (тазартып) 
шығарсын»92, – деген. 

5. Мадмада мен истиншақты тереңдетіп жасау. 
Мысалы, мадмада жасаған кезде, суды тамаққа дейін, 
ал истиншақ жасаған кезде, кеңсірікке дейін жеткізу. 
Алайда аузы берік адамдар бұлай жасамайды. 

6. Мисуәк пайдалану немесе тісті шөткелеу. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.):  َواِك َمْرُتُهْم ِبالّسِ ِتي َلَ  لَْو َل َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ

-Егер үмбетіме ауыр соқпағанда, әр намаз» َمَع ُكّلِ َصَلٍة
дан бұрын мисуәк қолдануды бұйырар едім»93, – деген. 
Мисуәк табылмаған немесе қолданған кезде тісті 
қанататын жағдайда, оның орнына оң қолының саусағын 
пайдаланып, тістерін тазалағаны жөн. 

7. Кезек бойынша, рет-ретімен алу. Дәрет алған 
кезде әуелі бетті, содан соң қолды жуу керек. Одан кейін 
басқа мәсіх тартылады. Аяқта мәсі болса, үстінен мәсіх 
тарту. Әрине, реттіліктің орны ауысып кетсе де, дәрет 
орындалады. Дегенмен сүннетке сай орындаған абзал.

8. Дәрет алар кезде оң жақтан бастау. Алды-
мен оң, сосын сол қол, оң аяқ сосын сол аяқ жуылады. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.):  َُّعَلْيِه َو َسلََّم ُيِحب ُ ِ َصلَّى الَّ  َكاَن َرُسوُل الَّ

ْنِتَعاَل َن ِفي ُكّلِ َشْيٍء َحتَّى اْلِ  Шын мәнісінде, Аллаһ тағала»  التََّيمُّ
әр нәрсені оң жақтан бастауды жақсы көреді. Тіпті 

92 Мүслим, 237
93 Мүслим, Таһарат, 15; Ахмед ибн Ханбәл, II, 250, 400
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аяқ киім киердің өзінде»94, – деп оң жақтан бастаудың 
қаншалықты маңызды екенін көрсеткен. 

9. Дәрет ағзаларын үш реттен жуу. Бір рет жуу 
парыз. Себепсізден-себепсіз үш реттен кем немесе 
артық жуу – сүннетке қайшы.

10. Қол мен аяқты жуар кезде саусақтың 
ұштарынан бастау.

11. Саусақтардың арасын салалап жуу. Пай ғам ба-

ры мыз (с.а.с.): َخّلُِلوا َأَصاِبَعُكْم ِبَماٍء، َقْبَل َأْن ُيَخّلَِلَها اُل ِبالنَّاِر  «Сау-
сақ тар дың ара сын са ла лаң дар. Ара сы на жаһаннам 
оты кі ріп, олар ды са ла ла ма сын»95, – деген. 

12. Сақалды салалап жуу: Сақалы тығыз өскендер 
қолына су алып, са қал да ры ның ара сы на кір гі зіп, жо ға ры 
қа рай тар тып са ла лау ке рек.

13. Басқа толықтай бір мәрте мәсіх тарту. Дәрет 
алғанда, қос қолдың алақаны мен саусақтарын бастың 
алдынан артына қарай толықтай жүргізіп шығуды толық 
мәсіх деп айтады.

14. Құлаққа мәсіх жасау. Басқа мәсіх тартқан кезде, 
құлаққа да мәсіх тарту. Пайғамбар (с.а.с.): «Екі құлақ – 
бастың бөлігі»96, – деген және бір хадисте Муаууиз ибн 

Афра:  ُحْجَرْي ِفي  ِإْصَبَعْيِه  َفَأْدَخَل  َأ  َتَوضَّ َسلََّم  َو  َعَلْيِه   ُ الَّ َصلَّى  النَِّبيَّ   َأنَّ 

 Пайғамбар (с.а.с.) дәрет алғанда, екі саусағының»  ُأُذَنْيِه
ұшын екі құлағының ішіне кіргізді»97, – деген. 

Басқа мәсіх тартқан сумен құлаққа да мәсіх жасау 
сүннет деген ғалымдар да бар. 

94 Бұхари, Ұду, 31
95 Әбу Дәуіт, Таһарат, 56; Тирмизи, Таһарат, 30
96 Дарақұтни 1/415; 375
97 Сахих Әбу Дәуіт, 1/27; 121 хадис.
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15.Мойынның артқы және екі жанына мәсіх 
тарту98;  Лайс, Талха ибн Мусаррифтен, ол атасы-

нан жеткізген хадисте атасы:  َمَسَح َسّلَم  َو  َعَلْيِه  اُل   النٍَّبيُّ َصلَّى 

ُثمَّ َقَفاُه  ِإلَى  ِبِهَما  َذَهَب  ُثمَّ  َرْأِسِه  ِم  ِبُمَقدَّ َبَدَأ  َوَأْدَبَر،  ِبِهَما  َفَأْقَبَل  ِبَيَدْيِه   َرْأَسُه 

ِمْنُه َبَدَأ  الَِّذي  اْلَمَكاِن  ِإلَى  ُهَما   Аллаһ елшісі (с.а.с.) басына» َردَّ
мәсіх жасағанда, құлақтарының артына дейін, сосын 
мойнының алдыңғы жағына дейін мәсіх тартты»99, – 

дейді. Және бір хадисте: َِقَبِة َأَماٌن ِمْن اْلُغّل  Мойынға» َمْسُح الرَّ
мәсіх жасау, бодаудан аман қалу»100, – деген. 

16. Дәрет ағзаларының бәрін бір уақытта, яғни 
біреуі құрғап қалмай тұрып екіншісін жуу. Мұны терми-
нологияда «уилә» дейді. Ауа райы қатты ыстық болып 
тұрған кезде, ағзалардың бірден кеуіп қалуы бұған 
кедергі емес. Кейбір ғалымдардың көзқарасы бойын-
ша, «уилә» дәрет алу барысында басқа ешқандай іспен 
айналыспауды білдіреді. 

Дәреттің әдебі
Әдеп – сыпайылық пен биязылық, жинақылық пен 

реттілік деген сөз. Дәретті әдебіне сай алса, мол сауапқа 
кенелтеді. Ал орындамаған жағдайда күнә жазылмайды. 
Дәреттің әдептері төмендегідей: 

 ♦ Дәрет алғанда, мүмкін болса, құбылаға бет бұру;
 ♦ Намаз уақыты кірмей тұрып дәрет алып намазға 

дайын тұру; Алайда үзірлі жандар дәретті намаз 
уақыты кіргеннен кейін алуы жөн болады.

 ♦ Өздігінше дәрет ала алмайтын үзірлі болмаса, дәрет 
алу үшін басқа жаннан көмек сұрамау; Өз қалауымен 

98 Дәррул-Мұхтар, 1/115
99 Ахмед,Табарани, Нәйлул-әутар, 1/163
100 Ғазали, Ихия улумиддин, 1/259
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басқа жанның дәрет суын дайындап беріп, дәрет 
алуына көмектесуі әдепке қайшы емес.

 ♦ Дәрет суын денеге, киімге шашыратпау;
 ♦ Дәрет алып жатқанда бос сөз сөйлегеннен гөрі, әрбір 

ағзаны жуғанда тиісті дұғаларды оқу;
 ♦ Қолда шамалы кеңдеу жүзік болса, жүзікті айнал-

дыра отырып жуу;
 ♦ Дәрет алу барысында ауыз бен мұрынға оң қолымен 

су алып, сол қолымен суды сіңбіру; 
 ♦ Дәрет алуға жетерліктей ғана су алу. Теңізде болса 

да суды ысырап етуден сақ болу;
 ♦ Дәрет алған кезде зәру бір жағдай шықпаса ешкіммен 

сөйлеспеу; Өйткені, бөгдемен сөйлескенде дұға оқи 
алмайды. 

 ♦ Дәреттің соңында шәһәдат айту; Бір хадисте:  

َوْحَدُه   َ الَّ ِإلَّ  ِإلََه  َل  َأْن  َأْشَهُد  َقاَل:  ُثمَّ  اْلُوُضوَء،  َفَأْحَسَن  َأ  َتَوضَّ  َمْن 

اِبيَن، التَّوَّ ِمَن  اِْجَعْلِني  اللَُّهمَّ  َرُسوُلُه،  َو  َعْبُدُه  دًا  ُمَحمَّ َوَأنَّ  لَُه،  َشِريَك   َل 

ِمْن َيْدُخُل  اْلَجنَِّة،  َأْبَواِب  َثَماِنَيُة  لَُه  ُفِتَحْت  ِريَن،  اْلُمَتَطّهِ ِمَن   َواْجَعْلِني 

َشاَء   ,Кімде-кім шарттарын мінсіз орындап» َأّيَِها 
дәрет алғаннан кейін «Аллаһтан басқа тәңір жоқ 
екендігіне және Мұхаммедтің Аллаһтың құлы әрі 
елшісі екендігіне куәлік етемін», – деп шәһадат 
айтса, оған жаннаттың сегіз қақпасы ашылып, 
қалаған есігінен кіре алады»101, – деген.

 ♦ Артылған дәрет суынан аз ғана ішіп, құбылаға қарап 

тұрып: ِريَن اْلُمَتَطّهِ ِمَن  اْجَعْلِني  َو  اِبيَن  التَّوَّ ِمَن  اْجَعْلِني   ,Уа» اللَُّهمَّ 
Аллаһ тағалам, ме ні кү нә жа са ған кез де тәубе етіп, 
кү нә лар дан бойды ау лақ ұс тап та зар ған са ли қа лы 
құл да рың нан ете гөр!» – деп айту; 

101 Нәсаи, Сүнәну Кубра, 6/25 хадис 9911
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 ♦ Дәреттен кейін бір немесе бірнеше рет «Қадір» 
сүресін оқу;

 ♦ Дәрет алған соң, намаз оқуға болмайтын мәкрүһ 
уақытымен тұспа-тұс келмесе, екі рәкат намаз оқу.
Дә рет тің дұ ға ла ры 
Не гі зін де дә рет ал ған кез де айты ла тын дұ ға лар ха-

дис те жоқ. Бұл дұ ға лар дың оқы лу ын Ха на фи мен Мә-
ли ки лер мұстахап са на ған.

1. Дә рет ал ған кез де: «Әғузу» мен «Бис мил лаһ» 
деп мы на дұ ға оқы ла ды: 

ْسَلَم ُنوًرا  ِ الَِّذى َجَعَل اْلَماَء َطُهوًرا َو َجَعَل اْلِ اَْلَحْمُد ِلَّ
Ма ғы на сы: «Су ды та зар ту шы, Ис лам ды нұр ет кен 

Аллаһ та ға ла ға шү кір».
2. Ауыз ға су ал ған да: 

اللَُّهمَّ اْسِقِنى ِمْن َحْوِض َنِبّيَِك َكْأًسا َل َأْظَمُأ َبْعَدُه َأَبًدا
Ма ғы на сы: «Аллаһ тағалам! Ма ған пай ғам ба рың-

ның  хау ызы нан бір ке се су іш кіз. Сөй тіп мәң гі ба қи 
шөл де мей тін бо лайын».

3. Мұ рын ға су тар тқан да: 

 اللَُّهَم َل َتْحِرْمِنى َراِئَحَة َنِعيِمَك َو َجنَّاِتَك
Ма ғы на сы: «Аллаһ тағалам! Ме ні нығ мет те-

рің мен жаннат та рың ның хош иісі нен мақ ұрым 
ет пе».

4. Жү зін жу ған да: 

اللَُّهمَّ َبّيِْض َوْجِهى ِبُنوِرَك َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوٌه 
Ма ғы на сы: «Аллаһ тағалам! Кей бір жүз дер дің 

аға рып, кей бір жүз дер дің қа ра бет болатын кү ні 
ме нің жү зім ді жар қын ет!».

5. Оң қо лын жу ған да:

للَُّهمَّ اَْعِطِني ِكَتاِبي ِبَيِميِني َو َحاِسْبِني ِحَسابًا َيِسيًرا ا
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Ма ғы на сы: «Аллаһ тағалам! Ма ған кі та бым ды оң 
жа ғым нан бер жә не есе бім ді же ңіл дет!»

6. Сол қо лын жу ған да: 

اللَُّهمَّ َل ُتْعِط ِكَتاِبي ِبِشَمالِي َو َل ِمْن َوَراِء َظْهِري َو َل ُتَحاِسْبِني ِحَسابًا 

َشِديًدا 
Ма ғы на сы: «Аллаһ тағалам! Ма ған кі та бым ды со-

лым нан да, ар қа жа ғым нан да бер ме. Ме ні ауыр есеп ке 
тар тпа».

7. Бас қа мә сіх ет кен де: 

ِني ِبَرْحَمِتَك َو اَْنِزْل َعَليَّ ِمْن َبَرَكاِتَك اللَُّهمَّ َغّشِ
Ма ғы на сы: «Аллаһ тағалам! Ме ні ра қы мы ңа бө леп, 

бе ре ке тің ді жау дыр».
8. Құ лақ ты мә сіх ет кен де: 

اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِمَن الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه
Ма ғы на сы: «Аллаһ тағалам! Ме ні хақ сөз ді ес тіп, ең 

із гі жол мен жү ру ші лер ден ет!»

9. Мой нын мә сіх ет кен де:  اللَُّهمَّ اِْعِتْق َرَقَبِتى ِمَن النَّاِر 
Ма ғы на сы: «Аллаһ тағалам! Де нем ді жаһаннам 

оты нан азат ет!».
10. Аяқ ты жу ған да:  

ْقَدام َراِط َيْوَم َتِزلُّ ِفيِه اْلَ اللََّهمَّ َثّبِْت َقَدَميَّ َعَلى الّصِ
Ма ғы на сы: «Аллаһ тағалам! Аяқ тар  тая тын кү ні екі 

ая ғым ды ту ра жол да мығым ет!»102

102 М. Исаұлы, Қ. Жолдыбайұлы, Ислам ғылымхалы, «Нұр-
Мүбарак» баспасы, Алматы, 2008
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Дәретті бұзатын жағдайлар
Мына жағдайларда дәрет бұзылады:

 ♦ Зәр шығару мүшелерінің бірінен зәр, мәни, мәзи, қан 
секілді нәжіс нәрселердің, қандай да бір сұйықтық 
немесе қатты нәрсенің шығуы. 

 ♦ Үлкен және кіші дәреттің бұзылуы. Бұған дәлел 

Құранның «Мәйдә» сүресіндегі 6 – аятында: َجاَء 

َن اْلَغاِئِط نُكم ِمّ  Араларыңнан біреулерің дәрет...» َأَحٌد ِمّ
сындырып келген кезде...», – делінген және хади-
сте «Хадәс (ластық) деген не?» – деп сахаба сұраған 
кезде, Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Екі несеп жолы-
нан шығатын нәрселер», – деп жауап қатуы, үлкен 
немесе кіші дәретке шығу дәретті бұзатындығын 
көрсетеді. 

 ♦ Желдің шығуы  َعَلْيِه َوَسلََّم:«ل ُ ِ َصلَّى الَّ  َأُبو ُهَرْيَرَة: َقاَل َرُسوُل الَّ

اْلَمَلِئَكُة َتَزاُل  َل  َو  َبْعَدَها،  الَِّتي  َينْتُظُر  َداَم  َما  َصلٍة  ِفي  َأَحُدُكْم   َيَزاُل 

 ُتَصّلِي َعَلى َأَحِدُكْم َما َداَم ِفي َمْسِجِدِه: اللَُّهمَّ اْغِفْر لَُه، اللَُّهمَّ اْرَحْمُه، َما لَْم

 ُيْحِدْث«, َفَقاَل َرُجٌل ِمْن َحْضَرَمْوَت: َما َذلَِك اْلَحَدُث َيا َأَبا ُهَرْيَرَة؟ َقاَل:

: ُفَساٌء َأْو ُضَراٌط، َ َل َيْسَتِحي ِمَن اْلَحّقِ  Әбу Хұрайра риуаят  ِإنَّ الَّ
еткен хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.) : «Кімде-кім 
бір намаздан кейін екінші намазды күтіп, мешітте 
отырса, дәрет бұзылғанға дейін періштелер оған: 
«Аллаһ тағалам оны кешір, оны мейіріміңе бөле», 
– деп дұға қылады», – дейді. Сонда Хадрамауттан 
келген бір кісі: «Әй, Әбу Хұрайра! Дәреті бұзылған 
дегеніміз не?» – деп сұрайды. Ол: «Естілетін жел 
мен естілмейтін жел», – деп жауап береді103. 

103 Мұғжамүл-кәбир, Табарани, 3/19 № 19 хадис.
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 ♦ Ауыз бен мұрыннан, дененің кез келген жерінен 
(әйел адам үшін жыныс мүшесінен тыс) қанның 
шығуы. Егер ауыздан шыққан қанның көлемі 
түкіріктен көп немесе онымен бірдей болса, дәрет 
бұзылады. Аз болса, бұзылмайды. Ал денеден 
шыққан қан егер иненің ұшындай көлемде болып, 
айналасына тарамаса, дәрет бұзылмайды, ал айна-
ласына тарап кеткен жағдайда дәрет бұзылады. Жа-
ралардан шығатын сары су мен ірің де қан ретінде 
есептеледі. 

 ♦ Денедегі күлдіреп тұрған жерден шығатын су да 
қан секілді есептеледі. Басқа бір көзқарас бойынша, 
мұндай жағдайда дәрет бұзылмайды. Шешек пен 
қышыма қотыр (бөртпе) ауруларына шалдыққандар 
осы жеңілдікті пайдалана алады. Ауыз толтыра құсу. 

Өйткені Пайғамбарымыз (с.а.с.): َأ َفَتَوضَّ  ,Құсса» َقاَء 
дереу дәрет алсын»104, – деген. Ал құсық ауыз тол-
тыратындай көлемде болмаса, дәрет бұзылмайды. 

 ♦ Естен тану, жын ұру, мас болу. 
 ♦ Намазда кісі қателесіп немесе біле тұра қасындағылар 

еститіндей дәрежеде күлуі әрі дәретті, әрі намазды 

бұзады. Осыған қатысты Пайғамбарымыз (с.а.с.): ِإَذا 

َلَة َلِة َأَعاَد اْلُوُضوَء َوالصَّ ُجُل ِفي الصَّ  Араларыңнан»  َضِحَك الرَّ
біреу намазға тұрғанда дауыстап күлсе, дәретін 
жаңалап, намазын қайта оқысын»105, – деген. Ал 
рүкұғ пен сәжде жасалмайтын жаназа намазында 
күлсе, дәрет бұзылмайды. 

 ♦ Босану. Босанған кезде, қан шықпаса да, дәрет 
бұзылады. 

104 Тирмизи, Таһарат, 64
105 Сүнәну Байһақи, 1/144
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 ♦ Ер лі-зайып ты лар дың жы ныс мү ше ле рі нің киім сіз 
немесе арада тым жұқа жамылғыш болған күйде бір-
бі рі не тиюі. Имам Мұхаммедтің көзқарасы бойын-
ша, ешқандай бір сұйықтық бөлінбеген жағдайда 
дәрет бұзылмайды. Ал егер сұйықтық бөлінсе, дәрет 
бұзылады. 

 ♦ Әйелге қол тигізу дәретті бұзбайды. Айша (р.а.):  

اْلُوُضوَء ُيِعيُد  ُثمَّ َل  اْلُوُضوِء،  َبْعَد  ُيَقّبُِل  َكاَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ   النَِّبيَّ َصلَّى الَّ
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) жұбайыларын сүйіп, намазға 
шыққанда қайта дәрет алмайтын»106, –дейді. 

 ♦ Әйелдің қынап аузына немесе ішіне қойған дәкесі 
шығарылған немесе түсіп қалған кезде, ылғал 
екені анықталса, дәрет бұзылады. Қынаптың ішіне 
орналастырылған дәкенің сыртына ылғал өтпейінше, 
дәрет бұзылмайды. 

 ♦ Шалқасынан жатып немесе бір нәрсеге сүйеніп 
ұйықтау. 

 ♦ Намаздың тысында сәждеде ұйықтау дәретті бұзады. 
Ал намазда тұрғанда сәждеде ұйықтап кетсе, дәрет 
бұзылмайды. 

 ♦ Үзірлі кісінің себепті жағдайының аяқталуы. 
Мысалы, су таппай таяммүм соғып намаз оқыған 
кісінің дәреті, суға қол жеткізгенде бұзылады. 
Сондай-ақ мәсіх тартқан кісінің мәсіх мерзімі 
аяқталған кезде, дәреті бұзылады.

 ♦ Егер біреу дәрет алып жатып кейбір ағзаларын 
жуып-жумағандығынан күмәнданса, күмәнданған 
жағдайына қарау керек. Әлгі кісі бірінші рет осылай 
күмәнданған болса, сол күмәнданған жерін қайта 
жуады. Ал үнемі секемденіп, күмәндана берсе, оған 
мән бермегені жөн. Мұндайда жуған боп есептеледі. 

106 Мұғжамүл-әусат; Табарани, 4842



83Тазалық

Дәретінің бұзылып-бұзылмағандығына күмәнданған 
жағдайда, дәрет алғандығы нақты есінде болса, 
дәреті бар деген сөз. Өйткені нақты белгілі нәрсе 
күмәнмен күшін жоймайды. 

 ♦ Тағы бір айта кетерлік жайт: намаздың тысындағы 
кезде дәретінен күмәнданған адамның дәрет алуы 
тақуалық тұрғысынан абзал. Бірақ намазға тұрып 
қойған адамда дәретіне қатысты күмән туындаған 
жағдайда ғұламалар оның намазын бұзып, қайта 
дәрет алуының қажет емес екенін айтқан. 

 ♦ Ал егер ыстық өлшегішті кісінің артқы жағынан 
тік ішегіне қарай сұғып, қайта шығарған жағдайда, 
егер ыстық өлшегіш ылғалды, нәжіс болса, 
дәреті бұзылған болып саналады, ал құрғақ таза 
болса, дәреті бұзылмайды. Өйткені дәрет кірген 
нәрселерден емес шыққан нәрселермен бұзылады.

Ұйқы дәретті бұза ма? 
Ұйықтаған кезде адам өз-өзіне толық бақылау 

жасай алмайды, сондықтан мұндай жағдайда жел 
шығу ықтималы болғандықтан, дәрет бұзылған болып 
есептеледі. Фиқһ кітаптарында бұған егжей-тегжейлі 
тоқталған. Мысалы, ат үстінде отырып ұйықтаған адам 
егер жоғарыға қарай шығып бара жатса бұзылады, 
төмен түсіп бара жатса бұзылмайды деген. Сол секілді 
адам ұйықтаған кезде, өз-өзін игере алса, мәселен, 
басын тіремей отырған кезде қалғып кетуі (т.с.с.) дәретті 
бұзбайды. Ал егер басын тіреп ұйықтаса, өзін игере 
алмайтын болғандықтан, дәрет бұзылады. Бұл жерде 
негізгі ұстанымды білген жөн. Ол – адамның өз-өзін 
игере алатын немесе игере алмайтындығын ескеру.

Біз қарапайым күнделікті тірліктеріміздің өзін 
ерекше мән беріп жасаймыз. Ал Раббымыздың 
құзырына шығу үшін ерекше дайындық қажет емес пе? 
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Сондықтан Пайғамбарымыздың (с.а.с.) айтқанындай 
күмәнді нәрселерді тәрк ету ұстанымына сай күмәнді 
жағдайларда ықтиятты болған жөн. 

Дәреттің жарамдылығына кедергі 
болмайтын жағдайлар

 ♦ Қабыршақтанып тұрған жараның тек бетін жуып, 
астын жумау дәреттің жарамдылығына кедергі бол-
майды. 

 ♦ Тырнақ астында жиналған кір, денедегі кір және 
шыбын-шіркейдің былғанышы дәретке кедергі 
келтірмейді.

 ♦ Дәрет мүшелерінің зәру жағдайда (жара, күйік т.б.) 
жуылмай қалуы дәретке кедергі емес. Мәселен, 
денедегі жараны, аяқтағы күйік орнын жуу зиян 
тигізер болса, жай ғана мәсіх тарту жеткілікті. 
Мәсіх тарту да зиянды болса, бұдан да бас тартуға 
болады. Жара орнына жағылған дәрі айналасына 
аққан жағдайда жуылады, жуу зиян болса, мәсіх 
тарту жеткілікті.

 ♦  Ұдайы бояушылықпен айналысатын бояушының 
қо лын да ғы не ме се тыр нақ та рын да ғы кет пей қа лып 
қой ған  бояу лар да дә рет ке ке дер гі жа са майды.

 Дәретті бұзбайтын жағдайлар
Төмендегі жағдайларда дәрет бұзылмайды: 

 ♦ Көз жасы;
 ♦ Жара және жараға ұқсас ісіктердің ішінде ұйып 

қалған (сыртқа ақпаған жағдайда) қан, ірің және 
сары сулар;

 ♦ Терінің жарадан үзіліп немесе бөлініп түсуі;
 ♦ Тү кі рік не ме се сің бі рік ке араласқан қан мөлшерінің 

аз болуы;
 ♦ Ауыз толмайтын көлемдегі құсық;
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 ♦ Иісі болса да, болмаса да, әйелдің (кіші дәрет 
жерінен) жыныстық мүшесінен шыққан жел; Егер 
әйел кісінің алдыңғы жыныс мүшесінен жел шығар 
болса дәрет бұзылмайды. Өйткені желдің шығатын 
жері үлкен дәрет сындыратын жері болмақ. Ал егер 
әйелдің жыныс мүшесіне қандай да бір ауру пайда 
болып, сұйықтықпен бірге қосылып жел шығатын 
болса, дәреті бұзылады. 

 ♦ Тіс тел ген же міс те немесе тіс щет касын да қан ізі кө-
рін ген жағдайда егер қан ағып тұрмаған болса;

 ♦ Маса, сона, кене және шыбын-шіркей, сү лік тің 
т.с.с. жәндіктердің той ған ша қанды соруы. Бі рақ 
сү лік  со рғаннан кейін сыртқа қарай қан ақса, дә рет ті 
бұ за ды;

 ♦ Құлақтан, мұрыннан немесе жарадан құрт түсу;
 ♦ Ұйыған қан құсу;
 ♦ Шаш пен мұртты қысқарту, тырнақ алу;
 ♦ Еш нәрсеге сүйенбей, жерде отырып ұйықтау;
 ♦ Намаз оқу барысында түрегеп тұрғанда, рукуғда, 

сәждеде және отырғанда ұйықтау; Әбу Хұрайра 

былай дейді:  لَْيَس َعَلى اْلُمْحَتِبى النَّاِئِم َوَل َعَلى اْلَقاِئِم النَّاِئِم َوَل َعَلى 

َأ اِجِد النَّاِئِم ُوُضوٌء َحتَّى َيْضَطِجَع، َفِإَذا اْضَطَجَع َتَوضَّ  Сүйенбей»  السَّ
отырып ұйықтаушыға, түрегеп ұйықтаушыға 
және сәждеде ұйықтаушыға жатпайынша 
дәрет алу уәжіп емес. Ал жатып ұйықтаса дәрет 
алады»107. 

 ♦ Намаз оқу барысында өзі де, өзгелер де естімейтіндей 
етіп күлу. Мұндай жағдайда дәрет те, намаз да 
бұзылмайды. Алайда тек қана өзі еститіндей етіп 
күлген жағдайда дәреті бұзылмағанмен намазы 
бұзылады. 

107 Байһақи, Сүнән 1/122, хадис 614
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Лак дәретке кедергі келтіре ме? 
 Дәретте негізгі мәселе судың теріге немесе тырнаққа 

тиюі. Әрине, су өткізбейтін нәрселер дәретке кедергі 
келтіреді. Ал лак тырнаққа су өткізбейтіндіктен дәретке 
кедергі жасайды. Сондықтан тырнағын лактеген соң 
дәрет алса, дәреті жарамсыз болып есептеледі. 

Осы жерде лак пен қына арасында қандай 
айырмашылық бар деген сұрақ туындайды. Негізінде 
қына жағылған кезде тырнақта тек қынаның түсі ғана 
қалады. Ол судың теріге немесе тырнаққа өтуіне кедергі 
жасамайды. 

Лак секілді бояулар дәрет ағзаларының біріне тиген 
немесе жағылған жағдайда, судың денеге тиюіне кедергі 
келтіретіндіктен, дәреттері дұрыс саналмайды. 

Үзір және үзірлінің дәреті
Ислам – кез келген жағдайда жеңілдікті басты назар-

да ұстайтын дін. Дінімізде дәретті бұзатын жағдайларға 
байланысты үзірлі кісілерге арнайы үкімдер белгіленген. 
Яғни, мұндай кісілердің ғибадаттарында бірқатар 
жеңілдіктер жасалған. 

Адам ағзасындағы дәретті бұзатын бірқатар созыл-
малы ақаулар – «үзір», ал мұндай адамдар шариғатта 
үзірлі деп аталады. Мұрынның ұдайы қанауы, зәрін 
ұстай алмау (цистит), жараның үнемі қанауы, ірің немесе 
сарысу ағуы, әйелдердің жыныс мүшесінен үзбей қан 
мен сұйықтық аққан жағдайлар үзір болып табылады. 
Кем дегенде бір намаз уақыты бойынша жалғасатын 
денедегі осындай ақаулар үзірлілік жағдайы деп 
есептеледі. Үзірлі кісі әр намаз үшін жеке-жеке дәрет 
алады. Алған дәретімен сол намаз уақытының ішінде 
қалауынша намаз оқып, кез келген құлшылығын жасай 
алады. Намаз уақыты шыққан кезде, үзірлі кісінің дәреті 
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де бұзылып, намаз үшін қайта дәрет алуы қажет болады. 
Бұған дәлел Пайғамбарымыз (с.а.с.) тоқтамай қан аққан 

үзірлі бір әйелге: ِئي لُِكّلِ َصَلة  Әрбір намаз уақытына» َتَوضَّ
дәрет ал»108, – деген болатын. Басқа да үзірі барлар осы 
қағидаға сай амал етеді. 

Үзірлі адамның үзірсіз адамдарға намазда имам бола 
алмайтынын білген жөн. Сондықтан үзірлі адамды имам 
болуға мәжбүрлеу дұрыс емес. Үзірлі кісінің таң намазы 
үшін алған дәреті күн шыққан соң бұзылатындықтан 
айт намазын немесе нәпіл сәске намазын оқу үшін қайта 
дәрет алуы қажет.

Дә рет ті бұ за тын бас қа бір жағ дай бол маса, үзір лі 
кі сі күн шық қан нан кейін ал ған дә ретімен бе сін на ма-
зы ның уақы ты шық қан ға дейін қа ла ға нын ша на маз оқи 
ала ды. Өйткені күн шық қан нан кейін гі уа қыт пен бе сін 
на ма зы на дейін гі ара лық та ғы уа қыт – екі па рыз на ма-
зы ның ара сы емес. 

Белгілі бір үзірі үшін дәрет алғаннан кейін, басқа бір 
себеппен дәреті бұзылса, қайта дәрет алады. Мысалы, 
мұрнынан үздіксіз қан ақса, осы үзірі үшін дәрет алса, 
дәреті дұрыс болып саналады. Ал егер бұл үзірлі адам 
кіші дәреті бұзылса немесе жел шығып кетсе дәретін 
қайта алуы қажет. Өйткені үзір үшін алған дәреті басқа 
себеппен бұзылды. 

Үзірлі адам шамасы жеткенше үзірін азайтуға 
тырысу керек. Егер үзірін байлап қойғанда немесе 
орағанда тоқтайтын болса, оны істеу уәжіп. Мысалы, 
истихаза қаны ағатын әйел мақта немесе мата қойып 
үзірді мүмкіндігінше тоқтатуы қажет. Егер намазын 
тұрып оқығанда қан тоқтамайтын болса, отырып оқуы 
қажет. 

108 Сүнәну Байһақи, 1/344; 1518
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Үзірлі адамның денесіне немесе киіміне қан немесе 
нәжіс тамып, оның көлемі бір дирхам (алақан) көлемінен 
асатын болса, оны жуады. Ал егер намазды оқып 
бітіргенге дейін қайта аға беретін болса, онда жуудың 
қажеті жоқ. Сол күйінде үзірі болғандықтан намазын 
оқи береді. Ал егер тоқтайтын болса, жуып, тазартып 
намаз оқиды. 

Үзірлі адам мәсі киіп, оған мәсіх тартар болса, бұл 
мәсіх намаздың уақыты шыққанда бұзылады. Екінші 
намаз уақыты кіргенде, қайта мәсіх тарту қажет, яғни әр 
намазға жеке-жеке мәсіх тартады. Бұл үзірі болған ме-
зетте мәсі киген адам үшін. Ал егер үзірі аяқталғаннан 
кейін киетін болса, онда мәсінің уақыты үзірсіз адамның 
уақытына өтеді109. 

Дәреттің түрлері 
Дәреттің үш түрі бар: 
1. Парыз; 2. Уәжіп; 3. Мұстахап; 
1. Парыз дәреттер: 
Дәретсіз мына нәрселерді жасауға болмайды: 

 ♦ Намаз оқи алмайды; 
 ♦ Тиләуат сәждесін жасамайды;
 ♦ Жұма намазының хұтбасын оқымайды; 
 ♦ Жаназа намазын оқи алмайды;
 ♦ Құранды ұстауға болмайды. Өйткені Құранда: 

ُروَن   اْلُمَطهَّ ِإلَّ  ُه  َيَمسُّ  Оған тек қана жақсылап» ل 
тазарғандар ғана қол тигізе алады»110, – делінген. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) да осыған байланысты: 
«Құранды тек дәреті бар адам ғана ұстай алады», – 
деген. Алайда жатқа немесе Құранға қолын тигізбей 

109 Тахмаз, фиқһ фи субил-жадид. 100-б.
110 «Уақиға» сүресі, 79-аят.
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көз жүгіртіп оқуға болады. Қап немесе арнайы бір 
қорапшаның ішінде тұрса ұстауға болады. Балиғат 
жасына толмаған кішкентай балалар да үйрену 
мақсатында Құранды дәретсіз ұстай алады. 
Құранның бір аяты немесе бір бөлімі жазылған 

ақша, қабырғаға ілінген жазу секілді нәрселерді ұстауға 
болмайды. Ал киімінің жеңімен ұстау – мәкрүһ.

Құран тәпсірлерінде егер тәпсір көлемі Құран аят-
тарынан көп болса, тәпсір кітаптарын дәретсіз ұстай 
беруге болады. Егер Құран аяттары көп болса немесе 
Құран аяттары мен тәпсір сөйлемдері бірдей көлемде 
болса, ұстау – мәкрүһ.

Жаттау мақсатынан тыс, Құранды жастану, фиқһтық 
үкімдер немесе діни ілімдер туралы жазылған қағазбен 
зат орау – мәкрүһ. Егер Құран кәрім мүлде пайдалануға 
келмейтіндей ескіріп кетсе, оны көміп тастаған 
жөн. Ақыл-есі дұрыс, балиғат жасына толған, суды 
қолданатын мүмкіндігі бар әрбір мұсылман баласы 
жоғарыдағы құлшылықтарды орындау үшін дәрет алуға 
міндетті. 

2. Уәжіп дәреттер: 
Қағбаны тауап ету үшін дәрет алу. Қағбаны дәретсіз 

тауап еткен жағдайда тауап жарамды саналғанымен, 
дәретті тәрк еткені үшін тауаптың түріне қарай 
құрбандық шалу немесе садақа беру қажет. 

3. Мұстахап дәреттер:
Жоғарыда айтылған жағдайлардың тысында 

дәрет алу мұстахап болатын кездер бар. Олардың 
кейбіреулеріне тоқтала кетейік: 

 ♦ Тәпсір, фиқһ, хадис және ақида секілді діни 
кітаптарды ұстау үшін дәрет алу мұстахап. Бұл 
кітаптарды оқу үшін дәрет алу – діни ілімдерге 
құрметтің белгісі.
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Ғалымдарымыз бұл мәселеге ерекше жауаптылықпен 
қараған. Оған қатысты мысалдар кітаптарда көптеп 
кездеседі. Үлгі болу үшін бір-екі мысалға ғана тоқтала 
кетейік. Мысалы, Имам Хұлуәни: «Біз ілімдегі 
мұндай жоғарғы дәреже мен абыройға, ғылымға деген 
құрметіміздің арқасында қол жеткіздік. Мен дәретсіз 
қолыма қағаз да ұстаған емеспін», – деген екен. 

Фиқһ саласында аты әйгілі болған Имам Сарахси бір 
түні іші ауырғанда: «Ғылыми зерттеулерімді жалғастыру 
үшін сол түні бірнеше рет дәрет алдым», – деген. 

 ♦ Ұйықтар алдында; 
 ♦ Ұйқыдан тұрған кезде; 
 ♦ Ұдайы дәретпен жүру үшін; 
 ♦ Дәреті бар бола тұра нұр үстіне нұр болсын деген 

ниетпен;
 ♦ Білместікпен ғайбат сөйлеу, өтірік, өсек айту секілді 

күнә жасағаннан кейін; 
 ♦ Қарқылдап күлгеннен кейін; Ашуды басу үшін; 

Бұған қатысты Пайғамбарымыз (с.а.с.):  اْلَغَضَب  ِإنَّ 

ْيَطاَن ُخِلَق ِمَن النَّاِر، َوِإنَّ النَّاَر ُيْطِفُئَها اْلَماُء، َفِإَذا ْيَطاِن، َوِإنَّ الشَّ  ِمَن الشَّ

ْأ  Ашулану шайтаннан. Ал шайтан»  َغِضَب َأَحُدُكْم َفْلَيَتَوضَّ
оттан жаратылған. Су отты өшіреді. Ашуланған 
кездеріңде бірден дәрет алыңдар»111, – деген. 

 ♦ Құранды жатқа айту үшін (дәретсіз де Құранды 
жатқа айта беруге болады);

 ♦ Хадис оқу немесе риуаят ету үшін;
 ♦ Діни ілімдерді үйрену немесе үйрету үшін;
 ♦ Арафатта уақфада тұру және Сафа мен Мәруә ара-

сында сағи жасау үшін;
 ♦ Мәйітті жуу т.б.

111 Ахмед ибн Ханбәл, Мүснәд, 4/226
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Орауышқа және мәсіге мәсіх тарту 
Мәсіх дегеніміз – бір нәрсенің бетін қолмен сүрту 

деген сөз. Термин ретіндегі мағынасы басқа, аяққа 
киілген мәсіге немесе орауышқа сыртынан су қолымен 
сүрту дегенді білдіреді. 

Мәсі қолдану мұсылмандар үшін Аллаһ тағаланың 
жеңілдігі. Мұсылман адам сапарда, әскерде, қыстың 
қақаған суығында және т,б, себептерге байланысты 
аяғын жумай мәсіге мәсіх тартуына рұқсат етілген. 

Шариғатта мәсіге, мәсінің ерекшелігіне сай келетін 
аяқ киімдерге, шұлыққа, етікке мәсіх тартуға рұқсат 
етілген112. 

Мәсінің жарамдылық шарттары: 
1. Мәсі тобықты  жауып тұратындай болуы қажет;
2. Мәсі кем дегенде 6 км жүруге немесе бір жарым 

сағат жол жүруге жарамды болуы қажет;
3. Мәсі бауы болмаса да аяқтан шешіліп 

қалмайтындай болуы қажет;
4. Мәсі суды бірден өзіне тартып алып, теріге 

өткізбейтін болуы қажет;
5. Мәсіде аяқтың кіші үш бармағы мөлшерінде 

жыртық болмауы қажет; 
6. Мәсіні толық дәрет алып болғаннан кейін кию. 

Сахаба Мұғира (р.а.) былай дейді: «Мен сапарда Аллаһ 
елшісімен бірге болып, мәсілерін шешуге еңкейгенімде, 
Пайғамбар (с.а.с.): «Шешпе,өйткені мен оларды дәретті 
кезімде кигенмін», – деді». 

Мәсіге мәсіх тарту үлгісі 
Дәрет алған кезде, мәсінің сыртына кем деген-

де үш саусақ көлемінде су қолмен мәсіх тарту керек. 
Мәсінің үстінен, аяқ саусақтарының ұшынан бастап 

112 Бұхари, Ұду, 35; Мүслим, Таһарат, 72
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оң қолының үш саусағымен оң аяғын, сол қолының үш 
саусағымен сол аяғына, қонышына дейін мәсіх тарта-
ды. Мәсіх тартудың парыз болған мөлшері, үш саусақты 
толығымен бір аяқтың үстіне қоятындай мөлшер. Осы-
лайша екі аяққа қолдың үш саусағы толығымен тисе 
мәсіхтің парызын орындаған болады. 

Мәсінің астына мәсіх тартылмайды. Мәсіх тартқанда 
саусақтардың арасын ашық ұстап, аяқ саусақтарынан 
бастап жоғары қарай тарту – сүннет. Со ны мен қа тар, 
мә сі ге су тө гу, ыл ғал ма та мен сүр ту жә не мә сі нің ені не 
қа рай яки қо ны шы нан бас тап сүр ту ге де бо ла ды. 

Мұғира ибн Шуғба (р.а.) былай деді: 

يِه َو َوَضَع َيَدُه اْلُيْمَنى َعَلى  َأنَّ النَِّبي َصلَّى اُل َعَليِه َو َسلََّم َمَسَح َعَلى ُخفَّ

ْيَسِر ُثمَّ َمَسَح ِإلى َأْعَلُه َمسَحًة  ِه اْلَ ْيَمِن َو َيَدُه اْلُيسَرى َعَلى ُخّفِ ِه اْلَ ُخّفِ

َواِحَدًة
«Пайғамбар (с.а.с.) мәсісінің үстіне мәсіх 

тартты. Оң қолын оң мәсісінің үстіне, сол қолын сол 
мәсісінің үстіне қойды. Сосын мәсілерінің үстіне (аяқ 
саусақтарының үстінен бастап) жоғары қарай бір 
мәрте мәсіх жасады»113.

Мәсіхтің жарамдылық мерзімі
Мәсіх тұрғын адамға 24 сағат (1 тәулік), ал 

жолаушылық кезінде 72 сағатқа (3 тәулік) жарамды. 
Бұған дәлел ретінде Алиден (р.а.) келіп жеткен бір 

хадисте: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثَلَثَة َأيَّاٍم َولََيالِيهنَّ لِْلُمَساِفِر َوَيْوًما  ِ َصلَّى الَّ َجَعَل َرُسوُل الَّ

َولَْيَلًة لِْلُمِقيِم
113 Әбу Дәуіт, Тахарат, 63
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«Пайғамбар (с.а.с.) (мәсінің мерзімін) жолаушы 
үшін үш тәулік, тұрғылықты адам үшін бір тәулік 
қылды»114, – делінген. 

Мәсіхтің мерзімі мәсіні киген кезден емес, дәрет 
бұзылған сәттен басталады. Мысалы, кісі дәретін алып 
мәсісін кисе, содан 6 сағаттан кейін дәреті бұзылса, осы 
сәттен бастап мәсі мерзімі басталады. 

Тұрғын адам мәсіх тартып, артынан жолаушы болса, 
онда жолаушылық үкімі жүреді яғни үш тәулік мәсімен 
жүре алады. Ал керісінше, жолаушы болғаннан соң бір 
тәуліктен кейін қайта отанына оралар болса, мәсіхтің 
мерзімі аяқталады. Дәрет алған кезде аяқтарын жууы 
қажет. 

Орауыштарға мәсіх тарту
Егер дененің бір жерінде жарақат болып, сырты-

нан орауыш оралса, дәрет немесе ғұсыл алған кезде 
денсаулыққа зиян келтіретін болса, онда оның сыртынан 
бір рет мәсіх тарту жеткілікті. Егер мәсіх тартудың өзі 
зиян болса, оны да жасамай-ақ қоюға рұқсат бар. 

Қолда, тырнақта және басқа да ағзалардың бірінде 
жарақаттың үстіне мақта немесе дәрі жағылған жерлер-
ге зәрулік жағдайында бір рет мәсіх тарту жеткілікті. 
Егер сумен жуу зиян келтірмейтін болса, мәсіх тартыл-
майды. Ол жерді сумен жуады. 

Орауышты түгелдей емес басым бөлігін тек қана бір 
рет мәсіх ету жеткілікті. 

Орауыштың, дәрет бар немесе жоқ кезде оралғандығы 
маңызды емес және оның шектеулі кезеңі де жоқ. Үзір 
жағдайы аяқталғанша орауыштың сыртынан мәсіх тарта 
беруге болады.

Егер жарақаттың сыртынан таңылған орауышқа 
мәсіх тартылғаннан кейін дәрет алып, артынша оны ауы-

114 Байһақи, әс-Сүнәну әл-кубра 1/275
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стырса немесе сыртынан тағы бір орауыш оралса, қайта 
мәсіх тартудың қажеті жоқ. Үзірлілік аяқталмай тұрып 
орауыш шешілген жағдайда да мәсіх бұзылмайды. Ал 
үзір аяқталған кезде орауыштың сыртынан мәсіх тар-
тылмайды. Ол жерді жуу қажет. 

Мәсіхті бұзатын нәрселер: 
 ♦ Мәсіх дәреттің орнын басады, сондықтан дәретті 

бұзатын нәрселердің барлығы мәсіхті бұзады. 
 ♦ Мәсіх мезгілінің аяқталуы. Тұрғылықты адам үшін 

бір күн яғни 24 сағат, ал жолаушы үшін үш күн. 
Мәсіх мезгілі аяқталған кезде егер кісінің дәреті жоқ 
болса, дәрет алғанда аяқтарын жуады. Егер дәреті 
бар болса, тек екі аяғын жуу жеткілікті саналады. 

 ♦ Мәсінің шешілуі. Егер мәсілері шешілген кезде 
дәретті болса, аяқтарын ғана жуады. Дәретсіз кезде 
шешілсе, аяқтарын жуып, дәретті толық алады. Егер 
бір аяқтың мәсісі немесе мәсінің көп мөлшері аяқтан 
шешілсе, екі аяқты да жуу қажет115. 

 ♦ Мәсідегі жыртықтар аяқтың саусақтарынан үш 
саусақ сиятындай көлемде болса мәсіх бұзылады. 

 ♦ Ғұсыл алуды қажет ететін жағдайларда (жү ніп тік, 
хайыз, бо са ну) мәсіх бұзылады. Ғұсыл алып, кейін 
мәсілерін қайта киеді. 
Жалпы алғанда, мәсіге мәсіх тарту – Ислам дінінің 

жеңілдігі. Мәсіге мәсіх тарту рұқсат етілумен қатар 
дәрет алғанда аяқты жуудың сауабы артығырақ. 

ғұсыл

Ғұсылдың сөздік мағынасы «бір нәрсені сумен 
жуу», ал терминдік мағынасы «бүкіл денені таза сумен 
жуу арқылы тазалану» дегенді білдіреді. Құранда: 

115 әл-Фәтәу әл-Хиндия, ІІ, 34-б.
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ُروا هَّ َفاطَّ ُجُنًبا  ُكْنُتْم   Егер жүніп болсаңдар, жақсылап» َوِإْن 
тазаланыңдар!»116 – деу арқылы жүніп болғаннан кейін 
ғұсыл алу керектігін бұйырған. Жүніптіктен кейін, 
әйелдердің хайыз бен нифас қандарының тоқтауынан 
соң ғұсыл алу қажеттігі және қалай алынатыны 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) хадистері арқылы келіп 
жеткен. 

Дәрет секілді ғұсыл да діни тұрғыдан тазаланудың 
бір жолы. Ғұсыл хайыз, нифас және жүніп болған 
кездердегі дене ластығынан арылтады. Ғұсылдың жүніп 
болғаннан кейінгі ағзаның шаршауы мен босаңсуын 
басуда, денені қалыпты жағдайға келтіріп, қан айналы-
мын реттеуде және адамды рухани тұрғыдан құлшылық 
жасауға дайындауда пайдасы көп. Бізге беймәлім бұдан 
да көп пайдасы болуы мүмкін. Аллаһ тағаланың әрбір 
бұйрығының астарында үлкен сыр мен көптеген игілік 
бар екені күмәнсіз. Мұсылман адам осы бұйрыққа 
мойынсұну арқылы сауапқа кенеледі. 

Ғұсыл алуды қажет ететін жағдайлар
Негізінде, ғұсылдың себебі – діни тұрғыдан 

ластықтың орын алуы. Сондықтан діни және үкімдік 
тұрғыдан лас саналатын: жүніптік, хайыз бен нифас 
ғұсылды қажет ететін негізгі үш себеп. Үкімдік 
тұрғыдан лас саналғанымен мұндай күйдегі адамдар 
діни тұрғыдан лас емес. Тек белгілі құлшылықтарды 
орындау үшін олардың дайын емес екендігін көрсететін 
жағдай. Ал ғұсыл – үкімдік тұрғыдағы ластықты жойып, 
діни құлшылықтарды орындай алатын күйге келтіретін 
тазаланудың жолы. 

116 «Мәида» сүресі, 6-аят.
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Жүніп болу
Терминологияда жүніптік дегеніміз – жыныстық 

қатынас немесе бойдағы құмарлық сезімінің 
нәтижесінде мәнидің келуіне байланысты кісінің кейбір 
құлшылықтарды орындай алмайтын үкімдік тұрғыдан 
ластық жағдайы. 

Адамның жыныс мүшесінен ағатын сұйықтық үш 
түрлі болады. Бұлар «мәзи», «уәди» және «мәни» деп 
аталады. Бұлардың ішінде тек «мәни» ғана ғұсыл алуды 
қажет етеді. Бұл жайында Пайғамбарымыз (с.а.с.): 
«Мәзиге дәрет, мәниге ғұсыл керек» – деген117. 

Ал «мәзи» деп қиялдау немесе аймаласудың 
нәтижесінде ләззат алу салдарынан жыныс мүшесінен 
ағатын мөлдір жалқық сұйықтықты айтады. Мәзидің 
келгені байқалмауы мүмкін. Бұл әдетте ер адамда да, 
әйелде де болады.

«Уәди» суықтың нәтижесінде, ауыр жүк көтерудің 
салдарынан көбіне зәр сындырған соң жыныс мүшесінен 
ағатын қою жалқық сұйықтық. Кейде аймаласқанда да 
келуі мүмкін.

«Мәни» деп өзіне тән иісі, түсі бар, несеп жолынан 
құмарлықпен ытқып шығатын ұрық сұйықтығын айтады. 
Ғұсыл тек «мәни» деп аталатын ұрық сұйықтығы кел-
генде алынады. «Мәзи» мен «уәди» келгенде дәрет қана 
бұзылатындықтан, ұятты жерді жуып, тазалап, қайта 
дәрет алу жеткілікті.

Мәни (ұрық) ағып-ақпағанына қарамастан, 
жыныстық қатынасқа түскен ер адам да, әйел адам да 
жүніп болады. Жүніп болуға әкеп соғатын жыныстық 
қатынастың межесі еркектің жыныс мүшесінің сүннет 
болған тұсқа дейін әйелдің қынабына кіруі болып табы-
лады. Мұндай жағдайда ғұсыл алып тазаланады. 

117 Бұхари, Илм, 51; Ұду, 34; Әбу Дәуіт, Таһарат, 82; Нәсаи, Таһарат, 
111, 129
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Ұйқыдан оянған кезде егер төсегінде, іш киімі 
немесе денесі ылғал болса, мына жағдайларға қарау 
керек: егер түсінде жыныстық қатынасқа түскені есінде 
болса, ғұсыл алуы қажет. Ондай ылғалдың мәни ме, 
әлде мәзи ме екені маңызды емес. Алайда түсінде 
ондай жағдайға тап болғаны немесе болмағаны есіне 
түспесе, онда ғұсыл алуы қажет емес. Өйткені ғұсыл 
алу үшін сұйықтықтың шәһуат немесе ләззат алу салда-
рынан келген болуы қажет. Бұл – Имам Әбу Юсуфтың 
көзқарасы. Ал, Имам Ағзам мен Имам Мұхаммедтің 
көзқарасы бойынша, егер ол сұйықтықтың мәзи екенін 
білсе, ғұсыл қажет емес, білмесе ғұсыл алу парыз 
деген. 

Егер бір әйел немесе ер кісі түсінде ғұсылы 
бұзылатындай жағдайға тап болса, бірақ мәни шықпаса, 
ғұсыл құйыну қажет емес. Ал Имам Мұхаммедтің 
көзқарасы бойынша, мұндай күйдегі әйел адамның 
сақтық үшін жуынуы қажет. Өйткені әйел адамнан 
шығатын сұйықтықтың ішке қайтып кету ықтималдығы 
бар. 

Мәни ер кісінің бел сүйегі мен әйел кісінің кеуде 
сүйегінен бөлінеді. Мәни ер кісіде болғаны секілді әйел 
кісіде де болады. Бұған дәлел ретінде Үмму Салама 
(р.а.) былай деді:

َعْن ُأّم َسَلَمة َقالَْت: َجاَءْت ُأّم ُسَلْيم ِإلَى النَِّبّي َصلَّى الَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقالَْت: 

، ِإنَّ الَّ َل َيْسَتِحي ِمْن اْلَحّق، َفَهْل َعَلى اْلَمْرَأة ِمْن ُغْسل ِإَذا  َيا َرُسول الَّ

اِْحَتَلَمْت؟ َفَقاَل َرُسول الَّ َصلَّى الَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: ) ِإَذا َرَأْت اْلَماء ( َفَقالَْت ُأمُّ 

ُ َوَتحَتِلُم الَمرَأُة؟ َفَقاَل: )َتِرَبْت َيَداِك ِفبَم ُيشِبُهَها َولَُدَها( َسَلَمَة: َيا َرُسوُل الَّ
Үмму Сүләйм (р.а.) Пайғамбарға (с.а.с.) келіп: «Уа 

Аллаһтың елшісі! Әлбетте Аллаһ тағала шындықты 
айтуды ұлылығына ар санамайды. Әйел кісі ұйқыда 
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жыныс ләззатын сезсе, ғұсыл құйынуы керек пе?» – деп 
сұрайды. Аллаһтың елшісі (с.а.с.): «Егер бөлініп шыққан 
суды (мәниді) байқаса», – дейді. Сонда Үмму Салама: 
«Уа, Аллаһтың елшісі! Әйел кісіден су бөліне ме?» – 
деп сұрағанда, «Әрине, әйтпесе, бала анасына қалай 
ұқсауы мүмкін?» – деген жауап естиді118.

Жүніп болу үшін жай ғана шәһуатпен мәнидің 
бөлінуі жеткілікті. Мәнидің ұйқылы немесе ояу күйде, 
ерікті немесе еріксіз келуі үкімді өзгертпейді. Қарау 
және ұстаудың салдарынан шәһуатпен мәнидің келу 
жағдайында ғұсыл алуы тиіс.

Дәрет сындырып жатқан кезде, ер кісінің жыныстық 
мүшесі қатайып тұрған күйінде мәни келсе, ғұсыл қажет, 
ал қатаймай бос тұрған күйінде келсе, ғұсыл қажет емес. 
Өйткені ол шәһуаттың болмағанын көрсетеді. 

Ауыр көтеру, құлау немесе сырқаттану салдарынан 
шәһуатсыз сұйықтықтың келуі ғұсылды қажет етпейді 
тек дәрет жеткілікті.

Жүніп болғанда немесе жыныстық қатынастан кейін 
кіші дәретке шықпастан немесе көп қимылдамастан 
немесе ұйықтамастан бұрын жуынса, артынша мәнидің 
қалған қалдығы аққан жағдайда екінші рет жуынуы 
тиіс119. Алайда, жүніптіктен кейін кіші дәретке шығып, 
қимылдап сонан соң жуынып ұйықтаса, тұрғанда 
шәһуат болмастан аққан мәни үшін екінші қайтара 
ғұсыл алудың қажеті жоқ. Себебі мұндай жағдайда мәни 
жыныстық мүшеден шәһуатсыз жағдайда аққан болып 
саналады. Сонымен қоса жуынып болғаннан кейін 
әйелдің жыныстық мүшесінен (күйеуінің) мәни аққан 
жағдайда қайта ғұсыл алуы қажет емес.

118 Бұхари, 1/388; хадис 282
119 Тахмаз, фи саубил-жәдид 102-б.
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Шәһуатпен бөлінген мәни жыныс мүшесінен 
шықпайынша ғұсыл алудың қажеті жоқ.

Егер мұсылман емес бір әйел немесе ер кісі жүніп, 
етеккір немесе босанғаннан кейін қан келу мерзімі әлі 
тоқтамаған кезде мұсылман болса, ғұсыл алуы парыз.

Әйел кісі балиғатқа толмаған баламен жыныстық 
қатынасқа түссе, әйелге ғұсыл алу қажет емес өйткені 
бала шәһуатсыз. Бұл жағдай әйелдің өз саусағын 
қынабына кіргізгенмен тең. Алайда әйел саусағын немесе 
қандай да бір затты ләззат алу мақсатында қынабына 
салса шәһуат болып, мәни ағуы мүмкін болғандықтан 
ғұсыл алу керек.    

Әйелдің етеккірі тоқтағанда, босанғаннан кейін 
келетін қан тыйылғанда немесе бұл екі жағдай үшін 
бекітілген соңғы мерзім аяқталғанда ғұсыл алу қажет. 

Мешітте ұйықтап қалған кісінің жүніп болуы: 
Мешітте ұйықтап қалған кісі жүніп болып қалған 

жағдайда, ғұламалар екі түрлі пікір айтқан. Біреулері 
таяммум жасамастан мешіттен шыға алмайды десе, 
екіншілері таяммум алмастан шыға алады деген. Алайда 
мұндай таяммуммен Құран немесе намаз оқи алмайды. 
Хайыз бен нифас жағдайындағы әйел де осы үкімдегі 
жүніп секілді120.

Ғұсылдың түрлері
Ғұсыл үшке бөлінеді:
1. Парыз болған ғұсыл
Жүніп болған соң және етеккір тоқтағанда, 

босанғаннан кейін келетін қан тыйылғанда ғұсыл алу 
парыз.

120 әл-Маусили, әл-Ихтияр ли-талилил-Мұхтар, Үмит йайынлары, 
1/26-29
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2. Сүннет болған ғұсыл
 ♦ Жұма намазы үшін ғұсыл алу – сүннет. Жұма – 

күндердің ең ардақтысы әрі мүминдердің мереке 
күні. Мұны хадистерден білеміз. Жұма күні шо-
мылуды кеңес берген хадистердің көптігі және 
мұны Пайғамбарымыздың қайта-қайта тапсыруы 
себепті ғалымдар жұма күні шомылуды бекітілген 
сүннет деп қабылдаған. Шаш қию, тырнақ алу, мұрт 
қысқарту секілді дене күтімін де жұма күні атқарған 
дұрыс.

 ♦ Айт намазын оқу үшін шомылу сүннет.
 ♦ Қажылық пен ұмраға барғанда ихрамға кірмей 

тұрып шомылу. Мұндай шомылу рухани тазалықтан 
гөрі кәдімгі кір-қоңнан арылу мақсатында 
жасалатындықтан, әйелдер хайыз немесе нифас 
болғанына қарамастан шомыла алады. Су 
табылмаған жағдайда таяммүм жасалмайды.

 ♦ Қажылардың Арафа күні Арафатта тұруы үшін шо-
мылуы да сүннет болып табылады.
3. Мұстахап болған ғұсыл

 ♦ Жаңа мұсылман болғандардың ғұсыл алуы Мәлики 
мен Ханбали мәзһабтарында уәжіп, Ханафи мен 
Шафиғилерде мұстахап болып саналады. Жаңа 
мұсылман болған жан жүніп болса, ғұсыл алуы 
қажет екенін барлық ғалымдар құптайды. Ислам 
дініне бойсұнған адамның ғұсыл алуы рухани 
кірлерден, күнәлардан бой тазартып жаңа өмір 
бастауға ұмтылуы мағынасына келеді.

 ♦ Балиғат жасына жеткен, яғни он бес жасқа толған 
жасөспірім қыз немесе ер баланың ғұсыл алуы 
мұстахап. Етеккір көріп немесе жыныстық құмарлығы 
оянып балиғатқа толған жас жеткіншектердің ғұсыл 
алуы парыз.
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 ♦ Естен танған адамның есін жиған соң шомылуы. Бұл 
аурудан айыққаны үшін шүкіршілік ету мақсатында 
алынған ғұсыл болып есептеледі.

 ♦ Қан алдырған соң шомылу;
 ♦ Мәйітті жуу үшін ғұсыл алу;
 ♦ Бараат, Қадір түні секілді ерекше түндерді атқару 

үшін ғұсыл алу;
 ♦ Қажылардың Минә мен Мұздалифада болу үшін 

ғұсыл алуы;
 ♦ Мекке, Мәдина қалаларына аяқ баспай тұрып 

осынау қасиетті мекендерге құрметтің нышаны 
ретінде ғұсыл алу;

 ♦ Күн мен ай тұтылғанда оқылатын кусуф пен хусуф 
намазы үшін жуыну;

 ♦ Жаңбыр сұрап тасаттық беруге шыққанда ғұсыл 
алу;

 ♦ Сапардан қайтқанда немесе киім ауыстырғанда 
жуыну;

 ♦ Күнәлары үшін опық жеп, тәубе еткісі келген 
жанның ғұсыл алуы да мұстахап.

 ♦ Жүніп болып артынша етеккірі келген әйел қаласа, 
жүніптіктен арылу үшін шомылуы мұстахап. Болма-
са, етеккірдің тоқтауын күтеді.

 ♦ Әрбір жыныстық қатынастан соң жуыну. Жұбайымен 
жыныстық қатынас жасаған кісі ғұсыл алмай тұрып 
қайтадан қатынас жасауына болады. Алайда ара-
сында дәрет алу немесе жуыну мұстахап.

 ♦ Жүніп болған адамның шомылуға асығуы да 
мұстахап. Жүніп адам шомылуды намаз уақытын 
өткізіп алмайтындай етіп кейінге қалдыра алады. 
Әйтсе де, абзалы уақыт өткізбей шомылғаны. 
Исламның игі жақсылары бұған жіті көңіл бөліп, 
жүніп болған шақтарында уақыттың жеткілікті 
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болғанына қарамастан тездетіп ғұсыл алуға 
тырысқан.

Ғұсылдың парыздары
1. Ауыз ды су мен  шаю (мад ма да). Ауыз ды су мен 

шай ған да, та мақ қа дейін апар ған аб зал.
2. Мұ рын ға (кең сі рік ке дейін) су тар ту (ис тин-

шақ).
3. Тұ тас тай тұ ла бойын су мен  жуу. Яғ ни, шаш пен 

са қал дың тү бі не, құ лақ пен кін дік тің ойығы на тү гел-

дей су  тиюі тиіс. Құранда:  ُروا هَّ  жүніп...»  َو ِإْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّ
болсаңдар толықтай жуыныңдар»121, – деген аятта 
бекітілгендей ғұсылдың парыздары денені тұтастай жуу 
болып табылады. 

Ғұсылдың парыздары төмендегі тәртіппен 
атқарылады:

 ♦ Ауыз бен мұрынды жақсылап жуу (мадмада мен 
истиншақ);

 ♦ Дене жуылғанда иненің көзіндей болсын құрғақ 
жер қалмастай етіп жуыну қажет. Құлақтың іші, 
кіндік жақсылап жуылады. Шаштың, қастың, 
сақал-мұрттың арасына және астындағы теріге су 
жақсылап тиюі қажет. Бұлар қалың болса да суды 
түбіне дейін жеткізіп жуған жөн. Бұлардың арасы 
мен түбіндегі тері құрғақ қалған жағдайда ғұсыл 
толыққанды болып саналмайды. Алайда шашы 
өрілген күйде жүніп болған әйелдерге шаштарын 
ашып жууы шарт емес, тек қана шаштарының түбіне 
судың тиюін қамтамасыз етсе жеткілікті. Ал еркек-
терде мұндай мәжбүрлік жағдай болмағандықтан 
шаштары ұзын болса да арасын ашып жууы қажет.

121 «Мәида» сүресі, 6-аят.
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 ♦ Сырға тағатын құлақтағы тесіктердің ішіне ылғал ба-
ратындай етіп жақсылап ысқылап жуылуы қажет.

 ♦ Тырнақтың үстінде жиналған кір немесе қына 
ғұсылға кедергі жасамайды. Себебі бұлар судың 
өтуіне кедергі келтірмейді. 

 ♦ Қандай да бір үзір себебімен сүннеттелмеген 
жыныстық мүшенің басындағы тері қабатының 
іші жуылуы тиіс. Алайда терісі ашылмайтын болса 
жуу керек емес. Себебі мұндай жағдайда терінің 
іші дененің ішкі бөлігі болып саналады. Дегенмен 
мұндай жандарда зәр ішкі бөлігіне аққан жағдайда 
дәрет бұзылады.

 ♦ Дененің кез келген жерінде теріге су өткізбейтін 
қандай да бір зат болмауы керек. Себебі сол зат 
бөгет болған жердегі теріге судың тимеуі салдары-
нан ғұсыл толыққанды болмайды.

 ♦ Саусақтардың арасын салалап жуу қажет. Әурет 
жерлерін де құрғақ жер қалмайтындай етіп түгелдей 
жуу керек. 

 ♦ Ғұсыл алып болған соң дене мүшелерінің бірін жууды 
ұмытқан жағдайда қайта ғұсыл алу қажет емес, тек 
қана әлгі ұмытылған ағзаны жуса жеткілікті. Алайда 
осы уақыт аралығында парыз намазын оқыған болса, 
намазын қайта оқуы тиіс.

 ♦ Ғұсыл болсын, жай дәрет болсын көздің ішін жуудың 
қажеті жоқ. Ғұсыл алу барысында көздің жабық 
тұруы ғұсылға кедергі келтірмейді. Кірпіктерге 
судың тиюі жеткілікті.

 ♦ Жасанды көз салынған жағдайда оның астын жуу 
қажет емес.

 ♦ Жү ніп болған адам ғұ сыл алу ниеті мен аузы мен 
мұр нын су мен шай ып, одан кейін көл ге, өзен ге, 
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хауыз ға түссе не ме се жау ын ас тын да тұ рып, бар лық 
де не сі не су ти гізсе, ғұ сыл ал ған бо лып са на ла ды.

Ғұсылдың сүннеті мен әдебі
 ♦ Ғұсыл алуға ниет ету, бисмиллаһ айтып, мисуәк 

қолданып барып ғұсыл дәрет алуға бастау; 
 ♦ Әуелі қолды және денеде мәни секілді нәжіс болса 

оны жуып тастау; 
 ♦ Намаз дәреті тәрізді дәрет алу. Ыдыстың ішінде 

немесе топырақтың үстінде жуынған жағдайда 
аяқтарды ең соңынан шаю; 

 ♦ Дәрет алып болған соң алдымен үш рет басқа, 
сосын үш рет оң иыққа, сосын үш рет сол иыққа 
су құйыну. Суды әр құйғанда дененің бәріне су тию 
үшін жақсылап ысқылау;

 ♦ Суды тым көп немесе тым аз мөлшерде қолданбау;
 ♦ Ешкім көрмейтін жерде шомылу; Егер еркекке 

ғұсыл алу парыз болып, ал ғұсыл алатын оңаша жер 
таба алмай, ер кісілердің арасында жуынуға мәжбүр 
болса, онда әурет жерлерін жауып ер кісілердің ара-
сында ғұсыл алады. Ал әурет жерін жабатын нәрсе 
таппаса онда басқаларға қарамауды бұйырып ғұсыл 
құиынады.  Олар мейлі қарасын, мейлі қарамасын, 
ғұсыл құйынып, намазын оқиды. Өйткені бұл зәру 
жағдай болып саналады. Осындай зәру жағдайларда 
әйел де өз араларында ғұсыл құйынып, намазын оқи 
алады. Ал ер кісінің әйелдер арасында немесе әйел 
кісінің ерлер арасында ғұсыл алуы дұрыс емес. Егер 
зәру болса ғұсыл алуды кейінге қалдырып, тәйаммум 
алып намазын оқиды. Өйткені ер мен әйелдің бір-
біріне қарауы ердің ерге, әйелдің әйелге қарауынан 
ауыр болып саналады.
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 ♦ Жалғыз өзі жуынған кезде де әурет жерін ашпау. Ал 
әурет жері ашық болған жағдайда құбылаға алды-
мен немесе теріс қарамай, жанымен тұру;

 ♦ Ғұсыл алып жатқан кезде сөйлеспеу;
 ♦ Ғұсыл алып болған соң сүлгімен сүртіну;
 ♦ Дәретте мәкрүһ болған жайттар ғұсылда да мәкрүһ. 

Ғұсылда дұға оқу да мәкрүһ. Ғұсыл алып жатқан 
кезде дененің бір жерінен тамшылап тұрған су 
жерге тимейінше онымен дененің басқа жерін жууға 
рұқсат етілген. Өйткені ғұсыл алу барысында дене 
мүшесінің бәрі бір ағза болып есептеледі. Алайда 
дәретте бұлай жасауға болмайды122. 
 Ғұсыл алып жатқанда дәрет бұзылса, ғұсыл да 
жарамсыз бола ма?
Ғұсыл алғанда дәретті бұзатын жай-күй, ғұсылға 

ешқандай кедергі келтірмейді. Алайда құлшылық ету 
үшін дәрет алуы керек. Өйткені ғұсылдың парызда-
ры орындалғанмен дәрет бұзылды. Сондықтан дәрет 
бұзылғаны үшін, қайтадан ғұсыл алудың қажеті жоқ. 
Дегенмен ғұсыл алу барысында еріксіз мәни немесе 
мәзи келсе, ықтияттап қайта ғұсыл алғаны абзал. 

Жүніп күйде тісті пломбалатқан соң ғұсыл 
алудың жай-күйі
Ханафилерде ғұсыл алғанда ауызды шаю парыз, 

Ханбали мәзһабында уәжіп, Шафиғи мен Мәликилерде 
сүннет. Сондықтан ауызды шаю, яғни "мадмада" хана-
филерде айрықша мәнге ие. 

Мұндағы «ауыз қуысы» ұғымын анықтап алған 
жөн. Ауыз қуысы деп ауыздың ішін, тістің сауытын 
айтамыз, тістің өзегін емес. Сондықтан пломбаланған 
немесе қапталған тістің тек сауытына су тисе, парыз 

122 Ө. Н. Билмен, Бүйүк ислам илмихали, Ақчағ баспасы, Анкара, 
94-95-б.
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амал орындалған болады. Мұнда күмәнданатын ештеңе 
жоқ. Дегенмен мұсылманның жүніп күйде жүріп-тұруы, 
ғұсылды кешіктіріп алуы құпталатын жай емес.

Ғұсыл парыз болған жандарға тыйым 
салынған амалдар

Ғұсыл парыз болған адамдарға (бұған хайыз бен 
нифас күйіндегі әйелдер де кіреді) ғұсыл алмастан мы-
наларды жасауға тыйым салынған: 

 ♦ Намаз оқу, тиләуат сәждесін жасаудың харам 
екендігі бірауыздан қабылданған. Құран кәрімде 
«Егер жүніп болсаңдар тазаланыңдар» деген 
бұйрық бар. Құран оқу мақсатында бір аят болса да 
жатқа оқу – харам. Алайда шүкір және дұға аятта-
рын дұға, мінәжат мақсатында айтуға рұқсат. Жүніп 
болған кісі, етеккірі келген әйел дұға ниетімен 
«Фатиха», «Ықылас» сүресін, «Аятул күрсиді» 
Аллаһты еске алу мақсатында оқуына болады. 
Шәһадат айту, тәкбир, тәсбих айтуға да рұқсат. 
Бұған Имам Мүслимнің Айша анамыздан риуаят 
еткен «Пайғамбарымыз (с.а.с.) кез келген жағдайда 
Аллаһты зікір ететін» деген хадисі дәлел123. 

 ♦ Құран кәрімнің аяттарына қол тигізу, Құран кәрімнің 
мұқабасын ұстау – харам. Аллаһ тағала Құран 

кәрімде:  ُروَن ُه ِإلَّ اْلُمَطهَّ  Оған тек қана жақсылап»   ل َيَمسُّ
тазарынғандар ғана қол тигізе алады»124, – деп 
бұйырған. Пйғамбарымыз (с.а.с.): «Құран кәрімді 
тек қана тазарғандар ұстай алады»125, – деген. Тек 
қапталған немесе қорапқа салынған Құран кітапты 
ұстауға, көтеруге болады.

123 У. Зүһайли, 1-т., 288-б.
124 «Уақиға» сүресі, 79-аят.
125 У. Зүһайли, 1-т., 287-б.
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 ♦ Қағбаны тауап ету; Пайғамбарымыз (с.а.с.):  

َ َأَحلَّ لَُكْم ِفيِه اْلَكَلَم، َفَمْن َتَكلََّم َفَل َيَتَكلَّْم َواُف ِباْلَبْيِت َصَلٌة، ِإلَّ َأنَّ الَّ  الطَّ

 .Қағбаны тауап ету намаз болып табылады»  ِإلَّ ِبَخْيٍر
Алайда бұл кезде сөйлесуге рұқсат берілді. Кімде-
кім сөйлескісі келсе тек қайырлы сөз сөйлесін»126, 
– деген. 

 ♦ Зәру жағдай болмаса мешітке кіру немесе мешіттің 
ішімен жүріп өту – харам127.

 ♦ Зә ру жағ дайға тап бол ма са, ме шіт ке кі ру ге рұқсат 
жоқ.

 ♦ Құран аяттары жазылған маңдайшаға, ақшаға т.б. 
бұйымдарға қол тигізуге болмайды.

 ♦ Хайыз бен ни фас ке зін де әйел адам ның ора за ұс-
тауына рұқсат берілмейді.

Ғұсыл парыз болған жандардың жасауы 
мәкрүһ болып табылатын амалдар

 ♦ Діни кітаптарды қолға алып оқу;
 ♦ Ауызды шаймай, қолды жумай ішіп-жеу;
 ♦ Қолмен ұстамай-ақ параққа, жерге немесе маңдайшаға 

Құраннан үзінді жазу имам Мұхаммедтің пікірінше 
мәкрүһ. Жүніп немесе хайыз, нифас күйінде Құран 
кәрімге қарауға (көз жүгіртуге) болады. Бұл қолмен 
ұстағанмен тең емес.
Малики мәзһабында бұл мәселеге қатысты өзгеше 

көзқарас бар екендігін айта кеткен жөн. Имам Мәліктің 
пікірінше, хайыз немесе нифас күйіндегі әйел Құранға 
қолын тигізбей қарап яки жатқа Құран оқи алады. Себебі 
жүніп болған адам әп-сәтте жуынып тазалана алады, ал 

126 Бұл хадис Ахмед ибн Ханбәл, Тримизи, Нәсаи, Хакимде Ибн 
Аббастан риуаят етілген, Нәйлул-әутәр, 1-т., 207-б.

127 Ибн Мажә, Таһарат, 127
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әйел етеккірі тоқтағанша ғұсыл ала алмайтындықтан 
үзірлі саналады128. 

Ғұсыл алуы парыз болғандардың жасай 
алатын амалдары

 ♦ Зікір ету;
 ♦ Тәсбих тарту;
 ♦ Салауат айту;
 ♦ Құран аяттарын бөліп-бөліп үйрету;
 ♦ Дұға ниетімен Құрандағы аяттарды оқу;
 ♦ Кәлимә шәһадат айту;
 ♦ Құранды ұстамай көз жүгірту;
 ♦ Арнайы қапталған Құранды ұстау;
 ♦ Ұйықтау (Жүніп болған адамның дәрет алып барып 

ұйықтағаны абзал);
 ♦ Тамақ ішіп-жеу. Бірақ тамақ жемей тұрып қолды 

жақсылап жуып, ауызды шаю қажет.
 ♦ Сонымен қатар, Рамазан айында жүніп күйінде 

ұйықтап, таңертең оянған адам немесе күндіз 
ұйықтап тұрған кісінің оразасы бұзылмайды. 

Әжетханада шомылу туралы
Ғұсыл алғанда денеде құрғақ жер қалдырмай жуу 

шарт. Мұндайда шомылған орын маңызды емес, тек үсті-
басымызға толықтай су тигізсек болғаны. Ғұсыл алуға 
оңаша орын табылмаса, әжетханада да жуынуға болады. 
Әжетхананың едені лас болса, былғаныш су шашырады-
ау деген тұсты қайта жуу жеткілікті. Ал әжетхананың 
едені таза болса, мұның душ немесе ванна бөлмесінен 
еш айырмашылығы жоқ. Қазіргі таңдағы әжетханалар 

128 Нурсен Кышлакчы, Фыкхи йорумларла абдест ибадет илишкиси, 
www.darulkitap.com



109Тазалық

мен шомылуға арналған кабиналар гигиена талаптарына 
сай жабдықталғандықтан шүбәлануға еш негіз жоқ129.

әйелДерге тән жАғДАйлАр

Ислам діні қоғамдық өмірде әйел баласына ерекше 
орын бергені әмбеге аян. Әйел затының жаратылыс 
ерекшелігінен туындаған кейбір жағдайлар оларды 
кемсітуге, тіпті қоғамнан аластауға дейін барған. Ислам 
осындай шалыс қадам, жаңсақ пікірлерді түзеп, хайыз 
болған әйелді тұрмыстан, әлеуметтік ортадан шеттет-
пей, мұның табиғи жағдай екенін, әйелді рухани әрі 
денсаулық тұрғысынан қажытатын мұндай күндері 
оған қамқорлық көрсету қажет екенін қоғамдық санаға 
орнықтырды. Ислам құқығында әйел баласының жара-
тылыс ерекшелігіне сай тазалығы мен құлшылығына 
қатысты кейбір арнайы үкімдер қойылған. Шариғатта 
әйелдерге тән бұл күйді «хайыз» (етеккір көру), «нифас» 
(босанғаннан кейін келетін қан) және «истихада» 
(үзір қаны) деп атайды. Ересек әйел адамның жыныс 
мүшесінен үш түрлі қан келеді. Біріншісі – белгілі 
жас аралығында тұрақты келетін етеккір қаны болса, 
екіншісі – босанған соң едәуір уақыт келетін нифас 
қаны. Соңғысы – бұл екеуінен басқа көбінесе аурудың 
салдарынан ағатын үзір қаны.

Осы үш жағдай кезіндегі тазалыққа қатысты 
намаз, ораза, Құран оқу, қажылық, жыныстық қатынас, 
ажырасу секілді үкімдер фиқһ кітаптарында кеңінен 
түсіндірілген. 

129 Жалпы тазалыққа қатысты кеңірек мәлімет алу үшін қараңыз: Қ. 
Бағашар, Исламдағы тазалық, «Көкжиек» баспасы, 2010 ж.
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Хайыз (етеккір)
Әйелдерде жасөспірімдік шақтан менопаузаға 

дейінгі аралықта үзбей болатын физиологиялық 
құбылысты – хайыз (етеккір) күйі деп айтады. Бұған 

Құран кәрімдегі: اْلَمِحيِض َعِن   Сенен хайыз» َيْسَأُلوَنَك 
жағдайы жайлы сұрайды»130 – деген аят дәлел. Со-
нымен қатар, Бұхари мен Мүслимде Айша анамыздан 
жеткен риуаятта Пайғамбарымыз (с.а.с.) хайыз туралы:  

ُ َعَلي َبَناِت اََدمَ   Бұл – Аллаһ тағаланың Адам» إنَّ َهَذا َأْمٌر َكَتَبُه الَّ
атаның қыздарының пешенесіне жазғаны», – деген. 

Қыз балада етеккір 9 жастан басталуы мүмкін. Егер 
9 жастан ерте қан келетін болса, бұл етеккір емес, үзір 
қаны болып табылады. Әйелде етеккірдің басталу-
аяқталу уақыты оның дене бітіміне, генетикалық 
ерекшеліктеріне және тұрмыстық ортасы мен климатқа 
тәуелді болады. Етеккір көрудің орташа жасы 11-13 жас 
болса, етеккірдің біту уақыты 45-50 жасқа дөп келеді. 
Бұл жастан кейін келген қан етеккірге жатпайды. Деген-
мен егер қан 70 жасында көп мөлшерде ағатын болса, 
ол етеккірге жатады. Ал аз келсе, саналмайды131. Қыз 
бала етеккір көргеннен бастап шариғи тұрғыдан балиғат 
жасына кірген деп есептеліп, діни міндеттерді атқаруға 
жауапты болады. 

Ханафи мәзһабында етеккір ең аз дегенде үш 
күн келеді, әрі кеткенде он күнге дейін созылады. 

Пайғамбарымыз бұл туралы:  ، َأيَّاٍم َثَلَثُة   َأَقلُّ َما َيُكوُن اْلَحْيُض 

 Хайыздың берісі үш күн, әрісі он»  َو َأْكَثُرُه َما َيُكوُن َعْشَرُة َأيَّاٍم
130 «Бақара» сүресі 222-аят. 
131 Ибн Мәләк, Фатәуә-әл хиндиә, Шәрху мәжмә, Ж. Йылдырым, 

Кайнакларыйла ислам фиқһы, 1-т., 104-б.
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күнге созылады»132, – деген. Осы он күн ішінде бірнеше 
күн қан келіп, одан кейін бір-екі күн тоқтап, сосын қайта 
жалғасса, бұл күндердің бәрі хайыз күні деп есептеледі. 
Үш күннен аз немесе он күннен көп келетін қан үзір 
қаны болып есептелген. Екі етеккірдің арасындағы 
тазалық күндері кем дегенде он бес күнді құрайды.

Хайыз қанының түсі: қара, қызыл, сары, жасыл, 
ластанған су немесе топырақ тәрізді болуы мүмкін133. 

Әйел хайыз күндері намаз оқымайды, ораза 
ұстамайды және сол күндері оқымаған намаздарының 
қазасын өтемейді, ал оразасының қазасын өтейді. 
Бұл мәселеде Аллаһ елшісінің бұйрықтары негізге 
алынған134.

Сондай-ақ хайыз күйдегі әйелмен жыныстық 
қатынасқа түсу Құранда харам етілген135. 

Нифас
Әйелдерде, босанғаннан кейін қынаптан ағатын 

қанды нифас деп атайды. Ха на фи  мәзһабында ни фас-
тың ең ұзақ уақы ты – қы рық күн. Бұған қатысты Ум му 

Сә ла ма анамыз (р.а.):  ُ ِ َصلَّى الَّ َفَساُء َعَلى َعْهِد َرُسوِل الَّ  َكاَنَت النُّ

 Әйел баласы» َعَلْيِه َوَسلََّم َتْقُعُد َبْعَد ِنَفاِسَها َأْرَبِعيَن َيْوًما ، َأْو َأْرَبِعيَن لَْيَلًة
ни фас ты Аллаһ ел ші сінің (с.а.с.) за ма нын да қы рық күн 
немесе қы рық түн кү те тін»136, – деген. 

Хайыз бен ни фас қан да ры тоқ та ған кез де, ғұ сыл 
алып, намаз, ораза секілді ғибадаттарды қайта 
жалғастыру қажет. Ни фас мер зі мін де ни фас қа ны кей бір 

132 Табарани, Мұғжамүл-әусат, 1/90
133 Тахмаз, Фиқһул-Ханафи фи саубил-жадид 115
134 Бұхари, Хайыз 20; Мүслим, Хайыз 69
135  «Бақара» сүресі, 222-аят.
136 Әбу Дәуіт, Таһарат, 119
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күн де рі тыйы лып, со сын қайта жал ғас са, тыйыл ған бұл 
күн дер де ни фас күн де рі бо лып са на ла ды. 

Қауіпті жағдайда, анасының ішін жарып шарана 
алынғанда, жыныс мүшесінен қан келсе, нифас болып 
саналады. Ал қан келмесе, нифас болып саналмайды. 

Түсік жайлы Ибн Абидин былай дейді: «Түсік 
баланың дене бітімі жетілген болса, туған әйелден 
келген қан нифас қаны болып саналады. Ал егер түсік 
баланың дене бітімі анық болмай, тіпті бала бейнесінде 
жетілмеген болса, онда анасынан аққан қан нифас қаны 
емес, ол хайыз қаны болып саналады. Дене бітімінің 
жетілгені: түсіктің шашы, тырнағы, қолы, аяғы, саусағы 
белгілі болумен анықталады». 

Истихада (үзір қан)
Жатырдың ішастарынан хайыз бен нифастан басқа 

дімкәстік салдарынан аққан қанды «истихада қаны» 
дейді. Хайыз бен нифас күйі үшін уақыт шегі ең алды-
мен истихада қанын олардан ажырату үшін белгіленген 
болса керек. Истихада мұрынның ұдайы қанағанына 
ұқсас тек дәретті бұзатын үзір күйі болып табылады.

Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

َأَقلُّ َما َيُكوُن ِمَن اْلَمِحيِض لِْلَجاِرَيِة اْلِبْكِر َوالثَّّيِِب َثَلٌث َوَأْكَثُر َما َيُكوُن ِمَن 

َم َأْكَثَر ِمْن َعْشَرِة َأيَّاٍم َفِهَى ُمْسَتَحاَضٌة  اْلَمِحيِض َعْشَرُة َأيَّاٍم َفِإَذا َرَأِت الدَّ

َتْقِضى َما َزاَد َعَلى َأيَّاِم َأْقَراِئَها 
«Жас қыз бен жесір әйелдің етеккірі ең азы 3 күн 

болады. Ал ең көбі 10 күн болады. Егер 10 күннен асса, 
истихада болып саналады»137, – деп үш күннен аз он 
күннен көп мерзімді истихадаға жатқызған. 

137 Сүнән, Дарақұтни, 2/436
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Мұндай күйдегі әйел өзінің тәндік тазалықтарын 
жасап, үзірлі кісілерге жасалған рұқсатты пайдалана 
отырып намазын оқиды. Яғни, әр уақыт намазы үшін 
жеке-жеке дәрет алады. Бір намаз уақытының ішінде 
сол дәретімен қалағанынша парыз, уәжіп, нәпіл, қаза 
намаздарын өтей алады. 

Хайыз, нифас және истихадаға қатысты 
үкімдер

 ♦ Хайыз бен нифас күйіндегі әйел намаз оқу 
жауапкершілігінен түгелдей босатылады. Әйел 
адамға хайыз немесе нифас күйінде намаз оқу 
харам. Бұл күйдегі әйелге оқи алмаған намазының 
қазасын өтеу міндеті жүктелмеген. Ислам – жеңілдік 
діні. Хайыз бен нифас күйіндегі әйелдердің намаз 
борышы жөніндегі үкімінен осы ұстанымды айқын 
аңғарамыз. Хайыз, нифас күйіндегі әйелдерге намаз 
оқу харам болғанымен, тәсбих, зікір және дұға 
оқуға шектеу қойылмаған. Тіпті мұндайда уақыты 
мен мүмкіндігі болса әйелдің әр намаз уақытында 
дәрет алып, намаз оқитындай құбылаға жүзін беріп 
отыруы, сөйтіп, тәсбих, тәухид, тәхлил айтумен 
уақыт өткізгені мұстахап саналады. Осылайша 
Жаратқан иесін еске алумен қоса, ғибадат ләззатын 
да татқан болады, әрі Аллаһ тағалаға құлшылық 
етуге құлқы мен құштарлығын паш етеді. Бұл жақсы 
ниеті үшін әйелге ғұмырында оқыған ең тамаша, ең 
берекелі намазының сауабы жазылатыны айтылады. 
Хайыз, нифас күйіндегі әйелдерге намаз оқумен 
қатар ораза ұстау да харам. Алайда оразаның на-
маздан ерекшелігі сол, әйел адам ұстай алмаған 
оразасының қазасын кейін өтеуі тиіс. Өйткені ораза 
намаз секілді үзбей орындалатын ғибадат емес, 
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жыл он екі айда бір келетіндіктен бірнеше күндік 
оразаның қазасын өтеу қиынға соқпаса керек.

 ♦ Хайыз күйіндегі әйелдер қажылық кезінде Қағбаны 
тауап жасаудың тысында қажылықтың басқа 
ғибадаттарын жасай алады. Қажылықтың рүкүні 
болған зиярат (ифада) тауабын жасау үшін тазарғанға 
дейін Меккеде күтеді. Ханафи мәзһабында хайыз 
күйінде тауап жасауға рұқсат болғанымен, жаза 
ретінде құрбан шалуы қажет. 

 ♦ Хайыз, нифас күйіндегі әйелге Құран оқу да харам. 
Алайда дұға, зікір ниетімен ғана Құрандағы дұға аят-
тарын, «Фатиха», «Ықылас» секілді сүрелерді жатқа 
оқуына рұқсат берілген. Бұл күйдегі әйелдердің 
немесе жүніп болғандардың Құнұт дұғасы секілді 
түрлі дұғалар оқуына, тәсбих, тәхлил айтуына, 
Пайғамбарымызға салауат айтуына әбден болады. 
Мұндайда әйелдер Құран оқи алмағанымен, оны 
тыңдай алады. 

 ♦ Хайыз, нифас күйіндегі әйелдерге Құранға қол тигізу 
харам. Құранның тіпті бір аятына, бірнеше сөзіне 
қол тигізуге де болмайды. Құран үйретуші әйел 
мұғалім етеккір көргенде, оқытуды көмекшісіне тап-
сырады. Көмекшісі болмаса, Ханафи мәзһабының 
ғұламасы Кәрхи мен Тахауидің пікірінше, оқытуды 
жалғастыра береді. Кәрхи мұндайда ұстаз әйел 
Құранның әр сөзін бөлек ежіктеп үйретуіне болады 
десе, Тахауи аятты жартылай оқып үйретуге бола-
тынын айтады.

 ♦ Хайыз, нифас күйіндегі әйелдерге, сондай-ақ жүніп 
болғандарға себепсіз мешітке кіру де харам. Зәрулік 
жағдайда ғана кіре алады.
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 ♦ Хайыз, нифас күйіндегі әйелдің күйеуімен жыныстық 
қатынасқа түсуі харам. Бұл күйде жақындасу үлкен 

күнә болып саналады. Құранда бұл туралы: َوَيْسَأُلوَنَك 

َتْقَرُبوُهنَّ اْلَمِحيِض َو َل  الِنَّساَء ِفي  َفاْعَتِزُلوا  َأًذى  ُقْل ُهَو  اْلَمِحيِض   َعِن 

َيْطُهْرَن   Сенен әйелдердің етеккірі туралы» َحتَّى 
сұрайды. Айт: бұл – бір қажытатын (дімкәстік) 
жай-күй. Хайыз күйіндегі әйелдер тазарғанша 
олармен жақындасуды доғарыңдар!»138 – 
делінген. Ал жыныстық қатынаста болып қойған 
жағдайда тәубә-истиғфар жасаумен қатар белгілі 
бір мөлшерде (егер хайыздың алғашқы күндерінде 
жыныстық қатынас жасап қойса 4,25 гр, ал соңғы 
күндерінде жасаса бұның жарты мөлшерінде алтын) 
садақа беруі қажет.

 ♦ Хайыз күйіндегі әйелдің кіндік тұсынан тізеге 
дейінгі әурет жерін күйеуінің шәһуатсыз болса да 
жалаң күйінде қол тигізіп, аймалауы харам. Ал киімі 
болса харам емес. Хайыз күйіндегі әйелді күйеуі 
әлгі әурет жерінен басқа кез келген жерінен айма-
лай алады.

 ♦ Хайыз қаны тоқтаған әйел ғұсыл алмай тұрып 
күйеуімен жыныстық қатынас жасай алмайды. Десе 
де ханафи мәзһабында әйелдің әдеттегі мерзімінде 
хайыз қаны тоқтаған соң бір намаздың уақыты өтсе, 
ғұсыл алмастан да қатынас жасауға болады. 

 ♦ Егер матаны жыныс ағзасына салғанда қан бар 
екендігі білінсе, ол хайыз әлі тоқтамаған болып са-
налады. 

 ♦ Егер әйел хайыз емес, таза күйде ұйықтап, қайта 
тұрғанда хайыз болғандығын көрсе, ұйқысынан 

138 «Бақара» сүресі, 222-аят.
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тұрған сәттен бастап хайыз болып саналады. Осыған 
байланысты, егер бір әйел бесін намазы кіргеннен 
кейін намазын оқымай ұйықтаса, бесін намазының 
уақыты өтіп, екінті намазының уақыты кіргенде 
хайыз келген халде оянса, кейін хайыздан тазарып 
болған соң бесін намазының қазасын оқуы керек. 
Ал егер керісінше, хайыз күйінде ұйықтап, кейін 
оянғанда хайыздан тазарған болса, ұйықтаған сәттен 
тазарған болып саналып, өткізіп алған намазының 
қазасын оқиды. 

 ♦ Истихада қаны оразаға да, намазға да кедергі 
келтірмейді. Мұндайда жыныстық қатынасқа түсуге 
де шектеу қойылмайды. Истихада күйіндегі әйелдер 
үзірлі саналып соларға бекітілген үкім шеңберінде 
ғибадатын жасайды.

тАяммүм

Таяммүмнің діни терминологиядағы мағынасы 
«су табылмағанда немесе суды пайдалану мүмкіндігі 
болмаған жағдайда топыраққа қол соғып, бет пен екі 
қолды сүрту арқылы дәретсіздік күйінен арылу» болып 
табылады. Әдетте ғұсыл мен дәрет сумен жасалса, 
таяммүм төтенше жағдайларда орындалатын тазалық 
түріне жатады. Ислам дінінің мұндай үкім белгілеуі 
бір жағынан намаздан бастап барлық ғибадаттардың 
атқарылуына ерекше мән беруді білдірсе, екінші жақтан 
адамдарға жасалған жеңілдік. 

Таяммүм һижраның бесінші жылы бекітілген. 
Мәдина қаласына қоныс аударғаннан кейінгі шағбан 
айының алғашқы күндері Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
Хұзафа тайпасының Бәни Мұстағлиқ деген руымен 
болған соғыста мың кісілік әскерімен сусыз жерде 
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түнейді. Сахабалар таң намазын оқу үшін су таба алмай 
сабылған тұста мына аят келіп түседі: 

َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو َلَمْسُتُم 

ُموا َصِعيًدا َطِيًّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُه  الِنَّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّ

َرُكْم َولُِيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم  ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َولَِكْن ُيِريُد لُِيَطِهّ َما ُيِريُد الَّ

لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن
«Егер сырқат не жолаушы болсаңдар немесе 

әжеттеріңді өтеп келсеңдер, не болмаса әйелдермен 
жақындасқан соң, су таба алмасаңдар, таза 
топыраққа таяммүм жасаңдар, онымен бетке, 
қолға мәсіх тартыңдар. Аллаһ сендерге қиындық 
тудырғысы келмейді, бірақ шүкіршілік қылсын деп 
сендерді тазартқысы және сендерге жақсылығын 
(тамамдағысы) баянды қылғысы келеді»139. 
Тығырықтан шығар жол табылғанына қуанған сахаба-
лар жаппай таяммүм жасап, таң намазын оқиды. 

Таяммүмнің дәлелі Құран, хадис және ижмағ болып 
табылады140. Таяммүмге рұқсат берген жоғарыдағы 
аятпен қатар, Пайғамбарымыздың (с.а.с.) да көптеген 
хадистері бар. Бір хадисте: ْرُض َمْسِجدًا َو َطُهوَرًا َو ُجِعَلْت لَِي اْلَ

«Бүкіл жер беті бізге мешіт қылынды, ал топырағы 
тазартушы»141, – деген. Тағы бір хадисінде 

ِيُّب ُطُهوُر اْلُمْسِلِم، َولَْو لَْم َيِجِد اْلَماَء َعْشَر ِسِنيَن ِعيُد الطَّ الصَّ
«Таза топырақ мұсылманның тазалаушы құралы 

болып табылады. Мейлі он жыл бойы су таба алмаса 
да»142, – дейді.

139 «Мәида» сүресі, 6-аят.
140 Ж. Йылдырым, Кайнакларыйла ислам фиқһы, 1-т., 64-65-б.
141 Нәйлул-әутар, І, 258-б.
142 Тирмизи, Әбу Дәуіт, Нәсаиде риуаят етілген. Тирмизи бұл 

хадисті «хасан» деген.
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Таяммүм – Аллаһ тағаланың құлдарына деген 
айрықша нығметі. Олай болса, дәреттің мақсаты тек 
қана сыртқы тазалық емес, рухани ішкі тазалықты да 
қамтамасыз ете отырып кейбір құлшылықтарды өтеуге 
дайындық болып табылады. Топырақтан жаралған, 
топырақ басып жүрген ақырында сол қара топырақтың 
бауырына қайта баратын адам баласы қолына алған 
топырақты жүзіне сүрту арқылы Жаратушы алдында 
өзінің кішіпейілділігін паш етеді.

Таяммүмнің себептері:
1. Дәрет немесе ғұсылға жетерліктей су таба 
алмау:
Егер су бір мильден (1848 м. немесе 4 мың қадам) 

ұзақ болса, жақын жерде су болса да жолда өміріне 
қауіп төндіретін жағдайдан қорқу, су алуға жеткілікті 
қаражатының болмауы немесе су өз бағасынан екі есе 
қымбат бағаға сатылған жағдайда су табылмаған болып 
есептеледі. Жоғарыда келтірілген «Мәидә» сүресінің 
6-аятындағы «Су таба алмасаңдар...» деген сөз осы 
үкімге дәлел.

Жақын жерде судың бар немесе жоқ екеніне қатысты 
мәлімет бере алатын кісі бар болса, одан сұрамастан 
таяммүм алуға болмайды. Осындай жағдайда егер кісі 
таяммүм алып, намазын оқып қойса, оған бір мильден 
жақын жерде су бар екені білдірілсе, сол жерге барып, 
дәретін алып, намазын қайта оқиды. 

Ал суы бола тұрып, оны жүктерінің арасына 
қойғанын ұмытып кетіп таяммүм алып, намаз оқып 
қойса, бірақ парыз намазының уақыты шықпай тұрып, 
суын қайта тауып алған жағдайда, Әбу Ханифа мен 
Имам Мұхаммедтің көзқарасы бойынша, намазын қайта 
оқудың қажеті жоқ143.

143 У. әз-Зүһайли, 1-т., 317-б.
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2. Суды қолдануға шамасы келмеу
Дәрет алуына кедергі жасалған (мүкрәһ), қапаста 

отырған, суға жақын жерде тұрғанымен аяқ-қолы бай-
лаулы, жабайы аңдардың өміріне қауіп төндіруінен 
қорыққан, суды қолдануға мүмкіндігі жоқ кісі жолау-
шы немесе тұрғылықты болса да таяммүм соға алады. 
Мұндай адамдар су таба алмағандардың санатында. 
Мұндай жағдайдан құтылғаннан кейін таяммүммен 
оқыған намаздарының қазасын өтемейді. 

Өздігінен дәрет ала алмайтын кісінің дәрет алуына 
көмектесетін қызметшісі, баласы және дәрет алуына 
көмектесе алатын бір адамы болса, таяммүм соғуға 
болмайды. Әйелі бар кісі де таяммүм соға алмайды. 
Ал Имам Ағзамнан жеткен бір көзқараста мұндай кісі 
таяммүм соға алады. Өйткені әйелдің күйеуіне, күйеуінің 
әйеліне дәрет алғызуда бір-біріне көмектесуі міндет 
емес. Алайда бір-біріне көмектессе, сауап іс жасаған 
болады. Ал егер бұлар өз еркімен көмектесуді мойын-
дарына алған жағдайда таяммүм соғуға рұқсат жоқ. 

Түрмеге қамалған кісі егер таза су немесе топырақ 
таба алмаса, Имам Ағзам мен Имам Мұхаммедтің 
көзқарасы бойынша, намазын оқымай кейінге 
қалдырады. Имам Әбу Жүсіптің көзқарасы бойынша, 
ештеңе оқымай түрегеп тұрады, рүкұғ пен сәжде жасап 
намаз оқыған секілді қимыл жасайды. Бірақ кейін 
түрмеден шыққан кезде әлгі намаздарын қайтадан 
өтейді.

3. Ауру немесе сырқатының жазылуының 
кешеуілдеуі 
Суды пайдаланған жағдайда денсаулығына зиян ке-

луден, тұмау, ыстығының көтерілуі т.с.с. ауру-сырқаудан 
қорықса немесе су тиген жағдайда ауруының асқынуы 
немесе айығуы кешеуілдеуінен қам жесе, таяммүм 
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соғуына болады. Бұндай жағдайда ханафи мен ханба-
ли мәзһабында мұсылман дәрігердің кеңесі қажет. Ал 
Шафиғи мен Мәлики мәзһабтарында маман дәрігердің 
мұсылман болуы шарт емес.

Қолындағы су дәретке немесе ғұсылға жұмсалған 
жағдайда жолаушының өзі яки жолдасы, не болмаса 
мініс көлігі және басқа да жануарлардың сусыз қалу 
қаупі туындаса, таяммүм соғылады; Ахмәд ибн Хәнбал 
риуаят еткен бір хадисте: «Сахабалардың көбісі суларын 
ішуге алып қалып, намаз үшін таяммүм жасады»144, – 
делінеді.

4. Су іздеген жағдайда дүние-мүлкінің 
жоғалуынан қорқу
Адам өзінің жаны, дүние-мүлкі үшін я біреудің 

табыстап кеткен аманатының жоғалуынан қорыққан 
жағдайда су таба алмаған болып есептеледі. Өйткені 
бұл жағдайда кісіге зиян келеді. Ал зиянға ұшырау 
шариғатта құпталмайды.

5. Судың тым суық болуы
Денсаулыққа зиян тұрғысынан суық күнде суық 

сумен жуынудан қорыққан немесе суды ысытатын 
жағдай жоқ болса, ғұсыл алудың орнына таяммүм соғуға 
рұқсат бар. Ал дәрет үшін рұқсат жоқ. Өйткені дәрет 
алғаннан денсаулыққа айтарлықтай зиян келмейді. Күн 
суық кезде таяммүм соғып оқылған намаздың қазасын 
өтеу қажет емес. Бұл жағдайға мына оқиға дәлел: 

َلِسِل، َفَأْشَفْقُت ِإِن اْغَتَسْلُت َأْن  اْحَتَلْمُت ِفي لَْيَلٍة َباِرَدٍة ِفي َغْزَوِة َذاِت السَّ

 ُ ْبَح. َفَذَكُروا َذلَِك لِلنَِّبّيِ َصلَّى الَّ ْمُت ُثمَّ َصلَّْيُت ِبَأْصَحاِبَي الصُّ َأْهَلَك، َفَتَيمَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َيا َعْمُرو َصلَّْيَت ِبَأْصَحاِبَك َوَأْنَت ُجُنٌب. َفَأْخَبْرُتُه ِبالَِّذي 
144  Ж. Йылдырым, Кайнакларыйла ислам фиқһы, 1/71-73



121Тазалық

َ, َيُقوُل: َو َل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ  ْغِتَساِل، َوُقْلُت: ِإّنِي َسِمْعُت الَّ َمَنَعِني ِمَن اْلِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َولَْم َيُقْل َشْيًئا  َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما، َفَضِحَك النَِّبيُّ َصلَّى الَّ الَّ
Амр ибн Ас былай дейді: «Мен Затус-сәләсил 

шайқасына жіберілгенде, таңартең жүніп болып 
ояндым. Күн қатты суық болғандықтан, таяммүм алып, 
жамағатқа намаз оқыттым. Шайқастан қайтқан соң 
сахабалардың бірі жағдайды Пайғамбарымызға (с.а.с.) 
баяндады. Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Уа Амр! Сен жүніп 
күйіңде жамағатқа намаз оқыттың ба?» – деп сұрады. 
Мен ғұсыл құйынуыма бөгет болған жағдайды айтып, 
артынша Аллаһ тағаланың «Өздеріңді өлтірмеңдер. 
Шын мәнінде Аллаһ тағала сендерге тым мейірімді»145 
деген аятқа сүйендім» деген кезде, Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) күлімсіреп, ештеңе демеді»146. 

6. Су тартуға қажет шелек немесе жіп секілді 
құралдардың болмауы
Су бар бола тұрып, суды алатын құрал табыл-

май, намаз уақытының шығып кетуінен қорыққан кісі 
таяммүм соға алады. Мұндай кісі су таба алмаған болып 
есептеледі.

7. Намаз уақытының өтіп кетуінен қорқу
Қолда бар сумен дәрет немесе ғұсыл алғанда, 

айт немесе жаназа намазына үлгермей қалатын 
болса, таяммүм соғуға рұқсат бар. Бірақ кісі аталған 
намаздардың бір шамасына үлгеретін болса, яки 
жаназаның иесі өзі болып өзгелердің күтетініне көзі 
анық жетсе, таяммүм алуына болмайды. 

Жұма намазы және өзге уақыт намаздарының 
қазасын өтеу мүмкін болғандықтан, үлгермей қаламын 

145 «Ниса» сүресі, 29-аят.
146 Бұл хадисті Ахмед ибн Ханбәл, Әбу Дәуіт, Дарақұтни, Ибн 

Хиббан риуаят еткен, Нәйлул-әутар, 1-т., 258-б.
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деп таяммүм жасау дұрыс емес. Өйткені жұма намазына 
үлгермеген бесін намазын оқиды, басқа уақыт намазда-
рына үлгермеген оның қазасын өтей алады. 

 Таяммүмнің парыздары
Таяммүмнің парызы екеу:
1. Ниеттену;
2. Қолды таза топыраққа екі мәрте ұрып бет 

пен қолға толық мәсіх тарту; Топыраққа бірінші қол 
тигізгенде бетке, екіншісінде қолға мәсіх тартылады.

Ибн Омар жеткізген хадисте Аллаһ елшісі (с.а.с.): 

ُم َضْرَبَتاِن َضْرَبٌة لِْلَوْجِه َوَضْرَبٌة لِْلَيَدْيِن ِإلَى اْلِمْرَفَقْيِن التََّيمُّ
«Таяммүм екі ұрудан тұрады. Бетке мәсіх жасау 

және екі қолды шынтақтарға дейін мәсіх жасау»147, – 
дейді. 

Таяммүм қалай жасалады?
Дәрет немесе ғұсыл алуға тиіс адам қос қолын таза 

топыраққа (құмға т.с.с.) ұрып алақанымен бетіне мәсіх 
тартады. Сосын қос қолын топыраққа қайта соғып, 
әуелі сол қолмен оң қолды шынтаққа дейін, сосын оң 
қолмен сол қолды шынтаққа дейін сүрту керек. Бұл 
амал ғұсылды кешіктірмеу үшін немесе намаз сықылды 
дәретсіз орындалмайтын ғибадатты орындау үшін жа-
салады. 

Таяммүмді намаз уақыты кірмей тұрып соғуға 
болады. Су табылғанға дейін осы таяммүммен 
қалағанынша парыз және нәпіл намаздарын оқи алады. 

Таяммүмнің шарттары
Ханафи мәзһабында таяммүмнің 8 шарты бар:

147 Сүнән Дарақұтни 1/180
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1. Ниет; Ниеттің дұрыс болуы үшін үш шарт қажет: 
мұсылман болу, шешім қабылдау қабілетінің болуы 
және неге ниет еткенін білу. Таяммүм жасағанда ниет 
ету – шарт. Таяммүм жасайтын адам қолын топырақтың 
үстіне қойғанда немесе қолға жұққан тозаңмен бетіне 
мәсіх тарта бастағанда бұл амалды дәретсіздіктен арылу 
мақсатында, намаз оқу немесе дәретсіз орындауға бол-
майтын ғибадатты атқару ниетімен жасауы керек. Жүніп 
болған кісі тәйаммумды Құран оқуға ниеттеніп алса, бұл 
тәиәммүммен намаз оқи алмайды. 

Қабірлерді зиярат ету, азан оқу, қамат түсіру, сәлем 
беру-алу немесе Исламды қабылдау ниетімен таяммүм 
алған кісі ол таяммүммен намаз оқи алмайды. Өйткені 
мұндай істер дәретсіз де атқарыла беретін істердің са-
натына жатады. Сондықтан дәретті болуға немесе намаз 
оқуға ниеттеніп тәйәммүм жасайтын болса ғана бұл 
тәйәммүммен намаз оқи алады.  

2. Таяммүм жасауға жетелейтін үзірлердің болуы: 
Судың тапшы болуы, ауру, қатты суықта ауруға 

шалдығудан қорқу, дұшпан мен жабайы аңнан қорқу, аса 
зәру жағдайда қамыр ашыту үшін суға зәрулік таныту (су 
аса тапшы болған жағдайда қолда бар суды тамақ үшін 
емес, нан ашытуға қолдануға болады, кісі тамақсыз өмір 
сүргенімен, нансыз өмір сүруі өте қиын), суды тартып 
шығаратын құралдың болмауы, дәрет алып жүргенде 
жаназа мен айт намазының өтіп кетуінен қорқу.

3. Таяммүмнің топырақ, құм, тас, секілді топырақ 
түріндегі (оларға төменде тоқталамыз) таза нәрселермен 
жасалуы;

4. Таяммүм жасалатын ағзаға толықтай мәсіх 
тарту;

5. Қолды үш саусақпен мәсіх ету. Екі саусақпен 
мәсіх тартуға болмайды. 
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6. Қол дар ды то пы рақ қа екі рет со ғу. Бі рін ші жү зін, 
сонан соң екі қо лы мен шын тақ та ры на дейін мә сіх ету.

7. Таяммүм жасау үшін тазалықты атқаруға бөгет 
болатын жай-күйден (хайыз, нифас) арылу қажет. 
Мәселен, дененің кез келген тұсындағы жарақаттан 
аққан қан тоқтамайынша дәрет алынбайтыны сықылды 
таяммүм де жасалмайды. 

Сондай-ақ мәсіхке кедергі болатын теріге жабысқан 
балықтың қабыршағы, май секілді нәрселерді кетіру 
керек. Таяммүм алу барысында қолда жүзік болса 
оны шешу – уәжіп. Өйткені топырақ жүзіктің астына 
өтпейді.

Таяммүм қос қолдың аясын тұтастай немесе жар-
тыдан көп бөлігін топырақ тектес таза әлдененің үстіне 
қойып сүйкеу жолымен жасалады. 

Шолақ (білегі жоқ) қолымен суды пайдалана ал-
майтын адам, егер көмектесетін біреу табылмаса, беті-
қолын топыраққа (жерге) сүйкеп таяммүм жасай алады. 
Қолдары кесілген адам болса, бетін ғана топыраққа 
сүйкеу арқылы таяммүм жасайды. Егер бұл адамның 
бетінде таяммүмге кедергі боларлық жарақаты болса, 
онда ол таяммүмсіз-ақ намаз оқи береді. 

Таяммүмнің сүннетке сай болуы
Сүннетке сай таяммүм төмендегідей тәртіппен жа-

салады:
 ♦ Таяммүмге бастамай тұрып бисмиллаһ айтып, намаз 

оқу үшін діни тазалық жасауға ниет ету қажет.
 ♦ Қос қолды саусақтар ашық күйде топыраққа қойып 

әрі-бері үйкеу.
 ♦ Көтергенде шаң-тозаң тым көп болса, қос қолды 

бір-біріне жанай ұрып, сілкілеп, бетке толық мәсіх 
тарту керек.
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 ♦ Қолды топыраққа үйкеген соң сілкіп, сол қолдың 
төрт саусағымен оң қолдың сыртына саусақ ұшынан 
бастап шынтаққа дейін мәсіх тарту керек. Содан соң 
алақанмен оң қолдың іш жағына буыннан білекке 
дейін мәсіх тарту керек. Бас бармақпен оң қолдың 
бас бармағының үстіне дейін мәсіх жасаған жөн.

 ♦ Сол қолға да дәл солай оң қолмен мәсіх тарту 
керек.

 ♦ Жоғарыда айтылғандай таяммүмде әуелі бетке, 
сосын қолға мәсіх тартып, істі созып жібермей 
бітірген жөн.

Таяммүм немен жасалады?
Таяммүмге топырақ тектес кез келген таза нәрсе жа-

райды. Былғанбаған топырақ, құм, құмдауыт жер, ғаныш 
(гипс) секілді нәрселермен таяммүм жасалады. Сондай-
ақ таяммүм жасауға мәрмәр, кірпіш, қыш, ұсақ тас секілді 
тастың түр-түрі жарайды. Бұған қоса топырақ араласқан 
қоспалармен де, балшықпен сыланған қабырғамен 
де таяммүм жасауға болады. Бұлардың үстінде шаң-
тозаңның болуы шарт емес. Имам Ағзам уақыт тығыз 
болып үлгермей қалатындығынан қорқатын болса, кеп-
пеген балшықпен таяммүм жасауға болатынын айтады. 
Ал Имам Әбу Юсуф балшық құрғамайынша, таяммүмге 
жарамайды деп есептейді.

Жанып күл болған отынмен, темір, алтын, күміс 
секілді балқыту арқылы өңделетін рудалармен, інжу 
(маржан), шыны, мата және аң терілерімен таяммүм жа-
салмайды. Өйткені бұлар топырақ тектес бұйымдарға 
жатпайды. Алайда бұлардың беткі қабатына әжептеуір 
шаң-тозаң қонған болса таяммүмге жарайды.

Имам Әбу Юсуф пен Имам Шафиғидің пікірінше, 
таяммүм тек топырақпен жасалуға тиіс. Имам Мәлик 
топырақ, құммен ғана емес шөппен, ағашпен, қармен 
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де таяммүм жасауға болатынын айтады. Имам Ахмәд 
Ибн Ханбәлдың пікірінше, таяммүм өрт шалмаған және 
басқадан тартып алынбаған шаң-тозаңы мол топырақпен 
ғана жасалады.

Таяммүм қандай жағдайда бұзылады?
1. Бұл жердегі жалпы қағида мынау: дәрет пен 

ғұсылды бұзатын жағдайлар таяммүмді бұзады. Өйткені 
таяммүм дәретсіздік пен ғұсылсыздықтың орнына 
жасалатын тазалық түрі. Жүніп болған кісі таяммүм 
жасағаннан кейін дәретті бұзатын жағдай орын алса, 
қайта жүніп болмайды, қайта таяммүм алады. 

2. Таяммүмді мүбах қылатын себептер жойылған 
кезде таяммүм бұзылады. 

3. Таяммүммен намаз оқып жатқан кісі намаз 
кезінде суды көрсе және бұл су жеткілікті мөлшерде 
болса, тәяммум бұзылады. Мысалы ішу, қамыр ашыту 
және нәжістерді кетіргеннен кейін дәрет алуға судың 
жеткілікті болуы қажет. Ал жеткіліксіз болса, су жоқ 
секілді есептеліп, намаз бұзылмайды.

Таяммүммен намазын оқып қойған адам сол 
намаздың уақыты әлі шықпай тұрып су табылса, на-
мазын қайта оқымайды. Ал Шафиғилардың көзқарасы 
бойынша, намаздың уақыты шықпаған болса, қайта 
оқу керек, ал уақыт шығып кетсе, онда қайта оқу қажет 
емес.

Таяммүм жасаған кісі судың қасынан өтіп бара 
жатқанда, таяммүм алғанын ұмытып, ол жерден дәрет 
алмай өтіп кетсе, таяммүмі бұзылады. Суға қайтып бару 
мүмкіндігі болса, қайтып барады, ал мүмкіндік болмаса, 
қайтадан таяммүм соғады. 
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Намаз бөлімі

нАмАз

1. Құлшылықтың түпкі мақсаты
Исламның бес парызының алғашқысы иман болса, 

екіншісі – намаз. Намаз – иманның белгісі, жүректің 
нұры, рухтың қуаты, мұсылманның миғражы. Адам 
намаз арқылы Жаббар иені әрдайым еске алып, Оған 
бір табан жақындай түседі. Бұл турасында аятта:

لِِذْكِري  َلَة  الصَّ َوَأِقِم   «Мені еске алу үшін намаз оқы»148, 
– делінген. Намаздың ең маңызды ерекшелігі сол, өзге 
құлшылықтар періштелер арқылы жерде әмір етілсе, 
ол Миғражда тікелей Жаратушы тарапынан көкте әмір 
етілді. Бұл намаздың мұсылман өмірінде қаншалықты 
құнды құлшылық екенін айқын танытады. Аллаһ 
тағалаға жақындаудың табылмас орайы, дәнекері 
болғандықтан, «Намаз – мұсылманның миғражы» деп 
те аталған. 

Намаз оқудың бұрынғы үмбеттерге де парыз 
етілгендігі турасында Құран кәрімде көптеген аяттар 
бар149. Бұдан, намаз оқу – адам табиғатына ең үйлесімді 
құлшылық екенін түсінеміз. Көп хикметтермен қатар 
өмірде қиындықтарға төтеп беруде де намаздың ықпалы 

бар екені Құранда: َلِة ْبِر َوالصَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ  َيا َأيُّ
148 «Таһа» сүресі, 14-аят.
149 Қараңыз: «Бақара» сүресі, 83-аят; «Юнус» сүресі, 87-аят; «Һұд» 

сүресі, 87-аят; «Ибраһим» сүресі, 37-40-аяттар; «Мәриям» сүресі, 
30-31, 54-55-аяттар;
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«Уа, иман еткендер! (Бастарыңа қандай да 
бір қайғы-қасірет немесе ауыртпалық түскенде) 
сабырлық танытып намаз оқу арқылы (Аллаһтан) 
жәрдем тілеңдер!» 150– деп айтылған.

Құлшылық – Жаратушы иенің бар екендігін әрі бір 
екендігін мойындау болып табылады. Раббысының ал-
дында риясыз бас ию – Ұлы Құдіреттің шексіз жамалы-
на деген шынайы сүйіспеншіліктің белгісі. Құлшылық 
бір Аллаһқа ғана арналып, разылығына бөлену үшін 
жасалады. Шын мәнінде күллі болмысты жоқтан жара-
тып, өмір сыйлаған шексіз құдірет иесі – Аллаһ тағала 
ғана. Қиямет орнағанда, күллі мақұлық ізім-қайым жоқ 
болып, жалғыз Аллаһ қана бақи қалмақ. «Тіршілікте 
кімге құлдық ұрып табындыңдар, енді солар қайда?» 
деп сұралатын есеп күнінде «Саған ғана құлшылық етіп, 
сенен ғана көмек сұрадық» деп Аллаһтың құзырында 
құлдық ұруға әр мұсылман дайын болуы қажет. 

Әсілінде бір Ұлы құдіретке табыну сезімі – адам 
бойына біте қайнасқан, ажырағысыз сезім. Адам-
зат тарихында кездескен түрлі наным-сенімдер осы 
шындықтан айналып өтпейді. Сондықтан құлшылыққа 
діни бұйрық деп қарағаннан гөрі, адам табиғатының 
негізгі қажеттілігі деп қабылдаған орынды.

Құран кәрімде құлшылыққа қатысты бұйрықтар 
жасалатын ғибадаттың сыртқы пішініне емес, ішкі мәні 
мен мазмұнына көбірек бағытталған. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) болса өз кезегінде осы құлшылықтардың қалай 
жасалатындығын көрсеткен.

Құлшылықтың жеке адамға, қоғам өміріне, 
адамның рухани қажеттілігі мен тәрбиесіне тигізетін 
көптеген пайдасы болумен қатар, ондағы түпкі мақсат 
– Жаратушының әмірін орындау. Ғибадаттар дүниелік 

150 «Бақара» сүресі, 153-аят.
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мақсаттар үшін жасалмайды. Әрине, Аллаһ тағала біздің 
құлшылығымызға мұқтаж емес, қайта құлшылық жасап 
жәрдем тілеуге өзіміз көбірек мұқтаж екеніміз хақ.

Құлшылық – жан азығы. Сондықтан ардақты 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) өз хадисінде: 

َلِة الصَّ ِفي  َعْيِني  ُة  ُقرَّ  Намаз – менің көзімнің» ُجِعَلْت 
қарашығы, жұбанышым», – деген. 

2. Намаздың парыздығының дәлелдері
Намаздың арабша атауы – «ас-Саләту», сөздік 

мағынасы «дұға ету, ізгілік тілеу» дегенді білдіреді. Ал 
терминдік анықтамасы: «Тәкбірмен басталып, сәлеммен 
аяқталатын, белгілі қимылдар мен сөздерден тұратын 
құлшылық».

Пайғамбарымыз (с.а.с.) Исламның алғашқы жыл-
дарында таңертең және кешке 2 рет намаз оқыған. 
Ғалымдардың көзқарасы бойынша, Құрандағы:

ًعا َو ِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل  بََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرُّ َو اْذُكْر رَّ

ِباْلُغُدِوّ َو اْلَصاِل 
«Таңертең және кешке іштей жалбарынған және 

қорыққан күйде бәсең дауыспен Раббыңды еске ал»151 
– деген аят осы алғашқы кезеңге байланысты түскен. 
Ал Миғраж түнінен кейін тәулігіне бес мезгіл намаз оқу 
парыз болды. Сахаба Әнас (р.а.) жет кізген бір ха дис те 
Миғ раж тү ні ха зі ре т Пай ғам бар ға елу уа қыттық на маз 
па рыз етіледі. Кейіннен азай тып бес ке тү сіріп, Аллаһ 
та ға ла бы лай де ді: 

ُل اْلَقْوُل لََديَّ َو ِإنَّ لََك ِبهِذِه اْلَخْمِس َخْمِسيَن ُد ِإنَُّه َل ُيَبدَّ  َيا ُمَحمَّ
«Ей, Мұ хам мед! Ме нің айтқан сөзім өз гер мейді 

(яғни, Мен екі сөйлемеймін). Бұл бес уа қыт на маз да сен 
151 «Ағраф» сүресі, 205-аят.
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үшін елу уа қыт на маз дың сауабы бар»152. Осы түннен 
кейін Жәбірейіл періште Пайғамбарымызға (с.а.с.) келіп 
намаз уақыттарын белгілейді153.

На маз дың па рыз ды ғы Құ ран, сүн нет жә не иж мағ дә-
лел де рі мен нақты бекітілген. Құран кәрімде намаздың 
парыз етілгендігіне қатысты көптеген аяттар бар. 
Солардың бірсыпырасын сөзімізге арқау етейік. Мысалы, 

мына аяттар былайша өріледі: اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى  َكاَنْت  َلَة  الصَّ  ِإنَّ 

-Ра сын да, на маз мүміндерге бел гі лі уа қыт» كِتَابًا مَّوْقُوتًا 

тар да (атқару үшін) па рыз етіл ді»154;  َلَة َوآُتوا  َفَأِقيُموا الصَّ

 Олай болса, на маз ды (барлық шарттарына сай» الزَّكَاة
етіп) то лық оқың дар, зекетті беріңдер...»155. 

َلةِ الْوُسْطَىٰ  لََواِت وَ الصَّ -Бар лық на маз дар» َحافِظُوا عَلَى الصَّ
ды, әсіресе ор таңғы (намаздыгер уақытындағы) на-
маз ды үзбей оқыңдар»156. 

َلِة َو اْصَطِبْر َعَلْيَها   Отбасыңа намаз оқуды» َو ْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
бұйыр, өзің де намаз оқуда төзімділік таныт»157.

َماَواِت َو  َفُسْبَحاَن اللَّـِه ِحيَن ُتْمُسوَن َو ِحيَن ُتْصِبُحوَن َو لَُه اْلَحْمُد ِفي السَّ

ْرِض َوَعِشيًّا َو ِحيَن ُتْظِهُروَن  اْلَ
«Аллаһ − кемшілік атаулыдан пәк. Сондықтан 

кеш батқанда әрі таң атқанда (кешкі, түнгі және 
таңғы намазда) Оны пәктеңдер ∗ Жеті қабат аспан 

152 Тирмизи, Салат, 45; Нәсаи, Салат, 1; Ахмед ибн Ханбәл, 3, 161, 
4 208-209

153 Әбу Дәуіт, Салат, 2; Тирмизи, Мәуәқит, 1
154 «Ниса» сүресі, 103-аят.
155 «Хаж» сүресі, 78-аят.
156 «Бақара» сүресі, 238-аят.
157 «Таһа» сүресі, 132-аят.
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мен жердегі сондай-ақ, екінді мен түскі уақыттағы 
(түскі және екінді намаздағы) барлық ұлықтау мен 
мақтаулар Соған ғана лайық»158. 

Нафи ибн Әзрақ Ибн Аббастан Құрандағы бес уақыт 
намаз жайлы сұрағанда ол осы аятты оқыған159. Ал басқа 
көптеген сахабалар бұл аяттан намаздың бес уақыт 
екендігіне қатысты үкім шығарған. Сонымен қатар: 

ِيَّئاِت َن اللَّْيِل ۚ ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّ َلَة َطَرَفِي النََّهاِر َو ُزلًَفا ِمّ َو َأِقِم الصَّ
«Ертелі-кеш (таңертең және намаздыгер 

уақытында) сондай-ақ, түннің күндізге жақын 
мезгілінде (ақшам және құптан уақытында) намаз 
оқы. Өйткені ізгі істер жамандықтарды жуып-
шаяды» – 160деген аяттан да ғалымдар 5 уақыт намаздың 
парыз екенін құптайды. Әрі бұған сүннет дәлел. Аллаһ 
тағаланың мүбәрак сөзі – Құран кәрімдегі ақиқат 
шуағын күллі әлемге шашып, өмірді көркем мінезбен 
өрнектеп берген ардақты елші, Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
болатын. Міне, сондықтан да араб тіліндегі «салатун» 
сөзін «дұға» деп қана ұқпаған жөн. Арабтар Ислам-
нан бұрын оны «дұға, тілек» деген мағынада қолданса 
да, Ислам дінінің келуімен термин ретінде бұл сөздің 
мағынасы өзгерген. 

«Дініміздің басы, негізі – намаз» деп, Аллаһтың 
ұлылығын ұлықтап өткен адамзаттың асыл тәжі 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) өз хадистерінде: 

ًدا َعْبُدُه َو  ُ َوَأنَّ ُمَحمَّ ْسَلُم َعٰلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن َل ِإٰلَه ِإلَّ الهّٰ ُبِنَي اْلِ

َكاِة َو ِحّجِ اْلَبْيِت َوَصْوِم َرَمَضاَن  َلِة َو ِإيَتاِء الزَّ َرُسوُلُه َو ِإقَاِم الصَّ
158 «Рұм» сүресі, 17-18-аяттар.
159 Қуртуби, әл-Жәмиу ли ахкәмил-Құран, Бейрут, 1967, 14-т., 

14-б.
160 «Һұд» сүресі, 114-аят.
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«Ислам діні бес нәрсеге негізделген. Олар: Аллаһтан 
басқа тәңірдің жоқтығына куәлік келтіру, Мұхаммедтің 
Оның құлы әрі елшісі екеніне куәлік ету, намаз оқу, зекет 
беру, қажылыққа бару және Рамазан айының оразасын 
ұстау»161, – деп айтқан.

Ха зі ре т Пай ғам бар (с.а.с.) Муаз ибн Жә бәл ді (р.а.) 
Йе мен ге шығарып салып тұрғанда бы лай деді: 

ُ َو  ِإنََّك َتْأ۪تي َقْوًما ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َفاْدُعُهْم ِإلَى َشَهاَدِة َأْن َل ِإٰلَه ِإلَّ الهّٰ

َ َتَعالَى اِْفَتَرَض َعَلْيِهْم  ِ َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ الهّٰ َأّنِي َرُسوُل الهّٰ

 َ َخْمَس َصَلَواٍت ۪في ُكّلِ َيْوٍم َولَْيَلٍة َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ الهّٰ

َتَعالَى اِْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم َفُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم فِإْن ُهْم 

َأَطاُعوا لَِذلَِك َفِإيَّاَك َو َكَراِئَم َأْمَوالِِهْم َو اتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم َفِإنَُّه لَْيَس َبْيَنَها 

ِ ِحَجاٌب  َوبْيَن الهّٰ
«Сен Кітап иелері болған қауымға бара жатырсың. 

Алдымен оларды Аллаһтан басқа тәңір жоқ екеніне 
және менің Аллаһтың құлы әрі елшісі екеніме куәлік 
етуге шақыр. Егер олар бұл ұсынысыңды құп алса, 
Аллаһ тағаланың оларға бір күн мен бір түн ішінде 
(тәулігіне) бес уақыт намаз оқуды парыз еткенін айт. 
Егер олар бұны да мақұл көрсе, Аллаһ тағаланың оларға 
байларынан алып, кедейлеріне берілетін садақаны 
парыз қылғанын жеткіз. Егер олар бұған да қарсылық 
білдірмесе, (зекеттерін жинағанда өз қалауымен бер-
месе), олардың ең бағалы дүниелеріне тиіспе. Сондай-
ақ, қоластыңдағыларға зәбір көрсетіп, зәбір шеккеннің 
қарғысына қалудан аулақ бол. Өйткені жазықсыз зәбір 

161 Бұхари, Иман, 1,2; Мүслим, Иман, 19-22
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көргеннің дұғасы мен Аллаһтың арасында перде (яғни, 
бөгет) болмайды»162.

Бұған қоса, бір күн де бес уа қыт на маз дың па рыз ды-
ғына қатысты мұсылман үмбетінде «ижмағ» бар. Яғни, 
күл лі Ис лам ғұламалары бір ауыздан келіскен.

На маз ба ли ғат жа сы на жет кен, ақы лы то лыс қан 
әр бір мұ сыл ман ға па рыз. Бі рақ же ті жас қа кел ген ба ла-
лар ға на маз оқу ды үйре ту ке рек. Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) 
бы лай дейді: 

َلِة لَِسْبِع ِسِنيَن، َو اْضِرُبوُهْم َعَلْيَها لَِعْشِر ِسِنيَن، ُمُروا ِصْبَياَنُكْم ِبالصَّ

ُقوا َبْيَنُهْم ِفي اْلَمَضاِجِع   َوَفّرِ
«Ба ла ларың же ті жас қа кел ген де на маз оқуды 

бұйырыңдар, он жа сқа кел ген де на маз оқы ма са, 
(тәрбиелік мақсатта) ақырын ғана ұрың дар жә не сол 
жас тан бастап тө сектерін бө лек са лыңдар»163.

3. Намаздың мәні мен маңызы
Намаз – мазмұны мен мәні терең, қасиетті құлшылық. 

Оның артықшылығын санамалап тауыса алмаймыз. 
Намаз оқығандар ақиретте Жаратушының көз көріп, 
құлақ естімеген сый-сыяпатына бөленіп, жүзі нұрлы 
болады. Ал оны біле тұра оқымағандарға тиісінше азап 
бар. Абай атамыз: «Ақылдыға иман парыз, ал имандыға 
ғибадат парыз» дегені де осыған сай айтылған болса 
керек.

Аллаһ тағала Құранда: 

ـِٰئَك ُهُم اْلَواِرُثوَن ﴿١٠﴾  َوالَِّذيَن ُهْم َعَلٰى َصَلَواِتِهْم ُيَحاِفُظوَن ﴿٩﴾  ُأولَ
162 Бұхари, Зекет, 41, 63, Мағази, 60, Тәухид, 1; Нәсаи, Зекет; 

Дарими, Зекет, 1.
163 Әбу Дәуіт, Салә, 26; Ахмед ибн Ханбәл, 2, 180-187
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الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن 
«Олар – намаздарын үзбей уақтылы оқитындар. 

Міне, солар – нағыз мұрагерлер. Фирдаус жаннатының 
мұрагерлері, олар сонда мәңгі-бақи тұрақтайды»164, 
– десе, ал хадисте: «Біреу намаз оқығанда, ол іштей 
Аллаһпен сөйлесіп тұрады»165, – делінген. 

Аллаһ елшісінің (с.а.с.) намазға қатты көңіл бөлгені 

соншалық – бір сөзінде: َلِة ُة َعْيِني ِفي الصَّ  Намаз»  َوُجِعَلْت ُقرَّ
– менің көзімнің қарашығы (нұры), жұбанышым»166, – 
деген. 

Намаз күнәларды жуып-шаяды, тозақ отынан алы-
статады. Мұны сезіне білген халифа Әбу Бәкір (р.а.) 
намаз уақыты жақындағанда: «Тұрыңдар, жаққан 
оттарыңды өшіріңдер»167,  – деп, күнә адамды тозақ 
отына жетелесе, намаз ол отты сөндіруші екендігін 
ескерткен. 

4. Намаз – шүкіршіліктің белгісі
Тауды жарып шыққан бұлақтай Жаратушының сәт 

сайын нәсіп еткен нығметтерін санауға тырысса, адам 
баласы оның шегіне жете алмайды. Ұлы құдіреттің 
осыншама көл-көсір сыйын көре тұра оған қалайша 
шүкір айтпауға болады?! Ал осы іштегі шүкіршілігімізді 
білдірудің ең абзалы – намаз оқу. Оның ішінде 
Жаратқанды ұлықтау, еске алу, шүкір ету, мадақ айту, 
тәубеге келіп кешірім сұрау сықылды шүкіршіліктің 
барлық түрі қамтылған.

Бұған қоса намаз – жанды тазартып, жүректі нұрға 
бөлейтін, руханиятты өсіретін, адамды арсыздық пен 

164 «Мүминун» сүресі, 9,11-аяттар.
165 «Бақара» сүресі, 76-аят.
166 Әбу Юсуф, Әсәр, 57-б.
167 М. Ғазали, Ихия Улумиддин
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жамандықтан тыятын, күпірліктен бөлетін, ізгілікке 
бастайтын, кішіпейілділік пен мейірімділікке баулитын 
сыры бөлек құлшылық. 

5. Намаз адамды жамандықтан тыяды

Құранда: َِلَة َتْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكر  ,шын мәнінде...»  ِإنَّ الصَّ
намаз арсыздық пен жамандықтан тыяды»168, – деу 
арқылы намаздағы қасиеттердің бір қыры көрсетілген. 
Пенде күнәлі істерге бара-бара арсыздыққа бой алдыра-
ды. Ал күнә адамды күпірліктің апанына бір-ақ сүңгітеді. 
Сондықтан намаз қолдағы қалқа тәрізді, пендені түрлі 
жамандықтан сақтайды. Әрине, егер намаздың қадірін 
біліп оқыса. Кері жағдайда намаз кісіні жамандықтан 

тыймайды. Осыған орай «Мағун» сүресінде: َفَوْيٌل   

 Намаз оқитын һәм» لِّْلُمَصِلّيَن ﴿٤﴾ الَِّذيَن ُهْم َعن َصَلِتِهْم َساُهون
намазына немқұрайлы қарайтындардың жағдайы 
қандай өкінішті»169,  – делінген. Анығында, намазды 
шынайы сезіммен, ықыласпен өтеу қажет. Егер пенде 
намазда шынайылық көрсетіп адалдық танытса, өз 
кезегінде намаз да оны жамандық пен күнә атаулыдан 
сақтайтыны сөзсіз.

Жан мен тән тазалығы тұрғысынан 
Намаз – жан мен тән тазалығының кепілі. Өйткені 

намаз оқу үшін әуелі бой дәрет болуы керек. Сосын дәрет 
бұзылған сайын жаңалау қажет. Денені тазартқаннан 
кейін намаз оқу үшін киім мен намаз оқитын жердің 
таза болуы маңызды. Сондай-ақ намаз кісіні рухани 
кірлерден де тазартады. 

Бірде Пайғамбарымыз (с.а.с.) сахабаларынан:
168 «Әнкәбут» сүресі, 45-аят.
169 «Мағун» сүресі, 4-5-аяттар.
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اٍت َهْل َيْبٰقى   َأَرَءْيُتْم لَْو َأنَّ َنْهًرا ِبَباِب َأَحِدُكْم َيْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّ

َلَواِت  ِمْن َدَرِنِه َشْيٌء؟ َقاُلوا: َل َيْبٰقى ِمْن َدَرِنِه َشْيٌء، َقاَل: َفَذلَِك َمَثُل الصَّ

ُ ِبِهنَّ اْلَخَطاَيا اْلَخْمِس، َيْمُحو الهّٰ
– Қайсыбірің есігінің алдында сарқырап ағып 

жатқан өзенге күніне бес мәрте жуынатын болса, оның 
денесінде кір қала ма? – деп сұрайды. Сахабалары: 

– Жоқ, ондай адамның денесінде кір қалмайды, – 
деп жауап береді. Сонда Аллаһ елшісі (с.а.с.): 

– Бес уақыт намаз да сол (өзен) тәрізді. Аллаһ 
тағала бес уақыт намаз арқылы күнәларды жуып-
шаяды, – деп айтқан еді170. 

На маз оқы ма ған жан ның үкі мі қан дай 
болмақ?

Ақыл ды, ба ли ғат жа сы на жет кен, хайыз бен ни фас-
тан та за лан ған мұ сыл ман дар ға намаздың па рыз еке ні 
мәлім. На маз бен ора за се кіл ді тән дік ғи ба дат тар да өкіл-
дік іс ке ас пайды. На маз дың па рыз ды ғын мойындамаған 
жан дін нен шы ққан боп саналады. Өйткені на маз ап-анық 
түрде аят, ха дис жә не иж мағ дә йектерімен дәлелденген. 
Жал қау лық пен нем құ райлық танытып на маз ын тас та-
ған құл күнәһар пасықтың санатына кіреді.

На маз оқы мау – дү ние мен ақирет аза бы на се беп. 
Ақирет те гі азабы ту ра лы Құ ран да бы лай айты ла ды:

 ِفي َجنَّاٍت َيَتَساَءُلوَن َعِن اْلُمْجِرِميَن َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر َقاُلوا لَْم َنُك ِمَن 

اْلُمَصِلّين 
«Жұмақтықтар жұмақта жүріп, тозақтықтардың 

жағдайы жайлы бір-бірінен сұрасады. Сонда 
тозақтықтардан: «Са қар жаһаннам ына кірулеріңе 

170 Бұхари, Мәуақит, 6; Мүслим, Мәсәжид, 282
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не се беп бол ды?» – деп сұ ралады. Сон да олар: «Біз 
на маз оқы май тын едік», – деп жауап қа та ды»171. 

Ха зі ре т Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.):  ،ًدا َلَة ُمَتَعّمِ  َمْن َتَرَك الصَّ

ةُ اّلِ َو رَُسولِهِ  ,Кімде-кім на маз ды әдейі тас таса»  بَرِئَْت مِنُْه ِذمَّ
Аллаһ және  Оның елшісінің кепілдігінен (қорғауынан) 

шығып қалады»172; َمْن َتَرَك اْلُجْمَعَة َثَلًثا ِمْن َغْيِر َضُروَرٍة ُطِبَع َعَلى  

 Кім де-кім себепсіз жұ ма на ма зы н үш рет тәрк» قَلْبِهِ 
ет се, Аллаһ та ға ла оның жү ре гі не мөр ба са ды»173, – 
деген.

Имам Ағ зам мәз һа бы бойын ша, жал қау лықпен 
на маз  оқымаған адам на маз дың па рыз ды ғын жоққа 
шығармайынша дін нен шық пайды. Бі рақ кү нә һар, па сық 
жағдайға түседі. Оған на маз жайлы ес кер ті ліп, на си хат 
айтылады не ме се тәр бие үшін жа за бе рі ле ді174. 

Намаздың түрлері
Ханафи мәзһабының тысындағылар уәжіп дәрежесін 

қабылдамағандықтан, намазды парыз бен нәпіл деп екіге 
бөледі. Ал ханафи мәзһабындағы ғалымдар намазды 
парыз, уәжіп, нәпіл деп үш топқа бөліп қарастырған.

Парыз намаздар 
Парыз намаздар өз арасында «айн» және «кифая» 

болып екіге бөлінеді. Айын парыз – діни тұрғыдан 
балиғат жасына жеткен әрбір мұсылманға парыз етілген 
намаздар. Бұл топқа бес мезгіл намаз бен әр аптадағы 
жұма күнгі жұма намазы жатады. Бір күндік парыз 
намаз таңда 2 рәкат, бесінде 4 рәкат, намаздыгер 4 рәкат, 

171 «Мүддәссир», 40-43-аяттар.
172 Бұхари, Мауақит, 15, 34; Нәсаи, Салә, 15.
173 Нәсаи, Жұма, 2; Тирмизи, Жұма, 7; Ибн Мажә, Иқама, 93
174 Ибн Абидин, I. 32.



138 Ислам ғылымхалы 

ақшамда 3 рәкат, құптанда 4 рәкат болып, жалпы саны 
17 рәкатты құрайды. Жұма намазының парызы 2 рәкат. 
Жұма намазы оқылғандықтан, ол күні бесін намазы 
өтелмейді.

Уәжіп намаздар
Уәжіп намаздар екіге бөлінеді: 
1. Кісінің тікелей өзіне уәжіп болған амалдар 

(уәжіп ли айниһи). Бұл топқа құптан намазынан кейін 
оқылатын үш рәкаттық үтір және ораза мен құрбан айт-
тарда оқылатын екі рәкаттық намаздар жатады. 

2. Кісінің сырттағы іс-әрекеттерінен пайда болған 
уәжіп амалдар (уәжіп ли ғайриһи). Бұл топқа нәзір 
етілген, яғни кісінің өзі атаған намаз, сәһу сәждесі 
(намазды өтеу барысында қателескен жағдайда жаса-
латын сәжде) мен бастап қойып бұзып жіберген нәпіл 
намаздың қазасы жатады. Негізінен нәзір намазын оқу 
міндет емес, бірақ кісі бір себепке байланысты өзіне уәде 
беріп, намаз оқуға ниет қылса, онда бұл діни ғибадатты 
орындауға міндетті. Сондықтан уәжіп еместі өзіне уәжіп 
қылғандықтан «уәжіп ли ғайриһи» делінген. 

Нәпіл намаздар
Парыз бен уәжіптен басқа намаздар «нәпіл» деп ата-

лады. Парыз намаздардан бұрын немесе кейін оқылатын 
сүннет намаздар да осы топқа жатады. Нәпіл намаздар-
ды сүннет намаздардың тысында қарастырған ғалымдар 
да баршылық. Олар намаздарды мына төрт топқа бөліп 
қарастырған: 1) парыз; 2) уәжіп; 3) сүннет; 4) нәпіл. 

Бірақ көпшілік ғалымдар па рыз бен уә жіп на маз дар-
дан тыс на маз дар ды жал пы нә піл на маз деп атап, бұ лар-
ды өз ішінде кейбір топ тарға бө лген. Бұл – «рәуәтиб» 
жә не «татаууғ» ерік ті,өз қызығушылығымен оқылатын 
намаздар деп аражігін айқындап береді. 
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Олардың ішінде белгілі бір уақыты бар жүйелі түрде, 
оқылған намаздар «рауа тиб» деп аталады. Ол өз ішінде 
«мүәк кәд» (бе кі тіл ген) сүн нет», «ғайру мүәк кәд» (бе кі-
тіл ме ген) сүн нет бо лып екі ге бө лі не ді. Ғайру муәккәд 
сүннетті «мұстахап» немесе «мәндүп» деп те атайды. 
Мы са лы, таң на ма зы ның екі рә кат сүн не ті – мүәк кәд 
сүн нет, на маз ды гер мен құпт ан ның ал дын да ғы төрт 
рә кат сүн нет те рі – ғайру мүәк кәд сүн нет яғни (мұстахап 
немесе мәндүп) бо лып са на ла ды. 

«Татаууғ» деп аталатын намаздарға – Пай ғам бар-
ымыздың (с.а.с.) бел гі лі бір уа қыт тар да не ме се әртүрлі 
се беп терге байланысты оқы ған, яки кісінің өз қалауы мен 
кез келген уа қыт та Аллаһ қа жа қын дау ниетімен оқы ған 
на маз дары жа та ды. Бұ лар ға тә һәж жүд на ма зы, сәс ке 
(дұха) на ма зы, ис ти ха ра на ма зы, жаң быр (тасаттық) 
дұ ға сы, ай тұтылғанда оқылатын «ху суф» на ма зы, күн 
тұтылғанда оқылатын «ку суф» на ма зы, мешітке аяқ 
басқанда оқылатын «та хия тул-мәс жид», тәубе на ма зы, 
ақшам намазынан кейінгі «әууа бин» на ма зы, тәс бих 
на ма зы, их рам ға кі ру на ма зы, жол ға шы ғу намазы, 
жол дан ора лу на ма зы, қа жет ті лік на ма зы, дә рет пен ғұ-
сыл дан кейін оқы ла тын нә піл на маз дар жа та ды175.

Намаз кімдерге парыз 
Намаздың парыз болу үшін мына үш сипат болуы 

керек: 
1. Мұсылман болу; 
2. Балиғат жасына толу; 
3. Ақыл-есі дұрыс болу. 
1. Мұсылман болу: Намаз – мұсылман болған 

әрбір ер мен әйел адамға парыз. Діннің ақиқат шуағына 
175 Илмихал, Иман ве ибадетлер, Дианет ишлери башканлығы, 

Анкара, 2006, 1-т. 224-225-б.
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көңіл көзін суармаған кәпірлерге парыз емес. Олар 
бұл дүниеде де, ақиретте де шариғаттың жанама 
мәселелерінен жауапқа тартылмайды. Ал Ислам-
ды кейіннен қабылдағандарға қаза намаздарын өтеуі 

қажет емес. Бұған Құранда: لَُهْم ُيْغَفْر  َيْنَتُهوا  ِإْن  َكَفُروا  لِّلَِّذيَن   ُقل 

َقْد َسَلَف -Кәпірлерге: «Егер дінді мойындамайтын» َما 
дарын (қасарысқандарын) қойса, өткен күнәлары 
кешіріледі» – деп айт»176 – деген аят және Ардақты 

елшінің (с.а.с.):  َقْبَلُه َكاَن  َما  َيْهِدُم  ْسَلُم   Ислам бұрынғы» اْلِ
күнәларды өшіріп, жоқ қылады»177 – деген хадисі 
дәлел. 

Дінді мойындамай кеткен кәпірлердің жасаған 
жақсылықтары арғы дүниеде опа бермейтіндігі 

Құранда айтылады: نُثوًرا   َوَقِدْمَنا ِإلَٰى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء مَّ
«Олардың (яғни, кәпірлердің) барлық істерін алып, 
күлін көкке ұшырамыз (жоямыз)».178 

Егер мұсылман болмай тұрып жақсылық жасап ізгі 
амал істегендер Ислам дінін қабылдаса, амалдарының 
сауабы оған жазылады. Бұған қатысты Хаким ибн 
Хизам Пайғамбарымыздан: «Жәһилия кезінде ғибадат 
ниетімен жасаған істерінің сауабы санала ма?» – деп 
сұрағанда, Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Сен бұрынғы жасаған 
жақсылықтарыңа орай мұсылман болдың», – деп жауап 
берген хадисі дәлел. Ғалымдарымыз «Егер бір кәпір 
садақа берсе немесе жақындарына қарасып жақсылық 
жасаса, мұсылман болған соң істеген жақсылығы үшін 
сауабын алады» деген пікірге бірауыздан келіскен179.

176 «Әнфәл» сүресі, 38-аят.
177 Бұл хадисті Ахмед ибн Ханбәл, Байһақи мен Табарани Амр ибн 

Астан риуаят еткен, Нәйлул-әутар, 1-т., 299-б.
178 «Фурқан» сүресі, 23-аят.
179 Нәйлул-әутәр, 1-т., 300 б.
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2. Балиғат жасына толу: Балиғат жасына толмаған 
бүлдіршіндерге намаз оқу парыз емес. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثَلَثٍة: َعْن النَّاِئِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحتَّى َيِفيَق، 

ِغيِر َحتَّى َيْبُلَغ َوَعِن الصَّ
«Үш түрлі адам ға қа лам жүрмейді (яғни, күнә жа-

зыл майды): оян ған ға дейін ұйқыдағы адамға, айық-
қан ға дейін есі ауысқан адамға жә не ба ли ғат жа сы на 
жет пе ген кішкене ба ла ға»180, – деген. Алайда баланы 
намазға ертерек үйрету үшін жеті жастан бастап намаз 
оқы деп айту қажет. Аллаһ елшісі: 

ُقوا  َلِة لَِسْبِع ِسِنيَن، َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها لَِعْشِر ِسِنيَن، َوَفّرِ ُمُروا ِصْبَياَنُكْم ِبالصَّ

َبْيَنُهْم ِفي اْلَمَضاِجِع
«Ба ла ларың же ті жас қа кел ген де, на маз оқуды 

бұйырыңдар. Он жа сқа кел ген де, на маз оқы ма са, 
(тәрбиелік мақсатта) ақырын ғана ұрың дар жә не 
сол жас тан бастап тө сектерін бө лек са лыңдар»181, 
– деген. Балаға оған дейін имани мәселелерді айтып, 
Жаратушыға, дінге деген сүйіспеншілігін оятып, дұрыс 
тәрбие беру қажет. Ұру негізгі міндет емес, ол тек сөз 
ұқпаған жағдайда тәрбиелеу мақсатында ғана болуы 
қажет. Сонымен қатар, намаз оқымады екен деп ұруды 
баланың аузы-мұрнын қанатып, шапалақтап шымбайын 
ауырту деп түсінбеуіміз керек. 

3. Ақыл-есі дұрыс болу: Жалпы иман саналыларға 
ғана парыз. Санасыз адамдарға ешқандай жауапкершілік 
жүктелмейді. Сондықтан ақыл-ес тұрғысынан кембағал 

180 Бұхари, Талақ; Әбу Дәуіт, Худуд, 17; Тирмизи, Худуд, 1
181 Әбу Дәуіт, Салә, 26; Ахмед ибн Ханбәл, 2/187
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жандарға намаз оқу міндеттелмеген. Оған жоғарыдағы 
хадис дәлел. 

Ұйықтап қалып намазын өткізіп алғандарға сол 
намаздың қазасын өтеу – парыз, ал намаздың шығуына 
аз уақыт қалғанда ұйықтап жатқан кісіні ояту – уәжіп. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.):  َفْلُيَصّلَِها َنِسَيَها  َأْو  َصَلٍة  َعْن  َناَم   َمْن 

َذَكَرَها  Кімде-кім ұйықтап қалып немесе ұмытып» ِإَذا 
кетіп намазды өткізіп алса, есіне түскен кезде дереу 
оқысын»182, – деген. Мас болып намазын өткізіп алған 
кісі де сол намазының қазасын өтеуі тиіс.

Етеккірі келген немесе жаңа босанған әйелдерге 
намаз парыз емес. Олар бұл оқылмаған намаздардың 
қазасын өтемейді. Тіпті арнайы дәрі қабылдаудың 
нәтижесінде туындаса да үкім әлгіндегідей.

Намаздың парыз болуына кедергі келтірген 
жағдайлар (балиғатқа толмау, ақыл-есінен алжасу, 
етеккір мен жаңа босанған әйелдердің үзірліктері) 
бір намаз уақытының ішінде аяқталып әлі де намаз 
оқитындай уақыт болса, оны өтеу парыз. Ал намаз 
оқитындай уақыт қалмаса парыз емес. Өйткені уақыт – 
намаздың парыздарынан. Ханафи мәзһабында егер бір 
кісі намаздың алғашқы уақытында намазын әлі оқымай, 
соңғы уақытта аталмыш үзірлер орын алса, парыздығы 
түседі. Қазасын өтеу қажет емес. 

Намаздың парыздары
Намаздың он екі парызы бар. Олардың алтауы 

намаздың тысында, қалған алтауы намаздың ішінде. 
Намаздың тысындағы парыздар намаздан бұрын және 
намазға дайындық ретінде болғандықтан, оларды 
«намаздың шарттары» деп атайды. Ал қалған алтауы 

182 Әбу Дәуіт, Салә, 11; Ибн Мажә, Салә, 10.
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намаздың ішінде болғандықтан, «намаздың рүкүндері 
(тіректері)» деп аталады. Намаз парыздарының кемінде 
бірі орындалмаса, намаз жарамсыз болып есептеледі.

Намаздың шарттары
1. Хадастан (ластықтан) тазалану; 
2. Нәжістерден арылу; 
3. Әурет (ұятты) жерлерін жабу; 
4. Құбылаға қарау; 
5. Уақыт; 
6. Ниет. 
Енді осы шарттарға жеке-жеке тоқталайық.

1. Хадастан тазалану
«Хадас» деп үкімдік тұрғыдан лас болуды атайды. 

Мұндай күйден арылуды хадастан (ластықтан) тазары-
ну дейді. Дәретсіздік, жүніп болу, хайыз немесе нифас 
күйі – хадас, яғни ластық деп аталады. Дәреттің бол-
мауы – кіші хадас, ал ғұсылдың болмауы (жүніп, хайыз, 
нифас) – үлкен хадас. Кі ші және үл кен ха дас тан та за ла-
ну – ғұсыл алу, дә рет алу не ме се таяммүм алу ар қы лы 
орындала ды. Бұған «Мәида» сүресіндегі: 

َلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو َأْيِدَيُكْم ِإلَى  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإلَى الصَّ َيا َأيُّ

اْلَمَراِفِق َو اْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َو َأْرُجَلُكْم ِإلَى اْلَكْعَبْيِن ۚ َو ِإن ُكنُتْم ُجُنًبا 

َن اْلَغاِئِط َأْو  نُكم ِمّ ْرَضٰى َأْو َعَلٰى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمّ ُروا ۚ َو ِإن ُكنُتم مَّ هَّ َفاطَّ

ُموا َصِعيًدا َطِيًّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َو  َلَمْسُتُم الِنَّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّ

َرُكْم َو  ـِٰكن ُيِريُد لُِيَطِهّ ْن َحَرٍج َو لَ ـُه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم ِمّ ْنُه ۚ َما ُيِريُد اللَّ َأْيِديُكم ِمّ

لُِيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
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«Уа, мүміндер! Намазға тұрар алдында беттеріңді, 
қолдарыңды шынтаққа дейін (яғни, шынтақты 
қоса) жуыңдар, бастарыңа мәсіх тартыңдар және 
аяқтарыңды тобыққа дейін (яғни, тобықты қоса) 
жуыңдар. Егер бой дәреттерің бұзылса, бастан-аяқ 
жуынып бой дәрет алыңдар. Ал егер науқас немесе 
жол үстінде болсаңдар, яки, үлкен дәретке отырып 
келгеннен не әйелмен жақындасқаннан кейін (жуына-
тын) су таба алмасаңдар, таза жерге таяммүм соғып, 
онымен беттеріңді және қолдарыңды сипаңдар. 
Аллаһ тағала сендерге ауыртпалық артқысы 
келмейді. Керісінше, шүкіршілік етерсіңдер деп, 
сендерді (ластықтан, күнәдан) тазартып әрі сендерге 
берер нығметін тамамдауды (хақ дінді бүге-шігесіне 
дейін баяндап түсіндіруді) қалайды»183 – деген аят 
дәлел. Үлкен хадастан арылу ғұсыл алуды қажет етеді. 
Ғұсыл немесе дәрет алмайынша, намаз оқуға болмай-
ды. Ғұсыл немесе дәрет үшін су таба алмаған жағдайда 
аятта айтылғандай таяммүм соғу қажет.

Пайғамбарымыз (с.а.с.) бір хадисінде: َل َيْقَبُل اّلُ َصَلَة  

َأ   Қайсыбіріңнің болмасын дәреті»  َأَحِدُكْم ِإَذا َأْحَدَث َحتَّى َيَتَوضَّ
бұзылғаннан кейін қайта дәрет алмайынша, Аллаһ 
тағала оның намазын қабыл етпейді»184, – деген.

Парыз, нәпіл секілді толық намаздар яки тиләуат, 
шүкір секілді толық емес намаздардың барлығы үшін 
хадастан тазарыну шарт. Тазалықсыз намаз – жарам-
сыз.

Намаз оқып жатқан кезде, қандай да бір себеппен 
дәрет бұзылса, намаз да бұзылады. Өйткені Аллаһ 

елшісі: ْأ، َوْلُيِعْد َصلَتُه لِة َفْلَيْنَصِرْف، َفْلَيَتَوضَّ   ِإَذا َفَسا َأَحُدُكْم ِفي الصَّ
183 «Мәида» сүресі, 6-аят.
184 Бұхари, Ұду, 2, Мүслим, Таһарат, 1; Тирмизи, Таһарат, 1
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«Кімде-кім намазда тұрғанда, жел жіберсе, на-
маздан шығып, дәрет алсын және намазын қайта 
оқысын»185, – деген.

2. Нәжістерден тазарыну
Намазға дейін жасалатын абзал істің бірі – 

тұла бойдағы, киімдегі және намаз оқитын жердегі 
ластықтарды тазалау. Бұл намаздың жарамды болуы 
үшін керекті шарт. Нәжіс ауыр және жеңіл боп екіге 
бөлінеді. Киімде, намаз оқитын жерде, аяқ, қол, тізе 
және сәжде жасайтын жерлерде ауыр нәжіс (егер қат ты 
бол са, төрт грамм сал ма ғын да, сұйық бол са, ала қан 
аясы нан ас там жер ді қам ты ған мөл шерде) намазға 
кедергі келтіреді. Же ңіл ге кел сек, оның де не де яки киім-
нің төр ттен бі рі нен аз мөл ше рде кездессе, на маз ға ке-
дер гі жа са майды186.

Аллаһ тағала Құран кәрімде:  ْر  Киіміңді»  َوِثَياَبَك َفَطِهّ
тазала»187, – деп бұйырған. Ибн Сирин киімдегі нәжісті 
сумен тазарту қажеттігін айтқан.

 Бұхари мен Мүслимде риуаят етілген хадисте 
хайыз қаны жайлы қойылған сауалға Пайғамбарымыз 

(с.а.с.): َلَة َأيَّاَم َحْيَضِتِك ُثمَّ اِْغَتِسِلي  Хайыз қаны келген» اِْجَتِنِبي الصَّ
күндерде намаз оқыма. Содан кейін (яғни, етеккір 
күндері өткеннен кейін) бойдәрет ал»188, – деп жауап 
берген. Мешіт ішінде дәрет сындырған бір бәдәуиді 
көзі шалып қалған Аллаһ елшісі (с.а.с.) оның дәрет 
сындырған жеріне бір шелек су төгуді бұйырған189 – 

185 Әбу Дәуіт, Тахарат, 81; Тирмизи, Рада, 12
186 Нәжістердің ауыр әрі жеңіл түрлеріне қатысты толық мәлімет 

үшін тазалық бөліміне қараңыз.
187 «Мүддәссир» сүресі, 4-аят.
188 Бұхари, Ұду, 63; Мүслим, Хайыз, 63
189 Бұхари, Ұду, 58; Мүслим, Таһарат, 98
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деген. Байқағанымыздай, алғашқы аят киімді, бірінші 
хадис денені, екінші хадис намаз оқитын жерді тазалау 
парыз екендігін көрсетеді.

Егер бір кісі намазын өтеп болып, артынша 
денесінен, яки, киімінен намазға кедергі келтіретін 
мөлшерде нәжісті көзі шалған болса, тазаланып нама-
зын қайта өтеуіне тура келеді.

Намаз оқитын жер мен киім-кешегі нәжіс болған 
жағдайда, егер киімде рұқсат етілген мөлшерден артық 
нәжіс болса, яки бұл нәжісті жуып тазартатын мүмкіндік 
болмаса, су тапқан күннің өзінде оны жуып тазартуға 
шамасы жетпесе, көмекке біреуді тапқан күннің өзінде 
жуып беру үшін қымбат баға сұраса, яки нәжіс киімімен 
лас жерге қамалған жағдайда әлгі лас киімді киюіне 
рұқсат. Егер намаздың уақыты шығып кетпей тұрып 
таза киім тапса, онда намазын қайта оқиды.

Намаз оқу үшін төсеген жайнамаздың (төсеніштің) 
бір шетінде нәжіс бар болса, бірақ намаз оқыған жерінде 
болмаса оқыған намазы жарамды болып саналады. 
Төсеніш үлкен, мейлі кіші болса да бәрібір. Кісінің 
тұрған жері мен маңдайын тигізген жері таза болса, 
намазға кедергі емес190.

Табаны лас аяқ киіммен намаз оқуға болмайды. 
Бірақ аяқ киімді шешіп, аяқ киімнің үстіне аяғын қойып 
тұрса, намазға кедергі келтірмейді191.

Нәжіс жердің үстіне таза нәрсе төселіп, ол нәжіс 
жоғары жағына өтпесе намаз жарамды, ал жоғары 
жағына өтіп, денеге тиетін болса, намазға кедергі жасай-
ды. Астыңғы жағы лас, үстіңгі беті таза тақтайға тұрып 
намаз оқи беруге рұқсат етіледі. 

190 У. Зуһайли, 1-т., 451-б.
191 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-Ханафи фи субиһи жәдид, 1996 ж, 

1/176 б.
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Бір адам нәжіс жерге қамалса да, (мысалы: әжетханада) 
намаз оқуы – парыз. Өйткені Пайғамбарымыз (с.а.с.):  

 Сендерге бір нәрсе бұйырған»  ِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَشٍئ َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم 
болсам, шамаларың келгенше соны орындаңдар»192, – 
деген. Мұндай жағдайға тап болған кісі сәжде ететін 
жер таза болмағандықтан, намазын ишаратпен оқиды. 
Өйткені ишаратпен намаз оқуға рұқсат бар, нәжіс 
нәрсенің үстіне намаз оқуға рұқсат жоқ193. 

3. Әурет жерлерін жабу

Әурет – басқаларға көрсетуге болмайтын ұятты 
жерлер. Намазда болсын, былайғы уақытта болсын, әурет 
жерді сырт көзден таса етіп, жабық ұстау – парыз.

Жуыну, үлкен немесе кіші дәрет секілді 
қажеттіліктерді өтеудің тысында ешкім көрмейтін 
жерде болса да намаз һәм намаз тысында әуретті жауып 

ұстаған абзал әрі әдептілік. Бұған: َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعنَد 

َمْسِجٍد  Уа, Адамның ұрпақтары! Әркез мешітке» ُكِلّ 
жақсы киімдеріңді киіп барыңдар»194, – деген аят 
дәлел. Осы аятты Ибн Аббас «Бұл жерде айтылған 
нәрсе – намаздағы киім» деп түсіндірген195. 

Еркектер үшін әурет кіндіктен төмен тізенің астына 

дейінгі аралық. Бұған: ُرْكَبِتِه ِإلَى  ِتِه  ُسرَّ َبْيَن  َما  ُجِل  الرَّ  Ер» َعْوَرُة 

адамның әуреті – кіндігі мен тізесінің арасы», ُجِل  َعْوَرُة الرَّ

ِتِه َحتَّى ُيَجاِوَز ُرْكَبَتْيِه  Ер адамның әуреті – кіндіктен» َما ُدوَن ُسرَّ
192 Бұхари мен Мүслимде Әбу Хұрайрадан риуаят етілген.
193 У. Зуһайли, 1-т., 453-б.
194 «Ағраф» сүресі, 31-аят.
195 У. Зуһайли, 1-т., 454-б.



148 Ислам ғылымхалы 

төмен тізесінің астына дейінгі жер»196, – деген хадис 
дәлел.

Әйелдер үшін қол, аяқ және беттің тысындағы 

мүшелер тегіс әурет болып табылады. Құранда: َوَل ُيْبِديَن 

ِمْنَها َظَهَر  َما  ِإلَّ   Мүмін әйелдерге айт; өздігінен» ِزيَنَتُهنَّ 
көрінетін жерлерінің тысында, әсемдігін және 
әшекейлерін көрсетпесін»197, – делінген. Әйелдердің 
өздігінен көрінетін жерлері: білектері мен жүздері. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) бір хадисінде: 

َيا َأْسَماُء ِإنَّ اْلَمْرَأَة ِإَذا َبَلَغْت اْلَمِحيَض لَْم َتْصُلَح َأْن ُيَرى ِمْنَها ِإلًّ َهَذا 

ْيِه َوَهَذا- َوَأَشاَر ِإلَى َوْجِهِه َوَكفَّ
«Уа, Әсма! Балиғат жасына жеткен қыздың (сырт 

көзге) мына екеуінен басқа жерінің көрінгені дұрыс 
емес», – деп жүзі мен екі қолын көрсетті198. Міне осы 
хадисте әйелдердің әурет саналатын жерлері нақты 
айтылған. Олар намазда беттерін, білектерін және 
екі аяқты (табан мен тобық арасын) жаппай-ақ қойса 
да рұқсат. Әйел кісілердің аяқтары (табан мен тобық 
арасын) әурет жер болып санала ма дегенге ғұламалар 
түрлі пікір білдірген. Бұлардың ішіндегі ең дұрысы табан 
мен тобық арасын әурет жер емес деген көзқарас199. 
Және Қади Ханның «Жамиу-Сағир» кітабында да 
аяқтың әурет еместігі айтылған. Анығында, жүзі мен 
қолын жауып жүру қиындық туғызғаны секілді аяқты да 
жауып жүру қиындық туғызады. Сондықтан ол әуретке 
жатқызылмаған.

196 Ахмед ибн Ханбәл, 2/187
197 «Нұр» сүресі, 31-аят.
198 Әбу Дәуіт, Либәс, 31
199 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 1-т., 179-б.
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Бір хадисте:  َل َيْقَبُل اّلُ َصَلَة اْمَرَأٍة َحاَضْت ِإلَّ ِبِخَماٍر  «Аллаһ 
тағала етеккір көрген (яғни, балиғат жасына жеткен) 
әйелдің орамалсыз оқыған намазын қабыл алмайды»200, 
– делінген.

Тәнінің реңі көрініп тұратындай жұқа киімнен әурет 
жері жабылған боп саналмайды. Киім тәннің реңін 
көрсетпейтіндей болғаны дұрыс. Сонымен қатар дене 
бітімін көрсетіп тұратындай тар болуы да құптарлық 
емес, дегенмен бұл намазға кедергі жасамайды.

Әурет жерін жабатындай нәрсе таппаған адам на-
мазын отырып, аяқтарын құбыла бағытына қарай созып, 
ишаратпен оқиды. Әурет жерлерінің бір бөлігін жаба-
тындай нәрсе тапса әуелі ең ұятты жерлерін жабады.

Егер әйел адам түрегеп намаз оқыған жағдайда 
киімнің жеткіліксіздігінен әурет жерлері ашылып, ал 
отырып оқығанда ашылмайтындай болса, намазын 
отырып оқиды. Өйткені әуретті жабу, намаздың қиям 
секілді рүкінін орындаудан артық болып саналады.

Егер нәжіс киімнен басқа ұятты жерін жабатын 
еш нәрсе таппаса, онда сол киіммен намаз оқи береді. 
Өйткені әурет жерін жаппаудан гөрі нәжіс киіммен 
жабудың зияны азырақ. Мұндай сәттерде екі зиянның 
абзалырағын таңдау қажет201.

Көпшілік қолдаған көзқарас бойынша, әурет жердің 
жабық жүруі жалғыз намаз оқушы кісіге ғана қатысты 
емес, жалпыға ортақ міндет. Мәселен, намаз оқып 
тұрған кезде кісі өз киімінің кеудешесінен өз әурет 
жерлеріне көзі түссе намазы бұзылмайды. Ал басқа 
біреуге көрінген жағдайда намаз бұзылады202. Алайда 

200 Ибн Мажә, Таһарат, 132; Тирмизи, Салә, 160
201 Абдалхамид Тахмаз, Ханафитский фикх, 1-т., 180-б.
202 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 1-т., 178-179-б.
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таза киімі бола тұра, қараңғы бөлмеде киімсіз намаз 
оқыса, намазы жарамсыз болып табылады. 

Намаз кезінде жабылуы қажет ағзаның төрттен 
бір бөлігінен көбі ашылып, «субханаллаһил-азим» 
деп тәсбих айтатындай уақыт өтсе, намаз бұзылады. 
Өз еркімен біле тұра ашқан жағдайда, сол сәтте намаз 
бұзылады. Егер ашылып қалған жерін дереу қымтап 
жапса, намаз бұзылмайды. 

Мысалы, тізе мен жыныстық мүшеге дейінгі аралық 
бір ағза, тізеден төмен тобыққа дейінгі бөлік, бөлек ағза 
болып саналады. Егер намаз барысында тізе ашылып 
қалса, намазға кедергі емес, өйткені ол төрттен бір 
мөлшерден аз. Сол секілді әйел адамның намаз оқу ба-
рысында тобығы ашылып қалса, намазы бұзылмайды. 
Тобығы мен тізесінің арасы бір ағза саналғандықтан, 
тобық ағзаның төрттен бір бөлігіне жетпейді. 

Егер намаз барысында белі ашылса, намазға кедергі 
емес, өйткені ол төрттен бір мөлшерден аз болып сана-
лады. Алайда ұзын киімі бола тұра, белі немесе тізесі 
ашылатындай қысқа киім кию мәкрүһ. Абзалы, бел, тізе 
ашылмайтындай етіп киіну. 

Адамның ағзаларының бірі ашылып қалған жағдайда 
оның төрттен бірі ашылса, намаз бұзылады. Бұл ағзалар 
мыналар: 

Ер кісілердің ағзалары: жамбас, сан (тобықпен 
бірге), бел (кіндік пен жыныс ағзасының түктеріне 
дейінгі аралық айнала бел болып саналады), жыныс 
мүшесі. 

Әйел кісілердің ағзалары: иық ұшынан шынтаққа 
дейін бір ағза, шынтақтан білекке дейін бір ағза, сан, 
тізеден тобыққа дейінгі жіліншік, бас, құлақ, шаш, 
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мойын, иық, кеуде, омырау (егер омырауы кіші болса 
кеудемен бірге бір ағза болып саналады)203. 

 Жібек киіммен намаз оқуға бола ма? 
Ер кісілерге жібек киім харам екені белгілі. Бұған 

мына төмендегі хадис дәлел. 

َوَذَهًبا  َي۪ميِنِه  ۪في  َفَجعَلُه  َح۪ريًرا  َأَخَذ   r  ِ الهّٰ َرُسوَل  َرَأْيُت  َقاَل:   t َعِلّيٍ  َعْن 

ِتي« ُأمَّ ُذُكوِر  َعٰلى  َحَراٌم  َهَذْيِن  »إنَّ  َقاَل:  ُثمَّ  ِشَمالِِه،  ۪في  َفَجَعَلُه 
Али (р.а.): «Аллаһ елшісі (с.а.с.) оң қолымен жібек 

матаны, сол қолымен алтынды ұстап тұрып: «Расын-
да, бұл екеуі үмбетімнің еркек кіндіктілеріне харам», 
– деп айтты», – деген.

Жібек киіммен намаз оқу тахриман мәкрүһ, оған 
басқа киім таппаған зәрулік жағдайында ғана рұқсат 
етіледі.

4. Құбылаға қарау
Намазда құбылаға бет бұру шарт болып табылады. 

Мекке кезеңі мен Мәдина кезеңінің алғашқы күндері 
мұсылмандар Құдыстағы Ақса мешітіне қарап намаз 

оқитын. Мәдина кезеңінде: اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك     َفَوِلّ 
«Жүзіңді харам мешітіне қарай бұр»204, – деген аят 
түсіп, құбыла бағыты Қағбаға қарай өзгертіледі. 

Құран кәрімде:  َشْطَرُه ُوُجوَهُكْم  َفَولُّوا  ُكنُتْم  َما   Қай»  َوَحْيُث 
жерде болсаңдар да жүздеріңді Харам мешітіне 
(Қағба) қарай бұрыңдар»205 – деу арқылы құбылаға 
қарау парыз етілген. 

203 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
Бейрут, 1998 ж. 1-т., 181-б

204 «Бақара» сүресі, 144-аят.
205 «Бақара» сүресі, 144-аят.



152 Ислам ғылымхалы 

Біле тұра құбыладан басқа жаққа қарап оқылған 
парыз, нәпіл, жаназа намазы мен тиләуат сәждесінің 
ешқайсысы да дұрыс емес206.

Қағба Меккедегі ғимараттан ғана тұрмайды. 
Негізгісі – оның тұрған орны. Бұл қасиетті орынның 
көкке созылған жоғарғы жағы мен төменге қараған жағы 
да құбыла бағытына жатады. Сондықтан Қағбаның жа-
нында немесе ішінде тұрғандар, Қағбаның кез келген 
жағына қарай намаз оқи алады. Қағбаның айналасында 
жұртшылық шеңбер тәрізді тұрғандықтан, жамағатпен 
намаз оқыған кезде де имам мен жамағаттың бір бетте 
болуы шарт емес. Яғни имам Қағбаның бір жағына, 
жамағат басқа жағына қарап оқи алады. Ондайда имам 
жақ бетте тұрғандар имамның алдына шығып кетпеуі 
қажет. Ал басқа бетінде тұрғандардың Қағбаға имамнан 
жақын тұруы имамға ұюға бөгет жасамайды. Бастысы, 
имамға бетпе-бет қарап тұрмаса болғаны.

Қағбаның тысында, Қағбадан ұзақтау тұрғандардың 
дәл құбылаға қарауы парыз емес, Қағба бағытына қараса 
жеткілікті.

Қағба бағытын компаспен, мешіттердің құбыла 
бағыты, жұлдыздар мен күннің батысына қарай 
анықтауға болады.

Намазға тұрып, құбылаға бет бұрған соң «жүзімді 
құбылаға қараттым» деп айту шарт емес. Құбыланың 
Қағба екенін білсе жетіп жатыр.

Намазда тұрған адам қандай да бір орынсыз се-
беппен кеудесін құбыладан басқа жаққа бұрса, намазы 
бұзылады. Тек қана жүзін еріксіз бұрса, дереу құбылаға 
қайта қарауы керек. Бұл жағдайда намаз бұзыла 
қоймағанмен харамға жақын мәкрүһ жасаған болады.

206 Дөндүрен, 229-б.



153Намаз

Құбылаға бұрылуға шамасы жетпеген ауру-сырқау 
кісі бетін құбылаға қаратып беретін адам таппаса, 
шамасы жеткен жаққа қарап намазын өтейді. Ауру-
сырқау емес, алайда дұшпаннан немесе жыртқыш 
аңдардан қорқып құбылаға жүзін бұра алмаған адам 
да намазын шамасы жеткен жаққа қарап оқиды. Кісіге 
шамасы келмейтін міндет жүктелмейді. Бұл жайында 
Абдуллаһ ибн Омар (р.а.): 

َفِإْن َكاَن َخْوٌف َأَشدُّ ِمْن َذلَِك َصلَّْوا ِرَجاًل ِقَياًما َعَلى َأْقَدامهْم َو ُرْكَباًنا 

ُمْسَتْقِبِلي اْلِقْبَلة َوَغْير ُمْسَتْقِبِليَها 
«Егер үрей басымырақ болса, онда тұрып немесе 

мініс көлігінің үстінде отырып намаз оқыңдар. 
Құбылаға бет бұрсаңдар да, бұрмасаңдар да»207, – 
деген. 

Парыз намазын қандай да бір үзірге байланы-
сты көлігінің үстінде оқыған кісі шамасы жеткенше 
құбылаға жүзін бұруы қажет208. Құбылаға жүзін бұрудан 
қандай да бір ауру, науқастық секілді бір себеп туында-
са, құбыласы көліктің жүріп бара жатқан бағыты болып 
саналады209. Көлік, ұшақ, отарба секілді көліктерде 
шамасы жеткен құбылаға қарап оқиды, ал қандай да бір 
себеппен құбылаға қарай алмаса, көлік бағытына қарай 
оқиды. 

Жер балшық емес, шамалы дымқыл болса, онда 
көлігінің үстінде намаз оқуға рұқсат жоқ. Көлігінен 
түсуі қажет. Алайда жолдастарынан қалып қоюдан 
(мініс көлігі асау болса), адасып кетуден қорықса, онда 
көлігінің үстінде парыз намазын оқи алады. 

207 Сахих Бұхари, 4535
208 Н. Билмен, Бүюк ислам илмихали, 110-б.
209 Уаһбату Зуһайли, 478
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Құбыланың бағытын білмеген адам қасында 
сұрайтын кісі жоқ болған жағдайда күннің батуына, 
елдің орналасуына т.б. белгілерге қарап құбыланы 
анықтауға тырысып, ізденіс жасайды да шамамен осы 
бағытта болуы қажет деп топшылаған бағытқа қарап 
намазын өтейді. Намазын оқып болған соң құбыланың 
қате екенін білсе, намазын қайта өтеудің қажеті жоқ. 
Муаз ибн Жәбәл (р.а.): 

ُ َعَليِه َو َسلََّم ِفي َيْوِم َغْيٍم ِفي َسَفٍر ِإلَى َغْيِر  ِ َصلَّى الَّ َصلَّيَنا َمَع َرُسوِل الَّ

ْيَنا  ِ َصلَّ ْمُس َفُقْلَنا: َيا َرُسوُل الَّ َلَة َو َسلََّم َتَجلَّْت الشَّ ا َقَضى الصَّ اْلِقْبَلِة َفَلمَّ

ِ َعزَّ َو َجلَّ َها ِإلَى الَّ ِإلَى َغْيِر اْلِقْبَلِة َفَقاَل: َقْد ُرِفَعْت َصَلَتُكْم ِبَحّقِ
«Бірде Аллаһтың елшісімен бірге жолда кетіп бара 

жатқан кезде құбыладан басқа жаққа қарап намаз 
оқыдық. Ол кезде ауа райы бұлтты болатын. Намаз 
оқып болып, сәлем берген кезде, күн шықты. Біз Аллаһ 
елшісіне (с.а.с.): «Уа, Аллаһтың елшісі! Біз намазды 
құбыладан басқа жаққа қарап оқыппыз», – дегенде ол: 
«Шын мәнінде, сендердің намаздарың Аллаһ тағаланың 
құзырына көтерілді», – деп жауап берді»210, – дейді. 
Бірақ намаз оқып тұрған кезде, құбыланың қате екені 
есіне түссе, сол сәтте құбылаға жүзін бұрып, намазын 
аяқтайды. Қалада болсын, далада болсын, түнде немесе 
күндіз болсын құбыла бағытын білмеген жағдайда 
әркімнің есігін бір қағып құбыланы сұрауы шарт емес.

Егер кісі құбыла бағытын нақты білмей, қасында 
білетін адам бола тұра, одан сұрамай, өз білгенімен 
намаз оқып, шын мәнінде құбыла дұрыс болса, намазы 
жарамды, ал қателессе, жарамсыз саналады. Көзі 
көрмейтін адамның да жағдайы осындай. Өзі нақты 
білмеген жағдайда құбылаға қатысты сенімді кісінің 

210 Табарани, Мұғжамул-әусат 1/85 бет 246-хадис
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айтқанына бағынып, көрсеткен бағытқа қарай намаз 
оқу қажет. Өйткені хабар беру дәлел ретінде іздестіруге 
қарағанда қуаттырақ.

Құбыла бағытына қатысты бір мәмілеге келе алмаған 
көпшілік намаздарын жеке-жеке оқиды. Имамға ұйыса, 
бірақ өзінің көзқарасы бойынша құбыланы басқа жақта 
деп сенсе, онда намазы жарамсыз болып саналады. 

Кемеде кетіп бара жатқан адам шамасы жеткенше 
құбылаға қарауы қажет. Кеме бұрылған сайын ол да 
құбылаға жүзін бұруы керек.

Нәпіл намаздарға келсек, егер бір кісі жолаушылық 
кезінде қаланың тысында қандай да бір үзірсіз көлігінің 
үстінде қалаған жағына қарай оқи алады. Ибн Омардан 
(р.а.) жеткен бір хадисте Пайғамбарымыздың түйесінің 
үстінде түйесі қай жаққа қарағанына қарамастан жиі 
нәпіл оқығандығы айтылады. Осы хадистің басқа бір 
риуаятында ол: 

َهْت ِبِه،  َفِر َعَلى َراِحَلِتِه، َحْيُث َتَوجَّ َلم ُيَصّلِي ِفي السَّ  َكاَن النَِّبيُّ َعَلْيِه السَّ

ُيوِمُئ ِإيَماًء َصلَة اللَّْيِل، ِإلَّ اْلَفَراِئَض، َو ُيوِتُر َعَلى َراِحَلِتِه 
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) жолда кетіп бара жатқанда, 

түйесі қай жаққа қарай бұрылса да, түйесінің үстінде 
отырып намаз оқитын. Парыз намазынан өзге түнгі 
намаздарды және үтір намазын да түйесінің үстінде 
отырып ишаратпен оқитын»211, – деген. 

Әбу Юсуфтың көзқарасы бойынша, қаланың ішінде 
де осылайша нәпіл намазды оқу мәкрүһ емес. Ал имам 
Мұхаммедтің көзқарасы бойынша, қала ішінде мұндай 
намазды оқу мәкрүһ.

Жалпы алғанда, ең ежелгі әрі қасиетті мекен Қағбаға 
бет бұрудың мұсылмандар өмірінде береке-бірлікті 

211 Мүслим, ән-Нәфилә; Тахмаз, Фиқһул-ханафи, 1-т., 196-б.
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күшейту, тәртіп пен жүйені қамтамасыз ету әрі ортақ 
бір құлшылық сезімімен шаттану, ғибадаттың нұрымен 
нұрлану секілді хикметтері бар.

5. Уақыт 
Әр намазды өз уақытында өтеу парыз. Парыз на-

маздар: таң, бесін, асыр, ақшам, құптан. Жұма намазы 
бесін намазының орнына саналады. Бұл намаздардың 
бекітілген уақыттарын біліп, сол уақыт ішінде намаз-
дарды өтеу қажет. Уақытынан бұрын оқылған намаз 
жарамсыз, сондықтан уақыты кірген кезде қайта оқу 
қажет. Ал уақытын жіберіп алған намаз да қаза етілген 
боп табылады. Бұған Құрандағы: 

وُْقوتًا  َلَة َكانَْت عَلَى الْمُؤْمِِنيَن كَِتابًا مَّ  Ра сын да, на маз» ِإنَّ الصَّ
мүміндерге бел гі лі уа қыт тар да (атқару үшін) па рыз 
етіл ді»212 – деген аят дәлел. Ал бұл уақыттар хадистер 
арқылы бекітілген.

Қазаға тек қана бес уақыттық парыз намазы мен 
үтір жатады. Жұма намазы мен айт намаздары әрі 
намаз сүннеттері қағида бойынша қазаға саналмай-
ды. Намаздардың уақыттары мен қазасы туралы басқа 
бөлімдерде арнайы тоқталатындықтан, бұл мәселені 
осы жерден қысқа қайырмақпыз.

6. Ниет
Ниет ету – намаздың шарттарының бірі. Ниет 

бір іске бекіну мен сол істі жүзеге асыруды нақты 
қалауды білдіреді. Терминдік мағынасына келсек, ол – 
Аллаһ тағалаға жақын болу мақсатымен қандай да бір 
ғибадатты орындауды жүрекпен қалау деген сөз. Ал 
намазға қатысты ниет – күллі ғаламның иесі Хақ тағала 

212 «Ниса» сүресі, 103-аят.
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үшін кіршіксіз ниет, таза ықыласпен намаз оқуды қалау 
және қай намазды оқитынын алдын-ала білу.

Намазда ниеттің парыз екендігіне мұсылман 
ғалымдары бір ауыздан келіскен. Ниет риясыз, шынайы 

ықыласпен жасалуы қажет. Құранда:  ـَه  َوَما ُأِمُروا ِإلَّ لَِيْعُبُدوا اللَّ

يَن ُحَنَفاَء   Оларға (Кітап иелеріне) да мінсіз» ُمْخِلِصيَن لَُه الِدّ
әрі саф сенімді ұстана отырып, шынайы ықыласпен 
Аллаһқа ғана құлшылық ету бұйырылды»213, – 

делінген. Пайғамбарымыз: ْعَماُل ِبالّنِيَّاِت  Шын мәнінде» ِإنََّما اْلَ
амалдар ниетке байланысты»214, – деп, кез келген істе 
ниеттің маңызды екеніне баса назар аудартқан.

Ниет – жүрекке тән амал. Жүрекпен ниет етпей тек 
тілдің ұшымен ғана айту жеткіліксіз. Ниеттің тілмен 
айтылуы шарт емес, ол – мұстахап. Намазға ниет еткен 
кезде оны арабша немесе парсыша айту міндетті емес, 
қайта әркім өзі түсінетін тілмен айтуы қажет. Әйтпесе 
тілмен ниет етіп, жүрегі неге ниет еткенін сезбесе, намаз 
жарамсыз боп қалады.

Намазға арналған ниет
Парыз намаздарда яки үтір, айт секілді уәжіп на-

маздарды өтердің алдында олардың қай намаз екенін 
нақты белгілеу қажет. Мысалы, «Бүгінгі жұма намазы-
на, үтір намазына, айт намазына» деп әр намазға арнайы 
ниет ету секілді. Әйтпесе жалпы «парыз намазына ниет 
еттім» деу жеткіліксіз. Бұлай ниет ету нақты қай намаз 
екенін айқындамайды. Алайда сол намаз уақытының 
ішінде «осы уақыттың парыз намазын өтеуге» деп ниет 
ету жарамды. Намаздағы рәкат сандарын айтудың қажеті 
жоқ. Бірақ жұма намазының жөні бөлек. Оны уақыттың 
парызы деп оқуға болмайды. Өйткені сол күнгі негізгі 

213 «Бәйинә» сүресі, 5-аят.
214 Бұхари, Бәдул-уахии, 1; Мүслим, Имара, 155
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уақыт жұманікі емес, бесін намазынікі. Сондықтан жұма 
намазға деп арнайы ниет ету қажет. 

Нәпіл намаздарда «пәлен намаздың алғашқы сүннетін 
немесе соңғы сүннетін оқуға» деп ниет етіледі. Соны-
мен қатар, нәпіл намаздарда жалпы ниет ету жеткілікті. 
Ол намаздарды муәккәд немесе ғайру муәккәд, пәлен 
рәкат деп арнайы атап жатудың қажеті жоқ. Бірақ тарау-
их намазы үшін «тарауих намазын немесе сол уақыттың 
сүннет намазын оқуға» деп ниет ету қажет215.

Біреу жамағатпен намаз оқып жатқан көпшілікке 
қосылып, ол намаздың парыз я тарауих екенін ажыра-
та алмаса, «парыз намазына» деп ниет етеді. Егер әлгі 
жамағат парыз намазын оқыған болса, намазы дұрыс 
болмақ. Егер тарауих намазын оқып жатқан болса оқыған 
намазы нәпілге саналады. Тарауих Құптаннан бұрын 
оқылмайтындықтан, оның оқыған намазы тарауихқа 
саналмайды.

Ниет пен тәкбірдің (намазға бастар кездегі «ифти-
тах» тәкбірі) арасы жақын болуы қажет. Ол екі арада 
намазға кедергі жасайтын ішу-жеу, сөйлесу секілді 
әрекеттер орын алмағаны жөн. Мәселен, бір адам дәрет 
алып жатып қандай да бір намаз оқуды ниет етіп, артын-
ша ішіп-жемей яки әңгімелеспей барып намазға тұрса, 
сол ниеті намазға жарамды. Екі арада дәрет алу, мешітке 
қарай жүру секілді намазға қатысты амалдар орын алса, 
зияндығы жоқ. Намаз оқып жатып дәреті бұзылып, қайта 
намазға үлгерген кісі де сол секілді. Жаңадан ниет ету 
қажет емес.

Ниеттің тәкбірге жақын болуы – мәндүп. Ал намазға 
тұрып, тәкбір алғаннан кейін  намазға ниет етсе, намазы 
дұрыс болмайды. Басқа кейбір көзқарастар бойынша 
тәкбірден кейін «Субханәкә» немесе «Әғузу билләһи» 

215 Хамди Дөндүрен, Ислам илмихалы, Станбул 1991ж 235-б.
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деп айтпай тұрып жасалған ниет жарамды делінген. 
Дегенмен алдыңғы көзқарасты көпшілік ғалымдар 
құптаған. Сондай-ақ Шафиғи мәзһабында ниеттің 
тәкбірден бұрын жасалуы – шарт.

Қандай да бір парыз намаздың уақыты шыққанын 
білместен, уақыты шықпады деп намазды оқыса, ол 
намаздың қазасы өтелген болып саналады. Мысалы, 
егер бір кісі бесін намазының уақыты әлі шыққан жоқ 
деп есептеп, бесін намазын өтеуге ниет етіп, намазын 
өтеген соң уақыттың шығып кеткені анықталса, ол 
намазы қазаның орнына жүреді.

Біреу бір уақыттың парызына ниет етіп намазға ба-
стаса, кейін намазын нәпіл оқып жатырмын деп ойлап 
намазын тамамдаса, ол намазы парызға саналады. 
Өйткені намаздың соңына дейін ниетті есте ұстау шарт 
емес тек басында ниет етсе болды216.

Егер біреу алдымен нәпілге ниет етіп намазға 
тұрғаннан соң парызға ниет етіп, қайта тәкбір алса, 
парыз намазына бастаған болады. Егер керісінше, 
қандай да бір парыз намазға ниет етіп намазға тұрған 
адам бір рәкаттан кейін басқа бір парыз немесе нәпілге 
ниет етіп қайтадан тәкбір алса, алдыңғы намазын бұзып, 
кейінгі ниет еткен намазды бастаған болып саналады.

Жеке тұрып намаз оқыған адам намазының парыз не 
уәжіп екендігін нақты белгілеуі керек. Егер нәпіл болса, 
жалпы намазға ниет етуі жеткілікті. 

Әлі намаз оқуды бастамай тұрып имамға ұюға ниет 
етіп, имам «Аллаһу әкбар» деп тәкбір алмай жатып 
тәкбір алып қойған кісі имамға ұйыған болып саналмай-
ды. Алайда қайтадан имамға ұюды ниет етіп тәкбір алса, 
имамға ұйыған болады.

216 Х. Дөндүрен, 235-236-б.
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Имамға ұйыған кісінің оқитын намазын нақты 
белгілеместен «имамға ұйыдым немесе имаммен бірге 
намаз оқуға ниет еттім» деуі жеткіліксіз. Яғни, ол қай 
намаз екенін нақты белгілеуі керек. Мысалы, «бесін 
намазын оқуға ниет еттім, имамға ұйыдым» деген 
секілді.

Жамағаттың тәкбірі имамдікіне жақын болғаны 
жөн. Имам «Фатиха» сүресін оқып бітірмей тұрып 
имамға ұйып тәкбір алған кісі ифтитах тәкбірінің сауа-
бын алады.

Имамдыққа өткен кісінің имамдық жасауға ниет етуі 
шарт емес. Десе де егер оның артына ұйыған жамағаттың 
ішінде әйел адам бар болса, «Маған ұюшыларға имам-
мын» деп имамдыққа ниет етуі қажет.

Егер біреу бесін намазының уақытында әрі бесін, 
әрі асырға ниет етсе, ол ниет, уақыты кірген намаз үшін 
ғана жарамды. Яғни бесін намазына кірген болады. Ал 
уақыты кірмеген намаз бұған кедергі жасамайды217. 
Алайда уақыты кірмеген намаз үшін ниет етілмейді. 

Алда тұрған имамның кім екенін нақты білу қажет 
емес. Асан екен деп ойлап ұйығанда, әлгі имам Үсен 
болып шықса, сөкеттігі жоқ. Бірақ атын атап тұрып 
арнайы ұйығанда ол басқа біреу болып шықса, имамға 
ұйығаны жарамсыз саналады. Өйткені бұл белгілі бір 
шартқа тәуелді ниетке жатады.

Намаздың рүкіндері
Намаздың рүкіндері алтау: 
1. Ифтитах тәкбірі 2. Қиям, 
3. Қыраат,  4. Рукуғ, 
5. Сәжде, 6. Ақырғы отырыс. 
Енді осыларға жеке-жеке тоқталайық.

217 Н. Билмен, 116-117-б.
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1. Ифтитах тәкбірі
«Ифтитах» – «бастау, есікті ашып кіру» деген сөз. 

Терминдік мағынада намаз оқуға кірісерде құлақты 
қағып «Аллаһу әкбар» деп айту. Материалдық әлемнің 
тар қапасынан сытылып шығып, ғайып әлемінің 
босағасын аттағандай «Аллаһу әкбар» деп Жаратушыны 
ұлықтау намаздың бастамасы болып саналады. Соны-
мен қатар бұл тәкбірді «тахрим тәкбірі» деп те атайды. 
Тәкбірді түрегеп тұрып, өзіне естілетіндей дауыспен 
айту керек. Ал түрегеп тұруға шамасы жетпеген кісіге 
отырып айтуға рұқсат етіледі. 

Тарихтың қатпарларына үңілсек, азғындаған 
тұстарда адамзат жалған пұттарға сиынып, әркімді 
бір ұлықтап табынғанын көреміз. Мұсылман баласы 
«Аллаһу әкбар» деу арқылы Аллаһтан басқа ешқандай 
ұлы құдіреттің жоқ екенін терең сезініп, толық мойын-
дай түседі. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): ِإْحَراُمَها َو  ُهوُر،  الطُّ َلِة  الصَّ  ِمْفَتاُح 

التَّْسِليُم  اْنِقَضاُؤَها  َو   ,Намаздың кілті – тазалық» التَّْكِبيُر، 
тахримі (тыйымы яғни, тәкбір айтқаннан кейін 
намазға тән іс-қимылдардан өзге барлық іс-қимылға 
тыйым салынады) – тәкбір, аяқтаушысы – (намаздың 
соңғы отырысындағы) сәлем»218, – деп тәкбірдің 
маңыздылығын көрсеткен. 

Тағы бір хадисінде:  َل َيْقَبُل اّلُ َصَلَة اْمِرٍئ َحتَّى َيَضَع اْلُوُضوَء 

 Аллаһ тағала (қандай»  َمَواِضَعُه ُثمَّ َيْسَتْقِبَل اْلِقْبَلَة، َفَيُقوَل: اّلُ َأْكَبُر 
да бір) адам дәретті толық алып, содан кейін құбылаға 
қарап, «Аллаһу әкбар» деп тәкбір айтпайынша, нама-
зын қабыл алмайды»219, – деп ескерткен. Сондықтан 

218 Әбу Дәуіт, Таһарат 31; Тирмизи, Таһарат, 3
219 Нәсаи, Татбиқ 77; Дарими, Салат, 78
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намаз оқуға бастар кезде ифтитах тәкбірін алу намаздың 
бір рүкіні (тірегі).

Имамға тәкбірді басқаларға естілетіндей етіп алу – 
мұстахап. 

Намаз оқуға бастар кезде «Аллаһу әкбар» деудің 
орнына Жаратушыны тағзым ететін, ұлықтайтын басқа 
сөздерді: «Аллаһул-кәбир, Аллаһу Ағзам, Аллаһу 
Жәлил», яки тек «Аллаһ» деп қана айту парызды орын-
дау үшін жеткілікті. Ханафи мәзһабында «Аллаһу 
әкбар» деп бастау – уәжіп, одан басқа сөздермен бастау 
– тахриман мәкрүһ220. 

Тәкбір түсіруге шамасы жетпесе, (айталық, мылқау 
яки арабша айтуға тілі мүлдем келмесе) тәкбір айту ол 
адамның мойнынан түседі. Тәкбірдің бір бөлігін ғана 
айтуға шамасы жетсе, әлгі бөлімнің Аллаһты ұлықтау 
мағынасы болса, шамасы келгенін ғана айтады. Ондай 
жағдайда тәкбірдің орнына ниет ету жеткілікті221. 

«Аллаһу әкбар» дегенде «әкбар» сөзінде ортадағы 
әлифті қаттырақ созып жіберсе, мағына өзгеретіндіктен 
тәкбір жарамсыз болады. «Аллаһ» деген кездегі алғашқы 
әлифті мәд қылып, яғни «ААллаһ» – деп созып жіберген 
жағдайда да ол күмәнділікті, яғни «Аллаһ па ұлық?» – 
деген мағынаны білдіргендіктен, тәкбір жарамсыз болып, 
намазды бастай алмайды. Мұхаммед ибн Муқатилдің 
көзқарасы бойынша, егер намаз оқушы  әріпті созып-
созбау мәселесін ажырата алатындай сауаты жоқ болған 
жағдайда намаз бұзылмайды. Алайда алдыңғы көзқарас 
негіз ретінде қабылданады. Өйткені білімсіздік үзірге 
саналмайды222.

220 Дөндүрен, 238-б.
221 У. Зуһайли, 1-т., 497-499-б.
222 Абдулхамид Тахмаз, фиқһул-ханафи фи саубиһил-жадид, 

Бейрут, 1998 ж. Ханафитски фиқһ 1/ 160-б; Н. Билмен, 118-
119-б.
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Имамға ұю үшін ифтитах тәкбірін түрегеп тұрып 
алуы шарт. Сондықтан намаз оқушы кісі, рукуғта тұрған 
имамға ұйығанда «Аллаһ» сөзін тік тұрып, «әкбар» сөзін 
рукуғта алған жағдайда имамға ұйыған боп саналмай-
ды. Қайтадан бойын тіктеп барып тәкбір алуы қажет. 
Осы арада рукуғқа үлгере алмаса, бірінші рәкатты қаза 
етіп оқиды.

Тәкбірді ниеттен кейін алу қажет, имамға ұйыған 
адам тәкбірді имамнан бұрын алмауы тиіс. Ғалымдар 

бұған: َماُم لُِيْؤَتمَّ ِبِه، َفَل َتْخَتِلُفوا َعَلْيِه، َفِإَذا َكبََّر َفَكّبُِروا  ِإنََّما ُجِعَل اْلِ
«Имам оған ұю үшін тағайындалады. Ендеше, 

онымен қайшылыққа түспеңдер. Ол тәкбір алғанда, 
сендер де тәкбір алыңдар» – деген хадисті дәлел ретінде 
келтіреді223.

2. Қиям
Қиям «түрегелу, тікесінен тұру» дегенді белдіреді. 

Шамасы жеткен кісінің парыз намаздарында яки үтір 
немесе нәзір (атау) секілді уәжіп намаздарда тіке тұруы 
намаздың ішкі парызы немесе тіректерінің бірі болып 
табылады. Сондықтан тіке тұрып оқуға шамасы келетін 
кісінің парыз немесе уәжіп намазды отырып оқуына 

болмайды. Құран кәрімде:  ـِه َقاِنِتيَن -Аллаһтың ал» َوُقوُموا لِلَّ
дында асқан тақуалықпен толықтай мойынсұнған 
күйде тұрыңдар»224, – делінген. Бұл мәселеге қатысты 
Имраннан (р.а.) Хаким мына оқиғаны риуаят етеді: 
«Менің бір сырқатым (геморрой) бар еді. Намазды 
қалай оқу керектігін сұрағанымда, Пайғамбарымыз 

(с.а.с.):  َجْنٍب َفَعَلى  َتْسَتِطْع  لَْم  َفِإْن  َفَقاِعًدا،  َتْسَتِطْع  لَْم  َفِإْن  َقاِئًما،     َصّلِ 
«Түрегеп тұрып оқы, егер шамаң келмесе, отырып, оған 

223 У. Зуһайли, 1-т., 500-б.
224 «Бақара» сүресі, 238-аят.
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да шамаң жетпесе, бір қырыңмен жатып оқы», – деп 
жауап берді. 

Имам Нәсәи риуаят еткен хадисте: َفِإْن لَْم َتْسَتِطْع، َفُمْسَتْلِقًيا  

ُ َنْفًسا ِإلَّ ِوْسَعَها   Егер шамаң жетпесе, шалқаңнан» َل ُيَكّلُِف الَّ
жатып оқы. Аллаһ тағала ешкімге шамасы келмейтін 
істі жүктемейді»225, – деген нұсқа да кездеседі.

Демек, егер сырқат кісі түрегеп тұруға шамасы 
келмесе, яки түрегеп тұрған жағдайда ауру-сыздауы 
артып, сырқаты күшейіп кетуінен қорықса, намазды 
отырып оқиды. Шамасы жетсе, рукуғ пен сәждені де 
жасайды. Сонымен қатар, біраз уақыт түрегеп тұруға 
шамасы жеткен уақытқа дейін түрегеп тұрып оқиды да, 
шамасы жетпеген бөлігін отырып оқиды. Дегенмен иф-
титах тәкбірін түрегеп алуға шамасы жеткен кісі түрегеп 
алуы қажет. Ал одан кейін қалған бөлігін отырып оқи 
береді.

Сырқат кісі түрегеп тұра алғанымен, рукуғ немесе 
сәжде жасағанда қиналса, түрегеп тұрып оқуы шарт 
емес. Отырып ишаратпен оқи береді. Бірақ имам Зуфәр 
мен тағы үш имамның көзқарасы бойынша, түрегеп 
тұрып, ишаратпен оқиды. 

Ханафи мәзһабында түрегеп тұрудың шегі: кісі 
шамалы иілгенде созған қолы тізесіне жетпесе, ол қиям 
жасаған боп есептеледі226. 

Рукуғ пен сәждеге барғанда жарақатынан қан ағатын 
кісі намазын түрегеп тұрып немесе отырып ишарат 
арқылы оқиды. Екі көзі сырқат кісі, емделу барысын-
да жатуы қажет болса, оның мойнынан да қиям жасау 
борышы түседі227. Ал түрегеп тұрып намаз оқығанда 

225 Бұхари, Тәксир, 19; Әбу Дәуіт, Салә, 175; Тирмизи, Салә, 157
226 Тахмаз, 161-б.
227 Тахмаз, 161-б.
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зәрін ұстай алмаған кісі намазын отырып оқиды әрі 
рукуғ пен сәждесін біраз иіліп жасайды228.

Сырқатына байланысты сәждені толық жасауға 
күші жетпейтін кісіге сәжде жасау үшін алдына жастық 
немесе орындық секілді нәрсе қоюдың қажеті жоқ. Ол 
рукуғ пен сәждені шамасы жеткенше иіліп, ишаратпен 
жасайды.

Жәбир (р.а.) былай риуаят етеді: 

ُ َعَلْيِه وَ َسلََّم َعاَد َمِريًضًا َفَرآُه ُيَصّلِي َعَلى ِوَساَدٍة َفَأَخَذَها   َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى الَّ

ْرِض  َفَرَمى ِبَها َفَأَخَذ ُعودًا لُِيَصّلَِي َعَلْيِه َفَأَخَذُه َفَرَمى ِبِه َوَقاَل: َصّلِ َعَلى اْلَ

ِإْن اْسَتَطْعَت َو ِإلَّ َفَأْوِمْئ ِإيَماًء َو اْجَعْل ُسُجوَدَك َأْخَفَض ِمْن ُرُكوِعَك 
«Бірде Пайғамбарымыз (с.а.с.) ауырып жатқан 

бір кісінің көңілін сұрауға барғанда, әлгі науқастың 
жастыққа сәжде жасап жатқанын көреді де, 
жастығын алып тастайды. Сонда науқас намаз оқу 
үшін бір ағашты алады, Аллаһ елшісі (с.а.с.) оны да 
алып тастайды да, оған: «Егер шамаң жетсе, намазды 
жерге түсіп оқы. Оған шамаң келмесе, ишаратпен оқы. 
Сәждені рукуғқа қарағанда шамалы иіліңкіреп жаса», 
– деп айтты»229.

Дегенмен, әлгіндей нәрселерге сәжде жасауға 
да рұқсат бар. Ол жағдайда егер сәжде жасағанда 
қаттылықты сезсе, рукуғ пен сәжде жасап оқыған болып 
саналады, қаттылықты сезбесе ишаратпен оқығандай 
болады. 

Намаз барысында мазасызданған кісі намазының 
қалған бөлігін шамасы жеткеніне қарай оқып бітіреді. 
Қандай да бір мазасыздығына байланысты намазын 
отырып оқи бастаған адам рукуғ пен сәжде жасағаннан 

228 Н. Билмен, 119-б.
229 Зәйләи, Насбур-райә, 2-т., 75-б.
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кейін жағдайы түзелсе, намазын түрегеп тұрып 
жалғастырады.

Жүзіп бара жатқан кемеде қандай да бір үзір болма-
са да намазды отырып оқуға рұқсат. Бірақ түрегеп тұрып 
оқыған абзалырақ. Бұл – Имам Ағзамның көзқарасы. 
Ал екі имамның көзқарасы бойынша, бастың айна-
луы секілді бір үзір кездеспеген жағдайда жүзіп бара 
жатқан кемеде отырып оқуға болмайды. Өйткені қиям 
– парыз. Зәрулік тысында оны тәрк етуге рұқсат жоқ. 
Имам Ағзамның көзқарасында жүзіп бара жатқан 
кемеде көбіне бас айналады. Мұндай жағдайдың жиі 
қайталануы тұрақты жағдай секілді есептеледі230.

Теңіз жағалауында тоқтап тұрған кеме егер теңселіп 
тұрса, үкімі жүріп бара жатқан көлік секілді болып 
есептеледі. Ондай кездерде мүмкіндігінше жерге түсіп 
оқу қажет. 

Қандай да бір үзірсіз парыз не уәжіп намаздарды 
мініс көліктерінің үстінде оқуға болмайды. Ал тоқтап 
тұрған көліктерде намазды түсіп оқуға ешқандай кедергі 
жоқ. Алайда ұзақ уақыт бойы көлік тоқтамай жүретін 
болса, мұндай зәрулік жағдайда намазды отырып 
оқиды.

Мініс көлігінің үстінде намаз оқитын кісі рукуғ пен 
сәждені ишарат арқылы жасайды. Сәждеге барғанда 
рукуғтан шамалы төменірек иіледі. Мініс көлігіндегі 
ердің басы секілді нәрсеге маңдайын сәждеге тигізуі – 
мәкрүһ.

Сүннет және мұстахап секілді нәпіл намаздарды үзір 
кездеспесе де отырып оқи беруге болады. Бұған Имран 
ибн Хұсейннен келіп жеткен мына хадис дәлел: «Мен 
Аллаһ елшісінен (с.а.с.) намазды отырып оқыған адам 
жайлы сұрағанымда, ол:

230 Н. Билмен, 121-б.
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َصَلُتُه َقاِئًما َأْفَضُل ِمْن َصَلِتِه َقاِعًدا َوَصَلُتُه َقاِعًدا َعَلى الّنِْصِف ِمْن 

َصَلِتِه َقاِئًما َوَصَلُتُه َناِئًما َعَلى النَّْصِف ِمْن َصَلِتِه َقاِعًدا
«Оның түрегеп тұрып оқыған намазы отырып 

оқыған намазынан абзалырақ. Отырып оқыған 
намазының сауабы – түрегеп тұрып оқыған намазы 
үшін алатын сауаптың жартысы, ал жатып оқыған 
намазының сауабы – отырып оқыған намазы үшін 
алатын сауаптың жартысы болады», – деп жауап 
берді»231. 

Имам Нәуәуи бұл хадисте нәпіл намаз жайлы сөз 
болғанын айтады. Ал парыз намазына келсек, ғалымдар 
түрегеп тұрып оқуға шамасы келгендердің отырып 
оқуына болмайтындығына бірауыздан келіскен. Бірақ 
түрегеп тұрып оқуға шамасы жетпеген жағдайда сауабы 
кемімейді. 

Әбу Мұсаның жеткізген бір хадисінде Пайғам-

барымыз (с.а.с.): َيْعَمُلُه لَُه ِمْثَل َما َكاَن  َأْو َساَفَر ُكِتَب  اْلَعْبُد   ِإَذا َمِرَض 

َصِحيًحا   Аллаһтың пендесі сырқаттанып қалса» ُمِقيًما 
немесе сапарға шықса, оған сау кезінде үйінде жасаған 
амалдарының сауабындай сауап жазылады»232, – деген. 
Жалпы нәпіл намаздарда жеңілдік әрі кеңшілік бар. Со-
нымен қатар, нәпіл намаздардың түрі көп. Егер бәрінде 
қиям міндетті болса, науқастарға ауыр соғатындықтан, 
нәпіл намаздардан суып кетуі мүмкін. Әрине шамасы 
келіп жатса, түрегеп тұрып оқыған намаздың сауабы 
көбірек. 

Әбу Ханифаның көзқарасы бойынша, таң намазының 
сүннеті бұған жатпайды. Өйткені ол муәккәд сүннет. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) нәпіл намаздардың ешқайсысын 

231 Сахих Бұхари 111-6. Тахмаз, фи саубил-жәдид, 203-б.
232  Сахих Бұхари, 299-6.



168 Ислам ғылымхалы 

таң намазының екі рәкат сүннеті секілді үздіксіз 
оқымаған233. 

Айша анамыздан келіп жеткен тағы бір хадис-

те Аллаһ елшісі: ِفيَها َوَما  ِنَيا  الدُّ ِمَن  َخْيُر  اْلَفْجِر   Таң» َرْكَعَتا 
намазындағы екі рәкат сүннет осы дүниедегі барлық 

нәрселерден қымбат»234, – десе, басқа бір хадисте: ل 

 Атты әскер желкелеп қуып келе» َتْتُرُكوَها َو لَْو َطَلَبْتُكُم اْلَخْيُل
жатса да, бұл намазды тастамаңдар»235, – деген. 

Тарауих намазын да үзірсіз отырып оқу – мәкрүһ.
3. Қыраат (Құранды дауыстап оқу)
Намазда Құран аяттарын өзі еститіндей әрі дыбыс-

тарын анық етіп оқу – рүкін жағынан парыз болып та-
былады. Қыраат қиямда оқылады. Өзі естімейтіндей 
етіп оқу қыраатқа саналмайды. Намаздың негізгі 
бөлігін құрайтын қиям, рукуғ, сәжде секілді тіректеріне 
қарағанда қыраат қосымша тірек ретінде саналады. 
Сондықтан қиям, рукуғ, сәжде мен ақырғы отыру на-
мазды жамағатпен һәм жалғыз оқығанда тәрк етілмейтін 
болса, имамға ұйыған адамның мойнынан қыраат 
түседі.

Үтір мен нәпіл намаздардың барлық рәкаттарында, 
екі рәкаттық парыз намаздардың екі рәкатында – қыраат 
парыз. Ал төрт және үш рәкаттық парыз намаздарда, 
алғашқы екі рәкатында қыраат парыз. Сахих көзқарас 
бойынша, «Фатиха» сүресін оқу – уәжіп. «Фатиха» 
сүресін оқымай, Құраннан бірнеше аят оқыса, намаз-
да парыз болған қыраатты орындаған болады, бірақ 
«Фатиха» сүресін оқу уәжіп болғандықтан, уәжіпті 

233 Тахмаз, 160-б. Мүслим риуаят еткен.
234 Сахих Мүслим, 725
235 Әбу Дәуіт. Тахмаз, Фи сәубил-жадид, 203-б.
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тәрк еткені үшін тахриман мәкрүһ саналады. «Фатиха» 
сүресін қателесіп оқымай кеткен жағдайда сәһу сәждесін 
жасау керек. 

Ханафи мәзһабының ғұламалары «Фатиханы 
оқымаған адамның намазы қабыл емес» деген хадисті 
намаздың жарамсыз болуына емес, сауабының кем бо-
латынына дәлел ретінде қабылдаған. Өйткені Құранда:  

اْلُقْرآِن  ِمَن  َر  َتَيسَّ َما  -Құранның жеңіл келген аят» َفاْقَرُءوا 
тарынан оқыңдар»236 – деген аят бар. Бұл аят жалпы 
Құран оқуды бұйыруда. Сондықтан Құранның ішіндегі 
қандайда бір бөлігін оқумен бұл жүзеге асуда. Әрі парыз 
екендігі қуатты әрі нақты үкімді әлсізірек дәлелмен 
алмастыруға келмейді. «Хабару уахид» жолымен келген 
хадис онымен амал етуді қажет етеді, бірақ парыздықты 
білдірмейді.

Сонымен қатар намазын дұрыс оқымаған біреуге 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.): 

َلِة    َفَأْسِبِغ    اْلُوُضوَء ُثمَّ اْسَتْقِبِل اْلِقْبَلَة َفَكّبِْر ُثمَّ اْقَرْأ َما   ِإَذا ُقْمَت ِإلَى الصَّ

َر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن َتَيسَّ
«Намазға тұрған кезіңде дәретіңді толық ал, сосын 

құбылаға бет бұрып, тәкбір ал, сосын өзіңе жеңіл 
тиетін Құран аяттарын оқы»237 – деген хадисі де бұл 
үкімді қуаттайды. Егер «Фатиха» сүресін оқу парыз 
болса, ол да айтылған болар еді238. 

Ал басқа риуаяттар бойынша, парыз намаздардың 
үшінші және төртінші рәкаттарында қыраатқа рұқсат 
етілумен қатар тәсбих айту, яки тәсбих айтарлықтай 

236 «Музаммил» сүресі, 20-аят.
237 Насбур-райә, 1-т., 366-б.
238 У. Зуһайли, 1-т., 510-б.
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көлемде үнсіз тұруға да болады, мұнымен намаз 
бұзылмайды. Алайда «Фатиха» сүресін оқу – сүннет. 

Намазда қырааттың парыз мөлшері, Имам Ағзамның 
көзқарасы бойынша, парыз етілген әр екі рәкатта қысқа 
болса да жоқ дегенде бір аят оқылса, парыз орындалды 
деп есептеледі. Бірақ екі имамның көзқарасы бойынша, 
өте қысқа болса жоқ дегенде үш аят, яки үш қысқа аятқа 
тең келетіндей ұзын бір аят оқу қажет.

Қырааттың парыздығына Құрандағы: َما َفاْقَرُءوا     

اْلُقْرآِن ِمن  َر   Құранның жеңіл келген аяттарынан» َتَيسَّ
оқыңдар»239, –  деген аят дәлел. Сонымен қатар 

Пайғамбарымыздың (с.а.с.):  َل َصَلَة ِإلَّ ِبِقَراَءٍة  «Қыраатсыз 
намаз жоқ»240, – деген хадисі де осы үкімді қуаттайды.

Имамға ұйыған кісінің Құран оқуы қажет емес. Ахмад 

ибн Ханбәл Құрандағы: َأْنِصُتوا َو  لَُه  َفاْسَتِمُعوا  اْلُقْرآُن  ُقِرَئ  ِإَذا   َو 

 ,Құран оқылған кезде бірден құлақ асып»  لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن
үнсіз тыңдаңдар, сонда мейірімге бөленесіңдер»241, – 
деген аятты осы үкімге дәлел ретінде келтіреді242.  

Хадисте:  َماِم لَُه ِقَراَءٌة َماِم َفِإنَّ ِقَراَءَة اْلِ -Кімде»  َمْن َصلَّى َخْلَف اْلِ
кім имамның артында тұрып намаз оқыса, имамның 
оқығаны оның да оқығаны болып саналады»243  және  

َماُم لُِيْؤَتمَّ ِبِه، َفَل َتْخَتِلُفوا َعَلْيِه، َفِإَذا َكبََّر َفَكّبُِروا َوِإَذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا   ِإنََّما ُجِعَل اْلِ
«Имам жамағат ұю үшін тағайындалады. Ендеше 
онымен қайшылыққа түспеңдер. Имам тәкбір алғанда, 

239 «Мүзәммил» сүресі, 20-аят.
240 Мүслим, Салә, 42; Әбу Дәуіт, Салә, 132, 167
241 «Ағраф» сүресі, 204-аят.
242 У. Зуһайли, 1-т, 511-б.
243 Ибн Мажә, Иқама, 18
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сендер де тәкбір алыңдар және Құран оқыған кезде 
үнсіздік сақтаңдар»244, – деген хадистер дәлел. 

Бір әріптен тұратын, мысалы, «Нун» секілді аяттар-
ды оқу жеткіліксіз, өйткені ол қыраатқа саналмайды. 

Имам Ағзамның пікірінше, бір аяттан басқаны оқуға 
шамасы келмеген кісі, әр рәкатта аятты бір-ақ мәрте 
оқиды. Ал екі имамның пікірінше, бір аятты үш рет 
қайталайды. Бірақ үш аят оқуға шамасы келетін кісінің 
бір аятты үш рет қайталап оқуына рұқсат жоқ.

«Аятүл-күрси» секілді ұзын аяттың бір бөлігін бір 
рәкатта, қалған бөлігін басқа рәкатта оқу жеткілікті са-
налады. Өйткені ол үш қысқа аят оқығанға тең245.

Зәлләтул-қари (Құран оқушының қателігі)
Намазда «Фатиха» сүресі мен қосымша оқылатын 

сүрелерді қатесіз жаттап, дұрыс оқу қажет екені белгілі. 
Өйткені Құран оқу барысында түрлі себептер мен 
қателіктер де орын алып жатады. Мұндай қателіктерге 
фиқһ терминологиясында «зәлләтул-қари» делінеді. 
Бұндай қателік арабта да, араб еместе де кездесуі 
кәдік. Арабша білмейтіндер үшін әріптерді дұрыс оқу 
мен дыбыстарды дұрыс шығара білу де айтарлықтай 
қиындық туғызады. Осы себепті ғалымдарымыз Құран 
оқыған кезде жіберілген қателердің қайсысының на-
мазды бұзып-бұзбайтындығына қатысты қағидаларды 
анықтаған. Кейбірін айта кетсек:

Намаздың рүкіні (тіректерінен) саналған қыраатты 
орындау барысында Құранның бір сөзінің дұрыс ай-
тылуын біле тұра мағынасы өзгеретіндей етіп өзгертіп 
оқу намазды жарамсыз етеді. Ал білместікпен жасалған 
қателік орын алған жағдайда негізгі қағида өзгертілген 
сөздің Құраннан немесе Құраннан емес екеніне қарау 

244 Бұхари, Тәксир, 19; Әбу Дәуіт, Салә, 68; Тирмизи, Салә, 150
245 Н. Билмен, 121-122-б.
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керек. Егер Құран сөзінің тысында бір сөз айтылған 
болса, намаз бұзылады. 

Иғрабта (септікте) қателік болса, намаз 
бұзылмайды. Тіпті сөздің мағынасы септіктен өзгеріске 
ұшыраса, намаз бұзылған болып саналмайды. Өйткені 
намаз оқушылардың көпшілігі араб тілінің септігін біле 
бермейді. Мұндай септік қателігімен намаз бұзылады 
дейтін болсақ, намаз оқушылардың көпшілігіне қиындық 
туындайды. Сондықтан шариғат мұндай жағдайда намаз 
бұзылмайды деген. Сонымен қатар намазда аяттағы 
шаддалы сөзді шаддасыз, созылып оқылатын әріпті 
қысқа оқу, қысқа оқылатын әріпті созып оқу, идғаммен 
оқылатынды идғамсыз оқу, идғамсыз оқылатын сөзді 
идғаммен оқу намазды бұзбайды. Мысалы, «ииякә» 
сөзін «иякә» деп шаддасыз оқу секілді246. 

Сөздің бір бөлігі жұтылып қалса, мысалы, «Әл-
хамду» сөзін айтқанда ұмытып немесе демі жетпей 
қалудың нәтижесінде «әл» деп тоқтап қалғаннан кейін 
«әл-хамду» деп айтылса немесе айтылатын бір сөз еске 
түспей қалып, келесі сөзге өтіп кеткен жағдайда көпшілік 
ғалымдардың көзқарасына қарай намаз бұзылмайды.

Аятқа бір әріп қосылып айтылған жағдайда мағына 
өзгермесе намаз бұзылмайды ал мағына өзгерсе намаз 
бұзылады. Мысалы, «Аллаһу әкбар» «Аллаһ тағала ең 
ұлық» деген мағынаға келсе «А Аллаһу әкбар» «Аллаһ 
па ең ұлық?» деген күмәнді мағынаға саятындықтан 
намаз жарамсыз болып саналады. 

Бір әріптің орнына басқа бір әріп қойған болса, 
мұндай жағдайда ол өзгерген сөз Құранда бар болса 
және мағынасы өзгермесе намаз бұзылмайды. Мысалы, 
«Инна залимина» сөзінің орнына «инна залимуна» деп 

246 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
Бейрут, 1998 ж. 25-6.
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өзгертіп оқыса немесе «уәл-арда уа мә дахаһә» сөзінің 
орнына «уәл-арда уа мә тахаһә» деп «да» әрібінің 
орнына «та» әрібін оқыса, намаз бұзылмайды. Өйткені 
бұл сөздер Құранда бар. Ал оқылған сөз Құранда кездес-
песе және мағынасы да негізгі мағынадан алыс болса 
намаз бұзылады. 

Бір әріптің орнына дыбысталуы жақын басқа 
бір әріпті шатасып оқу: Егер бұл әріптер «син» мен 
«сад» секілді махраждары жақын әріптер болса намаз 
жарамды. Мысалы, «Аллаһуссамәд» деудің орнына 
«Аллаһуссамәд» деп қалың «сы» дыбысын жіңішке 
«син» әрібімен алмастырып айтса және сол секілді 
«Фәлә тәқхәр» деудің орнына «Фәлә тәқһәр» деу, 
«Фәтхун қарииб» деудің орнына «Фәтхун ғәрииб» деп 
оқу намазды бұзбайды. Алайда ғалымдардың көпшілігі 
«Аллаһу әхәд» деудің орнына «Аллаһу әхәт» деу на-
мазды бұзады деп санағандықтан, «Ықылас» сүресін 
оқыған кезде «дәл» әрібін «тә» деп оқу үлкен қателік 
екенін ескерткен.

Әбу Ханифа мен Мұхаммед Шайбанидың 
көзқарасынша, егер сөздің бір әрібі оқылмай, ол сөздің 
мағынасы өзгерсе, намаз бұзылады. Мысалы, «халақна» 
(біз жараттық) сөзін оқығанда бірінші «ха» әрібінсіз 
«лақна» деп оқу, «жағална» (біз істедік) деген сөзді 
оқығанда бірінші «ж» әрібін оқымай «ғална» деп оқу 
намазды бұзады. Ал Әбу Юсуфтың көзқарасынша 
бұзылмайды247. 

Сөздердің орны ауысқанда мағына өзгеріп 
кетпейтін болса, намаз бұзылмайды. Мысалы, «Фиһә 
зәфиирун уә шәхииқун» деудің орнына «Фиһә шәхииқун 
уә зәфиирун» деу секілді.

247 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
Бейрут, 1998 ж. 257
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Егер біреу намазда сүре оқу барысында үлкен қате 
жіберіп, артынша қайтадан түзетіп оқыса, намазы 
бұзылмайды.

Құран оқу барысында аз немесе көбірек көлемде 
аяттарды аттап кету намазды бұзбайды.

Егер намазда қырааттың бір әрібі ауысып, сөздің 
мағынасы өзгерген жағдайда, өзгерген сөздің мағынасы 
сенім (иман) жағынан күпірлікті білдірсе, намаз 
бұзылады. Бұл күпірлік сөзді әдейі, біле тұра оқыса, 
кәпір болады, ал егер білместікпен, қателесіп оқыса, 
кәпірдің сөзін айтқан болып саналады. Сондықтан 
қандай жағдай болсын мағынасы күпірлікке ауысса, 
намаз бұзылған болып саналады.

Намазда тоқтайтын жерде (уақыф белгілері бар 
жерде) тоқтамай оқу немесе бастамайтын жерден бастау 
намазды бұзбайды. 

Сақау, әріпке тілі келмейтіндердің намаздағы 
қырааты. Сақауша оқу деп бір әріпті екінші бір әріпке 

ауыстырып оқуды айтады. Мысалы, син )س ( әрібінің 

орнына сақау )ث( сә әрібін оқу, «ра» әрібінің орнына 
«лә», «ға» әріптерін оқу. Мысалы, «раббил аламин» 
сөзін «лаббил аламин» деп оқу, «әр-рахмани р-рахим» 
сөзіндегі «ха» әріптерінің орнына «һа» әрібін қойып оқу, 
«шайтанир-ражим» дегендегі «та» әрібінің орнына «тә» 
әрібімен оқу, «иияка нағбуду» сөзіндегі «айн» әрібін 
оқымай «набуду» деп оқу секілді. Бұлайша оқудың үкімі 
төмендегідей:   

а) Сақау кісі тек сақауларға ғана имам бола алады. 
ә) Ол әрдайым тілі келмейтін әріптерді дұрыстауға, 

дұрысын үйренуге тырысып жүруі керек. 
б) Егер намаз оқытатын имам болса жеке оқуына 

болмайды, имамға ұйығаны дұрыс. Ал имам болмаса 
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жеке оқуына болады. Алайда шариғатта шамасы кел-
меген нәрсеге мәжбүрлік жоқ. Сондай-ақ қиындық ту-
дыратын әріптері жоқ сүрелерді оқу арқылы жеке намаз 
оқуына болады248. Алайда сақаулығы қатты білінбесе, 
яғни бір әріпті анық айта алмаса, ол сақау болып санал-
майды.

4. Рукуғ
Рукуғ – иілу деген сөз. Намазда рукуғ – парыз. 

Рукуғтың парыздығы Құран мен сүннет арқылы 

бекітілген. Аллаһ тағала:  َها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا  Уа, иман»  َيا َأيُّ
келтіргендер! Иіліп рукуғ жасаңдар»249, – деген. Нама-
зын дұрыс оқымаған бір кісіге Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

 сосын толық қанағаттанғанша...» ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َراِكًعا
иіліп рукуғ жаса»250, – деген. Қырааттан кейін еңкейіп 
рукуғ жасалады. Рукуғ жасаған кезде бас пен арқаны 
түзу ұстап екі қол тізеге қойылады. Сондықтан намаз 
оқушының тек қана басын июі жеткілікті емес, арқасын 
да иіп, бас пен арқа бір сызықтың бойында болуы керек. 
Толық рукуғ осылай жасалады. Әбу Хумәйд Аллаһ 

елшісінің (с.а.с.) рукуғын былайша сипаттайды:  َرَأْيُتُه ِإَذا 

 Пайғамбарымыз рукуғ»  َرَكَع َأْمَكَن َيَدْيِه ِمْن ُرْكَبَتْيِه ُثمَّ َهَصَر َظْهَرُه 
жасаған кезде, оның екі қолын тізесіне қойғанын және 
арқасын түзу ұстағанын көрдім»251. 

Айша анамыз: 

ْبُه، َو  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم - ِإَذا َرَكَع لَْم َيْرَفْع َرْأَسُه، َولَْم ُيَصّوِ َكاَن النَِّبيُّ - َصلَّى الَّ
248 Шәрхул-мания 482; Рәддул-Мұхтар, 1/391; Абдулхамид Тахмаз, 

Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, Бейрут, 1998 ж. 258-б.
249 «Хажж» сүресі, 77
250 Байһақи, Сүнәну-кубра
251 Бұхари, Азан, 120; Әбу Дәуіт, Салә, 116
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لَِكْن َبْيَن َذلَِك
«Расулаллаһ (с.а.с.) рукуғ жасағанда, басын жоғары 

көтермейтін һәм төмен қарай да тым қатты имейтін. 
Сол екеуінің арасында ұстайтын»252, – деген. 

Рукуғқа барған кезде кісінің тұрысы қиямға жақын 
болса, рукуғ жарамсыз, ал рукуғқа жақын болса рукуғ 
дұрыс деп саналады.

Имам рукуғта тұрған кезде ұйыған кісі тіке тұрып 
тәкбір алып, сосын рукуғқа иіледі. Бірақ тәкбірді тіке 
тұрып емес рукуғқа иіліп барып алса, намазы бұзылады 
әрі имамға ұйыған болмайды. Имам рукуғта тұрған 
кезінде рукуғқа үлгерген кісі сол рәкатты имаммен 
бірге оқыған боп есептеледі. Имам рукуғта тұрған кезде 
тәкбір алып рукуғқа барғанда, имам рүкұғтан көтеріліп, 
қиямға тұрып қойған болса, ол рәкатқа кешігіп қалған 
болады. Намаздың соңында имам сәлем берген кезде, ол 
сәлем бермей, үлгермеген рәкатын өзі толықтырады.

Имамға ұйыған кісі имамнан бұрын рукуғқа барса 
әрі имамнан бұрын рукуғтан қиямға тұрса, бұл рукуғ 
ретінде саналмайды. 

Имам рукуғта тұрған кезінде имамға ұйыған кісінің 
екі рет тәкбір алуы қажет емес. Тіке тұрып «Аллаһу 
әкбар» деп рукуғқа барса, әрі ифтитах тәкбірін, әрі 
рукуғтың тәкбірін алған боп есептеледі253.

Рукуғта бір сәт, яғни, «Суб ха наллаһил-азим» деп ай-
татындай мезет кідіру және рукуғтан басты көтергенде 
қиямда да кем дегенде алдыңғысындай уақыт кідіру – 
уәжіп болып табылады254.

252 Мүслим, Салә, Әбу Дәуіт, Салә, 122, Ибн Мажә, Иқама, 16
253 Х. Дөндүрен, 244-245-б.
254 Илмихал, 1-т., 246-247-б.
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5. Сәжде
Намаздың бір тірегі ретінде сәжденің жаса-

луы парыз. Сәжде сөзінің тілдік мағынасы: Аллаһқа 
бойсұнып, кішіпейілдікпен маңдайын жерге тигізу. 
Сәждеде маңдай мен мұрын, алақан, тізе мен аяқтардың 
бас бармақтары жерге тиюі керек. Бір рәкатта екі сәжде 
жасалады.

Сәжденің парыздығына: َها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا َو اْسُجُدوا    َيا َأيُّ
«Уа, иман келтіргендер! Рукуғ жасаңдар һәм сәждеге 
барыңдар»255 – деген нақты үкімді білдіретін Құран 
аяты дәлел. Сонымен қатар, Ибн Аббастан риуаят 
етілген мына бір хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.):

ْكَبَتْيِن َو  ُأِمْرُت َأْن َأْسُجَد َعَلى َسْبَعِة َأْعُظٍم َعَلى اْلَجْبَهِة َو اْلَيَدْيِن َو الرُّ

َأْطَراِف اْلَقَدَمْيِن
 «Маған мына жеті сүйекке сүйеніп сәжде жасау 

әмірі берілді: Маңдай, екі қол, екі тізе және екі аяқтың 
ұшы»256, – дейді. Және бір хадисте Аллаһ елшісі (с.а.с.): 

َقَدَماُه َو  ُرْكَبَتاُه  َو  َكَفاُه  َو  َسْبَعُة  آَراٍب  َوْجُهُه  َمَعُه  َسَجَد  اْلَعْبُد  َسَجَد  ِإَذا         
«Аллаһтың құлы сәжде жасағанда, оның жеті ағзасы 
да бірге сәжде жасайды. Жүзі, екі алақаны, екі тізесі, 
екі аяғы»257,– дейді. 

Сәждеде маңдайын тигізіп мұрнын жерге тигізбей 
сәжде жасаса, мәкрүһ болып саналады. Әбу Хамид әс-
Сайди (р.а.) былай деген: 

َى َيَدْيِه َعْن َجْنَبْيِه َو  ْرِض َو َنحَّ َكاَن ِإَذا َسَجَد َأْمَكَن َأْنَفُه َوَجْبَهَتُه ِمَن اْلَ

ْيِه َحْذَو َمْنِكَبْيِه َوَضَع َكفَّ
255 «Хаж» сүресі, 77-аят.
256  Сахих Бұхари, 812; Сахих Мүслим, 490
257 Нәйлул-әутар 2/257
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«Аллаһ елшісі (с.а.с.) сәжде жасағанда, мұрны мен 
маңдайын жерге тигізетін, екі шынтағын екі жаққа 
керіп, алақандарын иық тұсынан жерге қоятын»258. 
Сондай-ақ ешқандай себепсіз тек мұрынды ғана жерге 
тигізіп маңдайды тигізбей сәжде жасауға болмайды. 

Аллаһ елшісі (с.а.с.):  ْرِض ْن َجْبَهَتَك َو َأْنَفَك ِمَن اْلَ  Жерге»  َمّكِ
маңдай мен мұрныңды жақсылап тигіз»259, – деген. 
Егер маңдай мен мұрынды жерге тигізіп сәжде жасауға 
қандай да бір үзір (жара секілді) кедергі болса екеуінің 
бірімен сәжде жасауға болады. Ал екеуімен де сәжде 
жасай алмаса ишаратпен сәжде жасауына рұқсат. 
Сәждені бетімен, иегімен жасай алмайды. 

Ханафи мәзһабы бойынша, жамағат көп келген-
де немесе жерге сәжде жасай алмайтындай қиындық 
туғанда, алда тұрған адамның арқасына сәжде жасауға 
болатындығы айтылған. Бірақ алдындағы адам екеуі бір 
намаз оқып жатқан болуы керек. Бұл турасында Омар 

(р.а.):  َأِخيِه َظْهِر  َعَلى  َأَحُدُكْم  َفْلَيْسُجْد  َحاُم  الّزِ اْشَتدَّ   Қатты» ِإَذا 
қысылысып жатса, қайсыбірің болмасын бауырының 
арқасына сәжде жасасын»260,– деген. 

Сәжде жасалғанда сәжде жасайтын жер табан 
тіреген орыннан он екі саусақтан (жарым шынтақ ол 
шамамен 23 см болады ) биік болмауы керек. Егер биік 
болса намазын қайтадан, төмендеу жерде оқиды261. 

Киімін жайып сәжде жасауға болады, алайда сәжде 
жасағанда мұрын мен маңдай нық әрі қозғалмайтындай, 
жердің қаттылығы сезілетіндей болғаны дұрыс. Ал егер 
жерге төселген көрпе, мақта, жүн болып сәжде жасағанда 

258 Сүнән Тирмизи, 2/59
259 Ибн Хаббан, 5/205; 1887
260 Ахмед ибн Ханбәл, 1/32; Сүнәну Байһақи 449/2
261 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 208 б.
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маңдайы мен мұрны яғни жүзі көрінбейтіндей батып 
кететін болса ол жерге сәжде жасауға болмайды. 

Сәждеде аяқ ұшын құбылаға қарату сүннет. 
Әбу Хамид әс-Сайдидің (р.а.) жеткізген хадисінде 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) намазды қалай оқығандығы 

былай сипатталған:  ،َفِإَذا َسَجَد َوَضَع َيَدْيِه َغْيَر ُمْفَتِرٍش َوَل َقاِبَضُهَما 

اْلِقْبَلَة ِرْجَلْيِه  َأَصاِبِع  ِبَأْطَراِف  اْسَتْقَبَل   Сәждеге барғанда екі» َو 
қолын қатты ашпайтын да, қатты жимайтын да. 
Орташа қоятын. Аяғының саусақтарын құбылаға 
қарататын»262, – дейді. 

Ханафи мазхабында сәждеде екі қол мен екі тізені 
жерге тигізу сүннет, ал екі аяқ ұштарын жерге тигізіп 
сәжде жасау парыз делінген. Егер сәжде жасағанда екі 
аяғының ұшы жерге тимесе сәждесі дұрыс орындалмаған 
болады. Ал сәждеде көтеріліп кетсе макруһ. Сондай-
ақ сәжде жасағанда, себепсіз басына киген сәлдесінің 
немесе киімінің артық бір бөлігінің үстіне сәжде жасау 
мәкрүһ.

Жерден жаман иіс шығып, сәжде жасай алмаса, 
әлгі жерге жайнамаз немесе басқа да нәрсе төсеп сәжде 
жасауға болады.

Сәж де де және екі сәжде арасында бір рет  ُسْبَحاَن{ 

عْلَى{ اْلَ  Суб ха на раб биял-ағла» (Аса ұлы Раб бым»  رَبَِّي 
күл лі ке міс тік атаулы дан пәк) – деп дұға оқи тын дай 
уа қыт тұ ру парыз. Ал бұл дұғаны айту және оны үш 
мәрте қайталау сәжденің сүннетіне жатады. На маз ды 
же ке оқы ған адам одан да көп тәс бих оқуына бо ла ды. 
Әр бір рә кат та екі рет сәж де жа са лу парыз. Бұ лар дың 
бі рі орын дал ма са, на маз бұ зы ла ды.  

262 Шархүл-мания, 286 бет.
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6. Ақырғы отырыс
Намаздың соңғы отырысына отыру парыз. 
Әбу Ханифа мәзһабында на маз дың со ңын да «әт-

Тахият» оқылатындай уақыт оты ру – на маз дың па рызы, 
яғни «әт-Тахиятты» оқығанда «абдуһу уа расулуһ» деген 
сөзіне дейін оқу қанша уақытты алса, намаздың соңғы от-
ырысында сонша уақыт отыру парыз. Ал «әт-Тахиятты» 
оқу уәжіп, ал «салауат» оқу сүннет. Имам Шафиғи 
мәзһабы бойынша «әт-Тахиятпен» Пайғамбарымызға 
(с.а.с.) айтылатын салауатты да қосып, осы екеуі 
оқылатындай уақыт отыру парыз деген.

Қан ша рә кат на маз бол сын ең со ңын да ғы рә кат тан 
кейін гі оты рыс – ақыр ғы оты рыс деп ата ла ды.

Ханафи мәзһабы ақыр ғы оты рыс та тә шәһ һүд ша ма-
сын дай оты ру дың па рыз ды ғына мы на ха дис ке сүйене-
ді. Аллаһ ел ші сі (с.а.с.) Ибн Мас ғуд қа «әт-Тахиятты» 

үй рет кен кез де бы лай де ді:  ْت   ِإَذا ُقْلَت َهَذا َأْو َفَعْلَت َهَذا َفَقْد َتمَّ

 Осы ны оқумен на ма зың аяқ та лады»263, яғ ни, «әт» َصلَتُكَ
-Тахиятты» оқы ған не ме се оқи тын дай мез гіл отыр саң, 
на ма зың аяқ та лған болады. Бұл жер де Аллаһ ел ші сі на-
маз дың аяқ та луын дұғаны оқуға емес, өзінің біраз уақыт 
отыру ісіне байла ныс тыр ған. Сон дық тан на маз дың аяқ-
та луы ақырғы отырысқа оты руына байла ныс ты.

Намазды аяқалуы. 
Әбу Ханифа бойынша, соңғы отырыста өз 

қалауымен намаздан шығу – намаздың рүкіні болып са-
налады. Ал Әбу Юсуф пен Мұхаммедтің айтуынша, 
«әт-Тахият» оқылатындай уақыт отырғаны жеткілікті, 
намаз тамамдалған болып саналады. Сондықтан кімде-
кім ақырғы отырыста «әт-Тахият» оқылатындай уақыт 

263 Әбу Дәуіт, Салә, 178
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отырғаннан кейін өз қалауымен намазға жат қимыл жасаса 
(түшкірген адамға «йархамукаллаһ» десе немесе басқа да 
дүниелік сөз айтса) үш имамның белгілеген қағидаларына 
сай намаз тамамдалып, намаз аяқталған болады. Ал «әт-
Тахият» оқылатындай уақыт отырғаннан кейін еркінен 
тыс, қалауынсыз намазы бұзылса (мыс: дәрет бұзылса) 
Әбу Юсуф пен Мұхаммедтіп көзқарасы бойынша намазы 
толық аяқталған болады, ал Имам Әбу Ханифа бойынша 
намаз тамамдалмаған, қайта дәрет алып сол жерге отырып 
сәлем беріп намаздан шығу керек делінген. Егер бұлай 
істемей жүре берсе, намазын қайта оқу керек деген. 

На маз уә жіп те рі
Намаздың парыздары секілді, уәжіптері де бар. 

Уәжіптің денгейі парыздан төмен сүннеттен жоғары 
тұрады. Намаз уәжіптерінің бірін ұмытып орындамаған 
адам, намаз соңында сәжде сәһу жасау арқылы бұл 
кемшілігін толықтыра алады. Намаз бұзылған болып са-
налмайды. Ал әдейілеп, біле тұра намаздың уәжіптерінің 
бірін тәрк етсе намазды қайта оқу керек делінген.  

 ♦ Құрандағы:  َوَذَكَر اْسَم َرِبِّه َفَصلَّٰى «Ол Раббысының атын 
еске алып, намаз оқыды»264, – деген аят ифтитах 
тәкбірі жайында түскен. Аятта Раббыңның атын 
еске ал деп жалпы айтылған.  Имам Мұхаммедтің 
пікірінше, «Аллаһ» есі мі нің жа ны на ұлы лық ма ғы-
на сын біл ді ре тін «әк бар», «ағзам» секілді сөздерді 
қосып айтпаса дұрыс болмайды. Ал Әбу Юсуфтың 
пікірінше намазды бастарда: «Аллаһу әкбар», 
«Аллаһул-әкбар» «Аллаһул-кәбир», «Аллаһу кәбир» 
сөздерін айту керек, ал егер бұл сөздерді айта ал-
майтын болса Аллаһты ұлықтайтын «ар-Рахману 

264 «Ағла» сүресі, 15-аят.
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әкбар» секілді басқа сөздерді айтуға болады. Бұндай 
көзқарастардың барлығы Құран аятының Аллаһтың 
атын есіңе ал деп жалпылама айтқанынан туындаған. 
Сондықтан «Аллаһу әкбар» сөзімен намазды бастау 
ең дұрысы әрі уәжібі болып табылады. Өйткені 
Пайғамбарымыздан (с.а.с.) бізге осылай жеткен. 
Бұл сөзді айта алмайтын болса ғана Аллаһтың басқа 
ұлық сипаттарына жүгінуге рұқсат. Мылқау кісінің 
намазды бастағанда ниет еткені намазға кірген 
болып саналады265. 

 ♦ Намазда «Фа ти ха» сү ре сін оқу – уә жіп. Өйткені:   

الِْكتَابِ ِبَفاتِحَةِ  يَقَْرْأ  لَْم  لَِمْن   Фа ти ха ны оқы ма ған» لَ َصلََة 
адам ның на ма зы жоқпен тең» 266, – деген хадис 
бар. Ха на фи лер бұл ха дис ті: «На ма зы то лық бол-
майды», – деп тү сін ген . Аталмыш хадис бір жағы 
«занни субут»267 болғандықтан, на маз да «Фа ти ха-
ны» оқу ды уә жіп деп қа был да ған. «Фатиха» сүресін 
оқу парыз емес, өйткені Пайғамбарымыз (с.а.с.) 

намазда «Фатиха» оқы деп бұйырмаған, тіпті:  ِإَذا   

َر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآنِ   َلِة َفَكّبِْر ُثمَّ اْقَرْأ َما َتَيسَّ  Намазға»  ُقْمَت ِإلَى الصَّ
тұрғанда тәкбір ал, содан кейін Құраннан өзіңе 
жеңіл келгенін оқы»268, – деген. Егер «Фатиха» 
сүресін міндетті түрде оқу керек болғанда, Аллаһ 
елшісі (с.а.с.) оны бұйырар еді. 

 ♦ Па рыз на маз дар дың ал ғаш екі рә ка тын да «Фа ти ха-
дан» кейін ең азында зәм сүре (қысқа сүре) немесе 
үш қысқа аят не ме се үш қысқа аяттың көлеміндей 

265 Ихтияр, Афғалу салә,
266 Тирмизи, Мәуақит, 69
267 «Занни субут» – мүтәуатир жолмен жетпеген ахад хадис, бұлар 

парыздыққа жарамсыз, уәжіптікке жарамды.
268 Сахих Бұхари, 757
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бір ұзын аят қо сып оқу – уә жіп. Бір ха дис те:  ُأِمْرَنا 

َتيَسَّرَ اْلكِتَابِ وََما  بِفَاِتحَِة  َنْقرَأَ   Бізге на маз да Фа ти ханы» أَنْ 
және же ңіл кел ген аят тар ды оқу  әмір етіл ді» 269, 
– де лі не ді. Ал үтір мен нә піл на маз дар дың бар лық 
рә кат та рын да «Фа ти ха» мен зәм сүре қосып оқу – 
уә жіп. Хадистерде: «Фа ти ха сыз жә не қо сым ша сү-
ре сіз оқы ла тын еш қан дай па рыз не ме се нә піл на маз 
то лық емес»270 және бір хадисте Әбу Қатада (р.а.) 

былай дейді:  ْكَعَتْيِن َيْقَرُأ ِفي الرَّ ُ َعَلْيِه َو َسلََّم    َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى الَّ

ولَى َو َيْقُصُر ْهِر ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب َو ُسوَرَتْيِن َيُطوُل ِفي اْلُ لَِيَتْيِن ِمَن  الظُّ وَّ  اْلَ

ْخَرَيْيِن ِبَفاِتَحِة ْكَعَتْيِن اْلُ  ِفي الثَّاِنَيِة َو ُيْسِمُع اْلَيَة َأْحَياًنا َو َكاَن َيْقَرُأ ِفي الرَّ

لَِيَتْيِن ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب َو وَّ ْكَعَتْيِن اْلَ  اْلِكَتاِب َو َكاَن َيْقَرُأ ِفي اْلَعْصِر ِفي الرَّ

ْكَعِة الرَّ ِفي  َيُطوُل  َكاَن  َو  الثَّاِنَيِة  ِفي  َيْقُصُر  َو  ولَى  اْلُ ِفي  َيُطوُل   ُسوَرَتْيِن 

الثَّاِنَيِة  ِفي  َيْقُصُر  َو  ْبِح  الصُّ ِمَن  ولَى   Аллаһ елшісі (с.а.с.)»  اْلُ
бесін намазының алғашқы екі рәкатында «Фатиха» 
сүресімен бірге екі зәм сүре қосып оқитын, 
алғашқысын ұзақ, келесісін қысқа қайыратын. 
Кейде оқыған аятын естілетіндей етіп оқитын. 
Соңғы екі рәкатта «Фатиха» сүресін оқитын. 
Сондай-ақ намаздыгер намазында да «Фатиха» 
сүресімен бірге алғашқысын ұзақ, келесісін қысқа 
қайырып, екі зәм сүре қосып оқитын. Ал таң на-
мазын оқығанда, алғашқы рәкатын ұзақ созып, ал 
екінші рәкатты қысқа қайыратын»271, – дейді. 

 ♦ «Фа ти ха ны» зәм сүреден не ме се аят тар дан бұ рын 
оқу – уә жіп. Егер бір кісі қа те ле сіп, «Фа ти ха дан» 

269 Ахмед ибн Ханбәл, III.2.
270 Тирмизи, Мәуақит, 69
271 Сахих Бұхари, 759
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бұ рын бір сү ре оқы са, бі рақ ар тын ша есі не тү сір се, 
де реу оқып жат қан сү ре сін не ме се аят та рын тоқ та-
тып, «Фа ти ха ны» оқып, со ңы нан сү ре не ме се аят тар 
оқуы тиіс. На маздың ақы рын да қа те лік (сә һу) сәж де-
сін жа сайды. Өйткені Аллаһ елшісі (с.а.с.) әрдайым 
Фатиханы зәм сүреден бұрын оқыған. 

 ♦ Фатиханы бір мәрте оқу – уәжіп. Екі мәрте қайталап 
оқыған жағдайда намаз соңында қателік сәждесін 
жасайды. Өйткені зәм сүрені фатихадан кейін дереу 
оқу уәжіп. Бұл дереу оқылмағандықтан уәжіпті 
кешіктірген болып саналады. 

 ♦ Екі сәждені ретімен орындау – уәжіп. Мысалы, әр 
рәкатта екі сәжде бар. Бірінші сәждені жасағаннан 
кейін екінші сәждені жасау уәжіп. Ұмытып екінші 
сәждені жасамай намаздың басқа рүкініне өтіп 
кетпеу керек272. 

 ♦ Намазды жеке оқысын немесе жамағатқа имам 
болсын бе сін, намаздыгер жә не күн діз оқы ла тын 
нә піл на маз дар ды құ пия оқу – уә жіп. Же ке оқы ған 
адамға бам дат (таң), ақ шам жә не құп тан на маз да рын 
жа рия не ме се құ пия оқу ер кі бар. Сол секілді түн де 
оқы ла тын нә піл на маз дар ды қа лай оқы са да ерік ті. 
Айша анамыздан Пай ғам ба ры мыз дың (с.а.с.) түн гі 
на маз да рын қа лай оқи тын ды ғын сұ ра ған да: «Кейде 
құпия, кейде жа рия етіп те оқи тын», – деп жауап 
бер ген»273.

 ♦ Жа ма ғат пен оқы ла тын на маз дар дан жұ ма, айт, та-
рауих жә не үтір на маз да ры ның әр бір рә ка тын да, 
сондай-ақ бам дат, ақ шам мен құп тан на маз да ры ның 
ал ғаш қы екі рә ка тын да жа рия оқу – уә жіп. 

272 Абдулхамид Махмуд Тахмаз, Фи саубиһил-жәдид, 211-б.
273 Нәсаи, Қиямул-ләйл, 23
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 ♦ Үтір на ма зын да құ ныт дұ ға сын оқу мен құ ныт тәк-
бі рін алу – уә жіп. Әсуад: «Ибн Масғуд үтір нама-
зын оқығанда, соңғы рәкатында «Қул һуааллаһу 
ахад» сүресін оқып, содан кейін қолын көтеріп, 
құныт дұғасын оқитын»274, – дейді. Егер құныт 
дұғасын ұмытып, рукуғ жасап қойғаннан кейін есіне 
түссе, қайта қиямға бармайды, намаз соңында сәһу 
сәждесін жасайды. 

 ♦ Намаздың алғашқы отырысында (төрт немесе үш 
рәкатты намаздардың екінші рәкатынан кейінгі 
отырысқа алғашқы отырыс дейміз) «әт-Тахият» 
оқылатындай уақыт отыру – уәжіп. Сәһу сәждесін 
жасағаннан кейін де «әт-Тахият» оқылатындай 
уақыт отыру – уәжіп. 

 ♦ На маз да әр бір оты ры ста «әт-Тахият» дұ ға сын оқу – 

уә жіп. Бұған дәлел Ибн Масғуд:  ِْيَنا َخْلَف النَِّبّي   ُكنَّا ِإَذا َصلَّ

َفاْلَتَفَت َوُفَلٍن،  ُفَلٍن  َعَلى  َلُم  السَّ َوِمَكاِئيَل،  ِجْبِريَل  َعَلى  َلُم  السَّ  ُقْلَنا: 

َلُم، َفِإَذا َصلَّى َ ُهَو السَّ ُ َعَلْيِه َو َسلََّم َفَقاَل: )ِإنَّ الَّ ِ َصلَّى الَّ  ِإلَْيَنا َرُسوُل الَّ

َها َأيُّ َعَلْيَك  َلُم  السَّ ّيَِباُت،  َوالطَّ َلَواُت  الصَّ َو   ،ِ لَّ التَِّحيَّاُت  َفْلَيُقْل:   َأَحُدُكْم 

الِِحيَن، الصَّ  ِ الَّ ِعَباِد  َعَلى  َو  َعَلْيَنا  َلُم  السَّ َبَرَكاُتُه،  َو   ِ الَّ َرْحَمُة  َو   النَِّبيُّ 

َرُسوُلُه َو  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َأنَّ  َأْشَهُد  َو   ُ الَّ ِإلَّ  ِإلََه  َل  َأْن   Бірде»  َأْشَهُد 
біз Аллаһ елшісінің (с.а.с.) артында тұрып намаз 
оқығанымызда: «Жәбірейіл мен Микайлге сәлем, 
пәленшеге және пәленшеге сәлем», – дегенімізде, 
Расулаллаһ бізге қарап: «Расында, Аллаһтың Өзі 
әс-Сәләм, қайсыбіреуің болмасын намаз оқығанда 
былай десін: «Бар лық дұ ға лар, ма дақ тар, тән дік, 
дү ние лік ғи ба дат тар Аллаһ қа лайық. Уа, Пай ғам-
бар! Са ған сә лем. Әрі са ған Аллаһ тың ра қы мы мен 

274 Бұхари, Рафғу ядайни, Тахмаз, Фи саубил-жәдид, 293-б.
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бе ре ке ті жау сын! (Уа, Раб бы мыз!) Сә лем біз ге 
жә не Аллаһ тың са ли ха лы құл да ры на бол сын. Мен 
Аллаһ тан өз ге еш қан дай құ дай жоқ еке ні не жә не 
ха зі ре т Мұ хам мед тің Аллаһ тың құ лы әрі пай ғам-
ба ры еке ні не куә лік ете мін». (Оқылуы): «Әт-та-
хияту лил лә һи уәс-саләуәәту уа-таййбәә ту, әс-сә-
лә әму ‘аләйкә әйю һән-нә бию уә рах мә тул ла һи уә 
бә ра кәә туһу, әс-сә лә әму ‘аләйна уә ‘ала ‘ибә дил ла-
һис-саали хи инә, әш һә ду әл-ләә илә һә ил-лАллаһу уә 
әш һә ду ән нә Му хам мә дән ‘абду һу уә ра суу луһу275, – 
деп айтты» – деген. 

 ♦ Ал ғашқы оты рыс та «әт-Та хият ты» оқып, кі дір мей 
ке ле сі рә кат ты жал ғас ты ру – уә жіп. Сол се беп ті 
аз дап кі ді ріп қал ған адам ға қиям ды ке шік тір ге ні 
үшін қа те лік (сә һу) сәж де сі қа жет. Сә һу сәж де сін 
қа жет ете тін бұл кі ді ріс – «Аллаһум ма сал ли ала 
Му хам мад уа ала әли Мұхаммад» деп айты ла тын-
дай уа қыт немесе үш мәрте тәсбих айтатындай 
уақыт (мысалы: «субхана раббиял-ағла» деп үш 
мәрте айтатындай уақыт) деп есептелген. Мысалы, 
екінші рәкаттан кейін «әт-Та хият ты» оқып болған 
соң, «Аллаһум ма сал ли ала Му хам мад уа ала али 
Мұхаммад», – деп айтатындай уақыт кідірсе, намаз 
соңында сәһу сәждесін жасайды. Бұған дәлел Ибн 
Масғудтың жеткізген хадисі: «Аллаһ елшісі (с.а.с.) 
маған алғашқы отырыс пен ақырғы отырыста 
оқылатын «әт-Тәхиятты» үйретті, содан кейін 
былай деді: «Егер әт-Тәхият намаздың алғашқы 
отырысында оқылатын болса, оқып болысымен ар-
тынша дереу тұру керек, ал егер намаздың соңында 

275 Бұхари, Азан, 148, Мүслим, Салә, 56-60-б.
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оқылса, мұны оқығаннан кейін қалағанынша Аллаһқа 
дұға қылады, содан кейін сәлем береді»276, – деген.

 ♦ Үш не ме се төрт рә кат ты на маз дар да алғашқы 
оты рыс – уә жіп. Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) осы лай жа-
са ған. Қа те ле сіп, бі рін ші оты рыс та отыр май тү ре-
гел ген уа қыт та сә һу сәж де сін жа са ған277.

 ♦ Жіберіп алған намазының қазасын күн діз жа ма ғат-
пен оқы са, егер ол бам дат на ма зы се кіл ді жа рия оқы-
ла тын на маз бол са, жа рия оқиды, іштей оқылатын 
намаз болса, іштей оқиды. Ал қазаны же ке оқыған 
жағдайда, іштей оқылатын намазды іштей оқиды, ал 
жария оқитын намазды қаласа іштей, қаласа жария 
оқиды. Абзалы қаза намазды оқығанда ешкімге 
көрсетпей оқу. 

 ♦ Екі айт на ма зы ның әр бір рә ка тын да  қо сым ша алты 
тәк бі р алу – уә жіп. Әрбір рәкатта үш тәкбірден, екі 
рәкатта алты тәкбір болып саналады. Бұған қоса айт 
намаздарындағы екін ші рә кат тың рукуғ тәк бі рі не 
кел сек, уә жіп тәк бір ле рі мен жалғаса ай тыл ған дық-
тан бұл да уә жіп болып есептелген.

 ♦ На маз ішін де оқыл ған сәж де аяты үшін «тиләуат» 
сәж де сін жа сау – уә жіп.

 ♦ На маз да жа ңы лы сып яки ұмы тып қа лып қой ған уә-
жіп тер үшін сә һу сәж де сін жа сау – уә жіп.

 ♦ Намаздың парыздары мен уә жіп тер інің әр қайсы сын 
өз ор нымен, ке шік тір мей орындау – уә жіп. Мы са лы, 
қыраат тан кейін аз уа қыт ойға шо мып, үш тәсбих 
айтатындай уақыт кідіріп одан кейін ру куғ ке ба ру 
се кіл ді. Өйткені намаздың рүкіні болған рукуғты 
кешіктіріп отыр. 

276 Мүснәд Ахмед ибн Ханбәл, 4382
277 Шәукани, II. 273
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 ♦ На маз дың рү кін дерін де, яғ ни ішкі па рыз да рын-
да кө ңіл то лар лық тай уа қыт кі ді ру – уә жіп. Әбу 

Хұрайра жеткізген хадисте былай делінген: َأِبى  َعْن 

ُ َعَلْيِه َو َسلَّم- َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَدَخَل َرُجٌل ِ -َصلَّى الَّ  ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسوَل الَّ

ُ َعَلْيِه َو َسلَّم - َفَردَّ َرُسوُل ِ - َصلَّى الَّ  َفَصلَّى، ُثمَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى َرُسوِل الَّ

َلَم َوَقاَل:» اْرِجْع َفَصّلِ َفِإنََّك لَْم ُ َعَلْيِه َو َسلَّم - َعَلْيِه السَّ ِ - َصلَّى الَّ  الَّ

ُجُل َفَصلَّى َكَما ُيَصّلِى ُثمَّ َجاَء ِإلَى النَِّبّىِ - َصلَّى  ُتَصّلِ «. َقاَل: َفَرَجَع الرَّ

ُ َعَلْيِه َو َسلَّم: ِ - َصلَّى الَّ ُ َعَلْيِه َو َسلَّم - َفَسلََّم َعَلْيِه، َفَقاَل لَُه َرُسوُل الَّ  الَّ

َثَلَث َذلَِك  َفَعَل  ُتَصّلِ «. َحتَّى  لَْم  َفِإنََّك  َفَصّلِ  اْرِجْع  َلُم  السَّ َوَعَلْيَك   « 

َفَعّلِْمِنى. َهَذا  َغْيَر  ُأْحِسُن  َما  ِباْلَحّقِ  َبَعَثَك  الَِّذى  َو  ُجُل:  الرَّ َفَقاَل   ِمَراٍر، 

اْلُقْرآِن، ِمَن  َمَعَك  َر  َتَيسَّ َما  اْقَرْأ  ُثمَّ  َفَكّبَِر،  َلِة  الصَّ ِإلَى  ُقْمَت  ِإَذا   «:  َقاَل 

 ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َراِكًعا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْعَتِدَل َقاِئًما، ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى

 َتْطَمِئنَّ َساِجًدا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمِئنَّ َجالًِسا، ُثمَّ اْفَعْل َذلَِك ِفى َصَلِتَك

 .Аллаһ елшісі (с.а.с.): мешітке кірген болатын  ُكّلَِها «
Артынша тағы бір кісі кіріп намаз оқыды. Сөйтті 
де келіп сәлем берді. Пайғамбарымыз сәлемін алды 
да: «Намазыңды қайта оқы, сен намаз оқымадың», 
– деді. Әлгі кісі алғашында қалай оқыса, тағы да 
тап солай намаз оқыды. Сосын Пайғамбарға (с.а.с.) 
келіп қайта сәлем бергенде, ол: «Намазыңды қайта 
оқы, сен намаз оқымадың», – деді. Бұл жағдай үш 
рет қайталанды. Сонда әлгі адам: «Сені елші қылып 
жіберген Аллаһтың атымен ант етейін, бұдан 
жақсысы болса маған үйрет», – деді. Сонда Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): «Намазға тұрарда әуелі тәкбір ал, 
содан кейін Құраннан жеңіл келгенін оқы, артын-
ша көңілің толатындай рукуғ жаса, іле түрегел. 
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Содан кейін көңілің толатындай сәжде жаса. 
Намаздарыңның барлығын осылай оқы», – деп, на-
мазды асықпай, баппен оқуды үйретті278. Басқа бір 
риуаятта осыларды айтқаннан кейін «Егер осылай 
жасасаң, намазың толық болғаны, егер кемітсең 
намазыңның кем болғаны»279, – деген. 

 ♦ На маз дың соңында сә лем бе ру – уә жіп. Ибн Масғуд 
былай дейді: «Аллаһ елшісі (с.а.с.) оңы мен солына 
«әссаламу алайкум уа рахматуллаһ», – деп сәлем 
беретін».280 Оңы мен солына жү зін бұ рып, «әс-Сә-
ламу аләй кум» (сіз дер ге сә лем) – деу уә жіп. «Уә 
рах мә тул лаһи (Аллаһ тың ра қы мы сіз дер ге бол сын) 
сө зі – сүн нет. Ха на фи мәз һа бы фиқһ ғалымдарының 
ба сым көп ші лі гі нің көз қа ра сы на қа рай, оң жақ қа 
«әс-Сә лам» деумен на маз аяқ та ла ды. Кей бір көз қа-
рас бойын ша, сол жақ қа сә лем бе ру – сүн нет. Сол 
се беп ті ал ғаш сә ле мін бер ген имам ға ке шігіп жеткен 
адам ның ұюы дұ рыс емес281.

Намаздың сүннеттері
Намаздың сүннеттерін орындау мол сауапқа 

кенелтеді, орындамаған жағдайда кісі айыптала-
ды, бірақ парыз бен уәжіп секілді жазасы жоқ. Бұл 
сүнеттерді орындамаған жағдайда намаз бұзылмайды, 
сәһу сәждесін жасамайды. Алайда әдейі орындама-
са әбес қылық істеген болып саналады. Сүннеттерге 
немқұрайлы қарау, Құраннан кейінгі аса құнды дүниеге 
деген құрметсіздік болып табылады. Сондықтан зәру 

278 Сахих Бұхари, 757
279 Тирмизи
280 Сүнән Тирмизи, 2/89; 295
281 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 214-б.
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жағдай тумаса, сүннеттерді орындап жүру абзал іске 
жатады. 

1. Алғашқы иф ти тах (бас тау) тәк бі рі үшін қол да-
рын кө те ру. Ер кі сі лер ашық тұрған қалпында бас бар-
мақ ты құ лақ тың жұм са ғы на, әйел дер екі қол ды иық та н 
асырмай кеуде ле рі не дейін кө те реді. 

Уәйл ибн әл-Хажар Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 
намазға тұрған кезде тәкбір айтып, екі қолын құлақ 
тұсына дейін көтергенін көргенін айтқан282. Және бір 
хадисте Бә ра ибн Азиб (р.а.): 

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم ِإَذا َصلَّى َرَفَع َيَدْيِه َحتَّى َتُكوَن ِإْبَهاَماُه  ِ َصلَّى الَّ َكاَن َرُسوُل الَّ

ِحَذاَء ُأُذَنْيِه
«Аллаһ ел ші сі (с.а.с.) тәкбір айтқан кезде, екі қолын 

құлағының тұсына дейін көтерді»283,– дейді. 
2. Тәкбір алғаннан кейін дереу қол байлап, кіндік 

астына қою. Ер лер оң қо лы ның іш жа ғын сол қо лы ның 
үс ті не қойып, бас бар мақ пен шы на шақ ар қы лы бі лек ті 
орап кіндік астына қояды. Әйел дер екі қо лын кеуде сі не 
апа рып, оң қо лын сол қо лы ның үс ті не қояды. Бі рақ сау-
сақ та ры мен бі лек те рін ора майды.

Алқама ибн Уайл ибн Хажар әкесі Уайл ибн 

Хужрдың былай дегенін жеткізеді: َوَضَع  - ِ   َرَأْيُت َرُسوَل الَّ

ِة رَّ َلِة َتْحَت السُّ  Мен Пайғамбарымыздың»  َيِميِنِه َعَلى ِشَمالِِه ِفي الصَّ
(с.а.с.) оң қолын сол қолының үстіне және кіндік астына 
қойғанын көрдім»284. 

282 Мүслим, әс-Салә
283 Сүнәнуд-Дарақұтни, 3-том, 245-бет. Мүснәд Ахмад.
284 Мүсаннафа ибн Әбу Шәйба 1/390. Тұхфатүл-Ахфаз 1/214. Асар 

әс-Сүнән 1/69
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Ибраһим (р.а.) былай дейді: َيِميَنُه َيَضُع  َقاَل:  ِإْبَراِهيَم،   َعْن 

ِة رَّ َلِة َتْحَت السُّ  Намазда оң қолды сол қолдың» َعَلى ِشَمالِِه ِفي الصَّ
үстіне орап, кіндіктің астына қою керек»285. 

Хажаж ибн Хасан былай деген: 

َسِمْعُت َأَبا ِمْجَلٍز َأْو َسَأْلُتُه، َقاَل: ُقْلُت: َكْيَف َيْصَنُع؟ َقاَل: “ َيَضُع َباِطَن 

ِة رَّ َكّفِ َيِميِنِه َعَلى َظاِهِر َكّفِ ِشَمالِِه َوَيْجَعُلَها َأْسَفَل ِمَن السُّ
«Мен Әбу Мижләзден қолды қайда қою керектігін 

сұрадым. Ол: «Оң қолдың алақанын сол қолдың үстіне 
қоясың, осылайша кіндік астына ұстайсың»,  – деп 
жауап берді»286.

Ха зі ре т Али дің бір риуая тын да:  نَِّة َوْضُع اْلَيِميِن َعَلى  ِمَن السُّ

رَّةِ  Оң қол ды сол қол дың үс ті не, кін дік тің»  الّشَِمالِ تَحْتَ السُّ
ас ты на қою сүн нет»287,– делінген. 

Имам Тирмизи былай дейді: «Білімді сахабалар 
мен табиғиндер және олардан кейінгілер осылайша 
амал қылған. Олардың айтуынша намазда тұрған адам 
оң қолын сол қолының үстіне қою керек. Ғалымдардың 
кейбіреуі қолды кіндік үстіне қою керек десе, ал 
қалғандары қолды кіндік астына қоюдың дұрыстығын 
жақтаған. Сондықтан хадисшілер үшін бұлардың 
барлығы рұқсат етілген»288.

3. «Суб ха на ка» дұ ға сын оқу. Иф ти тах тәк бі рі нен 
кейін құ пия түр де «Суб ха на ка» дұ ға сын оқу – сүн нет. 
«Субханака» дұғасы

285 Мүсаннафа ибн Әбу Шәйба 1/390. Тұхфатүл-Ахфаз 1/214. Асар 
әс-Сүнән 1/69

286 Мүсаннафа ибн Әбу Шәйба 1/390. Тухфатул-Ахфаз 1/214. Асар 
ас-Сунан 1/69

287 Әбу Дәуіт, Салә, 118
288 Тирмизи 1 т., 34-б.
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َك َو َل ِإلََه َغْيُرَك  ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َو ِبَحْمِدَك َو َتَباَرَك اْسُمَك َو َتَعالَى َجدُّ
«Суб ха на ка Аллаһум ма уә би-хам ди ка уә тә бә-

ра кас му ка уа тағала жәд ду ка уә ләә илә һә ғайру ка». 
Ибн Масғуд: «Пайғамбарымыз (с.а.с.) осы дұғаны 
оқитын»289, – деген.

4. Субханакадан кейін «Әғузу биллаһ» дұғасын оқу. 
Құ ран да: ِبِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم  Құ ран»   فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ 
оқы ған кез де (Аллаһтың рақымынан) қуыл ған шай тан-
нан Аллаһ қа сиын»290, – деген. Ол: ِجيِم ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ  َأُعوُذ ِبالَّ
«Әғузу бил ла һи ми наш-шайта нир-ра жим» (Аллаһтың 
ра қымынан қуыл ған шай тан нан Аллаһ қа сиына мын), – 
деп айтылады.

5. Әғузу биллаһты айтқаннан кейін «бисмиллаһ» 
айту. Бисмиллаһты әр рәкаттың басында айту сүннет. 
Толық айтылуы: «Бис мил ла һир-рах ма нир-ра хим» 
(Рах ман әрі Ра хим Аллаһ тың аты мен бас тай мын).

6. «Суб ха на ка», «Әғузу биллаһ», «Бисмиллаһ», 
бұларды жасырын, іштей оқу. Әнас ибн Малик (р.а.):

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأِبي َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، َفَلْم  َصلَّْيُت َخْلَف النَِّبّيِ َصلَّى الَّ

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َأْسَمْع َأَحًدا ِمْنُهْم َيْجَهُر ِبِبْسِم الَّ
«Мен Аллаһ елшісімен (с.а.с.), Әбу Бәкірмен, 

Омармен және Османмен намаз оқыдым. Бұлардың 
ешқайсысының «бисмиллаһты» дауыстап айтқандығын 
естімедім»291, – деген. Яғни «бисмиллаһ»-ты дауыстап 
емес, іштей оқылған. 

Тағы бір хадисте Әбу Уайл (р.а.): «Али мен Абдуллаһ 
ибн Масғуд «Бис мил ла һир-рах ма нир-ра химды», «Әғузу 

289 Табарани, Әусат
290 «Нахыл» сүресі, 98-аят.
291 Мүслим, 399
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биллаһты» және «Әминді» дауыстап оқымайтын»292, 
– деген. 

7. «Фа ти ха» сүресін оқығаннан кейін «әминді» 
іш тей айту. 

Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.):  َواَفَق َمْن  َفِإنَُّه  ُنوا  َفَأّمِ َماُم  اْلِ َن  َأمَّ  ِإَذا 

َّمَ مِنْ ذَنْبِهِ   Имам «әмин» де генде»  تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَد
сен дер де «әмин» дең дер. Кімде-кім нің «әмин» деуі пе-
ріш те лер дің «әмин» дегеніне сай кел се, жа са ған кү нә-
ла ры ке ші рі ле ді» 293, – де ген.

Және тағы бір хадисте Аллаһ елшісі (с.а.с.):

اّلِيَن. َفُقوُلوا آِميَن. َفِإنَّ اْلَمَلِئَكَة َتُقوُل: آِميَن.  ِإَذا َقاَل اِلَماُم: َوَل الضَّ

َم ِمْن  َماَم َيُقوُل: آِميَن. َفَمْن َواَفَق َتْأِميُنُه َتْأِميَن اْلَمَلِئَكِة ُغِفَر لَُه َما َتَقدَّ َواْلِ

َذْنِبِه
«Имам: «ғай рил мағ ду уби а ләй һим уә ләд даал лин», – 

де ген уа қыт та, сен дер де «әмин» дең дер. Себебі пе ріш-
те лер «әмин» дейді, имам да «әмин» дейді. Кімде-кім нің 
«әмин» деуі пе ріш те лер дің «әмин» деуіне дәл кел се, жа-
са ған кү нә ла ры ке ші рі ле ді»294, – деген. 

Ха на фи ға лым да ры ха дис те гі «имам да әмин дейді» 
сө зін не гіз ге алып, «әмин ді» іш тей айту сүн нет де ген. 
Себебі «әмин» сө зін егер имам жа рия айта тын бол-
ған да, Пай ғам ба ры мыз дың «имам да әмин дейді» деп, 
имам ның да «әмин» дей тін ді гін жа ма ғат қа біл ді руі нің 
қа же ті бол мас еді. Сондықтан имам бұл жерде жасырын 
айтқан295. 

Алқама ибн Уайл әкесінен (р.а):
292 Табарани, Кәбир, 9102; Кәнзул-Уммал , 8/175
293 Сахих Бұхари, 780
294 Сүнәну-Кубра ли-Нәсаи 1/322, 1000 хадис. Әбу Хұрайрадан 

жеткен хадис.
295 Қ. Жолдыбайұлы. Дін мен діл, 45-б.
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اّلِيَن{ َفَقال: آِمين، َوَخفَض  أنَّ الَنِبي َقَرَأ }َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَل الضَّ

ِبَها َصوَتُه 
«Пай ғам ба ры мызбен (с.а.с.) намаз оқыдым, «ғайрил 

мағдуби аләйһим уәләддааллин» дегенде, ол: «Әмин» деп 
жасырын айтты»296, – деген хадисті жеткізген.

8. Рукуғ пен сәж де ге ба рар да жә не тұр ған да 
«Аллаһу әкбар» деп тәк бір айту. Тек рукуғтан тұрғанда 
ғана «самиаллаһу лиман хамидаһ», – делінеді.

Әбу Хұрайрадан жеткен хадисте: 

َلِة ُيَكّبُِر ِحيَن َيُقوُم ُثمَّ  ِ َصلَّى الَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َقاَم ِإلَى الصَّ َكاَن َرُسوُل الَّ

ْكَعِة  ُ لَِمْن َحِمَدُه ِحيَن َيْرَفُع ُصْلَبُه ِمَن الرَّ ُيَكّبُِر ِحيَن َيْرَكُع ُثمَّ َيُقوُل َسِمَع الَّ

ِ ْبُن َصالٍِح َعِن اللَّْيِث َولََك  ُثمَّ َيُقوُل َوُهَو َقاِئٌم َربََّنا لََك اْلَحْمُد َقاَل َعْبُدالَّ

اْلَحْمُد ُثمَّ ُيَكّبُِر ِحيَن َيْهِوي ُثمَّ ُيَكّبُِر ِحيَن َيْرَفُع َرْأَسُه ُثمَّ ُيَكّبُِر ِحيَن َيْسُجُد 

َلِة ُكّلَِها َحتَّى َيْقِضَيَها َوُيَكّبُِر  ُثمَّ ُيَكّبُِر ِحيَن َيْرَفُع َرْأَسُه ُثمَّ َيْفَعُل َذلَِك ِفي الصَّ

ِحيَن َيُقوُم ِمَن الّثِْنَتْيِن َبْعَد اْلُجُلوِس 
«Пайғамбарымыз (с.а.с.) қиямға тұрғанда тәкбір 

айтатын, рукуға иілгенде де тәкбір айтатын. 
Рукуғтан тұрарда да: «Самиаллаһу лиман хамидаһ», – 
деп айтатын. Сондай-ақ «раббана лакал-хамд» дейтін. 
(Абдуллаһ ибн Салихтің Ләйстен риуаят еткені бойын-
ша: «Уа лакал-хамд» дейтін). Сәждеге барарда және 
басын көтерерде де тәкбір айтатын. Сәждеге басын 
қоярда және басын сәждеден көтерерде де тәкбір 
айтатын. Намаздың басынан соңына дейін осылай-

296 Ахмед ибн Ханбал 4/316; Әбу Дәуіт 932; Тирмизи, 249; 
Дарақұтни, 1/334; әл-Хаким. Тирмизи, 2/28
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ша жасайтын. Екінші отырыстан кейін де тәкбір 
айтатын»297, – делінген. 

Жамағатқа имам болған адам ифтитах тәкбірінде 
«Аллаһу әкбар» сөзін жария айтады, ал имамға 
ұйығандар мен намазды жеке оқитындар өздері 
еститіндей етіп айтады және бұлай істеу сүннет. Ифти-
тах тәкбірінде қолды көтеру мәселесіне ғұламалар бір 
ауыздан келіскен. Ал одан кейінгі тәкбірлерде (рукуғта, 
сәждеде) қолды көтеріп-көтермеу мәселесіне келсек, 
Аллаһ елшісі (с.а.с.) алғашқы уақытта көтергенімен 
өмірінің соңғы уақыттарында қол көтермейтін болған. 
Мұны растайтын мынадай хадистер бар. 

Барра ибн Азиб: 

َلَة َرَفَع َيَدْيِه ِإلَى  ِ َصلَّى الَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا اْفَتَتَح الصَّ َأنَّ َرُسوَل الَّ

َقِريٍب ِمْن ُأُذَنْيِه ُثمَّ َل َيُعوُد
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) намазды бастағанда «Аллаһу 

әкбар» деп қолын көтеріп, бас бармағын құлағының 
жұмсақ тұсына жақындататын. Одан кейін қолын 
көтермейтін», – дейді. Басқа риуаятта «Қолын (намаз-
да) бір-ақ мәрте көтерді»298 – делінген.

 ُ ِ َصلَّى الَّ ِ َأنَُّه َقاَل َأَل ُأَصّلِي ِبُكْم َصَلَة َرُسوِل الَّ َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد الَّ

ًة َواِحَدًة َعَلْيِه َوَسلََّم َفَصلَّى َفَلْم َيْرَفْع َيَدْيِه ِإلَّ َمرَّ
Алқама Абдуллаһтан риуаят етті: Ол (Абдуллаһ 

ибн Мәсғуд): «Мен сендерге Аллаһ елшісінің намазын 
оқып көрсетейін бе? – деп намаз оқыды. Намазда екі 
қолын тек бір-ақ рет көтерді»299.Бұл хадис Насаи-
де келтірілген. Дәрежесі сахих. Насруддин Әлбәни де 

297 Сахих Бұхари, 789
298 Әбу Дәуіт 1/125; Тахауи 1/110; Мусаннаф ибн Әбу Шәйба 

1/236. 
299 Сүнәну-кубра лил-Нәсаи 1/221; 645-хадис.
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сахих деген. Сондай-ақ бұл хадис Ибн Әбу Шәйбада 
да келтірілген. Оның риуаятындағы жеткізушілердің 
бәрі Бухари мен Мүслимнің шартына сай. Бұл хадис 
Ахмадтың «Муснадында» да келген. Ондағы хадисті де 
Насруддин Әлбәни сахих деп бағалаған300. 

Ханафи ғалымдары рукуғқа барарда және 
рукуғтан қайтқанда қол көтерілетіндігіне байланы-
сты басқа сахих хадистерді емес, Ибн Масғуд, Барра 
ибн Азиб секілді т.б. рауиларды негізге алған. Ханафи 
мәзһабында екі хадис әр түрлі мағынада келген болса, 
ішінен хадис жеткізушінің білгірін таңдайды. Ибн 
Масғуд сахабалардың арасындағы ең көп фиқһ білімін 
меңгерген әрі жас жағынан да ең үлкені еді301. 

9. Рукуғ тан тұр ғанда حَمِدَه لِمَنْ  الُ   ’Сә ми»  سَمِعَ 

Аллаһу ли мән ха ми даһ» – деп айту. Артынша اللُهمَّ َربََّنا َو 

 .Аллаһум ма Раб бә нәә уә лә кәл-хамд» – деу» لَكَ الَحمْدُ
Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Имам Сә ми’ Аллаһу ли мән 

ха ми даһ» де ген кез де, сен дер «Раб бә нәә уә лә кәл-хамд» 
дең дер» 302, – дейді. 

10. Рукуғте екі қолымен тізесін ұстап тұру әрі 
саусақтарының арасын ашық ұстау сүннет. 

Аяғын тік, басы мен арқасын түзу ұстау – сүн нет.
Әбу Хамид әл-Сағди Аллаһ елшісінің (с.а.с.) нама-

зын сипаттағанда: َظْهَرُه َهَصَر  ُثمَّ  ُرْكَبَتْيِه  ِمْن  َيَدْيِه  َأْمَكَن  َرَكَع  ِإَذا    َو 
«Ол рукуғта екі қолын тізесіне қоятын әрі арқасын тік 
ұстайтын»303, – деген. Басқа бір риуаятта «Екі қолын 
екі тізесіне қойғанда, ұстап тұрғандай болатын», 

300 Зафар Ахмед, Иғлаус-сүнән, 3-том, 70-71 бет. Дарул-кутубул-
ғилмия, Бәйрут, 1997 ж.

301 Қ. Жолдыбайұлы. Дін мен діл, 52-б.
302 Бұхари, Азан, 52
303 Сахих Бұхари, 828
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«саусақтарының арасын ашық ұстайтын»304 – деп бей-
нелеген. Ер кісілер осылай намаз оқиды.

Ал әйел кісілердің намазында қол ті зе нің үс ті не 
қойылады, саусақтарының арасы жабық ұсталады, ті зе-
ле рі аз дап бү гі ліп, шынтақтары денеге тиіп тұрады305. 

11. Рукуғ пен сәж де тәс бих та ры – сүн нет. Рукуғта 
үш мәрте «субхана раббиал-азим» – деп айту сүн нет. 
Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.): 

اٍت ُسْبَحاَن َرّبَِي اْلَعِظيم َوَذلَِك َأْدَناُه  ِإَذا َرَكَع َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل َثَلَث َمرَّ
«Кім де-кім рукуғ  жасаса, үш мәрте «Суб ха на раб-

биал-азим» де сін. Бұл сан – тәс бих тың ең аз мөл ше рі»306 

деген.
Сәждеде де үш мәрте «субхана раббиял-ағла» деп 

айту сүннет. Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.):  ِإَذا َسَجَد َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل 

ِّيَ الَْعْلَى ثَلَثًا وَ ذَلِكَ أَدْنَاهُ   ,Кім де-кім сәждеге барса»  سُبْحَانَ رَب
үш мәрте «Суб ха на раб биал-ағлә» – де сін. Бұл сан – 
тәс бих тың ең аз мөл ше рі»307, – деген.

Бір хадисте Хузайфа (р.а.) Пайғамбарымызбен 
(с.а.с.) бірге намаз оқығанын тілге тиек етіп: «Рукуғқа 
барғанда, «субхана раббиял-азим», ал сәждеде «субхана 
раббиял-ағла» деп айтатын»308, – деген. 

12. Сәж де арасындағы оты рыс та р мен «әт-тахият» 
отырыстарында сол ая ғын жер ге жат қы зып, оң ая ғын тік 
ұс тап, сау сақ та рын құ бы ла ға қа ра ту – сүн нет. 

Уайл ибн Хужр Мәдинаға келісімен міндетті түрде 
Аллаһ елшісінің (с.а.с.) намазын көруге бекінеді. 
Кейіннен былай деген:

304 Әбу Дәуіт 
305 Рәддул-Мұхтар, 1/33
306 Ибн Мажә, Иқамә, 20
307 Ибн Мажә, Иқамә, 20
308 Тирмизи, 261
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ِد اْفَتَرَش ِرْجَلُه اْلُيْسَرى َو  ا َجَلَس لِلتََّشهُّ  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى الَّ َعَلْيِه َوَسلََّم لَمَّ

َنَصَب ِرْجَلُه اْلُيْمَنى 
«Пайғамбарымыз (с.а.с.) (әт-Тахиятқа) отырғанда 

сол аяғын жерге жатқызып, оң аяғын тік ұстады»309. 
13. «әт-тахият» оқы ған да, кәлима шаһадатты 

айтқанда сұқ саусақты көтеру. «Әшһаду әл-лә иләһә 
иллаллаһ» деген сөздің «Ләә илә һә» де ген кез де оң қо-
лы ның сұқ сауса ғын кө те ріп, «ил лаллаһ» деп қайта тү-
сі рі луі – сүн нет. Сұқ сау сақ кө те ріл ген де, қал ған сау-
сақ тар бү гі ле ді. Бұл – Аллаһ тан бас қа құ дай жоқ  деген 
сөзді қуат тау дың бел гі сі. Ибн Омар:

ُه اْلُيْمَنى َعَلى َفِخِذِه اْلُيْمَنى َو َقَبَض  َلِة َوَضَع َكفَّ َكاَن ِإَذا َجَلَس ِفي الصَّ

ُه اْلُيْسَرى َعَلى  ْبَهاَم، َو َوَضَع َكفَّ َأَصاِبَعُه ُكلََّها َو َأَشاَر ِبُأْصُبِعِه الَِّتي َتِلي اْلِ

َفِخِذِه اْلُيْسَرى 
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) намазда отырғанда оң қолын 

тізесіне қойып, саусақтарын түгелдей жұмып, сұқ 
саусағын көтеретін, ал сол қолын сол тізесіне қойып 
ашық ұстайтын»310, – дейді. 

Сұқ саусақтан басқа саусақты көтеруге болмайды. 
Тіпті сұқ саусағы жоқ болса басқа саусағын көтерудің 
қажеті жоқ. 

14. Па рыз на маз дар дың үшін ші, төр тін ші рә кат-
та рын да «Фа ти ха» сүресін оқу сүн нет. Әбу Қатада 
жеткізген хадисте: 

ْهِر َو اْلَعْصِر  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم- ُيَصّلِى ِبَنا َفَيْقَرُأ ِفى الظُّ ِ -َصلَّى الَّ  َكاَن َرُسوُل الَّ

ْكَعَتْيِن اُلولََيْيِن ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب َو ُسوَرَتْيِن، َو ُيْسِمُعَنا الَيَة َأْحَياًنا َو  ِفى الرَّ
309 Сүнән Тирмизи, 292
310 Сүнән Тирмизи, 294
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ْبِح  ُر الثَّاِنَيَة َو َكَذلَِك ِفى الصُّ ْهِر َو ُيَقّصِ ْكَعَة اُلولَى ِمَن الظُّ ُل الرَّ َكاَن ُيَطّوِ
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) бізбен бірге намаз оқығанда, 

бесін намазы мен намаздыгер намазының алғашқы екі 
рәкатында «Фатиха» мен қосымша екі сүре оқитын. 
Кей кездері оқыған аятты бізге естілетіндей етіп 
оқитын. Сондай-ақ бесін намазының алғашқы рәкатын 
ұзақ, екінші рәкатын қысқа оқитын. Асыр мен таң на-
мазын да солай оқитын»311, – делінеді. 

Парыз намаздың үшінші, төртінші рәкаттарында 
«Фатиха» сүресін оқығаннан кейін сүре немесе аят қосып 
оқу мәкрүһ танзиһи312. Өйткені Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) сүннетіне қайшы амал жасап тұр.  Бірақ мұндай 
жағдайда сәһу сәждесін жасаудың керегі жоқ. Өйткені 
бұл рәкаттарда оқылуы керек болған қыраатта шектеу 
жоқ. 

15. Намаздың соң ғы оты рыс ын да Пай ғам ба ры мыз-
ға (с.а.с.) салауат айту – сүн нет. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعَلْيَنا َفُقْلَنا َيا  َقاَل َكْعُب ْبُن ُعْجَرٍة: ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى الَّ

ُ َكْيَف ُنَسّلُِم َعَلْيَك َفَكْيَف ُنَصّلِي َعَلْيَك؟ َفَقاَل:  ِ َقْد َعلََّمَنا الَّ َرُسوَل الَّ

ٍد َو عَلى آِل ُمحمٍد َكما َصلَّْيَت عَلى اِْبَراِهيَم َو على  }أللُهمَّ َصّلِ علَى ُمَحمَّ

ٍد َو عَلى آِل ُمحمٍد َكما  آِل اِْبَراِهيَم اِنََّك َحميٌد َمجيٌد َو َباِرْك علَى ُمَحمَّ

َباَرْكَت عَلى اِْبَراِهيَم َو على آِل اِْبَراِهيَم اِنََّك َحميٌد َمِجيٌد{
Қағб ибн Уж ра (р.а.) былай дейді: «Ха зі ре т Пай ғам-

бар біз дің жа ны мыз ға кел ді. Біз: «Уа, Расулаллаһ, Аллаһ 
біз ге, са ған қа лай сә лем бе ре ті ні міз ді үй рет ті. Енді 

311 Сахих Бұхари, 776
312 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
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біз ге са ған қа лай салауат айту ке рек еке нін үй рет», – 
де дік. Сон да ол салауат дұ ға сын бы лайша баян ет ті:

«Уа, Аллаһ тағалам, хазіреті Ибраһимге және 
оның отбасына салауат еткеніңдей (мейірімің мен 
разылығыңа бөлегеніңдей) хазіреті Мұхаммедке және 
оның отбасына313 салауат еткейсің. Шын мәнінде, 
Сен − әр түрлі мақтау мен мадаққа лайықсың әрі ең 
Ұлысың! Сондай-ақ хазірет Ибраһимге және оның от-
басына берекет бергеніңдей, Мұхаммедке және оның 
отбасына да берекет бере гөр. Шын мәнінде, Сен − әр 
түрлі мақтау мен мадаққа лайықсың әрі ең Ұлысың!» 

Намаздың сыртында Пайғамбарымызға (с.а.с.) са-
лауат айту мәндуп. Ал өмірде бір мәрте айту уәжіп. 

16. Салауаттан кейін Құранда және хадистерде 

келген дұ ғаларды оқу – сүн нет. Ибн Масғуд: ُثمَّ لَيْخَتَر ِمن 

ِبِه َفَيْدُعو  ِإلَْيِه  َأْعَجَبُه  َعاِء   Намазда әт-Тахият оқылғаннан)» الدُّ
кейін Пайғамбарға (с.а.с.) салауат айтылады). Артын-
ша әркім өзіне ұнаған дұғасын таңдап, сонымен дұға 
тілесін»314, – деген. 

Дұғаның күнделікті айтылып жүрген сөзге ұқсамай 
Құ ран мен Пай ғам ба ры мыз дың (с.а.с.) са хих дұ ға ла-
ры нан таң да лғаны аб зал. Мысалы: Құран аятындағы: 

ْنَيا َحَسنًة َو فِي الِخَرِة َحَسَنًة َو ِقَنا َعذاَب النَّاِر َربَّنا آِتَنا فى الدُّ
Мағынасы: «Уа, Раб бы мыз! Біз ге бұл дү ниеде де, 

ақирет те де жақ сы лық бер. Біз ді жаһаннам аза бы нан 
сақ тай гөр!»315 деген секілді аят және хадистен: 

َربَّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب
313 Хазірет Мұхаммедтің ұрпағы: Хашим мен Абдулмутталиптен 

тараған ру, тайпалар. Ал Ибраһимнің ұрпақтары: Исмайл, Исхақ 
және олардан тарағандар, Мүслим, Салә 65, 66, 69

314 Ибн Әбу Шәйба, Хаким
315 «Бақара» сүресі, 201-аят.
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 «Уа, Раббымыз! Мені, әке-шешемді және 
мүминдерді есеп-қисап күні кешіре көр!»316 және т.б. 
осы секілді дұғаларды оқуға болады.   

Қарапайық өз сөздерімізбен дұға қылуға 
болмайды. Өйткені Аллаһ елшісі (с.а.с.):   

َلَة َل َيْصُلُح ِفيَها َشيٌء ِمْن َكَلِم النَّاِس   ,Шындығында»  ِإنَّ َهِذِه الصَّ
бұл намазда (яғни, намаз оқып тұрғанда) адамдарға тән 
сөздерді айтуға болмайды...»317, – деп тыйым салған. 

17. На маз соңында сәлем бергенде ал ды мен 
басын оң ға, со сын сол ға бұру – сүн нет. Сағд ибн Әбу 
Уаққас: 

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم ُيَسّلُِم َعْن َيِميِنِه َو َعْن َيَساِرِه َحتَّى  ُكْنُت َأَرى النَِّبيَّ َصلَّى الَّ

ِه ُيَرى َبَياُض َخّدِ
«Мен Аллаһ елшісінің (с.а.с.) оң мен сол жағына 

қарап сәлем бергенін көретінмін. Тіпті сәлем бергенде 
ақшыл жүзі көрінетін»318, – дейді. 

Сәлем намазға қатысушы мұсылмандар мен 
періштелерге беріледі. Ал жеке оқыса періштелерге ғана 
сәлем берген болады319. 

18. Сәж де дегі іс қимыл. Сәждеге барғанда ал ды мен 
екі қолымен тізесін таянып, тізесін жерге тірейді, одан 
кейін қол ды, одан кейін маңдай мен мұрынды жер ге 
тигізеді. Ал сәж де ден тұр ар кезде бұларды керісінше 
жасайды, яғни бірінші маңдай мен мұрынды көтереді, 
содан кейін екі қол  ын көтеріп, ті зе леріне таянып тік 
тұрады. 

Уайл ибн Хужр (р.а.) былай дейді: 
316 Ибрахим сүресі 41-аят. 
317 Мүслим, 537
318 Мүслим, 582
319 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 228-б.
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ُ َعَلْيِه َو َسلََّم ِإَذا َسَجَد َوَضَع ُرْكَبَتْيِه َقْبَل َيَدْيِه َو  ِ َصلَّى الَّ َرَأْيُت َرُسوَل الَّ

ِإَذا َنَهَض َرَفَع َيَدْيِه َقْبَل ُرْكَبَتْيِه
«Мен Аллаһ елшісінің (с.а.с.) сәжде жасағанын 

көрдім. Ол алдымен тізелерін, одан кейін қолдарын 
жерге қойып (сәжде жасады). Қайта тұрғанда, алды-
мен қолдарын, одан кейін тізелерін көтерді»320. 

Малики мәзһабында сәждеге барарда бірінші қол, 
одан кейін тізе жерге қойылады. Сәждеден тұрғанда да 
бірінші тізе, содан кейін қолды көтереді. Дәлелдері Әбу 
Хұрайрадан (р.а.) риуаят етілген мына хадис: 

 ِإَذا َسَجَد َأَحُدُكْم َفَل َيْبُرْك َكَما َيْبُرُك اْلَبِعيُر َو لَِيَضْع َيَدْيِه َقْبَل ُرْكَبَتْيِه
«Кімде-кім сәжде жасайтын болса, түйелердің 

шөккені секілді шөкпесін. Алдымен екі қолын, содан 
кейін екі тізесін жерге қойсын»321. 

Бұл хадистерден Аллаһ елшісінің (с.а.с.) сәждені 
түрліше кейіпте жасағандығы байқалады. Сондықтан 
сәжденің өзі әр түрлі болып жетуі – мұсылман үмбеті 
үшін жеңілдік болып саналады. Науқас адам бірінші 
хадиске амал қыла алмаса, төмендегі екінші хадиске 
амал қылу арқылы сәжде жасай алады. Яғни сәждеге 
барарда қолын жерге тіреп сәжде жасайды. Алайда дені 
сау болып тұрса, жоғарыда түсіндірілгендей етіп сәжде 
жасау сүннет. Сондықтан осындай мәселеге байланыс-
ты дауласып, мұсылман бауыр бірін-бірі ренжітпегені 
дұрыс. Ислам діні пенденің түрлі жағдайларын жан-
жақты қарастырған, өте кең дін, мұндай Аллаһтың 
кеңшілігін таралтпағанымыз жөн. 

19. Сәжде жасағанда ер кісі тізесі мен қолының 
арасын кең ұстайды. Шынтақтарын кеңірек кереді. Бұл 

320 Тирмизи, Салә, 84; Әбу Дәуіт, Салә, 137
321 Әбу Дәуіт, Салә, 137
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– сүннет. Егер жамағаттың тығыздығынан бұлай істей 
алмаса, оқасы жоқ.

Абдуллаһ ибн Малик (р.а.): «Аллаһ елшісі (с.а.с.) 
намаз оқығанда, екі шынтағын кең ұстағаны сонша – 
қолтығы көрінетін еді», – дейді322. 

Бір жолы Аллаһ елшісі (с.а.с.) әл-Бара ибн Азибқа 

(р.а.): ْيَك َو اْرَفْع ِمْرَفَقْيَك -Егер сәжде жа»  ِإَذا َسَجْدَت َفَضْع َكفَّ
сайтын болсаң, екі қолыңды жерге қой, шынтағыңды 
көтер»323, – деген. 

20. Таң намазында имам үшін бірінші рәкатты 
екінші рәкатқа қарағанда ұзағырақ оқу – сүннет. Таң 
намазының алғашқы рәкатында қыраатты ұзағырақ 
оқыса, намазға үлгерушілерге тиімді. Өйткені ұйқыдан 
тұрып, дәрет алып таң намазына үлгеру үшін біршама 
уақыт керек. Бұған дәлел Әбу Қатада жеткізген хади-
сте: 

ْهِر ِبَفاِتَحِة  لَِيَتْيِن ِمَن الظُّ وَّ ْكَعَتْيِن اْلَ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْقَرُأ ِفي الرَّ َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى الَّ

ولَى َو َيْقُصُر ِفي الثَّاِنَيِة َو ُيْسِمُع اْلَيَة َأْحَياًنا  اْلِكَتاِب َو ُسوَرَتْيِن َيُطوُل ِفي اْلُ

ْخَرَيْيِن ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب َو َكاَن َيْقَرُأ ِفي اْلَعْصِر ِفي  ْكَعَتْيِن اْلُ َوَكاَن َيْقَرُأ ِفي الرَّ

ولَى َو َيْقُصُر ِفي  لَِيَتْيِن ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب َو ُسوَرَتْيِن َيُطوُل ِفي اْلُ وَّ ْكَعَتْيِن اْلَ الرَّ

ْبِح َو َيْقُصُر ِفي الثَّاِنَيِة  ولَى ِمَن الصُّ ْكَعِة اْلُ الثَّاِنَيِة َو َكاَن َيُطوُل ِفي الرَّ
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) бесін намазының алғашқы екі 

рәкатында «Фатиха» сүресімен бірге екі зәм сүре қосып 
оқитын, алғашқысын ұзақ, келесісін қысқа қайыратын. 
Кейде оқыған аятын естілетіндей етіп оқитын. Соңғы 
екі рәкатта «Фатиха» сүресін оқитын. Сондай-
ақ намаздыгер намазында да «Фатиха» сүресімен 

322 Сахих Бұхари, 807
323 Сахих Мүслим, 494
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бірге алғашқысын ұзақ, келесісін қысқа қайырып, екі 
зәм сүре қосып оқитын. Ал таң намазын оқығанда, 
алғашқы рәкатын ұзақ созып, ал екінші рәкатты қысқа 
қайыратын»324, – дейді. 

Намаздың әдептері
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) үздіксіз емес, өмірінде 

бір-екі мәрте істеген істері әдеп, мәндуп немесе мұстахап 
деп аталады. Әдептерді орындау сүннеттердің кем-
кетігін толықтырады. Әдепті орындамаған кісі айып-
тал майды, алайда жасағаны аб зал. 

1. Ер кісілер тәкбір алғанда қолды жеңнен шығару 
– мәндуп. Бұлай жасау кішіпейілдікке жақынырақ. Күн 
суық кезде, бұлай жасамаса да болады. Әйелдер білектері 
ашылып қалмауы үшін бүркеншіктерінің астынан тәкбір 
алады. 

2. Намазда тұрғанда сәжде жасалатын тұсқа, 
рукуғта тұрғанда аяқтарының үстіне, сәжде жасағанда 
мұрнының екі жағына, отырғанда белбеуіне, сәлем бер-
генде иығына қарау – мәндуп. 

3. Намазда есінеген кезде аузын ашпау – мәндуп. 
Егер аузын ашпауға шамасы жетпесе, қолының сырты-
мен немесе жеңімен жабу керек. 

4. Шамасы жетсе жөтелмеу. Егер жөтел болса, сол 
қолымен аузын жабу. 

5. Азаншы қаматта «хайяаалал-фалах» дегеннен 
кейін, имам мен жамағаттың орындарынан тұруы – 
мәндуп. 

6. Кекірмеу. Жай уақытта да кекіру мәкрүһ 
болғандықтан, намазда кекіру әдепсіздік болып табы-
лады. Ибн Омар (р.а.) жеткізген хадисте: Бір кісі Аллаһ 

324 Сахих Бұхари, 759
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елшісінің (с.а.с.) алдында кекірген болатын. Сонда 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

ْنَيا َأْطَوُلُهْم ُجوًعا َيْوَم اْلِقَياَمِة      ُكفَّ َعنَّا    َجَشاَءَك    َفِإنَّ َأْكَثَرُهْم َشَبًعا ِفي الدُّ
«Кекіруді қой, бұл дүниеде тыңқиып тойып 

жүретіндер, ақиретте ең ұзақ аш жүретіндер»325, – 
деп ескерткен. 

Намаздың мәкрүһтері
Намазда орын алатын жағымсыз іс-әрекеттер мәкрүһ 

деп аталады. Намазда әрбір қимылды ынта-ықыласпен 
орындап, ерекше құрмет көрсету керек. Намазда 
киіммен немесе шашымен ойнау секілді намазға қатысы 
жоқ әрекеттердің жасалуы мәкрүһ. Өйткені мұндай іс-
әрекеттер намазға бейжай қараушылық болып табылады. 
Сонымен қатар намаздың уәжіптері мен сүннеттерінің 
кейбіреуін орындамау да мәкрүһ. 

Мәкрүһтер де өз ішінде екіге бөлінеді. Біріншісі 
тах рим мәкрүһ, бұл ха рам ға жа қын мәкрүһ. Ал екіншісі 
тән зиһи мәкрүһ, бұл халалға жақын мәкрүһ. Мысалы, 
на маз да бір уә жіп ті орындамау – мәкрүһ тах рими санал-
са, ал бір сүн нет ті орындамау – мәкрүһ тән зиһи болып 
саналады. 

Намаздың мәкрүһтері: 
1. Кісінің на мазда киімімен, де несімен немесе 

сақалымен ойнауы, алақанымен аузын басуы мәкрүһ. 
Өйткені намазға деген ықыласты бұзады. Ха дис те 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

َياِم  َفَث ِفي الّصِ َلِة، َوالرَّ َ َكِرَه لَُكْم َثَلًثا: اْلَعَبَث ِفي الصَّ ِإنَّ الَّ

ِحَك ِفي اْلَمَقاِبِر َوالضَّ
325 Тирмизи, 2478
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«Аллаһ сен дер үшін үш нәр се ні мәкрүһ са на ды: на-
маз да бос нәр се лер мен айна лы суды, ора за да жа ман сөз 
айтуды, ма за рат та кү луді»326, – деген. Бі рақ маңдай 
терін сүр туге не ме се сәж де ете тін жер де гі ұсақ тас-
тар ды бір мәрте та залауға болады, бірақ бірден көп 
дұрыстай беруге болмайды. Муайқибтан жеткен хадис-
те Пайғамбарымыз (с.а.с.) сәжде ететін жерін түзетіп 
жатқан бір кісіге: «Бұны істемек болсаң (көп қимыл 
жасауға жол бермей) бір мәрте істеумен шектел»327, – 
деген. Егер денесінің бір жері ауырса немесе қышыса, 
өте аз мәрте қолымен басуға немесе қасуына рұқсат 
етілген. 

2. Намазда сау сақ та рын ай қас ты ру, шы тыр ла-
ту мәкрүһ. Тіпті намазға бара жатқанда немесе намаз 
оқуды күтіп тұрған уақытта да бұлай істеу мәкрүһ. 
Аллаһ елшісі (с.а.с.): 

َأ َأَحُدُكْم َفَأْحَسَن ُوُضوَءُه ُثمَّ َخَرَج َعاِمدًا ِإلَى اْلَمْسِجِد َفَل ُيَشّبَِكنَّ  ِإَذا َتَوضَّ

َبْيَن َأَصاِبِعِه َفِإنَُّه ِفي َصَلٍة
«Егер біреулерің жақсылап тұрып дәрет алып, 

содан кейін мешітке намаз оқуға шықса, саусақтарын 
айқастырмасын, өйткені ол намазда тұрған болып 
саналады»328, – деген. Және бір хадисте Пай ғам ба ры-
мыз (с.а.с.) бы лай дейді:

ْيَطاِن، َو ِإنَّ   ِإَذا َكاَن َأَحُدُكْم ِفي اْلَمْسِجِد َفَل ُيَشّبَِكنَّ َفِإنَّ التَّْشِبيَك ِمَن الشَّ

َأَحَدُكْم َل َيَزاُل ِفي َصَلٍة َما َداَم ِفي اْلَمْسِجِد َحتَّى َيْخُرَج ِمْنُه 
«Қайсыбірің болмасын ме шіт те болғанда сау сақ-

та рын бір-бі рі мен ай қас тыр ма сын. Өйткені мұн дай іс-
326 Бұхари, Зекет, 53
327 Сахих Мүслим, 54-6.
328 Әбу Дәуіт, Тирмизи риуаят еткен.
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әре кет – шай тан нан. Ме шіт те гі кі сі – сыр тқа шық қан-
ға дейін на маз да тұрған болып саналады»329, – деген. 

3. На маз да бүйірін таянып намаз оқу, басын бұру, 
білекті жерге төсеу – мәкрүһ. Өйткені бұлардың барлығы 
шариғатта тыйым салынған істер. Әбу Хұрайрадан 

жеткен хадисте:  ِر التََّخصُّ َعِن  َنَهى  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ الَّ َصلَّى  النَِّبيَّ   َأنَّ 

َلِة الصَّ  Аллаһ елшісі (с.а.с.) намаз оқығанда бүйірге» ِفي 
таянуға тыйым салды»330, – делінген. Және бір хадисте 
намазда жан-жаққа қараудың дұрыс емес екендігі жайлы 
Аллаһ елшісі (с.а.с.): 

ُ ُمْقِبًل َعَلى اْلَعْبِد، َو ُهَو ِفي َصَلِتِه َما لَْم َيْلَتِفْت َفِإَذا اِْلَتَفَت  َل َيَزاُل الَّ

اِْنَصَرَف َعْنُه
«Құл намазда  тұрғанда жүзін басқа жаққа 

бұрмайынша, Аллаһ тағала оған қарай жақындай 
түседі. Егер ол жүзін басқа жаққа бұрса, Аллаһ одан 
теріс айналып кетеді»331, – деген. Бұған қоса, Әбу 

Хұрайрадан жеткен хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.):  

 Сәжде»  اْعَتِدُلوا ِفي ُسُجوِدُكْم، َو َل َيْفَتِرُش َأَحُدُكْم ِذَراَعْيِه اْفِتَراَش اْلَكْلِب 
жасағанда, арқаларыңды тік ұстаңдар. Иттің алдыңғы 
аяқтарын төсегені секілді сәждеге барғанда ешкім 
білегін жерге төсемесін»332, – деген. Әбу Хұрайра (р.а.) 
жеткізген хадисте: «Расулаллаһ (с.а.с.) мені үш нәрседен 
тыйды: қораздың жер шоқығанындай (сәжде) жасауға, 
иттің аяқтарын төсегеніндей (сәждеде білекті жерге) 
төсеуге және түлкі секілді жан-жаққа жалтақтауға 

329 әш-Шәукани, II, 328
330 Сахих Мүслим, 545
331 Ахкам, Әбу Дәуіт, Ибн Хазима
332 Сахих Мүслим, 493
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болмайды»333, – делінген. Намаздың отырысында 
сүннеттерде көрсетілгендей отырысты тәрк етіп, малдас 
құрып немесе басқаша отыру мәкрүһ. 

4. Жеңді түру, шаң болмас үшін киімді көтеру 

мәкрүһ. Аллаһ елшісі (с.а.с.): َو َسْبٍع  َعَلى  َأْسُجَد  َأْن   ُأِمْرُت 

ْعِر الشَّ َظَفِر  َو  الثَّْوِب  َكّفِ  َعْن   Мен жеті ағзамен сәжде» ُنِهيُت 
жасауға бұйырылдым және намаз оқып тұрғанда 
киімді жинақтаудан (яғни, жең мен балақты түруден) 
һәм шашты қайырудан тыйылдым»334, – деген. 

5. Көйлек киюге мүмкіндігі бола тұра тек шалбар-

мен намаз оқу мәкрүһ. Пайғамбарымыз (с.а.с.):  َِل ُيَصّل  

َشْيٌء  ِمْنُه  َعاِتِقِه  َعَلي  لَْيَس  اْلَواِحِد  الثَّْوِب  ِفي   Ешкім иығы»  َأَحُدُكْم 
ашық күйде бір ғана киіммен намаз оқымасын»335, – 
деген. 

6. Киімді кимей оны салбыратып иығына іліп қою 

мәкрүһ. Әбу Хұрайрадан жеткен хадисте:   َصلَّى النَِّبيَّ   َأنَّ 

ُجُل َفاه َي الرَّ لَِة، َو َأْن ُيَغّطِ ْدِل ِفي الصَّ  Аллаһ»  الَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعْن السَّ
елшісі (с.а.с.) намаз оқығанда киімді дұрыстап кимей 
иыққа салбыратып іліп қоюға және ер адам үшін қандай 
да бір нәрсемен ауызды жабуға тыйым салды»336, – 
делінген.

7. Намазда көзді себепсіз жұму немесе аспанға 
қарау мәкрүһ. Әнастан (р.а.) жеткен хадисте Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): «Кейбіреулер неге намаздың үстінде 
(намазға мән бермей) Намазда төбеге қарайды?» деп, 

артынша даусын көтеріп:  َماِء  لََيْنَتِهَينَّ َأْقَواٌم َيْرَفُعوَن َأْبَصاَرُهْم ِإلَى السَّ
333 Ахмед, 8327; Әбу Яғла, Табарани
334 Сахих Мүслим, 490
335 Сахих Бұхари, 359
336 Әбу Дәуіт, Китабу-салә, 643; Тирмизи, 1/423
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ِإلَْيِهْم َتْرِجُع  َل  َأْو  َلِة  الصَّ  Кей адамдар бұлай істеуді я»  ِفي 
тоқтатады, я болмаса, олардың көзі көрмей қалады»337, 
– дейді.

8. Намазда маңдайын бет орамалымен сүрту, қандай 
да бір матамен басын орау (төбесін ашық қалдырып 
орау), бас киімін айналдыру. 

9. Тақияға немқұрайлық танытып, мән бермей 
әдейілеп жалаңбас оқу. 

10. Құбылаға қараған қол мен аяқтарының ұшын 
басқа жаққа қарату – мәкрүһ. Өйткені ол сүннетті тәрк 
етушілік. 

11. Ерімейтін нәрсені аузына салып намазға тұру. 
Бұл намазда қыраат оқуға немесе намазды ынтамен 
оқуға кедергі келтіреді. 

12. Басындағы сәлдесі немесе бас киімі маңдайын 
жауып тұрған күйде сәжде жасау мәкрүһ. Егер белгілі 
бір себеппен маңдайын жауып тұрса мәкрүһ емес. 
Әнас ибн Маликтен (р.а.) жеткен хадисте: «Біз Аллаһ 
елшісімен (с.а.с.) бірге намаз оқып тұрғанда, арамыз-
дан бірі күннің аптап ыстығынан киімінің шетін сәжде 
жасайтын жерге төсейтін»338 – дейді. Хасан жеткізген 
хадисте: «Сахабалар сәжде қылғанда қолды киімнің 
үстіне қоятын. Тіпті кейбіреуі сәлдесі мен бас киіміне 
сәжде ететін»339, – дейді. 

13. Намазды көпшілік жүретін жол, қасапхана, 
қоқыс тастайтын орын, бейіт, монша, мал қора, тартып 
алынған жер және Қағбаның төбесі секілді жерлерде 
оқу – мәкрүһ. Ибн Омар (р.а.):

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َأْن ُيَصلَّى ِفي َسْبَعِة َمَواِطَن:  ِ َصلَّى الَّ َأنَّ َرُسوَل الَّ
337 Сахих Бұхари, 750
338 Сахих Бұхари, 375
339 Ибн Абду Раззақ пен Ибн Шәйба жеткізген хадис.
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اِم،  ِريِق، َوِفي اْلَحمَّ ِفي اْلَمْزَبَلِة، َواْلَمْجَزَرِة، َواْلَمْقَبَرِة، َوَقاِرَعِة الطَّ

ِ ِبِل، َوَفْوَق َظْهِر َبْيِت الَّ َوِفي َمَعاِطِن اْلِ
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) қоқыс тастайтын жерде, 

қасапханада, бейітте, жол ортасында, моншада, түйе 
қорада және Қағбаның төбесінде намаз оқуға тыйым 
салды»340, – деген. 

Моншаның шешінетін жерінде және бейіттің 
жанындағы намаз оқуға арналған жерде намаз оқуға 
болады. Бейіттің, құбыла бетте тұруы мәкрүһ, өйткені 
намаз оқушының көзі бейітке түсіп ойы бөлінуі 
мүмкін. Егер бейітті бөліп тұратын қабырға болса 
оқудың оқасы жоқ. Тарихта еврейлер мен христиандар 
пайғамбарларының қабірлерін ғибадатханаға айналды-
рып жібергені мәлім. Сондықтан оларға ұқсамау үшін 
қабірдің жанында оқу мәкрүһ. Ал жол үстінде оқуға 
келсек, алдынан кесіп өтіп, намаз оқушыны мазалауы 
мүмкін, сондықтан жолда оқу да мәкрүһ саналған. 

14. Ас-ауқат әзір болғанда, үлкен немесе кіші дәрет 
қысып тұрғанда, іштен жел шығайын деп тұрғанда, 
намаз оқу мәкрүһ. Айша анамыз (р.а.) жеткізген хади-

сте: ْخَبَثاِن اْلَ ُيَداِفُعُه  ُهَو  َل  َو  َطَعاٍم  ِبَحْضَرِة  َصَلَة   Аллаһ елшісі» َل 
(с.а.с.): «Ас-ауқат әзір тұрғанда және үлкен немесе кіші 
дәрет қысып тұрғанда намаз оқылмайды»341, – деген. 
Яғни бұндай жағдайда адамның ықыласпен намаз оқи 
алмайтындығы меңзелген. 

Намаз кезінде дәрет қысса намазын тоқтатады, 
тіпті жамағат сауабынан мақрұм қалатын болса да. Ал 
егер намаз уақыты шығып кететін болса, дәреті қысса 
да намазын толық оқиды. Өйткені намазды уақытында 

340 Сүнән Тирмизи, 2/177; 346 хадис
341 Сахих Мүслим, 560



211Намаз

оқымау – харам. Сондықтан мәкрүһты орындамаймын 
деп жүріп харам істеп қоюы мүмкін. 

15. Жамағатпен оқылған намазда, ұюшы көпші-
лікпен бірге қатарға тұрмай, қатардың артында жалғыз 
тұру мәкрүһ. Егер алдыңғы қатардан орын таппаса, 

жеке тұруына болады. Хадисте: ِّف الصَّ َخْلَف  لُِمْنَفِرٍد  َصَلَة   َل 
«Саптың артында оқшауланып тұрған адамның 
намазы дұрыс болмайды»342, – делінген. Бұл хадисте 
намаздың толық болмайтындығы айтылған. 

Тағы бір сөзінде жоғарыдағы хадистің түсіндірмесі 
ретінде Аллаһ елшісі (с.а.с.) былай деген:

َم، ُثمَّ الَِّذي َيِليِه، َفَما َكاَن ِمْن َنْقٍص َفْلَيُكْن ِفي  فَّ اْلُمَقدَّ وا الصَّ َأِتمُّ

ِر ّفِ اْلُمَؤخَّ الصَّ
«Алдымен алғашқы сапты толтырыңдар, содан 

кейін келесісін. Егер бос орын қалатын болса, соңғы 
қатарда болсын»343, – деген. 

16. Жамағатпен оқылып жатқан намазға үлгеру 
үшін қатардан бөлек, жеке тұруға болмайды. Тағы бір 
рәкатқа кешігетін болса да соңғы қатарға келіп тұрады. 
Бірде Пайғамбарымыз (с.а.с.) жамағатқа намаз оқытып, 
рукуғ жасаған сәтте Әбу Бәкір (р.а.) келіп, ол да рукуғ 
жасап, намазға қосылады. Алайда Әбу Бәкір жамағатпен 
қатарға бармай жеке тұрған болатын. Бұл жағдайды 
келіп баяндағанда, Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Аллаһ 
сенің жақсылыққа деген ынтаңды арттырсын. Бірақ 
ендігәрі бұлай істеме»344, – дейді. 

Сондықтан алдыңғы сапта бос жер болса, артқы 
қатардағылар ол бос жерді толтыруы керек. 

342 Ибн Мажә, 1003; Ахмед, 4/23
343 Әбу Дәуіт 671
344 Сахих Бұхари, 783
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17. Жамағат имамды бір себеппен жақтырмаса 
немесе имам болуға одан да лайығырақ адам табылса, ол 
имамның намаз оқытуы мәкрүһ. Аллаһ елшісі (с.а.с.): 

َثَلَثٌة َل ُتَجاِوُز َصَلُتُهْم آَذاَنُهْم اْلَعْبُد اْلِبُق َحتَّى َيْرِجَع َو اْمَرَأٌة َباَتْت َو 

َزْوُجَها َعَلْيَها َساِخٌط َو ِإَماُم َقْوٍم َو ُهْم لَُه َكاِرُهوَن
«Үш адамның намазы қабыл болмайды: қожайынына 

қайта оралғанға дейін қашып кеткен құл, күйеуі өзінен 
ашулы болған күйде таң атырған әйел және қауымының 
көңілінен шықпаған имам»345, – дейді. Имамды жек көру 
себептері шариғатқа сай келмесе оның имам болуы 
мәкрүһ саналмайды. Имам нәпсіге еріп, пасықтық 
істейтін болса ғана оның намазда имамдық жасауы 
мәкрүһ болып саналған. Жамағаттың имамды себепсіз 
жек көруі, жамағаттың кемшілігі болып саналады. 

18. Парыз намаздарда сүрелерді ретімен оқымай, 
соңынан басына қарай керісінше оқу мәкрүһ. Мысалы, 
бірінші «Ықылас» сүресін оқып, одан кейін «Кәусар» 
сүресін оқу секілді. Бірде Ибн Масғудтан біреу Құран 
сүрелерін ретіне қарай оқымаған адам жайлы сұрайды. 
Сонда Ибн Масғуд (р.а.): «Оның жүрегінің де теріс 
болғаны»346, – деп жауап қатады. Сондықтан Құранды 
үзірсіз теріс оқуға болмайды. Егер ұмытып немесе бір 
себеппен теріс оқыса, оқасы жоқ. 

19. Қандай да бір жанды жаратылыстың суреті 
немесе мүсіні болған жерде намаз оқу мәкрүһ. Омар 
(р.а.) христиан дініндегі бір кісіге: «Біз сендердің 
шіркеулеріңе ішінде сурет болғандықтан кірмейміз»347 
– дейді. Ибн Аббас (р.а.) еврейлер мен христиандардың 

345 Тирмизиден жеткен хадис, дәрежесі хасан ғариб.
346 Мұғжамул кәбир ли-Табарани, 8755
347 Нәйлул-әутар, 1/219; Сүнәну-кубра, Байһақи, 7/268
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ғибадатханаларына кіріп намаз оқитын. Алайда ішінде 
сурет кездессе оқымайтын348. 

Бұл сурет немесе ескерткіштің намаз оқушының 
көз алдында тұруы мәкрүһ үкімін еселей түседі. 
Сондықтан мұндай сурет не ескерткіш жоқ жер табу 
мүмкін болмаған жағдайда намаз оқушы оларды оңына 
немесе солына, болмаса артына қойып намаз оқу мәкрүһ 
үкімінің деңгейін азайтады. 

Егер сурет пен ескерткіш үйдің төсеніші немесе 
жастығы ретінде қандай да бір көңіл бөлінбейтіндей 
зат болып қолданылса, ол жерде оқылған намаз мәкрүһ 
болып саналмайды. Бұған дәлел ретінде Айша (р.а.) 
анамыз былай деген: 

ا َرآُه  ِ ِمْن َسَفٍر َوَقْد َسَتْرُت َسْهَوًة ۪لي ِبِقَراٍم ِفيِه َتَما۪ثيُل، َفَلمَّ  َقِدَم َرُسوُل الهّٰ

ِ َيْوَم اْلِقَياَمِة  َن َوْجُهُه َوَقاَل: َيا َعاِئَشُة َأَشدُّ النَّاِس َعَذاًبا ِعْنَد الهّٰ َرُسوُل الهّٰ َتَلوَّ

ِ« َقالَْت: َفَقَطْعَناُه َفَجَعْلَنا ِمْنُه ِوَساَدًة َأْو ِوَساَدَتْيِن الَّ۪ذيَن ُيَضاُهوَن ِبَخْلِق الهّٰ
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) алыс сапардан оралғанда мен 

бөлмемдегі қабырғадағы оймаға (жан-жануардың) 
суреті бар перде іліп қойған едім. Аллаһ елшісі (с.а.с.) 
пердедегі суреттерді көріп, өңі өзгеріп кетті де: «Уа, 
Айша! Қиямет күні Аллаһтың алдында ең ауыр азапқа 
душар болатындар – Аллаһ тағаланың жаратқан 
мақлұқтарының суретін салып (немесе мүсінін жасап) 
Оған (Жаратқанға) ұқсағысы келгендер», – деп айтты. 
Содан біз әлгі пердені жыртып, (суреті бар тұсын 
ойып алып тастадым да қалған бөлігінен) бір (немесе 
екі) жастық жасап алдық»349. 

348 Сахих Бұхари, 1/167
349 Сахих Бұхари, 5610
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20. Алдында адам отырса, оған қарап намаз оқу 
мәкрүһ. Омар (р.а.) алдындағы адамға қарай намаз 
оқығандарды айыптаған350. 

21. Егер намаз оқушы кісінің алдынан адам кесіп 
өтетін жерде намаз оқыса, алдына қалқа (сутра) қоймай 
оқу мәкрүһ саналады. Мейлі ол имам болсын немесе 
жеке намаз оқып тұрсын, алдына бөгет қойғаны абзал. 

Аллаһ елшісі (с.а.с.):  َوْلَيْدُن ُسْتَرٍة،  ِإلَى  َفْلُيَصّلِ  َأَحُدُكْم  َصلَّى   ِإَذا 

َيَدْيِه  َبْيَن  َيُمرُّ  َأَحًدا  َيَدْع  َوَل   Қайсыбіреуің болмасын» ِمْنَها، 
намаз оқығанда алдына қалқа қойсын және сол қалқаға 
жақын тұрсын. Біреудің оның алдын кесіп өтуіне жол 
бермесін»351, – деген. Бұл хадистегі «қалқа қойсын» 
деген бұйрық жалпы осылай істеген дұрыс деген 
мағынаны білдіреді. Сондықтан біреу алдын кесіп 
өтуі мүмкін деген жерде, алдына қалқа қойып намаз 
оқығаны дұрыс. Намаз оқығанда қалқаны (ағаш немесе 
т.б ) алдына қояды, қалқа сәжде жасайтын жерден сәл 
алыстау болса жеткілікті. Абдуллаһ ибн Омар жеткізген 
хадисте: «Аллаһ елшісі (с.а.с.) алдына найза қадап намаз 
оқитын»352, – делінген. Алдына бөгет қою бұйрық емес, 
өйткені Аллаһ елшісі (с.а.с.) бір жолы шөл далада алдына 
ештеңе қоймастан намаз оқыған353. Ең дұрысы, намаз 
оқығанда, ешкім өтпейтіндей жерде, яғни қабырғаға, 
тірекке жақын тұрған дұрыс. Әнас ибн Маликтен (р.а.) 
жеткен хадисте:

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم-  َن َقاَم َناٌس ِمْن َأْصَحاِب النَِّبّيِ -َصلَّى الَّ َن ِإَذا َأذَّ َكاَن اْلُمَؤّذِ

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم- َو ُهْم َكَذلَِك  َوارَي َحتَّى َيْخُرَج النَِّبيُّ -َصلَّى الَّ َيْبَتِدُروَن السَّ
350 Абду Раззақ, Ибн Әбу Шәйба жеткізген хадис.
351 Бұхари, 1/191, 487 хадис
352 Сахих Бұхари, 498
353 Әбу Дәуіт



215Намаз

َقاَمِة َشيٌء  َذاِن َو اْلِ ُيَصلُّوَن َرْكَعَتْيِن َقْبَل اْلَمْغِرِب، َو لَْم َيُكْن َبْيَن اْلَ
«Азаншы азан шақырған кезде сахабалар (мешіттің) 

тіректерінен орын алуға асығатын. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) (мешіттен) шыққанда, олар ақшам намазының 
алдындағы екі рәкатты осылай оқып тұратын. Азан 
мен қаматтың арасында аз кідіретін»354, – делінген. 

Намаз оқушының алдынан біреу кесіп өтсе, намаз 
бұзылмайды. Алайда оны қолымен немесе ишаратпен 
немесе «субханаллаһ» деп тоқтатуға тырысу абзал. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Намазды еш нәрсе бұза ал-
майды, шамаларың жеткенше (намаз алдын кесушіні) 
тоқтатуға тырысыңдар»355,– деген. 

Білместікпен қателесіп намаз оқушының алдын 
кесіп өткен адамды қатаң жазалау және ол үшін дөрекі 
сөйлеп, дау шығарудың қажеті жоқ. Бұған мысал: 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) кезінде бір кісі білместікпен 
мешіт аумағында дәрет сындырады. Мұны көрген 
мұсылмандар оған ала көздерімен қадала қарап, оны 
қатаң жазаламақ болады. Сонда Пайғамбарымыз 
(саллаллаһу алайһи уа саллам) оларға: «Оны еркіне 
жіберіңдер! Дәрет сындырған жеріне бір үлкен ше-
лекпен немесе кәдімгі шелекпен су төгіңдер! Негізінде, 
сендер дінді ауырлатушы емес, жеңілдетушісіңдер»356, 
– деген болатын.

22. На маз да се беп сіз бір-екі қа дам жү ру. Бі рақ 
бұл жү ру көп іс-қи мыл ды ту дыр са, на маз бұ зы ла ды. 
Алдыңғы бос қалған сапты толтыру үшін болса намазды 
бұзбайды. 

23. Бір сү ре нің бір рә кат та екі мәрте оқы луы не ме се 
па рыз да екі рә кат та да «Фа ти ха » сүресінен кейін дәл 

354 Сахих Бұхари, 599
355 Насбур-райә, 2/76
356 әл-Бұхари
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бір дей сү ре ні қайта лап оқу – мәкрүһ. Бі рақ нә піл на-
маз дар да мәкрүһ емес.

24. Ұюшының рукуғтан не сәж деден имамнан бұ рын 
көтерілуі – мәкрүһ. 

Намазды бұзатын жағдайлар
Намаздың шарттарының немесе рүкіндерінің 

бірі дұрыс орындалмаса, намаз бұзылады. Намаздың 
шарттары мен рүкіндерінен басқа да намазды бұзатын 
нәрселер бар. Мұндай намазды бұзатын жағдайларды 
«муфсидатус-салат» деп атайды.

«Муфсидатус-салат» мыналар: 
1. На маз да әдейі немесе ұмытып сөйле се, на ма зы 

бұ зы ла ды. Зәйд ибн Әрқам (р.а.) былай дейді: «Біз на-
мазда сөйлесетін едік. Арамыздағылардың кейбірі жа-

нында тұрғанмен сөйлесетін.  ـِه َقاِنِتيَن  Аллаһтың» َوُقوُموا لِلَّ
алдында (яғни, намазда) әрдайым асқан тақуалықпен 
толықтай мойынсұнған күйде тұрыңдар»357, – деген 
аят түскенде, намазда тыныш тұруға бұйрық берілді, 
әрі сөйлеуге тыйым салынды»358. Сондықтан намаз-
да тәспіх, тәкбір, қырааттан басқа күнделікті сөздерді 

сөйлеуге болмайды. Аллаһ ел ші сі (с.а.с.):  َلُة لِِقَراَءِة  ِإنََّما الصَّ

َفْلَيُكْن َذلَِك َشْأَنَك ِفيَها  َفِإَذا ُكْنَت   ،ِ  ,Шындығында»  اْلُقْرآِن َو ِذْكِر الَّ
на маз – Құран оқып, Аллаһты еске алу үшін. Егер на-
мазда тұрсаңдар істерің осы болсын»359, – деген. Сөз 
аз болса да, көп болса да намазды бұзады. Ең аз сөз екі 
әріптен немесе мағынасы бар бір әріптен тұрса, намазы 
бұзылады360. 

357 «Бақара» сүресі, 238-аят.
358 Сахих Мүслим, 539
359 Әбу Дәуіт, Нәсаи, Сүнәну Байһақи, 3478
360 Рәддул-Мұхтар, 1/412
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Дауыс еріксіз шықса намаз бұзылмайды. Мысалы, 
есінегенде, түшкіргенде. 

На маз да имам ның қыраатын тү зе у мақсатымен 
Құран аятын дұрыстаса, на маз бұ зыл майды. Бір аят ты 
оқы май кеткенін на маз дан кейін ха бар бер ген са ха ба-
ға Аллаһ ел ші сі (с.а.с.): «Ма ған ес кер тке нің де ғой», 
– дейді361. Сондықтан намазда имамның қателескенін 
жамағаттан біреу түзетсе, намаз бұзылмайды. 

Намазда дүниелік нәрселерді ойлап «аһылап, 
уһілеу де» намазды бұзады. Егер жаннатқа деген 
құштарлықтан немесе тозақтан қорыққаннан жыласа, 
намаз бұзылмайды. Өйткені бұл жылау дұға болып сана-

лады. Абдуллаһ ибн әш-Шиххир (р.а.):  َوُهَو ِ  َأَتْيُت َرُسوَل الهّٰ

ي َولَِجْوِفِه َأ۪زيٌز َكَأ۪زيِز اْلِمْرَجِل ِمَن اْلُبَكاِء   Бірде Аллаһ елшісіне»  ُيَصّل۪
(с.а.с.) барғанымда, намаз оқып жатыр екен. Намазда 
тұрып оның егілгені соншалық – кеудесінен қайнаған 
қазанның бұрқ-бұрқ еткен дауысындай дыбыс естіліп 
жатты»362, – деп айтқан. Сондықтан ауру немесе 
бастан өткен қиыншылықты ойлап жылаған болса, 
намаз бұзылады. Ал егер науқас адамның ауруы қатты 
асқынып, өз-өзін ұстай алмай ыңырсып дыбыс шығарып 
қойған болса, намазы бұзылмайды. Өйткені шамасы 
келмеген істен пенде сұралмайды363. 

2. Көп қимыл жасау на маз ды бұ за ды. Егер 
намаз оқушы кісі көп қимыл жасап, сыр т көзге намаз 
оқып тұрғанға ұқсамаса намазы бұзылады. Ал сырт-
тай қарағанға, оның намазда тұрып-тұрмағандығы 
күдік тудырса, бұл қимылы  аз қозғалыс саналып, 
намазы бұзылмайды. Бірақ намаздағы артық қимыл-

361 Ахмед ибн Ханбәл, IV, 74.
362 Әбу Дәуіт, Нәсаи, ибн Хазима
363 Шарһул-мания, 438
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қозғалыс қатарынан үш реттен аспауы керек. Одан азы 
кешіріледі. 

Мысалы: әйел, намазда баласын көтеріп тұрса, 
сосын емізсе намазы бұзылады. Ал егер сәбиді тек 
көтеріп тұрған болса, намаз бұзылмайды. Өйткені ол аз 
іс-әрекет болып саналады. Аллаһ елшісі (с.а.с.) немересі 
Зейнептің қызы Умаманы көтеріп намаз оқыған364. 

Әйел намаз оқып тұрған ерінің бетінен құмарлықсыз 
сүйсе, оның намазы бұзылмайды. Ал егер намаз оқушы, 
өз әйелін сүйсе намазы бұзылады, құмарлықпен я 
құмарлықсыз сүйсе де. Өйткені ол намазда тұрып, көп 
қозғалыс жасаған болып саналады. 

Намазда тұрған адам біреумен қол беріп амандасса, 
намазы бұзылады. Ал егер тек қана қолын көтеріп немесе 
басын изеп амандасса намазы бұзылмайды365. Жабир 
(р.а.) былай дейді: «Бірде Аллаһ елшісі (с.а.с.) мені бір 
іспен жұмсаған болатын. Қайта келіп сәлем берген-
де, Пайғамбарымыз (с.а.с.) тек қимылмен ғана жауап 
қайтарды. Намазын аяқтағаннан кейін мені шақырып 
алып: «Намазда тұрғанымда, маған сәлем бердің». 
Басқа бір риуаятында: «Намазда тұрғандықтан, жауап 
қайтара алмадым»366, – деген. 

Намазда де не сін бір рет не ме се екі рет не ме се әр бір 
рә кат тар да бір немесе екі рет тен қа сы са, на ма зы бұ зыл-
майды. Бі рақ бір рәкатта қа тарынан үш мәрте қайталап 
қа сы са, намазы бұ зы ла ды. Қо лын қи мыл дат пай бір не ше 
рет бір жерін қа сы са, бір рет қа сы ған ға жа та ды. На маз-
да се беп сіз қа та ры нан тоқ та май үш қа дам ба сса, намаз 
бұ зыла ды.
364 Сахих Бұхари, 516
365 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 249-б.
366 Сахих Мүслим, 540
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3. На маз да әдейі немесе біл мей бір нәр се жеп-
ішу на маз ды бұ за ды. Жеген асынан тіс тің ара сын-
да қалдықтары қалып қойса және ол но қат дә ні ндей 
немесе одан үл кен болса, на маз бұ зы ла ды. Егер тіс 
арасындағы қалдық, ноқаттан кіші болып, жұтылса 
намазды бұзбайды. Бірақ оны көп шайнау намазды 
бұзады. Мысалы, намазда сағыз немесе жаңғақты үш 
мәрте қатарынан шайнау көп шайнауға жатады, намазды 
бұзады. Егер аузына бір бөлік қант, кәмпит, халуа қойып, 
ол намаз оқып тұрғанда еріп, артынан жұтса, намаз 
бұзылады. Сондықтан намаз алдында аузында тамақ 
қалдықтары қалмауы үшін сумен шайған абзал. Алайда 
науқас адам намаздан бұрын аузын сүтпен шаюына 
болады. Сүтпен шаю мұстахап. Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
сүт ішіп, сол сүтпен аузын шайып: «Шындығында 
сүтте май бар»367,  – деген. Және бір хадисте Аллаһ 
елшісінің (с.а.с.) сүт ішкеннен кейін аузын шаймастан 
намаз оқығандығы риуаят етілген368. 

4. Намаз парыздарының бірін тастау. Намаздың 
(рукуғ, сәжде секілді) парыздарының бірін орындамаса, 
намаз бұзылады. 

5. На мазда тұрған адамның дә ре ті нің бұ зылуы. 
Намазда әдейі, біле тұра дәретін бұзса, намаз бұзылады. 
Ал намаздағы адамның еркінен тыс дәреті бұзылса, 
намазы бұзылмайды. Дәрет алып, қайта намазын 
тоқтаған жерінен ары қарай жалғастыра алады. Бі рақ 
на ма зын қайтадан оқы ғаны аб зал. Намазда кіші немесе 
үлкен дәреттің бұзылуы, жел шығу, мұр ны қа на у не ме се 
аузы на құ сық ке лу се кіл ді се беп тер ге байла ныс ты ер кі-
нен тыс дә ре ті бұ зыл ған жағ дайда адам ның дә ре ті бұ-
зыл са да, на ма зы бұ зыл майды. Мұндай жағдайда сөйле-

367 Сахих Бұхари, 211
368 Әбу Дәуіт
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мес тен, дүниелік нәрселер айтпай, намазға қатысы жоқ 
іс-әрекет жасамастан, ең жақын жерден дә ре т алып, 
на ма зын кел ген жер інен ары қарай жал ғас ты ра ала ды. 
Егер намазды жалғыз оқыған болса сол дәрет алған 
жерде немесе алдында намаз оқып тұрған жеріне барып 
намазын толықтыра алады. Ал егер жамағатпен оқыған 
болса, сол жамағатпен оқыған жеріне барып намазын 
толықтырады. Жамағат намазды бітірген болса, жеке өзі 
қалған рәкаттарды толықтырады. 

Айша анамыздан жеткен хадисте Аллаһ елшісі 

(с.а.с.):  ْأ ُثمَّ لَِيْبِن َعَلى َما َمَضى ِمْن  ِإْن َقاَء َأَحُدُكْم َأْو َقَلَس َأْو َرَعَف َفْلَيَتَوضَّ

 Кімде-кім құсса, мәзи шықса немесе мұрны қанаса»  َصلِتِه 
дереу барып дәрет алсын. Сонан соң (сөйлеместен), на-
мазын тоқтаған жерінен жалғастырсын»369, – деген. 

Жамағатқа намаз оқытып жатқан имамның дәреті 
еркінен тыс бұзылған жағдайда өз орнына сапта тұрған 
біреуді тұрғызады. Ол имамның орнына өткендіктен на-
мазды ары қарай жалғастырады. Бұлай жасаудың дұрыс 
екендігіне Ислам ғұламалары бір ауыздан келіскен. 
Мысалы, жамағатқа намаз оқытып тұрған имамның 
кенеттен мұрны қанаса, жел шықса, дәреті бұзылады. 
Мұндай жағдайда имам жамағаттан имамдыққа 
лайықтырақ біреуін ишаратпен немесе киімінен тартып 
михрабқа шығарып, намазды жалғастыру үшін өз 
орнына тұрғызады. Шыққан кісі намазды ары қарай 
жалғастырып, намаздың қалған бөлігін толықтырады. 
Егер имам дәреті бұзылғаннан кейін, орнына жамағаттан 
біреуді қоймай, мешіттен шықса немесе намаз оқитын 
жерден алыстап кетсе, жамағаттың намазы бұзылған 
болып саналады. 

369 Табарани, Мұғжамул-әусат 5587; Сүнану Байһақи, 687
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Сондықтан намазда имамның дәреті бұзылса, өз 
орнына намазды әрі жалғастыруы үшін бірінші саптан 
орынбасар шығаруына болады. Омар (Аллаһ тағала 
оған разы болсын) намазда дәреті бұзылғанда, орнына 
басқа кісіні шығарған. Осман да (Аллаһ тағала оған разы 
болсын) осылай істеген370. Имам дәреті бұзылып орнына 
біреуді қоятын болса, өз орнынан артқа шегініп, қандай 
да бір келеңсіз жағдай болғанын қимылмен білдіріп (мыс: 
мұрны қанағандай болып) бірінші сапта тұрғандардың 
бірін киімінен тартып, орнына шығарады. Орынбасар 
намазды имамның тоқтаған жерінен жалғастырады. 
Имам сап шетінде ашық жер болса, сол жерден, ал бол-
маса, сап арасынан өтіп, дәрет алып келеді.

Жалпы имамның дәреті бұзылған жағдайда жамағат 
арасына қайшылық тудырмау үшін ең абзалы намаз-
ды қайта оқу. Өйткені жамағаттың көпшілігі мұндай 
жағдайды түсінбей, олардың арасында келеңсіз 
жағдайлар туындауы мүмкін371. Ханафи мәзһабы бойын-
ша намаздың соңғы отырысында «әт-Таһият» оқитындай 
мөлшерде отырғаннан кейін еркінен тыс дәрет бұзылса, 
намазы жарамды болып есептеледі.

6. На маз да әу рет саналған мү ше нің төр ттен 
бі рі  ашы лса на маз ды бұ зады. Әурет жері ашылған 
мезетте дереу жапса, намаз бұзылмайды. Алайда әурет 
жерінің төрттен бірі намаздың бір рүкінін (сәжде, қиям, 
рукуғ т. б.) орындайтындай уақыт немесе үш тәсбих 
айтатындай уақыт ашық тұрса, намаз бұзылады. Бұл 
жайлы намаздың парыздарында әурет жерлерін жабу 
тақырыбында кеңінен айтылған болатын. 

7. На маз да жа нын да ғы адам ес ти тін дей етіп 
кү лу – на маз ды да, дәретті де бұ за ды. Егер сәл кү лім-

370 «ал-Фиқһ ал-Ислами уа Адиллатуһу»: 2/1270
371 Дөндүрен, 280
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сі ре п, дыбыс шықпаса на ма зы бұ зыл майды. Әбу Мұса 
Әшғариден (р.а.) жеткен бір риуаятта былай делінген: 
«Бір күні Аллаһ елшісі (с.а.с.) жамағатқа имам болып, 
намаз оқып тұрғанда, бір кісі мешітке кіріп келіп, 
абайсызда мешіттің ішіндегі шұңқырға түсіп кетті. 
Өйткені көзі көрмейтін еді. Сол кезде намазда тұрған 
жамағат бұл іске күлді. Сонда Аллаһ елшісі (с.а.с.) 
күлгендерге дәрет жаңартып, намазды қайта оқуды 
бұйырды». Тағы бір сөзінде Пайғамбарымыз (с.а.с.):  

َلَة َوالصَّ اْلُوُضوَء  َفْلُيِعِد  َقْهَقَه  ِمْنُكْم  َكاَن   Кімде-кім дауыстап» َمْن 
күлсе, дәретін жаңартып, намазын қайта оқысын»372, 
– деген. 

8. Нәжіс жерге сәжде жасау намазды бұзады. 
Сәжде жері мен нәжістің арасын бөліп тұратын қандай 
да бір зат қою керек. Тіпті нәжіс қолдары мен тізелерінің 
астында болса да намаз бұзылады. Өйткені бір ағзаның 
нәжіске тиюі, ағзаның нәжістенуіне себеп. 

9. Намазда кеудесін себепсіз құбыладан басқа 
жаққа бұру намазды бұзады. Өйткені парызды тәрк 
етіп тұр. Егер белгілі бір себеппен кеудесін құбыладан 
бұрған болса, намаз бұзылмайды. Мысалы, біреу на-
мазда тұрған адамды итеріп, құбыладан жүзін бұрып 
жіберсе, ол үш тәсбих айтатындай уақыт ішінде 
жүзін қайта құбылаға қаратып тұра алса, намазы 
бұзылмайды373. 

10. Намазды Құранға қарап оқу. Құранды толық 
жатқа білетін адам намазда Құранға қарап оқитын 
болса, намаз бұзылмайды. Алайда Құран кітабынан 
жатқа білмейтін бір аятты оқу, Имам Ағзамның 
көзқарасынша, намазды бұзады. Имам Әбу Юсуф пен 
Имам Мұхаммедтің пікірінше, бұндай жағдайда намаз 

372 Сүнән Дарақұтни 2/198, хадис 632
373 Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 254-б.
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бұзылмайды, бірақ кітап иелеріне (христиан, еврейлер-
ге) ұқсағандықтан бұлай істеу мәкрүһ.

11. Талып қалу мен есінен алжасу намазды 
бұзады. 

12. Намаз оқып тұрған ер кісінің қасына әйел 
кісі намазға тұрса, араларында бір адам сыятын-
дай орын қалмаса, перде, қабырға болмаса, намаз 
бұзылады. Бұл әйел мейлі өзінің әйелі немесе қызы, 
қарындасы болсын бәрібір. Сонымен қатар әйел кісі ер 
кі сі лер дің ара сын да бір сап та на маз оқы са, әйел дің екі 
жа нын да ғы екі ер кісінің жә не дәл ар тын да ғы бір ер 
кісінің на ма зы бұ зы ла ды. Егер екі әйел қатарынан тұрса, 
бұл екеуінің оң мен сол жағындағы және артындағы екі 
ер кісінің намазы бұзылады. Сондықтан әйелдердің 
намаздағы тұратын орындары соңғы қатар. Аллаһ 

елшісі (с.а.с.): ُلَها َأوَّ َها  َو َشرُّ َأِخُرَها  الّنَِساِء   Әйелдер» َخْيُر ُصُفوِف 
үшін ең қайырлысы соңғы сап. Ал ең жаманы болса, 
алғашқысы»374, – деген. 

13. Намазда басқаның бұйрығын орындау намаз-
ды бұзады. Мысалы, намаз оқып тұрған біреуге сырттағы 
біреу тәкбірді жария айт деп бұйырса, намаздағы кісі 
оның сөзін тыңдап жария оқыса, намазы бұзылады. Сол 
секілді намаз оқып тұрған кісіге сырттан келген біреу 
алға жылжы дегенде, алға жылжыса, намазы бұзылады. 
Ал егер өзі білгендіктен алға жылжып, жаңа қосылған 
кісінің намаз оқуына орын босатса, намазы бұзылмайды. 
Өйткені өзінің ойымен істеді, біреудің бұйрығымен 
емес. Ең бастысы, өз ойымен істеу. Сондықтан намазға 
кешігіп келген адам намаздағы адамға «жылжы» деп 
айтпайды, киімінен тартып немесе қолымен түртіп 
түсіндіреді.

374 Зәйлаи, Насбур-райә, 2/36



224 Ислам ғылымхалы 

14. Тәяммуммен намаз оқып тұрған адам суды 
көрсе, намазы бұзылады. Мысалы, намазда тұрғанда, 
тоқтап қалған судың келгенін сылдырап аққан даусынан 
білсе, намазы бұзылады. Егер судың келгенін намаздың 
ақырғы отырысында «әт-Тахиятты» оқығаннан кейін 
білсе, намаз бұзылмайды. Өйткені намаз орындалып 
қойған болып саналады. 

 15. Таң намазын оқып тұрғанда, күн шықса; 
айт намазын оқып тұрғанда, түс болса; жұма намазын 
оқып тұрғанда, намаздыгер намазының уақыты кірсе, 
намаз бұзылады. Алайда бесін намазын оқып тұрғанда, 
намаздыгер намазының уақыты кірсе, бесін намазы 
бұзылмайды. 

Намаздың оқылу үлгісі
Намазды парыз бен уәжіптеріне, сүннет пен 

әдептеріне көңіл бөліп оқуға «сифатус-салат» делінеді. 
Намаз оқитын адам алдымен дәрет алып, жүзін құбылаға 
бұрып, бір намазға ниет етіп, де реу екі қо лын екі құ ла-
ғы на та қап, «Аллаһу әк бар» деп тәк бір алып, артынша 

іштей:  َك َو َل ِإلََه  ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َو ِبَحْمِدَك َو َتَباَرَك اْسُمَك َو َتَعالَى َجدُّ

-Суб ха на ка Аллаһум ма уә бихам ди ка уә тә бә ра»  غَيْرُكَ 

касму ка уа тағала жәд ду ка уә ләә илә һә ғайру ка»,  َأُعوُذ  

الرَّحِيمِ  الرَّْحَمنِ  الَِّ  ِبْسمِ  الرَّجِيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ   Әғузу бил ла һи»  بِالَِّ 
ми наш-шайта нир-ра жим, Бис мил ла һир-рах ма нир-ра-
хим» – дейді де, «Фа ти ха ны» оқиды. «Фатиханы оқып 
болғанда, іш тен «әмин» дейді де, «бисмиллаһсыз»375 Құ-
ран нан ұзақ бір аят яки үш қыс қа аят не ме се «зам сүре» 
оқылады. Бұ дан кейін «Аллаһу әк бар» дейді де, рукуғ ке 

375 Фатиха сүресі мен қысқа сүренің арасында бисмилланы іштей 
айту мұстахап.
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ба ра ды. Рукуғте үш рет: «Суб ха нә раббиәл-азим» деп 
тәс бих айтқаннан кейін «Сә миғаллаһу ли мән ха ми даһ» 
сө зін ай тып, қиям ға қайта ба ра ды. Қиям ға ба ры сы мен 
«Раб бә нә лә кәл-хамд» деп айта ды. Бұ дан кейін «Аллаһу 
әк бар» деп сәж де жасап, сәж де де үш рет «Суб ха на Раб-
биял-а’ла» дейді. Сосын «Аллаһу әк бар» деп сәж де ден 
басын көтеріп, бір тәс бих айты ла тын дай уа қыт оты ра ды 
да, қайта «Аллаһу әк бар» деп екін ші сәж де ге ба ра ды. 
Мұн да да үш рет «Суб ха на Раб биял-аьла» деп тәс бих 
айтады. Осы лайша бір рә кат аяқ та лып, екінші рәкатқа 
«Аллаһу әк бар» деп қиямға тұрады. 

Екінші рәкаттың оқылуы бірінші рәкат секілді, 
тек бірінші рәкаттағы «субханака» мен «ағузу биллаһ» 
оқылмайды. Қиямға тұрысымен «Бис мил лаһ» пен 
«Фа ти ха» жә не қо сым ша сү ре оқы ла ды. Бұ дан кейін бі-
рін ші рә кат та ғы се кіл ді рукуғ пен сәж де жа са лып, сәж-
де ден кейін «әт-Тахият» оқуға отырады.

 «әт-Тахият» былай оқылады: 

ِ َو  َها النَِّبيُّ َو َرْحَمُة الَّ َلُم َعَلْيَك َأيُّ ّيَِباُت، السَّ َلَواُت َو الطَّ ِ َو الصَّ التَِّحيَّاُت لَّ

ُ َو  الِِحيَن، َأْشَهُد َأْن َل ِإلََه ِإلَّ الَّ ِ الصَّ َلُم َعَلْيَنا َو َعَلى ِعَباِد الَّ َبَرَكاُتُه، السَّ

ًدا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ
«Әт-та хияту лил ла һи уас-салауату уаттайиба ту, әс-

сә ла му аләйка әйю һән-нә бию уә рах мә тул ла һи уә бә рә-
ка ту һу, әс-сә ла му аләйна уә ала ибә дил ла һис-саали хин, 
әш һа ду ән ләә илә һә иллаллаһ уә әш һә ду ән нә Му хам-
мә дән аб ду һу уә ра су луһ».

Оқылатын намаз екі рәкаттан көп болса, бұл 
«алғашқы отырыс» деп аталады. Алғашқы отырысқа 
еш нәрсе қосылып оқылмайды. (Егер екі рәкаттық намаз 
болса, «әт-Тахиятқа» қоса «салауат» «раббана атина»  



226 Ислам ғылымхалы 

және аят пен хадистен қалаған дұғаны таңдап, оқып, ар-
тынша екі жаққа сәлем беріп, намазды тамамдайды) 

«Аллаһу акбар» деп үшінші рәкатқа тұрады. Бұл 
жер де тек қа на Бис мил лаһ пен «Фа ти ха» оқы ла ды. 
Бұдан кейін не оқылатыны намаздың парыз немесе 
парыз болмауына байланысты кішкене ерекшелік бар. 
Ол ерекшелік мынадай: 

1. Бұл оқып тұрғаны парыз намазы болса, «Фати-
хадан» кейін қосымша сүре оқылмай, рукуғ және екі 
сәжде жасайды да, төртінші рәкатқа тұрады. Төртінші 
рәкаттың оқылуы үшінші рәкат секілді «Фатиха» ғана 
оқылады. Ал егер намаз үш рәкаттық болса, үшінші 
рәкаттан кейін ақырғы отырысқа отырады. Ақырғы оты-
рыста «әт-Тахият» «салауат» «дұға» оқылып, екі жаққа 
сәлем беріп, намазды тамамдайды. 

2. Бұл оқып тұрған намазы парыз емес, нәпіл 
немесе сүннет намаздарының бірі болса, үшінші рәкатта 
Фатиханы оқып, «амин» дегеннен кейін, бір сүре немесе 
бірнеше аят қосып оқиды. Осыдан кейін рукуғ пен 
сәжде жасап, төртінші рәкатқа тұрады. Төртінші рәкат 
үшінші рәкат секілді оқылады. Төртінші рәкаттың 
екінші сәждесінен кейін «ақырғы отырысқа» отырады. 
Ақырғы отырыста «әт-Тахиятты» оқығаннан кейін, «са-
лауат» пен Құран аяты мен хадистерден қалаған дұға 
оқылады да, артынан екі жағына сәлем беріп, намазды 
тамамдайды. 

«Салауат» былай оқылады: 

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى اِْبَراِهيَم َو َعَلى  ٍد َو َعَلى آِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصّلِ َعَلى ُمَحمَّ

ٍد َكَما  ٍد َو َعَلى آِل ُمَحمَّ آِل اِْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد َو َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

َباَرْكَت َعَلي اِْبَراِهيَم َو َعَلى آِل اِْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد
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«Аллаһум ма сал ли ала Му хам мә дин уә ала әли Му-
хам мәд. Кә мәә саллайта ала Иб ра һи мә уә ала әли Иб ра-
һим. Ин нә кә ха ми дун мә жи ид. Уә бәә рик ала Му хам мә-
дин уә ала әли Му хам мәд. Кә мәә бәә рәк тә ала Иб ра һи мә 
уә ала әли Иб ра һим. Ин нә кә ха ми дун мә жид».

Құран аяты мен хадистердегі дұғалар. Төменде 
берілген аят пен хадистерден қалағанын (көбнесе 
алғашқы екі дұғаны оқиды) немесе басқа да аят пен 
хадистердегі дұғалардан оқуға рұқсат бар. 

Құран аяттарындағы дұғалар: 

ْنَيا َحَسَنًة َو ِفي اْلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاَب النَّاِر َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ
 «Раб бә нәә әәти нә фид-дү ниә ха са на тән. Уә фил-

әәхи ра ти ха са на тән. Уә қи нәә азаа бан-наар». 
Уа, Раббымыз! Бізге бұл дүниеде де ақыретте де 

жақсылық бер және бізді тозақ азабынан сақтай көр.

َربََّنا اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب
«Раббәнәғфирли уәли-уәлидәййә уә лил-мүминина 

иаумә яқумул-хисаб»
 Уа, Раббымыз! Мені, әке-шешемді және мүминдерді 

есеп-қисап күні кешіре көр!376  

َيِتي َربََّنا َو َتَقبَّْل ُدَعاَء َلِة َو ِمْن ُذّرِ َرّبِ اِْجَعْلِني ُمِقيَم الصَّ
«Уа,Раббым! Мені әрі ұрпағымды намазды толық 

орындаушылардың қатарынан қыла көр! Раббым! 
Тілегімізді қабыл ете көр» .

Хадистердегі дұғалар: 

اِل َو  جَّ اللَُّهمَّ ِإّنِي َأُعوُذ ِبَك ِمن َعَذاِب الَقبِر َو َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة الَمِسيِح الدَّ

اَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة الَمْحَيا َو ِفْتَنِة الَمَماِت
376 Ибрахим сүресі 41-аят. 
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Уа, Аллаһым! Мені қабір азабынан сақтай көр. Уа 
Аллаһым мені Масих Дажжалдың фитнасынан сақтай 
көр. Уа Аллаһым! Мені өмір мен өлім фитнасынан 
сақтай көр.

اللَُّهمَّ ِإّنِي َأُعوُذ ِبَك ِمْن الَمْأَثِم َو الَمْغَرِم
Уа Аллаһым! Мені Қарызға батудан, күнәдан сақтай 

көр.
Әйел мен ердің жалпы айырмашылығы 
Жаратылыс тұрғысынан бітім-болмысы ер 

кісілерден өзгешелеу болғандықтан, әйел кісілер 
шариғаттың кейбір қағидаларында ер кісілерден ерекше 
үкімге ие. Сондықтан шариғаттың жалпы үкімдерінде 
ер мен әйел бір болса, тармақтарында олардың ер 
кісілерден ерекшеліктері бар екені даусыз. Мысалы, 
шариғаттың жалпы қағидасы бойынша намаз оқу ер 
мен әйелге парыз, сондай-ақ намаздың ішіндегі басқа 
парыздар да екеуіне ортақ. Бірақ намаздың кейбір 
қимыл-қозғалыстарында ғана ерекшелік кездеседі. Бұл 
ерекшелік әйел табиғатының әлсіз, нәзік және әурет са-
налатын дене мүшелеріне қатысты туындауда. Алдымен 
әйел кісілердің ер кісілерден жалпы айырмашылығын 
сөз етейік, содан кейін намаздағы айырмашылықтарына 
тоқталамыз. 

Ер мен әйелдің шариғат көрсеткен жалпы 
айырмашылығы: 

1. Құранда: ْنَثى َكاْلُ َكُر  الذَّ لَْيَس   Ер кісі әйел секілді» َو 
емес»377, – деп оларды ерекшелеген. 

2. Ер кісі шашын алдырып тастай алады, ал қыз 
бала шашты әсемдік, әдемілік үшін алдыра алмайды, 
тек зәру жағдайда ғана шашын алдыруға рұқсат. 

377 «Әли Имран» сүресі, 36-аят.
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3. Фитнаға себеп болмау үшін қыз бала көшеге 
шыққанда иіс су себінуіне рұқсат жоқ, ал ер кісі 
қалағанынша жақсы иіс себіне алады. 

4. Қыз бала алтын мен жібекті қалағанынша 
қолдана алады, ал ер кісіге бұларды қолдануға рұқсат 
жоқ. 

5. Әурет – әйел мен ер кісілерде екі бөлек. Әйелдің 
жүзі, аяғы және қолынан басқа жерлерінің барлығы әурет 
болып саналса, ал ер кісінің әуреті кіндігі мен тізесінің 
арасы ғана. Бұған қоса әйел кісі азан мен қамат айтпай-
ды, ер кісілерге имам бола алмайды, намазда қыраатты 
дауыстап оқымайды, ал ер кісілерге бұларды орындау 
міндет. Ер кісілерге жамағат намазында ең алғашқы 
қатарда тұрудың сауабы мол, ал қыз балаларға соңғы 
қатарда тұру сауапты іс болып саналады. 

6. Ер кісілерге айт намазы уәжіп, жұма намазы 
парыз, ал қыз балаларға мұстахап, ал егер фитнаға себеп 
болатын болса, тіпті бармағаны абзал. 

7. Жаназаға байланысты: әйел кісінің мәйітін орай-
тын киімнің саны бесеу болуы мұстахап, ал ер кісінің 
мәйітін үш киіммен орау мұстахап. Мәйітті көмуге алып 
барарда әйелдер мәйіттің денесін көтермейді, артынан 
мазарға да бармайды, себебі олар табиғатынан көңілі 
бос, сабырсыз болғандықтан, жылап-сықтап елдің 
құтын қашырады. Ал ер кісілерге бұларды орындау 
кифая парыз. 

8. Зекетке байланысты: әйел баласы өз меншігіндегі 
әшекей бұйымдарынан зекет бермеуіне болады, ал ер 
кісі әйелдердің әшекей бұйымдарын қолдана алмайды, 
жаратса, зекетін береді. 

9. Оразаға байланысты: Шәууал айының 
басталғандығын, яғни ораза айының біткендігін бір әйел 
айтса (айды көрдім десе) оның куәлігі қабылданбайды. 



230 Ислам ғылымхалы 

Ал ораза айының кіргендігіне қатысты, айды көрдім 
десе, айтқан сөзі қабылданады. Өйткені ораза парыз 
құлшылық болғандықтан, шын мәнінде ораза кірген 
болуы мүмкін. Егер айтқаны рас болса, ораза ұстау керек 
болады. Ал ер кісінің куәлігі ораза айының кіргендігіне 
және шыққандығына да жарамды. 

Әйел күйеуінің рұқсатынсыз нәпіл ораза тұта ал-
майды, өйткені әйелге нәпіл ораза тұту мәндүп, ал еріне 
бағыну уәжіп. Уәжіпті орындау мәндүпті орындаудан 
жоғары тұрады. Ал күйеуі әйелінің рұқсатынсыз ораза 
тұта алады. 

10. Қажылыққа байланысты: әйел табиғатынан әлсіз 
әрі денесі толық әурет саналғандықтан қажылыққа ба-
рарда жанында махрам (үйленуге болмайтын жақын 
туысы) болуы тиіс. Егер жанында еріп баратын махра-
мы болмаса, қажылыққа, ұзақ сапарға шыға алмайды. 
Күйеуінің рұқсатынсыз нәпіл қажылыққа, ұмраға бара 
алмайды, ал ер кісі басқадан рұқсат сұрауға міндетті 
емес. Қажылықта әйел кісі әурет мүшелерін жауып 
жүру үшін тігілген киім киінеді, ал ер кісіге тігілген 
киім киюге болмайды, тек ихрам киеді. Тәлбия айтқанда 
әйелдер дауыстарын көтермейді, ал ер кісілер дауыста-
рын көтеріп айтады. Егер әйел кісі хайыз болып қалса, 
қоштасу тауабын жасамауына да рұқсат етіледі. 

11. Жиһад мәселесінде: 
 ♦ Әйелдердің соғысуына болмайды, ал ер кісілерге 
соғысу парыз кифая немесе парыз айн. 

 ♦ Әйелдер соғыспағандықтан, соғыста оларды 
өлтіруге болмайды. Тіпті олар ақылмен, 
қулықпен қарсы тарапқа өтіп, мұсылман 
дұшпандарына жәрдем берсе де, оларды 
өлтіруге болмайды. 

 ♦ Әйелдер «жизия» салығын төлемейді. 
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12. Әйел неке қиюда басшылық ете алмайды, ал ер 
кісі неке қияды. 

13. Талақ ету құқы әйелге емес, ер кісіге берілген. 
14. Әйел кісі бала бағуда ер кісіден артық, өйткені 

оның жанашырлығы, балаға деген мейірімділігі ер кісіге 
қарағанда басым. Сондықтан бала бағу – әйел кісінің 
міндеті. 

15. Жаза берерде (қол кесу, рәжм жасау) әйелдің 
куәгерлігі жарамсыз. Ал ер кісінің куәлігі барлық 
уақытта жарамды. Бір ер кісінің куәгерлігі екі әйел 
кісінің куәгерлігіне тең. 

16. Әйел баласы имамдық, қазылық қызметін 
атқармайды. Мұсылмандардың қоғамдық істеріне 
басшылық етпейді. 

17. Мұра бөліскенде әйелге ер кісіге тиесілінің жар-
тысы ғана беріледі. Өйткені ол отбасындағы материалдық 
жағдайға жауапты емес. Ер кісіде отбасының жеп ішуі, 
киіммен, үймен қамтамасыз ету міндеті болғандықтан, 
ол толық алады.

Әйел кісілердің ер кісілерден намаздағы 
айырмашылықтары
Дінімізде денесін толық жауып жүру әйел кісілерге 

ғана бұйырылған. Бұны әсіресе Аллаһтың ұлылығының 
алдында әдептілікпен, ұқыптылықпен намаз оқу 
керектігін білдіреді. Намаз оқу кезінде әйел кісілердің 
ер кісілерден өзіндік ерекшеліктері бар. Айталық, 
әйелдер қолды тәкбірге көтергенде, иықтарына ту-
ралап қана көтереді. Ал ер кісілер белгілі бір үзірмен 
немесе қыс мезгілінде, ауа райының суық уақытында 
ғана жамылғының астынан көтеруге рұқсат бар378. Ер 
кісілер сәжде жасағанда, ішті көтереді, шынтақты жерге 
тигізбейді. Әйел кісілердің шынтағы жерге де, денесіне 

378 Бұл жайлы Уайлдың хадисі бар Әбу Дәуіт 1/121
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де тиіп тұрады. Олар ішті көтермейді. Бұл олардың на-
мазда да жабық күйде тұратындығын байқатады. На-
мазда отырғанда, ер кісілер сол аяққа салмақ салып 
отырады, оң аяқтарының ұшын тік қояды, ал әйелдер 
сол жамбасына отырып аяқтарының ұшын оң жаққа 
жатқызады. Ерлер кейбір намазды дауыстап оқиды, ал 
әйелдер барлық намазды іштей оқиды, бұл жайында 
Құран аяттары мен хадистер баршылық. Тіпті Ата (р.а): 
«Әйелдердің қимылы (формасы) ер кісілерден бөлек»379, 
– деген. 

Енді әйел кісінің ер кісілерден намаздағы 
ерекшеліктерін сөз еткен төмендегі мына хадистерге 
зер салайық:

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى اْمَرَأَتْيِن ُتَصّلَِياِن  ِ َصلَّى الَّ َأنَّ َرُسوَل الَّ

ْرِض؛ َفِإنَّ  ا َبْعَض اللَّْحِم ِإلَى اْلَ َفَقاَل: ِإَذا َسَجْدُتَما َفُضمَّ

ُجِل  اْلَمْرَأَة لَْيَسْت ِفي َذلَِك َكالرَّ
Аллаһ елшісі (с.а.с.) намаз оқып тұрған екі әйел кісінің 

жанынан өтіп бара жатып оларға былай деді: «Сәжде 
жасағанда дененің кейбір бөлігін жерге тигізіңдер, бұл 
мәселеде әйел баласы ер кісіге ұқсамайды»380. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإَذا َجَلَسِت  ِ َصلَّى الَّ ِ ْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل الَّ َعْن َعْبِد الَّ

ْخَرى َو ِإَذا َسَجَدْت  َلِة َوَضَعْت َفِخَذَها َعَلى َفِخِذَها اْلُ اْلَمْرَأُة ِفي الصَّ

َ َتَعالَى َيْنُظُر ِإلَْيَها  َأْلَصَقْت َبْطَنَها ِفي َفِخَذْيَها َكَأْسَتَر َما َيُكوُن لََها َو ِإنَّ الَّ

َوَيُقوُل َيا َمَلِئَكِتي ُأْشِهُدُكْم َأّنِي َقْد َغَفْرُت لََها 
Абдуллаһ ибн Омардан (р.а) жеткен хадисте Аллаһ 

елшісі (с.а.с.): «Әйел баласы намазда отырғанда, аяқ 
379 Мұсаннаф ибн Әбу Шәйба, 239-б.
380 Марасил Әбу Дәуд, 8-б.
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ұштарын бір жағына жинап, бір жамбастап отырады, 
сәжде жасағанда, ішін көтермей аяқтарына тигізеді, 
денесін жауып тұру үшін ең дұрысы осы. Шындығында, 
Аллаһ тағала оған қарап: «Ей періштелерім, сендер 
куә болыңдар, мен бұл әйелдің күнәларын кешірдім», 
– деп айтады»381, – деген. Бұл хадисте әйелге жабылу 
керектігі анық түсіндірілген. «әл-Муғни» атты кітапта382 

Али (р.а.) айтқан:   ِإَذا َصلَّْت اْلَمْرَأُة َفْلَتْحَتِفْز َوْلَتُضمَّ َفِخَذْيَها «Әйел 
баласы намаз оқығанда, жиналып отырсын және қос 
тізесін бір-біріне тигізіп ұстасын» – деген сөз бар. 
Аяқтарын біріктіріп бір жамбасына отырып намаз оқу 
– әйелдерге тән бұйрық. Бұл денені жабық ұстауды 
білдіреді. Ислам ғұламаларының көпшілігі намаз оқуда 
әйелдерге тән ерекшеліктер бар екендігін құптаған. 

Ибн Қудама әл-Муқаддасидің «әл-Муғни» кітабында: 
«Әйелдер аяқ-ұштарын оң жаққа жіберуі керек»383, – 
деген. Имам Ахмад ибн Ханбал (р.а.): «Менің ойымша, 
әйелдер үшін ең дұрысы аяқты оң жаққа жинау»384, – 
деп айтқан. 

Әйелдерге қатысты Мусаннаф ибн Әбу Шайбада 
бірнеше хадистер айтылған. 

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم: َأنَُّه َكاَن َيْأُمُر  ِ َصلَّى الَّ َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ َعْن َرُسوِل الَّ

 ، َجاَل َأْن َيَتَجاَفْوا ِفي ُسُجوِدِهْم، َو َيْأُمُر الّنَِساَء َأْن َيْنَخِفْضَن ِفي ُسُجوِدِهنَّ الّرِ

ِد، َو َيْأُمُر  َجاَل َأْن َيْفُرُشوا اْلُيْسَرى َو َيْنِصُبوا اْلُيْمَني ِفي التََّشهُّ َو َكاَن َيْأُمُر الّرِ

الّنَِساَء َأْن َيَتَربَّْعَن 
381 Байхақи, Сүнәну 2/222; Кәнзул-Уммал, 1/117
382 «Әл-мұғни» 1 т., 562-б.
383 Ибн Қудама әл-Муқаддаси: әл-Муғни, 1/1562
384 Ибн Қудама әл-Муқаддаси: әл-Муғни, 1/562
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Әбу Саид әл-Худриден риуаят етілген хадисте: 
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) ер адамдарға, сәжде жасағанда, 
екі қол мен екі бүйір арасын мейлінше ашық ұстауды 
бұйыратын. Ал әйелдерге, сәжде жасағанда, жерге 
жатыңқырап (яғни, екі қолды жерге төсеп, ішті санға 
жақындатып) сәжде жасауды бұйыратын. Отырғанда 
болса, ерлерге сол аяқты төсеп, оң аяқты тік ұстауды 
бұйыратын, ал әйелдерге екі аяқты оң жаққа қарай 
жатқызуды бұйыратын»385 – делінген. 

Ибраһим ән-Нахай (р.а.) сәжде жасаған әйел ішін 
санына тигізсін, жамбасын көтермесін, кеудесі мен 
қолының арасын ер кісілер екілді ашық ұстамасын»386 
деген. 

Али (р.а) мен Абдуллаһ ибн Аббас (р.а.) та 
жоғарыдағылармен мәндес риуаяттар жеткізген387. 

Имам Әбу Хамид әл-Ғазали былай деген: «Ер кісі 
сәждеде екі қолын денесінен алыс ұстайды, ал әйел 
баласы бұлай істемейді. Ер адам екі аяғының арасын 
ашық ұстайды, әйел бұлай істемейді. Ер кісі сәждеде 
тізелерінің арасын ашық ұстайды, тізелері мен іштің 
(қарынның) арасын ашық ұстайды, әйелдер тізелерінің 
арасын жабық ұстап әрі сандарын ішіне (қарнына) 
тигізіп сәжде етеді». 

Қорыта келгенде, ер кісі мен әйел кісілерде 
намаздың парыздары мен уәжіптерін орындауда 
ешқандай айырмашылық жоқ, тек кейбір қимылдарда 
ғана айырмашылықтар кездеседі. Бірақ бұларды орын-
дау я орындамау намазды бұзбайды. Алайда Ханафи 
мәзһабының осы қағидасымен жүру ең дұрысы. 

385 әл-Байһақи, Сүнәну әл-Кубра 3014
386 ибн Әбу Шәйба, Мұсаннаф 239 
387 ибн Әбу Шәйба, Мұсаннаф 1/270; 271
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Ханафи мәзһабында әйелдердің ер кісілерден намаздағы 
айырмашылықтарын атап өтер болсақ олар мыналар: 

 ♦ Қолын иық тұсына дейін көтереді;
 ♦ Қолын көкірегіне қояды;
 ♦ Рукуғта қолдың саусақтарының арасын ашпайды, 

керісінше жинақы күйінде тізесінің үстіне қояды;
 ♦ Рукуғта сәл ғана иіледі;
 ♦ Сәждеде санына ішін тигізеді;
 ♦ Білектерін жерге тигізіп сәжде жасайды;
 ♦ Отырғанда екі аяғын оң жағына шығарып, сол жам-

басына салмақ салып отырады.

Азан мен қамат
Азан – намаз уақытының кіргендігін білдіріп, 

жамағатпен намаз оқылатындығын ұқтырады. Бұған 
қоса, Жаратушының ұлылығын, Пайғамбарымыздың 
(саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) Аллаһтың елшісі екендігін дәріптеп, 
намаздың игілікке бастайтындығы жайлы хабар береді.

Азан – сөз дік те «ха бар бе ру» деген ма ғы наны біл-
ді ре ді. Ғылымхалдағы мағынасы: бес мезгіл па рыз на-
маз  дың уа қыт ын біл ді ру мақсатында ар найы айты ла тын 
сөз дер.

Азанның шығу тарихынан сөз тербей кетсек, 
Мек ке  кезеңінде мұ сыл ман дар мүшріктерге көрсетпей 
құлшылық жасайтын. Сондықтан ол кез де ха лық қа жар 
са лып, на маз ға ша қы ру қажет емес-тін. Ал мұ сыл ман-
дар Мә ди на ға көш кен нен кейін, жағ дай күрт өз гер ді. 
Бұ дан бы лай мұ сыл ман дар ғи ба дат-құл шы лық та рын 
ашық орындады. Пай ғам барымыздың (с.а.с.) ме ші ті де 
тұр ғы зы лып қой ған еді. Бірақ на маз уақы ты кірісімен 
жамағатты жи нау қиын болды. Жамағатты жинау үшін 
намаз уақыты кіргенде, «ас-салаат, ас-салаат» (намаз, 
намаз!) немесе «ас-салату жамиа! (жамағат намазы-
на жиналыңдар!) – деп дауыстап, бір-бірін намазға 
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шақыратын. Ал мешіттен алыстау тұратындар бұл дауы-
сты ести алмай намазға кешігіп қалатын еді. 

Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) бір кү ні са ха ба ла рын 
жи нап, на маз ға қалай ша қы ру керектігі жөнінде мә жі-
ліс құ ра ды. Кей бір са ха ба лар хрис тиан дар сияқ ты қо-
ңы рау ша лу ды ұсын са, ен ді бі реу лері ев рей лер тә різ ді 
сыр най тар ту ды ал ға тар тты. Тіп ті от қа та бы на тын мә-
жу си лерге ұқсап, на маз уақы ты кір ген де от жа ғайық 
дегендер де болды...388. Бі рақ Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) 
бұ лар дың еш қайсы сын құп көрмеді. Сонан соң сахаба-
лар үйлеріне қайтты. Бір қызығы, сол түні Аб дул лаһ ибн 
Зәйд (р.а.) ат ты са ха ба бір түс кө ре ді. Тү сін де оған азан-
ның дәл қа зір гі сөзі үйретіледі. Ол көрген түсін бы лай 
әң гі ме лейді: «Ұйқы лы-ояу жатқан едім. Қасыма үс-
тін де жа сыл киімі бар біреу келді. Бір кіш ке не там ның 
үс ті не шы ғып ал ды. Бір қо лын да қо ңы рау бар екен. 
Мен оған: «Мына қоңырауыңды маған са тшы» – дедім. 
Ол: «Бұ ны не іс тей сің?» – деп сұ ра ды. Мен «Қоңырау 
шалып, жамағатты намазға шақырамыз», – деп жауап 
бер дім. Сон да ол: «Мен са ған одан да жақ сы бір сөз үй-
рет сем, қа лай қа рай сың?» – де ді. Мен: «Тіп ті жақ сы 
бо лар еді!» – де дім. Содан ол құ бы ла ға бетін бұ р ды 
да, азан сөз де рін то лы ғы мен ай тып бер ді. Со дан кейін 
сәл бө гел ді де, әлгі сөз де рді тағы да қай талады. Бірақ 
мұның жалғасына 2 мәрте «Қад қа ма тис са лаһ» – де ген 
сөй лем ді қос ты (бұл қа мәт бо ла тын)».

Аб дул лаһ (р.а.) таң атар-ат пас тан қуаны шы қойны на 
сый май, Пайғамбарымызға (с.а.с.) келіп, көр ген тү сін 
ай тып бе ре ді. Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) тың дап бо лып, 
азан ды сол қал пын да айту ды лайық кө ре ді де, азан сөз-
де рін Бі ләл ға (р.а.) үйре ту ді бұйыра ды. Хазірет Бі ләл 
(р.а.) өзі нің зор дауысы мен азан шақырып күллі Мә ди-

388 Бұхари, Азан,1; Мүслим, Салә, 1/377
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на ны жаң ғы ртады. Бұл азанның даусын ес ті ген хазірет 
Омар: «Пай ғам ба рым, Се ні хақ ді н мен ел ші қы лып жі-
бер ген Аллаһ қа ант етейін, Аб дул лаһ тың көр ген тү сін 
мен де көр іп едім,» – дейді. 

Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) екі кі сі нің бір дей түс  көр ге-
ні  үшін Аллаһ қа шү кіршілік білдірді. Сол тү ні бірнеше 
са ха ба ның дәл сон дай түс көр ген дігі де айты ла ды. 
Сөй тіп, азан ның дәл сол қал пын да айты луы ке рек ті гі не 
еш кү мән қал маған еді.

Азан шақырудың артықшылығы жайында 
Расулаллаһ (с.а.с.):    

ِن ِجنٌّ َوَل ِإْنٌس َو َل َشيء ِإلَّ     َفِإنَُّه َل َيْسَمُع َمَدى َصْوِت    اْلُمَؤّذِ

َشِهَد لَُه َيْوَم اْلِقَياَمِة
«Азаншының дауысын естіген жын мен адамзат 

тіпті басқа да жаратылыстардың барлығы Қиямет 
күні оған (жақсылықпен) куә болады»389;  

َن َأْرَبِعيَن  َن ِفي َمْسِجٍد َسْبَع ِسِنيَن َوَجَبْت لَُه اْلَجنَُّة َو َمْن َأذَّ َمْن َأذَّ

َعاًما َدَخَل اْلَجنََّة ِبَغْيِر ِحَساٍب  
«Кімде-кім мешітте жеті жыл азан шақырса, 

міндетті түрде жаннатқа кіреді. Ал кімде-кім қырық 
жыл бойы азан шақырса, есеп-қисапсыз жаннатқа 

кіреді»390,– деген. Тағы бір жолы: َواْغِفْر َة  ِئمَّ اْلَ َأْرِشْد  اللَُّهمَّ    

ِنيَن    Уа, Аллаһ тағалам! Имамдарды тура жолға»  لِْلُمَؤّذِ
бастағайсың! Азаншылардың күнәларын кешіргейсің»391, 
– деп дұға жасаған. 

389 Бұхари, Азан, 4
390 Тирмизи, Ибн Мажә, Ихия улумид-дин; Китабул-әсрари салә; 

153-б.
391 Ихия улумид-дин; Китабул-әсрари салә; 153-б.
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Азан шақырудың үкімі: 
Ерлер үшін азан – бекітілген сүннет. Аллаһ тағала 

Құранда:  

َلِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإلَٰى  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي لِلصَّ  َيا َأيُّ

ِذْكِر اللَّـِه َوَذُروا اْلَبْيَع 
«Ей, иман еткендер! Жұма күні намаз үшін азан 

айтылған кезде, дереу Аллаһты еске алуға (құтба 
тыңдап, намаз оқуға) асығыңдар және сауда-саттықты 
қоя тұрыңдар»392, – деген. 

Аллаһ елшісі (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм):  َلُة الصَّ َحَضَرْت   َفِإَذا 

َأْكَبُرُكْم ُكْم  ْلَيُؤمَّ َو  َأَحُدُكْم  لَُكْم  ْن   Намаз уақыты кірген» َفْلُيَؤّذِ
кезде араларыңнан біреу азан оқып, жасы үлкені имам 
болсын»393, – дейтін. 

Тағы бір хадисінде Пайғамбарымыз (саллаллаһу аләйһи 

уәсәлләм): َياِبٍس َو  َرْطٍب  ُكلُّ  لَُه  َيْشَهُد  َو  َصْوِتِه،  َمَدى  لَُه  ُيْغَفُر  ُن  اْلُمَؤّذِ    
«Азаншының даусы жеткен жердің ұзақтығына қарай 
күнәсы кешіріледі. Даусы естілген жердегі барлық 
жанды-жансыз нәрсе оған куәлік етеді»394, – деп азан 
айтудың өте үлкен сауап іс екенін түсіндірген.

Әйелдердің азан шақыруы мәкрүһ. Ибн Омар (р.а.) 

жеткізген хадисте: ِإَقاَمٌة  Әйелдерге» لَْيَس َعَلى الّنَِساِء َأَذاٌن َو َل 
азан да, қамат та міндетті емес» 395, – делінген.

Намаз уақыты кіргенде бір азан және бір қамат ай-
тылады. Тек жұма намазында екі азан айтылады.  

Азан, айт намазы мен кусуф намаздарына және үтір 
намазына айтылмайды.

392 «Жұма», 62/9
393 Бұхари, Азан, 17
394 Бұхари, Әдеб, 107
395 Байһақи, Сунан 2/169, 1960-хадис.
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Қалада тұратын адамдар үйлерінде намаз оқитын 
болса, мешіттерде азан айтылатындықтан азан мен 
қаматты айтпай намазға тұрса оқасы жоқ. Ибн Масғуд 
(р.а.) сахабалармен бірге намаз оқығанда, азан мен 
қамат айтпай оқыған, артынша: «Қаладағы айтылған 
қамат жеткілікті»396, – деген. Ер кісілер жеке немесе 
жамағатпен намаз оқығанда қамат айтулары керек.

Намаздың қазасы өтелгенде, азан мен қамат айтыла-
ды. Умран ибн Хусайн бұл жайында былай дейді: Бір са-
парда Аллаһ елшісі (с.а.с.) сахабаларымен бірге ұйықтап 
қалып, таң намазын жіберіп алды. Күн көтерілгенде 
барып оянады. Бұны білгенде Аллаһ елшісі (с.а.с.) дереу 
азаншыға азан шақыруын бұйырады. Іле, таң намазының 
екі рәкат сүннетін оқыды. Содан кейін қамат айтып, таң 
намазының екі рәкат парызын оқыды»397. 

Ал егер оқылмаған қаза намаздардың саны көп 
болып, бұлардың қазасын бір мезетте оқитын болса, 
бір рет азан шақырып, оқылатын әрбір қаза намазға 
қамат айтылады. Ибн Масғудтан (р.а.) жеткен хадисте 
былай делінген: «Хандақ соғысында мүшріктер Аллаһ 
елшісіне (с.а.с.) қатарынан төрт парыз намазды оқуға 
мұрсат бермеді. Түннің бір бөлігі өткенде Біләл (р.а.) 
Пайғамбардың (с.а.с.) бұйрығымен азан шақырып, 
қамат түсірді. Аллаһ елшісі (с.а.с.) алдымен бесін на-
мазын оқыды. Содан кейін Біләл (р.а.) тағы да қамат 
түсірді, Пайғамбарымыз (с.а.с.) намаздыгер намазын 
оқыды. Артынша Біләл (р.а.) тағы да қамат түсірді. 
Аллаһ елшісі (с.а.с.) ақшам намазын оқыды. Соңында 
Біләл (р.а.) төртінші рет қамат түсіргенде, Пайғамбар 
(с.а.с.) құптан намазын оқыды»398. 

396 Әбу Шәйба, 1/512; хадис 9272
397 Әбу Дәуіт, 1/174; 443
398 Ахмед, 8/148; 3621
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Егер қаза намазды мешітте оқитын болса, азан 
оқылмайды. Өйткені көпшілік халық парыз намазының 
уақыты кірді деп ойлап қалуы мүмкін. Тек жеке оқығанда 
ғана өзі еститіндей етіп азан шақырса болады399. 
Негізінде қаза намазды жасырын оқыған дұрыс. Мешітте 
жария оқу мәкрүһ болып саналады. Өйткені намазды 
кешіктіріп оқу күнә, күнәны жарияламаған дұрыс. 

Азанның оқылуы:
Аллаһу әкбар (4 рет) 
Әшһәду әл-ләә иләһә иллаллаһ (2 рет) 
Әшһәду әннә Мухаммәдәр-расулуллаһ (2 рет)
Хаййә алас-саләһ (2 рет)
Хаййә аләл-фәләх (2 рет)
Аллаһу әкбар (2 рет)
Ләә иләһә иллаллаһ. (1 рет)

Қазақша мағынасы:
Аллаһ аса ұлы, Аллаһ аса ұлы!
Аллаһтан басқа құдай жоқ екеніне куәлік етемін,
Мұхаммед Аллаһтың елшісі екеніне куәлік етемін. 
Намазға (жан рақатына) асық!
Азаттыққа, мәңгілік бақытқа жетуге асық!
Аллаһ аса ұлы, Аллаһ аса ұлы!
Аллаһтан басқа құдай жоқ.
Бамдат намазында екі рет «Хаййә аләл-фәләх» де-

геннен кейін, екі рет «әс-салату хайрун минән-нәум» 
(намаз ұйқыдан жақсы) деген сөздер қосылып айтыла-
ды. Қаматтың сөздері де азанның сөздерімен бірдей тек 
қана "Хаййә аләл-фәләх" пен  "Аллаһу әкбар" сөзінің 
арасына "қад қаматис-солаһ" (намаз басталды) деп екі 
мәрте айтуды қосады. 

Азан айтылғаннан кейін азан дұғасы оқылады, 
сүннет намазы болса, соны оқиды, болмаса біраз  

399 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 191-б. 
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отырады. Абдуррахман ибн Әбу Ләйлә бұл жайында 
былай дейді: «Сахаба Абдуллаһ ибн Зәйд (р.а.) түсінде 
азанның қалай айтылатынын көрді. Келіп көрген түсін 
айтқанда, Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Мұны Біләлге үйрет», 
– деді. Осыдан кейін азан мен қаматтың әрбір сөйлемін 
екі мәртеден қайталап айтты. Азан мен қаматтың 
арасында біраз отырды»400. 

Азанның шарттары 
 ♦ Азан оқу үшін на маз уақы тының кір уі шарт. 

Намаз уақыты кірмей оқылған азан, қайта оқылуы 
керек. Өйткені естігендер күмәнға түседі. Ал ха-
дисте айтылған Біләлдің таң намазының уақыты 
кірмей оқыған азаны, ол басқа мақсаттарда болған. 
Мысалы, ораза тұтушыларды сәреге тұрғызу, та-
хажжуд намазын оқығысы келгендерді ояту секілді. 
Абдуллаһ ибн Омардан жеткен хадисте Аллаһ елшісі 

(с.а.с.):  َن اْبُن ُأّمِ َمْكُتوٍم ُن ِبَلْيٍل، َفُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى ُيَؤّذِ   ِإنَّ ِبَلًل ُيَؤّذِ
«Шындығында, Біләл (р.а.) түнде азан шақырады. 
Ибн Умму Мактум (р.а.) азан шақырғанша ішіп-
жеңдер»401 – дейді. Олай болса Біләлдің азаны ораза 
тұтушыларды сәресіге тұрғызу мақсатында болған. 

 ♦ Әйел баласына, ақыл-есі дұрыс емеске, арақ ішіп мас 
болғанға және балиғат жасына толмаған сәбилердің 
азан айтуына болмайды. Егер бұлар азан айтса, 
азанды қайта оқу керек. 

 ♦ Жүніп адамның шақырған азанын қайта шақыру 
керек402. Дә рет сіз адам ның қа мат айтуы – мәкрүһ 
емес.

400  Байһақи, Сүнәну кубра 1/521; 1830, Әбу Шәйба, 
401 Сахих Бұхари, 617 
402 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 193-б.
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 ♦ Азан шы ның даусы тыңдаушыларға жағымды 
болғаны жөн. Бұ ған мы на ха дис дә лел: «Аллаһ ел ші сі 
(с.а.с.) жиыр ма адам ға азан оқыт ты. Солардың 
ішінен Әбу Мах зу раның даусы ұнап, азанды соған 
үй рет ті»403.

 ♦ Азан сөз де рі со зы лып оқы ла ды, яғни бір сөйлем 
айтылғаннан кейін біраз кідіріп барып ары қарай 
жалғасады. Ал қа мат тез оқы ла ды. Пай ғам ба ры мыз 

(с.а.с.) ха зі ре т Бі ләл ға (р.а.):  ِفي ْل  َفَتَرسَّ ْنَت  َأذَّ ِإَذا  ِبَلُل   َيا 

َفاحْدَرْ أَقَمَْت  إِذَا  َو   ,Уа Бі ләл! Азан оқы ған кез де» أََذانِكَ، 
сөз де рін со зып оқы. Қа мат айт қан кез де тез-тез 
оқы»404, – деген.

 ♦ Азан мен қа мат ты құ бы ла ға қарап оқи ды. «Хаййә 
аләс-са ләһ» де ген сәтте – оң жақ қа, «Хаййә аләл-
фә ләх» де ген сәтте – сол жақ қа ба сын бұ ра ды. 
Өйткені айналасындағы адамдарға хабар беріп тұр. 
Азан даусы ның жақ сы шы ғуы үшін екі сауса ғын 

екі құ ла ғы на тигізіп ұстайды.  ،َأِبيِه َعْن  َأِبي ُجَحْيَفَة،   َعْن  

َوُأْصُبَعْيِه َفاُه َهاُهَنا، َوَهاُهَنا،  َوَيْتَبُع  َوَيُدوُر  ُن  ُيَؤّذِ ِبَلًل  َرَأْيُت  َقاَل:   َقاَل: 

 Әбу Жу хайфә әкесінен (р.а.) мына риуаятты  فِي أُذُنَيْهِ
жеткізді: «Бі ләл дің азан оқы ға нын көр дім. Ол жү зін 
оң мен сол жақ қа бұ рды, екі сауса ғы екі құ ла ғын-
да бо лды»405 және басқа бір риуаятта: «Мен оның 
жүзін оңға және солға бұрып: «Намазға асығыңдар! 
Мәңгілік бақытқа жетуге асығыңдар!», – дегенін 
анық көрдім»406, – дейді. 

403 Дарими, Салә, 7
404 Тирмизи, Салә, 29
405 Тирмизи, 197; Хаким 1/202
406 Сахих Мүслим , Әбу Яғла, 2/189; 887
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 ♦ Азан мен қаматтың барлық сөйлемдерін рет-ретімен 
оқу керек. Ретсіз оқыған жағдайда қайта оқыған 
дұрыс. 

 ♦ Азан мен қаматты бірге, қосарлап оқу мәкрүһ. Тек 
ақшам намазында ғана азан айтылғаннан кейін 
үш аят оқылатындай уақыт күтіп артынша қамат 
айтуға болады. Бұған дәлел Жәбир ибн Самраның 

жеткізген хадисі. Онда былай делінген:  بن  َجاِبر 

ُيِقيُم َفَل  ُل،  ُيَمّهِ َسلََّم  َو  َعَليِه  اُل  َصلَّى  النَِّبي  ُن  ُمَؤّذِ َكاَن  َيُقوُل:   َسْمَرة 

ِحيَن َلَة  الصَّ َأَقاَم  َخَرَج،  َقد  َسلََّم  َو  َعَليِه  اُل  النَِّبيَّ َصلَّى  َرَأي  ِإَذا   َحتَّى 

 Пайғамбарымыздың (с.а.с.) азаншысы азан»  َيَراُه
шақырғаннан кейін біраз уақыт күтетін. Егер 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) келе жатқанын көрсе, 
дереу қамат айта бастайтын»407. Ал азан мен 
қа мат ара сын  созу – дәрет алуға және парыз на-
мазынан бұрын оқылатын сүннет намаздарына 
арнайы бөлінген. Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) Бі ләл ға 

(р.а.): َيا ِبَلُل اِْجَعْل َبْيَن َأَذاِنَك َو ِإَقاَمِتَك َنَفسًا، َيْفُرُغ اْلِكُل ِمْن َطَعاِمِه  

مَهْلٍ  فِي  الْمُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ  يَقْضِي  وَ  مَهْلٍ،   Уа, Бі ләл! Азан» فِي 
мен қа мат ара сын да та мақ та нып отыр ған адам  
та ма ғын асық пай ішіп болатындай және дәрет 
алып жатқан адам дәретін емін-еркін алатындай 
уақытқа үзіліс жаса»408, – де ген. 

 ♦ Азаншының азан мен қамат оқы ған уа қыт та сөйлеуі 
мәкрүһ саналады. Тіпті біреу сәлем берсе, сәлеміне 
жауап қайтармаса да болады. Өйткені азан мен қамат 
құтба секілді қасиетті сөздерден құралған.

407 Кәнзул Уммал, 23278; Табарани, 2/221
408 Ахмед ибн Ханбәл, Мүснәд,V, 143
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 ♦ Намаз уақыты кіріп, азан айтылғаннан кейін, намаз 
оқымастан мешіттен шығу мәкрүһ. Егер жеке өзі 
намаз оқып шықса, жамағат намазын тәрк еткен 
болады, бұл да мәкрүһ болып саналады. Егер өзі 
жеке намаз оқып болған соң, жамағат намазға тұрса, 
ол да қайта имамға ұйып намазды жамағатпен оқи 
алады. Бұл жамағат сауабын береді, әрі теріс іс 
жасамаған болады. Бірақ парызды алдында орындап 
қойғандықтан, бұл жамағатпен оқыған намазы нәпіл 
намаздың үкіміне өтеді. Қамат түсіргеннен кейін 
мешітке кірген адам отырған адамдардың қатарына 
қосыла отырып, жамағатпен бірге тұрғаны дұрыс.

 ♦ Азан даусын естігендерге сөзді тоқтатып, тіпті 
Құран оқып отырған болса да, Құранын тоқтатып, 
азаншымен бірге айтылып жатқан азанды іштей 
қайталаудың сауабы мол. Азан сөздерін қайталағанда 
«Хаййә аләс-са ләһ», «Хаййә аләл-фә ләх» оқыл ған-

да, тың даушы: ِ َة ِإلَّ ِبالَّ  Ләә хаулә, уә ләә» َل َحْوَل َو َل ُقوَّ
қууәтә ил лә бил ләһи» (На ғыз күш-қуат Аллаһқа 
тән) – деп айта ды.Омар ибн Хаттаб (р.а.) Аллаһ 
елшісінің (с.а.с.) былай дегенін естіген: «Азаншы 
«Аллаһу әкбар, Аллаһу әкбар» деп айтқанда, кімде-
кім «Аллаһу әкбар, Аллаһу әкбар» десе, азаншы 
«Әшһәду әл-ләә иләһә иллаллаһ» дегенде, қосылып 
«Әшһәду әл-ләә иләһә иллаллаһ» десе, азаншы: 
«Әшһәду әннә Мухаммәдәр-расулуллаһ» дегенде ар-
тынан «Әшһәду әннә Мухаммәдәр-расулуллаһ» десе, 
азаншы: «Хаййә алас-саләһ» дегенде, «лә хаула уа 
лә қууата иллә билләһ» десе, азаншы «Хаййә аләл-
фәләх» дегенде, «лә хаула уа лә қууата иллә билләһ» 
десе, азаншы: «Аллаһу әкбар, Аллаһу әкбар» деген-
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де, Аллаһу әкбар, Аллаһу әкбар десе, сосын азаншы 
«лә иләһә иллаллаһ» дегенде, «лә иләһә иллаллаһ» 
деп (осының барлығын) шын жүрегінен айтса, 
жаннатқа кіреді.»409, –  деген. 
Осыдан кейін Расулаллаһқа (с.а.с.) салауат айтып, 

дұға жасайды. Іле Аллаһтан Пайғамбарымызға (с.а.с.) 
жаннаттың ең жоғарғы деңгейінен орын нәсіп етуін 
сұрайды. Абдуллаһ ибн Омар Аллаһ елшісінің (с.а.с.) 
былай дегенін естіген: «Егер азан даусын естісеңдер, 
азаншының айтқанына қосылып іштей қайталаңдар. 
Артынша маған салауат айтыңдар. Кімде-кім маған 
бір мәрте салауат айтса, Аллаһ оған он рет салауат 
айтады. Одан кейін Аллаһтан мені уасилаға жеткізуін 
сұраңдар. Ол (уасила) шындығында жаннаттағы бір 
орын, оған тек қана Аллаһтың лайықты құлы ғана 
жетеді. Мен сол құл боламын ба деп үміттенемін. 
Кімде-кім мен үшін Аллаһтан уасила сұраса, ақиретте 
менің шапағатыма кенеледі»410, – деген. 

 ♦ Азан естігеннен кейін Уасила дұғасы былай 
оқылады: 

ًدا اْلَو۪سيَلَة َواْلَفِضيَلَة  َلِة اْلَقاِئَمِة آِت ُمَحمَّ ِة َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ اَللهُّٰهمَّ َربَّ ٰهِذِه الدَّ

َو اْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه، إنَّك َل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد 
«Уа, Аллаһ тағалам! Уа, осы кемел шақырудың 

және оқылатын намаздың Раббы! Хазірет Мұхаммедке 
пейіштегі ең жоғары дәрежені нәсіп етіп, күллі 
жаратылыстың ішінде оның мәртебесін асқақтата 
гөр! Уәде бергеніңдей оны Махмуд411 биігіне шығара 

409 Сахих Мүслим, 385
410 Байһақи риуаят еткен.
411 Ақыреттегі мақтаулы орын
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гөр! Расында, Сен – берген уәдеңнен таймайсың» – 
деген412.

Және Жабир ибн Абдуллаһтан (р.а.) жеткен хадисте 
Аллаһ елшісі (с.а.с.): 

َلِة اْلَقاِئَمِة  ِة َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ َمْن َقاَل ۪حيَن َيْسَمُع الّنَِداَء: اَللهُّٰهمَّ َربَّ ٰهِذِه الدَّ

ًدا اْلَو۪سيَلَة َواْلَف۪ضيَلَة َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًدا الَّ۪ذي َوَعْدَتُه، َحلَّْت لَُه  آِت ُمَحمَّ

َشَفاَع۪تي َيْوَم اْلِقَياَمِة
«Кімде-кім азанды естігенде: Уа, Аллаһ тағалам! 

Уа, осы кемел шақырудың және оқылатын намаздың 
Раббы! Хазірет Мұхаммедке пейіштегі ең жоғары 
дәрежені нәсіп етіп, күллі жаратылыстың ішінде 
оның мәртебесін асқақтата гөр! Уәде бергеніңдей оны 
Махмуд шыңына шығара гөр! – деп айтса, қиямет күні 
оған міндетті түрде шапағатым тиеді»413, – деген. 

На маз дан тыс кей бір се беп тер ге байла ныс ты 
азан оқу – мән дүп. Бұ лар:

1. Ба ла дү ниеге кел ген де құ ла ғы на азан оқу. 
Аллаһ ел ші сі не ме ре сі Ха сан туыл ған да құ ла ғы на азан 
оқы ған414.

2. Со ғыс уақы тын да, өрт жағ дайын да азан оқу – 
мәндүп. 

Жамағат намазы
Ислам діні бірлік пен ынтымаққа аса мән береді. 

Күніне бес мәрте оқылатын парыз намаздарды 
жамағатпен оқуға шақыруы және аптада жұма намазы 
мен жылына екі мәрте келетін құрбан айт пен ораза 

412 Сунанул Байһақи, 1-т., 410-б.
413 Шарху Суюти ли сүнәни Нәсаи, Китабул-Азан 2/27; әс-Сүннәту 

ибн Әбу Асим 2/395
414  Әбу Дәуіт, Әдеб, 107
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айт намаздарын жамағатпен оқуға шақыруының 
сыры–мұсылмандар бір-бірлерімен жолығып, қал-
жағдайларын сұрасып, жамағат болып Аллаһқа жалба-
рынып дұға қылуы. Сондықтан Ислам діні жа ма ғат пен 
на маз оқу ды өте жо ға ры ба ға ла ған. 

Құран кәрімнің:  َلَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة  َو ِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت لَُهُم الصَّ

َأْسِلَحَتُهْم  َوْلَيْأُخُذوا  َعَك  مَّ ْنُهم   Сен олардың ішінде (соғыс»  ِمّ
майданында имам болып) тұрған кезде, олардың 
бір бөлігі сенімен бірге намазға тұрсын, барлығы 
қару-жарақтарын алсын»415, – деген аятында Аллаһ 
тағала соғыс кезінде, қауіпті жағдайдың өзінде на-
мазды жамағатпен оқуды тастатпаған. Демек, соғыс 
жүріп жатқан кездің өзінде намаз жамағатпен оқылса, 
күнделікті тыныш өмірде намазды жамағатпен оқудың 
айрықша маңызды екенін ұғамыз. 

Жа ма ғат пен оқыл ған на маз дың сауабы, же ке оқыл-
ған на маз дан жиыр ма же ті немесе жиырма бес есе ар тық 
екенін Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) өзінің көп те ген ха дис-

те рін де біл дір ген. Соның бірі: َِصَلُة اْلَجَماَعِة َتْفُضُل َصَلَة اْلَفّذ 

 Жа ма ғат пен оқы ған на маз дың сауабы»  ِبسَبٍْع وَ عِشِْرينَ َدرَجَةً
же ке оқыл ған на маз дан жиыр ма же ті есе ар тық»416 – 
деген хадис. Аллаһ елшісінің (с.а.с.) өзі де өмір бойы 
жамағатқа имам болып, намаз оқытқан. Науқастанған 
сәттерінде имамдыққа Әбу Бәкірді (р.а.) шығарып, өзі 
жамағатқа қосылып намаз оқитын. 

Жұма намазынан басқа, жамағатпен оқылуы 
маңызды саналатындар: таң намазы, құптан намазы 
және намаздыгер намазы. Әбу Хұрайрадан жеткен ха-
дисте:

415 «Ниса» сүресі, 102-аят.
416 Муатта, 1/129
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َولَْو َيْعَلُموَن َما ِفي التَّْهِجيِر لْسَتَبُقوا ِإلَْيِه، َو لَْو َيْعَلُموَن َما ِفي اْلَعَتَمِة َو 

ْبِح َلَتْوُهَما َو لَْو َحْبًوا الصُّ
«Адамдар на маз ды ал ғаш қы уақы тын да оқу дың 

сауа бын біл ген де,  бір-бірімен жа ры сар еді. Құп тан 
на ма зы мен таң на ма зы ның ке ре мет ті гін біл ген де , ең-
бек теп бол са да, бұл на маз дар ды жа ма ғат пен оқу ға 
ке ле тін еді»417 – делінген. 

Тағы бір хадисте: 

َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء ِفى َجَماَعٍة َكاَن َكِقَياِم ِنْصِف لَْيَلٍة، َو َمْن َصلَّى اْلَفْجَر ِفى 

َجَماَعٍة َكاَن َكِقَياِم لَْيَلٍة 
«Кім де-кім құп тан на ма зын жа ма ғат пен оқы са, 

түн ор та сы на дейін на маз оқы ған дай сауап ала ды. 
Таң на ма зын да жа ма ғат пен оқы са, тү ні бойы на маз 
оқы ған дай сауап ала ды»418 – деп, жамағат намазының 
сауабы мол екендігін білдірген. 

Намазды жамағатпен оқудың үкімі
Намазды жамағатпен оқудың маңыздылығын 

білдіретін хадистер көп. Солардың бірінде Аллаһ елшісі 
(с.а.с.):

َلُة ِإلَّ َقد اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهْم  َما ِمْن َثلَثٍة ِفي َقْريٍة، َوَل َبْدٍو، َل ُتَقاُم ِفيِهُم الصَّ

ْئُب ِمَن اْلَغَنِم اْلَقاِصَية ْيَطاُن. َفَعَلْيُكْم ِباْلَجَماَعِة، َفإنََّما َيْأُكُل الّذِ الشَّ
«Үш адам бір ауылда немесе шөлде жүріп намазда-

рын жамағатпен оқымаса, шайтан оларға би болады. 
Олай болса жамағаттан айырылмаңдар. Өйткені ота-
рынан бөлінген қойды ғана қасқыр жейді»419, – деген. 

417 Бұхари, Азан, 9/32
418 Бұхари, Азан, 34; Мүслим, Мәсжид, 260
419 Әбу Дәуіт, Салә, 47
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Қазақта да бөлінгенді бөрі жейді деген сөз осыдан 
шықса керек. 

Намазды жамағатпен оқу Имам шафиғи мәзһабында 
парыз кифая, ал ха на фи мәз һа бын да бес уа қыт па рыз на-
маз ды жа ма ғат пен оқу  ер кісілер үшін бе кі тіл ген сүн нет 
делінген. Әйелдер мен науқастарға, қарттарға жамағат 
намазын оқу үшін мешітке бару міндетті емес. 

Ханафи мәзһабында жамағат болу үшін имаммен 
бірге бір адам болса жеткілікті. Бір хадисте «Екі адам 
және бұдан көп болса, жамағат болып саналады»420 
делінген. 

Әйел адам дар ме шіт ке ба рып жа ма ғат пен бір ге 
на маз оқыса бо ла ды. Алайда үйде оқығаны аб зал. Пай-

ғам ба ры мыз (с.а.с.) бұл жайлы: اْلَمَساِجَد ِنَساَءُكْم  َتْمَنُعوا  َل    

لَهُنَّ  َخيْرٌ  بُيُوُتهُنَّ   Әйел деріңе ме шіт ке ба руға тыйым»  وَ 
салмаңдар. Бі рақ үйле рі олар үшін ме шіт ке ба ру дан да 
қайырлы»421, – дейді. Және бір хадисінде: «Кештетіп 
мешітке бару үшін сіздерден рұқсат сұраса, оларға 
рұқсат беріңдер»422 – десе, тағы бір хадисте: «Әйелдер 
жамағатқа қосылғысы келсе, иіс су себінбесін»423 – 
деп, ер кісілерді өздеріне назар аударту үшін иіс су 
себінбеулерін бұйырған. 

Парыз намаздарын мешітте жамағатпен оқу абзал 
саналғанмен, жалпы мұсылман ғалымдары, егер 
қоғамда әдепсіздік пен бұзақылық кең тараған жағдайда 
әйелдердің мешітке баруын аса құптамаған. Бұл жайын-
да Әбу Дәуіт Пайғамбарымыздың (с.а.с.) былай дегенін 

жеткізеді: ”.... َبْيِتَها َأْفَضٌل ِمْن َصَلِتَها ِفي  اْلَمْرَأِة ِفي َمْخَدِعَها    “َصَلُة 
420 Насбур-райә, 2/198
421 Мүслим, Салә 134-137
422 Мүслим, Салә, 139
423 Мүслим, Салә, 141-142
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«Әйел кісінің, үйінде оқыған намазынан бөлмесінде 
оқыған намазы артық»424, – деп әйел кісінің жалпы 
жұртшылыққа көріне бермегені, намазда адамдардың 
ойын бұзуға себеп болмаулары керек екендігін осы 
хадистен түсінуге болады. Алайда мешітте әйелдерге 
арналған бөлек жер болса және ол жерге барар жол 
да көпшілікке көрінбейтіндей болса оқасы жоқ. Басты 
мақсат әйелдің абыройы мен қоғамда түрлі бүліктердің 
тууына жол бермеу. 

Әбу Ханифа бұл жайында жаман ниетті 
бұзақылардың көбінесе ұйқыда болатын уақытында, 
яғни таң және ақшам мен құптан намаздарында жасы 
үлкен қарт әйелдердің мешітке баруына болатындығын 
айтқан. Ал Әбу Юсуф пен Мұхаммедтің пікірінше, қарт 
әйелдер барлық парыз намаздарда мешітке бара алады 
деген. 

Қазіргі таңда көшелерде орамалсыз, жартылай 
жалаңаш киінген қыздар көп. Мұндай жағдайда орамал 
тағып, үсті-басын жауып жүрген әйелдердің бүлікке 
себеп болмау шартымен мешітке баруына болады. Қайта 
олар жамағатпен намаз оқып, уағыз-насихат тыңдау 
арқылы балаларына ислами тәрбие бере алады. 

Жамағат намазында саптың реттілігі және 
әйелдердің қатары
Имамға ұюшы адам біреу болса имамның оң 

жағында тұрады. Имамның оң жанына тұрмай жалғыз 
өзі имам ның ар ты на не ме се сол жа ғы на тұ руы мәкрүһ. 
Ибн Аббастан жеткен хадисте: 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: “ ِبتُّ ِفي َبْيِت َخالَِتي َمْيُموَنَة ِبْنِت اْلَحاِرِث َوَكاَن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَدَها لَْيَلَتَها، َفَقاَم ُيَصّلِي ِمَن اللَّْيِل، َفُقْمُت  ِ َصلَّى الَّ َرُسوُل الَّ
424 Әбу Дәуіт, Сүнән 570
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ُأَصّلِي ِبَصلِتِه، َفُقْمُت َعْن َيَساِرِه َفَأَخَذ ِبُذَؤاَبِتي َحتَّى َأَقاَمِني َعْن َيِميِنِه “
«Бірде нағашы әпкемнің үйіне қондым. Аллаһ елшісі 

(с.а.с.) түнде намазға тұрды. Мен де сол жағына тұрып 
намазға қосылдым. Ол менің басымнан ұстап өзінің оң 
жағына өткізді»425 – делінген. Имам ға ұйы ған адам 
жалғыз әйел кі сі бол са, имам ның ар ты на тұ ра ды. Жа ма-
ғат тың біреуі ер кі сі, екін ші сі әйел бол са, ер кі сі имам-
ның оң жа ғы на, әйел оның артындағы қатарға тұ ра ды. 
Имам нан бас қа екі ер кі сі жә не бір әйел кі сі бол са, ер 
кі сі лер имам ның ар ты на, ал әйел оның артына бөлек 
тұ ра ды. 

Жамағат намазына қосылғанда әйелдердің жеке 
қатарда тұру керектігін Ислам ғалымдары бір ауыз-
дан құптаған. Сондықтан жамағат намазында имамнан 
кейін ер кісілер, одан кейін балалар, балалардан кейін 
әйелдер тұрады. Егер жас балалар болмаса, ер кісілердің 
артындағы қатарға әйелдер тұрады. 

Әйелдердің артқы қатарда тұруы олардың деңгейін 
төмендету немесе кемсіту я алғашқы саптың сауабынан 
қағу болып саналмайды. Осы айтылған реттікті сақтап, 
соңғы қатарда тұруы қайта оларды үлкен сауапқа 
кенелтеді. Мешіттен гөрі үйде оқыған намаздары қалай 
абзал болса, сол секілді соңғы қатарда тұру әйелдер 
үшін сауапты әрі абзал болып саналады. 

Ханафи мәзһабында егер әйел кісі ер кісілердің 
арасында тұрып намаз оқыса, ер кісілердің намазы 
бұзылатындығы айтылады. Анығында, бір әйел ер 
кісілердің арасында тұрып намаз оқитын болса екі 
жағында тұрған ер кісілердің және артында тұрған 
бір ер кісінің намазы бұзылады, қалғандардың намазы 
бұзылмайды. Өйткені бұл жерде намаздағы саптың 

425 Сахих Бұхари, 699
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реттілігі, яғни парыз болған «тартибул-мақам» бұзылып 
тұр. 

Бұл жайында мынадай хадистер айтылған: ُروُهّن َأّخِ   

 ُ الَّ َرُهنَّ  َأخَّ َحْيُث   Әйелдерді Аллаһтың артқа қойған» ِمْن 
соңғы қатарына тұрғызыңдар»426.

ُلَها َأوَّ الّنَِساِء  ُصُفوِف  َشرُّ   «Әйелдерге тән қатардың ең 
нашары алғашқы қатар»427. Бұл хадистер әлсіз болса 
да әйел кісілердің қатары осы негізде реттелген. Және 
алдыңғы қатарда тұрулары көпшіліктің ойын бөлуі 
мүмкін. Намаз оқығанда қатардағы реттілікті сақтау 
парыз. 

Әйелдер жамағатқа қосыларда имам егер ер кісі 
болса, әйелдерге имамдық жасауға ниет етуі керек. 
Егер имам әйелдерге ниет етпесе, әйелдер жамағатқа 
қосылып, имамға ұйығанмен жамағат намазына 
қосылған болып саналмайды428. 

Жамағат намазына қатыспаудың белгілі 
себептері
1. Ауру, науқас болу. Науқастықтың жамағатқа 

бармауына рұқсат етіледі. Бұған дәлел:  َعَلْيُكْم َجَعَل   َوَما 

َحَرٍج  ِمْن  يِن  الِدّ  Сендерге дінде ешқандай қиындық» ِفي 
салмады»429 – деген аят. Бұған қоса Аллаһ елшісі (с.а.с.) 
науқастанып, мешітке бара алмай қалған кезінде: «Әбу 
Бәкірге айтыңдар, жамағатқа намаз оқытсын»430, – 
деген. Сондықтан науқас, төсектен тұра алмайтын, жүре 

426 У. Зәйлаи, 2/36
427 Мүснәд, 2/336
428 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

269-б.
429 «Хаж» сүресі, 78-аят.
430 Бұхари, Әнбия, 19
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алмайтын қарттар, көзі көрмейтін не басқа бір науқасты 
күтуші адам, жамағат намазына келмесе болады. Жеңіл-
желпі аурулар жамағатты тастауға себеп болып са-
налмайды. Мысалы, аздап бас ауруы, сәл-пәл ыстығы 
көтерілу секілді431. Сонымен қатар науқастың ауруы 
басқаларға жұғуын да назардан тыс қалдырмау керек. 

2. Өзіне, мал-мүлкіне зиян тиюден қорықса. Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): 

َمْن َسِمَع الّنَِداء َفَلْم َيْمَنَعُه ِمْن ِإْتَياِنِه ُعْذر َقاُلوا َو َما اْلُعْذر َقاَل َخْوف َأْو 

َلة الَِّتي َصلَّى َمَرض لَْم ُتْقَبل ِمْنُه الصَّ
«Кімде-кім азанның даусын естіп, орынды үзірі бол-

мастан оған жауап бермесе (яғни, жамағат намазына 
бармаса), оқыған намазы қабыл болмайды» – дегенде, 
сахабалар: «Үзір деген не?» – деп сұрайды. Сонда Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): «Қорқыныш немесе науқастық»432, – деп 
жауап береді. Олай болса, ұры-қарылардан мал-мүлкіне 
қауіп төнсе немесе ауруы асқынып кетеді деп қорықса, 
жамағат намазына бармауына болады. 

3. Жауын, қатты суық, қараңғылық, түскі уақыттағы 
қатты ыстық, кешкі қатты жел секілді жағдайлар жұма 
және жамағат намазына бармау үшін үзір болып санала-
ды. 

لِة ِفي لَْيَلٍة َذاِت َبْرٍد َوِريٍح، َفَقاَل: َأَل َصلُّوا  َن ِبالصَّ َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَُّه َأذَّ

َن ِإَذا  ُ َعَلْيِه َو َسلََّم َيْأُمُر اْلُمَؤّذِ ِ َصلَّى الَّ َحاِل، ُثمَّ َقاَل: َكاَن َرُسوُل الَّ ِفي الّرِ

َحاِل َكاَنْت لَْيَلٌة َباِرَدٌة َذاَت َمَطٍر، َيُقوُل: َأَل َصلُّوا ِفي الّرِ
Ибн Омар (р.а.) суық қарыған желді бір түнде намазға 

азан шақырғаннан кейін: «Өз орындарыңда намаз 
431 Х. Дөндүрен, 195
432 Сахих Бұхари, 668
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оқыңдар», – деді. Артынша: «Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
суық және жауынды түнде азаншыға: «Намаздарыңды 
өз орындарыңда оқыңдар» – деп айтуды бұйыратын»433, 
– деді. 

4. Үлкен немесе кіші дәреттің қысуы, ас әзір болып 
тәбеті тартып тұру, қатты ашығу, шөлдеу жағдайлары 
үзір болып саналады. Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Қайсібіріңе 
намаз басталғанын жариялаған уақытта кешкі ас 
ұсынылған болса, кешкі астан бастаңдар. Жеп болғанға 
дейін ешкім асықпасын», – дейді. 

Бірде намаздың басталғанына азан шақырылғанда, 
Ибн Омардың алдына тамақ әкелінген еді. Ол тамақты 
жеп болғанша, жамағат намазына бармады. Алайда 
ол имамның намаз оқып тұрғанын естіген болатын434. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.):  ُهَو َو  َل  َو  َعاِم  الطَّ ِبَحْضَرِة  َصَلَة   َل 

ْخَبَثاِن   Тамақ берілгенде және үлкен, кіші дәрет»  ُيَداِفُعُه اْلَ
қысқан сәтте, намаз оқылмайды»435, – деген. 

Әбу Дарда (р.а) былай деген:  ِمْن ِفْقِه اْلَمْرِء ِإْقَباُلُه َعَلى َحاَجِتِه 

 Дінді түсінген адам – жүрегі»  َحتَّى ُيْقِبَل َعَلى َصَلِتِه َوَقْلُبُه َفاِرٌغ
таза күйде намазға келу үшін алдымен қажетін өтеп 
алған адам».  

5. Ауыздан сарымсақ пен пияздың жағымсыз 
иісінің шығуы. Бір хадисте: «Пияз бен сарымсақ 
жеген адам үйінде отырсын, бізге және мешітімізге 
жақындамасын»436 – делінген. Жағымсыз иістермен 
көпшілік ортасына әсіресе жамағат намазына баруға 

433 Сахих Бұхари, 666
434 Сахих Бұхари, 673
435 Сахих Мүслим, 560
436 Бұхари, Азан, 160; Мүслим, Мәсжид, 73
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болмайды. Бұл хадис пияз бен сарымсақ қана емес осы 
секілді барлық жағымсыз иістерді де қамтиды. 

6. Қамауда, тұтқында отырса. Құранда былай 

делінген:  ـُه َنْفًسا ِإلَّ ُوْسَعَها  Аллаһ тағала ешкімге»  َل ُيَكِلُّف اللَّ
шама- шарқынан тыс жүк жүктемейді»437. 

Олай болса, тұтқында отырғандар жамағат намазына 
бара алмайды. Тұтқын секілді бастығының рұқсатынсыз 
жамағат намазына шыға алмайтын жағдайлар да осы 
үкімге кіреді. 

7. Діни мәселелермен айналысу, кітап жазу, фиқһ 
мәселелерін жамағат болып зерттеу. Мысалы, фиқһ 
үйрету мен үйрену де осы үзірлерге кіреді. 

Алайда мұндай себептермен жамағат намазын үнемі 
тастауға болмайды. Негізінде жалқауланып, я жеңіл-
желпі қарағандықтан, жамағат намазына бармаса, ол 
тағзир438 жазасымен жазаланады, әрі оның куәгерлігі 
қабыл болмайды. 

Жамағат намазына белгілі үзірмен қатыса алмаған, 
бірақ қатысуды шын ниетімен қалаған адам Аллаһтың 
қалауымен жамағат сауабын иеленеді. Өйткені барлық 
амалдар ниетке байланысты439. 

Жамағат намазына үлгеру
Жамағат намазының сауабын алу үшін имаммен 

оқылып жатқан намаздың ең аз бір бөлігіне үлгеру 
жеткілікті. Тіпті жамағат намазының ең соңғы отыры-
сында сәлемнен бұрын үлгерсе де намазды жамағатпен 
оқыған болып саналады. 

Аллаһ елшісі (с.а.с.) бұл жайында былай деген: 
437 «Бақара» сүресі, 28-аят.
438 Қазының күнә істеушіге күнәсіне сай беретін жазасы
439 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

260-б.
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َلُة َفَل َتْأُتوَها َو َأْنُتْم َتْسَعْوَن، َو ْأُتوَها َو َأْنُتْم َتْمُشوَن َوَعَلْيُكُم  ِإَذا ُأ۪قيَمِت الصَّ

وا ۪كيَنُة، َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا َوَما َفاَتُكْم َفَأِتمُّ السَّ
«Қамат түсірілген соң намазға (үлгермей қаламыз 

деп) жүгірмеңдер. Керісінше (байыптылықпен) 
асықпай жүріп барыңдар. Жамағатқа үлгерген 
рәкатқа қосылып, өткізіп алған рәкаттарды өздерің 
толықтырыңдар»440. Яғни намаздың қанша бөлігіне 
үлгере алмаса, соның барлығын имам сәлем бергеннен 
кейін жеке өзі толықтыруы керек. 

Жамағат намазы оқылып жатқанда, біреу кешігіп 
келсе, дереу тәкбір алып намазға қосылады. Қайсы 
рәкатқа үлгерсе, сол рәкаттан ары қарай жалғастырады. 
Мысалы, үшінші рәкатқа үлгерсе, алдыңғы (бірінші 
және екінші) рәкатты өзі жеке имам сәлем бергеннен 
кейін толықтырады. Кейіннен қосылған адам жамағат 
намазының мына рәкатына үлгерді деп нақты айта алу-
ымыз үшін имам рукуғтан басын көтерген сәтке дейін 
ол имамға ұйыған болуы тиіс. Имам басын рукуғтан 
көтергеннен кейін имамға ұйыса, ол рәкатқа үлгерген 
болып саналмайды, бірақ намазға үлгереді. Сондықтан 
жамағат намазына үлгеру үшін имам сәлем бермей 
тұрып имамға ұйып намазға қосылу қажет, ал рәкатқа 
үлгеру үшін имам рукуғтан басын көтергенге дейін 
үлгеру қажет. Әбу Хұрайра жеткізген хадисте Аллаһ 
елшісі (с.а.с.) былай деген: 

َلِة َو َنْحُن ُسُجوٌد َفاْسُجُدوا َو َل َتْعُدوَها َشْيًئا َو َمْن  ِإَذا ِجْئُتْم ِإلى الصَّ

َلَة ْكَعَة َفَقْد َأْدَرَك الصَّ َأْدَرَك الرَّ
«Намазға келгенде біздің сәжде жасап 

жатқанымызды көрсеңдер, сендер де бізге қосылып 
440  Бұхари, 256
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сәжде жасаңдар. Бірақ мұны санамаңдар (бұл рәкатқа 
үлгердік демеңдер). Кімде-кім рукуғке үлгерсе, намазға 
үлгергені»441. Осы хадистің соңындағы кім рәкатқа 
үлгерсе, намазға үлгергені дегеннен рукуғке үлгермеген 
намазға үлгермейді деп түсіну қателік болады. Бұл 
жерде айтылғаны кім рукуғке үлгерсе, сол рәкатты қайта 
оқудың қажеті жоқ, ал рукуғке үлгермесе, сол рәкатты 
намаз соңында қайта оқиды дегенді білдіруде. 

Жамағат намазына қосылу үшін оқып тұрған 
намазын бұзу
Егер намаз оқушы нәпіл, нәзір, қаза намаздарының 

бірін бастаған болса, аз уақыттан кейін имам парыз на-
мазын жамағатпен бастаса, намаз оқушы кісі бастап 
қойған намазын бұзып жамағат намазына қосылса, 
бастап қойған алғашқы намазы жарамсыз болып са-
налады. Сондықтан (егер жамағатқа үлгере алатындай 
жағдай болса) бастаған намазын бұзбағаны дұрыс. Құран 

кәрімде: َوَل ُتْبِطُلوا َأْعَمالَُكْم «Амалдарыңды зая етпеңдер»442, 
– деп, бастап қойған амалдарды, яғни намазды бұзуға 
болмайтындығын айтқан.

Аллаһ елшісі (с.а.с.) таң намазына қамат айтылғанда 
сүннет намазын оқып тұрған адамға намазыңды бұз деп 
бұйырмаған443. 

Ал егер намаз оқушы кісі парыз намазын жеке 
өзі бастаса, артынша имам жамағатпен сол парыз на-
мазын бастаса, намаз оқушы былай істейді: бастаған 
намазының бірінші рәкатының әлі сәждесіне бармаған 
болса, намазын тұрған күйінде сәлем беріп бұзады 
да, имамның намазына қосылады. Ал егер бірінші 
рәкатының сәждесін жасап қойған болса, онда намазын 

441  Әбу Дәуіт, 893
442 «Мұхаммед» сүресі, 33- аят.
443 Сахих Мүслим, 711
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екі рәкатқа толықтырып, артынша сәлем беріп нама-
зын тамамдайды. Содан кейін дереу жамағат намазы-
на қосылады. Алдыңғы оқыған екі рәкат намазы нәпіл 
намазға айналады. Бұлай істеу үшін намаз төрт рәкаттық 
болуы тиіс, мысалы, намаздыгер мен құптан намаздары 
секілді. 

Ал егер жеке оқып тұрған намазы екі немесе үш 
рәкаттық болса, мысалы, ақшам мен таң намазы секілді. 
Мұндай жағдайда намаз оқушы кісі бастаған намазын 
дереу тоқтатады да жамағаттың намазына қосылып, 
жамағатпен парыз намазын оқиды. Өйткені жеке бастап 
қойған парыз намазын екі рәкатқа толықтыратын болса 
жамағаттан кешігеді, таң намазының парызын толық 
орындап қойған болады. Жеке оқып болып қайта сол 
намазды жамағатпен оқыса, екінші оқыған намазы 
нәпіл намазға айналады. Ақшам намазы да тап осылай, 
егер намаз оқушы ақшам намазының екі рәкатын жеке 
оқыған болса, онда бұл намазды жамағат намазы үшін 
бұзуына болмайды. Өйткені ақшам намазының жарты-
сынан көп бөлігі оқылып қойды.

Егер намаз оқушы бесін немесе жұма намазының 
алдындағы төрт рәкат сүннетін бастаса, сол сәтте жамағат 
намазына қамат айтылса немесе имам құтба айту үшін 
мінберге шықса, бастаған сүннет намазын екі рәкатқа 
толықтырып сәлем беріп жамағат намазына қатысады. 
Ал егер ол сүннет намазын оқып, үшінші рәкаттың 
сәждесін жасаған уақытта жамағат намазына қамат ай-
тылса, намазды төрт рәкатқа толықтырып содан кейін 
жамағат намазына қосылады. Екі рәкат қылып тоқтатқан 
намазын жамағатпен парыз намазын оқығаннан кейін 
қайтадан төрт рәкат етіп толықтырып оқиды. Өйткені ол 
төрт рәкаттық сүннетті толық оқымағандықтан нәпілге 
айналды. 



259Намаз

Кімде-кім мешітке кіргенде, имамның жамағатпен 
намаз оқып тұрғанын көрсе, сол жамағатпен намаз оқуы 
керек. Намаздың алдында оқылатын сүннеті болса, 
оны кейінге қалдыруына болады. Тек таңғы намаздың 
сүннетін оқып, содан кейін жамағат намазына үлгеретін 
болса, таңның сүннетін оқиды. Тіпті жамағат сәлем 
беруіне жақын қалғанда үлгеретін болса да сүннетті 
оқиды. Ал егер таңның сүннетін оқығанда, жамағат 
намазына үлгере алмайтын болса, сүннетті тастап 
имамға ұйыйды. Өйткені жамағатпен оқылған намаз 
жеке оқылған намаздан жиырма жеті есе артық. Ал таң 
намазының сүннетінің сауабы жамағат намазының сауа-
бына жетпейді444. 

Намаз оқушы кісі жалғыз өзі қандай да бір парыз 
намазды оқығаннан кейін, бұл оқыған парыз на-
мазын жамағатпен қайта оқитын болса, бұл екінші 
оқыған намазы нәпіл намазға айналатынына барлық 
фиқһ ғалымдары бір ауыздан келіскен. Бұған дәлел 
Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Жамағатқа намаздыгер нама-
зын оқытқаннан кейін бір адам мешітке кіріп келеді. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): ُق َعَلى َهَذا َفُيَصّلَِى َمَعه َأَل َرُجٌل َيَتَصدَّ
Бұл адаммен бірге намаз оқу арқылы кім бұл 

адамға садақа береді (жамағат сауабын береді)? – деп 
сұрайды. Сол кезде жамағаттан біреуі тұрып, әлгі 
адаммен бірге екінші қайтара намаз оқиды»445. Яғни 
парыз намазын оқымақшы болған адам, жамағат сауа-
бын алу үшін жанына бір адам алып оқығаны абзал. 

Тағы бір хадисте Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Намазды 
үйде оқып, мешітке келгенде, жамағатпен тағы да 
оқыңдар» – дегені бар. 

444 Рәддул-Мұхтар, 1/481
445 Ахмед, Әбу Дәуіт, Тирмизи (хадис хасан) 
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Намаз оқымастан мешіттен шығу
Намаз уақыты кіргеннен кейін немесе азан 

айтылғаннан кейін намаз оқымай мешіттен шығу 
харамға жақын мәкрүһ. Әбу Шағсадан риуаят етілген 
хадисте ол былай деген: 

ُن َفَقاَم َرُجٌل ِمْن اْلَمْسِجِد  َن اْلُمَؤّذِ ُكنَّا ُقُعوًدا ِفي اْلَمْسِجِد َمَع َأِبي ُهَرْيَرَة َفَأذَّ

ا  َيْمِشي َفَأْتَبَعُه َأُبو ُهَرْيَرَة َبَصَرُه َحتَّى َخَرَج ِمْن اْلَمْسِجِد َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة َأمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهَذا َفَقْد َعَصى َأَبا اْلَقاِسِم َصلَّى الَّ
«Бірде біз Әбу Хұрайрамен бірге мешітте отырған 

болатынбыз. Азаншы азан шақырды. Мешіттен 
біреуі тұрып (есікке қарай) бет алды. Ол мешіттен 
шыққанға дейін артынан тесіле қараған Әбу Хұрайра 
(р.а.): «Бұл мына қылығымен Қасымның әкесіне (с.а.с.) 
бойсұнбады»446, – деді». Намазға азан шақырылғаннан 
кейін ешқандай себепсіз мешіттен шығу әдепсіздік, 
намазға деген құрметсіздік болып табылады. Фиқһ 
ғалымдары бұлай жасауға мәкрүһ үкімін берген. 

Егерде мешіттен белгілі бір қажеттілікке байла-
нысты шықса, мәкрүһ саналмайды. Сол секілді имам 
немесе азаншының басқа мешітте шаруасы шығып, 
мешіттен шықса, мешіттен уақытша шығып қайта 
жамағат намазына келетін болса, мәкрүһ саналмай-
ды. Ендеше, жалпы азан шақырылғаннан кейін үзірсіз 
мешіттен шығу мәкрүһ, ал намазды кешіктіретіндей үзір 
туындаса, мәкрүһ емес.

Азан шақырылғаннан кейін парыз намазын жеке 
оқып, артынша қамат айтылғаннан кейін мешіттен шықса 
мәкрүһ саналмайды. Өйткені сол уақыттың парыз нама-
зын өтеп қойды. Тек бесін мен ақшам уақытында қамат 
айтылғаннан кейін мешіттен шығу мәкрүһ. Ал қаматтан 

446 Сахих Мүслим, 655



261Намаз

бұрын шықса мәкрүһ емес. Өйткені қамат айтылғаннан 
кейін имамға ұйып нәпіл намаз оқуына болады әрі бұл 
екі намаздан кейін нәпіл намаз оқу мәкрүһ емес. Ал таң 
намазы мен намаздыгер намаздарынан кейін нәпіл намаз 
оқу – мәкрүһ. Сондықтан бұл екі намаздың парыздарын 
жеке оқып қойғаннан кейін имаммен қайта намаз оқу – 
мәкрүһ. Сонымен қатар, ақшам намазында парыз нама-
зын жеке оқып қойғаннан кейін қамат айтылса, имамға 
ұйып нәпіл намаз оқу мәкрүһ. Өйткені үш рәкаттық 
нәпіл намаз болмайды. Ал егер үшінші рәкаттан кейін 
бір рәкат қосып төртке шығарса, имамға қайшы амал 
істеген болып саналады. Ал егер имамға ұйып қойған 

болса, оны төртке толықтырады. Бір хадисте:  َمْن َصلَّى   

لَُهَما  َيُعْد  َفَل  َماِم  اْلِ َمَع  َأْدَرَكُهَما  ُثمَّ  ْبَح  الصُّ َأْو   Кімде-кім» اْلَمْغِرَب 
ақшам мен таң намазын (жеке) оқыса, бұл екі намазды 
қайта оқымасын»447, – делінген. 

Бір мешітте жамағат намазының қайталануы
Бір мешітте жамағат намазының қайталануы – 

мәкрүһ. Бұған дәлел мына хадис: Аллаһ елшісі (с.а.с.) 
араларында қайшылық туындаған бір қауымды тату-
ластыру үшін барған болатын. Кейін мешітке намаз 
оқуға келгенде, мешіт жамағатының парыз намазын 
оқып қойғанын байқады. Содан кейін намаз оқымастан 
үйіне барып, жанұясын жинап, намаз оқыды».

Егер бір мешітте екінші мәрте жамағатпен намаз 
оқуға рұқсат болғанда, Аллаһ елшісі (с.а.с.) намазды 
үйінде емес мешітте оқитын еді448. 

Жергілікті мешітте арнайы имамы жамағатпен 
намаз оқып қойған болса, екінші бір жамағат келіп 
азан мен қамат айтып алдыңғы имамның жамағаты 

447 Мууатта Малик, 439; Мүснәд Шафиғи, 1039
448 әз-Зуһайли, 2/163; 164



262 Ислам ғылымхалы 

секілді жамағатпен намаз оқуы мәкрүһ. Өйткені 
мешітте бірнеше жамағаттың қайта-қайта жиналып 
намаз оқуы, жүйесіздік тудырады. Тіпті кейбіреулер 
кейінгі жамағатпен оқи саламыз деп сол мешіт имамы-
мен оқылатын намазын кейінге қалдыруы да мүмкін. 
Тіпті бөліну, бір-бірін менсінбеу секілді жағымсыз 
қылықтарға ұшырасуы да кәдік. Сондықтан мұсылман 
бірлігін бұзатын мұндай істерді болдырмау шарты-
мен ол мешітте жамағатпен намаз оқуға болады. Және 
имамның оқытқан жамағат намазына ұқсамай оқыса, 
мәкрүһ болмайды. Бұған мынадай мысалдар бар:

 ♦ Мешіт имамы михрабта тұрып намаз оқытады. 
Сондықтан екінші жиналған жамағат, намаз 
оқығанда имамы михрабтың оң немесе сол жағына 
тұрып намаз оқытса, мәкрүһ емес. Осылайша мешіт 
имамының оқытқан намазына ұқсамаған болады449.

 ♦ Мешіт жолдың бойында орналасқан болса, қанша 
жамағат келіп намаз оқыса да, мәкрүһ саналмай-
ды. Өйткені жолаушылардың бір уақытта жиналуы 
қиын. Бұған қоса жолаушылар мешіт жамағатынан 
кешіккен жағдайда кез келген мешітте өздері 
жамағат құрап намаз оқи алады. 

 ♦ Мешіттің арнайы имамы мен азаншысы болмаса 
және адамдар өздері жеке-жеке намаз оқитын болса, 
мұндай мешітте жамағатпен намаз оқу мәкрүһ са-
налмайды. 

 ♦ Арнайы имамы бар мешітте имамнан бұрын 
жамағатпен намаз оқу – мәкрүһ. Тіпті Ханбали 
мәзһабында – харам. Өйткені мешіттің имамы үй 
егесі секілді. Жамағатқа намаз оқыту имамның 
міндеті, басқа ешкім оның орнына намаз оқытуға 
құқығы жоқ. Имам рұқсат берген жағдайда ғана 

449 Рәддул-Мұхтар, 1/372
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жамағатқа намаз оқыта алады. Мына хадисте Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): «Ешқайсысың біреудің үйінде, үй 
иесінің рұқсатынсыз, оған имамдық жасамасын»450, 
– деген.

Имамдық
Имамдық екіге бөлінеді: «имамату кубра» үлкен 

имамдық, яғни мемлекет басшысы және «имама-
ту суғра» кіші имамдық, яғни намаздағы имам. Фиқһ 
кітаптарында көбінесе намаздағы имамдық жайлы ай-
тылады. Ендеше, бұл жерде айтылатын мәселе кіші 
имамдық, яғни намаздағы имамдыққа байланысты 
болмақ. 

Имамда болуы керек шарттар
1. Мұсылман болу керек. Имансыз, кәпір адам 

имам бола алмайды. Шафиғи мәзһабында егер имам 
кәпір немесе әйел екені анықталса, ұюшыларға намазды 
қайта оқу уәжіп. 

2. Ақыл-есі дұрыс болу керек. Ақыл-есі дұрыс емес 
адам жамағатқа имам бола алмайды. Өйткені оның өз 
намазы дұрыс емес. Алайда ақыл-есінен адасу уақытша 
орын алса, яғни кейде есі сау болатын болса, онда сол 
уақытта оқыған намазы дұрыс саналады. Бірақ мұндай 
жағдайда оған ұю мәкрүһ. Сонымен қатар алжыған адам 
мен арақ ішіп мас болған адамдар да имам бола алмай-
ды451. 

3. Балиғат жасына толу керек. Балиғат жасына 
толған адамға балиғат жасына әлі толмағанның намазы-
на ұюына болмайды. Өйткені балиғат жасына толмаған 
балаға намаз парыз болмағандықтан, оның оқытқан 

450 Шауқани, 3/159
451 У. Зуһайли, Фиқһул-сунна уа адиллатуһу, Баб: Шуруту сиххатул 

имама. 
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намазы парыз деңгейінде болмайды. Ибн Масғудтан 
жеткен хадисте: «Ер бала балиғат жасына жеткенге 
дейін имам бола алмайды» – делінген. 

4. Ер кісі болуы керек. Ер кісінің әйелге ұюына 
болмайды.

Жаназада ер кісі болмаған жағдайда ғана әйелдер 
өз араларынан имам тағайындап жаназа намазын 
оқиды. Ал ер кісілер бар болса оқымайды. Алайда 
бір үйде бір ер кісінің жанында басқа бір ер кісі 
немесе қарындасы немесе әйелі секілді жақындары 
болмай бөгде әйелдер болса, оларға имамдық жасау 
мәкрүһ. Өйткені Аллаһ елшісі (с.а.с.) ер кісілердің 
бөгде әйелдермен жеке қалуына тыйым салған. Және 
мұндай жамағатқа шайтанның араласуы да мүмкін452. 
Жалпы Ислам ғұламалары әйелдің ер кісіге имам бола 
алмайтындығына бір ауыздан келіскен. 

5. Дәреті толық әрі бойы нәжістен таза болуы 
керек. Дәреті жоқ немесе үстіне нәжіс жұққан адамның 
имамдыққа өтуі дұрыс емес. Фиқһ ғалымдарының 
көпшілігі мұндай имамның намазы дұрыс емес. Ол 
имам нәжіс жұққанын немесе дәретінің бар-жоғын 
білсін я білмесін намазы дұрыс саналмайды. Егер имам 
дәретсіз намаз оқытқаннан кейін дәретсіз екендігін 
аңғарса, шамасы келгенше жамағатқа айтып, ескертуі 
керек. Кейбір ғалымдар жамағатқа ескертудің қажеті 
жоқ деген. 

6. Үзірден таза болу керек. Имамда үздіксіз мұрын 
қанауы, жел шығуы, кіші дәретін ұстай алмауы секілді 
үзірлер болмауы керек. Мұндай үзірлі имамға тек осын-
дай үзірі бар адам ғана ұйып намаз оқи алады. Яғни имам 
мен жамағаттың үзірі бір болуы керек. Өйткені Аллаһ 
елшісі (с.а.с.) бір жауынды күні жамағатқа ишаратпен 

452 әл-Майдани, әл-Лубаб, 1, 82
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намаз оқытқан453. Егер имам мен жамағаттың үзірі әр 
түрлі болғанда Пайғамбарымыздың (с.а.с.) бұл намазы 
дұрыс саналмас еді. Сондықтан имам мен ұюшының 
үзірі екі басқа болса, намаз дұрыс саналмайды. Мысалы, 
кіші дәретін ұстай алмайтын имам кіші дәретін ұстай 
алмайтын бір адамға имам болса, намаздары дұрыс. Ал 
егер имамның бұл үзірімен қоса жел шығу үзірі тағы 
болса, онда имамдыққа жарамайды, өйткені имамда екі 
үзір, ал ұюшыда бір үзір. 

7. Имамның Құран оқу қырааты дұрыс болу 
керек. Әріптерді шатастырып дұрыс оқи алмайтын, бір 
дыбысқа тілі келмейтін, сақаулардың имамдығы дұрыс 

оқи алатындарға жарамсыз. Мысалы, «ра» )ر( әрібін 

«ғайн» )غ( әрібіне, жуан «зәл» )ظ( әрібін «зә» )ذ(  әрібіне 
алмастырып оқу. Өйткені мұндай жағдайда жамағат пен 
имамның деңгейі теңеспеуде. «Намазды бұзатындар» 
тақырыбында сақаулар жайлы айтылғандықтан көп 
тоқталмаймыз. 

8. Басқаға ұйыған болмауы керек. Жамағат нама-
зына кешігіп, қалған рәкаттарын толықтырып тұрған 
адамға ұюға болмайды. Өйткені ол басқа бір имамға 
ұйыған. Яғни ниетін имамның ниетіне байланыстырып 
намаз оқып тұр454. 

9. Парыз намазын қайта оқып тұрған болмауы 
керек. Ханафи, малики және ханбали мәзһабтары бойын-
ша, имам жамағат сауабын алу үшін оқып қойған парыз 
намазын қайта оқыған жағдайда басқа біреуге имам 
бола алмайды. Өйткені ол парыз намазын оқып қойды, 
екінші қайтара оқыған намазы нәпіл намаз болып сана-

453 Тирмизи, Мауақит, 176; Ахмед ибн Ханбәл, 7/174
454 Ибн Һуман, Фатхул-қадир, 1/277
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лады. Сондықтан нәпіл намазын оқып тұрғанға, парыз 
намазын оқушы ұйып парызын өтей алмайды. 

10. Мылқау немесе Құранды оқу білмейтін біреу 
Құранды дұрыс оқи білетін біреуге имам бола алмай-
ды.

11. Киімі жоқ біреу киімі толық біреуге имам бола 
алмайды.

12. Намазды ишаратпен оқушы, намаздың парызда-
рын толық орындайтын біреуге имам бола алмайды. 

13. Нәпіл намазын оқитын адам парыз намазын 
оқитын адамға имам бола алмайды. 

Имамдыққа ең лайықты адам
Бір үйде жамағат құрып намаз оқитын болса, ол 

шаңырақтың иесі немесе соның рұқсат берген адамы 
ғана намазға имам бола алады. Аллаһ елшісі (с.а.с.): 
«Кімде-кім бір қауымға барса, оларға имам болмасын. 
Сол қауымның ішінен біреу имам болсын»455, – деген.  
Сол секілді бір мешітте тағайындалған имам болса, сол 
имам немесе соның рұқсат берген адамы ғана жамағатқа 
намаз оқыта алады. Ал мешіттен басқа жерде немесе 
имамы жоқ мешітте намаз оқитын болса, имамдыққа 
шығару үшін кейбір шарттар қарастырылады. Ханафи 
мәзһабы бойынша имамдыққа ең лайықты адамға 
қатысты кейбір шарттар қойылған: 

 ♦ Үлкен күнәлардан бойын аулақ салатын және 
намаз оқуға жетерліктей Құран аяттарын білетін 
әсіресе намазға байланысты фиқһ үкімдерін 
ең жақсы меңгерген адам имам бола алады. 
Аллаһ елшісі (с.а.с.) бір хадисінде былай деген:  

 النَِّبّي َصلَّى الَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َيُؤّم اْلَقْوم َأْقَرُؤُهْم لِِكَتاِب الَّ َفِإْن َكاُنوا ِفي

نَّة َسَواء َفَأْقَدمهْم ِهْجَرة َفِإْن نَِّة َفِإْن َكاُنوا ِفي السُّ  اْلِقَراَءة َسَواء َفَأْعَلمُهْم ِبالسُّ
455 Нәйлүл-әутар, 3/159
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ُجل ِفي ُسْلَطانه ُجل الرَّ ن الرَّ  َكاُنوا ِفي اْلِهْجَرة َسَواء َفَأْقَدمهْم ِسْلًما َوَل َيُؤمَّ

 Имамдыққа ең лайықты»  َوَل َيْقُعد ِفي َبْيته َعَلى َتْكِرَمته ِإلَّ ِبِإْذِنِه 
адам – Құранды ең көп оқығаны. Егер Құран оқуда 
тең түссе, сүннетті ең жақсы білетіні. Егер 
сүннетті білуде дәрежелері тең түссе, һижретті 
(қоныс аударуда) ең алғаш жасаған адам. Егер 
һижретте де дәрежелері тең болса, ең алғаш Ис-
ламды қабылдаған кісі имамдыққа лайықты. Ер кісі 
басшысына имам бола алмайды және біреудің үйінде 
үй иесінің рұқсатынсыз отыруына да болмайды»456.
Бұл хадистегі Құранды көп оқыған дегеннен мақсат 
Құранның тәжуиді мен оқылуын жақсы меңгерген 
дегенді білдіреді. Бұған дәлел Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) өзі болмаған кездерде және науқастанғанда, 
оның орнына Әбу Бәкір (р.а.) намазда имамдық 
жасайтын. Алайда сахабалардың ішінде Құранды 
Әбу Бәкірден де (р.а.) көп оқитындар бар еді, бірақ 
Әбу Бәкір Құранды қағидасына сай жақсы білетін 
болған. 

 ♦ Имамдыққа анағұрлым тақуалырағы өтеді. Тақуа 
– харам, мәкрүһ немесе күмәнді нәрселерден аулақ 
жүрген адам. Бір хадисте: «Егер намаздарыңның 
қабыл болуын қаласаңдар ғалымдарың имам болсын. 
Өйткені олар сіздер мен Аллаһтың арасындағы 
елшілер»457, – делінген.

 ♦ Тақуалықта тең түссе, жасы үлкені имамдыққа өтеді. 
Өйткені жасы үлкендердің Аллаһтан қорқынышы 
да артық болады. Және ең жасы үлкенін имам қылу 
жамағаттың көбеюіне де септігін тигізеді. Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): «Егер жол жүріп бара жатқанда 

456 Сахих Мүслим, 673
457 Зәйләи, Насбур-райә, 2/26
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намаз уақыты кірсе, біреуің азан шақырсын, содан 
кейін іштеріңнен жасы үлкен адам имам болсын»458, 
– деген. 

 ♦ Көркем мінезді болғаны. Егер Құранның үкімін 
білуде, тақуалықта, жас жағынан да тең түссе, 
мінез-құлқы жақсысы имамдыққа өтеді459. Мінезі 
жақсы дегенде жамағатпен қарым-қатынасы жақсы 
болғаны меңзелуде. 

 ♦ Бұнда да тең түссе, жүзі жылы, ерекше нұрлысы 
имам болады. Өйткені көбінесе түнгі таһажжүд на-
мазын оқығанның жүзі нұрлы болады.

 ♦ Егер бұл аталғандарда дәрежелері тең түссе, текті, 
даусы жақсы, киімі тазасы имам болады. Егер 
бұларда да тең келсе, араларына жеребе тастап, 
кімге түссе, сол имам болады. 
Егер жамағат арасында ел басшысы болса, ел бас-

шысы имамдыққа шығады. Одан кейін әкім имамдыққа 
шығады, одан кейін қазы. Бұндай лауазымдарға 
халифалық кезеңде дәрежелеріне қарай діни ілімі мол 
адамдар тағайындалған. Егер бір үйде болса, үй егесі 
имам болады. 

Имам болуы мәкрүһ саналған адамдар
1. Күнәһар пасықтың имамдыққа шығуы 

мәкрүһ. Парыздарды орындамайтын немесе харам 
істер істейтін адамды пасық деп атайды. Ханафи 
мәзһабында пасық адам өзі секілді пасықтарға ғана 
имам бола алады. Пасықтың имамдығы мәкрүһ болып 
саналу себебі мына хадиске сүйенеді: «Әйел еркекке, 
бәдәуи һижрет жасағанға, пасық болған адам таза 
мұсылманға имамдық жасамасын. Тек ел басшысы 
оны қылышпен немесе қамшымен жазалаған жағдайда 

458 Сахих Мүслим, 674
459 Рәддул-Мұхтар, 1/375
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ғана рұқсат беріледі»460. Өйткені пасық адам намаздың 
кейбір шарттары мен рүкіндеріне немқұрайлылық таны-
тып, намазды толық орындамауы мүмкін. Алайда пасық 
адам имамдыққа өтіп намаз оқытса, намазы дұрыс са-

налады. Өйткені Пайғамбарымыз (с.а.с.): ٍَصلُّوا َخْلَف ُكّلِ َبّر 

 Ізгі жандардың да, күнәһарлардың да артында»  َو َفاِجٍر
тұрып намаз оқи беріңдер»461, – деген. 

2. Бидғатшы адамның имамдығы мәкрүһ. Сенімі 
Әһл-сүннет пен жамағаттың сеніміне сай келмейтін 
адам бидғат жасаушы болып табылады. Мысалы, Шиға 
тобындағы кейбіреулердің жалаң аяққа мәсіх тартуы 
немесе мәсінің үстінен мәсіх тартуды жоққа шығаруы 
секілді. Құбыламыз бір болған мұндай намаз оқушы 
мұсылман бауырларымызға күмәнді ісі үшін кәпір деп 
айта алмаймыз. Діннің міндет деп нақты бұйырған ісіне 
қарсы келген адам ғана кәпір болып табылады. Мысалы, 
Аллаһ тағаланы жаратылған денелерге ұқсату секілді. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) бен Әбу Бәкірдің достығын 
мойындамау секілді. Өйткені Құранда екеуінің достығы 

жайында: ـَه َمَعَنا  Досына (Әбу Бәкірге) қорықпа» َل َتْحَزْن ِإنَّ اللَّ
(мұңайма), шын мәнінде Аллаһ бізбен бірге»462 – деген 
аятты мойындамауға алып барады463. 

3. Ханафи мәзһабы бойынша соқыр адамның 
жамағатқа имам болуы мәкрүһ. Өйткені соқыр 
адамның ластықтардан таза жүруі қиын. Алайда одан 
артық білімді адам табылмаса, соқыр адамның имам 
болғаны абзал саналады. Ал Шафиғи мәзһабы бойын-
ша соқыр адам имам бола алады, мәкрүһ саналмайды. 

460 Ибн Мажә, Иқама, 78
461 Зәйлаи, Насб 3/27; Әш-Шауқани, Найл, 3/162
462 «Тәубе» сүресі, 40-аят.
463 Х. Дөндүрен, 303-б.
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Пайғамбарымыз (с.а.с.) көзі көрмейтін Умму Мактумді 
(р.а.) өзі жоқта Мәдинада намаз оқытуға рұқсат берген. 

4. Жамағат қаламаған адамның имам болуы 
мәкрүһ. Имам таза бола тұра, жамағат жақтырмаса, 
оның имам болуы мәкрүһ. Өйткені хадисте: «Жамағат 
қаламаса да, алдына шығып имам болған адамның на-
мазын Аллаһ тағала қабыл алмайды»464, – делінген. 
Бірақ әлгі имамнан білімі артық басқа бір имам табыл-
майынша, ол жамағатқа намаз оқыта береді. 

5. Құранды қате оқитын, бірақ мағынасын 
өзгертпейтіндей етіп оқитын адамның имам болуы 
мәкрүһ. Мысалы, «әл-хамду» сөзін «әл-хамди» деп «у» 
дыбысын «и» дыбысына айналдырып оқу секілді. Және 
«дад», «кәф» әріптерін анық оқи алмағандардың имам 
болуы мәкрүһ465. 

Жамағаттың имамға ұю шарттары
1. Еруші имамға ұйыдым деп ниет етуі және 

екеуінің оқитын парыз намазы бір болуы керек. 
Имам қайсы намазды оқып тұрса, жамағат та сол намазға 
әрі имамға ұюға ниет етеді. Яғни имам намаздыгер на-
мазын оқып тұрса, ұюшы да намаздыгер намазын оқу 
үшін имамға ұюы керек. Егер имам намаздыгер намазын 
оқып тұрса, оған біреу келіп бесін намазын оқуға ниет 
етіп артына ұйыса, ұюшының намазы дұрыс саналмай-

ды. Аллаһ елшісі (с.а.с.):  َماُم لُِيْؤَتمَّ ِبِه َفَل َتْخَتِلُفوا   ِإنََّما ُجِعَل اْلِ

 .Имам – басқалар оған ұйысын деп тағайындалды» َعَلْيِه
Ендеше оған қарсы шықпаңдар»466,– деген. Нәпіл 
намаз оқушы парыз намаз оқып тұрған имамға ұюына 

464 Әбу Дәуіт, Салә, 62
465 Уаһбату Зуһайли, Фиқһул-сунна уа адиллатуһу, баб: Макруһату 

имама.
466 Бұхари, Салә, 18/414
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болады. Өйткені бұл жерде әлсіз – қуаттыға еріп тұр. 
Керісінше, қуатты (парыз) әлсізге (нәпілге) еруі дұрыс 
болмайды. Алайда тарауих намазы бұл қағидадан тыс 
қарастырылады. 

2. Ұюшы имамның артында тұрады, алдына 
немесе қатарына тұрмайды. Өйткені Аллаһ елшісі 
(с.а.с.) жамағатқа намаз оқытқанда әрдайым алдына 
шығатын. Егер ұюшы имамның алдына шықса, намазы 
бұзылады. Бірақ имамның намазы бұзылмайды.

Ұюшы имамның алдына өтіп кетпеу үшін өкшесін 
имамның өкшесінен асырып алмауы керек. Егер 
ұюшының өкшесі имамның өкшесінен асып кетсе, 
ұюшының намазы бұзылады. Ал егер аяғы ұзын болып, 
аяғының алдыңғы саусақтары имамның аяғының 
алдыңғы саусақтарынан асып кетсе, бірақ өкшесі 
артта тұрса, намаз бұзылмайды. Имам мен ұюшының 
арасындағы өлшем өкшемен өлшенеді. 

3. Имам мен ұюшының арасы өте ұзақ болма-
уы керек яғни екеуінің намаз оқитын жері бір болуы 
керек. Ұюшы мен имамның арасы: көпшілік (көлік) 
өтетін жол, үлкен бір (қайық өтетіндей) өзен, кең жерде 
имам мен ұюшының арасында екі немесе одан көп қатар 
бос қалса, мұндай жағдайларда ұюшының намазы дұрыс 
саналмайды. Ал мешіт іші бір мекен болғандықтан, 
имам мен ұюшының арасы қанша ашық болса да намаз 
дұрыс саналады. Мысалы, имам мешіттің ішінде, ал 
ұюшы мешіттің ауласында болса намазы дұрыс, өйткені 
мешіттің ауласы мешіт қарамағындағы жер болып сана-
лады. Ал егер имам мешітте, ал ұюшы мешіт жанындағы 
дүкенде немесе үйінде намаз оқыған жағдайда, мешіттен 
созылған жамағаттың қатары сол үй мен дүкенге дейін 
жалғасып жатса, үй мен дүкенде имамға ұйып намаз 
оқуына болады. Ал егер жамағаттың қатары үзілсе, әлгі 
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үй мен дүкенде тұрып мешіттегі имамға ұйып намаз 
оқуға болмайды, намазы жарамсыз саналады.

Мешіттен шыққан жамағаттың қатары үзілмей 
ұзақ жерге созылса, ол жерлерде намаз оқуға болады. 
Мекке мен Мәдина қалалары секілді көпшілік жерлер-
де жамағаттың қатары созылып, жолдар мен көпірлерге 
жетсе, ол жерлерде тұрып имамға ұйып намаз оқуға 
болады. Имамға ұйыған адам мешіттің үстінде немесе 
мешітпен жалғаса соғылып, араларында ашық жер 
болмаған ғимараттың үстінде тұрып имамға ұйыса, 
намазы жарамды, бірақ имамның алдына шығып 
кетпеуі керек. Өйткені Әбу Хұрайра (р.а.) бір үйдің 
үстінде тұрып имамға ұйыған. Сондықтан мешіттің 
үсті мешіттің іші болып саналады, мешіттің үстінде 
намаз оқыған адам мешіттің ішінде оқығанмен тең. 
Алайда имамды көре алмайтындай, даусын ести алмай-
тындай жерде тұрып имамға ұйып, имамның не істеп 
жатқандығынан күмәнданса, ол имамға ұюына болмай-
ды. Имамды еститіндей болу керек.

4. Жамағат имамның іс-қимылын қайталап 
орындап тұруы керек. Жамағаттан біреу имамнан 
бұрын рукуға барса, сәжде жасаса, ұюшы бір рәкатын 
оқымаған болып саналады. Имам намаз соңында сәлем 
бергеннен кейін ұюшы осы рәкатының қазасын орында-
маса, намазы жарамсыз болып саналады. Аллаһ елшісі 

(с.а.с.): َفاْرَكُعوا َرَكَع  ِإَذا  َو  َفَكّبُِروا  َكبََّر  َفِإَذا  ِبِه  لُِيْؤَتمَّ  َماُم  اْلِ ُجِعَل   ِإنََّما 
«Имам басқалар оған ұйысын деп тағайындалды. Ол 
тәкбір алғанда, сендер де тәкбір алыңдар. Ол рукуғқа 
барғанда, сендер де рукуғ жасаңдар», – деген. 

Төрт жерде ұюшы имамның қателігіне 
ұйымайды 

 ♦ Егер имам біле тұра намазда бір сәжде артық жасаса, 
ұюшы жасамайды. 
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 ♦ Имам айт намаздарында тәкбірлерді артық жасаса, 
ұюшы жасамайды. 

 ♦ Имам жаназа намазында тәкбірді артық жасаса, 
ұюшы жасамайды. 

 ♦ Имам намаздың ақырғы отырысынан кейін қателесіп 
бесінші немесе екі рәкаттық намазда үшінші рәкатқа 
тұрса жамағат тұрмайды. Егер имам ақырғы отырыс-
тан кейін қателесіп төрт рәкаттық намазда бесінші 
рәкатқа немесе үш рәкаттық намазда төртінші 
рәкатқа тұрып, жамағаттың ескертуімен қайта 
отырса, намаз соңында сәһу сәждесін жасайды, 
намаздары дұрыс болады. Ал егер имам бір рәкат 
артық оқып, сол рәкаттың сәждесіне барған болса, 
жамағат имамға қосыла тұрмай өздері сәлем беріп, 
намазды тамамдайды. Өйткені ақырғы отырысқа 
отыру – парыз. Парызды тастау намазды бұзады. 
Имамға ұйыған адам төмендегі мәселелерде 
имаммен бірге орындайды: 

 ♦ Ифтитах тәкбірінде қолдарын көтеру
 ♦ Субханака дұғасын оқу
 ♦ Рукуғ пен сәжде тәкбірлерін айту
 ♦ Рукуғтан тұрғанда «самиаллаһу лиман хамидаһ» 

деп айту
 ♦ «әт-Тахиятты», «салауатты», «дұғаларды» оқу
 ♦ Оң және сол жағына сәлем беру
 ♦ Ташриқ тәкбірлерін алу

Имам тәрк еткен жағдайда ұюшы да оны тәрк 
етуі керек жағдайлар: 

 ♦ Айт намазының тәкбірлері
 ♦ Алғашқы отырыс
 ♦ Тіләуәт сәждесі
 ♦ Қателік (сәһу) сәждесі
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 ♦ Құныт дұғасы. Рамазан айында ғана үтір намазы 
жамағатпен оқылады. Алайда құныт дұғасын имам 
тәрк етсе, ұюшы рукуғты орындай алмай қалатын 
жағдайда ғана тәрк етеді. Құныт дұғасын оқуға 
уақыты жетіп тұрса, оқығаны дұрыс467.
Имамның киімінде нәжістің болуы: 
Намаз оқып тұрған кезде жамағат имамның киімінен 

бір дирхам мөлшеріндей (4 грам немесе алақан аясынан 
аз) нәжіс байқаса, бірақ имам білмесе, егер жамағаттың 
мәзһабы бойынша ол көлемдегі нәжіс намазға кедергі 
келтірмейтін, ал имамның мәзһабы бойынша кедергі 
келтіретін болса, жамағаттың намазы жарамды, ал 
имамдікі жарамсыз. Егер керісінше, имамның мәзһабы 
бойынша бұл мөлшердегі нәжіс намазға кедергі жаса-
май, жамағаттың мәзһабы бойынша кедергі келтірсе 
онда имамның намазы жарамды да, жамағаттың намазы 
жарамсыз болып саналады468. 

Нәжіс тиген топырақтың үстіне намаз оқитын 
жағдайда егер сумен тазарту мүмкіндігі жоқ болса, 
топырақты қазып алып тастау қажет. Егер қазып 
тастаған жерден нәжістің иісі әлі де қатты сезіліп тұрса, 
әлгі жерге нәжіс сіңіп қалғандықтан, ол жерде намаз 
оқылмайды. Басқа таза жерді таңдаған дұрыс.

Жұма намазы
«Жұма» сөзі араб тілінде «жиналу, бас қосу» 

деген мағынаны білдіреді. Бұлай аталуының басты 
себебі – мұсылмандардың жұма күні жұма намазға 
жиналатындығы. Жұма – мұсылмандардың мереке күні. 
Кейбір хадистерге қарасақ, Ислам діні келмей тұрып 

467 Х. Дөндүрен, 307-б; Фиқһул-ислами уа адиллатуһу: «Имамату 
уа муатабағатул-имам»

468 Фәтәуә Қадыхан, Нәжістер бөлімі
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жұма күні христиан мен яһудилерде құлшылық күні 
болған көрінеді. Бірақ бұрмалау салдарынан яһудилер 
сенбі күніне, ал христиандар жексенбі күніне ауысты-
рып алған. Ал Ислам дінінде жұма күні қасиетті күн 
ретінде бекітіліп, сол күні жұма намазын оқу парыз 
ретінде бекітілген. Бұл жайында Аллаһ елшісі (с.а.с.): 
«Біз бізден бұрын кітап түскендердің (яһуди мен хрис-
тиандардан) соңғысымыз. Қиямет күні ең алдыңғысы 
боламыз. Олар Аллаһ парыз қылған жұма күні жай-
ында түрлі қайшылыққа түсті. Аллаһ ол күнді бізге 
нәсіп етті. Барша адамдар бұл мәселеде бізге еруде. 
(Жұмадан) Кейінгі күн – яһудилердің күні, одан кейінгі 
күн (яғни, жексенбі) –  христиандардың күні»469, – 
деген. 

Жұма күнінің қасиеттілігі жайында Аллаһ елшісі 
(с.а.с.) былай деген: «Күндердің ең қасиеттісі – жұма 
күні, Аллаһтың құзырында да бұл күн өте маңызды 
болмақ. Аллаһ тағала үшін жұма күні Құрбан айт пен 
Ораза айт мерекелерінен де артық. Бұл күннің бойында 
бес қасиет бар: Аллаһ тағала осы күні Адамды (а.с.) 
жаратты. Осы күні Адамды (а.с.) жер бетіне түсірді, 
әрі дәл осы күні Адам (а.с.) қайтыс болды. Жұмада 
қасиетті бір сағат бар. Сол сағатта мүміннің харам-
нан өзге тілегі қабыл етіледі. Қиямет осы күні орнай-
ды. Сондықтан да, Аллаһ тағалаға жақын періштелер, 
аспан, жер, жел, тау, теңіз секілді жаратылыстың 
баршасы осы күннен қорқады»470. Тағы бір риуаят-
та «Жұма күні алпыс мың адамды тозақ отынан 
құтқарады»471 – делінген. Бір жұма намазынан кейін 

469 Бұхари, Жұма, 1/211
470 Ибн Мажә, Иқама 79; Мүснәд, 3/429
471 Ибн Хаббан, Дуафа. Дарақұтни, Илал. Имам Ғазали; Ихия 

Улумиддин 158-б.
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келесі жұма намазына бару да күнәлардың кешіріміне 
себеп. Бұл жайында Аллаһ елшісі (с.а.с.): 

َراٌت  َلَواُت اْلَخْمُس َو اْلُجْمَعُة ِإلَى اْلُجْمَعِة َو َرَمَضاُن ِإلَى َرَمَضاِن ُمَكّفِ الصَّ

لَِما َبْيَنُهنَّ ِإَذا اْجُتِنَبِت اْلَكَباِئِر
«Егер мұсылман адам бір намаздан келесі намазға, 

бір жұмадан келесі жұмаға, Рамазаннан келесі 
Рамазанға дейінгі аралықта ауыр күнә істемесе, жеңіл 
күнәлары кешіріледі»472, – деген. 

Қажылықтағы қасиетті Арафа күні егер жұма күніне 
сәйкес келіп қалса, онда сол жылғы жасалатын қажылық 
«хажжул-әкбар» (үлкен қажылық) деп аталады. 

Жұма намазының діндегі орны
Жұма намазы барлық мұсылмандарға парыз. Оның 

парыздығы Құран, хадис және ижмағпен бекітілген. 
Аллаһ тағала Құранда «Жұма» сүресінде: 

َلِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإلَٰى ِذْكِر اللَّـِه  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي لِلصَّ َيا َأيُّ

َوَذُروا اْلَبْيَع
«Ей, иман ет кен дер! Жұ ма на мазының азаны 

шақырылғанда, де реу Аллаһ ты ес ке алу ға (на маз ға) 
асығыңдар, сауда-сат тық ты қоя тұрың дар»473 – деп, 
барша мұсылмандарды сол сәт дүниелік істерін доғара 
тұрып, жамағатпен жұма намазын оқуға шақырған. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): َمْن َتَرَك اْلُجْمَعَة َثَلًثا ِمْن َغْيِر َضُروَرٍة 

َقْلِبِه  َعَلى   Кімде-кім жұма намазын себепсіз үш» ُطِبَع 
мәрте оқымаса, Аллаһ тағала ол адамның жүрегіне 

472 Мүслим, Таһарат 14; Тирмизи, Салә, 160
473 «Жұма» сүресі, 9-аят.
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мөр басады»474 – деп, дүниелік істерді сылтауратып, 
жұма намазына салғырттықпен қараған жанның имани 
қасиеттерден жұрдай бола бастайтындығын ескерткен. 

Және бір хадисте Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Жұма 
намазы құл, әйел, сәби, науқас адамнан басқа барлық 
мұсылмандарға парыз»475, – деген. Ал Абдуллаһ ибн 
Омардан жеткен хадисте Аллаһ елшісі (с.а.с.) былай 
деген: «Жұмаға шақырған азанды естігендерге жұма 
намазын өтеу парыз»476. 

Алғашқы жұма намазы: 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) Меккеден Мәдина қаласына 

көшіп бара жатқан сапарында жол-жөнекей Құба 
ауылына аялдаған болатын. Төрт-бес күн аялдап, 
осы ауылға мешіт соғады. Сосын Жұма күні Құба 
ауылынан шығып, тау арасындағы Салим ибн Ауф 
ұлдарының аңғарына келіп жетеді. Сол кезде Жәбірейіл 
періште Пайғамбарымызға (с.а.с.) жұма намазының 
парыз болғанын білдіріп, ең алғашқы жұма намазын 
оқиды477. Аллаһ елшісі (с.а.с.) жұма намазының парыз 
болғандығын осы кезде жариялаған. 

Барлық мүжтаһит ғалымдар жұма намазының әрбір 
мұсылманға парыз екендігіне бір ауыздан келіскен. Тек 
жұма намазын қалай орындау керектігі жайында түрлі 
көзқарастар бар. 

Жұма намазының шарттары
Жұма намазын оқу үшін белгілі бір шарттардың 

орындалуы керек. Бұл шарттар екі түрге бөлінеді. 
Біріншісі: жұма оқушы адамға қатысты шарттар. 

474 Әбу Дәуіт, Салә, 204. Имам Ахмед, Асхабу-сүнән. Хаким, Әбу 
Жағд Дамири риуаят еткен сахих хадис.

475 Әбу Дәуіт
476 Әбу Дәуіт, 1/244, Дарақұтни 2/3
477 Ибн Мажә, Иқама, 78
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Екіншісі: жұма намазына қатысты шарттар. 
Жұма намазын оқу үшін қойылатын талаптар
Бес уақыт намаздың шарттары секілді жұма намазы 

үшін де мынадай талаптар қойылады: 
1.Ер кісі болу керек. Ер кісілерге жұма намазын 

оқу парыз, ал әйелдерге парыз емес. Әйел кісілерге 
үйде оқыған намазы қайырлы. Пайғамбарымыз (с.а.с.) 

бұл жайында: َّلَُهن َخْيٌر   Оларға (әйелдерге) үйлері» ُبُيوُتُهنَّ 
артық»478, – деген. Сондықтан Ханафи мәзһабында 
жас әйелдердің мешітке баруы толығымен мәкрүһ 
делінген. 

2.Азат болу. Құл, еркіндігі жоқ адамға жұма парыз 
емес. 

3.Үзірлі болмау керек. Ибн Аббастың жеткізген 
хадисінде Пайғамбарымыз (с.а.с.) үзірді: «Қауіп-қатер 
мен науқастық»479 деп түсіндірген. Жұма намазына 
барар болса ауруы асқынуы мүмкін жандар, әлсіз қарт, 
аяғынан айырылғандар, жүруге шамасы жоқ дімкәс 
адамдар, нөсерлі жауын, түрмеде қамаулы жандар, 
науқас адамға қараушы секілді белгілі бір себебі бар 
жандарға жұма намазын оқу парыз емес. Көзі көрмейтін 
адамға да жұма парыз емес, алайда оны мешітке апарып, 
әкелетін адам болса, жұмаға баруына болады. Ислам діні 
пенденің шамасына қарай міндет талап етеді. Құранда: 

ـُه َنْفًسا ِإلَّ ُوْسَعَها  Аллаһ тағала пендеге шамасы» َل ُيَكِلُّف اللَّ
келмейтін міндетті жүктемейді»480, – делінген. 

4.Тұрғын болу керек. Жолаушыға жұма намазы 
парыз емес. Өйткені жолаушы бір қалаға кіріп, намаз 
дайындығымен жүргенде керуенінен немесе көлігінен 

478 Ахмед, Мүснәд, 2/67
479 Әбу Дәуіт
480 «Бақара» сүресі, 286-аят.
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қалып қоюы мүмкін. Жабир ибн Абдуллаһ (р.а.) 
жеткізген хадисте: 

اْلُجُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعَلى ُكّلِ ُمْسِلٍم ِفي َجَماَعٍة ِإلَّ َعَلى َأْرَبَعٍة: َعْبٍد َمْمُلوٍك، 

، َأْو َمِريٍض َأِو اْمَرَأٍة، َأْو َصِبّيٍ
«Аллаһқа және елшісіне иман келтіргендерге жұма 

намазы парыз. Тек жолаушы, құл, жас бала, әйел және 
науқастарға парыз емес»481 – делінген. 

Жұма намазына қатысты шарттар
Жұма намазының дұрыс орындалуы үшін төмен-

дегідей шарттар қажет:
1. Басшылық тарапынан рұқсат болуы керек 
Діни басшылық имамды тағайындап, жұма оқытуына 

рұқсат беруі керек. Егер осылай қадағаланбаса жамағат 
бөлініп, әр жамағат өзі қалаған имамын тағайындап, әр 
жерде бөлек-бөлек намаз оқып, ел ішінде іріткі туын-
дауы мүмкін. 

2. Уақыт
Жұма намазы бесін намазының уақытында оқылады. 

Бұл жайында Әнас (р.а.): «Күн ауған уақытта Аллаһ 
елшісімен бірге намаз оқитынбыз»482,  – дейді. Бесін 
уақыты шыққан болса, жұма намазын да, оның қазасын 
да орындауға болмайды. Сол күннің бесін намазының 
қазасын оқиды. 

3. Жамағат 
Жұма намазы жамағатпен оқылады. Жеке 

оқылмайды. Сондықтан Әбу Ханифа жұма намазына 
келген жамағаттың саны имамды қоспағанда ең аз де-
генде үш кісі болуы керек деген. Ал Имам Әбу Юсуфтың 
көзқарасы бойынша имамнан тыс екі адам жамағат 

481 Бұхари, Азан, 18
482 Бұхари, 904
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болып саналады деген. Егер бұл санда адам жиналмаса, 
ол жерде жұма намазы емес бесін намазын оқуға тура 
келеді. 

4. Мешіт
Жұма – жиналу, бір жерге бас қосу деген мағынаны 

білдіргендіктен, бұл шарттың негізі де мешітте жина-
луды мақсат тұтпақ. Бір елді мекенде бірнеше мешіт 
болып, ол мешіттердің барлығында жұма намазының 
оқылып-оқылмайтындығы жайында түрлі көзқарас бар. 
Барлық мәзһабтар бір қалада, бір мешітте жұма намазы 
оқылуы керек деген көзқарасты ұстанған. Әбу Ханифа-
да бұл мәселе жайында екі көзқарас бар. Біріншісі: бір 
қалада қанша мешіт болса, сол мешіттердің барлығында 
жұма намазын оқуға болады десе, екінші көзқараста: 
жұма намазы бір қалада бір мешітте оқылады деген. 
Алайда ханафи мәзһабы бойынша қаладағы мешіттердің 
барлығында жұма намазы оқылуы тиіс. Қазіргі таңда 
қала шарттары да мұның дұрыстығын көрсетеді. Өйткені 
қалалық жерде халық тығыз орналасатындықтан және 
т.б. себептермен бір мешітке жиналып жұма намазын 
өтеу қиындық туғызады. 

5. Құтба 
Жұма намазының уақыты кіргеннен кейін имам ал-

дымен жамағатқа құтба оқуы шарт. Құранда: ِإلَٰى  َفاْسَعْوا 

 Аллаһты еске алу үшін асығыңдар»483 – деген» ِذْكِر اللَّـِه 
аяттағы «еске алу» сөзі құтба екеніне Ислам ғалымдары 
бір ауыздан келіскен. Сонымен қатар, Аллаһ елшісі 
(с.а.с.) жұма намазын ешқашан құтбасыз оқымаған. 
Жұма намазы екі рәкаттан тұрады, ал бесін намазы 
төрт рәкат. Алайда жұма намазының қалған екі рәкатын 
құтба толтырып тұр. Бұл турасында Айша анамыз (р.а.): 

483 «Жұма» сүресі , 9-аят.
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«Құтба болғандықтан намаз (төрт рәкаттан екі 
рәкатқа) қысқартылды»484, – деген. 

6. Қала немесе қалаға ұқсас жерде оқылу керек 
Ханафи мәзһабы бойынша, қала болу үшін ол жердің 

әкімі, жолдары, базарлары бар халық тығыз орналасқан 
жер болуы керек. Имам Әбу Юсуфтың көзқарасы бойын-
ша, бір ауылдың халқы ең үлкен мешітке жиналғанда, 
әлгі мешітке сыймайтын болса, ол жер қала болып 
есептеледі. Жұма намазын көпшілік орналасқан жерде 
оқу турасындағы негізгі дәлел Алиден (р.а.) жеткен 
мына хадисте нақты айтылған: «Жұма намазы, тәшрик 
тәкбірлері, рамазан және құрбан мейрамындағы на-
маздар – көпшілік орналасқан қалалық жерлерде 
оқылады»485. 

Қазіргі таңда кішігірім ауылдардың өзінде бір мешіт 
толатын жамағат шығады. Сондықтан бір мешіт тола-
тындай көпшілік тұратын ауылдардың барлығында 
жұма оқылуы керек. 

Құтба
«Құтба» сөзі араб тілінде бір нәрсе айту, сөйлеу 

деген мағынаны білдіреді. Аптада бір күн, бір жерде 
жиналған мұсылмандар күнделікті өмірге қажетті Ислам 
дінінің кеңестеріне құлақ қойып, уағыз тыңдайды. Жұма 
намазының дұрыс орындалуы үшін Құтбаның шарт 
екендігіне фиқһ ғұламалары бір ауыздан келіскен.

Құтбаның дұрыс орындалуы үшін оның рүкіні, 
шарттары мен сүннеттері толық болуы керек.

Құтбаның рүкіндері 
Әбу Ханифа мәзһабында құтбаның рүкіні Аллаһты 

зікір етуден тұрады. Аллаһты зікір етуде «әлхамду 
484 Шарһул-һидая, 2/808
485 Абдурраззақ, әл-Мусаннаф, 3/167
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лиллаһ» немесе «субханаллаһ» немесе «лә илаһа 
иллаллаһ» деген сөздерді айту арқылы құтбаның рүкіні 
орындалған болып табылады. Өйткені бұл сөздер кең 
мағыналы. 

Бір күні бір кісі келіп: «Уа, Аллаһтың елшісі! 
Мені жәннатқа кіргізетін амал айтыңызшы»? – деген-
де, Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Құтбаны қысқа айтсаң, 
мәселені орындағаның»486, – дейді. Бірақ имамның 
құтбада бір-екі сөйлем ғана оқуы мәкрүһ. Өйткені 
құтбада көп ұзатпай әрі өте қысқа қайырмай орта 
деңгейде халыққа пайдалы уағыз айтылғаны дұрыс. Ал 
Әбу Юсуф пен Мұхаммедтің көзқарастарында құтбаның 
мөлшері «әт-Тахият» «хамд» «салауат» оқылатындай 
уақыт жалғасады деген. Жалпы құтбада бұл сөздерді 
айтумен шектелмей қалаған тілде түсінікті әрі қысқа да 
нұсқа насихат айтуға болады. 

Құтбаның шарттары 
 ♦ Құтба намаздан бұрын оқылады;
 ♦ Құтба ниетпен оқылады;
 ♦ Бесін намазының уақыты кіргенде оқылады;
 ♦ Құтбаны тыңдайтындар ең аз дегенде бір кісі болуы 

керек. Науқас, жолаушы, құл болса да жамағат са-
налады. Алайда сәби мен әйел, жамағат болып са-
налмайды. 

 ♦ Намаз бен құтба арасын жеп-ішу секілді 
құлшылықтан тыс нәрселердің бөлмеуі тиіс. Егер 
мұндай нәрсемен бөлсе, қайта оқиды. 
Ханафи мәзһабында құтбаның араб тілінде болуы 

шарт емес. Жамағат араб болсын немесе басқа ұлт 
болсын құтбаны қалаған тілде жасауға жол ашық487. 

486 Дарақұтни, 2/135
487 Уахбату Зуһайли, Ислам фиқһ энциклопедиясы, 386-б.
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Құтбаның сүннеттері 
Құтбаға шыққанда, дәрет алып, мінберге отырады. 

Мінбер, михрабтың оң жағында болуы сүннет. Өйткені 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) мінбері михрабтың оң 
жағында орналасқан. Егер мінберде құтба оқи алмаса, 
жамағатқа көрінетіндей биік жерде оқиды. Ол да бол-
маса бір ағаш немесе тірекке сүйеніп оқуына болады. 
Өйткені Аллаһ елшісі (с.а.с.) құрма ағашына сүйеніп 
оқитын. Пайғамбарымызға (с.а.с.) кейінгі жасалған 
мінбер үш баспалдақтан тұратын. Құтба басталмай 
тұрып мінберге отыру сүннет. Сонымен қатар мінберде 
имам үшін жүзін жамағатқа қарату барлық ғалымдар 
тарапынан мойындалған сүннет. Өйткені Ади ибн 
Сәбиттен Ибн Мажә жеткізген хадисте «Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) мінберде тұрғанда, жүзін жамағатқа қаратып 
тұратын» делінген. Құтбашы мінберге шыққаннан 
кейін азаншы азан шақырады. Бұхариде Сайб ибн 
Язидтың риуаятында:

َماُم َعَلى  ُلُه ِحيَن َيْجِلُس اْلِ ُ ِفي اْلُقرَآِن [ َكاَن َأوَّ َذاَن ] الَِّذي َذَكَرُه الَّ أنَّ اْلَ

َلُة [ َيْوَم اْلُجمَعِة ] َعَلى َباِب اْلَمْسِجِد [ ِفي َعْهِد  اْلِمْنَبِر ] َو ِإَذا َقاَمْت الصَّ

ا َكاَن ِخَلَفُة ُعْثَماَن َو َكُثَر  ُ َعَلْيِه َو َسلََّم َو َأِبي َبْكٍر َو ُعَمٍر َفَلمَّ النَِّبي َصلَّى الَّ

َذاِن الثَّالِِث  النَّاُس ] َو َتَباَعَدْت اْلَمَناِزُل [ َأَمَر ُعْثَماُن َيْوَم اْلُجْمَعِة ِباْلَ
«Пайғамбарымыз (с.а.с.) және Әбу Бәкір мен 

Омардың уақытында жұма күні оқылатын азан бірінші 
азан болатын. Осман (р.а.) халифалық уақытында 
мұсылман жамағатының саны артқаннан кейін 
үшінші азан (қаматты да азан деп атаған) шақыруды 
бұйырды488 – делінген. 

488 Нәсаи мен Әбу Дәуіт риуаят еткен хадис. Нәйлул-әутар, 3/262
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Азан оқылып біткеннен кейін орнынан тұрып, іштей 
«Ағузу биллаһи минашшайтанир-ражим» дейді де, 
«хамд» және «кәлима» шаһадат айтып бірінші құтбаны 
бастайды. 

Құтба екіге бөлінеді. Бірінші құтбаны тамамдағаннан 
кейін тәсбих немесе үш аят оқитындай уақыт отырып, 
екінші құтбаны бастайды. Бұл екі құтбада да хамд, 
шаһадат сөзі, салауат айтылады. Бірінші құтбада бір 
аятты оқып жамағатқа насихат жасаса, екінші құтбада 
мұсылмандарға дұға жасайды. Екінші құтба бірінші 
құтбаға қарағанда төмен дауыспен айтылады. Алайда 
жамағатқа естілетіндей болуы керек.

Мүслимнің Жәбирден риуаят еткен хадисінде: 
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) құтбаны зор дауыспен оқитын» – 
делінген. Имам құтбаны қатты созбай әрі қатты қысқа 
қылмай оқиды. Жабир ибн Самурадан риуаят етілген ха-
дисте Аллаһ елшісінің (с.а.с.) құтбаны ұзын да емес, тым 
қысқа да емес орташа оқығандығы айтылған. Мүслимнің 
Аммардан риуаят еткен хадисінде: «Негізінде, құтбаны 
қысқа, намазды ұзын оқытқан адам фиқһ ілімін жақсы 
білгені. Намазды ұзақ, құтбаны қысқа оқыңдар»489, – 
деген. Құтбашының құтбада айтқандарына өзі амал 
жасаса, айтқан сөздері әсерлі болады. Өйткені амал 
қылынған құтба, уағыз халыққа әсерлі болады. Құранда490: 

َها الَِّذيَن آَمُنوا لَِم َتُقوُلوَن َما َل َتْفَعُلوَن   !Ей, иман келтіргендер» َيا َأيُّ
Өздерің істемейтінді неге айтасыңдар?»491 – делінген. 
Құтба айтылып біткеннен кейін, мінберден түседі, қамат 
айтылып, намазға тұрады.  

489 Ахмед ибн Ханбәл, Нәйлул-әутар, 3/269
490 «Саф» сүресі, 2-аят.
491 Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Маған еріндері отты қайшымен кесілген 

бір топ адам көрсетілді: бұлар сенің үмбетіңнің уағызшы болып, 
бірақ істемеген амалдарын айтқандар» делінеді.
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Құтбаның мәкрүһтері 
Имамға құтба сүннеттеріне мән бермеу, дүниелік 

сөздер айту және құтбаны ұзағынан оқу (әсіресе қыс 
мезгілінде) мәкрүһ болып табылады. Жамағаттың ішінде 
шаруасына асығыс я дімкәс адамдар болуы мүмкін. 
Құтбаны созып жамағатты ұзақ ұстау, мешітке деген 
салқындық тудыруы мүмкін. Құтба уақытында сөйлесу 
немесе сөйлескендерді тоқтату, сәлемдесу тахриман 
мәкрүһ. Бұл жайында Имам Зуһри: «Имам (мінберге) 
шыққанда намаз да, сөз де болмайды», – деген. Жұма 
намазының алдыңғы сүннетін оқуды бастағаннан кейін 
имам мінберге шықса, бастаған сүннет намазының екі 
рәкатын толықтырып, осы екі рәкатпен аяқтайды. Егер 
үшінші рәкатқа бастаған болса, төрт рәкатын тамамдай-
ды. 

Кейбір адамдардың жамағатты мазалап араларынан 
өтуі мәкрүһ (харамға жақын мәкрүһ). Бұған дәлел Аллаһ 
елшісі (с.а.с.) жамағатты мазалаған біреуге: «Жапа 
шектірдің, отыр»492,– деп әдептілікті үйреткен. Әрине, 
егер алда бос орын тұрса, араларынан абайлап өтіп, ол 
аралықты толтыруына рұқсат. Әбу Ханифа бұл жайында 
былай деген: «Екі шартпен адамдардың арасынан аттап 
өтуге болады: біріншісі, киімдері мен денелерінің ешбір 
жерін баспай, жамағатты мазаламай өте алса; екіншісі, 
имам мінберге шықпай тұрып өтіп алу керек. Бұл екі 
шарт орындалмаған жағдайда жамағатты мазалап алға 
шықса, харамға жақын мәкрүһ істеген болады. Тек орын 
таба алмай міндетті түрде жамағат арасынан өту керек 
болса, онда мұны мәжбүрліктен деп санаған. Имам 

492 Ахмедтен жеткен хадисте: «Жұма күні имам мінберге шыққаннан 
кейін отырғандарды аттап, екі адамның арасын бөлуші – тозақта 
ішектері сүйретіліп жүрген адамдай болады» – делінген. 
(Нәйлул-әутар 3/252)



286 Ислам ғылымхалы 

дәретсіз құтба оқыса, құтбасы дұрыс, бірақ мәкрүһ 
делінген. 

Жұма күнгі сүннет амалдар

Жұма намазға барушы жуынып, жақсы иіс себініп, 
ең жақсы киімдерін киеді. Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Кімде-
кім ғұсыл құйынып, имам құтбасын бітіргенше келсе, 
әрі имаммен бірге намазын оқыса, өткен жұма мен 
осы жұма арасындағы күнәлары кешіріледі...»493 – 
деген. Ибн Омар да (р.а): «Кім жұмаға келетін болса, 
жуынсын»494, – деген хадисті жеткізген.

Ғұсыл құйыну уақыты жұма күнінің таңынан бастап 
түскі уақытқа дейін. Жұмаға барардың алдында жуынған 
абзал, өйткені мешіт көпшілік орны болғандықтан 
жағымсыз иістерді кетірген дұрыс. Жұма күні жүніп 
болып, жұмаға әрі жүніптіктен тазаруға ниеттеніп ғұсыл 
алса, бұл ғұсылы екеуіне де жарамды. 

Ал жақсы иіс себініп, ең жақсы киімдерін кию жа- 
йында Аллаһ елшісі (с.а.с.) : 

َمْن اِْغَتَسَل َيْوَم اْلُجْمَعِة َو َمسَّ ِمْن ِطْيِب ِإْن َكاَن ِعْنَدُه َو لَِبَس ِمْن َأْحَسِن 

ِثَياِبِه ُثمَّ َخَرَج ِإلَى اْلَمْسِجِد َفَيْرَكُع ِإْن َبَدا لَُه َو لَْم ُيْؤِذ َأَحَد ُثمَّ َأْنَصَت ِإَذا 

خَرى اَرًة لَِما َبْيَنُهَما َو َبْيَن اْلُجْمَعِة اْلُ َخَرَج َأَماَمُه َحتَّى ُيَصّلَِي َكاَن َكفَّ
«Жұмаға ғұсыл құйынып, егер бар болса, хош 

иіс себініп, ең көрікті киімін киіп шыққан мұсылман 
мешітке келгенге дейін іштей қуанышта болады. 
Намаз оқиды, ешкімге зияны тимейді. Сонан соң имам 
(мінберге) шыққаннан намаз оқығанға дейін үнсіз 

493 Мүслим, Әбу Хұрайрадан. Нәйлул-әутар, 3/236
494 Әбу Сайдтың хадисі. Бұхари мен Мүслим риуаят еткен.
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отырса, өткен жұма мен осы жұмаға дейінгі күнәлары 
кешіріледі»495, – деген.

Жұмаға ерте келу 
Бұл жайында Ақиық елші (с.а.с.): «Кім жұмаға 

алғашқы сағатында келсе, ол түйе сойғандай сауап 
алады, ал екінші сағатында келсе, сиыр сойғандай сауап 
алады, ал үшінші сағатында келсе, қошқар сойғандай 
сауабын алады, төртінші сағатында келсе, тауық сауа-
бын алады. Ал бесінші сағатында келсе, жұмыртқа са-
уабын алады. Имам мінберге шыққан сәтте, кітаптар 
(сауап жазылатын амал дәптерлер) жабылып, 
қаламдар (сауап жазу) тоқтатылады. Періштелер 
уағыз тыңдауға мінберге бет түзейді. Бұл уақыттан 
кейін келгендер, тек намаз үшін келген болады, оларға 
ешқандай артық сауап жазылмайды»496 – деп, жұма на-
мазына ерте барудың сауабы мол екендігін айтқан.

Денені тазартып, намаздан бұрын дұрыс тұру. 
Мысалы, тырнақты алып, мұртты қысқартып, қолтықты, 
жыныс ағзаларының төңірегін түктен тазартып, 
қысқарту. Мешіт имамына үсті-басына жақсы киім 
кию сүннет болып табылады. Өйткені оған көпшілік 
қарайды, сөзін тыңдайды. 

Жұма күні «Кәһф» сүресін оқу. Аллаһ елшісі 
(с.а.с.): «Кімде-кім жұма күні «Кәһф» сүресін оқитын 
болса, бір жұмадан екінші жұмаға дейін нұр шашып 
тұрады», – деген. Жұма күні мен түні дұға қылу. Күндіз 
дұғаның қабыл болатын сағатына сай келуін тілеп дұға 
жасау. Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Жұма күнінде қасиетті 
бір сағат бар. Мұсылман сол сағатта намаз оқып, қол 

495 Ахмед Әбу Әюбтан жеткізген хадис. Нәйлул-әутар, 3/236
496 Әбу Хұрайра мен Әнастан риуаят етілген хадис. Бұхари мен 

Мүслимде риуаят етілген. Имам Ғазали; Ихия Улумид-дин, 
160-б.
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жайып тілек тілесе, Аллаһ тағала тілегін міндетті 
түрде қабыл алады»497, – деген. 

Салауат айту. Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Ең абзал 
күндерің – жұма. Осы күні маған салауат айтуды 
көбейтіңдер. Айтқан салауаттарың маған ұсынылады 
(яғни, жетеді)»498, – деген. 

Тағы бір хабарда: «Жұма күні мен түнінде маған 
көп салауат айтыңдар. Кім маған бір салауат айтар 
болса, Аллаһ тағала оған он есе етіп қайтарады»499, – 
деген. 

Жұма намазының сүннеттері
Жұма намазының алдында төрт рәкат сүннеті 

болғаны секілді жұма намазынан кейін де төрт 
рәкат сүннеті бар. Алғашқы төрт рәкат сүннеті бесін 
намазының алдындағы төрт рәкат сүннеті секілді 
оқылады. Тек ниет еткенде «жұманың алғашқы сүннетін 
оқуға» деп ниет етеді. Ал жұма намазын оқып болған 
соң, алғашқы оқылған төрт рәкат сүннет секілді жұма 
намазынан кейін де төрт рәкат сүннет оқиды. 

Жұма намазының алдында Аллаһ елшісі (с.а.с.) төрт 
рәкат сүннет оқыған. Мұны сахабалар да тап осылай 
жалғастырған. Ал жұмадан кейінгі төрт рәкат сүннет 
жайында Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Кім жұма намазын 
оқыған болса, артынша төрт рәкат тағы оқысын»500, 
– деген. Кейде Пайғамбарымыз (с.а.с.) жұмадан кейін 
екі рәкат, кейде төрт рәкат оқыған. Сондықтан кейбір 
ғалымдар жұмадан кейін соңғы сүннетті мешітте оқитын 

497 Бұһари, Жұма, 37; Талақ, 24; Дағауат, 61
498 Әбу Дәуіт, Сахих
499 Байһақи
500 Мүслим, Жұма, 67-69; Әбу Дәуіт, Салә, 237
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болса төрт рәкат оқиды, ал үйіне барып оқитын болса 
екі рәкат оқиды деген. 

Жұма күнгі мәкрүһтер
 ♦ Жұма күні бесін намазын жамағатпен оқу мәкрүһ.
 ♦ Имам мінберге шығып, азан айтылғаннан кейін 

сауда жасау мәкрүһ. Мұның дәлелі Құран кәрімде: 

ـِه َلِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإلَٰى ِذْكِر اللَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي لِلصَّ  َيا َأيُّ

اْلَبيْعَ  Ей, иман ет кен дер! Жұ ма на мазының» َوذَرُوا 
азаны шақырылғанда, де реу Аллаһ ты ес ке алу ға 
(на маз ға) асығың дар жә не сауда-сат тық ты қоя 
тұрың дар»501, – деп айтылған.

 ♦ Біреуді тұрғызып орнына отыру. Расулаллаһ (с.а.с.) 
біреуді орнынан тұрғызып жіберіп соның орнына 
жайғасуға тыйым салған502. Өйткені мешіт – 
Аллаһтың үйі. 
Жұма намазына қатысты мәселелер

 ♦ Үзірлі немесе түрмедегілерге жұма күні бесін нама-
зын жамағатпен оқу мәкрүһ. Бұларға жұма намазы 
оқылғаннан кейін бесін намазын оқу мұстахап. 
Өйткені жұма намазына дейін үзірлерінен айығып 
немесе түрмеден босатылып, оларға жұма оқу парыз 
болып саналуы мүмкін. 

 ♦ Егер біреу жұма күні ешқандай себепсіз жұма на-
мазына бармай, бесін намазын оқыса, бұл намазы 
дұрыс болғанымен, жұма намазына бармағаны үшін 
күнә жазылады. Бірақ артынша жұма намазын оқуға 
ниеттеніп мешітке шықса, оқыған бесін намазы 
нәпіл намазына айналады. Жұмаға үлгере алмаса, 
бесін намазының қазасын қайта оқуы керек. Жұмаға 
үлгерсе жұма парызын орындағандықтан алдынғы 

501 «Жұма» сүресі, 9-аят.
502 Бұхари мен Мүслим риуаят еткен.
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оқыған бесін намазы нәпіл намазға айналады. Бұл 
– Әбу Ханифаның көзқарасы. Имамайнның (имам 
Зуфар мен Мұхаммад) айтуынша, ол адам жұма на-
мазынан бұрын бесін намазын оқып қойғандықтан 
парызды оқыған болып саналады.

 ♦ Жұма намазын құтба оқыған адамның оқытуы 
абзал.

 ♦ Көпшілік ғалымдар егер қысылып тұрған адам 
сәжде жасайтын жер таппай алдындағы адамның 
арқасына немесе аяғына басын қойып сәжде жасаса, 
сәждесінің жарамды екенін айтқан. Өйткені Омар 
(р.а.): «Егер тығыздық артса, бауырының арқасына 
сәжде жасасын»503, – деген. Сәжде жасағанда, 
алдындағы адамнан рұқсат сұраудың қажеті жоқ, 
оның арқасына маңдайын тигізіп сәжде жасай 
береді. 

 ♦ Жұма намазының ең соңғы отырысына үлгерсе, 
жұма намазын оқыған болып саналады. 

 ♦ Егер бесін намазының уақыты шықса, жұма намазы 
оқылмайды. Немесе жұма намазын оқуға уақыт аз 
қалса яғни құтба мен екі рәкат намаз оқитындай 
уақыт болмаса, жұма намазы оқылмайды. Жұманың 
қазасы да оқылмайды. Бесін намазының қазасын 
оқиды. 
Жұма намазының оқылуы 
Жұма күні ертерек мешітке келеді, мешітке 

кірісімен екі рәкат (мешітке сәлем беру) намазын оқиды. 
Азан шақырылады. Азаннан кейін имам азан дұғасын 
оқығаннан кейін жамағат жұма намазының төрт рәкат 
сүннетін оқиды. Бұл бесін намазының төрт рәкат сүннеті 
секілді оқылады, тек ниет еткенде жұма намазының 
сүннеті деп ниет етеді. Бұл сүннет имам мінберге 

503 Байһақи, Сахих
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шыққанға дейін оқылады. Имам мінберге шыққаннан 
кейін, екінші азан оқылады. Осыдан кейін имам құтба 
айтады. Құтба біткеннен кейін, қамат айтылып, жұма 
намазының екі рәкат парызы жамағатпен оқылады. Бұл 
жерде имам намазды жария түрде оқиды, ал жамағат 
имамға ұйып, имамның іс-әрекетін қайталап тұрады. 
Жамағат «Фатиха» сүресі мен аяттарды оқымайды, 
тек рукуғ пен сәждедегі «субхана раббиал-азим» мен 
«субхана раббиал ағла» сөздерін ғана айтады. Екінші 
рәкаттың соңындағы «әт-Тахият» пен «салауат», «раб-
бана атина» дұғаларын оқиды. Имам сәлем бергенде, 
артынша жамағат та сәлем беріп намазды аяқтайды. 
Осылайша намазды аяқтағаннан кейін, жұманың төрт 
рәкат соңғы сүннеті оқылады. 

Зухрул-ахир намазы
Кейбір көзқарастарда жұма күні жұма намазын 

оқығаннан кейін «жұма намазының шарттары толық 
болмады», «жұма дұрыс оқылмады» деген күмәнмен 
артынша уақыты шықпай тұрып бесін намазы 
оқылатындығы айтылған. Бұл жұма намазынан кейін 
оқылатын бесін намазын «Зуһрул-ахир» деп атаған. Ал 
жұма толық орындалмады деген күмән " жұма нама-
зын бір қалада бір мешітте оқу керек" деген мәселеден 
туындаған. Имам Ағзам бір қалада бір мешітте жұма на-
мазын оқу – Исламның ұлылығының нышаны, бұл өте 
маңызды деген. Әрі бірнеше ғалымдар да бұл шарттың 
орындалуын қажет деп тапқан. Егер бір қалада бірнеше 
жерде жұма оқылатын болса, олардың біреуінің-ақ 
жұма намазы қабыл болады. Ол – алғаш тәкбір айтып, 
намазға бірінші болып бастаған мешіттің намазы. Ал 
қалғандарының жұма намазы дұрыс болмайды деген. 
Сондықтан жұма намазы қабыл болмай қалу қаупі 
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болғандықтан, «зуһрул-аһир» намазын ықтият ретінде 
оқуды дұрыс санаған. 

Негізінде, Аллаһ елшісінен (с.а.с.) «зуһрул-
ахир» оқылсын деген риуаят жоқ. Алғашқы уақытта 
мұсылмандар бір қалада орналасқандықтан, жұма намазы 
тек бір жерде оқылатын. Уақыт өте келе қала кеңейіп, 
бір қаланың ішінде бірнеше мешіт орын тепкендіктен, 
жұма намазы барлық мешітте оқыла бастаған. 

Мұндай жағдайда жұма намазы дұрыс болмады, 
жұманың бір шарты орындалмады (жоғарыда айтып 
өткен бір қалада бір мешітте оқу жұманың шарты) деген 
кісілер үшін ықтият ретінде бесін намазын оқу керек 
делінген. 

Осындай түрлі көзқарастан құтылудың жолы жұма 
намазынан кейінгі төрт рәкат сүннетті орындағаннан 
кейін «зуһрул-ахир» намазын оқу болып отыр. Бұл 
намазға «мойнымнан парыздығы түспеген соңғы бесін 
намазын оқуға ниет еттім» деп ниеттенеді де бесін 
намазының парызы секілді немесе бесін намазының 
төрт рәкат сүннеті секілді оқиды. Ең дұрысы, бесін 
намазының төрт рәкат сүннеті секілді оқу. Егер жұма 
намазы қабыл болмаған болса, бұл төрт рәкат сол 
күннің бесін намазының парызының орнына жүреді. 
Бұл намаздың соңғы екі рәкатына қосылған аяттар мен 
сүрелер парыз намаздардың толық орындалуына кедергі 
емес. Ал егер жұма намазы қабыл болған болса, бұл 
оқылған төрт рәкат бұрын оқылмай қалған қаза намаз 
бар болса соның орнын жабады. Ал егер қаза намазы 
жоқ болса, нәпіл намазға айналады. 

Үтір намазы
Араб тіліндегі үтір сөзінің қазақша мағынасы тақ 

санды деген мағынаны білдіреді. Аллаһ елшісі (с.а.с.): 
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َ -َعزَّ َو َجلَّ - ِوْتٌر ُيِحبُّ اْلِوْتَر   Уа, Құран» َيا َأْهَل اْلُقْرآِن َأْوِتُروا، َفِإنَّ الَّ
иелері! Үтір намазын оқыңдар, шын мәнінде аса үстем 
әрі құдіреті шексіз Аллаһ тағала дара, тақ санды 
жақсы көреді»504, – деген. 

Үтір намазының үкімі
Әбу Ханифаның көзқарасы бойынша, үтір намазы 

айт намаздары мен жұма намазы секілді әрбір мұсылман 
үшін уәжіп. Яғни ораза айт пен құрбан айт намазда-
ры және жұма намазы кімге уәжіп болса, үтір намазы 
да сол адамға уәжіп. Ал Әбу Юсуф пен Мұхаммедтің 
айтуынша, үтір намазын оқу бекітілген сүннет. Әбу 
Ханифа дәлел ретінде Пайғамбарымыздың (с.а.с.): 
«Шындығында, Аллаһ тағала намаздарыңа тағы бір 
намаз қосты, ол – үтір намазы. Үтірді құптан мен 
таң намаздарының арасында оқыңдар»505, – деген 

хадисті келтіреді. Аллаһ елшісі (с.а.с.):  اْلِوْتُر َحقٌّ َفَمْن لَْم ُيوِتْر 

 Үтір намазы ақиқат, кімде-кім үтір намазын» َفَلْيَس ِمنَّا
оқымаса бізден емес»506, – деп үш рет қайталаған. Және 

бір хадисте:  اْلِوْتُر َحقٌّ َعَلى ُكّلِ ُمْسِلٍم «Үтір намазы – барлық 
мұсылманға міндетті»507, – делінген. 

Бұл намаз парыз болып нақты дәлелмен 
бекітілмегендіктен, үтірдің міндеттілігін мойындамаған 
пенде діннен шыққан болып есептелмейді. 

Үтір намазының уақыты 
Үтір намазының уақыты құптан намазының уақыты 

кіргеннен, таң намазының уақыты кіргенге дейін 
оқылады. Әбу Ханифаның көзқасы бойынша, үтір нама-

504 Әбу Дәуіт, Тирмизи. Байһақи, Сүнәну-кубра, 2/468
505 Сегіз сахаба риуаят еткен хадис. Насбур-райә, 2/108-111
506 Әбу Дәуіт, Хаким
507 Субулус-Сәлам, 2/263
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зын құптан намазынан бұрын оқуға болмайды. Ал егер 
жаңылысып оқып қойса, үтір намазын қайта оқу қажет 
емес деген. Ал Әбу Юсуф пен Мұхаммед қайтадан оқу 
керектігін алға тартқан. Дәлелі Айша (р.а.) анамыз 
жеткізген мына хадис: «Аллаһ елшісі (с.а.с.) түннің 
алғашқы уақытында, ортасында, соңғы бөлігінде 
тіпті, таң намазының уақыты таяған сәтте де үтір 
намазын оқитын»508. Хадисте үтір намазының уақыты 
шектелмеген деуде. 

Үтір намазының ең абзал уақыты түннің соңғы 
үштен бір бөлігінде. Аллаһ елшісі (с.а.с.) күніне 
оқылатын намаздардың ең соңғысы үтір намазы болуын 
өсиет еткен. Түннің соңғы уақыты – түннің үштен бір 
бөлігі. Яғни таңғы намаздың уақыты кірместен аз уақыт 

бұрын. Бұл жайында Пайғамбарымыз (с.а.с.): َقْبَل  َأْوِتُروا 

-Таң намазының уақыты кірмей тұрып үтір на» اْلَفْجِر 
мазын оқыңдар»509, – деген. Сондықтан кімде-кім түнде 
тұруына сенімді болса, үтір намазын түннің соңғы 
уақытында оқыған абзал. Ал түнде ұйықтап қалып үтір 
намазын жіберіп алудан қорықса, ұйықтар алдында 
құптан намазынан кейін оқығаны дұрыс. Бұл жайында 
Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Кімде-кім түннің соңғы бөлігінде 
ұйықтап қалудан қорықса, түннің алғашқы уақытында 
оқысын. Кім түннің соңғы бөлігінде оқуды қаласа, 
түннің соңғы бөлігінде оқысын. Бұл ең абзалы»510, – 
деген. 

Үтір намазы үш рәкат
Үтір намазы – ақшам намазы секілді оқылатын 

намаз. Ақшам намазынан бір айырмашылығы, үшінші 
508 Байһақи, Сүнәну-кубра, 3/35; Мүснәд Ахмед, 54/325 
509 Нәйлул-әутар, 3/40
510 Жамиу ахадис 21/50 хадис
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рәкатында «Фатиха» және қысқа сүре оқығаннан кейін 
рукуғқа бармастан екі қолын құлағына бағыттап тәкбір 
алады, артынша құныт дұғасын оқиды.

Ханафи мәзһабында үтір намазының бірінші 
рәкатында «Ағла» сүресін, екінші рәкатында «Кафи-
рун» сүресін, үшінші рәкатында «Ықылас» сүресін оқу 
мәндуп. Бұған дәлел Убай ибн Кағб жеткізген хадисте 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) үтір намазында «саббих исма 
раббикал-ағланы», екінші рәкатында «Қул йә айюһәл-
кәфирунды», үшінші рәкатында «қул һуаллаһу ахадты» 
оқитын. Сәлемді ең соңында беретін»511 ,– дейді. 

Әбу Ханифаның көзқарасы бойынша, үшінші 
рәкаттың соңында «Фатиха» мен Құран аяты оқылғаннан 
кейін, тәкбір мен құныт дұғасын оқу уәжіп. Егер орын-
далмай қалар болса, сәһу сәждесін жасау керек. Әбу 
Юсуф пен Мұхаммедтің көзқарасында құныт дұғасын 
оқу сүннет. Құныт дұғасын білмейтін жандарға «Раббәнә 
әтина фид-дуния хасанатан уа фил-ахирати хасана-
тан уа қина азаабаннар» дұғасын оқыса болады. Бірақ 
абзалы, тез арада құныт дұғасын жаттап алған жөн. 
Үтір намазын уақытында оқымаған жағдайда қазасы 
оқылады. 

Құныт дұғасы 
Омар және Ибн Омардан (р.а.) жеткен танымал дұға 

– құныт дұғасы болып саналады. 

}اللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسَتِعيُنَك َو َنْسَتْغِفُرَك َو َنْسَتْهِديَك َو ُنْؤِمُن ِبَك َو َنُتوُب ِإلَْيَك َو 

ُل َعَلْيَك َو ُنْثِنى َعَلْيَك اْلَخْيَر ُكلَُّه َنْشُكُرَك َو َل َنْكُفُرَك َو َنْخَلُع َو َنْتُرُك  َنَتَوكَّ

َمْن َيْفُجُرَك. اللَُّهمَّ ِإيَّاَك َنْعُبُد َو لََك ُنَصّلِى َو َنْسُجُد َو ِإلْيَك َنْسَعى َو َنْحِفُد 

اِر ُمْلِحٌق{ َنْرُجو َرْحَمِتَك َو َنْخَشى َعَذاَبَك ِإِنَّ َعَذاَبَك ِباْلُكفَّ
511 Ахмед, Нәсаи, Әбу Дәуіт, Ибн Мажә. Нәйлул-әутар, 2/34; 42
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«Аллаһум ма иннәә нас тағиину кә уә нас тағ фи ру-
кә уә нәс таһ ди ка уә нуми ну би кә уә нә туубу иләйкә уә 
нә тәуәк кә лу алайкә уә нус ни алай кәл-хайрә күл лә һу 
нәш ку ру кә уә ләә нәк фу ру кә уә нах лағу уә нәт ру ку мән 
йәф жу рук.

Аллаһум ма ииәәкә набу ду уә лә кә ну сал ли уә нәс-
жу ду уә иләйкә насға уә нах фи ду нар жу рах мә тә кә уә 
нах шә азаабә кә ин нә азаабә кә бил-куф фа ри мул хиқ».

Ма ғы на сы: «Уа, Аллаһ тағалам! Біз се нен жәр дем, 
ке ші рім және ту ра жол тілейміз. Өзіңе иман етіп, кү нә-
ла ры мыз үшін тәубе етіп, са ған арқа сүйей міз. Өзіңді 
бар лық жақ сы  сөздер мен ма дақ тап, зі кір ете міз. Біз ге 
бер ген ырыс-бе ре ке ңе шү кір ете міз. Се ні те ріс ке шы-
ғар май мыз. Са ған қар сы кел ген дер ді те ріс ке шы ға-
рып, олар мен мүл дем байла ны сы мыз ды үзе міз. Аллаһ 
тағалам! Біз тек са ған ға на құл шы лық етіп, сен үшін 
на маз оқып, са ған сәж де ете міз. Өзіңе лайық құл бо лып, 
ра зылы ғың ды алу үшін жі гер ле ніп, қай рат та нып ал ға 
ұм ты ла мыз. Ра қым ды лы ғың нан үміт те ніп, аза бың нан 
қор қа мыз. Кү мән сіз, аза быңа кә пір лер ұшырайды».

Айт намаздары
«Айт» сөзі араб тілінен алынған, «қайту, оралу, 

мейрам, қуанышты күн» деген мағыналарды білдіреді. 
Қуанышты сәт саналатыны – отыз күн оразадан кейінгі 
ауыз ашу мейрамы, сондай-ақ қажылық жасап күнәдан 
тазарынғаннан кейін құрбан шалу уақыты.

Айт намаздары һижреттің алғашқы жылында 
шариғатқа енді. Бұған дәлел Әнастың (р.а.) жеткізген 
хадисінде Аллаһ елшісі (с.а.с.) Мәдина қаласына кел-
генде, жергілікті халық жылына екі күн ойын-сауық 
құратын. Сонда Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Бұл қандай екі 
күн?» – деп сұрайды. Олар: «Бұл жаһилия кезеңінде 
ойын-сауық құратын күндер еді», – деп жауап береді. 
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Артынша Пайғамбарымыз (с.а.с.): – Аллаһ тағала бұл екі 
күндеріңді одан да қайырлы екі күнге алмастырды. Олар: 
«Құрбан айт пен ораза айт»512, – деп, мұсылмандардың 
екі мейрам күндерін белгілеген. 

Үкімі 

Құран кәрімде:  َفَصِلّ لَِرِبَّك َو اْنَحْر «Намаз оқып, құрбан 
шал»513, – деген аятты көпшілік ғалымдар «айт намазын 
оқып, құрбан шалу» деп түсіндірген. 

Сүннеттен дәлел. Аллаһ елшісінің (с.а.с.) ораза 
айт намазы мен құрбан айт намазын оқығандығы 
турасындағы хадис мутауатир жолмен жеткен. Алғаш 
рет ораза айт намазы һижреттің екінші жылында 
оқылған. Бұл турасында Ибн Аббас: «Ораза айт нама-
зында Аллаһ елшісі (с.а.с.) және Әбу Бәкір (р.а), Омар-
лармен (р.а.) бірге болдым. Барлығы ораза айт намазын 
құтбадан бұрын оқыды»514, – деген. 

Әбу Ханифа мәзһабында ораза айт пен құрбан айт 
намазын оқу әрбір мұсылманға – уәжіп. Тек құтбасы 
– сүннет. Уәжіп болуының басты себебі – дүниеден 
өткенше Пайғамбарымыздың (с.а.с.) ешқашан айт на-
маздарын тастамағандығы. 

Айт намаздарының дұрыс орындалу шартта-
ры жұма намазының шарттарымен бірдей. Мысалы, 
уақыт, жамағат, қала секілді шарттар болуы керек. Тек 
құтбаның үкімі бұдан тыс. Яғни құтба жұма намазы 
үшін шарт болса, айт намазы үшін шарт емес тек сүннет 
қана. Бұған қоса, құтба жұма намазынан бұрын оқылса, 
айт күні айт намазынан кейін оқылады. 

512 Мүснәд Ахмед, 3/103; Сүнән Әбу Дәуіт, Китабус-салә, баб 
айдайн.

513 «Кәусар» сүресі, 2-аят.
514 Байһақи, Сүнәну-кубра, 3/297; Мүслим, 3/18
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Жұма намазын оқу кімдерге уәжіп болса, айт намаз-
дарын оқу да сол жандарға уәжіп. 

Ханафи мен малики мәзһабтарында әйел кісілердің 
айт намаздарына баруына рұқсат бермеген. Дәлелдері 

Құран кәрімдегі:  ََّوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكن «Үйлеріңде отырыңдар»515 
– деген аят. Әйел кісілер үшін мешітке қарағанда үйде 
оқудың абзалдығы абайсызда түрлі келеңсіздік, іріткі 
тудырмау үшін жасалған. Қарт әйелдер мұндай фитнаға 
себеп болмайтындықтан олардың мешітке баруына 
рұқсат етілген516. Сонымен қатар, ханафи мазхабының 
кейінгі ғалымдары фитна тудырмау шартымен әйелдер 
мешітке бала- шағасымен барып, ислами мейрамдарды 
олардың да санасына сіңіру үшін, уағыз тыңдап, діни 
тәлім алып қайтуына болады. Өйткені қазіргі таңда 
ислами білім алуға мұқтаждық өте көп. 

Айт намазының уақыты 
Айт намазының уақыты күн найза бойы 

көтерілгеннен кейін, яғни күн шыққаннан кейін жобамен 
жарты сағат өткеннен бастап, күн тал түске көтерілгенге 
дейін, яғни бесін намазының уақытына дейін оқылады. 
Айт намазын күн шығып жатқанда немесе күн найза 
бойы көтерілгенге дейінгі уақытта оқу харам.

Айт намазының оқылуы
Айт намазы екі рәкаттан тұрады. Азан мен қамат 

айтылмайды. Әрбір рәкатында үш тәкбір айтылады. 
Бұл тәкбірлерді орындау – уәжіп. Бұл тәкбірлер бірінші 
рәкатта қырааттан бұрын, ал екінші рәкатта қырааттан 
кейін айтылады. 

Намазды бастағанда, айт намазына ниет етіп 
«Аллаһу әкбар» деп тәкбір алғаннан кейін, қолын кіндік 

515 «Ахзаб» сүресі, 33-аят.
516 Уаһбату Зуһайли, 366
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тұсына байлап, «субханака» дұғасын оқиды. Жамағат: 
«Айт намазын оқуға ниет еттік, ұйыдық имамға», – деп 
ниет етеді де тәкбір алады. Артынша имаммен бірге 
үш тәкбір алады. Имам қатты дауыспен айтса, имамға 
ұйығандар бәсеңкі дауыспен айтады. Имам екі қолын 
құлақ тұсына апарып «Аллаһу әкбар» деп дауыстап 
бірінші тәкбірді алады да, қолын байламай екі жағына 
жібереді. Жамағат артынша бәсең дауыспен имамның 
тәкбірін қайталап, имам секілді қолды байламайды. 
Осылайша екінші және үшінші тәкбір айтылады. Имам 
үшінші тәкбірді айтқаннан кейін қолды байлап, іштей 
«ағузу» мен «бисмиллаһты» оқиды. Сосын «Фатиха» 
сүресі мен сүре немесе аяттардан  оқылып рукуғ пен 
сәжде жасалады. Екінші рәкатқа тұрады. Имам «Фатиха» 
сүресі мен қосымша бір сүре оқығаннан кейін, бірінші 
рәкаттағы секілді үш мәрте тәкбір алады да, төртінші 
мәрте тәкбір айтып рукуғқа барады. Бұл төртінші тәкбір, 
рукуғтың тәкбірі болып саналады. Артынша сәжде жа-
салады, ақырғы отырысқа отырып «әт-Тахият» пен са-
лауат оқылып намаз тамамдалады. 

Намаздан кейін имам мінберге шығып, құтба 
оқиды. Құтбада Аллаһқа шүкіршілік пен мақтаулар 
айтылғаннан кейін, «Аллаһу әкбар, Аллаһу әкбар, 
лә илаһа иллаллаһу уаллаһу әкбар, Аллаһу әкбар 
уа лиллаһил-хамд» деп тәкбір айтады. Жамағат бұл 
сөздерді имаммен бірге қайталайды. Имам айт құтбасын 
жұма құтбасы секілді екіге бөліп, арасында аз кідіріспен 
құтбаны айтады. Ораза айт құтбасында пітір-садақа 
жайында, құрбан айт құтбасында құрбан шалу, тәкбірі 
жайында сөз қозғайды. 

Жұма құтбасында сүннет болған нәрселер айт 
құтбаларында да сүннет. Мәкрүһ болған нәрселер айт 
құтбасында да – мәкрүһ. 
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Ораза айтта мешітке бара жатып іштей тәкбір ай-
тылады. Ал құрбан айтта жария білдіреді. Мешітке 
келгенде, екі айтта да намазға тұратын уақытқа дейін 
жамағатпен тәкбір айтылады.

Ташриқ тәкбірі 
Ол тек құрбан айт уақытында айтылады. Ташриқ 

тәкбірі (Һижри жыл санауы бойынша) Зул–хижжа 
айының тоғызы күні, яғни Арафа күні таң намазы 
уақытынан басталып, айттың төртінші күні намаздыгер 
намазында аяқталады. 

Ташриқ тәкбірі әрбір парыз намазының соңында 
бір мәрте: «Аллаһу әкбар, Аллаһу әкбар, лә илаһа 
иллаллаһу уаллаһу әкбар, Аллаһу әкбар уа лиллаһил-
хамд» деп айтылады. Егер бірден асырып айтам десе 
өз еркінде, бірақ намаздан кейін дереу айтылуы керек. 
Намаздың бітуі мен ташриқ тәкбірінің арасын еш нәрсе 
бөлмегені дұрыс. Мысалы, мешіттен шығу, сөйлесу, 
әдейілеп дәретті бұзу секілді. 

Ташриқ тәкбірінің үкімі. Әбу Ханифаның көзқарасы 

бойынша, ташриқ тәкбірін айту уәжіп. Дәлелі Құранның:  

ْعُدوَداٍت  Санаулы күндерде Аллаһты» َو اْذُكُروا اللَّـَه ِفي َأيَّاٍم مَّ
еске алыңдар»517 – деген аяты. Бұл аяттағы санаулы 
күндер деп ташриқ күндерін айтып тұр. Бұған қоса, 
Аллаһ елшісі (с.а.с.) Арафа күні таң намазынан айттың 
төртінші күні намаздыгер уақытына дейін әрбір парыз 
намаздарынан кейін сәлем беріп, тәкбір айтатын.

ْبَح ِمْن َغَداِة  ُ َعَلْيِه َو َسلََّم- ِإَذا َصلَّى الصُّ ِ -َصلَّى الَّ َقاَل َكاَن َرُسوُل الَّ

 ُ ُ َأْكَبُر الَّ َعَرَفَة ُيْقِبُل َعَلى َأْصَحاِبِه َفَيُقوُل » َعَلى َمَكاِنُكْم «. َو َيُقوُل » الَّ

ِ اْلَحْمُد«. َفُيَكّبُِر ِمْن َغَداِة َعَرَفَة ِإلَى  ُ َأْكَبُر َوِلَّ ُ َأْكَبُر الَّ ُ َوالَّ َأْكَبُر َل ِإلََه ِإلَّ الَّ
517 «Бақара» сүресі, 203-аят. 
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َصَلِة اْلَعْصِر ِمْن آِخِر َأيَّاِم التَّْشِريِق
Арафа күні таң намазын оқығаннан кейін 

Пайғамбарымыз (с.а.с.) сахабаларына: «Орындарыңа 
отырыңдар» – дейді де, артынша: «Аллаһу әкбар, 
Аллаһу әкбар, лә илаһа иллаллаһу уаллаһу әкбар, 
Аллаһу әкбар уа лиллаһил-хамд», – деп тәкбір айтады. 
Бұл Арафа күнінің таң намазынан бастап, ташриқ 
күнінің (айттың төртінші күні) намаздыгер уақытына 
дейін жалғасады»518 – деген хадистер де бар. 

Бұның шарттары тұрғын, азат, ер кісі парыз намаз-
дарды жамағатпен оқи алатын болуы керек. Сондықтан 
жолаушы, құл, әйел кісі және парыз намазды жамағатпен 
оқи алмайтындай себебі бар адамға ташриқ тәкбірін айту 
уәжіп емес. Алайда бұл аты аталғандар имамға ұйып, 
жамағаттың қатарында тұрған болса, жамағатпен бірге 
тәкбір айтады. Әбу Юсуф пен Мұхаммедтің көзқарасы 
бойынша, адам жеке болсын, жамағатпен болсын тәкбір-
ташриқ айтуы уәжіп. 

Айт намазының сүннеттері
Айт күндері ерте тұрып, мешітке барардың алдында 

жуынып, жақсы иіс суларын себініп, ең жақсы киімдерін 
киіп, мұсылман бауырларымен қуана жолығып, қолынан 
келгенше садақа беріп, айт түндерін құлшылықпен өткізу 
– мұстахап. Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Кімде-кім ораза айт 
түні мен құрбан айт түнінің сауабын Аллаһтан тілеп, 
сол түнді құлшылықпен өткізсе, жүректер өлетін күні 
оның жүрегі өлмейді»519 – деген. Яғни оның жүрегі иман 
нұрынан нәр алып тұрады. Мұсылман бауырлар бір-
бірін құттықтап, «ғафараллаһу ләнә уа ләкум» (Аллаһ 
біздің де, сендердің де қате-күнәларымызды кешірсін) 

518 Дарақұтни риуаят еткен. Насбур-райә, 2/223; Субулус-сәлам, 
2/72

519 Марақи әл-Фәлах, 1/89; Фәтхул-қадир, 1/423
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немесе «тақаббалаллаһу минна уа минкум» (Аллаһ 
бізден де, сіздерден де қабыл етсін) деп дұға айтысады. 
Бұл – мандуп.

Аллаһ елшісі (с.а.с.) ораза айт пен құрбан айт 
күндері жуынатын520. Пайғамбарымыздың (с.а.с.) айт 
күні киетін қызыл шапаны болатын. Сол күні өзінде иіс 
су болмаса туыстарынан алып үйіне әдемі иіс себетін. 

Мешітке барарда бір жолмен барса, қайтарда басқа 
жолмен қайту сүннет. Жабирдің риуаят еткен хадисінде 
Нәби (с.а.с.): «Айт намазына шыққанда бір жүрген 
жолымен қайта жүрмейтін»521 – делінген. Кейбір 
ғалымдардың айтуынша, сауабы мол болсын, әрбір 
қадам сауаптан жазылсын деген ниетпен ұзын жолмен 
мешітке барып, қысқа жолмен қайту дұрыс делінген. 

Ораза айтта мешітке бармай тұрып біреу, үшеу, 
бесеу секілді тақ санда құрма жеп шығады. Ал құрбан 
айтта намаздан кейін жейді. Әнастың (р.а.) риуаят еткен 
хадисінде: «Аллаһ елшісі (с.а.с.) ораза айт намазына 
құрма жемейінше бармайтын»522 – делінген. 

Құрбан айт намазын алғашқы уақытында, ал ораза 
айт намазын біраз кешіктіріп оқу – мұстахап. 

 Айт намазына қатысты мәселелер
Имам алғашқы үш тәкбірді ұмытып, «Фатиха» 

сүресін жартысына дейін оқып қалса, дереу тәкбірлерді 
айтып, «Фатиха» сүресін қайта оқиды. Ал егер «Фатиха» 
сүресін және қосымша сүре оқып қойса, ұмытқан 
тәкбірлерді қайта айтады, бірақ «Фатиха» мен қосымша 
сүрені қайта оқымай дереу рукуғқа барады. 

Имам бірінші рәкаттың рукуғына иілген кезде, 
кешігіп имамға ұйыған адам тәкбірлерді тік тұрғанда 

520 Насбур-райә, 1/85
521 Бұхари, 986; Субулус-сәлам, 2/488
522 Бұхари риуят еткен. Насбур-райә, 2/208
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айтып үлгеретін болса өзі іштей айтады. Егер имам 
рукуға иілген болса, ол да рукуғқа иіліп, үш тәкбірді 
рукуғта айтады. Өйткені рукуғ жасамаса, тәкбірлермен 
қоса рукуғқа да үлгермей қалады. Бұл – Әбу Ханифа мен 
Имам Мұхаммадтың көзқарасы. Ал Әбу Юсуф рукуғта 
айт тәкбірлерін айтпайды, өйткені бұл тәкбірлердің 
айтылу орны қиям деген. Қиямда орындамағандықтан 
бұл тәкбірлерді айту міндеттілігі түседі. Өйткені бұл 
тәкбірлерді айту орны өтіп кетті523. 

Имам рукуғтан екінші рәкаттың қиямына басын 
көтерсе, ұюшы да екінші рәкатқа тұрады. Айт тәкбірлерін 
айтуға үлгермегендіктен, ол міндеттіліктен түседі. 

Кейін имам намазын аяқтағаннан кейін қайта тұрып 
бір рәкатын толықтырады. Сол кезде «Фатиха» сүресі 
мен қосымша сүрені оқып, іштей үш тәкбірді алып на-
мазын аяқтайды524. 

Үлгере алмай қалған жағдайда айт намазының 
қазасы өтелмейді. Қаласа төрт рәкаттан тұратын «Дұха» 
намазын оқиды. 

Сүннет намаздар
Парыз бен уәжіп ғибадаттарынан бөлек сауабы 

мол нәпіл намаздар да бар. «Нәпіл» дегеніміз – араб 
тілінде «қосымша» дегенді білдіреді. Өйткені бұл 
құлшылықтар Аллаһтың парыз қылғандарына қосымша 
ретінде орындалмақ. Ханафи мәзһабында нәпіл сөзінің 
шариғаттағы мағынасы: «Шариғаттағы уәжіп, парыз 
және сүннеттерден тыс амалдар»525. 

Нәпіл Пайғамбарымыздың (с.а.с.) ісімен белгіленген. 
Имам Мүслим риуаят еткен бір хадисте Рабиғ ибн Малик 

523 Ислам фиқһ энциклопедиясы, 460-б
524 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 327-б. Рәддул-Мұхтар, 1/560
525 әл-Лубаб. Шархул-китаб, 1/91
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әл-Аслами (р.а.): «Әдетте мен түнімен Аллаһ елшісінің 
(с.а.с.) қасында болып, оған дәрет суын жеткізіп, басқа 
да шаруаларына қолқабыс ететін едім. Бірде ол маған: 
«Менен (қалағаныңды) сұра», – деді. Мен: «Жәннатта 
сізбен бірге болуды қалаймын», – дедім. Аллаһ елшісі 
(с.а.с.): «Одан басқа қалауың жоқ па»? – деді. Мен: 
«Жалғыз қалауым сол», – дедім. Сонда ол: «Олай болса, 
көп намаз оқып, өзің үшін маған жәрдем ет» – деп 
айтты», – деген. 

Нәпіл намаздар: «сүннет» және «мәндүп» болып 
екіге бөлінеді. 

Сүннет: Аллаһ елшісінің (с.а.с.) әрдайым орындаған 
амалы. Үмбетіме парыз болып кетпесін деп, кей 
жағдайда ғана орындамаған. Бұл сүннетті «бекітілген 
сүннет» деп атайды. 

Мәндүп: Аллаһ елшісінің (с.а.с.) кейде орындап, 
кейде орындамаған сүннеті. Бұл сүннетті «бекітілмеген 
сүннет» деп атайды. 

1. Бекітілген сүннеттер
а) Таң намазының алдындағы екі рәкат 

сүннет. Бұл ең қуатты дәлелмен нақтыланған сүннет. 

Аллаһ елшісі (с.а.с.): ِفيَها َوَما  ْنَيا  الدُّ ِمْن  َخْيٌر  اْلَفْجر  َرْكَعَتا    «Таң 
намазының екі рәкат сүннеті дүние мен дүниедегі 
барлық нәрселерден қайырлы»526, – деген. Тіпті мұнымен 
қоса бұл сүннетті үзірсіз отырып немесе көлікте отырып 
оқуға рұқсат бермеген. Уақыты – таң намазының 
уақыты. 

Негізінде сүннет намаздардың қазасы орындалмай-
ды. Бірақ таң намазының сүннеті екі рәкат парызымен 
бірге қаза болған жағдайда, бесін намазының уақыты 
кіргенше осы екі рәкат сүннетімен бірге парыздың 

526 Нәйлул-әутар, 3/19; Субулус-сәлам, 2/4
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қазасын оқуға рұқсат берілген. Ал бесін намазынан 
кейін таң намазының парызының қазасын өтейтін болса, 
сүннеті оқылмай тек парыздың қазасы ғана оқылады.

Егер уақытында таң намазының екі рәкат парызы 
оқылып, сүннеті оқылмай қалған жағдайда, сүннеті 
кейіннен оқылмайды. 

ә) Бесін және жұма намазының алдында 
оқылатын төрт рәкат сүннет. 

َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اّلُ َعْنَها َأّنُه َصّلى اّلُ َعَلْيِه َوَسّلَم َكاَن َل َيَدُع َأْرَبًعا َقْبَل 

الّظْهِر َوَرْكَعَتْيِن َقْبَل اْلَغَداِة
Айша анамыздың жеткізген хадисінде: 

«Пайғамбарымыз (с.а.с.) бесін намазының алдындағы 
төрт рәкат сүннетті, таң намазының алдындағы екі 
рәкат сүннетті тастамай оқитын»527 – делінген. 

Сүннет намаздарының ішіндегі ең абзалы – таң 
намазының екі рәкат сүннеті мен бесін намазының 
алдындағы төрт рәкат сүннеті. Қалған сүннеттердің 
деңгейі бірдей. 

б) Бесін намазынан кейінгі екі рәкат сүннет 
Бесін намазынан кейінгі екі рәкат бекітілген сүннет. 

Жұма намазынан кейін оқылатын төрт рәкат сүннеттің 
үкімі де бекітілген сүннет. 

в) Ақшам намазынан кейінгі екі рәкат сүннет
Бұл екі рәкатта қыраатты ұзағынан оқу – сүннет. 

Өйткені Пайғамбарымыз (с.а.с.) ұзын сүрелерді 
оқыған. 

г) Құптан намазынан кейінгі екі рәкат сүннет 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

َمْن َصلَّى ِفي َيْوِم َو لَْيَلِة ِثْنَتي َعَشَرَة َرْكَعٍة َبَني لَُه َبْيًت ِفي اْلَجنَِّة: َأْرَبَعا َقْبَل 
527 Субулус-сәлам, 2/4
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ْهِر َو َرْكَعَتْيِن َبْعَدَها َو َرْكَعَتْيِن َبْعَد اْلَمْغِرِب َو َرْكَعَتْيِن َبْعَد اْلِعَشاِء َو  الظُّ

َرْكَعَتْيِن َقْبَل َصَلِة اْلَغَداِة
«Кімде-кім күндіз және түнде он екі рәкат 

намаз оқыса, Аллаһ оған жәннаттан үй тұрғызады: 
бесіннің алдында төрт рәкат, бесіннен кейін екі рәкат, 
ақшамнан кейін екі рәкат, құптаннан кейін екі рәкат, 
таң намазының алдында екі рәкат»528 – деп, он екі 
рәкат сүннет намаздарды санап берген. Аллаһ елшісі 
(с.а.с.) бұл 12 рәкат сүннет жайында тағы бір хадисінде: 
«Кімде-кім бір күнде он екі рәкат намаз оқыса, Аллаһ 
тағала жәннаттан оған сарай салдырады»529, – деген. 

Бұл сүннеттер ақиретте пенденің парыз намазда-
рында кеткен кемшіліктерін толықтырады. Ал қалған 
кемшіліктер нәпіл намаздармен толықтырылмақ. 

2. Бекітілмеген сүннеттер
Намаздыгер намазының алдындағы төрт рәкат 

сүннет пен құптан намазының алдындағы төрт рәкат 
сүннет, бекітілмеген сүннеттер болып саналады. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) бұларды кейде оқып, кейде 
оқымаған. Негізінде бұл намаздарды да оқу үлкен сау-
апты іс. 

Тарауих намазы
Араб тіліндегі «тарауих» сөзінің мағынасы «дем 

алдыру, үзіліс беру» дегенді білдіреді. Тарауих намазын 
оқығанда әр төрт рәкаттан соң үзіліс беріп, дем алады. 
Міне, осы демалысқа «тарауих» делінеді.

Тарауих намазы – мүбәрак Рамазан айының негізгі 

ғибадаттарының бірі. Пайғамбарымыз (с.а.с.): َقاَم َمْن    
528 Тирмизи, Салә, 189
529 Мүснәд ибн Жағд, 746
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َم ِمْن َذْنبه   Кім рамазан айында»  َرَمَضان ِإيَماًنا َو اْحِتَساًبا ُغِفَر لَُه َما َتَقدَّ
(тарауих) намазын иманмен, сауабын Аллаһтан күтіп 
оқыса, оның өткен күнәлары кешіріледі»530, – деген. 
Тағы бір хадисінде Расулаллаһ (с.а.с.): «Аллаһ рама-
зан айында ораза ұстауды парыз қылды. Мен сендерге 
рамазанның кештерінде намаз оқуды (тарауих нама-
зын) сүннет еттім. Кімде-кім рамазан айында Аллаһ 
тағалаға шын көңілмен иман еткен күйде қарымын тек 
Аллаһ тағаладан ғана күтіп, ораза ұстап, (тарауих) 
намазын оқыса, анасынан жаңа туылғандай күнәлары 
кешіріледі»531, – деген. 

Тарауих намазының уақыты мен үкімі
Тарауих намазы Рамазан айы бойы құптан намазынан 

кейін таң намазының уақыты кіргенге дейінгі аралықта, 
үтір намазынан бұрын оқылады. Ханафи мәзһабында 
үтірден кейін де оқуға болатындығы айтылған. Түннің 
үштен біріне кешіктіріп оқу – мұстахап. Тарауих нама-
зына байланысты былай делінеді:

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم- َصلَّى ِفى  ِ -َصلَّى الَّ ُ َعْنَها: َأنَّ َرُسوَل الَّ َعْن َعاِئَشَة َرِضَى الَّ

اْلَمْسِجِد َذاَت لَْيَلٍة َفَصلَّى ِبَصَلِتِه َناٌس، ُثمَّ َصلَّى ِمَن اْلَقاِبَلِة َفَكُثَر النَّاُس، ُثمَّ 

 ُ ِ - َصلَّى الَّ اِبَعِة، َفَلْم َيْخُرْج ِإلَْيِهْم َرُسوُل الَّ ْيَلِة الثَّالَِثِة َأِو الرَّ اْجَتَمُعوا ِمَن اللَّ

ا َأْصَبَح َقاَل: » َقْد َرَأْيُت الَِّذى َصَنْعُتْم، َفَلْم َيْمَنْعِنى ِمَن  َعَلْيِه َو َسلََّم - َفَلمَّ

اْلُخُروِج ِإلَْيُكْم ِإلَّ َأّنِى َخِشيُت َأْن ُتْفَرَض َعَلْيُكْم «
«Айша анамыз (р.а.): «Аллаһ елшісі (с.а.с.) 

мешітте намаз оқығанда, адамдар оған ұйып тұра 
қалды. Екінші түні оқығанда, адамдардың саны арта 
түсті. Үшінші және төртінші түні осы намазды оқуға 

530 Бұхари, Саләтут-тарауих, 1
531 Нәсаи, Сиам, 40
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жиналғанда, Пайғамбарымыз (с.а.с.) шықпады. Таң 
атқанда, Пайғамбарымыз (с.а.с.) оларға: «Сендердің 
мешітке келіп, менімен намаз оқуды қалағандарыңды 
білдім. Намазға шықпауымның себебі: сендерге 
тарауихтың парыз болып кетуінен қорыққаным»532, 
– деген». Тағы бір риуаятта былай деп жеткізілген: 
Пайғамбарымыз хазірет Мұхаммед (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) 
рамазан айында Мәдина мешітінде иғтикаф жасаған 
болатын. Рамазанның соңғы он күнінде жамағатқа 
құптан намазы мен тарауих намазын оқытқан. Бір 
күні жамағаттың көбейгенін байқап құптан намазын 
оқытады да, бөлмесіне кіріп тарауих намазын оқытуға 
шықпайды. Жамағат Аллаһ елшісінің (с.а.с.) шығуын 
қалап ұйқыдан ояту үшін жөтеліп дауыс бере бастайды. 
Пайғамбар (с.а.с.) таң намазының уақыты кіргенде ғана 
бөлмесінен шығып, өзін күтіп отырғандарға: «Сендердің 
тарауих намазын оқуды қалайтындарыңды білемін. 
Намазға шықпауымның себебі: сендерге тарауихтың 
парыз болып кетуінен қорыққаным. Егер парыз болса, 
оны лайықты түрде орындауға шамаларың келмейді. 
Енді үйлеріңе тараңдар. Парыз намаздарынан басқа 
ең абзал намаз – үйде оқылған намаз»533, – деген. 
Сол үшін Әбу Ханифа мәзһабында тарауих намазы 
шариғатта парыз немесе уәжіп емес, сүннәт-мүәккада 
саналады. Сондықтан тарауих намазын оқу мұсылман 
әйел мен еркекке бекітілген сүннет. Тарауих намазы 
рамазан айының сүннеті болғандықтан, ораза ұстасын 
немесе ұстамасын әрбір мұсылманға тарауих намазын 
оқу бекітілген сүннет үкімінде. Мешітте жамағатпен 
тарауих намазын оқу кифая-сүннет. Яғни бір мешітте 
ешкім жамағатпен тарауих намазын оқымаса, ол жердегі 

532 Сахих Мүслим, 2/177; №1819 хадис
533 Бұхари, Салә, 2; Мүслим Саләтул-мүсафир, 178
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барлық мұсылмандарға күнә жазылады. Ал мешітте 
жамағат тарауих намазын оқыса, жамағат сауабынан 
құр қалғанмен, мешітке келмегендерге күнә жазылмай-
ды. Үйде жамағат болып тарауих намазын оқыса, жеке 
оқығаннан жиырма жеті есе артық сауап жазылады. 

Рәкат саны
Көпшілік ғұламалардың айтуынша, тарауих 

намазының рәкат саны он сәлеммен оқылатын жиырма 
рәкаттық намаз. Тек Имам Малик мәзһабында жиырма 
рәкат деген негізгі үкіммен қоса отыз алты рәкат деген 
де көзқарас бар. Мәдина халқының осынша рәкат 
оқығандығы малики мәзһабының дәлелі саналған. 

Тарауихтың жиырма рәкат болуының дәлеліне келер 
болсақ, ол мынадай: Пайғамбарымыздың (с.а.с.) аузы-
нан тарауихтың рәкат санының жиырма екенін яки сегіз 
екенін білдірген ешбір сахих хадис жоқ. Ендеше, бұл 
жерде сахабалардың іс жүзінде тарауих намазын қалай 
оқығандығы негізгі дәлел болуға тиіс. Олай дейтініміз 
– барша сахабалардың іс жүзінде тарауихтың рәкат 
мөлшеріне байланысты белгілі бір санды таңдауы 
кездейсоқтық, яки бидғат емес, керісінше, олардың 
бұл мәселеге байланысты Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 
берген қандай да бір үкімінен шығарған тұжырымдары. 
Яғни, олар белгілі бір санды ойдан шығаруы мүмкін 
емес. Тарауих намазы Омардың (р.а.) заманынан бастап, 
жамағатпен жиырма рәкат етіп оқытыла бастаған. 
Язид ибн Руман бұл жайында: «Омардың (р.а.) зама-
нында мұсылмандар тарауихты (үтірді қосқанда) 
жиырма үш рәкат етіп оқитын» – деген. Абдуррах-
ман ибн Абдилқари болса: «Омармен бірге рамазанның 
бір түнінде мешітке бардым. Адамдар шашыраңқы 
күйде еді. Біреуі жеке тұрып намаз оқып жатса, енді 
біреулері басқаға ұйып жатыр. Мұны көріп Омар (р.а.): 
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«Жамағатты тегіс бір қаридың артына жинаған 
дұрыс секілді», – деді де, Убәй ибн Кәғбті имам етіп, 
жамағатты оған ұйытты. Сосын басқа бір түні Омар-
мен (р.а.) бірге тағы да мешітке бардым. Жамағат 
тегіс бір қариға ұйып намаз оқып жатыр екен. Мұны 
көрген Омар (р.а.): «Бұл қандай керемет бидғат (яғни, 
жаңалық)!» – деп тамсанды»534,  – деген. Мұнымен 
қатар тарауихтың жиырма рәкат екендігі жайлы 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن  َرَواُه اْلَبْيَهِقيُّ ِمْن َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس } َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى الَّ

ُيَصّلِي ِفي َشْهِر َرَمَضاَن ِفي َغْيِر َجَماَعٍة ِعْشِريَن َرْكَعًة ، َواْلِوْتَر
Имам Байһақи Ибн Аббастан былай деп риуаят етеді: 

«Пайғамбарымыз (с.а.с.)  Ораза айында жамағатсыз, 
жеке өзі жиырма рәкат оқып, соңынан үтір намазын 
оқитын»535. 

Ханафи мәзһабында да тарауих намазының жиырма 
рәкат екенін мәзһабтың мәшһүр ғалымы Сарахси: «Тара-
уих намазы – үтірді қоспағанда жиырма рәкат», – десе, 
Кәсани: «Ал тарауих намазының мөлшері – он сәлемнен 
тұратын жиырма рәкат, бес таруиха. Бір таруиха екі 
сәлемнен тұрады. Намаздың рәкатына байланысты 
бұл көзқарас жалпы ғұламалардың таңдауы», – деген. 
Ибн Абидин де тарауих намазының жиырма рәкаттан 
тұратынын әрі көпшілік ғұламалардың осы көзқараста 
екенін, тіпті Ислам үмбетінің батысы да, шығысы да 
осыны іс жүзінде ұстанатынын білдірген.

Пайғамбарымыз (с.а.с.) тарауих намазын кей 
күндері мешітте жамағатпен оқығаны рас. Бірақ ешбір 
сахих хадисте тарауих намазының нақты рәкат саны 

534 Сахихул-Бұхари, 2-том, 707-бет, Дәру Ибни Кәсир баспасы, 
Бәйрут, 1987 ж. Сүнәнүл-Байһақил-кубра, 2-том, 493-бет, 
Мәктабату Дарил-Баз, Мекке, 1994 ж. 

535 Нәйлул-әутар, 3/53
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айтылмаған. Омардың (р.а.) халифалық дәуірінде отыз 
күн оразада тарауих намазын мешітте, жамағатпен оқу 
бір жүйеге келтіріліп, жиырма рәкат ретінде бекітілді. 
Сол күннен бүгінге дейін мұсылман үмбетінің шығысы 
мен батысы, яғни ханафи мәзһабын ұстанушы көпшілік 
мұсылмандар оны жиырма рәкат етіп оқып келеді. 

Тарауих намазына байланысты мәселелер
 ♦ Тарауих намазын мешітте жамағатпен оқу абзал. 

Бірақ үйде немесе басқа жерде жалғыз оқыса да 
болады. Алайда себепсіз үйде жамағатпен немесе 
жеке оқылған намаздың сауабы мешітте жамағатпен 
оқылған намаздың сауабына жетпейді. Мешіттің 
сауабы мол.

 ♦ Имам тарауих намазын оқытқанда жамағатты 
жалықтырмайтындай мөлшерде Құран аятта-
рын оқығаны дұрыс. Екі рәкаттан оқытқанда, әр 
рәкатында бірдей мөлшерде Құран оқығаны абзал. 
Тіпті әр рәкатында он аяттан оқуы мұстахап. Осы-
лайша жалғастырса, рамазан айында Құранды 
толығымен бітіріп шығады. Тарауих намазын-
да Құранды бір мәрте тамамдау сүннет. Кейбір 
ғалымдардың көзқарасына салсақ, Құран хатымын 
оразаның жиырма жетісіне, яғни қадір түніне сай 
келтіру мұстахап деген. 

 ♦ Тарауих намазын екі рәкаттан оқығанда, ақшам 
намазының екі рәкат сүннеті секілді оқылады, тек 
ниет еткенде, тарауих намазына ниет етеді. Ал төрт 
рәкаттан оқитын болса, бесін намазының алдындағы 
төрт рәкат сүннет секілді оқылады. Жамағатпен 
оқығанда, жамағат имамға ұйып тарауих намазын 
оқуға деп ниет етеді. Имам қыраатты, тәкбір мен 
сәлемді жария оқиды, әт-Тахият пен салауатты іштей 
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оқиды. Ал жамағат қыраатты қайталамайды, ал 
қалған дұға, тәсбихтардың барлығын іштей оқиды. 

 ♦ Тарауих намазын екі рәкаттан бөліп жиырма рәкатты 
он сәлеммен оқу ең абзалы. Төрт рәкаттан оқыса 
да болады. Ал сегіз, он немесе жиырма рәкатты 
тоқтамастан бірден оқу дұрыс болса да мәкрүһ 
саналған.

 ♦ Тарауих намазын оқытатын имамның даусы 
жағымды болумен қатар Құранды тәжуид ережесіне 
сай дұрыс оқи алатын болуы керек. 

 ♦ Тарауих намазын үзірі болмастан отырып оқу немесе 
ұйқы қатты қысып тұрғанда оқу мәкрүһ. 

 ♦ Мешіт жамағаты құптан намазын оқып, тарауих на-
мазын бастаған болса, кешігіп келген кісі алдымен 
құптан намазын оқиды, содан кейін имаммен бірге 
тарауих намазына қосылады. 

 ♦ Тарауихқа кешігіп имамға ұйыған адам тарауих 
біткеннен кейін қалған рәкат санын толықтырып оқи 
алады. Арадағы үтір намазын өзі жеке оқиды. Имам-
мен бірге үтір намазын да оқып, одан кейін қалған 
тарауих намазын оқуына да ханафи мәзһабында 
рұқсат бар.

 ♦ Ораза ұстамауға рұқсат берілген үзірі бар адамдарға 
(мысалы, жолаушы, науқас) тарауих намазын оқу – 
сүннет. Өйткені тарауих намазы ораза тұтушының 
емес, ораза айының сүннеті болып саналған. 
Сондықтан ораза айы кірісімен әрбір намаз парыз 
болған мұсылманға тарауих намазы бекітілген 
сүннет үкімінде. 

 ♦ Ақшамнан кейін хайыз немесе нифастан тазарған 
мұсылман әйелге немесе Ислам дініне кірген адамға 
сол кеште тарауих намазын оқу бекітілген сүннет. 
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 ♦ Егер уақытында тарауих намазын оқи алмай қалса, 
қазасы өтелмейді. Қазасын өтеген жағдайда нәпіл 
намаз оқыған болып саналады, тарауихқа жатпайды. 
Өйткені қаза парыз бен уәжіп намаздарға ғана тән. 
Ал тарауих намазы бекітілген сүннет.

Нәпіл намаздар

Дұха (сәске) намазы
Бұл намаздың сауабы мол. Дұха намазын оқыған 

мұсылманның барар жері жаннат екені жайында Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): «Сәске уақытында он екі рәкат намаз 
оқыған адам үшін жаннаттан бір сарай салынады» 536, 
– деп сүйіншілеген. Дұха намазын үзбей оқығандардың 
жаннаттың «дұха» атты есігінен кіретіндігі жайлы 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Жаннатта «дұха» атты есік 
бар. Ақирет күні сол есіктен: «Дұха намазын үзбей 
оқығандар қайда?! Аллаһтың мейірімімен мына 
есіктен кіріңдер!» – деп шақырады», – дейді537. Ендеше, 
дұха намазы әу бастан бері тақуа құлдардың үзбей 
оқып келген намазы болмақ. Осы себепті Нәби (с.а.с.) 
«Дұха намазы – әууабин (Аллаһқа шынай тәубе етуші) 
құлдардың намазы»538 деген. 

Бұл намаздың қанша рәкаттан тұратындығы 
жайлы түрлі риуаяттар бар. Алидің әпкесі Умму Һәни: 
«Пайғамбарымыз (с.а.с.) сегіз рәкаттық дұха намазын 
ұзағынан, жақсылап тұрып оқитын»539, – деген. Ал 
Айша (р.а) анамыз болса:

536 Тирмизи, Үтір, 15
537 Табарани, Аусат 5/195, 5060. Һайсами 2/239.
538 Жамиғу ахадис, 13 т. 491-б, №13611 хадис
539 Бұхари мен Мүслим «Аллаһ елшісі дұха намазын сегіз рәкат 

оқыды» деп риуаят еткен. Бәйһақи, Сүнәну Кубра 1/8. Табарани, 
Мұғжамул-кәбир, 18/459
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َحى َأْرَبًعا  ُ َعَلْيِه َو َسلََّم ُيَصلَّي الضُّ َعْن َعاِئَشَة َقالَْت َكاَن َرُسوُل اّلِ َصلَّى الَّ

َو َيِزيُد َما َشاَء اّلُ
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) төрт рәкат дұха намазын 

оқитын, сонан соң қалағанынша қосып оқитын»540, 
–деген. Кейде Аллаһ елшісінің (с.а.с.) екі рәкат 
оқығандығы541 кейде алты рәкат оқығандығы риуаят 
етілген. Осылайша дұха намазын қалағанынша екі, төрт, 
алты, сегіз тіпті он екі рәкат қылып оқу мәндүп саналған. 
Алайда ең абзалы күндіздің төрттен бірі өткенде сегіз 
рәкат қылып оқу. 

Уақытына келсек, дұха намазы сәске уақытында 
яғни күн найза бойындай көтерілгеннен тас төбеге кел-
генге дейін оқылады. Аллаһ елшісі (с.а.с.) осы уақытта 
намаз оқыған. 

Әууабин намазы
«Әууаб» тәубе қылушы, жалбарынушы деген 

мағыналарды білдіреді. Сол себепті Расулаллаһ 
(с.а.с.) бұл намазды «Тәубеге келіп, Аллаһқа 
жалбарынғандардың намазы»542 деген. Әууабин намазы 
алты рәкаттан тұрады. Алты рәкатын бірден оқып 
соңында бір сәлеммен аяқтауға болатыны секілді екі-
екі рәкаттан үшке бөліп оқуға да болады. Бұл намаздың 
сауабының молдығы турасында Аллаһ елшісі (с.а.с.):

َمْن َصلَّى َبْعَد اْلَمْغِرِب ِستَّ َرْكَعاٍت، لَْم َيَتَكلَّْم َبْيَنُهنَّ ِبَشْيٍء، ُعِدْلَن لَُه ِعَباَدَة 

اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة«
540 Мүслим
541 Хаким, Фадл саләтуд-дұха.
542 Жамиғу ахадис, 13 т. 491-б. №13611 хадис.
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«Кім ақшам намазынан кейін жаман сөз айтпастан 
алты рәкат (әууабин намазын) оқыса, оған он екі жыл 
намаз оқығандай сауап жазылады»543, – деген.

Әууабин намазының уақыты ақшам намазынан 
кейін, құптанға дейін жалғасады. Бұл намазды оқу 
мұстахап.

Тахиятул-мәсжид
«Тахиятул-мәсжид» – мешітпен сәлемдесу, мешітке 

құрмет көрсету деген мағынаға саяды. Анығында мешіт 
Аллаһтың үйі болғандықтан, кіргенде екі рәкат намаз 
оқу көрсетілген құрмет болып табылады. Осы себепті 

Екі жиһан саруары (с.а.с.): ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكْم اْلَمْسِجَد َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن 

َيْجِلَس َأْن   ,Қайсыбірің болмасын мешітке кіргенде» َقْبَل 
отырмай тұрып, екі бас намаз оқысын»544, – деген. 

Исра сапарында Ақса мешітіне бас сұққан Аллаһ 
елшісі (с.а.с.) екі рәкат тахиятул-мәсжид намазын 
оқыған. 

Мешітке кіргенде, тахиятул-мәсжид намазын от-
ырмай тұрып оқыған дұрыс. Егер бір мешітке бірнеше 
мәрте кіретін болса, ең алғашқы кіргенінде бір мәрте 
оқуы жеткілікті. Алайда мешітке кіргенде отырып қойып 
немесе басқа да амалдар жасаса, кейіннен де бұл нама-
зын оқуына болады. Ең абзалы, мешітке кіре салысымен 
оқу. Ал егер мешітке кірген уақыты мәкрүһ уақытына сай 
келіп намаз оқи алмаса, оның орнына «Субханаллаһи, 
уәлхамду лиллаһи уәләә иләһә иллаллаһу, Аллаһу әкбар» 
деп айту мұстахап саналған. 

Жұма уақытында имам құтба айтып жатқан мезетте 
мешітке кірген адам ханафи және малики мәзһабтарында 
тахиятул-мәсжид (сәлем намазы) намазын оқи алмайды. 

543 Тирмизи, Салә, 202; Табарани, Мұғжамул-кәбир, 329
544 Мүслим, Саләтул-мусафирин, 11
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Шафиғи мен ханбали мәзһабтарында намазды ұзатпау 
және екі рәкаттан асырмау шартымен оқуға рұқсат 
делінген. Ал егер бір мұсылман қандай да бір парыз на-
мазын оқу ниетімен немесе имамға ұю ниетімен мешітке 
кіріп, тахиятул-мәсжид намазын оқымаған болса, онда 
оқылған парыз намазы немесе имамға ұйыған намазы 
тахиятул-мәсжид намазының орнына жарамды санала-
ды. Қайта оқуының қажеті жоқ. Бір ескерте кетерлігі, 
тахиятул-мәсжид барлық мешіттерде оқылса да Қағбада 
оқылмайды, ол жерде тауап жасалады. 

Сапарға шығарда және оралғанда оқылатын 
намаз
Сапарға шығарда және сапардан қайтқанда екі 

рәкат намаз оқу сапар намазы деп аталады. Бұл намаз 
– жолаушының жолы жеңілдеп, жолы болуы үшін әрі 
сол жолдан аман-есен оралып отбасына қауышуы үшін 
оқылатын екі рәкаттық намаз. Бұл намазды сапарға ат-
танарда үйде, ал сапардан оралғанда мешітте оқыған 
абзал. Аллаһ елшісі (с.а.с.) сапардан сәске уақытында 
оралып, мешітке барып екі рәкат намаз оқитын545. Бұл 
намазды оқу мұстахап амалға жатады. 

«Таһажжүд» намазы
«Таһажжүд» – араб тіліндегі «һәжәдә» деген сөздің 

түбірінен шығады. Мұның сөздіктегі мағынасы «түнде 
тұрып намаз оқу, түнгі намаз»546 дегенді білдіреді. 

Таһажжүд намазының сауабы өте мол. Түнде бір 
мезгіл ұйықтағаннан кейін тұрып екі, төрт немесе сегіз 
рәкатқа дейін намаз оқыса, бұл намаз таһажжүд намазы 
болып саналады. Ең абзалы таһажжүд намазын екі 
рәкаттан оқу. Пайғамбарымыз (с.а.с.) таһажжүд нама-
зын үнемі оқитын. Кейбір риуаяттарда құптан намазын 

545 Мүслим, Мусакат, 21
546 Мұғжамул-уасит, 2/868
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оқығаннан кейін үтір намазын оқымай ұйқыға жататын. 
Түннің бір уағында тұрып, таһажжүд намазын оқып, 
одан кейін үтір намазын оқығандығы айтылады547. 

Абдуллаһ ибн Амр ибн әл-Ас (р.а.) жеткізген хади-
сте Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

ِ ِصَياُم َداُوَد، َكاَن  َياِم ِإلَى الهّٰ ِ َصَلُة َداُوَد، َو َأَحبُّ الّصِ َلِة ِإلَى الهّٰ َأَحبُّ الصَّ

َيَناُم ِنْصَف اللَّْيِل َوَيُقوُم ُثُلَثُه َو َيَناُم ُسُدَسُه َو َيُصوُم َيْوًما َو ُيْفِطُر َيْوًما
«Аллаһ тағала намаздардың ішінде Дәуіт 

пайғамбардың (а.с.) оқыған намазын ерекше жақсы 
көреді. Оразалардың ішінде де Дәуіт пайғамбардың 
(а.с.) ұстаған оразасын жақсы көреді. Дәуіт пайғамбар 
(а.с.) түннің алғашқы жартысында ұйықтап, үштен 
бірінде намаз оқитын. Қалған алтыдан бір бөлігін 
ұйқымен өткізетін әрі күнара ораза ұстайтын», – деп 
айтты»548, – деп Дәуіт пайғамбардың қалай құлшылық 
жасағанын айтқан. 

Аллаһ елшісі (с.а.с.) таһажжүд намазы жайлы: 
«Парыз намаздардан кейінгі ең абзал намаз – түнгі 
намаз» 549– деген. Және бір хадисінде «Түнгі намазды 
оқыңдар, ол сендерден бұрынғы ізгі, салиқалы құлдардың 
әдетке айналдырған намазы. Шындығында, түнгі намаз 
Аллаһқа жақындата түседі, күнәлардан арылтады, 
ауру-сырқаттардың шипасын беріп, жамандықтан 
алшақтатады»550, – деген. 

Екі жаһан сардары Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

ُ َرُجًل َقاَم ِمَن اللَّْيِل َفَصلهّٰى َوَأْيَقَظ اْمَرَأَتُه، َفِإْن َأَبْت َنَضَح ۪في  َرِحَم الهّٰ

ُ اْمَرَأًة َقاَمْت ِمَن اللَّْيِل َفَصلَّْت َو َأْيَقَظْت َزْوَجَها َفِإْن  َوْجِهَها اْلَماَء، َرِحَم الهّٰ
547 Мүслим, Салә, 26
548 Мүслим, Сиам 189, Мүснәд, 2\206
549 Мүслим, Әбу Хұрайраның хадисінен
550 Тирмизи, Табарани, Байһақи
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َأَبي َنَضَحْت ۪في َوْجِهِه اْلَماَء 
«Түн жарымда намазға тұрып, әйелін де намазға 

оятқан, оянбаған жағдайда бетіне су бүркіп тұрғызған 
ер адамды Аллаһ тағала мейіріміне бөлесін! Сондай-
ақ, түнде намазға тұрып, күйеуін де намазға оятқан, 
оянбаған жағдайда бетіне су бүркіп тұрғызған әйелді 
де Аллаһ тағала мейіріміне бөлесін!»551 – деп тілеу 
арқылы түнгі намаздың абзалдығын айтқан. Тіпті осын-
дай қайырлы істерді жасау барысында мұсылмандарға 
өзара жарысу керектігі туралы Аллаһ елшісінің (с.а.с.) 
мына бір хадисін ойға түйіп алсақ: «Кімде-кім түнгі 
намазға тұрып, жарын оятып, бірге намаз оқыса, 
Аллаһ тағала ол екеуін Құран кәрімдегі «закирина 
уа закират» (үнемі Аллаһты зікір етуші ерлер мен 
әйелдердің) құлдарының қатарына жазады»552. Бұл 
аяттың жалғасында «үнемі зікір етуші ерлер мен 
әйелдерге Аллаһ тағала күнәларына кешірім мен өз 
жарылқауын дайындады»553 – деген. 

Аллаһ тағала Құранда таһажжүд намазын оқитын-

дарды َربَُّهْم َيْدُعوَن  اْلَمَضاِجِع  َعِن  ُجُنوُبُهْم   Олардың» َتَتَجاَفٰى 
жамбасы төсектен ажырап (түннің бір уағында 
ұйқыдан тұрып) Раббыларына жалбарынады»554  деп 
сипаттаған. 

Аллаһ тағала Пайғамбарымызға (с.а.с.): 

ُل ﴿١﴾ ُقِم اللَّْيَل ِإلَّ َقِليًل ﴿٢﴾ ِنّْصَفُه َأِو اْنُقْص ِمْنُه َقِليًل  ِمّ َها اْلُمزَّ َيا َأيُّ

﴿٣﴾ َأْو ِزْد َعَلْيِه َوَرِتِّل اْلُقْرآَن َتْرِتيًل 
551 Әбу Дәуіт, Ибн Мажә
552 Әбу Дәуіт, Нәсаи
553 «Ахзаб» сүресі, 35-аят.
554 «Сәжде» сүресі, 16-аят.
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«Ей, бүркеніп жатқан (елшім)! Түнде тұрып, 
түннің аз бір бөлігінен басқа уақытты түгелдей 
құлшылықпен өткіз. Жағдайға қарай түннің жар-
тысын немесе одан аз уақытты не болмаса одан көп 
уақытты намаз оқып өткіз. Құранды тәртилмен 
(оқылу ережелеріне сай етіп, анық түрде) түсініп 
оқы»555, – дейді. 

Дәрет пен ғұсылдан кейінгі намаз
Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Кімде-кім мен алғандай дәрет 

алып, ойын таза ұстаған қалпы екі рәкат намаз оқыса, 
өткен күнәлары кешіріледі»556, – деген. 

Бірде Аллаһ елшісі (с.а.с.) азаншысы Біләлге: «Уа, 
Біләл! Исламды қабылдағаннан кейін, мол сауапқа 
кенелуді үміт етіп, істеген амалың қандай еді, соны 
айтшы. Өйткені мен жаннатта сенің аяқ-киімдеріңнің 
дыбысының дәл алдымнан шыққанын естідім», – 
деді. Сонда Біләл (р.а.): «Амалдарымның ішіндегі ең 
көп сауапқа кенелуді үміт ететінім – түннің немесе 
күндіздің қай уағында болмасын дәрет алғанымда 
міндетті түрде сол дәретпен қолымнан келгенше нәпіл 
намаз оқуды әдетке айналдырғаным еді», – деп жауап 
берді557. Сондықтан дәрет алғаннан кейін немесе ғұсыл 
құйынғаннан кейін екі рәкат намазды ықыласпен оқу 
сауабы мол құлшылыққа жатады. Бұл намаз ханафи 
мәзһабында мұстахап, Шафиғи мәзһабында сүннет. 
Егер дәрет алғаннан кейін дереу парыз немесе сүннет 
намаздарының бірін оқитын болса, бұл намазды оқудың 
қажеті жоқ. Оқыған намазы осы намаздың орнына 
жүреді. 

555 «Мүззәммил» сүресі, 1-4 аяттар.
556 Бұхари, Ұду, 14; Мүслим, Таһарат, 5,6 
557 Бұхари, Тахажжуд 17; Мүслим, Фадайлус-сахаба, 108
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Қажеттілік намазы
Адам баласы өмірде көптеген нәрселерді қажет 

етеді. Бұл – табиғи нәрсе. Дүниеге немесе ақиретке тән 
кейбір нәрселерге қол жеткізгісі келсе, оған қажетті 
нәрселерді жасайды, әсіресе, Аллаһтан жәрдем тілейді. 
Расулуллаһ (с.а.с.) бұл жайында былай дейді: 

ْأ َوْلُيْحِسْن  ِ َحاَجٌة َأْو ِإلَى َأَحٍد ِمْن َبِني آَدَم َفْلَيَتَوضَّ َمْن َكاَنْت لَُه ِإلَى الَّ

ِ َتَعالَى َوْلُيَصّلِ َعَلى النَِّبّيِ َصلَّى  اْلُوُضوَء ُثمَّ لُِيَصّلِ َرْكَعَتْيِن ُثمَّ لُِيْثِن َعَلى الَّ

ِ َرّبِ  ُ اْلَحِليُم اْلَكِريُم ُسْبَحاَن الَّ ُ َتَعالَى َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ لَِيُقْل َل ِإلََه ِإلَّ الَّ الَّ

ِ َرّبِ اْلَعالَِميَن َأْسَأُلَك ُموِجَباِت َرْحَمِتَك َو َعَزاِئَم  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم اْلَحْمُد ِلَّ

َلَمَة ِمْن ُكّلِ ِإْثٍم َل َتَدْع لِي َذْنًبا ِإلَّ  َمْغِفَرِتَك َو اْلَغِنيَمَة ِمْن ُكّلِ ِبّرٍ َو السَّ

ْجَتُه َو َل َحاَجَة ِهَي لََك ِرًضا ِإلَّ َقَضْيَتَها َيا َأْرَحَم  ا ِإلَّ َفرَّ َغَفْرَتُه َو َل َهمًّ

اِحِميَن  الرَّ
«Кімде-кімнің Аллаһтан немесе адамдардан бір 

тілегі болса, жақсылап тұрып дәрет алып екі рәкат 
намаз оқысын. Одан кейін Аллаһқа мадақ-мақтау 
айтып, елшісіне (с.а.с.) салауат айтсын. Артынша 
мына дұғаны оқысын: 

Лә иләһә иллаллаһул-халиимул-кәрим. 
Субханаллаһи раббил-аршил-азим. Әл-хамду лилләһи 
раббил-аламин. Әсәлукә мужибәти рахматикә уа 
азаима мағфиратика уәлғанимата мин кулли баррин 
уәссәләмәтә мин кулли исмин лә тадағ зәнбән иллә 
ғафарта, уа лә һәммән иллә фарражтаһу, уа лә ха-
жатан һия ләкә ридан иллә қадайтаһә йә архамар-
рахимин!» 

«Мейірімді әрі жомарт Аллаһ тағаладан басқа құдай 
жоқ. Барлық мадақ пен мақтаулар әлемдердің Раббы 
– Аллаһқа тән, ол ұлы арыштың иесі, барлық нұқсан, 
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кемшіліктерден пәк. Сенен мейіріміңе себеп бола-
тын нәрселерді, нақты кешіріміңді, түрлі жақсылыққа 
қол жеткізіп, түрлі күнәдан аман болуды тілеймін. 
Уа, мейірімділердің ең мейірімдісі Раббым! Мен үшін 
кешірілмеген ешқандай күнә, жеңілдемеген ешбір қайғы, 
разылығың бола тұра өтелмеген ешқандай қажеттілік 
қалдыра көрме»558.

Ханафи мәзһабында бұл намаз төрт рәкат оқылады. 
Имам Ғазали мен ханафи мәзһабының тағы бір көзқарасы 
бойынша он екі рәкат оқылатындығы жазылған559. 
Бір хадисте риуаят етілгендей, бұл намаздың бірінші 
рәкатында бір мәрте «Фатиха» сүресі, үш мәрте «Аятул-
курси» оқылады. Қалған үш рәкатының әрқайсысында 
бір «Фатиха» сүресі мен «Ықылас», «Фалақ», «Нас» 
сүрелері оқылады. Намаздан кейін хадисте айтылғандай 
дұға оқып, қалауын Аллаһтан тілейді. 

Тәспих намазы
Тәспих намазының сауабы мол. Айда бір, аптада 

бір деген секілді бұл намазды қалаған уақытта оқуға 
болады. Жоқ дегенде, бұл намазды өмірде бір рет оқу 
қажет.

Пайғамбарымыз (с.а.с.) бірде немере ағасы 
Аббасқа: «Саған он пайдасы бар нәрсе үйретейін: мұны 
орындасаң, күнәларыңның алғашқысы мен соңғысын, 
ескісі мен жаңасын, біліп істегенің мен білмей істеген, 
үлкені мен кішісін және жасырын жасағаның мен жария 
жасаған он түрлі күнәңді Аллаһ тағала кешіреді», – 
дейді де, осы тәсбих намазын үйретеді. Хазірет Аббас: 
«Бұл намазды күнде орындай алмаймыз», – дегенде, 
Аллаһ елшісі (с.а.с.) бұл намазды аптада бір, айда бір, 

558 Ибн Мажә, 189, Тирмизи, Уитр, 17
559 Әбу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад әл-Ғазали, Ихия улумид-

дин, Кайр, Мактаба Қайма, 181 б. 
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жылда бір, тіпті болмаса өмірде бір мәрте оқу жеткілікті 
болатындығын өсиет етеді560. 

Тәсбих намазы төрт рәкаттан тұрады. Тәсбих 
намазы былай оқылады: Аллаһ разылығы үшін тәсбих 
намазын оқуға ниет етіп «Аллаһу акбар» деп тәкбір 
айтып намазға бастайды. Намазда алғашқы «субхана-
ка» дұғасын оқығаннан кейін 15 мәрте: «Субханаллаһи 
уәлхамду лиллаһи уә ләә иләһә иллаллаһу уаллаһу әкбар» 
деп тәсбих оқылады. Бұл дұға

 ♦ «Фатиха» мен сүре оқығаннан кейін 10 мәрте;
 ♦ Рукуғта үш мәрте «субхана раббиял азим» 

оқылғаннан кейін 10 мәрте;
 ♦ Рукуғтан тұрғаннан кейін 10 мәрте;
 ♦ Сәждеде «субхана раббиял-ағланы» айтқаннан кейін 

10 мәрте;
 ♦ Сәждеден басын көтеріп отырғанда 10 мәрте;

Осылайша әр рәкатта 75 мәрте айтылады. 
Екінші рәкаттың соңында сәлем беріп тоқтатып, 

одан кейін тағы 2 рәкат оқуға болады. Егер қаласа екінші 
рәкаттан кейін «әт-Тахиятқа» отырып сәлем бермей 3,4-
рәкатты оқып, төрт рәкатты үзбей оқуға болады. Бірінші 
рәкатты қалай оқыған болса, қалған рәкаттарды да тап 
солай оқиды. Осылайша төрт рәкатта 300 тәсбих айтқан 
болады. 

Егер намазда тәсбихтардан қателесетін болса, намаз 
соңында сәһу сәжде жасалмайды. 

Тәубе намазы
Күнә істерді жасамау – дініміздің бұйрығы. Алайда 

адам баласы бұған қарамастан кейде қателесіп, кейде 
біле тұра күнә істеп жатады. Құлының әрдайым 
қателесетінін білген Аллаһ тағала күнәдан арылу жолын 
көрсеткен. Ол – тәубе намазы. Құран мен хадистерде 

560 Әбу Дәуіт, Татауу 14. Салә, 303; Тирмизи, Салә, 350
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пенде күнә істесе, дереу күнә істі тоқтатып тәубеге келу 
керектігі, әрі шынайы жасалған тәубелерді Аллаһтың 
қабыл алатындығы айтылған. Негізінде тәубе етіп, 
Аллаһтан кешірім сұрау үшін күнә істеу шарт емес. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) өткен әрі алдағы күнәларының 
баршасы кешірілгенін білгеннің өзінде күніне жетпіс, 
тіпті жүз мәрте кешірім тілеген. Сол себепті күнә істеген 
адам түннің ортасында, таңға жуық намаз оқып, намаз-
дан кейін тәсбихат айтып артынша Аллаһтан кешірім 
тілеп, тәубеге келсе, тәубесі қабыл болады деп сенеміз. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) тәубе намазына байланысты: 
«Қандай да бір пенде күнә істегеннен кейін жақсылап 
дәрет алып тазаланып, екі бас намаз оқып кешірім 
тілесе, Аллаһ оның тілегін міндетті түрде қабыл 
алады», – деген. Артынша мына аятты оқыған: 

ـَه َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوِبِهْم َو  َو الَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأنُفَسُهْم َذَكُروا اللَّ

وا َعَلٰى َما َفَعُلوا َو ُهْم َيْعَلُموَن  ُنوَب ِإلَّ اللَّـُه َو لَْم ُيِصرُّ َمن َيْغِفُر الذُّ
«Олар қашан арсыздық істесе не болмаса өздеріне 

қиянат жасаса, дереу Аллаһты еске алып, күнәлары 
үшін жарылқау тілейді. Күнәларды Аллаһтан басқа 
кім кешіре алады?! Сондай-ақ олар біліп тұрып 
істеген күнәда табандап тұрып алмайды»561 

Истихара намазы
Истихара «жақсысын таңдау, тиімдісін сұрау» 

деген мағынаны білдіреді. Ешкім жоспарлаған ісінің 
қайырлы болып-болмайтындығын нақты білмегендіктен, 
нақты шешім қабылдау үшін түрлі шараларға жүгінеді. 
Мысалы, жаһилия дәуірінде арабтар жолға шығар ал-
дында бұл сапардың сәтті болып-болмайтындығын білу 
үшін жебелермен бал ашатын. Оқ жақсы болып шықса 

561 «Әли Имран» сүресі, 135-аят.
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сапарға шығып, дұрыс болмаса сапарға бармайтын. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) бұл жаман әдеттің орнына ис-
тихара намазын оқуды үйретіп былай деген: 

ي  ُهمَّ ِإّن۪ ْمِر َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن ِمْن َغْيِر اْلَف۪ريَضِة ُثمَّ ْلَيُقْل: اَللهّٰ  ِإَذا َهمَّ َأَحُدُكْم ِباْلَ

َأْسَت۪خيُرَك ِبِعْلِمَك َو َأْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك َو َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَع۪ظيِم، َفِإنََّك 

ُهمَّ ِإْن ُكْنَت  ُم اْلُغُيوِب. اَللهّٰ َتْقِدُر َو َل َأْقِدُر، َو َتْعَلُم َو َل َأْعَلُم، َو َأْنَت َعلَّ

ْمَر َخْيٌر ۪لي ۪في ۪دي۪ني َو َمَعا۪شي َو َعاِقَبِة َأْو َعاِجِل َأْم۪ري َو  َتْعَلُم َأنَّ ٰهَذا اْلَ

ْمَر  ْرُه ۪لي ُثمَّ َباِرْك لِي ِفيِه، َو ِإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّ ٰهَذا اْلَ آِجِلِه َفاْقُدْرُه ۪لي َو َيّسِ

ي  َشرٌّ ۪لي ۪في ۪دي۪ني َو َمَعا۪شي َو َعاِقَبِة َأْو َعاِجِل َأْم۪ري َو آِجِلِه، َفاْصِرْفُه َعّن۪

ي  ۪ني ِبِه« َقاَل: َو ُيَسّم۪ َو اْصِرْف۪ني َعْنُه، َو اْقُدْر لَِي اْلَخْيَر َحْيُث َكاَن، ُثمَّ َرّضِ

َحاَجَتُه.
«Аллаһум мә ин ни ас та хи ру кә би ил ми кә уә әс тақ-

ди ру кә би қуд рә ти кә уә әс-әлу кә мин фад ли кәл-азим. 
Фә ин нә кә тақ ди ру уә ләә ақ ди ру уә тағлә му уә ләә 
ағлә му уә ән тә Алламул-ғуйюб.

Аллаһум мә. Ин кун тә тағлә му ән нә һә зәл-әм-
рә хай рун ли фи ди ни уә мә-аши уә ақи бә ти әм ри уә 
аажи ли әм ри уә әәжи ли һи фақ дир һу ли уә йас сир һу 
ли сум мә баа рик ли фи һи.

Уә ин кун тә тағлә му ән нә һә зәл-әм рә шәр рун 
ли фи ди ни уә мә-аши уә ақи бә ти әм ри уә аажи ли 
уә әәжи ли һи фәсриф һу ан ни уәссриф ни ан һу фақ дур 
лиәл-хайрә хайсу кә нә сум мә рад ди ни би һи» 

«Егер іштеріңнен әлдекім қандай да бір іске ниет-
тенсе, екі бас нәпіл намаз оқысын. Содан кейін: Уа, Аллаһ 
тағалам! Шексіз іліміңе сүйене отырып бір Өзіңнен 
ниет еткен ісімнің жақсылығын тілеп, жөн сұраймын. 
Шексіз құдіретіңе арқа сүйеп, бір Өзіңнен осы істе 
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күш-қуат сұраймын. Бар жақсылықты Сенің мейір-
шапағатыңнан тілеймін. Өйткені Сенің күшің бәріне 
жетеді. Ал менің қауқарым ештеңеге жетпек емес. 
Сен бәрін де білесің. Ал мен білмеймін. Сен – Өзіңнен 
басқаға беймәлім ғайып әлемін де толық білесің. Уа, 
Аллаһ тағалам! Егер бұл іс дініме, пәнидегі тіршілігіме 
және нәтижесі (немесе басы һәм соңы) тұрғысынан 
мен үшін қайырлы болса, оны маған нәсіп ете гөр! Әрі 
оны мен үшін жеңіл һәм берекелі ете гөр! Ал егер бұл 
іс дініме, фәнидегі тіршілігіме және нәтижесі (немесе 
басы һәм соңы) тұрғысынан маған жамандық әкелетін 
болса, менен оның бетін ары қылып, мені де одан аулақ 
еткейсің! Жақсылық атаулы қай жерде болмасын мені 
соған жеткізе гөр! Сол арқылы мені қуанышқа бөлей 
гөр! – деп айтсын да, қажетін сұрасын»562.

Бұл истихара дұғасының негізгі мәні, ниеттенген 
ісіміздің қайырлы болуын немесе қайырлы болса оның 
іс жүзіне асуын тілеп, Аллаһтан жөн сұрау дегенге 
келеді. Истихара оқығысы келген адам алдымен жүрегін 
кірден тазартып, осы іске шынайы ықыласпен ниет етіп, 
екі рәкат намаз оқиды. Намаздың алғашқы рәкатында 
«Фатиха» сүресінен кейін «Кафирун» сүресін, ал екінші 
рәкатта «Фатиха» сүресінен кейін «Ықылас» сүресін 
оқу мұстахап. Намаздан кейін жоғарыдағы истихара 
дұғасын оқиды. Егер шынайы ықыласпен оқылса, Аллаһ 
қайырлысын нәсіп етеді. Истихара намазынан кейін 
іштей тыныштық, рақаттық сезілсе, ол істің қайырлы 
екенінің белгісі, ал егер іштей қысылып, жайсыздық 
туындаса, бұл істің дұрыс еместігінің белгісі болмақ. 
Истихара намазын күндіз оқыса да болады, алайда 
кешке жатар алдында оқу абзалырақ. Истихара нама-
зын оқып жатқаннан кейін Аллаһ бұл істің жақсы яки 

562 Бұхари, Тахажжуд 2, Тирмизи, Үтір, 15
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жаман екендігіне белгі береді. Егерде ешқандай белгі 
байқалмаса, истихараны қатарынан үш мәрте тіпті, жеті 
мәрте қайталауға болады. Өйткені Ибну Сунниде: «Әй, 
Әнас! Бір іске ниеттенсең, жеті мәрте Аллаһтан тілеп 
истихара намазын оқы. Содан кейін жүрегіңе ұнамды 
сезілгенін істе, ең дұрысы сол»563, – деген. Истихара на-
мазынан кейін ұйықтаған жөн немесе түс көру керек 
деген шарт жоқ. Егер түс көрсе онда, анықталғаны, 
алайда белгі байқалмаса, жүректің неге көбірек бұрып 
тұрғанын негізге алған жөн. 

Истихара дұғасын арабша оқуға болатыны секілді, 
жай қазақша түсіндірмесін де оқуға болады. 

Истисқа (тасаттық) намазы
Жаңбыр жаумай қуаңшылық қатты қысқанда, 

жаңбыр дұғасы оқылады. Бұған Құдайды ұмыту, 
қоғамды арсыздық жайлауы секілді келеңсіздіктер де 
себеп болуы мүмкін. Сондай кездері халықтың басына 
қиыншылық туады. Сол себепті бұл қиыншылықтан 
құтылу үшін жаппай тәубеге келіп, барша күнәлар үшін 
Аллаһтан кешірім тіленеді. Құран кәрімде Нұх (а.с.) 
пайғамбар қауымының жауын сұрап дұға тілегендігі бы-
лайша баяндалған: Аллаһ тағала Нұх (а.с.) пайғамбарға 
қауымына барып былай деуін бұйырады. Сонда Нұх 
(а.с.) пайғамбар қауымына:

ْدَراًرا َو ُيْمِدْدُكم  َماَء َعَلْيُكم ِمّ اًرا ُيْرِسِل السَّ اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّ

ِبَأْمَواٍل َو َبِنيَن َو َيْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َو َيْجَعل لَُّكْم َأْنَهاًرا 
«Раббыларыңнан жарылқау тілеңдер. Ол сендерге 

аспаннан молынан жаңбыр жаудырады. Әрі өздеріңді 
мал-мүлікпен, бала-шағамен қамдайды. Сендер үшін 
бау-бақшалар жасап, өзендер ағызады. Өйткені Ол 

563 әз-Зуһайли, 49
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өте жарылқаушы»564, – деп айтады. Бұл аятта жауын 
жауып, молшылыққа кенелу үшін алдымен жарылқау 
тілеу керектігі сөз етілуде. 

Құрғақшылық белең алғанда, халық ертеңгісін 
ерте жиналып, ауыл немесе қала сыртына ашық алаңға 
шығып, Аллаһ тағаладан жауын тілеп, дұға қылады. Бұл 
дұғаны «истисқа» дұғасы дейді, яғни су сұрау, жауын 
тілеу деген мағынаны білдіреді. Жауын дұғасына 
шыққанда, алдымен екі рәкат намаз оқылады, артынша 
құтбасы айтылады, содан кейін дұға жасалады565. 

Бір риуаятта Әнас ибн Малик (р.а.) былай дейді: 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) бір жұма күні құтба оқып 
жатқанда, бір кісі келіп: 

Уа, Аллаһтың елшісі! Малымыз шөлден қырылатын 
болды. Дұға қылыңызшы, Аллаһ жауын жаудырсын! – 
дейді. Сонда Пайғамбарымыз (с.а.с.) қолын жайып: 

«Аллаһуммасқина! Аллаһуммасқина» (Уа, Аллаһ 
тағалам! Бізге су бере гөр, бізге су бере гөр!) – деп екі 
мәрте айтады. Дұға жасап бола салысымен, бұлттар 
пайда болып, жауын нөсерлетіп құя бастайды. Тіпті 
бір апта тоқтамай жауады. Кейін тағы бір кісі келіп: 
«Уа, Аллаһтың елшісі! Мына жауыннан малымыз 
қырылатын болды, жолдар жабылып қалды. Аллаһқа 
дұға қылыңызшы, жауын тоқтаса екен», – деп өтінеді. 
Сонда Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Уа, Аллаһ тағалам! 

564 «Нұх» сүресі, 10-12 аяттар.
565 Барлық мәзһабтар Пайғамбарымыздың (с.а.с.) истисқа намазын 

оқығандығына бір ауыздан келісіп, бұл намазды сүннет деп 
санаған. Алайда бұл дұғаның қалай жасалғандығы жөнінде 
түрлі көзқарастар бар. Аллаһ елшісі (с.а.с.) намаз оқымастан 
жамағатпен кейде жеке дұға қылғандығы айтылса, екінші бір 
көзқарас бойынша жұма немесе басқа намаздан кейін құтпадан 
соң дұға жасалды деп те айтылған. Тағы бір көзқараста Аллаһ 
елшісі (с.а.с.) қала сыртына шығып, екі рәкат намаз оқып, құтпа 
оқылып, дұға жасалғандығы риуаят етілген.
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Жауынды үстімізге емес айналамызға, тауларға, 
төбелерге, сайларға, тоғайлы жерлерге жаудыр»566, – 
деп дұға жасайды. Сол-ақ екен жауынның беті бұрылып 
кетеді. 

Жаңбыр жауғанда «Аллаһумма сайбан нафиан» (Уа, 
Аллаһ тағалам, бұл жауынды пайдалы қыла гөр!) – деп 
дұға қылады. Ал егер жауын қажеттен тыс жауатын 
болса, жоғарыдағы хадисте айтылғандай «Аллаһумма 
хауалайна уә лә алайна» (Аллаһ тағалам бұл жауынды 
бізге емес, айналамызға жаудыр) деп дұға қылады. 

Кейбір риуаяттарда жауын дұғасына шыққанда, 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) екі рәкат намазды жария 
оқығаннан кейін, шапанын теріс аударып киіп567, 
құбылаға бет бұрып қолдарын иық тұсына дейін көтеріп 
дұға тілегені айтылған568. 

Әбу Ханифа мәзһабында истисқа намазын азансыз, 
қаматсыз жамағатпен екі рәкат оқу мәндуп. Жеке оқыса 
да болады. Өйткені истисқа – дұға мен құлшылықтан 
тұрады. Намаздан кейін құтба оқылады. Имам мінберге 
шықпайды, қолына таяқ, қылыш, оқ секілді нәрсе алып, 
соған сүйеніп тұрып оқуына болады. 

Үш күн қатарынан истисқа дұғасына шығуға болады. 
Егер жауын жауа қоймаса, адамдар ескі киімдерін киіп, 
балаларын ертіп қозы, лақ бұзау секілді үй жануарларын 
алға салып, қырға шығады. Балалар мен жануарлардың 
төлін аналарынан бір уақыт бөліп, қарттар мен әлсіздер 
дұға тілейді. 

Жауын дұғасына мұсылмандарға қосылып яһуди мен 
христиандардың шықпағаны дұрыс. Өйткені Ибн Омар 

566 Бұхари, Истисқа, 6; Мүслим, Истисқа, 8
567 Қиын жағдайдан құтқара гөр деп жалбарынудың бір белгісі. 

Бұл намазда имам ғана киімін теріс киюіне болады, ал жамағат 
киімін теріс кимейді.

568 Мүслим, Истисқа, 1
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(р.а.) олардың шығуына тыйым салған. Неге десеңіз, 
кәпірлер жиналған жерге Аллаһтың қарғысы тиіп кетуі 
де мүмкін. Сондықтан Аллаһтың мейірімін тілейтін 
мұндай жерге олардың келмегені мақұл. Аллаһ тағала 

Құранда:  َضَلٍل ِفي  ِإلَّ  اْلَكاِفِريَن  ُدَعاُء   ,Шындығында» َوَما 
кәпірлердің дұғасы мақсатынан адасқан»569, – деп, 
кәпірлер Аллаһқа серік қосқандықтан, олардың дұғасы 
жарамсыз болатынын ескерткен. 

Жауынды тек Аллаһтан тілейміз. Егер жер бетіндегі 
бүкіл сулар тартылып кетсе, оны қалпына келтіруге 
кімнің шамасы келеді? Әрине, бұған Жаратушыдан 
басқа ешкімнің құдіреті жетпесі анық. Бұл турасында 

Аллаһ тағала кітабында былай деп ой салады: َأَرَأْيُتْم   ُقْل 

ِعيٍن   Оларға: «Көрдіңдер»  ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمن َيْأِتيُكم ِبَماٍء مَّ
ме? Егер суларың жер түбіне түсіп кетсе, сендерге 
(жер бетінде сарқырап) аққан суды (Аллаһтан басқа) 
кім қайта келтіре алады?!» – деп айт»570. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.) үйреткен жауын дұғасы 
төмендегідей: 

اللَُّهمَّ اْسِقَنا َغْيثٌا ُمغيثًا َهِنيئًا َمِريئًا َمِريعًا َغَدقًا ُمَجّلًِل َسْيحًا َعاّمًا َطَبقًا َداِئمًا، 

اللَُّهمَّ اْسِقَنا اْلَغْيَث َو َل َتْجَعْلَنا ِمَن اْلَقاِنِطين، اللَُّهمَّ ِإنَّ ِباْلِبَلِد َو اْلِعَباِد َو 

ْرَع َو  ْنِك َما َل َنْشُكُو ِإلَّ ِإلَْيَك، اللَُّهمَّ اَْنِبْت لَنَا الزَّ َواِء َو الضَّ اْلَخْلِق ِمَن الَّ

ْرِض،  َماِء َو اَْنِبْت لَنَا ِمْن َبَركاِت اْلَ ْرَع َو اْسِقَنا ِمْن َبَرَكاِت السَّ اَِدْر لََنا الضَّ

َماَء َعَلْيَنا ِمْدَرارًا ارًا َفاْرِسِل السَّ اللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسَتْغِفُرَك ِإنََّك ُكْنَت َغفَّ
Ма ғы на сы: «Уа, Аллаһ тағалам! Біз ге жәр дем бе ріп, 

же рі міз ді, шар тарапты ыл ғал дан ды ра тын мол жауын 
569 «Рағд» сүресі, 13-14-аяттар.
570 «Мүлік» сүресі, 30-аят.
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нә сіп ете гөр! Уа, Аллаһ тағалам! Біз ді жауын мен 
су ғара гөр, біз ді үміті үзіл ген пенделеріңнің қатарына 
қоса көрме! Уа, Аллаһ тағалам! Жердің, құл да рың ның, 
жан-жа нуар дың басына ауыр тауқы мет түсті. Соны 
айтып, Бір Өзіңе ға на мұңымызды ша ға ала мыз. Уа, 
Аллаһ тағалам! Біз үшін егі ні міз ді өсі ріп, ма лы мыз дың 
сү тін мо лайтқайсың, біз ді көк тің бе ре кес і не (жауынға) 
кенелтіп, жер-жү зі нің бе ре кесі нен біз ді мол өнімге 
кенелткейсің! Уа, Аллаһ тағалам! Өзіңнен ке ші рім ті-
лей міз. Күмәнсіз, Сен аса ке ші рім ді сің. Біз ге көк тен мол 
жауын жі бере гөр!»

Кусуф және Хусуф намаздары
Кусуф – Күннің тұтылуы, яғни Күн мен Жердің 

арасына Ай тұрып Күннің сәулесін жерге түсірмей, 
бөгет болған жағдайдың атауы. Мұндай жағдайда 
азан мен қамат айтпастан жамағатпен екі рәкат кусуф 
намазы оқылады. Әбу Ханифаның көзқарасында жа-
сырын, ал екі имамның көзқарасында жария оқылады 
және қыраатты ұзағынан оқиды. Бұл екі рәкат жұма 
намазының екі рәкаты секілді оқылады. Намаздан кейін 
күн ашылғанға дейін құбылаға қарай тік тұрып немесе 
жамағатқа қарап отырып дұға қылады. Егер жамағатқа 
имам табылмай жатса, әркім өз үйінде бұл намазды жеке 
оқуына болады. Негізінде, үлкен мешітте жамағатпен 
оқылуы көбірек сауап. Шөл далада да оқыса болады. 

Кусуф намазында Имам Ағзам Әбу Ханифа, Имам 
Малик және Имам Ахметтің көзқарасы бойынша 
құтба оқылмайды. Өйткені Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
күн тұтылғанда намаз оқып, дұға жасауды және садақа 
беруді бұйырған. Ал құтба оқылуын бұйырмаған. 

Хусуф – Айдың тұтылуы, яғни Күн мен Айдың ара-
сына Жер шарының дөп келуін білдіреді. Ай тұтылған 
уақытта үй ішінде екі немесе төрт рәкат намазды жеке-
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жеке іштей оқу құпталған жақсы іс болып саналады. 
Алайда Әбу Ханифаның көзқарасы бойынша хусуф на-
мазын мешітте жамағатпен оқу сүннет емес, бірақ оқуға 
рұқсат делінген. 

Аллаһ елшісі (с.а.с.) Күн мен Айдың тұтылған 
сәтінде намаз оқуды бұйырған. Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) баласы Ибраһим бір жарым жасында шетінеп кет-
кенде, Күн тұтылған. Сол кезде Пайғамбарымыз (с.а.с.): 
«Ай мен Күн Аллаһтың бар екеніне әрі құдіреті шексіз 
екендігіне анық дәлел. Бұлар ешкімнің қайтыс болуы-
на немесе өмірге келуіне байланысты тұтылмайды. Ай 
немесе күннің тұтылғанын көрсеңдер, көзі ашылғанға 
дейін намаз оқыңдар, дұға етіңдер»571, – дейді. Тағы бір 
хадисте Аллаһ елшісі (с.а.с.) бұл екі жағдайда садақа 
беріп, құл азат етуді бұйырған572. 

Дауыл, боран, қою қараңғылық, нөсерлі жауын, 
қатты аяз немесе осы секілді қорқынышты жағдайларда 
мал мен жанға зияны тимеуі үшін екі рәкат намаз оқып, 
дұға тілеуге болады573. 

Бұндай құбылыстар Аллаһ тағаланың құдіреті 
мен ұлылығының нышаны. Құран кәрімде «Негізінде, 
мұғжизаларымызды үрейлендіру үшін ғана 
жібереміз»574 – деген аят бар. Демек бұндай үрейлі 
тосын оқиғалар адамдарды қорқытып, күнәлардан 
тыйып, тәубеге, құлшылыққа итермелейді. Табиғаттағы 
мұндай құбылыстарды көргендер Аллаһтың құдіреті мен 
ұлылығын мойындап, әлемнің кемел жаратылғандығына 
көз жеткізеді. Пенде Ұлы Жаратушының қамқорлығына 
мұқтаж екендігін түсінеді. Үлкен құрметпен намаз 
оқиды, ерекше қорғауы мен қамқорын сұрап дұға 

571 Бұхари, Кусуф 1/15
572 Бұхари, Кусуф 1,2,6,9,15,17
573 Билмен, 203-б.
574 «Ниса» сүресі, 59-аят.
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тілейді. Бір мезет ғапылдықтан арылып, ақиреті үшін 
амал қылады. 

Күн мен Айдың тұтылуы кезінде Аллаһтың адам ба-
ласына нәсіп еткен жарығы сөнеді. Жер бетін уақытша 
қараңғылық басады. Дәл осы қалпында жер бетіндегі 
қараңғылық жалғаса беретін болса, тас түнекте 
тіршілік кешер едік. Алайда табиғат заңдары адам 
үшін жаратылғандықтан, ол қараңғылық ұзақ уақыт 
жалғаспай демде қалпына келіп, жер бетін нұр басады. 
Бұл екі шамшырақ өз міндетін орындап жер бетіне 
керекті жарығын беруін жалғастырады. Қорқынышты 
сәт сейілгенде, нығметін қайта берген Раббымызға зор 
шүкіршілігімізді білдіріп, сәждеге бас қоямыз. 

Қасиетті күндері оқылатын намаз
Исламда қасиетті үш айлармен қатар қасиетті түндер 

де кездеседі. Сол түндердің бірі – рағайып түні. 
Рағайып түні. Ережеп айының алғашқы жұма түні 

«ләйлатур-рағайып» деп аталады. Кейбір ғалымдардың 
айтуынша, бұл түні Пайғамбарымыз (с.а.с.) таңғажайып 
жағдайларға куә болғандықтан, шүкіршілік білдіріп, 
Аллаһ тағалаға он екі рәкат намаз оқыған. Бұл түні 
Әмина анамыз Аллаһ елшісіне (с.а.с.) жүкті болғандығын 
сезген деген де көзқарас бар. Алайда қандай жағдай бол-
масын бұл түн – берекелі түн. «Рағайып» сөзінің түбірі 
«рағиба» сөзінен шыққан, мағынасы ерекше қалаулы, 
қадірлі, күтілген, қымбат, бағалы дегенді білдіреді. Бұл 
түнді құлшылықпен өткізудің сауабы мол. Бірақ бұл түні 
оқылатын намаз сүннет немесе мандүп дейтіндей нақты 
дәлел жоқ. 

Миғраж түні. Ережеп айының жиырма жетінші 
түніне сай келген миғраж түнінде он екі рәкат нәпіл 
намаз оқудың сауабы мол. 
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Миғраж – пайғамбарымыз Мұхаммедтің (саллаллаһу 

аләйһи уә сәлләм) ең үлкен мұғжизаларының бірі. Мұғжиза 
– Аллаһтың құдіретімен жүзеге асатын, адам дар дан 
тек пайғамбарларға ғана тән, таң ға жайып құбылыс. 
Жүрегінде иман нұры орныққан әрбір адам Аллаһтың 
мұғжизаларына шүбәсіз сенеді. 

Миғраж түнінде пайғамбарымыз хазірет Мұхаммед 
(саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) Меккедегі әл-Харам меші ті нен 
Құдыстағы (Иерусалим) әл-Ақса мешітіне бір сәтте 
исра (түнгі сапар) жасады. Одан Миғражға, яғни жеті 
қат көкке көтеріліп, дүниеден өткен барлық пайғам-
барлармен кездесті, үнемі құлшылықта жүре тін 
періштелермен жолықты. Құдіретті Жа ратушымыздың 
түрлі белгі-аяттарын көріп, Онымен тілдесті. Бес уақыт 
намаз осы түнде парыз етілді. 

Бұл туралы Аллаһ тағала қасиетті Құранда: 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإلَى اْلَمْسِجِد اَلْقَصى  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًل ّمِ

ِميُع الَبِصيُر  الَِّذي َباَرْكَنا َحْولَُه لُِنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ
«Аллаһ пәк. Мұғжизаларымызды көрсету үшін 

(Аллаһ тағала) бір түні Өз пендесін (Мұхаммедті) 
әл-Харам мешітінен төңірегі тұнған береке-байлық – 
әл-Ақса мешітіне алып келді. Шынында, Ол (Аллаһ 
тағала) естуші әрі көруші»575, – делінген.

Бараат түні. Шағбан айының он бесінші түні – 
барағат түні. Бараат түні – баршаның тағдыры белгіленіп, 
періштелерге тапсырылып576, құлдардың жасаған 
амалдары Аллаһ тағалаға ұсынылады. Бұл түннің бір 
уақыты бар: кім сол уақытта шынайылықпен дұға 
қылса, міндетті түрде дұғасы қабыл болады. Бұл түнде 

575 «Исра» сүресі, 1-аят
576 «Дұхан», 44/3; Тафсиру Табарани, 13/109; Ибраһим Жанан, 

Кутубу-ситта, 3/287
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баршаның бір жыл ішіндегі рызығы белгіленіп, олардың 
кедей немесе бай, абыройлы немесе қор болатындығы 
жазылады. Сондықтан бұл түні намаз оқудың сауабы 
орасан. Бірақ бұл түнге арнайы белгіленген намаз жоқ, 
болса да ол нақты емес. 

Бараат түнінде оқылатын намаздың аты 
«салатул-хайр». Бұл намаз кейбір риуаяттар бойынша 
жүз рәкат делінген. Әр рәкатында «Фатиха» сүресінен 
кейін он мәрте «Ықылас» сүресін оқуға болады. 

Қадір түні. Рамазан айының жиырма жетісіне сай 
келетін қадір түнін құлшылықпен өткізудің сауабы мол. 
Құран кәрім Аллаһ елшісіне (с.а.с.) осы түннен бастап 
түсе бастаған. Бұл түнде дұға сөзсіз қабыл болатын 
бір сәт бар. Бұндай қасиетті түнде тарауих намазынан 
кейінгі уақытты нәпіл намаздар оқып өткізудің сауабы 
мол. 

Кейбір көзқарастарда қадір түні жоқ дегенде екі 
рәкат, орталама жүз рәкат ең көбі мың рәкат нәпіл 
намаз оқуға болатындығы айтылған. Екі рәкат нәпіл 
намаз оқып, намаздың әрбір рәкатында екі жүз аят оқуға 
болады. Егер жүз рәкат намаз оқылса, әрбір рәкатында 
«Қадыр» сүресімен бірге үш мәрте «Ықылас» сүресін 
оқып, екі рәкаттан қайыруына болады. Айша (р.а.) ана-
мыздан қадір түні қандай дұға оқу керектігін сұрағанда:  

 Аллаһумма, иннәка афуун» اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعّنِي 
тухиббул-афуа фағфу анни» (Уа, Аллаһ тағалам! Сен 
аса кешірімдісің, кешіруді ұнатасың, мені кешіре гөр!) 
– деген дұғаны айтқан577. 

Бұл намаздар осылай оқылуы тиіс деген бұлтартпас 
нақты дәлелдермен бекітілмеген. Дегенмен мұндай 
қасиетті түндерді құлшылықпен өткізудің мәні зор. 

577 Тирмизи, Дағауат, 84 



335Намаз

Намазға қатысты сұрақ-жауаптар

Науқастың намазы 
Ислам – жеңіл дін. Аллаһ тағала пендеге шамасынан 

тыс ауыртпалық жүктемеген. Сондықтан науқас адам 
шамасына қарай құлшылығын орындайды. Мысалы, на-
мазда қиямда тік тұра алмаған жағдайда отырып оқиды. 
Намазда сәжде мен рукуғ жасай алмаған адам иша-
ратпен оқиды. Бұл жеңілдікке дәлел. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) бірде Умран ибн Хасинға: «Тік тұрып намаз 
оқы, егер бұған шамаң жетпесе, отырып оқы. Бұған 
да шамаң жетпесе, жатып оқы»578 – деп бұйырған. 
Және бір хадисінде: «Егер шамаң жетпесе, жатып 
оқы. Аллаһ тағала ешкімге көтере алмайтын міндет 
жүктемейді»579 – деген. 

Аурудың түрлері көп, соның ішінде намаздың па-
рыздарын толық орындауға бөгет болатын аурулар бар. 
Мысалы, намаз оқыса ауруы асқынса немесе тәжірибелі 
мұсылман дәрігердің нұсқауы бойынша кеселінің жа-
зылуы кешігетін болса немесе қиямда түрегеп тұрғанда 
ауруы қатты асқынса, басы айналса, тік тұрғанда кіші 
дәреті тоқтамаса т.с.с. жағдайлар. 

Науқас түрегеп тұрып намаз оқи алмаса, өзіне 
ыңғайлы түрде отырып оқиды. Тәкбірді отырып айтады. 
Шамасы жетсе рукуғ, сәжде жасайды. Егер сәжде мен 
рукуғ жасай алмаса, ишаратпен жасайды яғни отырған 
күйде басын рукуғқа игенде, біраз иеді. Ал сәждеге 
игенде, одан төменірек иеді. Сәжде мен рукуғтың бірдей 
деңгейде болып қалмауына көңіл бөледі. 

Науқас адам қиямда тұруға шамасы жетіп, бірақ 
рукуғ пен сәждеге шамасы жетпесе, отырып намаз 
оқиды. Мұндай жағдайда отырып намаз оқуы абзал. 

578 Бұхари, 1117
579 Бұхари, Таксир, 19; Әбу Дәуіт, Салә, 175
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Өйткені қиямға қарағанда отырып оқу сәжде жасау үшін 
ыңғайлы580.

Сәждені шамасына қарай иіліп жасайды, жастық, 
орындық секілді бір нәрсе көтеріп әкеп, маңдайына 
тигізуге болмайды. 

Жабирдің риуаят еткен хадисінде бір науқастың 
қалын сұрап барған Аллаһ елшісі (с.а.с.) намаз оқығанда, 
әлгі кісінің маңдайына жастықты көтеріп әкеп тигізу 
арқылы сәжде жасағанын көреді. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) оның жастығын алып тастайды. Науқас жалма-
жан қолына ағаш алып маңдайына тақап сәжде қылады. 
Аллаһ елшісі (с.а.с.) оны да алып тастайды да, былай 
дейді: «Шамаң жетсе, сәждені жерге жаса, ал шамаң 
жетпесе, басыңды изеп ишаратпен оқы. Сәжде 
жасағанда, рукуғтан төмендеу иіліп жаса»581, – деп, 
шамасы жетпеген адамның ишаратпен оқи алатындығын 
көрсеткен. 

Егер отыра алмаса, шалқасынан жатып, аяқтарын 
құбылаға қаратып, ишаратпен оқиды. Ишаратпен оқу 
дегеніміз – басын алдына қарай біраз иіп рукуғ жасаса, 
сәждеге одан артығырақ иеді. Шалқалап жатып намаз 
оқығанда, жүзі Қағбаның жоғарғы жағына бағытталып 
намаз оқиды. 

Егер бір жақ жанымен жататын болса, жүзін 
құбылаға қаратып, ишаратпен оқиды. Алайда шалқалап 
жатып оқу, бүйірлеп жатып оқудан абзалырақ. Өйткені 
шалқалап жатып оқығанның сәжде мен рукуғтағы жасай-
тын ишараты Қағбаның жоғарғы жағына бағытталады. 
Ал жанымен жатып оқығанның ишараты Қағбаның бір 

580 Уахбату Зухайли, 639 
581 Хадистің негізін тапқан әл-Баззаз, әл-Байһақи, Әбу Яғла. Ибн 

Омардан Табари риуаят еткен. (Нәсбур- райә, 2/175).
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қырына бағытталады. Бұған қоса оң жағымен жатып 
оқу, сол жағымен жатып оқудан абзалырақ582. 

Егер басымен ишарат жасай алмайтындай дімкәс 
болса, намазды кейінге кешіктіреді. Көзімен, қасымен 
ишарат жасап намаз оқуға болмайды. Әбу Ханифаның 
көзқарасында намаздың бір рүкіні ең ауыр жағдайдың 
өзінде бастың қимылдауымен орындалады, басқалай 
орындау мүмкін емес делінген. Ал Имам Юсуфтың 
көзқарасы бойынша, мұндай ауыр жағдайда көзі мен 
қастары арқылы ишаратпен оқи алады деген583. 

Намазды кешіктіреді дедік, өйткені намазды осын-
дай қиындық тартқанда, қозғалуға шамасы жетпе-
ген жағдайда ғана кейінге қалдыруға рұқсат берілген. 
Алайда қашан шамасы жетсе, сол сәттен бастап 
оқымаған намаздарының қазасын өтейді. «Һидаяда» 
осылай делінген. Ал «әл-Бадайғ» кітабында «Егер 
намаздың қазасы бір күндік намаздың санынан көбейіп 
кететін болса, қазасын өтемейді» деген көзқарас бар. 
Науқас есін білетін болса да. Өйткені науқас адам намаз 
оқуға шамасы жетпеген болып саналады. Бұл көзқарас 
та дінді қиындатпай, жеңілдету мақсатымен айтыл-
са керек. Өйткені бұл көзқарасты көпшілік ғұламалар 
құптап, осылай пәтуа берген. 

Намазды түрегеп тұрып оқып жатқанда, науқастанып 
қалса, намаздың қалған бөлігін шамасына қарай отырып 
оқиды. Бірақ шамасы жетсе, сәжде мен рукуғты толық 
жасайды. Егер сәжде мен рукуғ жасай алмайтындай 
дәрежеде науқас болса, бұларды ишаратпен оқиды. Ал 
отыра алмаса, жатып оқиды. 

Науқас адам намазды ишаратпен оқу үстінде, ау-
руынан айықса, яғни рукуғ пен сәжде жасай алатындай 

582 Уахбату Зуһайли, 639
583 Дөндүрен, 240-б.
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жағдайда ауруынан айықса, намазын қайта басынан 
бастап оқиды. 

Естен тану
Егер естен тану бір тәуліктен көп уақытқа созылып, 

қаза намазының саны алтыға жетсе, намаздың қазасы 
оқылмайды. Намаздың міндеттілігі мойнынан түседі. 
Талып жатқан уақытта оянып қайта талып қалса, ол есін 
жиғанға саналмайды, өте қысқа уақыт болғандықтан, 
еш нәрсеге үлгермейді. Ал егер ақылынан алжасу мен 
есін білмеу бір тәуліктен аз болса, қазасын өтейді.
Егер қаза намаздары бір тәуліктен асып кетсе, қазасын 
өтемейді. Оған дәлел Нафи риуаят еткен хадис. Бұл 
хадисте: «Ибн Омар бір күн бір түн есінен танып ес-
түссіз жатты. Есін жиғаннан кейін қаза намазда-
рын өтемеді. Келесі намазын оқу үшін жүзін құбылаға 
бұрды» – делінген. Және бір хадисте: «Ибн Омар үш 
күн бойы ес-түссіз жатты, бірақ қаза намаздарын 
өтемеді» – делінген584. 

Ал қаза намаздары бір тәуліктен аспаса, қазасы 
өтелетіндігіне мына хадис дәлел: «Аммар ибн Иасир 
бесін, екінті, ақшам, құптан намаздарының уақытында 
есінен танып жатты. Түн ортасында есін жиды да, 
оқи алмаған бесін, екінті, ақшам, құптан намаздарының 
қазасын өтеді»585. 

Есірткі қолданғандықтан есін білмей намаздарын 
қаза етсе, барлық қаза намаздарын өтеуі парыз. Әрі 
есірткі харам болғандықтан, күнә істеген болып сана-
лады. 

Есін білмеудің себебі: арақ, есірткі, қандай да бір 
дәрі-дәрмек болатын болса, қанша уақытқа созылса да 

584 Дарақұтни, 1884
585 Дарақұтни, 1881
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қазасын өтеу керек. Өйткені бұларды адам өз еркімен 
қолданған болып табылады586. 

Имам Мұхаммад наркоз, дәрі секілді адал нәрселер 
арқылы есінен танса, қазасын өтемейді. Өйткені наркоз 
немесе дәрі қабылдаған адам емделу мақсатында 
қолданса, науқас адамның үкіміне кіреді. Ал егер мас 
болу мақсатымен қолданса, күнәға кіреді әрі қазасын 
өтеу керек, – деген587. 

Жолаушы намазы
Адамның тұрғылықты мекендеген жерінен басқа бір 

жерге жолға шығуына араб тілінде сафар десе, қазақ 
тілінде сапар делінеді. Ал осы сапарға шығушыны араб 
тілінде мусафир, ал қазақ тілінде жолаушы деп атаған. 

Ислам дінінде жол машақатына байланысты 
жолаушыға түрлі жеңілдіктер берілген. Жолдағы 
қиындықтар әр түрлі болуы мүмкін. Атап айтқанда, 
жолда жүру ауыртпалығы, шаршап-шалдығуы, діттеген 
жеріне жету уайым-қайғысы, т.б. Бұған қоса жолға шығу 
себебіне байланысты уайым мен қорқыныштар, артта 
қалған әйел, бала-шағасын ойлап еркін жүре алмауы, 
жолдағы көлік пен түрлі қауіп-қатерлер де қосылады. 
Жолаушы болса осындай қиындықтан құтылып 
дереу жұмысын аяқтап өзінің қалыпты өміріне уақыт 
жоғалтпай қайтуды ойлайды. Ал Ислам діні қандай 
жағдай болмасын мұсылмандық парыздарды тастамауға 
шақырады. Сол себепті дінімізде біраз жеңілдіктер 
жасалған. Мысалы, жолаушы үшін төрт рәкаттық на-
маздар екі рәкатқа қысқартылады, мәсіге үш күн 
мәсіх тартып жүре алады, жұма, ораза айт, құрбан айт 

586 әл-Һидая әл-Алайя 88, Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи 
сәубиһил-жәдидә, Бейрут, 1998 ж. 309-б.

587 Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә,. 309-б. Рәддул-Мұхтар 
1/512
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намаздарының уәжіптігі жолаушының мойнынан түседі, 
ораза айында ораза тұтпауға болады (тек елге оралғанда 
оразаның қазасын өтейді).

Жолаушының уақыты 
Мұсылман адам жолаушы болып саналу үшін орта 

жүріспен үш күндік жол жүру керек. Таң атқаннан түске 
дейін, яғни бесін намазының уақытына дейін жүру бір 
күндік жол жүру болып саналады. Кейбір ғалымдар 
күніне алты сағат жол жүруді бір күндік жол деп 
санаған. Олай болса үш күндік жол жүру қашықтығы он 
сегіз сағатты құрайды. Міне, сондықтан құрлықта орта 
жүріспен, ал теңізде орта деңгейлі, желді күні желкенді 
кемемен он сегіз сағат жол жүру жолаушы уақыты 
болып саналады588. Бір адам сағатына орта жүріспен бес 
шақырым жүретін болса, бұл 90 шақырымды толтыра-
ды. Бұл жерде жолаушы уақыты толу үшін баруды ғана 
есептейді, қайту жолын есептемейді. 

Тағы бір көзқарас бойынша, орта жүріспен жүрген 
жүргінші үш күнде он сегіз фарсах жүреді делінген. Бір 
фарсахтың мөлшері үш – миль. Бұл біздің санағымыз 
бойынша, 89 шақырым болады589. 

Осыдан келіп Ханафи мәзһабында жолаушы 
болу үшін үш күндік жол жүру шарт қылынған. Бір 
мұсылманның қашан жолаушы болып саналатынына 

Пайғамбарымыздың (с.а.с.): َو لَْيَلٍة،  َو  َيْوٍم  َكَماَل  اْلُمِقيُم   َيْمَسُح 

 ,Тұрғын кісі толық бір күн, бір түн»  اْلُمَساِفُر َثَلَثَة َأيَّاٍم َولََيالِِيَها
ал жолаушы үш күн, үш түн мәсіге мәсіх тартады»590 
588 әл-Һидая әл-Алайя
589 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 310-б. Саләтул-мусафир
590 Тирмизи, 98



341Намаз

– деген хадисі дәлел. Яғни үш күн жол жүрген кісі ғана 
жолаушы болып саналады. 

Ибн Омардан жеткен хадисте: Аллаһ елшісі (с.а.с.):  

 Әйел баласы өзіне үйленуі» َل ُتَساِفر اْلَمْرَأة َثَلَثة َأيَّام ِإلَّ َمَع ِذي َمْحَرم
тыйым салынған етжақын туысы қасында болмаса, үш 
күн бойы жол жүре алмайды»591, – деген. Жолаушылық 
үш күн болатынын осы хадис нақтылауда. 

Али ибн Рабиға бір риуаятында: «Ибн Омар-
дан: «Қанша қашықтықта намаз қысқарады»? – деп 
сұрадым. Ол: «Суайданы білесің бе»? – деді. Мен: «Жоқ, 
бірақ естуім бар», – дедім. Ол: «Ең аз үш түн (жүріп 
жететін жер), егер ол жерге жол жүретін болсақ, на-
мазды қысқартып оқимыз», – деді»592 – делінген. 

Бұл қашықтықты жылдамдықпен аз уақыт ішінде 
жүріп өткен кісі жолаушы болып саналады. Кейде барар 
жерге екі бағыт болып, біреуі 90 шақырымды толтырып, 
ал екіншісі 90 шақырымнан аз болуы мүмкін. Мұндай 
жағдайда біріншісімен жолға шықса жолаушы болып са-
налады, ал екіншісімен шықса жолаушы саналмайды. 

Жолаушы тегіс жерде де, тауда да, теңізде де түйенің 
жүрісімен немесе адамның орташа жүрісімен үш күн 
жол жүретін болса жолаушы саналады. Теңізде орташа 
деңгейлі желкенді кемемен жүру есептелсе, тауда 
қиындығына қарай орташа жүріспен есептеледі. Ал 
тегіс жерде асығыс пен баяудың ортасындағы орташа 
жүріспен үш күн жол жүру арқылы жолаушы санала-
ды593. Қазіргі таңда ғалымдар бұл үш күндік жолды 89-90 
шақырым деп есептеген. Сондай-ақ бұл қашықтықты 
қандай көлікпен жүрсе де, 90 шақырымды асатын болса, 
жолаушы саналады деген пікірде. 

591 Сахих Бұхари, 1087
592 Мууатта, бабу қасру салә: 1/293.
593 Китабул-ихтияр литалилил-Мұхтар 105-б.
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Жолаушы болу үшін барған жерінде 15 
тәуліктен аз уақыт аялдауы керек. 
Жолаушы бір жерде 15 күн немесе одан көп уақыт 

аялдауға ниеттенсе, намазын қысқартып оқуына құқығы 
жоқ, намаздарын толықтырып оқиды. Ал егер 15 күннен 
аз уақыт қалуға ниет етсе, парыз намаздарын қысқартып 
оқиды.

Бір жерде 15 күннен аз тұрақтайтын болса, намаз-
дарын қысқартып оқитындығы жайлы Әнас (р.а.) бір 
сөзінде: «Біз Аллаһ елшісімен (с.а.с.) бірге Мәдинадан 
Меккеге барған едік. Меккеден Мәдинаға қайтқанша 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) намаздарды қысқартып екі 
рәкаттан оқыды», – деді. Сонда Яхия Әнастан: «Мек-
кеде қанша уақыт болдыңдар»? – деп сұрағанда ол: 
«Он күн»594, – деп жауап берді. Демек, Меккеде он күн 
болғандықтан, намаздарын қысқартып оқыған. 

Намазды толық оқу үшін барған жерде жоқ дегенде 
он бес күн немесе одан көп уақыт тұру керектігін айттық. 
Бұл жайында Ибн Аббас және Ибн Омар: «Егер бір елді 
мекенге жолаушы болып кірсең және ол жерде он бес 
күн тұрамын деп ниеттенсең, намаздарыңды толық 
оқы. Қашан қайтарыңды білмесең, намаздарыңды 
қысқартып оқы»595, – деген. 

Ендеше жолаушы бір елге жұмыспен келсе, ол жерде 
он бес күннен аспайтын болса, намазын қысқартып 
оқиды. «Ертең бітеді» деп осылайша бір жыл жүрсе де, 
ниетінде тез арада отанына оралу болғандықтан, намаз-
дарын қысқартып оқи береді. Өйткені Ибн Омар (р.а.) 
алты ай бойы Әзірбайжанда тұрған кезінде намаздарын 

594 Сахих Бұхари, 1080
595 Насбур-райә фи тахрижил ахадис, Саләтул-мусафирин 3/315; 

Умдатул-Қари, 7/117
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қысқартып оқыған596. Бұл жайлы көптеген сахабалардың 
риуаяттары бар. 

Жолаушылық қашан басталады?
Тұрғылықты жердің соңғы үйлерінен шыққаннан 

кейін жолаушы үкімі жүре бастайды. Қалаға жалғасқан 
үйлер әр жерде болса, ол үйлердің соңғысынан өткенде 
жолаушы болып саналады. Қалаға жалғасқан ауыл болса 
ол ауылдан өту керек. Қала тұрғындарының қажеттілігі 
саналатын: қырман, бәйге ұйымдастыру жерлері, 
қабірлер, мал қоралар секілді жерлерден де асу керек. 

Қаланың көзден таса болуы шарт емес. Бұған қоса 
бұзылған үйлер мен созылып жатқан бақшалар қалаға 
жатпайды. Күркеде тұрушы тұрғындардың үйлерінен де 
өту керек597. 

Ал қазіргі таңда көптеген қалалар мен ауыл-
дарда, олардың бітуі мен басталу жерлері арнайы 
белгілермен белгіленген және арқашықтықтары да 
санаулы. Сондықтан осындай жеңілдіктерді қолдану 
дұрысырақ.

Намаздың қысқаруы
Егер жолаушы 89 шақырымнан астам жерге 

ниеттеніп шықса, тұрғылықты жерінен шығысымен 
намазын қысқартып оқиды, 89 шақырымнан асу шарт 
емес. Әнастың (р.а.) риуаят еткен хадисінде: 

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم ِباْلَمِديَنِة َأْرَبًعا، َو َصلَّْيُت  ِ َصلَّى الَّ ْهَر َمَع َرُسوِل الَّ َصلَّْيُت الظُّ

َمَعُه اْلَعْصَر ِبِذي اْلُحَلْيَفِة َرْكَعَتْيِن، َو َكاَن ُمَساِفًرا
«Мен Мәдина қаласында бесін намазын Аллаһ 

елшісімен (с.а.с.) бірге төрт рәкат етіп толық оқыдым. 
596 Кәнзул-Уммал, 8/405. Насбур-райә, 2/128
597 Уаһбату Зуһайли, 328
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Ал намаздыгер намазын Зул-халифа деген жерде екі 
рәкат етіп қысқартып оқыдық»598, – делінген. 

Ибн Хажар бұл хадистен сапарға ниеттенген кісінің 
тұрғын жерінен шығысымен намазын қысқартып оқи 
алатындығын білдірген. Өйткені жоғарыдағы хадис-
те айтылғандай Пайғамбарымыз (с.а.с.) Мәдинадан 
шыққанда жолда Зул-халифа деген жерде намазын 
қысқартып оқыған. Ал Зул-халифа елінің Мәдинадан 
ұзақтығы 89 шақырым емес, одан аз еді (алты миль). 
Аллаһ елшісінің (с.а.с.) негізгі ниеттеніп шыққан 
жері Мекке болатын. Ендеше, бір мұсылман өзінің 
тұрғылықты жерінен 89 шақырым ұзақтықтағы бір ме-
кенге ниеттеніп шықса, бірақ жолда қандай да бір ауылға 
тоқтаса, жолаушы саналып, намазын қысқартып оқи 
алады. Ниеттенген жеріне жеткенге дейін қысқартып 
оқи береді. 

Үкімі 
Жолаушы намазы һижреттің төртінші жылы 

шариғатқа енген. Бұл турасында Құран кәрімде: 

َلِة ِإْن  ْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ َو ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي اْلَ

ِبيًنا ا مُّ ِخْفُتْم َأن َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا ۚ ِإنَّ اْلَكاِفِريَن َكاُنوا لَُكْم َعُدوًّ
«Жер бетінде сапар шеккендеріңде кәпірлердің 

сендерге қастандық істеуінен қорықсаңдар, сендер-
ге намазды қысқартуда күнә жоқ. Негізінен, сендерге 
кәпірлер ашық қаскөй»599, – деген аят кездеседі. 

Аятта намазды қысқартудың басты себебі қорқу 
болғанмен, мұның алдындағы аятта Аллаһ жолында 
һижрет жасау жайында және бұл аяттан кейінгі аятта 
соғыс барысында Пайғамбарымыздың (с.а.с.) қалай 

598 Сахих Бұхари, 1089
599 «Ниса» сүресі, 101-аят. 
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намаз оқитындығы турасында айтылған. Сондықтан 
бұл аят соғыс және т.с.с. қиын сапарларда намазды 
қысқартып оқуды білдірген. Тағы бір ескерте кетерлігі 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) көпшілік сапарлары қауіпті 
еді. Яғла ибн Умайя бірде Омар ибн Хаттабқа: «Біз не 
үшін намазды қысқартып оқимыз, жол-жөнекей төніп 
тұрған қауіп жоқ қой» ,– дегенде, Омар (р.а.): «Аллаһ 
елшісінен (с.а.с.) бұл жайында сұрағанымда, Ол (с.а.с.): 

َق الَّ ِبَها َعَلْيُكْم َفاْقَبُلوا َصَدَقته   Бұл – Аллаһ тағаланың» َصَدَقة َتَصدَّ
бізге берген садақасы (жеңілдігі). Аллаһтың садақасын 
алыңдар», – деген»600, – деп түсіндіреді. 

Аллаһ елшісінің (с.а.с.) қажылыққа, ұмраға, 
жорыққа аттанғанда, сапар намазын оқығандығы жайлы 
мутәуәтір риуаяттар бар. Мәселен, Ибн Омар (р.а.): 

َفِر َفَلْم َيِزْد َعَلى  ُ َعَلْيِه َو َسلََّم- ِفى السَّ ِ -َصلَّى الَّ ِإّنِى َصِحْبُت َرُسوَل الَّ

ُ َعْنُه َفَلْم َيِزْد َعَلى  ُ، َو َصِحْبُت َأَبا َبْكٍر َرِضَى الَّ َرْكَعَتْيِن َحتَّى َقَبَضُه الَّ

ُ، َو َصِحْبُت ُعَمَر َفَلْم َيِزْد َعَلى َرْكَعَتْيِن َحتَّى َقَبَضُه  َرْكَعَتْيِن َحتَّى َقَبَضُه الَّ

ُ، َو َصِحْبُت ُعْثَماَن َفَلْم َيِزْد َعَلى َرْكَعَتْيِن الَّ
«Расулаллаһпен (с.а.с.) сапарда бірге болдым, 

бақиға аттанғанша сапарда екі рәкаттан артық 
оқымайтын. Әбу Бәкірмен (р.а.) бірге сапарда болдым, 
ол да дүниеден өткенше сапарда екі рәкаттан артық 
оқыған емес. Омармен (р.а.) сапарда бірге болдым, 
ол да көз жұмғанша екі рәкаттан артық оқымады. 
Османмен (р.а.) сапарлас болдым, жан тапсырғанша 
екі рәкаттан артық оқымады»601 – деп, сапарда 
парыздардың қысқартылатындығын нақты білдірген. 

Ибн Аббас (р.а.): 
600 Мүслим, Китабус-салә, 1108
601 Сахих Мүслим, 689
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َفِر َركَعَتيِن،  َلَة ِفي اْلَحَضِر َأرَبعًا، َو ِفي السَّ ُ َعَلى لَِساِن َنِبّيُِكم الصَّ َفَرَض الَّ

َو ِفي اْلَخوِف َركَعة
«Аллаһ тағала Пайғамбарымыздың (с.а.с.) тілімен 

тұрғынға төрт рәкат, ал жолаушыға екі рәкат оқуды 
бұйырды»602, – деген. 

Фиқһ ғалымдары сапарға шыққанда намазды 
қысқартып оқуға бір ауыздан рұқсат берген. Сапардың 
мақсаты: қажылық, ұмра жасау немесе достарымызды, 
науқас біреуді, әке-шешемізді зиярат ету, мешітті зиярат 
ету секілді түрлі мақсаттар болса да, кісі жолаушы болып 
саналады, намаздарын қысқартып оқиды. 

Сапар намазы деген – төрт рәкаттық намаздарды екі 
рәкатқа қысқартып оқу. 

Қысқартып оқитын намаздар: бесін, екінті, 
құптан намаздары. Бұл намаздарды екі рәкат қылып 
сапарда қысқартып оқиды. Ал ақшам мен таң намазы 
қысқартылмайды. Өйткені таң намазының өзі екі рәкаттан 
тұрады, ал ақшам намазы үш рәкат болғандықтан бір 
рәкатын қысқартудың жөні жоқ.

Ахмед риуаят еткен хадисте Айша анамыз (р.а): 
«Мәдинаға һижрет еткенде тұрғындардың намазда-
ры (екі рәкаттан төрт рәкатқа) көбейді, ал ақшам 
намазы үш рәкат күйінде қалды, өйткені ол күндіздің 
тақ санды намазы еді. Ал таң намазы екі рәкат күйінде 
қалды, өйткені ол намазда қыраат ұзағынан оқылатын 
болғандықтан қосымша рәкат қосылмады»603, – деген. 

Бұл хадисте ақшам намазының алғашқыда үш рәкат 
ретінде парыз болғандығы, кейін басқа намаздардың 
саны төртеуге көбейгенде сапар намазының саны екі 
рәкат күйінде қалғандығы айтылған. 

602 Сахих Мүслим, 687 
603 Мәжмуул-фатауи 114/23
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Имран ибн Хусайнның риуаят еткен хадисінде: 
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) сапарда ақшам намазынан басқа 
намаздардың барлығын екі рәкаттан оқитын» – 
делінген604. 

Сондықтан ханафи мәзһабында сапарда намаз-
ды қысқартып оқу уәжіп және азима. Сапар намазда-
рын әдейі толығымен төрт рәкат қылып оқу – мәкрүһ. 
Егер жолаушы екі рәкат оқып, одан кейін ташаһһудке 
(ақырғы отырысқа) отырып, артынша тағы екі рәкат 
қосып толықтырып оқитын болса, алғашқы екі рәкаты 
парыздың орнына өтелген болады, ал қалған екі рәкаты 
нәпіл намазға айналады. Алайда намазды екі рәкат 
етіп бітірмегені үшін, яғни сәлемді кешіктіргені үшін 
әдепсіздік жасаған болады. Ал егер екінші рәкаттан 
кейін, «әт-тахиятқа» отырмай төрт рәкат оқитын болса, 
намазы түгелдей жарамсыз болып саналады, бұл намаз-
ды қайта оқуы керек. Бұған дәлел жоғарыда айтылған 
Ибн Аббастың риуаят еткен хадисі. 

Жолаушы намазын қашан толық оқиды?
Жолаушы отанына оралған мезеттен намазын толық 

оқиды. Өйткені намазды қысқартып оқитын негізгі себеп 
бітті. Ол негізгі себеп 89 шақырымдық жолаушылық еді. 
Және 89 шақырымды жүрместен, жолдың жартысынан 
отанына оралуды ниет етсе, намазын толық оқиды. 
Өйткені белгіленген жолаушылық шақырымды жүрген 
жоқ. 

Демек, намазды толықтырып оқудың екі жағдайы 
бар: бірінші жағдайы: Отанына оралу, яғни қалаға немесе 
ауылға кіру. Екінші жағдай: 89 шақырымды жүрместен, 
ниеттенген жеріне бармастан қайтуға ниет ету. 

604 Бадаиу Санайу фи тарибу шараиу, 1/395



348 Ислам ғылымхалы 

Егер белгіленген шақырымды өткеннен кейін 
оралуға ниет етер болса, намазын отанына кіргенге 
дейін қысқартып оқи алады605. 

Ханафи фиқһында отанның үш түрі бар
1. Тұрақты мекен. Туылған, үйленген немесе біраз 

уақыт тұрақты тұрған жері. Бұл тұрақты мекенінен басқа 
бір жерге жұмыс, оқу және т.б себептермен көшетін 
болса алғашқы жері тұрақты мекендіктен шығады. 
Көшіп келіп, тұрақтанған жері оның тұрақты мекеніне 
айналады. 

2. Уақытша мекен. Жолаушы он бес күн немесе 
одан көп қалуға ниет еткен жер.

3. Қонақ жер. Жолаушының он бес күннен аз 
тұрақтайтын жері.

Көшіп жүргенде қандай жағдайда толық оқиды 
және қандай жағдайда қысқартып оқиды?
 Егер тұрақты мекенінен яғни тұрақты жұмыс орны 

саналған мекеннен, әйелі мен жанұясы бар басқа отанға 
баратын болса, намазын толық оқиды. Осы секілді қандай 
да бір қалада жұмыс істейтін біреу өзінен шалғайдағы 
бір ауылдағы жанұясына зияратқа келсе, намазын толық 
оқиды. Бұл аралықта 89 шақырым болсын немесе бол-
масын бәрібір намаздарын толықтырып оқиды. Өйткені 
оның тұрақты екі отаны бар деп есептеледі. Жұмыс 
орны да, отбасы бар жер де отаны саналады.

Ауылында тек жылжымайтын мүлкі ғана қалса, 
яғни үй немесе жер секілді. Бұл ауылға келгенде, на-
мазын қысқартып оқиды. Өйткені негізгі отаны тұрақты 
жұмыс орны болып кетті. Тұрақты жұмыс орны, отаны 
болып саналады.

605 әз-Зуһайли, 342-б.
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Сол секілді негізгі отанынан отбасымен бірге көшіп, 
басқа бір жерге орналасқаннан кейін, қандай да бір 
қажеттілікпен қайта оралса, намазын қысқартып оқиды. 
Өйткені отбасы екінші мекенге көшу арқылы, негізгі 
отаны көшіп келген жері болып саналады. Бұған дәлел 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) Мәдинадан Меккеге келген-
де намаздарын қысқартып оқуы еді. Өйткені Меккеден 
көшіп кеткен болатын. Қайта оралғанда намаздарын 
қысқартып оқыған606. 

Әке-шешесінің үйінен баласы отбасымен бөлек 
шығып, көшіп кетіп, кейіннен әке-шешесінің үйіне 
зияратқа келетін болса, әке-шешесінің үйіне байланыс-
ты үкім өзгереді. Егер әке-шешесінің тұрып жатқан үйі 
баланың үйі болса толық оқиды. Ал ол үй оған тиесілі 
емес яғни әке-шешесінің үйлері болса қысқартып 
оқиды. 

Жолаушының намазды қысқартып оқи алмай-
тын жағдайлары

 ♦ Жолаушы 15 күн бір елде немесе ауылда тұруға 
ниеттенсе, намазын қысқартып оқи алмайды. Ал 
егер жолаушы екі немесе одан көп ауылдың (елдің) 
қайсысында тұратыны нақты белгілі болмаса нама-
зын қысқартып оқиды. 

 ♦ Жолаушыларға тұрғын имам болып намаз оқытса, 
жолаушылар намаздарын толық оқиды. 

 ♦ Жолаушының жеке мақсаты болмаса, яғни 
жолаушылық мақсат басқа біреуге байланысты 
болса. Мысалы, әйелі-күйеуіне, әскер-қолбасшыға, 
жалданушы-жалға алушыға еруі секілді. Мұндай 
жағдайда еруші жол басшыдан қайда және қанша 
шақырымдық жерге бара жатқандығын сұрауы 
керек. Жол басшының жауабына қарай амал жа-

606 әз-Зуһайли, 343-б.
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сайды. Егер 89 шақырымнан ұзақ жерге барамыз 
десе, қысқартып оқиды, одан аз болса, намазын 
толық оқиды. Ал егер жалға алушы жауап бермеген 
жағдайда тұрғын секілді намаздарын толық оқиды, 
егер 89 шақырымнан асып кететін болса қысқартып 
оқиды. Сұрай алмау, сұрап тұрып жауабын алмау-
мен тең607. 

 ♦ Қайда барары нақты болмаса ханафи мәзһабы       
бойынша мұндай жағдайдағы жолаушы қайта 
оралғанға дейін намаздарын қысқартып оқиды608. 
Мысалы, жоғалған малын іздеп жолға шыққан 
адам немесе қайда баратын жері белгісіз қыдырып 
шыққан адам намазын қысқартып оқиды. Алайда 
кейбір ғалымдардың көзқарсы бойынша толық оқу 
керек деген де бар609. 

 ♦ Ханафи мәзһабында жолаушылық мақсаты мейлі 
рұқсат етілген (халал) істер немесе рұқсат етілмеген 
(харам) істер үшін болсын айырмашылығы жоқ, на-
маздарын қысқартып оқи алады. Мысалы, шариғатқа 
сай келмейтін көңіл көтеру мақсатымен немесе бір 
харам тірлік істеу үшін жолға шыққан жолаушы на-
мазды қысқартып оқи алады. Өйткені Құранның 
«Қашан жер жүзінде сапарда болсаңдар, намаз-
ды қысқартуда сендер үшін күнә жоқ»610 – деген 
аяты шариғаттың тыйым салған немесе тыйым 
салмаған істері деп сапардың мақсатын бөліп жарып 
айтпаған611. Ал ханафи мәзһабынан басқа мұжтаһит 
ғалымдар жолаушылық мақсатқа мән берген. Егер 

607 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
Бейрут, 1998 ж. 313.

608 әз-Зуһайли, Ислам фиқһ энциклопедиясы, 426-б.
609 әз-Зуһайли, 345
610 «Ниса» сүресі, 101-аят.
611 Табиинул-хаққ 1/215, Дөндүрен, 382-б.
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сапардың мақсаты арақ, темекі секілді харам заттар-
ды әкеліп сату болса, онда намаздарын қысқартып 
оқуға, мәсіге үш күн мәсіх тартуға, ораза айында 
ауыз ашуға рұқсат етілмейді деген. Өйткені мұндай 
жолаушылар Аллаһтың тыйым салған күнә істері 
үшін жолға шығып отыр. Ал жалпы қағида бойын-
ша: «Шариғаттың рұқсаттарын күнә мен харам 
істерге қолдануға болмайды»612. 
Жолаушының қаза намаздары қалай оқылады?
Намаз өз уақытында қалай оқылу керек болса, қазасы 

да солай оқылады. Жолаушының сапари екі рәкаты қаза 
болса мейлі еліне оралсын, мейлі әлі сапарда жүрсін 
қазасын қысқартып оқиды. Өйткені парыз намаздың 
оқылу түрі уақыттың шығуымен өзгермейді613. Егер 
тұрғынның төрт рәкаттық намазы қаза болса, сапар-
да жүрсе де, тұрғын болса да, қазасын төрт рәкат етіп 
толық оқиды614. 

Сапарда сүннет намаздар оқыла ма?
Аллаһ елшісінің (с.а.с.) бір сапарда таңғы намазға 

ұйықтап қалғанда, оянған соң таң намазының екі 
рәкат сүннетін оқып, одан кейін парызын оқығандығы 
айтылған615. Абдуллаһ ибн Омардың бір риуаятында: 
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) түйесінің үстінде жүзі қайда 
бұрылса, басын сол бағытқа иіп (ишаратпен) нәпіл 
намаз оқитын. Ибн Омар да осылай оқитын»616 – 
дейді. 

612 Дөндүрен, 380-б.
613 әз-Зуһайли, 343-б. 
614 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 315-б.
615 Сахих Мүслим, 680,681; Мактаба шамила Сахих Мүслим 2/138; 

1594. Умдатул-Қари 7/145
616 Сахих Бұхари, 1105; Мүснәд Ахмед, 6299
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Абдуррахман ибн Әбу Ләйла: «Мен Пайғам-
барымыздың (с.а.с.) дұха (сәске) намазын тек Умму 
Һанидің үйінде оқығандығын ғана естігенмін», – 
деген. Умму Һани: «Аллаһ елшісі (с.а.с.) Мекке азат 
етілген күні менің үйіме кіріп бұрын-соңды көрмеген 
сегіз рәкат намазды (дұха намазын) өте жеңіл түрде 
оқыды және рукуғ пен сәждені толық жасады»617, 
– дейді. Олай болса, жолаушылық кезде нәпіл намаз-
ды Пайғамбарымыз (с.а.с.) өзіне қолайлы сәтін тауып 
оқыған. Сондықтан жолаушы сапарда жүргенде, өзіне 
қиын болмаса, нәпіл намазды оқуына болады. 

Имам Нәуәуи: «Сапарда бекітілмеген сүннет на-
маздарды (дұха, таһажжүд секілді нәпіл намаздар-
ды) оқу – ғұламалар тарапынан бір ауыздан мұстахап 
қабылданған»618, – дейді. 

Әбу Ханифа бойынша, егер сапарда қауіп-қатер жоқ, 
тыныш, қолайлы уақыт мол болса, бекітілген сүннеттерді 
оқуына болады. Ал егер біреуден қашу немесе қорқу, 
асығу, жұмыстың көптігі секілді қиын жағдайлар орын 
алып жатса оқымайды619 – деген. Бұл көзқарас көпшілік 
ғұламалар тарапынан құпталған. 

Сапарда кеме немесе ұшақта оқылатын намаз
Жоғарыда айтылған Абдуллаһ ибн Омардың 

(р.а.) хадисі нәпіл намаздарды көлік үстінде оқуға 
болатындығына дәлел. Көлік: жеңіл авто көлігі, ұшақ 
немесе кеме болуы мүмкін. Бұл көліктерде құбылаға 
жүзін қаратып оқи алмаса, сол көліктің бағытына қарап 
оқиды. 

Ал парыз намаздарды көлік үстінде оқуға болмай-
ды. Егер көлікті тоқтатып, жерге түсу мүмкіндігі болса 

617 Сахих Мүслим, 1700
618 Нәйлул-әутар, 3/219
619 әз-Зухайли 349-б. Әд-Дәррул-Мұхтар, 1/742
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намазды рукуғымен, сәждесімен құбылаға жүзін бұрып 
толық оқиды. Ал егер көлікті тоқтата алмаса немесе 
намаз оқитын таза жер таппаса, жататын орнынан түсе 
алмаған науқас адам секілді намазды көлік үстінде иша-
ратпен оқиды620. 

Сапар намазына байланысты түрлі жағдайлар
Намазды жамағатпен оқыған тұрғын кісілердің 

жолаушыға ұюына болады. Жолаушы имам болғанда, екі 
рәкаттан кейін: «Сендер намаздарыңды толықтырыңдар, 
мен жолаушымын», – деп айтуы керек немесе намаз-
ды бастамай тұрып айтса, мәндүп621саналады. Бұл ту-
расында Умран ибн Хусайннан риуаят етілген хадисте 
Меккеде жолаушы болып екі рәкат оқытқаннан кейін 

Аллаһ елшісінің (с.а.с.) َسْفٌر َقْوٌم  َفِإنَّا  َصَلَتُكْم  وا  َأِتمُّ َة  َمكَّ َأْهَل   َيا 
«Уа, Мекке халқы! Намаздарыңды толықтырыңдар, біз 
жолаушымыз»622 – дегендігі айтылған. 

Намазда жолаушының тұрғын адамға ұюына 
болады. Жамағаттың ішінде мейлі жолаушы, мейлі 
тұрғын болсын имамға ұюы міндетті. Бұған дәлел Ибн 
Аббастан бір сахаба: «Жолаушылардың амалдарына не 
дейсің? Жалғыз оқығанда екі рәкат, ал тұрғын имамға 
ұйығанда төрт рәкат оқиды ма»?– деп сұрағанға, ол: 
«Бұлай істеу сүннет»623, – деп жауап береді. 

Нафи былай деген: «Ибн Омар жолаушы болып, 
(тұрғын) имаммен бірге намаз оқығанда, төрт рәкат 
оқитын, ал жалғыз оқығанда, екі рәкат оқитын»624, – 

620 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
Бейрут, 1998 ж. 315-б.

621 Пайғамбарымыздың (с.а.с.) істеңдер деп қызықтырған амал. 
Мандуп амалды істегенге сауап бар істемегенге күні жоқ.

622 Тирмизи. Сүнәну Әбу Дәуіт, 122
623 Мүслим, 688; Ахмед, 1865
624 Имам Муслим, әз-Зуһайли, 335
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дейді. Пайғамбарымыз (с.а.с.) бір хадисінде: «Имам ұю 
үшін (бекітіледі), имамға қайшы іс жасамаңдар»625, – 
деген. 

Көшпенді халықтар далада немесе шөлді жерге 
(белгілі бір уақытқа жететін суы мен жайылымы бар 
жерге) тұрақтауға ниет етсе, намазды толық оқиды626. 
Егер тұруға қолайсыз жер болса, тұрғынға есептелмейді. 
Мысалы, теңіз, ешкім тұрмайтын арал секілді. 

Екі намазды қосып оқу
Фиқһта екі намазды бірге қосып оқуға «жамғ бәйна 

салатайн» дейді. Бұл қосып оқылатын намаздар: бесін 
мен екінті және ақшам мен құптан намаздары. Егер бесін 
мен екінтіні, бесін намазының уақытында оқитын болса 
бұл намазға «жамғ тақдим», яғни уақытынан ерте қосып 
оқу делінеді. Ал егер бесін намазын кешіктіріп екінті 
намазының уақытында бесін мен екінтіні қосып оқитын 
болса, онда бұл намазға «жамғ тахир», яғни уақытынан 
кешіктіріп қосып оқу делінеді. 

Ханафи мәзһабында қосып оқу тек қажылық 
уақытында ғана рұқсат етілген. Яғни қажылыққа 
барғанда Арафада бесін мен екінтіні – бесін намазының 
уақыты кіргенде қосып оқиды (жамғ тақдим жасайды). 
Сол секілді Муздалифада ақшам мен құптан намазда-
рын – құптан намазының уақыты кіргенде (жамғ тахир 
етіп) қосып оқиды. 

Негізінде бес уақытты өз уақыттарында оқу керектігі 
мутауатир хадистермен дәлелденген. Сондықтан бұл 
намаздарды қажылықтан тыс уақыттарда кешіктіріп 
немесе ертелеп оқуға рұқсат берілмейді. Сондай-ақ му-
тауатир хадиспен нақтыланған бұл намаз уақыттарын 

625 Сахих Бұхари 1/253; 689, Мүслим, 414
626 әл-Һәдиятул алаияту 83 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи 

сәубиһил-жәдидә, Бейрут, 1998 ж. 312-б.
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ахад хабармен өзгертуге болмайды. Намаздарды қосып 
оқитын жер – қажылық уақытында Арафа мен Музда-
лифада ғана. 

Бұған дәлел: Бұхари мен Мүслимнің риуаят еткен 
бір хадисінде Ибн Масғуд: «Өзінен басқа ешбір тәңір 
болмаған Аллаһтың атымен ант етемін! Расулаллаһ 
ешбір намазды өз уақытынан кешіктірмеген, тек мына 
екі намаздан басқа: бесін мен екінтіні Арафада, ақшам 
мен құптанды Мұздалифада қосып оқыды»627, – деген. 

Олай болса, намаздарды қосып оқуға қажылық мау-
сымында ғана рұқсат етілген. Ханафи мәзһабында Арафа 
күні Арафатта ғана қосып оқуға болатындығы айты-
луда. Негізінен намаздарды белгіленген уақыттарында 
оқудың парыз екендігі Құран аяттарында (Бақара 238; 
Ниса 103) және Жәбірейіл періштенің қатарынан екі 
күн Пайғамбарымызға (с.а.с.) имам болып намаздың 
уақыттарын нақты үйретуімен дәлелденген. Бұл 
аяттар мен хадистер, әр намаздың арнайы уақыттары 
болғандығын және бұл уақыттарды ерте оқуға немесе 
кешіктіруге болмайтындығын нақтылай түсуде. На-
мазды әдейілеп уақытынан кешіктіріп оқудың күнә 
екендігіне ханафи ғұламалары осы хадис пен аяттарды 
дәлел келтірген. 

Бесін мен екінтінің оқылуы 
Қажылық уақытында ихрам киінген қажы, Арафада 

бесін мен екінтіні – бесін намазының уақытында «жамғ 
тақдим» қылып оқиды. Бесін намазына азан оқылғаннан 
кейін бесін намазының алғашқы төрт рәкат сүннеті 
оқылады, артынша қамат айтылып, жамағат имамға 
ұйып, бесін намазының төрт рәкат парыз намазы орын-
далады. Имам іштей оқиды. Артынша қамат айтылып 
төрт рәкат намаздыгер намазының парызы орында-

627 Мүснәд Әбу Яғла, 9/108, 5176
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лады. Екі намаз арасында ешқандай сүннет намазда-
рын оқымайды, яғни бесін намазының соңғы сүннеті 
оқылмайды. Осылайша бұл намаздардан кейін де сүннет 
намазын оқымайды. 

Әбу Ханифаның көзқарасында намазды бұлай 
біріктіріп оқытатын имам қажылық жасаушы болуы 
керек десе, екі имам (имам Мұхаммад пен имам Юсуф) 
бұны имамға шарт санамаған628. 

Ақшам мен құптанның оқылуы 
Ал Мұздалифада түнде ақшам мен құптан намазда-

рын құптан намазының уақытында оқиды. Бұл намаз-
дарды «жамғ тахир» қылып кешіктіріп қосып оқу Муз-
далифада ғана уәжіп. Басқа уақыттарда әр намазды өз 
уақытында оқиды. Намаздарды оқығанда бір азан мен бір 
қамат айтып оқиды. Ақшам намазы кешіктіріліп, құптан 
намазының уақыты кіргенде оқылатын болғандықтан, 
құптан намазының уақытында азан шақырады, ар-
тынша қамат айтылып ақшам намазының үш рәкат 
парызы оқылады, бұл парыз оқылып біткен соң, азан 
немесе қамат айтылмастан құптан намазының төрт 
рәкат парызы оқылады. Артынан құптан намазының екі 
рәкат сүннеті мен үтір уәжіп оқылады. Әбу Әйюб әл-
Ансари: «Аллаһ елшісі (с.а.с.) қоштасу қажылығында 
ақшам мен құптанды Мұздалифада қосып оқыды»629, 
– дейді. Ибн Омардың риуаят еткен хадисінде: «Аллаһ 
елшісі (с.а.с.) ақшам мен құптанды Мұздалифада бір 
қаматпен оқыды. Екі намаздың арасында және соңында 
намаз оқымады»630 – делінген. Бұл хадистегі «соңында 
намаз оқымады» деген сөз әлгі намаздың артынша дереу 

628 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
Бейрут, 1998 ж. 486

629 Сахих Бұхари, 1672 - 1674
630 Сахих Бұхари, 1673
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оқымады, бірақ түннің ортасында сүннеті мен үтірді 
оқыды дегенді білдіреді631. 

Шафиғи мен ханбали мәзһабында жолаушы 
адамға екі намазды біріктіріп оқуға болады делінген. 
Алайда жолаушылық намазды қысқартып оқитын, 
89 шақырымдық жол болуы керектігін де қосқан. Ал 
Мәлики мәзһабында сапар шаршататын, қиын сапар 
болуы керек, сонда ғана екі намазды біріктіріп оқуға 
болады деген. Сонымен қатар шафиғи, ханбали, мәлики 
мәзһабтарында намазды қосып оқу үшін жауын, қар, 
бұршақ секілді себептер болуын шарт санаған. Бірақ 
бұл жағдайларда намазды қосып оқуға қатысты түрлі 
көзқарастар айтылған632. 

Ханафи мәзһабында қажылықтан тыс 
уақытта намазды біріктіріп оқуға бола ма?
Ханафи мәзһабында екі намазды біріктіріп оқу тек 

қажылықта ғана рұқсат етілген, бұдан басқа уақытта 
рұқсат жоқ. Алайда Ханафи мәзһабында сапарда 
жүргенде немесе күн жауынды болғанда, екі намазды 
біріктіріп оқудың мынадай түрі бар: бесін намазының 
соңғы уақытында бесін намазын оқыса, намаздыгер 
намазының алғашқы кірген уақытында намаздыгер 
намазын оқиды. Осылайша ақшам намазының соңғы 
уақытында ақшам намазын оқыса, құптан намазының 
алғашқы кірген уақытында құптан намазын оқиды. 
Бұл жерде екі намазды бір-біріне жақындатқанмен, әр 
намаз өз уақытында оқылуда. Бір намаздың артынша 
екінші намаз оқылғандықтан бұл намазға «жамул му-
асала» (бірінен кейін бірін оқу) деп атайды. Екі намаз 
да өз уақытында оқылып, әрі біріктірілгендей болып 

631 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
Бейрут, 1998 ж. 489-б.

632 Дианет ишлери башканы, Илмихал 330-б. 
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көрінгендіктен «жаму шәкли» (сырт көріністе қосып 
оқу) деп те атайды. Бұлай оқу Арафа мен Мұздалифада 
ғана біріктіріліп оқылатын намазға ұқсамайды633. 

Алайда бұлай оқу да мүмкін болмаса, бас қа мәз һаб-
тар да жо лаушы лық та екі на маз ды қо сып оқу бар. Сол 
се беп ті, жо лға шыққанда ха на фи мәзһабын ұстанатын 
адам ша фи ғи мәз һа бы бойын ша, ниет етіп, зә ру жағ дай-
лар да екі на маз ды қо сып оқуына бо ла ды634.

Қауіп төнгендегі намаз
Құран кәрімде Расулаллаһтың (с.а.с.) соғыс май-

данында қауіп намазын қалай оқығандығы жайлы 
әңгімеленген. Бұл аятта Аллаһ тағала Пайғамбарымызға 
(с.а.с.): 

َعَك َوْلَيْأُخُذوا  ْنُهم مَّ َلَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمّ  َو ِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت لَُهُم الصَّ

َأْسِلَحَتُهْم َفِإَذا َسَجُدوا َفْلَيُكوُنوا ِمن َوَراِئُكْم َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرٰى لَْم ُيَصلُّوا 

وا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َو َأْسِلَحَتُهْم ۗ َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا لَْو َتْغُفُلوَن  َفْلُيَصلُّ

ْيَلًة َواِحَدًة ۚ َعْن َأْسِلَحِتُكْم َو َأْمِتَعِتُكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكم مَّ
«(Соғыс майданында) мүміндердің арасында 

болғаныңда және оларға имам болып намаз оқытқан 
кезіңде, олардың бір бөлігі сенімен бірге намазға тұрсын, 
қаруларын тастамасын. Сәжде қылып болғаннан кейін 
(саған ұйып бір рәкат оқығаннан кейін) олар сендердің 
арқа тұстарыңа өтсін. Содан соң намаз оқымаған 
екінші топ келіп, сенімен бірге намазға тұрсын, олар 
да аса мұқият болсын, қаруларын тастамасын. 
Өйткені кәпірлер қаруларыңнан, заттарыңнан қаперсіз 

633 Дианет ишлери башканы, Илмихал 330-б.
634 М. Исаұлы, Қ. Жолдыбай, Ислам ғылымхалы 114 б.
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болғандарыңды пайдаланып, күтпеген жерден тарпа 
бас салуды қалайды»635, – деген. 

Сүннетте: Пайғамбарымыз (с.а.с.) қауіп намазын 
төрт жерде соғыс майданында оқыған. Олар: Зәтур-
риққағ, «Батну нахл», «Усфан», «Зи-қарад» соғыстары636. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) дүниеден өткеннен кейін Али 
(р.а.) және Әбу Мұса әл-Ашғари (р.а.) қауіп намазын 
оқыған. Осылайша сахабалар қауіп намазының оқылуын 
бір ауыздан мақұлдаған637. 

Қауіп намазының оқылу үлгісі
Қауіп намазының он алты түрі болғандығы «Сахих» 

Мүслимде және көпшілігі «Сүнән» Әбу Дәуітте, 
«Сахих» Ибн Хиббанда риуаят етілген. Бұлардың кең 
тараған жеті түрі бар638. Әбу Ханифа мәзһабында мына 
түрі таңдалған. Соғыс алаңында имам жамағатты екіге 
бөледі. Бір жамағат жауға қарсы алғы шепте тұрады. Ал 
екіншісі имамның артында тұрып имаммен намаздың 
жартысын оқиды. Намаздың жартысын деп: егер екі 
рәкаттық (жолаушылық) намаз болса имаммен бір 
рәкат оқуды, ал егер үш немесе төрт рәкаттық (тұрғын) 
намаз болса алғашқы екі рәкатын имаммен оқуға айта-
мыз. Жартысынан кейін яғни алғашқы отырыста «әт-
Тахиятты» оқығаннан кейін бұл топ жау жаққа, күзетке 
кетеді. Имам екінші рәкатқа бастайды.

Жау жақта тұрған екінші топ келіп имамға ұйиды. 

Құранда:  وا َمَعَك وا َفْلُيَصلُّ  Содан соң» َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرٰى لَْم ُيَصلُّ
намаз оқымаған екінші топ келіп, сенімен бірге 
намазға тұрсын»639 – деген аятқа сай имам екінші 

635 «Ниса сүресі, 102-аят.
636 әд-Дәррул-Мұхтар, Рәддул-Мұхтарда, 795 – 1/794
637 әз-Зуһайли, 432
638 әз-Зуһайли, 435
639 «Ниса» сүресі, 102-аят.
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рәкатын немесе соңғы (үшінші немесе төртінші) 
рәкаттарын жамағатпен оқып, соңғы отырыста «әт-
Тахиятты» оқып, сәлем беріп, намазын тамамдайды. 
Екінші топ намазды толық бітірместен, сәлем бермей жау 
жаққа қарауылдыққа кетеді. Сонан соң алғашқы рәкатты 
оқып кеткен топ қайта келіп сол жерде (имамның ар-
тында тұрғандай) қалған рәкаттарын қыраатсыз оқып, 
соңынан «әт-Тахиятты» оқып сәлем беріп намаздарын 
бітіреді де қайта жау жаққа, күзетке кетеді. 

Осыдан кейін екінші топ келіп, (имамның артында 
тұрғандай) намаздарын қыраатпен оқып, намаздарын 
тамамдап, қайта жау жақтағы орындарына қайтады. 
Осылайша екі топ та намаздарын бітіреді. 

Олай болса, соғыс уақытында жамағат алғашқы 
рәкаттарын имаммен, ал қалғанын имамның оқып 
кеткен жерінен, намазға кешігіп қосылған адам секілді 
өздері жеке оқиды. 

Абдуллаһ ибн Масғуд қауіп намазын Пайғам-
барымыздың (с.а.с.) осылай оқығандығын риуаят 
еткен. Ибн Омардың риуаят еткен хадисінде де қауіп 
намазының қалай оқылғандығы айтылған640.

Ал Имам Әбу Юсуф болса: қауіп намазын 
Пайғамбарымыздан (с.а.с.) кейін оқуға болмайды, 
өйткені қауіп намазы, күнделікті парыз намаздардың 

шарттарына сай емес дейді. Өйткені Құранда: ِإَذا ُكْنَت  َو 

َلَة  الصَّ لَُهُم  َفَأَقْمَت   мүміндердің (Соғыс майданында)» ِفيِهْم 
арасында болғаныңда және оларға имам болып 
намаз оқытқан кезіңде»641, – деп бұл намаздың сол 
кезеңге ғана тән намаз, қазір бұлай оқылмайтындығы 
білдірілген. Және ол кезде намазды Пайғамбарымызбен 

640 Нәйлул-әутар, 3/318
641 «Ниса» сүресі, 102-аят. 
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(с.а.с.) оқудың абзалдығы, артықшылығы бар еді. Бұл 
абзалдық Пайғамбарымыз (с.а.с.) дүниеден өтісімен 
тоқтады. Сондықтан намаздың ортасында күзетке 
барып, қайта келіп жүру намаздың қағидаларына қайшы 
әрі Пайғамбарымыз (с.а.с.) дүниеден өткеннен кейін бір 
имамның артында жамағатты екіге бөліп оқуға болмай-
ды. Оқитын болсақ жамағат екіге бөлініп, әрқайсысы 
жеке имаммен оқиды. Бір жамағат имаммен намаз оқыса, 
қалғандары күзетте тұрады, алғашқы жамағат намазда-
рын толық бітірісімен, қалғандар бір жамағат болып 
арасынан біреуін имам тағайындап намаз оқиды. 

Фиқһ ғалымдары Әбу Юсуфтың бұл айтқан 
көзқарасына былай жауап берген: Көптеген сахабалар Та-
баристанда қауіп намазын оқыған және ешқайсысының 
бұл намазға деген қарсы пікірі болмаған. Осылайша 
сахабалар қауіп намазының соғыс алаңында оқылуына 
бір ауыздан келіскен642. Сондықтан сахабалардың 
орындағаны бізге жеткілікті дәлел болмақ. 

Ислам дінінің негізгі мақсаты мұсылман 
үмбетінің ынтымағы, бөлінбеуі, бір басшыға бағынуы 
болғандықтан, соғыс секілді қиын уақыттың өзінде 
бір имамға ұйып намаз оқуды тәрк етпеген. Осылай-
ша қауіп намазы қазіргі кезде де оқылса болады деп 
Әбу Юсуфтың пікіріне қарсы дәлел айтылған643. Әбу 
Ханифа мен Имам Мұхаммед бойынша, қауіп намазы 
соғыс жағдайларында қазіргі күнде де оқылады. Өйткені 
Ислам дінінің нышаны болған намаз еш уақытта нақты 
себепсіз тасталмайды дейді. 

Соғыс күшейіп кеткенде, көліктерінен түсе алмайтын 
болса, көлік үстінде шамалары жеткенше, намаздарын 

642 Китабул-ихтияр лил-талилил Мұхтар, Халид ибн Абдурахман 
әл-ак 118-б, Саләтул-хауф

643  әз-Зуһайли, Саләтул-Хауф, 433
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ишаратпен оқуға болады. Құран кәрімде: َفِرَجال ِخْفُتْم   َفِإْن 

ُرْكَباًنا  Ал егер қорықсаңдар (яғни, қауіп-қатерде» َأْو 
болсаңдар, намаздарыңды) жүріп бара жатып немесе 
көлікте отырып (ишарамен оқыңдар)»644 – делінген. 
Мұндай жағдайда жүзімізді құбылаға бұру міндет емес, 
көліктің бағытына қарай оқуға рұқсат етіледі. Жүзін 
құбылаға бұрса, жау арт жағынан соғыс ашуы мүмкін, 
ал егер жау құбыла жақта болса, сол құбылаға қарап 
оқиды. Өйткені Исламдағы жауапкершілік адамның ша-
масына қарай жүктеледі. 

Жауды қуалап келе жатқанда, көлік үстінде намаз 

оқуға болмайды. Өйткені Құранда: ِخْفُتْم َفِإْن    «Ал егер 
қорықсаңдар (яғни, қауіп-қатерде болсаңдар)», – деп 
қауіп намазын оқу үшін қауіп-қатердің болуын шарт 
қылған. Жауды өкшелеп қуып келе жатқан адам қауіп-
қатердегі адам болып саналмайды. Бұны Ибн Абидиннің 
«қауіп намазын оқу үшін жаудан қорқу керек» – деген 
сөзі де қуаттайды645. 

Жүріп бара жатып намаз оқуға болмайды. Өйткені 
намаздағы артық әрекеттер намазды бұзады. Ал жүру 
болса көп қимылға, артық әрекетке жатады. 

Қауіп намазының дұрыс орындалуы үшін, имамға 
ұйыған топ намаз арасында соғысу, көлікке міну секілді 
намазға қайшы іс-әрекеттер жасамауы керек. Егер бұлай 
жасаған болса намаздары бұзылады. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) Хандақ соғысында жаумен арпалысқаны 
сонша, күндік төрт мезгіл намазын оқи алмай, қазасын 
түнделетіп өтеген. Сонда Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Біздің 
ортаңғы намазымызды оқытпай қойғандары үшін Аллаһ 

644 «Бақара» сүресі, 239-аят.
645  Рәддул-Мұхтар, 1/793
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олардың үйлері мен қабірлерін отқа толтырсын»646, 
– деп жауларына қатты ашуланған. Намаз оқып тұрып 
соғысуға рұқсат берілгенде, Пайғамбарымыз (с.а.с.) бұл 
төрт намазды кешіктірмес еді. Соғыста Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) намаздарын оқи алмаған. 

Қазіргі жағдайдағы соғыс түрлері бұрынғыдан 
өзгеше. Сондықтан қазіргі қару жарақтар мен бақылау 
құралдарының ерекшеліктерін ескере отырып, осыған 
қарай намаз оқығанымыз жөн. Өйткені Құран аятында 

мұсылмандарға соғыс алаңында:  َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم «Мұқият 
болсын»647, – деп жалпы сақ болу керектігін ескерткен. 

Жыртқыш жануардан қорқу, жаудан қорқумен тең. 
Егер алыстан қарайған нәрсені көріп, оны жау деп ойлап, 
қауіп намазын оқитын болса, артынша ол қарайғанның 
түйе екендігін көрсе, намаз оқытқан имамның намазы 
дұрыс саналады. Өйткені имам намаздың жартысын 
екінші жамағатпен толықтырады. Ал жамағат екіге 
бөлініп оқығандықтан, намаздары жартылай жарамсыз 
саналады. Қайта толықтырып оқулары керек648.

Қаза намаз
Әр намаздың белгілі уақыты бар. Сол уақыттарда 

қандай да бір себеппен оқылмай, кейінге қалған намазға 
«қаза намазы» делінеді. Араб тілінде бұл қаза намазына 
«қада» яғни, өтеу делінеді.

Парыз намаздарды белгіленген уақыттарынан 
себепсіз кешіктіру үлкен күнә. Бұл үшін екі күнә жа-
зылады. Біріншісі, намазды оқымағаны үшін. Екіншісі, 

646 Мүслим, Китабул-Мәсәжид, баб; 36; Мүснәд Ахмед, 1/113,122, 
Нәсаи 1/360

647 «Ниса» сүресі, 102-аят.
648 Китабул-ихтияр ли талилил Мұхтар, Халид ибн Абуррахман 

118-б, Саләтул-хауф 
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уақытынан кешіктіргені үшін. Ондай кісінің Аллаһқа 
тәубе қылып, кешірім сұраумен ғана күнәсі кетеді. 

Егер парыз намаздарды кешіктірудің себебі: ұйықтап 
қалу мен ұмыту болса, бұл жайында: 

 Кімде-кім ұйықтап» َمْن َناَم َعْن َصَلٍة َأْو َنِسَيَها َفْلُيَصّلَِها ِإَذا َذَكَرَها
қалып немесе ұмытып намазын қаза қылып қойса, оқи 
алмаған намазын есіне түскен сәтте оқысын»649 – деген 
хадис бар. 

Бұл хадисте жалпы ұйқы мен ұмыту себебінен 
намазды оқи алмаса, артынша қазасын өтейтіндігі 
айтылған. Сондықтан Заһири мәзһабынан Ибн Һазм 
және бірнеше білгір ғалымдар бұл екі себепті негізге 
ұстана отырып, егер намазды ұйықтап қалып немесе 
ұмытып оқымаған болса, қазасын өтейді, ал егер на-
мазды жалқаулықпен, немқұрайдылықтан уақытында 
оқымаса, қазасын өтемейді. Намазды өз уақытында 
оқудың маңызды екендігін біле тұра намазды оқымау 
күнә. Ол үшін іштей тәубе жасап, Аллаһтан кешірім 
тілеу керек деген650. 

Ал ханафи мәзһабының ғалымдарының көпшілігі: 
«Намазын ұйықтап немесе ұмытып уақытында 
оқымаған кісі қазасын өтейді, ал намаздың парыздығын 
біле тұра немқұрайдылық танытып оқымаған адамға 
қазасын өтеу тіптен екі есе міндет», – деген. Өйткені 
намаз мұсылманның Аллаһ алдындағы міндеті, мұның 
қазасын оқумен ғана өтей алады, алайда тәубе жасап, 
кешірім тілеуі – ол күнәнің кешірілуі үшін негізгі қадам. 
Сондықтан мұсылман адам міндетті түрде намазды өз 
уақытында оқуы керек. Егер себепсіз кешіктірсе, үлкен 
күнә істеген болады651. Дер кезінде өтелмеген парыздың 

649 Сахих Бұхари, 597
650 Дианет ишлери башканы, Илмиһал 334-б.
651 әз-Зуһайли, 131-б.
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қазасын өтеу сол күнәні түбегейлі жоймауы мүмкін. 
Мезгілінде жасалмаған ғибадаттың қазасын қанша өтесе 
де, дер кезінде өтелген намаздың сауабына жетпейді. 
Кешіктірудің себебіне қарай күнәсінің түпкілікті жой-
ылуы тек Аллаһтың кешіріміне байланысты болмақ. 
Сондықтан тәубе жасап, Аллаһтан мейлінше мол 
кешірім сұрау қажет. 

Шариғат үкіміне сай белгілі бір себептермен қаза 
болған намаз күнә саналмайды. Мысалы, жаудан қорқу, 
толғақ қысқан әйелдің жанында тұрғанда туылып 
жатқан сәбиге не әйелге зиян келеді деп қорқу т.б. 
Хандақ шайқасында соғыс кесірінен, мұсылмандардың 
намазды кешіктіріп оқығаны бұған дәлел652. 

Пайғамбарымыздың (с.а.с.) белгілі бір себеп-
пен қаза намазын оқығандығы жайында Әбу Қатада 
өз сөзінде былай баяндайды: Сол сапарда түні бойы 
жүрдік. Жамағаттан біреуі: «Уа, Аллаһтың елшісі! Біраз 
тынығып алуға рұқсат берсеңіз!» – деп рұқсат сұрайды. 
Пайғамбармыз (с.а.с) оған: «Ұйықтап қалып намазды 
уақытылы оқи алмай қаламыз ба деп қорқып тұрмын», 
– дейді. Сонда хазірет Біләл: «Мен сіздерді оятармын», 
– дейді. Бәрі сәл тынығып алу үшін көз шырымын 
алмаққа жатты. Өзгелерді оятамын деп жүрген Біләлдің 
өзі арқасын түйеге сүйеп отырып, көзі ілініп кетті. 
Пайғамбарымыз (с.а.с) күн шыққанда ұйқысынан оянды 
да: «Уа, Біләл, «оятамын» деген уәдең қайда?» – деді. 
Біләл (р.а.): «Дәл мұндай ұйқы бұрын-соңды қыспаған 
еді», – деп жауап қатты. Пайғамбарымыз (с.а.с): «Аллаһ 
тағала қалаған уақытта рухтарыңды алады. Қалаған 
уақытта оятады. Уа, Біләл, намаз оқиық, азан шақыр», 
– деді де, дәрет алып, жамағатқа намаз оқытты653. 

652 Сахих Бұхари, 596; Тирмизи
653 Бұһари, Мауақит 35, Тәуһид 31; Мүслим, Мәсәжид, 309-311
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Қаза намазды өтеуге байланысты жағдайлар
Өткізіп алған намазы есіне түсісімен дереу қазасын 

өтеуі керектігі жайында Пайғамбарымыз (с.а.с.):

َذَكَرَها  ِإَذا  َفْلُيَصّلَِها  َنِسَيَها  َأْو  َصَلٍة  َعْن  َناَم  َمْن    «Кімде-кім 
ұйықтап қалып немесе ұмытып намазын қаза қылып 
қойса, оқи алмаған намазын есіне түскен сәтте 
оқысын»654, – деген. 

Қаза намазы көбейіп, қанша намазы қаза болғанын 
білмесе, ойының басымдылығына қарай амал етеді. Ал 
егер ол да белгісіз болса, қарыздарымды оқып болдым-
ау деп көңілі толғанға дейін қарыздарын өтей береді. 
Арнайы мына намаз деп ниет ете алмайды, дегенмен 
«Алғашқы таң намазымды оқуға, алғашқы бесін нама-
зымды оқуға, соңғы таң намазымды оқуға», – деп әр 
намазға ниет етіп, қазаларын оқиды655. 

Намазды оқып-оқымағандығынан күмәнданған 
жағдайда, егер намаз уақыты шықпаған болса, намазын 
қайта оқиды, ал уақыты шықса қайта оқудың қажеті 
жоқ. Өйткені парыз намаздың оқылуы үшін уақыт шарт. 
Ол уақыт өтіп кетті. Ал егер оқымағандығына анық көзі 
жетсе, қазасын өтейді. 

Қазасын дереу оқыған жөн. Жеу, ішу, ұйқысыздықтан 
қатты шаршау, отбасының қажеттіліктерін өтеу секілді 
тығыз мәселелер туындаса, қаза намазды кейінге 
кешіктіріп оқуға болады656.

Қаза намазы басқа намаздың уақытына сай келсе, 
қаза намазды бірінші орындайды. Алайда уақыттың 
тығыз болуына байланысты, сол уақыттағы намаз да 
қаза болып кету қаупі туындаса, қаза намазды кейінге 
қалдырады.  

654 Сахих Бұхари, 597
655 Марақи фалах, 86
656 әз-Зуһайли, 136
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Намазды ретімен оқу 
Ханафи мәзһабында үтір намазын қоспағанда 

бес уақыт намаздың қазасын оқығанда реттілікті 
сақтау керек. Реттілікті сақтау дегеніміз – бір намазды 
оқығаннан кейін ғана келесі намазды оқу. Мысалы, кісі 
таң намазын оқымаған болса, қазасын өтегеннен кейін 
ғана бесін намазын оқу керек. Осылайша барлық на-
мазды өз ретімен оқу  міндет. Алайда парыз намаздың 
уақыты тығыз болса ғана, бірінші сол парыз намазды 
оқиды, содан кейін қаза болған намазды оқиды.

Балиғат жасына толып, намаз оқи бастағаннан бері 
алты немесе одан көп намазды қатарынан, бірінен кейін 
бірін қазаға қалдырмаған болса, бұл адамға бұдан кейінгі 
қаза намазын ретімен оқу керек. Яғни бір намазы қазаға 
қалып қойса, екінші парыз намазының уақыты кірген 
болса бірінші қаза намазды оқиды содан кейін уақыты 
кірген парыз намазды оқиды. Мысалы, таң намазы қаза 
болса, бесін намазына дейін таң намазының қазасын оқу 
керек, содан кейін бесін намазының парызын оқиды. 
Сол секілді таң намазы мен бесін намазы қаза болған 
болса, намаздыгер намазына дейін таң намазының 
қазасын, содан кейін бесін намазының қазасын, артын-
ша өз уақытымен намаздыгер намазын оқиды. 

Қаза намазды тәртіппен оқудың шарт екендігіне Ибн 
Омардың мына хадисінде Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Кімде-
кім бір намазын ұмытып, имамның оқып жатқан на-
мазына ұйығаннан кейін (қазаға қалған намазы) есіне 
түссе, имаммен намазын тамамдап, артынша қаза 
намазын өтесін. Содан кейін имаммен бірге оқыған 
намазын қайта оқысын»657деген. Егер тәртіпке бағыну 
шарт болмағанда Пайғамбарымыз (с.а.с.) парыз намаз-
ды имаммен оқығаннан кейін қайта оқуды бұйырмас еді. 

657 Бұхари, 597; Мүслим, 680
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Тағы бір риуаятта Аллаһ елшісі (с.а.с.) Хандақ соғысында 
төрт уақыт намазын оқи алмай қалады. Кейіннен бұл на-

маздарды рет-ретімен оқып: وا َكَما َرَأْيُتُموِني ُأَصّلِي  Менің» َصلُّ
намазды қалай оқығанымды көрген болсаңдар, сендер 
де дәл солай намаз оқыңдар», – деген658. 

Ал егер өмірінде бір рет болсын қатарынан алты 
немесе одан көп намаздарды қаза жіберген болса, онда 
кейінгі қаза намаздарын ретімен оқу міндеттілігі түседі. 
Яғни қандай да бір намазы қаза болса, ол қаза нама-
зын уақыты кірген парыз намаздан кейін де, дейін де 
оқи алады. Қаза намазды қалаған уақытында, қалаған 
ретімен оқи береді.  

Реттіліктің түсуі
Реттілік түскеннен кейін, қазаға қалған намазды өтеу 

үшін белгілі уақыт жүрмейді, оларды қалаған уақытта 
өтей алады. Реттілік түсетін үш жағдай бар: 

1. Ұмыту; 
2. Парыз намаздың уақыты тығыз болып қаза на-

мазын оқитын уақыт қалмау; 
3. Қатарынан қаза болған намаздың саны алты 

немесе одан көп болу. 
Бұларды жеке түсіндіріп өтейік: 
1. Ұмыту арқылы реттілік үкімі жойылады. Өйткені 

Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Үмбетімнен қателескендер 
мен ұмытқандар есепке тартылмайды»659, – деген. 
Мысалы, асыр намазы қаза болды делік. Ақшам 
намазының уақыты кіріп, ақшам намазының парызын 
оқығаннан кейін асыр намазын оқымағаны есіне түссе, 
асыр намазының қазасын өтейді. Бұл жағдайда реттілік 
түскендіктен ақшам намазын қайта оқудың қажеті жоқ. 

658 Илалу-Мутанаһия, Ибн Жаузи; 1/440; Ибн Ади, Дуафа 3/1326
659 Сахих Бұхари, 631
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2. Парыз намаздың уақыты тар, қазаға қалып кету 
қаупі туындаса, мұндай жағдайда алдымен парыз намаз-
ды оқып, содан кейін қаза намазды оқиды. Өйткені қаза 
намаз үшін парыз намазды уақытынан кешіктіруге бол-
майды. Сондықтан мұндай жағдайда реттілікті сақтау 
қажет емес. Намаздарды өз уақытында оқу Құранмен 
бекітілген, ал реттілік ахад хабармен дәлелденген. Ол – 
жоғарыдағы айтылған хадис. Сондықтан Құран дәлелі 
бірінші тұрады. Егер уақыт жетіп жатса, ахад хадистің 
бұйрығымен қаза намазды орындайды, ал егер уақыт 
тығыз болса, абзалы Құранның әмірімен бекітілген 
парыз намазды уақытында өтейді. 

3. Қатарынан қаза болған намаздың саны алтау 
немесе одан көп болса, ретімен қаза намаздарды оқу 
шарты жойылады. Имам Мұхаммедтің: «Бес намаздың 
уақыты өтіп, алтыншы намаздың уақыты кірісімен 
реттілік жауапкершілігі жойылады», – деген660. Бұрынғы 
қазаға қалған намаздар кейінгісіне қосылып саналмай-
ды. Өйткені пендеге бұл ауыр тиеді.

Тыйым салынған уақыттарда қаза намазы
Парыз бен уәжіп намаздарын оқуға болмайтын 

мәкрүһ уақыттар үшеу: күн шығып, бір немесе екі найза 
бойындай көтерілгенге дейін, күн тас төбеде тұрғанда, 
күн сарғайып батып бара жатқанда. Уқба ибн Омар (р.а): 
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) бізге мына үш уақытта намаз 
оқуға, өлгендерді жерлеуге тыйым салды: күннің шығар 
уақыты, тал түс, күннің бату уақыты»661, – деген. 

Бұл үш уақыттан тыс барлық уақытта қаза намазын 
өтеуге негіз бар. Тіпті таң намазы мен намаздыгер на-
маздарынан кейін де қаза намазын оқуға болады. 

660 Китабул-ихтияр лил тағлилил-Мұхтар, 88-б. 
661 Мүслим риуаят еткен, әз-Заһаби, 144
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Бұл уақыттарда жаназа намазы оқылып, тиләуат 
сәждесі жасала береді. Сол секілді намаздыгер нама-
зын да уақыты шықпай тұрып мәкрүһ уақытында оқуға 
болады. Намазды қазаға қалдырғанша осы мәкруһ 
уақытында оқығаны дұрыс. Пайғамбарымыз (с.а.с.): 
«Кімде-кім күн батпай тұрып намаздыгер намазының 
бір рәкатына үлгерсе, намаздыгер намазына үлгерген 
болады»662, – деген. Бірақ намазды бұл уақытқа дейін 
қалдырмай оқыған жөн. 

Сәһу (қателік) сәждесі
Араб тіліндегі «сәһу» сөзі қазақ тілінде «қателесу, 

ұмыту» деген мағынаны білдіреді. Сондықтан бұл 
қазақ тіліндегі қателесу сәждесі деген мағынаға саяды. 
Қателесу сәждесі деп, – намаз оқушы кісі намаздың 
уәжіптерін кешіктіріп немесе ұмытқан жағдайда 
намаздың соңында жасалатын қосымша екі сәждеге ай-
тылады. Қателік сәждесін жасау арқылы намазда болған 
қате-кемшіліктер жойылады. Жұмыр басты пенде на-
мазын ынтамен, өте ұқыпты оқығанның өзінде кейде 
қателесіп жатады. Мұндай жағдайда намаз оқушы: 
«Аллаһтың құзырында қателік істедім, немқұрайдылық 
таныттым», – деп өзінің қателігін ойлап, намазды дұрыс 
орындай алмағанын уайымдап үмітсіздікке салынуы 
мүмкін. Тіпті қателестім деп, намазды қайталап оқи 
беретіндей шайтанның азғыруына тап болуы мүмкін. 
Мұндай жағдайда пенде қателік сәждесін орындау 
арқылы түрлі күмәндардан арылып, қателігін осы сәжде 
арқылы түзеген болады. 

Алайда «намазда қателессем қателесейін, бұл 
қателікті өшіретін қателік сәждесі бар» деген оймен на-
мазды немқұрайды оқуға да болмайды. Пенденің «ауру-

662 Мүслим, 608



371Намаз

дан емделетін дәрі-дәрмегіміз бар» деп денсаулығына 
қарамағаны қандай ақымақтық болса, қателік сәждесі 
бар деп намаздың рүкіндеріне осал қарау да дұрыс 
емес.

Сондықтан Аллаһ елшісі (с.а.с.):  

َواَب َفْلُيِتمَّ َعَلْيِه ُثمَّ لُِيَسّلَِم ُثمَّ  ِإَذا َشكَّ َأَحُدُكْم ِفي َصَلِتِه    َفْلَيَتَحرَّ  الصَّ

لَِيْسُجَد َسْجَدَتْيِن 
«Кімде-кім оқыған намазына күмәнданса, дұрысын 

іздесін (яғни, қанша рәкәт оқығанын жақсылап ой-
лансын), намазын ойының басымдығына қарай та-
мамдасын. Содан кейін сәлем беріп, қателік сәждесін 
жасасын»663 – дейді. 

Тағы бір хадисінде Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

 ِإَذا َشكَّ َأَحُدُكْم ِفي َصَلِتِه َفَلْم َيْدِر َكْم َصلَّى َأ َثَلًثا َأْم َأْرَبًعا   

 َفْلُيَصّلِي َرْكَعًة َو لَِيْسُجْد َسْجَدَتْيِن َو ُهَو َجالٌِس َقْبَل التَّْسِليِم َفِإْن 

ْجَدَتْيِن َو ِإْن  ْكَعُة الَِّتي َصلَّى َخاِمَسًة    َشَفَعَها    ِبَهاَتْيِن السَّ َكاَنْت الرَّ

ْيَطاِن ْجَدَتاِن   َتْرِغيٌم   لِلشَّ َكاَنْت َراِبَعًة َفالسَّ
«Кімде-кім намазында төрт немесе үш рәкат 

оқығандығына күмәнданса, күмәнін ойламай, ойы 
қайсысына басым болса, соған қарай амал қылып, на-
мазын тамамдасын. Сәлем бермей тұрып, екі рет 
сәжде жасасын. Егер бес рәкат оқыған болса, бұл 
сәжделер намазына шапағатын тигізеді (кешіріледі), 
ал егер намазын (төрт рәкат етіп) дұрыс оқыған болса, 
бұл сәжделер шайтанның масқара болуына себепші 
болады»664, – деген.

663 Бұхари, Салә, 31
664 Бұхари, Сәһу; 6-7



372 Ислам ғылымхалы 

Қателік сәждесінің үкімі
Ханафи мәзһабында қателік сәждесін жасайтын 

жағдай туындаса, бұл сәждені жасау уәжіп. Ал намазда 
кемшілік немесе артық іс жасағаннан кейін бұл қателік 
сәждені жасамаса, намазы дұрыс болғанымен, күнә жа-
зылады. Өйткені қателік сәждені жасау жайында сахих 
хадистер бар. 

Намаз уәжіптерінің бірі немесе бірден көбі 
кешіктірілсе немесе қателесіп, ұмытып, орындалмай 
қалса, қателік сәждесін жасау уәжіп болады. 

Намаздың парыздарының бірі (рукуғ, сәжде т.с.с) 
орындалмаған болса, қателік сәждесі бұл кемшілікті 
толтыра алмайды. Намазды қайта оқу керек. Намаздың 
сүннеттерін орындамағаны үшін қателік сәждесі қажет 
емес665.

Қателік сәждесі қалай жасалады?
Қателік сәждесі ақырғы отырыста оң жаққа сәлем 

бергеннен кейін жасалады. Алайда сәлемнен бұрын 
жасауға да болады, бірақ мәкрүһ саналады. Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): «Әрбір қателікке сәлемнен кейін екі 
сәжде жасалады»666, – деген. Имран ибн Хусайн және 
көптеген сахабалар: «Пайғамбарымыз (с.а.с.) қателік 
сәждесін сәлемнен кейін жасаған» – деп риуаят еткен667. 
Кейінгілер екі жаққа сәлем бергеннен кейін қателік 
сәждесін жасайды деді. Олай болса намазды жеке 
оқығанда екі жаққа сәлем беріп, одан кейін қателік 
сәждесі жасалады, ал жамағатпен оқыса, имам тек бір 
жаққа, яғни оң жаққа, сәлем бергеннен кейін қателік 
сәждесін жасайды. 

665 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
Бейрут, 1998 ж. 1/279-б.

666 Мүснәд Ахмед 5/280; Сүнән Әбу Дәуіт, 1038
667 Ибн Ади; Дуафа, 5/1806
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Мысалы, жеке оқыған адам намазда қателессе, 
намаздың соңғы оты рысында «әт-Та хият ты» оқы ған нан 
кейін, екі жақ қа сә лем бе ріп, қайта екі рет сәж де  жасай-
ды. Бұл сәждеге «қателік сәждесі» делінеді. Бұл сәждені 
жасап болысымен, ақырғы отырыста «әт-Тахият» дұ-
ға сын және «салауат» пен «Рәб бә нә әәти на» дұ ға сын 
оқып, екі жақ қа сә лем бе ріп намазды тамамдайды. Ал 
егер имам намазды жамағатпен оқыған болса, намаздағы 
қателігі үшін «әт-тахиятты» оқығаннан кейін тек бір 
жа ғы на сә лем бе ріп, артынша қателік сәждесін жасап 
«әт-Тахият», «салауат», «раббана әтина» дұғаларын оқып 
сәлеммен намазын тамамдайды. Қателік сәждесінен 
кейін қайта «әт-Тахиятты» оқу жайында Имран ибн 
Хусайын жеткізген хадисте: «Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
олармен бірге намаз оқығанда қателесіп, артынша екі 
сәжде жасады да, содан кейін «әт-Тахиятты» оқып, 
сәлем берді»668, – деген. 

Қателік сәждесі кейбір уақыттарда жасалмайды. 
Мысалы, таң намазын оқып жатып, сәлем бергеннен 
кейін, күн шыға бастағанда және намаздыгер намазында 
сәлем бергеннен кейін, күн қызара бастағанда, қателік 
сәждесі жасалмайды669. 

Қателік сәждесін қажет ететін жағдайлар
 ♦ Намаз рүкіндерінің біреуін артығымен жасаған 

адамға қателік сәждесін жасау уәжіп. Мысалы, бір 
рукуғ жасайтын жерде екі мәрте жасау, екі сәжденің 
орнына үш сәжде жасау және қиямда тағы бір қиямға 
қателесіп тұрып қою, соңғы отырыспен қоса тағы 
бір соңғы отырысқа отыру секілді. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) бірде бесінші рәкатқа қателесіп тұрып, 

668 Әбу Дәуіт, Тирмизи
669 Рәддул-Мұхтар, 1/499
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«субханаллаһ» деп ескертілгенде, қайта отырып 
қателік сәждесін жасаған. 

 ♦ Жария оқылатын намазды құпия оқу немесе 
керісінше. Имамға таң, ақшам, құптан намаздарын 
жамағатпен жария оқуы уәжіп болғаны секілді бесін 
мен екінтіні құпия оқу уәжіп. Бұл уәжіпті орын-
дамау, яғни құпия оқитын намазды жария немесе 
жария оқитын намазды құпия оқитын болса, намаз 
соңында қателік сәждесін жасау – уәжіп. 

 ♦ Қыраатты, бірінші және екінші отырыста 
оқылатын «әт-тахият» дұғасын, үтір намазындағы 
Құныт дұғасын оқымау, құрбан айт пен ораза айт 
намаздарындағы тәкбірлерді жасамау қателік 
сәждесін қажет етеді. Бұл айтылғандар намаздың 
уәжіптері болғандықтан, намаздың бір уәжібін тәрк 
еткені үшін қателік сәждесін жасау қажет. 

 ♦ Рукуғта немесе отырғанда Құран оқыған болса, 
қателік сәждесін жасауы керек. Өйткені бұл тұста 
Құран оқылмайтындықтан намазға басы артық нәрсе 
қосқан болып отыр. 

 ♦ Имам намазда қателессе, жамағат имаммен бірге 
қателік сәждесін жасайды. Жамағаттан бірі «мен 
қателеспедім, имам қателесті» деп қателік сәждені 
жасамауға құқы жоқ, имамға ұйып, имаммен бірге 
жасауы қажет. 

 ♦ Имамға ұюшы намазға кейіннен қосылып, имам 
қателік жасаған уақытында намазға әлі тұрмаған 
болса да, ұюшы имаммен бірге намаз соңында 
қателік сәждесін жасайды.

 ♦ Имамға ұйыған жамағаттың бірі намазында қателік 
жасаған болса, оған қателік сәждесін жасау қажет 
емес. 
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 ♦ Ал егер имам ға ұюшы, кешігіп қалған рәкаттарын 
оқу үстінде қателік жасаса, сол қа те сі үшін қателік 
сәж де сін жа сайды. Өйткені ол қалған рәкаттарды 
жеке оқыды. 

 ♦ Имам намазда қателескеннен кейін қателік сәждесін 
жасамаған болса, имамға ұюшы жамағат та қателік 
сәждені жасамайды. Өйткені жамағат имамға ұюы 
керек. Кемшілігі имамның мойнында қалады670.

 ♦ Имамға ұюшы намаз үстінде дәреті бұзылса, барып, 
дәрет алып қайта намазды тоқтаған жерінен жеке 
өзі жалғастырады. Осы намаздың жалғасында 
қателессе, қателік сәждені жасамайды. Өйткені 
имам намазды бітіріп кетсе де, ол намазды имаммен 
бірге оқып тұрғандай болып саналады.

 ♦ Егер алғашқы отырысты671ұмытып қиямға 
түрегелсе, қайта отырмайды, намаз соңында қателік 
сәждесін жасайды. Ал қиямға тұруға ұмтылған 
сәтте, отырысқа жақын күйде қайта отырса, қателік 
сәждесін жасамайды. Бұл жердегі жалпы қағида: 
отырысқа жақын болса отырғандай, ал қиямға 
жақын болса қиямда тұрғандай болып саналады. 
Сондықтан қиямға жақын болса түрегеп тұрады, ал 
отыруға жақын болса дереу отырады.

 ♦ Егер соңғы отырысты ұмытып бесінші рәкаттың 
қиямына тұрған сәтте, отыру керектігі есіне түссе, 
сәлем бермей тұрып соңғы отырысқа қайта отыра-
ды. Өйткені соңғы отырыс намаздың рүкіні, намаз 
рүкінін кешіктіргені үшін соңында қателік сәждесін 
жасайды. Парыз намазы осылайша толығады. Бірде 
Аллаһ елшісі (с.а.с.) қателесіп, соңғы отырысқа  

670 әз-Зуһайли
671 3 не 4 рәкаттық намаздың екінші рәкатынан кейінгі отырысты 

«алғашқы отырыс» деп атайды.
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отырмай бесінші рәкатқа тұрып кетеді. Сонда 
жамағат «субханаллаһ» деп ескерткеннен кейін, 
қайта соңғы отырысқа отырған672. Ал егер соңғы 
отырысқа отырмай, бесінші рәкаттың сәждесін 
жасаған болса, парыз намазы парыздықтан шығады. 
Бес рәкаттық намаз болмағандықтан, бұл намазға 
тағы бір рәкат қосып, алты рәкатқа толықтырып 
нәпіл намазға айналдырады. Бұл алтыншы рәкатты 
қосу мұстахап болып саналады.

 ♦ Соңғы отырыста «әт-Тахият» дұғасын оқып немесе 
оқитындай уақыт отырып, артынша қателікпен 
бесінші рәкатқа тұрған болса, бесінші рәкаттың 
сәждесіне бармай тұрып, қайта отырады да, «әт-
Тахият» пен салауат дұғаларын оқып, артынша 
қателік сәждесін жасап, сәлем беріп, намазын та-
мамдайды. Ал егер бесінші рәкаттың сәждесін 
жасаған болса, тағы бір рәкат қосып, намазын алты 
рәкат қылып, қателік сәжде жасаумен тамамдайды. 
Бұл оқылған парыз намазы дұрыс болып санала-
ды, өйткені соңғы отырыс жасалып тұр. Ал төрт 
рәкаттан кейін соңғы отырысқа отырса, артынша 
қосылған екі рәкат нәпіл намазға айналады. Бірақ 
бұл екі рәкат нәпіл намаз парыздан кейінгі оқылатын 
сүннет намазының орнына саналмайды. 

 ♦ Намазды қанша рәкат оқығандығынан күмәнданса, 
әрі бұл бірінші рет болып тұрса, намазды қайта 
оқиды. Ал егер бұл күмән бірнеше мәрте қайталанса, 
дұрысырақ деп ойлаған ойымен амал қылады. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) бір хадисінде: «Кімде-кім 
намазында төрт немесе үш рәкат оқығандығынан 
күмәнданса, ол күмәнін ойламай, дұрыстыққа 
басым болғанына қарай амал қылып, намазын та-

672 Ибн Ади, Дуафа 3/1212; Сахих Бұхари, 1226.
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мамдасын. Сәлем бермей тұрып, екі сәжде жаса-
сын. Егер бес рәкат оқыған болса, бұл сәжделер на-
мазына шапағатшы болады, ал егер намазын дұрыс 
оқыған болса, бұл сәжделер шайтанның масқара 
болуына себепші болады»673, – деген. 

 ♦ Алғашқы оты рыс та «әт-Тахият» дұ ға сын оқы ған нан 
кейін де реу тұр май, «салауат» жә не бас қа дұ ға лар ды 
оқып қойса, намаз соңында қателік сәждесін жасау 
қажет. Өйткені үшінші рәкаттың қиямына тұруды 
уақытынан кешіктірді.

 ♦ «Фа ти ха » сүресінен кейін қо сым ша сү ре оқы мас тан 
рукуғ қа ба рса немесе сәждеге бармастан рукуғтан 
тұрайын деп жатқанда есіне түссе, қайта қиямда 
тұрып қосымша сүрені оқиды. Содан кейін рукуғке 
барып намазын ары қарай жалғастырады, намаз 
соңында қателік сәждесін жасайды674. 

 ♦ Намаздың алғашқы екі рәкатында «Фа ти ха» сү ре-
сін екі рет қайталап оқыса немесе кейбір аяттарын 
қайталап оқыса, қателік сәждесін жасайды. 

 ♦ Бір намаздың ішінде екі немесе одан көп қателік 
жасаса, барлығына бір қателік сәждесін жасау 
жеткілікті. Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Намаздағы 
кемшіліктер мен артық істерге, сәлемнен кейінгі 
қателік сәждесі жеткілікті»675, – деген. 

Тиләуат сәждесі (сәжде аяты)
Құран кәрімдегі сәждеге байланысты кейбір аяттар-

ды оқығанда немесе естігенде, әрбір мұсылман пенде 
сәжде жасайды. Бұл аятқа сәжде аяты немесе тиләуат 

673 Бұхари, Сәһу; 6-7.
674 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 282-б.
675 Табарани, Мұғжамул-әусат 7150 Һәйсами; Мажмағуз-Зауайд, 

2/151
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сәждесі делінеді. Құран кәрімде сәжде аяттары он төрт 
жерде кездеседі. Бұлар: Ағ раф, 7/206, Ра ғыд, 13/15, 
На хыл, 16/50, Ис ра, 17/109, Мә риям, 19/25, Хаж, 22/18, 
Фур қан, 25/60, Нәмл, 27/25, Сәж де, 32/15, Сад, 38/24, 
Фүс си ләт, 41/37, Нәжм, 53/62, Ин ши қақ, 84/20, Алақ, 
96/19.

Сәжде аятының үкімі
Құран кәрімдегі сәжде аяттары оқылғанда сәжде 

жасау уәжіп. Бұл аяттар үш түрлі болып келеді. 
Біріншісі: айқын әрі анық түрде сәжде жасау-

ды бұйыратын аяттар. Бұл аяттарға бойсұнуымыз 

керек. Мысалы:  َو اْسُجْد َو اْقَتِرْب «...Аллаһқа сәжде қыл 
және жақында!»676 – деген аят анық сәжде қылуға 
бұйыруда. 

Екіншісі: Кәпірлердің тәкаппарланып сәжде 
жасамағандығын білдіретін аяттар. Біз сәжде жасау 
арқылы олардың сәждеге деген селқостығын құптамаған 

боламыз. Мысалы:  َو ِإَذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن َل َيْسُجُدوَن «Оларға 
Құран оқылғанда, сәжде етпейді»677. 

Үшіншісі: Бойсұнушы мұсылмандардың сәжде 
жасағандығы жайында айтылған аяттар. Бұларды 
үлгі етіп, оларға ұқсап біз де сәжде жасауымыз керек. 
Мысалы, Құранда: 

ًدا َوَسبَُّحوا ِبَحْمِد َرِبِّهْم  وا ُسجَّ ُروا ِبَها َخرُّ  ِإنََّما ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا الَِّذيَن ِإَذا ُذِكّ

َوُهْم َل َيْسَتْكِبُروَن
«Біздің аяттарымыз естеріне салынған кезде 

тәкаппарланбастан сәждеге жығылып, Раббыларын 
пәктеп, мадақ һәм шүкіршілік айтатындар, міне, солар 

676 «Алақ» сүресі, 19-аят.
677 «Иншиқақ» сүресі, 21-аят 
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– аяттарымызға шынайы түрде иман келтіргендер»678 – 
делінген. Олай болса, осы аятта айтылған мұсылмандар 
секілді біздер де аятты ести сала сәждеге жығыламыз. 

Сәжде аяты оқылғанда Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 
сәжде еткендігі, сол кезде сахабалардың да жаппай сәжде 
еткендігі риуаят етілген679. Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Құран 
оқығанға және естігенге сәжде ету – уәжіп»680, – деп 
нақты айтқан. Тағы бір хадисінде Аллаһ елшісі (с.а.с.): 

ْيَطاُن َيْبِكي َيُقوُل: َيا َوْيَله، ُأِمَر اْبُن ْجَدَة َفَسَجَد، اِْعَتَزَل الشَّ  ِإَذا َقَرَأ اْبُن آَدَم السَّ

ُجوِد َفَأَبْيُت َفِلَي النَّاُر ُجوِد َفَسَجَد َفَلُه اْلَجنَُّة، َو ُأِمْرُت ِبالسُّ  Адам»  آَدَم ِبالسُّ
баласы сәжде аятын оқып, сәжде жасағанда, шайтан 
оқшауланып алып, жылап тұрып: «Мен құрыдым! 
Адам баласына сәжде жасау бұйырылды, ол дереу 
сәжде етті, алдағы барар жері – жаннат. Ал маған 
сәжде жасау бұйырылғанда, сәждеден бас тарттым, 
сондықтан менің барар жерім тозақ», – деп айтады», 
– деген681. 

Тиләуат сәждесінің жасалу үлгісі 
Сәжде аятын оқығаннан кейін сәжде жасау үшін 

дә ре т болу керек және әу рет жа бық бо лу керек. Ниет 
етіп, құ бы ла ға қарап, қол да рын кө тер мей «Аллаһу 
әк бар» деп сәж де ге ба ра ды. Сәждеде үш рет «суб ха на 
раб биал-ағла» дейді де, артынша «Аллаһу әк бар» деп 
ор ны нан тұ ра ды. Артынша «Ғуф ра на кә раб бә нә уа иләй-
кал-ма сир» деп айту мұс та хап. 

Сәжде аяттарына байланысты жағдайлар
Сәжде аяты, естушіге де, оқушыға да теңдей – уәжіп. 

Осман (р.а.): «Шындығында сәжде аяты естушіге 
678 «Сәжде» сүресі, 15-аят
679 Сахих Бұхари, 1076
680 Бұхари, Сужуд 10
681 Мүслим, Бұхари 35
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міндет»682, – деген. Ибн Омар (р.а.): «Аллаһ елшісі 
(с.а.с.) сәжде аятын оқитын, біз жанында болғанда 
сәжде ететін, біз де сәжде жасайтынбыз. Тіпті 
сәжде жасауға маңдайымызды тигізетін орын таппай 
қалатынбыз»683, – деген. 

 ♦ Сәжде аятын басынан соңына дейін оқымай, сол 
аяттың сәждеге байланысты жерін ғана алдыңғы 
немесе кейінгі бір сөзбен қосып оқыса, сәжде жасау 
уәжіп болады және бұл анық әрі түсінікті оқылуы 
керек684. 

 ♦ Сәжде аятын естісе немесе оқыса, қалаған 
уақытында сәжде жасай алады. Өйткені сәжде 
аятын оқығаннан кейін қашан сәжде жасау керектігі 
нақты белгіленбеген. Алайда себепсіз кешіктіру 
мәкрүһ685. 

 ♦ Көліктегі адам сәжде аятын оқыса немесе естісе, 
ишаратпен сәжде жасауына болады. Жағдайы болса, 
түсіп сәжде жасағаны абзал. 

 ♦ Егер дені сау, сәжде жасауға мүмкіншілігі бола 
тұра, сәжде аятын оқып, сәжде жасамаса, кейін 
науқастанып немесе сәждеге шамасы жетпеген 
жағдайда сол уәжіп болған сәждені ишаратпен 
иіліп жасаса, сәжде жасау міндетін өтеген болады. 
Науқасынан айыққаннан кейін қайта сәжде жасауы 
қажет емес. 

 ♦ Сәжде жасау үшін сәжде аятын дұрыс әрі анық естуі 
қажет. Егерде сәжде аятын ақылынан адасқаннан, 
ұйқыдағы адамнан, бір сөзді қайталаушы құстан 
(тотықұстан), ақыл-есі толыспаған жас баладан, 
дыбыс жазып алған таспадан естісе, сәжде жасаудың 

682 Фатхул-Бари, 2/558
683 Сахих Бұхари, 1076
684 Рәддул-Мұхтар, 1/514
685 әз-Зуһайли. Сәждатут-тилауа
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қажеті жоқ. Құлағы керең кісі өзі оқымайынша 
сәжде жасау міндет емес686.

 ♦ Сәжде аятын кәпір, хайыз немесе нифас халіндегі 
әйел, жүніп немесе дәретсіз, ақылы толысқан жас 
бала, әйел, арақ ішкен мас адам, міне, осылар оқыса, 
естушіге сәжде аятын жасау – уәжіп. Өйткені бұлар 
сәжде аятын анық түрде оқып тұр. Сондықтан бұл 
сәжде аятын дереу жасап, уәжіптік міндетін орын-
дау керек687. 

 ♦ Намаз оқудан уақытша босатылғандар (мыс: хайыз 
немесе нифас жағдайындағы әйелдерге) сәжде 
аятын оқыса немесе естісе сәжде жасау міндетті 
емес, өйткені бұларға намаз оқу парыз емес. 

 ♦ Сәжде аятын дыбыстамастан жазса немесе көрсе, 
сәжде жасау уәжіп болмайды. Өйткені оқу да, есту 
де жоқ688. 

 ♦ Имам жария оқитын намазда сәжде аятын оқыса, 
имаммен бірге жамағат намазда сәжде жасайды. Ал 
құпия оқылатын намазда имам сәжде аятын оқыса, 
имамның сәжде жасауы мәкрүһ. Өйткені имамның 
оқыған сәжде аятын жамағат естімегендіктен, сәжде 
жасағанда күмәнге түседі. 

 ♦ Егер намаз оқушы кісі қиямда тұрғанда сәжде 
аятын оқығаннан кейін үш аяттан артық аят 
оқымай, намаздың рукуғы мен сәждесін жасаса, 
оған тиләуат сәждесін жасау қажет емес. Өйткені 
тиләуат сәждесі намаздың рукуғы мен сәждесіне 
қосылып кеткен болады. Мысалы, Құрандағы 

686 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
Бейрут, 1998 ж. 287-б.

687 Халид Абдурахман әл-ак, Китабул-ихтияр ли тағлилил-Мұхтар 
100-б.

688 Шархул-мания 500; Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи 
сәубиһил-жәдидә, 287-б.
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«Алақ» сүресінің соңында сәжде аяты бар. Имам на-
мазда қиямда тұрып «Алақ» сүресін соңына дейін 
оқыса, сәжде аяты үшін бөлек сәжде жасамайды. 
Намазын ары қарай жалғастыра береді. Ал егер на-
мазда сәжде аятынан кейін үш аяттан көп оқитын 
болса, сәжде аяты үшін сол оқыған мезетте арнайы 
сәжде жасап, қайта қиямға тұрып, намазын тоқтаған 
жерінен ары қарай жалғастырады. Мұндай жағдайда 
намаздың рукуғы мен сәждесі тиләуат сәжденің 
орнына жүрмейді. Ибн Масғуд (р.а.): «Егер сәжде 
аяты сүренің соңында болса, қаласаң сәжде қыл, 
қаласаң рукуғ жаса. Жасайтын сәждең рукуғпен 
бірге болады» – дейді. Яғни тиләуат сәждесі сенің 
намазыңның рукуғына қосылып кетті, бөлек тиләуат 
сәжде жасаудың қажеті жоқ деген сөз. Ал егер на-
мазда тиләуат сәжде жасағаннан кейін, қайта тұрып 
Құраннан еш нәрсе оқымай намаздың рукуғын 
жасаса, бұл мәкрүһ болып саналады. Сондықтан 
Әбу Ләйләнің хадисінде: «Омар ибн Хаттаб таң 
намазын Меккеде бізбен оқыды. Намаздың екінші 
рәкатында «Нәжім» сүресін оқып, сәжде жасады, 
артынша қайта қиямға тұрып «Зилзала» сүресін 
оқыды»689, – дейді. 

 ♦ Намазда сүре оқып тұрып арасындағы сәжде аятын 
оқымай, аттап кету – мәкрүһ. Өйткені бұлай оқу 
сәжде аятынан бас тарту немесе Құранның кейбір 
аяттарынан бас тарту болып саналады. 

 ♦ Сәждеге дайын емес, дәреті жоқ немесе сәжде 
жасауға қиналатын адамға естіртпей оқу мәндүп.

 ♦ Егер сәжде аятын естуші немесе оқушы сәжде жасай 
алмайтындай жағдайда болса: «Самиғна уа атағна 

689 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
Бейрут, 1998 ж. 290-б.
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ғуфранәкә Раббана уа иләйкәл-масир» (Естідік 
және мойынсұндық, уа, Раббымыз! Біз кешіріміңді 
тілейміз. Соңында барар жеріміз сенің құзырың) 
деп дұға жасау мұстахап болып саналады. Аятқа 
бойсұнғандығын осылайша білдіреді. Кейін ыңғайы 
келген сәтте дереу сәждесін ұмытпай жасайды. 

 ♦ Егер имам мінберде тұрып сәжде аятын оқыса, 
имам да, естушілер де сәжде жасайды. Әбу Сайд әл-
Худри: «Аллаһ елшісі (с.а.с.) мінберде тұрып Құран 
оқыды. Сәжде аятына жеткенде, мінберден түсіп 
сәжде жасады, жанындағы адамдар да сәжде 
жасады»690, – деген. 

 ♦ Егер намаз оқып тұрған кісі сырттағы біреудің 
тиләуат сәждесін оқығанын естісе, намазда сәжде 
жасамайды. Намазын оқып болған соң сәжде жасай-
ды. 

 ♦ Егер бір мәжілісте бірнеше рет сәжде аяты оқылса, 
бір мәрте сәжде жасау жеткілікті. Бір мәжілісте бір 
аят болу шарт. Ал егер көпшілік бір мәжілісте, бір 
сәжде аятын бірін-бірі еститіндей етіп оқыса, бір 
сәжде жасау жеткілікті. Мәжіліс қайталанған сайын 
сәжде де қайталана береді. Мысалы, мәжілістен кейін 
ішіп, жеп немесе сауда жасап, қайта екінші мәрте 
мәжіліске отырса, бұл екінші мәжіліс болғандықтан, 
мұндағы оқылған сәжде аяты алдыңғы мәжілісте 
оқылған сәжде аятымен бірге есептелмей, екеуіне 
екі бөлек сәжде жасалады. 

Жаназа
Өлім – фәниді бақиға жалғайтын көпір іспетті. 

Өлім – мәңгілікке жоқ болып құрып кету емес, ол 
рухтың денеден шығуы, ақирет әлеміне аттануы. 

690 Хаким, Мустадрак ала сахихайн 8/282, 3574
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Әһл-сүннет ғалымдарының пікірінше, рух – мәңгілік. 
Өлімді еске алу, оны қаперде ұстау мұстахап. Өйткені 

Аллаһ елшісі (с.а.с.):  اِت اللَّذَّ َهاِدِم  ِذْكِر  ِمْن   Жалған)» َأْكِثـــُروا 
дүниенің) ләззатын ұмыттыратын өлімді жиі естеріңе 
алыңдар»691, – деген. 

Науқасты зиярат ету – сүннет. Бәра ибн Азиб былай 

деген: َعَلْيِه َوَسلََّم ... ِبِعَياَدِة اْلَمِريِض َو اّتَِباِع ُ ِ َصلَّى الَّ  اْلَجَناِئِز َأَمَرَنا َرُسوُل الَّ
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) бізге науқастың көңілін сұрауды 
және жаназа намазына қатысуды бұйырды»692. 

Қатты науқастанып жатқан адамның жанында мына 
дұғаны жеті мәрте оқуға болады. Аллаһ елшісі (с.а.с.): 

َ اْلَع۪ظيَم  اٍت: َأْسَأُل الهّٰ َمْن َعاَد َم۪ريًضا لَْم َيْحُضْرُه َأَجُلُه َفَقاَل ِعْنَدُه َسْبَع َمرَّ

ُ ِمْن ٰذلَِك اْلَمَرِض َربَّ اْلَعْرِش اْلَع۪ظيِم َأْن َيْشِفَيَك، ِإلَّ َعاَفاُه الهّٰ
«Кімде-кім әлі ажалы жетпеген науқастың көңілін 

сұрай барғанда: “Әс-әлуллаһа әл-Азиимә Раббәл-
Аршил-Азиими ән яшфиәкә” (Ұлы Аллаһтан, ұлы 
Арштың Раббысынан сен үшін шипа сұраймын) – деген 
дұғаны жеті қайтара оқыса, (әлі ажалы жетпеген 
болса) Аллаһ тағала міндетті түрде оны дертінен 
айықтырады»693, – деген. Сонымен қатар, науқас 
адамның жанында Фатиха, Ықылас, Фалақ және Нас 
сүрелерін оқуға болады. 

Науқасты зияратқа келгендер оның жағдайын сұрап, 
көңілін жұбатып, жылы сөздер айтып, өлім жайында 
қуандыратын хабарлар айтқаны дұрыс. Аллаһ елшісі 
(с.а.с.): «Науқас адамның көңілін сұрай барғанда, 
өлім жайлы оған ұнамды жылы сөздер айтыңдар. 
Өйткені Аллаһтың бұйырған ешбір нәрсесі өзгермейді. 

691 Тирмизи, 2307; Нәсаи, 4/4
692 Бұхари, Марда, 4
693 Әбу Дәуіт, Жаназа 8, Тирмизи, Тибб 32
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Тек науқастың көңілі жұбану үшін ғана», – деген694. 
Науқасқа мүмкіндігінше тәубе жасатып, тілін кәлимаға 
келтіріп, өсиеті болса өсиетін айтқызған дұрыс. 

Өлім халінде жасалатын амалдар
Жан тапсырайын деп жатқан адамды оң бүйiрiне 

жатқызып жүзiн құбылаға бұру – сүннет. Себебі 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) Қағбаны «Өлілер мен тірілердің 
құбыласы»695, – деген. Фатима анамыз (р.а.) қайтыс 
болар сәтінде Умму Рафиге «Жүзімді құбылаға бұр»696, 
– деп өтінген. 

«Әл-Бахр ар-Райқ» кітабында: «Жан тәсілім 
халіндегі кісі оң бүйірі құбыла тарапына қарайтындай 
қисайтыңқырап жатқызылып, жүзі құбылаға 
қаратылады. Себебі ол ғибрат етілген сүннет. Бұны 
орындау қиынға соқса, онда аяғын құбылаға бағыттап, 
шалқалай жатқызып, басын көтерiңкiреп, жүзi құбылаға 
қаратылады», – делінген. Егер бұл да науқасқа 
қиыншылық тудырса, онда сол күйінде қалдыруға 
рұқсат.

Жан тапсырайын деп жатқан адамға жақындары,  
достары, бала-шағасы барып, жәрдем беруінде үлкен 
сауап бар. Жан тапсырайын деп жатқан науқас адамның 
жанында «Лә иләһә иллаллаһ» деген сөзді айту және 
соны айтуына жәрдемдесу мұстахап. Өйткені Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): «Жан тапсырайын деп жатқан адамға 
«Лә иләһә иллаллаһ» кәлимасын айтып тұрыңдар. 
Өйткенi өлiм халiндегi мұсылман «Лә иләһә иллаллаһ» 
десе, бұл сөз оны тозақтан құтқарады»697, – деген.

694 Тирмизи, Тибб 35
695 Әбу Дәуіт, Уасая 10
696 Зайлаи, Насбур-райә, 11/250
697 Мүслим Жаназа 1-2; Әбу Дәуіт, Жаназа, 16
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Өлім халінде жатқан адамға, «Әшһәду әл-лә иләһә 
иллаллаһ уә әшһәду әннә Мухаммадар расулуллаһ», – 
деп кәлиманы жай дауыспен айтып тұрады, ол қайталап 
айтады. Бiрақ бұл сөзді айтқызу үшін оны қинамау керек. 
Бұл сөзді ең жақын туысы айтқызғаны дұрыс. Ханафи 
мен мәлики мәзһабы бойынша, адамның соңғы сәтіне 
дейін шаһадат кәлимасын айтқызу мәндуп. 

«Лә иләһә иллаллаһ» дегеннен соң дүниелік сөз 
сөйлемесе, оған аталмыш кәлиманы қайталатудың 
қажетi жоқ. Ал егер кәлимадан кейiн дүниелік сөз 
сөйлеп қойса, онда кәлиманы қайта айтуы үшін есіне 
салған жөн698. 

Өлім халінде жатқан кісінің қасына хош иісті әтір 
қою, Құраннан «Йәсин» сүресiн оқу – мұстахап.

Себебi Әбу Дәуіт (р.а.) риуаят еткен хадисте 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Ауырып өлiм аузында жатқан 
адамның қасында «Йәсин» сүресi оқылса, ол шөлi қанған 
күйiнде жан тәсілім етеді, шөлі қанған күйінде қабiрге 
кiредi, қиямет күнiнде де шөлi қанған күйiнде қайта 
тiрiледi», – деген. «Йәсин» сүресін оқығанда, қиямет 
күнінде болатын алапат оқиғалар мен дүниенің фәни 
екендігі және жаннаттағы нығметтер мен тозақ азабы 
еске түседі 699. 

Өлiм халiнде Аллаһ тағала туралы тек жақсы ойда 
болу керек. Фудайл ибн Иад «Бақара» сүресінің 132 
аятындағы «Ендеше сендер дүниеден мұсылман болып 
өліңдер» деген аяттың мағынасын: «пенде дүниеден 
өтер сәтінде Аллаһ туралы жақсы ойлап қайтсын» 
деп тәпсірлеген. Мұны нақтылайтын хадис бар. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Пенде қайтыс боларда Аллаһ 

698 ҚМДБ. Жаназа пәтуасы, 2009 ж. 5-б.
699 Тухфатул мухтаж фи шархил минһаж; Китабул-жанайз, 10/371
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тағала туралы (Аллаһ мені жарылқап кешіреді деген) 
жақсы ойда болуы керек»700, – деген. 

Жан тапсырғаннан кейін, мәйіттің көзiн жұмдырып 
жатқан кісінің: «Бисмилләһи уә алә милләти расулилләһ 
(с.а.с.)» деп айтуы – сүннет701.

Мәйітті әзірлеу 
Мәйітті көму үшін жылдам дайындық жасау – 

мұстахап. Өйткені өлі дене бұзылып кетуі мүмкін. Имам 
Ахмед: «Өлгенді жылдам дайындау, оған жасалған 
сый», – дейді. Бұған байланысты бір хадисте былай 
делінген: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُعوُدُه َفَقاَل ِإّنِي  َأنَّ َطْلَحَة ْبَن اْلَبَراِء َمِرَض َفَأَتاُه النَِّبيُّ َصلَّى الَّ

ُلوا َفِإنَُّه َل َيْنَبِغي  َل َأَرى َطْلَحَة ِإلَّ َقْد َحَدَث ِفيِه اْلَمْوُت َفآِذُنوِني ِبِه َوَعّجِ

لِِجيَفِة ُمْسِلٍم َأْن ُتْحَبَس َبْيَن َظْهَراَنْي َأْهِلِه
Бірде Талха ибн Бара (р.а.) науқастанып қалады. 

Аллаһ елшісі (с.а.с.) оның көңілін сұрай келіп, оны 
көргеннен кейін: «Меніңше, Талханың ажалы жеткен 
секілді. Қайтыс болса, маған айтыңдар және (жаназа-
сын шығаруға) асығыңдар. Өйткені мұсылман мәйітінің 
денесі отбасының жанында сақталып жатуы дұрыс 
емес»702,– деген.

Жаназа намазына қатысушылар жиналсын деген 
мақсатта жаназа намазын кешіктіріп оқуға рұқсат 
етіледі. Бірақ мәйіт иістенбейтіндей, көпшілікке ауыр 
тимейтіндей болуы керек. 

Қарыздарын өтеу
Қайтыс болған адам біреуден алған қарызын дүниеде 

қайтармаса ақиретте сұралады. Әбу Хұрайрадан жеткен 
700 Мүслим, Жаннат, 4/2205; 2877 хадис
701 ҚМДБ. Жаназа пәтуасы, 2009 ж. 5-б.
702 Нәйлул-әутар, 4/23
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хадисте Аллаһ елшісі (с.а.с.):  َنْفُس اْلُمْؤِمِن ُمَعلََّقٌة ِبَدْيِنِه َحتَّى ُيْقَضى 

 Мүміннің жаны қарызы өтелмейінше қарызына» َعْنُه
байлаулы тұрады»703, – деген. Сондықтан қандай да 
бір мұсылман өмірден озған жағдайда артында қалған 
мұрасынан немесе мұрагелерінің біреуі оның қарызын 
қайтарғаны дұрыс. Ал егер қарызын өтейтіндей дүниесі 
болмаған жағдайда кейбір хадистерде айтылғандай 
оның қарызын Аллаһ тағаланың өтейтіндігі айтылған. 
Әбу Умәманың хадисінде: «Қарызданып, қарызын өтеу 
ниетімен бақиға аттанса, Аллаһ тағала оның қарызын 
өшіріп, қарыз берген адамға қалағанынша ақысын беріп 
разы қылады. Ал егер біреуден қарыз алып қарызын 
өтемеу пиғылымен қайтыс болып кетсе, ақиретте 
Аллаһ тағала оның мойнындағы қарызын алып, иесіне 
қайтарады» – делінген. 

Ибн Омардың хадисінде: «Қарыз екі түрлі болады. 
Қарызын өтеу ниетінде жүріп, қарызын өтей алмай 
қайтыс болған адамның қамқоршысы Аллаһ болады. 
Қарызын беруге ниеті жоқ күйде қайтыс болған 
адамның жақсылықтары алынып, қарыз берген адамға 
қайтарылады. Ол кезде дирхам мен динар жүрмейді»704 
– делінген. Демек, ақиретте ақша жүрмейтіндіктен, 
әркім басқаның ақысын өзіндегі сауаптарымен ғана 
өтемек. 

Мәйіттің үстін жауып, бетінен сүю
Қайтыс болған кісінің бетінен сүюге рұқсат 

етіледі. 
Бұл жайында Айша анамыз (р.а.) жеткізген ха-

дисте: «Әбу Бәкір (р.а.) кіріп, шапанмен жабылған 
Пайғамбарымызды (с.а.с.) көрді. Жүзін ашып, еңкейіп, 

703 Нәйлул-әутар, Китабул-жанайиз, 2
704 Нәйлул-әутар, 4/23
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бетінен сүйді»705– дейді. Тағы бір хадисте Айша (р.а.) 
анамыз: «Пайғамбарымыз (с.а.с.) қайтыс болған соң 
Әбу Бәкір (р.а.) келіп бетінен сүйді»706, – деген. Ендеше, 
қайтыс болған адамның үстін жауып, бетінен сүю – 
рұқсат етілген іс. 

Мәйітті құрметтеу керек.  Айша анамыз (р.а.) 
«Өлінің сүйегін сындыру, тірінің сүйегін сындырумен 
тең» –  деген707. Сондықтан денесіне мейлінше зиян 
тигізбеу керек. 

Мәйiттi жуу
Мұсылмандарға мәйітті жуу парыз кифая болып та-

былады. Хазірет Пайғамбарымыз (с.а.с.):

ُحُقوٍق ِستَُّة  اْلُمْسِلِم  َعَلى  Мұсылманның لِْلُمْسِلِم   мұсылман 
бауырының алдында алты міндеті бар» деп, соның бірі 
ретінде жан тапсырғаннан кейін мәйітті жууды айтқан. 
Адам (а.с.) ата қайтыс болғанда, денесін періштелер 
жуып, кейінгі ұрпақтарына: «Мәйіттеріңе осылай 
жасау – сүннет»708 – деп үйреткен екен. 

Мәйітті шешіндіріп, әурет жерлерін жабады. 
Мәйіттің әуретіне (тізесі мен кіндік арасына) қарау 

харам. Пайғамбарымыз (с.а.с.): َو َل َمّيٍِت ،  َل َتْنُظْر ِإلَى َفِخِذ َحّيٍ
«Өлінің де, тірінің де санына қарамаңдар» – деген.  

Жалаң қолмен тигізу де қараумен тең. Сондықтан мәйітті 
жуушы үшін қолына шүберек орау уәжіп709. Мәйіттің 
әурет жерін матамен жауып, сол жапқан матаның асты-
нан матамен оралған қолын салып әурет жерін жуады. 

705 Нәйлул-әутар, Китабул-жанайз, 4/412
706 Нәйлул-әутар, Китабул-жанайз, 4/413
707 Бадайу Санаи баб, Кайфиатул-ғусл, 2/24
708 Рәддул-Мұхтар, 6/249; Дарақұтни, 2/72
709 ҚМДБ. Жаназа пәтуасы, 6-б.
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Мәйiтті биіктеу орынға жатқызып, кіндігі мен 
тізесінің арасын бір матамен жабады. Жуу кезiнде 
жуатын және оларға көмектесетін кiсiлерден басқа ол 
жерде өзге адамдар болмауы сүннет. Жуатын кісі қолын 
шүберекпен орап немесе медициналық қолғаппен 
жуады. Мәйітке ғұсыл құйындырмай тұрып алдымен 
мәйітке іш дәрет алдырады, яғни үлкен және кіші дәрет 
ластықтарын тазалайды, содан соң дәрет алдырады. 
Өйткені ғұсыл алатын адам үшін дәрет сүннет болып 
саналады. 

Жуушы мәйіттің аузы мен мұрнын сумен шаймайды, 
өйткені судың қайта шығуы қиын. Саусақтарына сулы 
шүберек орап, мәйіттің аузы мен мұрнын сүртеді. Ар-
тынша беті мен екі қолын жуып, басына мәсіх тартып, 
соңында аяқтарын жуады. 

Ғұсыл құйындыру 
Мәйiттiң бүкiл денесiне бiр рет су тигізу парыз 

кифая болып саналады. Мәйіт бір жуғаннан тазарса 
да оны үш мәрте жуындыру – сүннет. Бір хадисінде 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) қызының денесін жуып 
жатқандарға: «Үш немесе бес немесе одан көп мәрте 
сумен және лотоспен710 жуыңдар, соңында камфара-
мен711 жуыңдар...» – деген. Мүмкін болса, лотос гүлі 
қайнатылған жылы сумен жуады, не болмаса иіс сабын-
мен жауындыру – мұстахап. Жуындыратын су алкоголь-
сыз болуы тиіс. 

Су тиюі қиын жерлерді қолмен ысқылап, суды 
жақсылап тигізу керек. Кейін мәйіттің сақалы немесе 
шашы бар болса, оны сабынмен жуындырады, ал егер 
жоқ болса, құр сумен жуындыруға болады712. 

710 Суда өсетін гүл
711 Иісті ағаш
712 ҚМДБ. Жаназа пәтуасы, 8-б.
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Мәйітті оң жағынан бастап жуындыру – сүннет. 
Умму Атия (р.а.) мен бірқатар әйелдер Аллаһ елшісінің 
(с.а.с.) қызы Зейнепті жуындырғанда, Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) оларға: «Оң ағзаларынан және дәрет алғанда 
жуылатын жерлерінен бастаңдар»713, – деп тапсырды 
деген.

Оң жағынан бастап жуу үшін мәйітті сол бүйіріне 
жатқызып, басынан аяғына дейін 3 рет су құяды, судың 
астына дейін толық жеткенін қадағалайды. Содан соң 
оң жақ бүйіріне жатқызып, сол жағына үш мәрте су 
құяды. Мәйіттің арқасын жуу үшін етпетінен жатқызуға 
болмайды. Содан кейін оны сүйеп отырғызып, ішінен 
жай ғана басып сипайды. Егер ішінде нәжіс болса, 
шығарылып тазартылады. Өйткені ол нәжіс мәйіттің 
кебінге оралғанынан кейін шықса кебінді кірлетеді. 
Али (р.а.) Пайғамбарымызды (с.а.с.) жуындырғанда, 
ол кісінің арқасын кеудесіне сүйеп, ішін сипағанда еш 
нәрсе шықпағандығы риуаят етілген. Сонда Али (р.а.): 
«Уа, Аллаһтың елшісі! Өмірде де, қайтыс болғанда да 
сен таза һәм хошсың», – деген екен. 

Жуып болған соң мәйіттің денесін сүртіп, 
құрғатады. Алғашқы екі мәрте жуғанда жылы сумен 
сабындап, ластықтан арылтады. Соңғы мәрте жуғанда 
иіс су қосылады. Мәйіттің басы мен сақалына иіс май 
жағады. 

Мәйітті жуушы
Мәйiттi жуатын адамның әдептi әрі тақуа болуы 

мұстахап. Мәйiттi жуу кезiнде мәйіттің кемшілігін 
(иістенгені немесе басқа да ақауларын) айтпау қажет. 
Мәйітті жуып болғаннан кейін кебіндемей тұрып, мәйiт 
денесiн құрғатып сүрткен жөн714. 

713 Сахих Бұхари, 1456
714 ҚМДБ. Жаназа пәтуасы, 8-б.
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Мәйітті жууға байланысты мәселелер
 ♦ Мәйітті судан тауып алған болса да оған үш мәрте 

ғұсыл құйындырады, яғни ғұсыл ниетімен мәйітті 
суда үш мәрте шайқайды715. 

 ♦ Мәйіттің шашын, сақалын тарамайды һәм 
қысқартпайды. Тырнағын алмайды. Өйткені бұл 
істер адамды көрікті ету үшін. Ал мәйітке оның 
қажеті жоқ. Айша (р.а.): «Мәйіттің шашын не 
үшін тарамақсыңдар?»716 – деп, бұл істің қажетсіз 
екендігін білдірген. Сол секілді әурет жері мен 
қолтығын түктерден тазартуға да болмайды. Адам 
қалай қайтыс болса, сол күйінде жуып жерлейді. 

 ♦ Мәйiттің денесiнен кебінге оралмай тұрып қан, iрiң 
не сол сияқты дәрет бұзар нәжіс шықса, тек ластанған 
жерлерi жуылады. Мәйітті кебінге орап қойғаннан 
кейін, болмашы нәжіс шыққан жағдайда, жумаса да 
болады. Ал денесінен шыққан нәжіс кебінді қатты 
ластайтын болса, кебіні жуылады. Себебi мұндай 
жағдайда мәйiтке жаназа оқуға болмайды. Бірақ 
мәйiт қайта жуылмайды. Егер мәйіт денесіндегі 
ауыр жарақат салдарынан қан, ірің секілді нәжіс 
нәрселер қайта-қайта шыға беретін болса, қайтадан 
жуылмайды, сол қалпында қалдырады.
Мәйітті кебіндеу 
Мәйітті кебіндеу – мұсылмандарға парыз кифая. 

Мәйітті ешкім кебіндемесе, сол жердегі мұсылмандардың 
барлығы күнәһар болады. 

Кебiн мәйiт денесiн түгел жауып тұруы керек. 
Кебіннің таза болуы шарт. Кебiн ақысы мәйiттiң өз 
мал-мүлкi есебiнен алынуы – уәжiп. Мал-мүлкi болма-
са кебiн ақысын туыстары мен одан жақсылық көрген 

715 Рәддул-Мұхтар, 1/577
716 Мұсаннаф Абдураззақ; Китабул-жанайз, 3/437; хадис 6232
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кiсiлер төлейдi. Әйелі қаражатты болса да әйел кебiнiнiң 
шығынын күйеуiнің өтеуі мiндет. Туыстарының 
кебіндеуге жағдайы болмаса, мұсылман жамағатына, 
яғни жағдайы бар кісіге жүктеледі. 

Мұсылман еркектің кебіні үш түрлі киімнен 
тұрады:

Біріншісі, «қамис»: Мойнынан екі аяғына дейін 
жауып тұратын, жеңі мен жағасы жоқ ұзын көйлек 
секілді мата. Екіншісі, «изар»: басынан аяғына дейін 
оралатын шалбар секілді мата. Үшіншісі, «лифафа» : 
басы мен аяғына дейін жететін «изардан» ұзынырақ 
мата717. Бір риуаятта періштелер Адам атаны (а.с.) 
үш киіммен кебіндеп: «Уа, адам ұрпақтары! Бұл – 
сендердің сүннет амалдарың»718, – деген. 

Әйелдерге де қамис, изар, лифафа кигізіледі және 
бұларға қосымша бастарына химар (орамал) және 
көкiректерiне байланатын кеудеше керек. 

Кебiндегенде мәйiттiң ешбiр жерi ашық қалмауы 
қажет. Кебiндегеннен кейiн мәйiттiң бас-аяғы бай-
ланады және кебiннiң ортасы ашылып кетпес үшiн 
кебіннен алынған матамен белiн байлауға болады. Бұлай 
кебіндеуге «кафану сунна», яғни сүннетке сай кебіндеу 
делінеді. 

Егер жоғарыда айтылған кебінге мата жетпей, 
отбасының жағдайы келмей жатса, ерлерге тек изар 
мен лифафа ғана орау жеткілікті, ал әйелді изар мен 
лифафаға және орамалмен орау жеткілікті болып са-
налады. Оған дәлел Әбу Бәкір (р.а.): «Мына екі киімді 
жуып, мені осылармен кебіндеңдер»719, – деген. Бұл 
кебінге «кифая», яғни жеткілікті кебіндеу делінеді. 

717 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
Бейрут, 1998 ж. 339-б.

718 Сүнән, Дарақұтни 2/72
719 Кәнзул-Уммал, 35718
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Ал егер бұл маталар да табылмай, дүниеден өткен 
кісі өте кедей болған жағдайда, мәйіт мейлі ер мейлі 
әйел кісі болсын, оны ұзын бір матамен орау жеткілікті 
саналады. Бұл кебіндеуге «кафану дарури», яғни зәру 
жағдайға байланысты кебіндеу делінеді. 

 Кебіндеу үлгісі 
Кебіннің матасы ақ түсті болғаны абзал. Кебіннің 

матасы отбасының жағдайына қарай алынғаны дұрыс. 
Отбасы кедей болса, қымбат кебін алдырып, қаржылай 
қиналуының қажеті жоқ. Қаржысына қарай арзанын 
алса болады. Ал бай болса өз еркінде. 

Ер адамды кебіндеу үшін алдымен табыттың немесе 
кілемнің үстіне лифафа, кейiн изар, төселедi. Бұл 
екеуінің үстіне көйлектің бір жағы төселеді де үстіне 
мәйіт жатқызылып көйлектің екінші жағы кигізіледі. 
Ал әйелдерге, лифафа жайып, үстiне изар төсейдi, оның 
үстiне мәйiттi жатқызып, «қамисты» кигiзедi. Әйелдiң 
шашын екiге бөлiп, оны көйлегінің сыртынан кеудесіне 
қойып, басын және екі бөлек шашын химармен (орамал) 
қымтап, көкірегін кеудешемен байлайды. Осылар 
орындалған соң алдымен изар, одан кейін лифафаға 
орап, мәйiт бас пен аяқ жағынан және ортасынан буы-
лады720.

Жаназа намазы
Қайтыс болған адамды ғұсыл құйындырып, жу-

ындырып, кебіндеп болған соң, туыс жақындары және 
басқа да мұсылмандар қасына жиналып, мәйіттің жаназа 
намазын оқиды. Жа на за на ма зының үкімі – ки фая па рыз. 
Яғни бір ауылда немесе қалада жаназа намазын бірнеше 
адам келіп оқыса, фарыз кифая орындалған болады, 
ал егер ешкім оқымаса, сол ауылдың немесе қаланың 

720 ҚМДБ. Жаназа пәтуасы, Алматы, 2009 ж. 10-б.
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барлығы ақиретте сұралады. Сол секілді жуындыру да, 
көму де, кебінге орау да жалпы халыққа міндет болған 
кифая парыз болып саналады.

Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Жақсыға да, жаманға да – 
барлығына жаназа намазын оқыңдар»721, – деген.

Әбу Хұрайрадан риуаят етілген хадисте Аллаһ 
елшісі (с.а.с.):

َلِم، َوِعَياَدُة اْلَم۪ريِض، َواّتَِباُع  َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َخْمٌس: َردُّ السَّ

ْعَوِة، َوَتْش۪ميُت اْلَعاِطِس اْلَجَناِئِز، َو ِإَجاَبُة الدَّ
«Мұсылманның мұсылман бауырының алдында бес 

міндеті бар: Сәлем бергеннің сәлемін алу, науқастың 
көңілін сұрау, жаназаға қатысу, шақырған жерден 
қалмай бару және түшкіргенге “ярхамукааллаһу” 
(Аллаһ сені рақымына бөлесін) деп айту»722, – деген. 

Бір хадисінде Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Егер жаназа 
көрсеңдер, орындарыңнан тұрыңдар, өтіп кеткенше 
отырмаңдар»723, – деп, оған құрмет көрсетіп, отырған 
жерден түрегелудің абзалдығын айтқан.

Жаназа намазының оқылуы 
Қиям – жаназа намазының рүкіні. Сондықтан жаназа 

намазды түрегеп тұрып оқиды. Жәбир жеткізген хадис-
те Пайғамбарымыз (с.а.с.) былай деген: «Бауырларың 
қайтыс болды, тұрып оған (жаназа) намаз оқыңдар», 
– дегенде, біз екі қатарға сап түзеп, намазға тұрдық», 
– деген724. 

Ибн Аббастың риуаяты бойынша, имам жаназаның 
мейлі ер адам, мейлі әйел болсын кеуде тұсына тұрады. 
Ал Әбу Юсуф болса, ер кісінің жаназасында кеуде 

721 Сүнәнүл-Байһақи, 2/15; 7080
722 Сахих Бұхари, 1240
723 Сахих Бұхари, 1245
724 Сахих Мүслим, 952
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тұсына, ал әйел кісінің жаназасында бел тұсына қарай 
оқиды деген. 

Жаназаның шарты ниет болғандықтан, мәйіттің 
әйел немесе еркек, қыз бала немесе ұл бала екендігін 
жариялайды. 

Имам Аллаһ ра зы лы ғы үшін жа на за на ма зын оқу ға 
жә не мәйіт ке дұ ға ету ге ниет етіп, «Аллаһу әк бар» деп 
тәк бір алып, қолын байлап, на маз ды бас тайды. Жа ма ғат 
та имамға ұюға ниет етіп, мәйіт ер кісі бол са, «мы на ер 
адам үшін», әйел бол са, «мы на әйел үшін», бала болса 
«мына жас бала үшін» деп ниет ете ді. Имам жамағатқа 
жария түрде мәйіттің кім (ер, әйел немесе бала) екендігін 
бі ле ал ма са, имам мен бір ге на маз оқу ға ниет етеді. 

Жаназа намазының шарты төрт мәрте тәкбір алу. 
Бірінші тәкбірде қолды құлақ тұсына қарай көтеріп 
тәкбір айтса, қалған үш тәкбірде қолды көтермей тәкбір 
айтады. 

Бірінші тәкбірден кейін қол байлап «сәнә» яғни 
«субханака Аллаһумма уа бихамдика уа тәбәракәсмукә 
таалә жәддукә уа жәллә сәнәукә уә ләә иләәһә ғайрук» 
дұғасын оқиды. Содан кейін қол көтермей «Аллаһу 
әкбар» деп екінші рет тәкбір айтып, артынша күнделікті 
намазымызда «әт-Тахият» дұғасынан кейін оқылатын 
Пайғамбарымызға (с.а.с.) салауат дұғасын оқиды. 
Үшінші мәрте қол көтермей тәкбір айтып, жаназа 
дұғасын оқиды. 

Жаназа дұғасы:

اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِحّيَِنا َو َميّيِِتَنا َو َشاِهِدَنا َو َغاِئِبَنا َو َذَكِرَنا َو ُأْنَثاَنا َو 

َصِغيِرَنا َو َكِبيِرَنا 
Оқылуы: «Аллаһуммағфир лихайинә уә мәйитинә 

уә шааһидинә уа ғааибинә уа закаринә уә унсаанә уа 
сағииринә уа кабииринә» 
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ْيَتُه ِمنَّا َفَتَوفَُّه  ْسَلِم َو َمْن َتَوفَّ  اللَُّهمَّ َمْن َأْحَيْيَتُه ِمنَّا َفَأْحِيِه َعَلى اْلِ

يَماِن  َعَلى اْلِ
Оқылуы: «Аллаһуммә мән ахиәйтәһу миннәә фә 

ахиһи алал-исләәм, уә мән тәуәффәйтәһу миннәә фә 
тәуәффәһу алал-имәән» – деп оқылады. Осы дұғадан 
кейін егер жаназа ер кісі болса:

ْضَواِن، اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن  اَحِة َو اْلَمْغِفَرِة َو الّرِ ْوِح َو الرَّ ُخصَّ َهَذا اْلَمّيَِت ِبالرَّ

ْمَن َو اْلُبْشَرى  ِه اْلَ ُمْحِسنًا َفِزْد ِفي ِإْحَساِنِه َو ِإْن َكاَن ُمِسيئًا َفَتَجاَوْز َعْنُه َو لَّقِ

اِحِميَن  ْلَفى ِبَرْحَمِتَك َيا َأْرَحَم الرَّ َو اْلَكَراَمَة َو الزُّ
Оқылуы: «Уә хуссә Һәзәл-мәйитә бир-раухи уәр-

раахати уәл-мәғфирәти уәр-ридуан. Аллаһуммә ин 
кәәнә мухсинән фәзид фи ихсәәниһи уә ин кәнә мусииән 
фә тәжәәуәз ‘анһу уә лаққиһил-әмнә уәл-бушраа 
уәл-кәрамәтә уәз-зулфәә бирахмәтикә иә архамар-
раахимиин». 

Жаназа әйел кісі болса: 

ْضواِن اللَُّهمَّ ِإْن َكاَنْت  اَحِة َو اْلَمْغِفَرِة َو الّرِ ْوِح َو الرَّ َو ُخصَّ َهِذِه اْلَمْيَتَة ِبالرَّ

ْمَن َو  َها اْلَ ُمْحِسَنًة َفِزْد ِفي ِإْحَساِنَها َو ِإْن َكاَنْت ُمِسيَئًة َفَتَجاَوْز َعْنَها َو لَّقِ

اِحمين  ْلَفى ِبَرْحَمِتَك يا اَْرَحَم الرَّ اْلُبْشَرى َو اْلَكراَمَة َو الزُّ
Оқылуы: «Уә хуссә һәзиһил-мәйтәтә бир-раухи 

уәр-раахати уәл-мәғфирәти уәр-ридуан. Аллаһуммә 
ин кәәнәт мухсинәтән фәзид фи ихсааниһә уә ин 
кәнәт мусиәтән фә тәжәуәз анһәә уә лаққиһәл әмнә 
уәл-бушра уәл-кәрамәтә уәз-зулфә бирахмәтикә иә 
архамар-раахимиин».

Жаназа ер бала болса:

ًعا اللَُّهمَّ اْجَعْلُه لَنَا َفَرطًا َو اْجَعْلُه لََنا َأْجرًا َو ُذْخرًا َو اْجَعْلُه لََنا َشاِفعًا َو ُمَشفَّ
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Оқылуы: «Аллаһуммәжъалһу ләнәә фәрәтан 
уәжғалһу ләнәә әжрән уә зухрән уәжғалһу ләнәә шаа-
фиъан уә мушаффаған».

Жаназа қыз бала болса: 

اللَُّهمَّ اْجَعْلَها لَنَا َفَرطًا َو اْجَعْلَها لََنا اَْجًرا َو ُذْخًرا َو اْجَعْلَها لََنا 

َعًة َشاِفَعًة َو ُمَشفَّ
Оқылуы: «Аллаһуммәжғалһә ләнәә фәратан 

уәжғалһә ләнәә әжрән уә зухрән уәжғалһә ләнәә 
шаафиғатән уә мушаффағатән».

Төртінші мәрте қолдарын көтермей «Аллаһу әкбар» 
деп тәкбір алады да, артынша екі жағына сәлем беріп, 
қолдарын түсіреді. Сәлем беру – уәжіп. Сәлем бермей 

тұрып النَّار َعذاَب  ِقَنا  َو  َحَسَنًة  اْلِخَرِة  ِفِي  َو  َحَسنًة  ْنَيا  الدُّ ِفي  آِتَنا    َربَّنا 
«Раббана әтина фид-дүния хасанатан уа фил ахи-
рати хасанатан уа қина азабаннар» – деген дұғаны 
оқуға болады делінген. 

Әбу Ханифа (р.а.) мәзһабында жаназа нама-
зын өткiзуге ең құзырлы кiсi патша, мүфти және сол 
тағайындаған жергілікті имам, молдалар болып табы-
лады725. Бұған дәлел Саид ибн әл-Ас Мәдина қаласының 
әкімі болатын. Хасан қайтыс болған уақытта, Хұсейін 
жаназа намазын оқытуға Сайд ибн Асты имамдыққа 
шығарады. Артынша: «Егер бұл (имамдыққа басшы-
ны шығару) сүннет болмағанда, мен сені имамдыққа 
шығармас едім» – дейді. 

Жамағат көп болуы үшін жаназа намазын жариялап 
айту – мәндүп. Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Бір жаназа на-
мазына жүзге жуық мұсылман қатысса, барлығы оған 

725 ҚМДБ. Жаназа пәтуасы, Алматы, 2009 ж. 14-б.
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шапағатшы болады немесе шапағат етуге рұқсат 
беріледі»726, – деген. 

Ибн Аббастан жеткен хадисте Расулуллаһтың 
(с.а.с.): 

َما ِمْن َرُجٍل ُمْسِلٍم َيُموُت َفَيُقوُم َعٰلى َجَناَزِتِه َأْرَبُعوَن َرُجًل َل 

ُ ِفيِه َعُهُم الهّٰ ِ َشْيًئا ِإلَّ َشفَّ ُيْشِرُكوَن ِبالهّٰ
«О дүниеге аттанған мұсылманның жаназа на-

мазына Аллаһ тағалаға серік қоспайтын қырық адам 
қатысса, Аллаһ тағала міндетті түрде оларды 
марқұмға шапағатшы қылады», – деп айтқанын естідім727 
– делінген. 

Жаназа намазының дұрыс болу шарттары 
1. Мұсылман болу керек. Қайтыс болған кісі Ислам 

дінінен болмаса, оған жаназа намазы оқылмайды. 
Құранда: 

اَت َأَبًدا َو َل َتُقْم َعَلٰى َقْبِرِه ۖ ِإنَُّهْم  ْنُهم مَّ َوَل ُتَصِلّ َعَلٰى َأَحٍد ِمّ

َكَفُروا ِباللَّـِه َو َرُسولِِه َو َماُتوا َو ُهْم َفاِسُقوَن
«Олардан біреу өлсе, жаназа намазын оқыма 

және қабірінің басында тұрма! Өйткені олар Аллаһқа 
және елшісіне иман келтіруден бас тартты. Сондай-
ақ олар Аллаһқа бағынбаған (күнәһар) күйде өлді»728, 
– делінген.

2. Соғыста қарсыласымен арпалысып жатқанда 
немесе қорғанамын деп қателікпен өзіне қол жұмсап 
қойған адамға ғұсыл құйындырып, жаназа намазы 
оқылады. 

726 Сахих Мүслим, 947
727 Сахих Мүслим, 948
728 «Тәубе» сүресі, 84-аят.
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3. Өз-өзіне қол жұмсау. Өз-өзіне қол жұмсау 
үлкен күнә. Бұл көбінесе иманның әлсіздігінен туын-
дайды. Мұндай жағдай мұсылмандарға қарағанда 
кәпірлерде көп кездеседі. Өйткені Аллаһқа шынайы 
түрде иман келтіріп, ақиретке сенген мұсылман өзіне 
қол жұмсамайды. Қандай қайғы мен қиыншылық 
басына келсе де, сабыр етіп, тағдырға разылығын 
білдіреді. Сондықтан Әбу Юсуф өз-өзіне қол жұмсап 
өлген адамның жаназасы оқылмайды деген. Өйткені 
бір хадисте Жабир ибн Самура (р.а.): «Жебемен өзін-өзі 
өлтірген біреуді Аллаһ елшісіне (с.а.с.) алып келгенде, 
оған намаз оқымады»729, – деген. Ал Имам Әбу Ханифа 
мен Имам Мұхаммадтың көзқарасы бойынша, өз-өзіне 
қол жұмсаған адамға ғұсыл құйындырады, жаназа 
намазы оқылады. Бұл көзқарас ең дұрысы. Өйткені дінді 
енді үйреніп, еліктеуіш иманнан шынайы иманға жету 
жолында тұрған қазіргі қоғамымызға осы үкім қолайлы. 
Шариғатқа сай қандай да бір қылмыспен өлім жазасы-
на кесілген адамға ғұсыл құйындырып, жаназа намазы 
оқылады. 

4. Бүлікшіге, имамға бағынбай мұсылмандарға 
қарсы қару қолданып, соғыс ашқандарға, қарақшыларға 
және әдейілеп ата-анасын өлтiргендерге жаназа намазы 
оқылмайды. Мұндай істері олардың төмен әрі санасыз 
екендігін білдіреді, сондықтан оқылмайды. Алайда 
олардың істерін қазылар талқылап, шариғат жазасымен 
оларды жазалап одан кейін қайтыс болған болса, оны 
жуындырып, жаназа намазын оқиды. 

5. Әкесін немесе анасын өлтірген адамның жаназа-
сы оқылмайды. Өйткені Аллаһқа бойсұнудан кейін әке 
шешесіне бойсұну бұйырылған. Екеуінің бірін өлтіру 
үлкен күнә, үлкен қылмыс болып саналады. 

729 Сахих Мүслим, 978



401Намаз

6. Ұлтшылдық, нәсілшілдік мақсатында көтеріліс 
жасап, осы жол барысында өлсе, жуындырылмайды 
және оларға намаз оқылмайды. Егер шариғат жазасымен 
жазаланған болса, жуындырылады және оларға намаз 
оқылады. Әбу Дәуіт жеткізген хасан хадисте Аллаһтың 
елшісі (саллаллаһу алайһи уә сәлләм) былай деді: 

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم، َقاَل: لَْيَس ِمنَّا َمْن َدَعا ِإلَى َعَصِبيٍَّة، َو  ِ َصلَّى الَّ َأّن َرُسوَل الَّ

لَْيَس ِمنَّا َمْن َقاَتَل َعَلى َعَصِبيٍَّة، َو لَْيَس ِمنَّا َمْن َماَت َعَلى َعَصِبيٍَّة
«Рушылдыққа шақырушы бізден емес. Рушылдық 

мақсатымен соғысушы да бізден емес. Рушылдық жо-
лында өлген де бізден емес»730. 

Мәйіт намаз оқылмастан көмілген жағдайда, ма-
зарына барып жаназа намазын оқиды. Егер қабірге 
қойылып бірақ көмілмеген болса, қайта шығарылып 
ғұсыл құйындырып, жаназа намазын оқып, көмеді731. 

7. Әурет жері жабулы, мәйіт кебіндеулі болуы 
керек. 

8. Жаназа намазын оқу үшін мәйiт имамның ал-
дында тұруы шарт, жоқ мәйiтке жаназа оқылмайды. 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) Эфиопия патшасы Нажаши-
ге ғайып намазын оқығандығы бар. Бірақ бұл оқыған 
намазы Нажашиге арнайы оқылған ғайып намаз делінген. 
Өйткені қаншама қайтыс болып, денесі табылмаған са-
хабаларына Пайғамбарымыз (с.а.с.) арнайы ғайып на-
мазын оқымағаны белгілі.

9. Мәйітке дұға ретінде Аллаһ үшін намаз оқуға 
ниет ету. Имам Ағзам мәзһабында жаназа намазына 
ниет ету – шарт.

730 Сүнән Әбу Дәуіт, 4/33 хадис-5121
731 Рәддул-Мұхтар, 1/582
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Жаназасы оқылмай көміліп қойған жағдайда не 
істелінеді?
Көмілген мәйіттің денесі ыдырап, бүлініп кетпейінше, 

қабіріне намаз оқуға болады. Әбу Хұрайрадан жеткен 
хадисте Асуад (ер немесе әйел) мешітті сыпырып 
жүретін. Бірде қайтыс болды. Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
бұдан хабарсыз еді. Бір күні есіне түскенде: «Ол кісі 
қайда?» – деп сұрады. Жанындағылар бірнеше күн 
бұрын қайтыс болғанын айтады. Расулаллаһ: «Маған 
неге хабар айтпадыңдар?» – деді. Сөйтті де: «Маған 
қабірін көрсетіңдер», – деп қабіріне барып намаз 
оқыды»732, – деген. 

Ал егер көміліп қойған мәйіттің денесі ыдырап, 
бүлініп кетсе, жаназа намазын оқуға кешіккен болады. 
Кейбір ғалымдардың көзқарасы бойынша, денесінің 
ыдырауы үш күнде жүзеге асады. Негізінде әр жердің 
топырағы әр алуан болғандықтан бұны үш күнмен шек-
темеген дұрыс. 

Түсік
Түсік әлі төрт айға толмай туылса, жуындырылмай-

ды, жаназа намазы оқылмайды. Матаға орап көміледі. 
Бұл мәселеде көпшілік ғалымдардың көзқарасы 
осылай. 

Ал егер мерзімі кем дегенде төрт айға толып яки 
туылған бала дыбыс шығарып немесе қимыл байқалып 
сосын шетінеп кетсе, онда жуындырып, ат қойып, жана-

засы оқылады. Өйткені Пайғамбарымыздың (с.а.с.): إذا ( 

 Егер түсіп қалған шарана» اِسَتَهَل الَسقُط ُغِسَل َوَصلَّي َعَليِه … (
дыбыс шығарса, жуындырылып, жаназасы оқылады....»733 
және басқа бір хадисінде «балаларға жаназа оқылады» 

732 Сахих Бұхари, 1337
733 Тирмизи 1163
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дегені дәлел.  Ал егер дыбыс шығармай түсіп қалса 
немесе туылса, Әбу Ханифа, Имам Малик, Әузағи 
секілді ғалымдардың пікірінше жаназа оқылмайды. 
Бұған дәлел Пайғамбарымыздың (с.а.с.) «...шарана егер 
дыбыс шығармаса, жаназа оқылмайды» деген хадисі.  

Бала қайтыс болса оның жақындары әсіресе әкесі 
жаназансын оқығаны абзал. 

Бара ибн Азиб (р.а.) Аллаһтың елшісінің (с.а.с.) 
былай дегенін айтты: 

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم: » َأَحقُّ َما  ِ َصلَّى الَّ اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل الَّ

ْيُتْم َعَلْيِه َأْطَفاُلُكْم « َصلَّ
«Балаларыңның жаназасын өздерің оқығандарың 

дұрыс»734. 
Мәйітті шығару 
Жаназаны көмуге алып бару, жаназаның арты-

нан туысқандары мен жора-жолдастарының, көрші-
қолаңдарының еруі сауабы мол сүннет, тіпті нәпіл 
намаздан да қайырлы болып саналады. Бір хадисте: 
«Жаназа табытқа салынғанда, ер кісілер оны иыққа 
көтеріп алып жүреді. Егер ол жақсы адам болса, «Мені 
тезірек апарыңдар», – дейді, ал егер жаман адам болса, 
(өзінің денесіне) «Қандай өкінішті!, Мұны қайда алып 
барады?» – дейді. Бұл дауысты адамнан басқаның 
барлығы естиді. Егер адам баласы оны естісе, талып 
қалар еді»735 – делінген. 

Жаназаны жерлеуге әйел кісілердің баруы харамға 
жақын мәкрүһ болып саналады. Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
жаназаға шыққан әйелдерге: «Сауап жоқ, күнә алып 
қайтасыңдар»736, – деп ескерткен. Тағы бір хадисте 

734 әл-Байһақи Сүнәнул-Кубра, 4/9 хадис 6578
735 Сахих Бұхари, 1314
736 Ибн Мажә, 1/502; 1578
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Айша (р.а.) анамыз: «Егер Аллаһ елшісі (с.а.с.) өзінен 
кейін әйелдер не істегенін білгенде, Исрайл қауымының 
әйелдеріне тыйым салғандай бұларға да тыйым салар 
еді»737, – деген. 

Мәйітті апарғанда қатты қозғалмайтындай етіп 
жылдам жүру мәндуп болып саналады. 

Мәйiттi шығарғанда артынан ілесіп жүру абзал. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Кімде-кім жаназаға еретін 
болса, оған қираттай (Ухуд тауындай) сауап жазыла-
ды», – деген. 

Мәйітті шығарып салғанда қатты дауыс шығарып, 
айқайлап жылау дұрыс емес. Оның орнына іштей Аллаһты 
еске алып, Аллаһтан ол үшін дұға тілеп, тағдырға 
разылық білдірген дұрыс. Себебі Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
өзінің хадис шәріпінде: «Мәйiттi шығарып салғанда, 
дауыс шығарып та, шырақ алып та жүрмеңдер»738, – 
деген.

Жаназаны төрт жағынан төрт адам көтеріп, жолда 
басқа адамдармен алмасып қабірстанға алып барады. 

Қабірді қазып мәйітті көму
 ♦ Қабірді қазғанда тереңдігі орта бойлы адамның 

беліне немесе кеудесіне дейін болғаны дұрыс. 
Өйткені таяз көмілсе мәйіттің иісі шығуы немесе 
жыртқыш аңдар қазып кетуі мүмкін. 

 ♦ Қабірдің ұзындығы мәйіттің бойының ұзындығымен 
өлшенеді. Ал ені осы ұзындықтың жартысындай 
болады. 

 ♦ Қабірдің ішіне лахад қазу сүннет. Лахад – қазылған 
қабірдің құбыла жағынан мәйіт сыятындай етіп 
қосымша қазылатын орын. Жер қыртысы қатты 

737 Рәддул-Мұхтар, 1/598
738 Фәтхул-Қадир, 3/333; Рәддул-Мұхтар, баб саләтул-жаназа, 

6/231
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болса лахад қазу абзал. Сағд ибн Әбу Уаққас қайтыс 
болар алдында: «Аллаһ елшісіне (с.а.с.) жасағандай, 
менің қабіріме де лахад жасаңдар, оған кірпіш 
қалаңдар»739,  – деген. Ал егер жер жұмсақ болса, 
лахадтың орнын қабірдің дәл ортасынан қазуға 
болады. Бұл қазу араб тілінде «шаққ» деп аталады. 
Ал егер жер сулы, топырағы бос, ылғалды болса, 
мәйітті табытпен көмуге де рұқсат етіледі. Алайда 
табытсыз көмуге жағдай бола тұра табытпен көму 
мәкрүһ деген ғалымдар бар. 

 ♦ Егер адам құрлықтан алыс жерде кемеде қайтыс 
болса, мәйітті жуындырып, кебіндеп, жаназа нама-
зын оқып, суға тастайды. Ал егер құрлыққа жеткен-
ше мәйіттің денесі өзгермей, сол қалпын сақтайтын 
болса, құрлыққа алып барып, жерге көмеді740. 

 ♦ Мәйiтті қабірге қойғанда жүзін құбылаға қаратып 
жатқызу – уәжіп. 

 ♦ Мәйітті құбылаға қаратып, оң жақ бүйіріне 

жатқызар кезде:  ِ ِ َو َعَلى ِملَِّة َرُسوِل الَّ  Бисмилләһи» ِبْسِم الَّ
уә алә милләти Расулилләһи» – деп айту сүннет741. 
Қабірге мәйітті қоюға тек ер кісілер ғана кіреді, 
әйел кісінің қабірге кіруіне болмайды. Егер мәйіт 
әйел кісі болса, оны жақын туысы болып келетін ер 
кісілер қабірге қойғаны абзал. Лахадты кірпішпен 
жауып, үстіне топырақ тастайды. Қабір екендігі 
белгілі болу үшін қабір жер бетінен бір қарыс биік 
етіп көмілгені дұрыс. Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 
қабірі де жерден бір қарыс биік көмілген. Қасим 

739 Сахих Мүслим, 966
740 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998, Китабу салә, 344-б.
741 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998, Китабу салә, 344-б.
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ибн Мұхаммед былай деген: «Айшаға былай дедім: 
«Анашым! Аллаһ елшісі (с.а.с.) мен екі досының 
қабірін көрсетесіз бе?, – деп сұрадым. Ол маған 
үш қабірді көрсетті. Қабір биік те емес, жермен 
бірдей де емес, қызыл топырақпен әрі майда тас-
тармен беті тегістелген екен»742. 

 ♦ Қабірдің сыртын гипспен немесе майлы нәрселермен 
сылауға болмайды – мәкрүһ. Қабірді зәулім сарай 
етіп әшекейлеп, ерекшелеудің мәйітке еш пайдасы 
жоқ. Тіпті бұлай істеу дұрыс емес743. Мақтаныш 
үшін қабірді зәулім сарайға ұқсату харам.

 ♦ Мәйітті лахадқа қойған соң мәйіттің бас жағына үш 
уыс топырақ тастау мұстахап. Әбу Хұрайра: «Аллаһ 
елшісі (с.а.с.) бір мәйітке жаназа намазын оқыды. 
Содан кейін қабіріне барып мәйіттің бас жағына 
үш уыс топырақ тастады»744, – дейді. 

 ♦ Қабірдің басына белгі ретінде тас қою жеткілікті 
болып саналады. Матлаб ибн Уидаға былай дейді: 
«Осман ибн Мазғун Мәдина қаласында ең алғаш 
қайтыс болған муһажир сахабалардан еді. Жана-
засы шығарылып, көмілгенде, Аллаһ елшісі (с.а.с.) 
бір сахабаны тас алып келуге жұмсайды. Жіберген 
адамы тасты көтере алмайды. Аллаһ елшісі 
(с.а.с.) орнынан тұрып, жеңін түреді де, тасты 
көтеріп әкеліп қабірдің басына қояды. Артын-
ша Пайғамбарымыз (с.а.с.): Осы (белгі) арқылы 
бауырымның қабірін білемін. Қайтыс болған туыс-
тарымды көмемін», – дейді»745, – деген. 

 ♦ Мәйітті көміп болған соң, дұға оқылады, марқұмға 
Аллаһтан кешірім тіленеді. Осман (р.а.) былай деген: 

742 Нәйлул-әутар, 4/82; Рауаһу Әбу Дәуіт
743 Рәддул-Мұхтар, 1/599
744 Ибн Мажә
745 Әбу Дәуіт, Жамиғ усул мин ахадиси Расул, 8653
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«Аллаһ елшісі (с.а.с.) мәйітті көміп болған соң, 
қабірінің жанында тұрып былай деді: «Бауырларың 
үшін Аллаһтан кешірім тілеңдер, әрі мықты болуын 
тілеңдер, өйткені ол қазір сұраққа тартылып 
жатыр» – деді746. 

 ♦ Қабiр үстiнде отыру немесе ұйықтау яки жүру 
– мәкрүһ. Муслим Әбу Марсад әл-Жанауидің 
жеткізген бір хадисінде Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

 ♦ وا ِإلَْيَها  ,Қабірге отырмаңдар»  َل َتْجِلُسوا َعَلى اْلُقُبوِر َو َل ُتَصلُّ
қабірге қарап намаз оқымаңдар»747, – деген. 

 ♦ Қабір басына ешқандай шүберек байланбайды, 
тиын-тебен тасталмайды, қабірді сүймейді, тауап 
етпейді, қабір иесінен шипа тілемейді.

 ♦ Әбу Ханифа мәзһабы бойынша, қабір көрінбей, аяқ 
асты болмауы үшін, қабір үстіне аты-жөнін жазуға 
болады. Ал қабірге Құран аятын немесе өлең жазу 
мәкрүһ748. 

 ♦ Көмілген денені басқа жерге көшіру тек зәру 
жағдайда ғана рұқсат етіледі. Мысалы, мәйіт 
қателікпен біреудің жеріне жерленсе, ол жердің 
егесі бұған наразылық білдірсе, бұл жағдайда 
қабірді қазып басқа жерге көшіру зәрулік сана-
лып, мәйітті қабірден алып басқа жерге көмеді. 
Негізінде жерленген мәйiттi қайта қазып, екінші 
жерге көшіру – харам. Жерленген жер көпшілікке 
өте қажет құрылыс не жол салынатын қоғамға қажет 
жер болса, яки қабірді су басып кету қаупі төнсе, 
мәйітті басқа жерге көшiруге болады. Сондай-ақ 
ауыр қылмысты тексеру секілді кейбір себептерге 

746 Рәудатул-мухаддисин, 403-6. Булуғул-Мәрам, 1/115
747 Мүслим, Жанайз 971.
748 Уаһбату Зуһайли, Жаназа.
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байланысты құзырлы органдар қабірді ашуды талап 
еткен жағдайда талап орындалады749.

 ♦ Ең абзалы мәйітті күндіз, намаз оқу мәкрүһ 
уақыттардан тыс уақытта көму. Түнде көмуге де 
рұқсат етіледі. 

Көңiл айту үкiмi
 ♦ Ер кісілер мен харамға себеп болмайтын әйелдердің 

қаралы үйге көңіл айтып баруы – мұстахап. Аллаһ 

елшісі (с.а.с.):  ََّعز ُ ي َأَخاُه ِبُمِصيَبٍة ِإلَّ َكَساُه الَّ  َما ِمْن ُمْؤِمٍن ُيَعّزِ

اْلِقَياَمِة َيْوم  اْلَكَراَمِة  ُحَلِل  ِمْن   Кімде-кім бауырының» َوَجلَّ 
қайғысына көңіл айтып барса, Аллаһ тағала ол 
адамға қиямет күні (жаннаттың) сәнді киімін 
кигізеді»750, – деген. Тағы бір хадисінде Аллаһ елшісі 
(с.а.с.): «Кімде-кім қайғылы адамға көңіл айтса, 
оған да сондай сауап беріледі»751, – деген. 

 ♦ Қаза болған үйде көңіл айтушыларды қабылдау 
3 күннен аспауы – мұстахап. Үш күннен асса 
мәкрүһ. Өйткені үш күннен артық ұзай берсе, 
өлінің туыстарының қайғысы да арта бермек. Көңіл 
айтушы мәйіт жақындарын сабырға шақырып, 
оларды жұбататын сөздер айтады.

 ♦ Қатты дауыс көтермей жылауға рұқсат етіледі. 
Алайда өксіп, бетiн тырнап, киiмiн жыртып немесе 
шашын жұлып, шариғатқа қайшы сөздер айтып 
жылауға болмайтыны жайлы Пайғамбарымыз 

(с.а.с.) бір хадисінде: لَْيَس ِمنَّا َمْن َضَرَب اْلُخُدوَد َو َشقَّ اْلُجُيوَب 

 Жақыны қайтыс болып, басына» َو َدَعا ِبَدْعٰوى اْلَجاِهِليَِّة
қайғының қара бұлты үйірілгенде, бетін тырнап, 

749 ҚМДБ. Жаназа пәтуасы; Алматы, 2009 ж. 22-б.
750 Сүнәну Байһақи, 7338
751 Сүнән Тирмизи, 1073
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жағасын жыртып, жаһилият дәуіріндегі әдет 
бойынша (өлімге, тағдырға, тіпті Жаратушыға да 
тіл тигізе) жоқтау айтқан адам – бізден емес»752, 
– деген.

 ♦ Шариғат шеңберінен шықпайтындай өкінішін 
білдіріп, жылауға болады. Өз сәбиі Ибраһим 
шетінегенде, Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Ей, Ибраһим! 
Аллаһтың алдында біз саған ешқандай пайда тигізе 
алмаймыз», – деп көзі жасқа толған. Абдуррахман 
ибн Ауф (р.а.): «Уа, Аллаһтың елшісі, жылағаныңыз 
қалай, жылауға өзіңіз тыйым салмап па едіңіз?» – 
деп сұрайды. Сонда Расулаллаһ (с.а.с.): «Жоқ, мен 
тек дауыс көтеріп жылауға тыйым салған бола-
тынмын», – дейді. 

 ♦ Тағы бір хадисте Әнас ибн Малик (р.а.) былай дейді: 
«Біз Аллаһ елшісімен (с.а.с.) бірге (Ибраһимнің сүт 
анасы) Әбу Сайф әл-Қайнға барған едік. Аллаһ 
елшісі (с.а.с.) әл үстінде жатқан Ибраһимді қолына 
алып, бетінен сүйіп, көп иіскеді. Біраз уақыттан 
соң Ибраһим жан тапсырарда, Аллаһ елшісінің 
(с.а.с.) көңілі босап, көзі жасаурап кетті. Бұны 
көрген Абдуррахман ибн Ауф (р.а.): Сіз де жылай-
сыз ба, уа, Аллаһтың елшісі?!» – деп таңырқай 
сұрағанда, екі жаһан Саруары (с.а.с.): «Уа, ибн 
Ауф! Бұл мейірімділіктен», – деп жауап береді. 
Бұдан кейін Аллаһ елшісі (с.а.с.) мына қасиетті 
сөздерін қоса айтады: «Шындығында, көз жылай-
ды, жүрек мұңаяды, бірақ біз Аллаһқа ұнамсыз 
нәрсе айтпаймыз. Уа, Ибраһим! Өзіңнен айырылып 
қалғанымызға қайғырамыз»753. 

752 Сахих Бұхари, 1294
753 Сахих Бұхари, 1303
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Қаралы үйге келушілерге ас әзірлеу жайында 
Көрші-қолаңның қаралы үйге тамақ дайындап 

беруi – мұстахап. Жағфар (р.а.) бақиға аттанғанда, 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): ْهِل َجْعَفٍر َطَعاًما َفِإنَُّه َقْد َجاَءُهْم  اْصَنُعوا ِلَ

َيْشَغُلُهْم  .Жағфардың отбасына тамақ апарыңдар» َما 
Жанұясының басына іс түсті (жаназа істері мен 
уайым-қайғы)»754, – деген. 

Қаралы үйдiң тұрмысы ауыр немесе әлдекімдерге 
әлі қайтарып үлгермеген қарызы болса, олардың одан 
әрі қарызға батып ас беруі дұрыс емес. Ол үйден 
ас шығартпау керек. Тағамды туысқандары, жора-
жолдастары немесе көршiлерi үйінде жасап бергені жөн. 
Өздері жақындарынан айырылып қайғырып отырған үй 
иелеріне тамақ әзірлетіп, кісі күттіріп қойған дұрыс емес. 
Мәйітті бірнеше күн жатқызып қойып, қонақ күтудің 
қамына кірісу күнә. Қаза иесіне және алыстан келген 
көңіл айтушыларға ас дайындап беру ісін туған-туыс, 
жора-жолдас, көрші-қолаңдарының көтергені мақұл. 

Қайғылы жағдайда не істеу керек?
Қайғы түскен үй иелері Аллаһқа дұғада болуы керек. 

Құранда айтылғандай:  َلِة ْبِر َو الصَّ َها الَّ۪ذيَن آَمُنوا اْسَت۪عيُنوا ِبالصَّ   يآ اَيُّ

اِب۪ريَن َ َمَع الصَّ  Уа, иман еткендер! (Бастарыңа қандай» ِإنَّ الهّٰ
да бір қайғы-қасірет немесе ауыртпалық түскенде) 
сабырлылық танытып және намаз оқу арқылы 
(Аллаһтан) жәрдем тілеңдер»755 – деп қайғылы ауыр 
күндерде сабырлық танытып, намаз оқып Аллаһтан 
жәрдем тілеу керектігін өсиет еткен. Мұндай күндерде не 
айту керектігі қасиетті Құранда былай түсіндірілген:

754 Ибн Мажә, 1610; Сахих Әбу Дәуіт, 2686.
755 «Бақара» сүресі, 153-аят.
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ـِٰئَك  ـِه َوِإنَّا ِإلَْيِه َراِجُعوَن ﴿١٥٦﴾ ُأولَ ِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا لِلَّ الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهم مُّ

ـِٰئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن  ِبِّهْم َو َرْحَمٌة ۖ َو ُألَ ن رَّ َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمّ
«Бастарына қайғы келгенде, «біз Аллаһтың 

құлымыз және соңында Аллаһқа қайтамыз» 
дегендерді сүйіншіле. Оларға Аллаһтың мейірімі мен 
кешірімі болады, олар тура жолда жүрушілер»756. 

Сондықтан қайғырған мұсылманның: «Инна 
лиллаһи уа инна иләйһи ражиун» (біз Аллаһтың 
құлымыз және Өзіне қайтамыз) – деп айтуы сүннет. 

Баласы қайтыс болған адам да сабыр етсе, мол 
сауапқа кенеледі. Бұхариде риуаят етілген хадисте 
Аллаһ тағала: «Дүниеде бір мүмін құлымның жақсы 
көрген адамын алғанымда, ол сабыр етіп, (тағдырға) 
мойынсұнып, сауабын менен тілейтін болса, сауабы 
тек қана жаннат» – деген.

Бұхари мен Мүслимде Усама ибн Зайдтен 
(р.а.) жеткен хадисте: «Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 
қыздарының бірі қызы я ұлының өлім халінде жатқанын 
айтып, әкесін шақыртып хабаршы жібереді. Расулаллаһ 
(с.а.с.) келген хабаршыға: «Қызыма жан беруші де, 
алушы да Аллаһ екендігін түсіндір. Барлық нәрсенің 
белгілі бір уақыты бар. Сабыр етіп, Аллаһтан сауап 
тілесін», – дейді. 

Қабiрді зиярат ету үкімі және марқұмға Құран 
оқып сауабын бағыштау
Көпшілік ғалымдар бағышталған дұға-тілектердің 

сауабы дүниеден озған әруақтарға жететіндігіне бір  
ауыздан келіскен. Мысалы, «Уа, Аллаһ тағалам! 
Пәленшені кешір, өзіңнің мейіріміңе бөлей гөр» деп 
дұға жасаудың сауабы мәйітке жеткені секілді соның 
атынан берілген садақалардың да сауабы мәйітке тиеді. 

756 «Бақара» сүресі, 156-аят.
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Бұған Құрандағы: لََنا اْغِفْر  َربََّنا  َيُقوُلوَن  َبْعِدِهْم  ِمْن  َجاُءوا  الَِّذيَن   َو 

يَماِن ِباْلِ َسَبُقوَنا  الَِّذيَن  ْخَواِنَنا  ِلِ  Олардан кейін келгендер»  َو 
былай дейді: «Раббымыз! Бізді әрі бізден бұрын иман 
келтірген туыстарымызды жарылқай гөр»757 – деген 
аят дәлел. 

Бір хадисте: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفُقْلُت:  ِ َصلَّى الَّ َعْن َسْعِد بن ُعَباَدَة، َقاَل: ِجْئُت ِإلَى َرُسوِل الَّ

ْقُت َعْنَها؟ َقاَل:  ْق، َفَهْل ُتْقَبُل ِإْن َتَصدَّ ي َو لَْم ُتوِص، َو لَْم َتَصدَّ ُتُوّفَِيْت ُأّمِ

َنَعْم، َقاَل: َفَهْل َيْنَفُعَها َذلَِك، َقاَل: َنَعْم، َو لَْو ِبُكَراِع َشاٍة ُمْحَتِرٍق
Сағд ибн Убада былай дейді: «Аллаһ елшісіне келіп: 

«Уа, Аллаһтың елшісі! Анам қайтыс болып еді, садақа 
бермеді, артынан өсиет те айтпады. Сол кісіге арнап 
садақа берсем, пайдасы тие ме?» – деп сұрағанда, 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Иә, сауабы анаңа тиеді», – деп 
жауап қайтарды да, артынша: «Тіпті қойдың үйітілген 
сирағы болса да сауабы тиеді»758, – деп айтты. 

Тағы бір хадисте бір әйел Пайғамбарымызға (с.а.с.) 
барып: «Уа, Аллаһтың елшісі! Әкем әлсіз, қауқары 
жоқ. Көлікке міне алмайтындай қартайған шағында 
қажылық парызын өтеу міндет болды (қаржысы 
жеткілікті болды). Сол кісінің атынан қажылыққа мен 
барсам бола ма?» – деп сұрағанда, Пайғамбарымыз 
(с.а.с.): «Егер сенің әкеңнің қарызы болса, оны өтер 
ме едің?» – деп қарсы сұрақ қойды. Әйел: «Иә, өтер 
едім», – деп жауап береді. Сонда Пайғамбарымыз 
(с.а.с.): «Ендеше, Аллаһтың алдындағы қарызын өтеу 

757 Хашр сүресі 10 аят.
758 Табарани, Мұғжамул кабир, 5/258 хадис-5242
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басқадағы қарызын өтеуге қарағанда анағұрлым 
абзалырақ», – деп жауап берді759. 

Ханафи мен ханбали мәзһабында бағышталған 
Құранның сауабы марқұмға тиетіндігі айтылған. 
Өйткені Құран оқылған жерге Аллаһтың мейірімі мен 
құт-берекесі құйылады. Құран оқығаннан кейін дұға 
жасау – сауапты іс. Ал қажылық секілді амали сауаптарға 
келсек, ол жайында ханафи фиқһ кітаптарында былай 
делінген: адам жасаған амалының сауабын басқаға 
бағыштай алады. Намаз, ораза, садақа немесе басқа да 
ізгі амалдардың сауабын өлген кісіге бағыштауға болады, 
бағыштағанда өз сауабынан ештеңе кемімейді760. 

Мәйітке арнап Құран оқуға, «Хатым Құран» 
(Құранды басынан аяғына дейiн оқып шығу) түсіріп 
және оның сауабын марқұмға бағыштауға болады. Абд 
ар-Рахман әл-Жазиридің (р.а.) «Фиқһул-Жазири» атты 
кітабында: «Құран бағыштаудың мәйітке пайдасы бар», 
– делінген761. 

Мәлики мен шафиғи мәзһабтарының кейінгі 
ғұламалары оқылған Құран сауабының мәйітке пайда 
беретінін айтады762. 

Ибн Ас-Салах: لُِفَلِن َقَرْأَنا  َما  َثَواَب  َأْوِصْل   Аллаһ» اللُهمَّ 
тағалам не оқысақ та осы оқығанымыздың сауабын 
пәленшеге жеткізе гөр»763, – деп дұға қылған. 

Өлімді, ақиреттi еске түсіретін қабiрстанды зиярат 
етуге жол ашық. Қабiрстанға жұма яки одан бiр күн 
бұрын немесе басқа кез келген уақытта да баруға болады. 
Зияратқа барған адам мына сөздердi айтады: «Әссәләму 

759 Нәйлул-әутар, 4/285
760 Ислам фиқһ энциклопедиясы, 3/99
761 ҚМДБ. Жаназа пәтуасы, Алматы, 2009 ж. 17-б.
762 «Әл-Фиқһ әл-Ислами уа Адиллатуһу», 2/1581
763 Мұғни Мұхтаж ила мағрифатил алфаз, 3/64
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аләйкум йә әһләл-қубуур, уә иннә иншаллаһу бикум 
ләлаахиқун уа әс-әлуллаһа ләна уә ләкумул-афияһ». 

(«Уа, қабір қауымы! Сізге Аллаһтың сәлемі болсын! 
Аллаһ қаласа, әлбетте, біз сендерге қосыламыз. Аллаһтан 
бізді және сендерді кешіруді тілеймін»)

Пайғамбарымыздың (с.а.с.) қабiр-шәріпiн зиярат ету 
сауапты іс. 

Бір хадисте: «Қабірлерді зиярат етіңдер. Ол ақиретті 
еске түсіреді» делінген. 

Зиярат етушi зияратты шариғат үкiмдерiне сай 
атқаруы тиiс. Марқұмдардан еш нәрсе сұралмайды.

Аллаһ жолында қаза тапқан шейіттердің үкімі 
Аллаһ разылығы үшін дін жолында шайқасып, 

соғыста қаза тапқан адам шейіт деп аталады. Елі үшін, 
отанын қорғау үшін құрбан болғандар шейіт санала-
ды. Аллаһ тағала шейіттерге ақиретте жаннат нәсіп 
ететіндігін білдіріп, сүйіншілеген. Шейіттердің кісі 
ақысынан басқа барлық күнәлары кешірілмек. Ибн 

Масруқ былай дейді: «Абдуллаһтан  ُقِتُلوا   َوَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن 

ُيْرَزُقوَن  َرِبِّهْم  ِعْنَد  َأْحَياٌء  َبْل   ۚ َأْمَواًتا  ـِه  اللَّ َسِبيِل  -Аллаһ жолын»  ِفي 
да шейіт болғандарды өлі деп ойлама, керісінше, 
олар тірі, олар Раббыларының жанында ризыққа 
бөленуде»764 – деген аяттың мағынасын сұрадық. 
Сонда ол: «Біз де бұл аятты Аллаһ елшісінен (с.а.с.) 
сұрағанымызда: «Шейіттердің рухы жасыл құстарға 
беріледі. Олардың аршқа ілулі тұратын шырақтары 
бар. Жаннатты қалауынша еркін қыдырғаннан кейін 
сол шыраққа қайта оралады» – деген жауап естідік»765, 
– деген.

764 «Әли-имран» сүресі, 169-аят.
765 Мүслим, Тирмизи риуаят еткен; әт-Тарғиб, 2/326
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Аяттан мынаны түсінеміз, Аллаһ тағала шейіттерге 
өлгеннен кейін ерекше бір өмір береді. Олар жаннаттың 
жемістерінен жейді, жаннатта қалағанынша қыдыра 
алады. Сондықтан Жаратушы Иеміз: 

ـِٰكن لَّ َتْشُعُروَن  ـِه َأْمَواٌت ۚ َبْل َأْحَياٌء َو لَ َو َل َتُقوُلوا لَِمن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل اللَّ
«Аллаһ жолында шейіт болғандарды өлі 

демеңдер, керісінше, олар тірі. Бірақ сендер оны 
сезбейсіңдер»766, – дейді. 

Шейіттің мағынасы
Ханафи ғұламаларының түсіндірмесі бойынша, 

шейіт – соғыс кезінде дұшпан қолынан өлгендер немесе 
көтерілісшілер, қарақшы, ұрлықшылардың қолынан қаза 
тапқандар. Соғыс майданында шабылып, кескіленіп, 
өртеніп, жараланып қайтыс болғандар шейіт болып 
есептеледі. Бұған қоса басқа бір мұсылман қолынан 
қасақана жазықсыз өлтірілген адам да шейіт. 

Майданда жараланған адам көп уақыт өтпей сол 
жерде жан тапсырған болуы керек. Ол өзiне тиген 
соққыдан емделмей, тамақ жемей, су ішпей, ұйықтамай 
және құлаған жерiнен басқа жерге апарылмай (мысалы, 
шатырға, үйдiң немесе бөлменiң iшiне әкелінбей бiр 
намаз уақыты өтпей) мерт болса ғана кәміл шейіт болып 
есептеледi. 

Сондықтан толық шейіттіктің мынадай шарттары 
бар: 

1. Ақыл-есі дұрыс болу;
2. Кәмелетке толған болу;
3. Мұсылман болу;
4. Сол жерде көз жұму;
Үкімі: Мұндай толық шейітке ғұсыл рәсiмi жасал-

майды, тек үстiндегi қаннан өзге нәжiс тазартылады. 
766 «Бақара» сүресі, 154-аят.
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Мерт болған күйiнде, қалың киiмдерi мен қаруларын 
шешiп алып, жеңіл киiмiмен жерлейдi. Шейіт өз 
киiмiмен үстiндегi қанымен жаназа оқылып жерленеді. 
Егер шейіт жүніп, хайыз, нифас халінде қайтыс болған 
болса, Әбу Ханифаның көзқарасы бойынша, жуынды-
рылады, ал екі имамның көзқарасы бойынша, жуынды-
рылмайды. Әбу Ханифаның дәлелі: Ханзала ибн Әбу 
Амир (р.а.) Ұхұд соғысында шейіт болғанда, Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): «Бауырларыңыз Ханзаланы періштелер 
жуып жатыр», – деген. Әйелінен сұрағанда: «Ханза-
ла жүніп күйінде соғысқа шығып еді», – дейді. Бұны 
естігенде Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Періштелер оны осы 
себепті жуындырды», – дейді767. Ендеше, Әбу Ханифа 
көзқарасында жүніп күйінде шейіт болғанды жуындыру 
керек. Ал Имам Юсуф пен Имам Мұхаммедтің сүйенген 
дәлелдері: егер жуындыру парыз болса, періштелердің 
жуындыруы жеткілікті саналмай, басқаларға қайтадан 
жуғызатын еді768. 

Су жоқ жерде немесе жуу үзірлі жағдайда (мысалы, 
мәйiт өртеніп кетсе немесе үстіне су құйғанда ыдырап 
тұрса) мәйiтке таяммүм жасау – жуу болып есептеледі. 
Мәйiтке су құйғанда терiсi ыдырамаса, таяммүм жасал-
майды. Ал мәйіт таяммум жасауға да келмесе, суды се-
белеп құю ырымын жасауға болады769. 

Ақиреттегi шейіттер:
Соғыста жарақат алып, көп уақыт өткен соң барып 

өлген адам немесе сәби, есі ауысқан кісі немесе абай-
сызда өлтiрiлген кiсi ақирет шейітіне жатады. Мұндай 
шейіттерге қиямет күнi Аллаһ тағала тарапынан уәде 
етiлген сауап беріледі. Бұлардың кәміл шейіттерден 

767 Нәйлул-әутар, 4/29
768 Ислам фиқһ энциклопедиясы, 3/107
769 ҚМДБ. Жаназа пәтуасы, Алматы, 2009 ж. 17-б.
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айырмашылығы сол – оларды жуып, кебiндеп, жана-
засын шығарады. Осы ақирет шейіттерi қатарына суға 
батып кеткен, өртенiп өлген, үйiндінің астында жан 
тапсырған адам, сапардағы жолаушы, оба, тырысқақ ау-
руынан немесе дәрi-дәрмектен уланып өлген, iшi өтiп 
қайтыс болған, эпилепсия (талма), ыстығы көтеріліп 
өлген, жылан-шаян шаққан, сонымен қатар iлiм іздеп 
жүрiп қайтқан және жұма қарсаңындағы түнде бақиға 
аттанған кiсiлер жатады. Олар ақирет шейіттері болса 
да жуылып, кебінделіп, жаназа намазы оқылады770.

Әбу Хұрайра жеткізген хадисте Аллаһ елшісі (с.а.с.) 
былай деген: 

َهَداُء َخْمَسٌة اْلَمْطُعوُن َو اْلَمْبُطوُن َو اْلَغِرُق َو َصاِحُب اْلَهْدِم َو  الشُّ

ِ َعزَّ َو َجلَّ ِهيُد ِفى َسِبيِل الَّ الشَّ
«Шейіттер бесеу: оба ауруынан көз жұмған, іш 

ауруынан қайтыс болған, суға батып өлген, үйіндінің 
астында (басылып қалып) тілтартпай кеткен және 
Аллаһ жолында өмірін қиған»771 және бір хадисте Ханса 
бинт Мұғауияның немере ағасы былай деген: 

ي َقاَل: ُقْلُت  َثِني َعّمِ َعْن َخْنَساء ِبْنت ُمَعاِوَية ِمْن َبِني َصِريم َقالَْت َحدَّ

ِهيد ِفي اْلَجنَِّة َو  ِ َمْن ِفي اْلَجنَِّة؟ َقاَل: »النَِّبّي ِفي اْلَجنَِّة َو الشَّ َيا َرُسوَل الَّ

اْلَمْوُلود ِفي اْلَجنَِّة َو اْلَوِئيد ِفي اْلَجنَِّة«
«Уа Аллаһтың елшісі! Жаннатта кім бар?» – деп 

сұрағанда, Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Пайғамбар жан-
натта, шейіт жаннатта, туылған нәресте мен анасы 
да (туу кезеңде қайтыс болса) жаннатта»772, – деп 
жауап берген. 

770 ҚМДБ. Жаназа пәтуасы, Алматы, 2009 ж. 16-б.
771 Мүснәд Ахмед, 18/59
772 Мүснәд Ахмед, 5/58
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Аллаһтың елшісі (с.а.с.) былай деген: 

َمْن ُقِتَل ُدوَن َأْهِلِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيٌد، َو َمْن ُقِتَل 

ُدوَن َدِمِه َفُهَو َشِهيٌد
«Кім отбасын қорғау үшін қаза тапса, ол шейіт. 

Кім дінін қорғау жолында өлсе, ол шейіт. Кім жанын 
қорғап өлсе, ол шейіт»773.

Әбу Хұрайра (р.а.), Аллаһтың елшісінің (с.а.с.) 

былай дегенін айтты: ِتي لَُه َأْجُر َشِهيٍد ُك ِبُسنَِّتي ِعْنَد َفَساِد ُأمَّ اْلُمَتَمّسِ
«Адамзат бұзылған заманда сүннетімді ұстанушыға 

шейіттің сауабы жазылады»774.

773 Ахмедтің «Мүснәд» кітабында; 1/190
774 Мажмау Зауайд, 1/172
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ОРаза бөлімі

ОрАзА

Ораза – парсы тілінен енген сөз. Араб тілінде 
бұған «саум» делінеді. Саум – бір нәрседен алшақ 
тұру, адамның өз-өзін ұстауы дегенге саяды. Оразаның 
шариғаттағы мағынасы – екін ші ша пақ тан бас та п, 
күн нің ба туына дейін  Аллаһ тағаланың разылығы үшін 
тамақ ішіп-жеуден, жыныстық қатынастан ұзақ тұру. 
Ораза Мәдина кезеңінде, һижраның екінші жылының 
шағбан айында "бәдір" соғысынан кейін парыз етілген. 
Ислам дінінің алғашқы жылдарында әр айда үш күн 
ораза тұтылатын. Муаз ибн Жәбәл, Ибн Мәсғұд пен 
Ибн Аббас (р.а.) секілді алдыңғы қатарлы сахабалардың 
риуаят етуі бойынша, Нұх пайғамбардан (а.с.) бастап 
пайғамбарымыз Мұхаммедке (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) дейінгі 
пайғамбарлар мен олардың үмбеттері әр айда үш күн 
ораза ұстаған делінген. Сонымен қатар, Пайғамбарымыз 
ашура күні де ораза ұстайтын. Алайда Аллаһ тағала 
бұл үкімнің күшін жойып, Рамазан айында толық ораза 
ұстауды әмір еткен. 

Оразаның үкімі
Рамазан айында ораза ұстау – парыз. Құран кәрімде 

бұл жайлы: َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِصّ  َيا َأيُّ

 Әй, иман келтіргендер! Тақуалыққа» ِمْن َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن
жетулерің үшін сендерден бұрынғы үмбеттерге 
парыз етілгені сияқты ораза сендерге де парыз 
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ретінде бекітілді»775; ًْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريضا  َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر -Сендердің араларыңда кімде» َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
кім Рамазан айының туғанын көрсе, сол күні ораза 
ұстасын. Сырқат немесе жолаушылар ораза айында 
ұстай алмаған күндерін басқа күндері ұстасын»776– 
делінген. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.) да ораза жайлы: 
ِ الَّ َرُسوُل  ًدا  ُمَحمَّ َأنَّ  َو   ُ الَّ ِإَل  ِإلََه  َل  َأْن  َشَهاَدُة  َخْمٍس  َعَلى  ْسَلُم  اْلِ  ُبِنَي 

اْلَحجُّ َو  َرَمَضاَن  َصْوُم  َو  َكاِة  الزَّ ِإيَتاُء  َو  َلِة  الصَّ ِإَقاُم   Ислам мына» َو 
бес нәрсеге негізделген: Аллаһтан басқа құдайдың жоқ 
екеніне және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне 
куәлік ету, намаз оқу, зекет беру, рамазан айында ораза 
ұстау және қажылыққа баруы»777, – деген. Тағы бір ха-

дисте: :ْأِس... َفَقاَل ُ َعَلْيِه َو َسلََّم َثاِئَر الرَّ ِ َصلَّى الَّ  َأْعَرابيٌّ َجاَء ِإلَى َرُسوِل الَّ

َياِم؟ َفَقاَل: َشْهَر َرَمَضاَن... ُ َعَليَّ ِمَن الّصِ ِ َأْخِبْرِني َما َفَرَض الَّ َيا َرُسوَل الَّ
«Үсті-басы ұйпа-тұйпа бір адам келіп: «Уа, 

Расулаллаһ! Аллаһ тағала маған ораза ретінде нені 
парыз қылғанын айтып бер», – дегенде, ол: «Рамазан 
айында ораза ұстауды...»778 – деп жауап берді.. 

Құранда айтылғандай, ораза да намаз секілді Адам 
атадан соңғы пайғамбар Мұхаммедке (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) 
дейін барлық үмбеттерге парыз етілген құлшылық болып 
табылады. Дағфәл ибн Ханзаланың Пайғамбарымыздан 
риуаят етуі бойынша, христиандарға да жылына бір ай 
ораза ұстау парыз етілген. Алайда билеушілері ауырып 
қалған кезде, «жазылып кетсе бұған тағы да он күн 
қосып ораза ұстаймыз» деп уәде береді. Билеушілері 

775 «Бақара» сүресі, 183-аят.
776 «Бақара» сүресі, 185-аят.
777 Бұхари, Иман 1; Мүслим, Иман 20; Тирмизи, Иман 3
778 Бұхари, 1792; Мүслим, 11
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жазылады, бірақ ауыз қуысында бір кесел жазылмай 
қалады. Христиандар «Егер бұл кеселі жазылса тағы 
да жеті күн ұстаймыз» деп оразаларын қырық жеті 
күнге толықтыратын етіп шешті. Билеушілері жазы-
лып, қырық жеті күн ораза ұстауды бекітті. Ал одан 
кейін келген басшылары оразаны елу күнге шығарып, 
тұрақты көктем айында елу күн ораза ұстауды бекітті. 
Табиғин ғалымы Хасан Басри мен тәпсірші Судди 
христиандардың осылайша ораза ұстағандардын айтқан. 
Ал ғалымдардың көпшілігі христиандардың айда үш 
күн ораза ұстағандықтарына қатысты риуаятты дәлелдік 
жағынан күштірек деп есептеген779. 

Діндер тарихына көз жіберсек, Исламға дейінгі 
діндерде де оразаға ұқсас құлшылық түрінің 
болғанын байқаймыз. Мысалы, кельттердің ораза 
ұстағандығы, көне мексикалықтардың, перулықтардың, 
вавилондықтардың және ассириялықтардың оразаға 
ерекше мән бергендіктері айтылады. Сонымен қатар ию-
даизм мен христиандықта, индуизм, брахманизм, жаи-
низм және т.б. діндерде де уақыты, мақсаты мен форма-
сы жағынан әр түрлі болса да ауыз бекітудің құлшылық 
ретінде орындалғанын көреміз. Яғни, бұл Жаратушы 
парыз қылып міндеттеген оразаның – адам баласын 
тақуалыққа, кемелдікке жеткізіп, рухани әлемнің сырла-
рын бойлауға бастайтын ерекше құлшылық екендігінің 
дәлелі. 

Оразаның уақытын белгілеудегі нәзік 
өлшем

Ислам дінінің ең соңғы әрі кәміл дін болу ерекшелігі 
оның әр алаңында және әр бөлімінде айқын көрінеді. 
Намаздың күн жүйесіндегі сағатқа қарай белгіленуінің 

779 Ж. Йылдырым, Кайнакларыйла ислам, 2/189-192-б.
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астарында да үлкен хикмет бар. Жер бетінде күн 
әр жерде түрлі сағатта туып, түрлі сағатта батады. 
Мұсылман елдерінде күніне бес уақыт намаз түрлі-түрлі 
уақыттарда оқылғандықтан, жер бетінде азанның үні 
бірінен соң бірі жалғасып, Жаратқанды ұлықтап тағзым 
етпеген сәт қалмайды. 

Ораза болса қамари, яғни ай жүйесінің мезгіліне бай-
ланысты. Күн жүйесі мен ай жүйесі арасында бір жылда 
11 күн айырмашылық бар. Осылайша ораза жылдың 
әр маусымында, мұсылмандар арасында ұзын-қысқа, 
ыстық-суық кезеңдерде әділдік сақталу үшін Аллаһ 
пен Елшісі (с.а.с.) осы құлшылықтың қамари жылы 
бойынша орындалуын бұйырған. Алғашында ораза жаз 
айында парыз етілген-ді. Егер күн жылсанауына қарай 
бекітілсе, онда үнемі жаз айларында ұстау қажет болар 
еді. Бұл жағдайда Солтүстік жарты шары өте ыстық әрі 
ұзақ күндерде, ал Оңтүстік полюстерде үнемі қыс айла-
рында күннің ең қысқа мерзімінде өтелген болар еді. Бұл 
өз кезегінде мұсылмандар арасында әділетсіздік болып 
саналар еді. Алайда Ислам діні бұл мәселеде де ерекше 
мұқияттылықпен әр тоғыз жылда оразаның түрлі мау-
сымдарда тұтылуын қамтамасыз еткен. 

Полюстердегі ғибадат
Кейде әдейі кекесінмен қойылған сұрақтар болады. 

Солардың бірі – полюстерде құлшылықтың қалай 
атқарылатындығы. Полюстерде алты ай күндіз, алты ай 
түн поляр мезгілдерінің кездесетіндігі белгілі. Алайда 
қай мәселе болмасын шебер шеше білген Ислам діні бұл 
сұраққа да тұшымды жауап берген. «Сахихул Бухари» 
мен Ахмед ибн Ханбәлдің «Мүснәд» еңбегіне сүйенсек, 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) мынадай бір хадисін 
кездестіреміз: «Діннен безген кезде дәжжал (тажал) 
шығады». Басқа бір риуаятта Пайғамбарымыз (с.а.с.): 
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«Ол шығыста пайда болып, қырық күн ішінде әлемді 
аралап шығады. Оның бір күні сендердің бір жылдарың, 
басқа бір күні бір айларың, одан басқа күні сендердің 
бір апталарың, ал одан басқа күндері сендердің жай 
күндерің секілді», – деген кезде, сахабалар: – Ұзақтығы 
бір жылға тең ол күні бір күндік намаз жете ме? – деп 
сұрайды. Сонда былай деген жауап естілді: «Жоқ, ша-
малап есептейсіңдер»780.

Демек, хадис желісіне қарасақ, күндіз бен түннен 
құралған айлар мен апталарды 24 сағаттық күндерге 
бөліп, ғибадатты да соған байланысты атқарамыз. 
Немесе сол тұрған жерге жақын мемлекеттің уақыт 
мөлшерін басты негізге аламыз. Я болмаса полюстерді 
мекендеуге мәжбүр адам өзінің ұйқысы мен тамақтанар 
уақытын қалайша кәдімгі 24 сағат бойынша бөлетін 
болса, ораза мен намаз ғибадаттарын да сол секілді 24 
сағаттық уақыт кестесімен реттейді781. 

Пайғамбарымыздың (с.а.с.) оразаға мән 
беруі

Ақиқат немесе жалған болсын әр діннің өзіне 
тән құлшылық жүйесі бар. Сол секілді соңғы ақиқат 
діні Ислам да ұстанушыларына белгілі бір міндеттер 
жүктеген. Ұлы Жаратқан құлдарына деген мейірімінің 
белгісі ретінде Құран түсіріп, оны түсіндіруді ардақты 
Пайғамбарымызға берген. Сүйікті елші оразаның мәні 
мен маңызын көптеген хадистерінде айтып түсіндірген. 
Сөз сұлтанының нұрлы баяндарына тоқтала кетейік.

Әбу Хұрайраның айтуы бойынша Пайғамбарымыз: 

ْوَم َفِإنَُّه لِي َو َأَنا َأْجِزي ِبِه،  : ُكلٌّ َعَمِل اْبِن آَدٍم لَُه ِإلَّ الصَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ َقاَل الَّ
780 Муслим, фитан, 110
781 С. Сених, Құлшылық құпиясы (Түрік тілінен ауд. Қ. Бағашар) , 

2-бас., Алматы, 2007 ж. 84-б.
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اِئِم َفْرَحَتاِن، َفْرَحٌة ِعْنَد ِفْطِرِه، َو َفْرَحٌة  َيَدُع َشْهَوَتُه َو َطَعاَمُه ِمْن َأْجِلى، لِلصَّ

ِ ِمْن َرْيِح اْلِمْسِك  اِئِم َأْطَيُب ِعْنَد الَّ ِعْنَد لَِقاِء َرّبِِه، َو لََخُلوُف َفِم الصَّ
«Аллаһ тағала былай деп әмір етті: «Адам 

баласының әр амалы өзі үшін. Ал ораза бұдан бөлек. 
Оның қарымын Өзім ғана беремін. Өйткені ол ішіп-
жеуден, нәпсі қалауларынан Мен үшін тыйылады. 
Ораза ұстаушының екі қуанышты сәті бар: біреуі – 
ауыз ашар, екіншісі – Аллаһ тағалаға қауышқан сәті. 
Аллаһ үшін ораза ұстаушының аузының иісі мисктің 
жұпар иісінен де жағымды»782, – деген. Ораза рия ең аз 
араласатын құлшылық болғандықтан, оның сауабы да 
ерекше. Міне, оразаны осындай шынайы ниетпен ұстау 
керек.

Негізінде, ораза ұстаушының аузынан шыққан иіс 
аштықтан туындайды. Қиямет-қайымда бұл иіс мисктен 
де тамаша болмақ. Күнәдан пәк, жатпай-тұрмай ұлы 
Жаратқанды мадақтап, құлшылық ететін періштелерге 
ұнайтын арнайы иістер бар. Олар гүлдің, мисктің иісін 
ұнатады. Осы жұпар иістер ғайып әлемінің сиқырлы 
қазыналарын ашатын кілт секілді. Ораза ұстаған жанның 
аузынан шыққан иіс те осындай иістердің санатына 
жатады. Мұның себебі оразаның пенде мен Аллаһ тағала 
арасын байланыстырушы ғибадат болуында. Сондықтан 
оразаға тек ауыздан шыққан иіс тұрғысынан емес, өзінің 
толайым тереңдігі тұрғысынан қарау керек. 

Тағы да Әбу Хұрайрадан жеткен хадистердің бірінде 

Адамзаттың асылы: َياُم الّصِ َياُم،  الّصِ ْبَداِن  اْلَ َزَكاُة  َو  َزَكاٌة  َشْيٍء   لُِكّلِ 

ْبِر  Әр нәрсенің зекеті бар. Тәннің зекеті – ораза»  ِنْصُف الصَّ
ұстау. Ораза – сабырдың жартысы»783, – деген.

782 Бұхари, Саум 2; Мүслим, Сиям 152; Тирмизи, Саум, 54
783 Ибн Мажә, Сиям 44
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Жаратқан иеміздің мойнымызға жүктеген құл-
шылықтарға, басқа түскен қилы оқиғаларға төзімділік 
танытып, Жаратқаннан күдер үзбеу, алдап-арбап тұзаққа 
түсіріп, опық жегізер күнәларға қарсы сабырлы болу 
– діннің жартысы. Ал ораза – сабырдың жартысы. 
Сабырдың қалған жартысы басқа нәрселерге бөлінген. 
Демек, ораза – діннің төрттен бірі, яғни негізгі тіректері 
саналған намаз, ораза, зекет, қажылық секілді төрт 
құлшылықтың бірі.

Оразаның теңдессіз құлшылық екендігі жайлы Әбу 
Үмәма (р.а.) былай дейді:

ْوِم َفِإنَُّه َل ِعْدَل لَُه، ُقْلُت:  ِ ُمْرِني ِبَعَمٍل، َقاَل:   َعَلْيَك ِبالصَّ   ُقْلُت: َيا َرُسوَل الَّ

ْوِم َفِإنَُّه َل ِعْدَل لَُه، ُقْلُت: َيا  ِ ُمْرِني ِبَعَمٍل، َقاَل: َعَلْيَك ِبالصَّ َيا َرُسوَل الَّ

ْوِم َفِإنَُّه َل ِعْدَل لَُه ِ ُمْرِني ِبَعَمٍل، َقاَل: َعَلْيَك ِبالصَّ َرُسوَل الَّ
«Пайғамбарымыздан жақсы бір амал сұрадым. Ол 

маған: «Ораза ұста, өйткені оған тең келер құлшылық 
жоқ», – деді. Мен екі-үш рет қайталап сұрасам да, 
«Ораза ұста, оған тең келер құлшылық жоқ», – деген 
жауабынан танбады»784. 

Оразаның сауабына байланысты басқа хадистерінде 
Пайғамбарымыз (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм): «Кімде-кімді 
ораза ішіп-жеуден тыйса, Аллаһ тағала оған Жұмақ 
жемістерінен жегізіп, Жұмақ бұлақтарынан ішкізеді» 

اِئُمون  ,785 الصَّ ِإلَّ  َيْدُخُلُه  َل  َياَن  الرَّ ى  ُيَسمَّ َباًبا  لِْلَجنَِّة   Жұмақта» ِإنَّ 
«Раййан» деп аталатын есік бар, ол есіктен тек ораза 
ұстағандар ғана кіре алады»786, – деу арқылы ораза 
ұстаушылардың Жаннатта арнайы құрметке бөленетінін 
сүйіншілеп жеткізген. 

784 Нәсәи, Сиям, 43
785 Кәнзүл-уммәл, 3/328
786 Ибн Мажә, Сиям, 1
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Ардақты елші (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) басқа да 
хадистерінде: 

«Ораза ұстаған жанның жегені адал болса, 
ақиретте есепке тартылмайды»; «Рамазан айына 
жете тұрып, Аллаһ тағаланың рақымы мен кешірімінен 
мақұрым қалған адамның жағдайы қандай өкінішті» – 
деп, мұсылмандарды рақым нұры төгілген бұл айдың 
берекетінен мақұрым қалмауға шақырған. 

Сүйікті Пайғамбарымыздың тағы бір хадисінде 
ораза ұстаған адамға ақиретте оразасының кешірім 

тілеп шапағат ететіні жайлы: ،اْلِقَياَمِة َيْوَم  لِْلَعْبِد  َيْشَفُع  َياُم   الّصِ

ْعِني  َعاَم ِبالنََّهاِر َفَشّفِ  Ораза – ауыз бекіткен» َيُقوُل: َأْي َرّبِ َمَنْعُتُه الطَّ
жанға Қиямет күні шапағат етеді. Сол күні ораза Хақ 
тағалаға «Уа, Раббым! Мен оны күндізгі барша ішіп-
жеуден тыйдым. Сол себепті оған деген шапағатымды 
қабыл ала гөр!» – деп тілек тілейді»787, – деп айтылған. 

Оразаның пайдалары
Аллаһ тағала адам баласын жер бетінде халифа етіп 

жаратып, сансыз нығметтеріне бөлеген. Оның бойын-
да бір-біріне түбегейлі қарама-қайшы періштелік және 
шайтани қасиет бар. Адам баласы қамшының сабындай 
ғана қысқа ғұмырында осы екі қасиеттің бірін таңдау 
арқылы ақиреттегі тағдырын белгілемек.

Мейірімі шексіз Жаратқан Иеміз сүйіп жаратқан 
құлдары адаспасын деп тура жол көрсетіп, екі дүниеде 
бақытты болудың жолын көрсететін кітаптар мен 
пайғамбарлар жіберіп отырған. Сол адастырмас жол 
сілтеушілер арқылы адамзат шайтани қасиеттерін 
тізгіндеп періштелік қасиеттерін шыңдай отырып, өзінің 
жаратылу мақсатына сай өмір сүрмек.

787 Әт-Тәрғиб, 2/84
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Жаратылу мақсатымызды Құран кәрім: َخَلْقُت َما   َو 

لَِيْعُبُدون ِإلَّ  ْنَس  اْلِ َو   Мен адамзат пен жындарды» اْلِجنَّ 
Маған құлшылық етсін деп қана жараттым»788, – 
деп білдіреді. Яғни адам баласының жаратылуындағы 
мақсат құлшылық жасау болып табылады. Ал 
құлшылықтың қарымын Жаратқаннан күтеміз. Олардың 
сауабы ақиретте беріледі. Кейбір құлшылықтардың бұл 
дүниелік пайдалары да жоқ емес. Алайда құлшылық ол 
пайдалар үшін жасалмайды. Осындай риясыз ниетпен 
құлшылық жасау арқылы адам баласы кәмілдікке қол 
жеткізбек.

Құлшылықтардың дүниелік пайдаларына келсек, ол 
әр ісін асқан даналықпен жарататын Аллаһ тағаланың 
хикметінің нәтижесі. Оның бізге бұйырған нәрселерінің 
астарында көптеген пайдалары бар екені сөзсіз. Намаз, 
ораза, зекет пен қажылықтың пайдаларын осы тұрғыдан 
бағамдау қажет.

1. Оразаның жеке тұлғаға пайдалары
Адам баласының тәні мен қатар жаны да бар екені 

белгілі. Бұл сынақ әлемінде жаны жоқ тәннің мәні 
жоқ секілді, тәнсіз де жанның маңызы жоқ. Ішіп-жеу, 
жасаған іс-амалдары, жасаған құлшылықтары оның 
жаны мен тәніне өзіндік ықпалын тигізеді. Аузына 
салған бір түйір ас сырттай қарағанда асқазанына 
барып қорытылып сыртқа шығып кететіндей болып 
көрінгенімен оның адам рухына да өзіндік әсері бар. Ал 
ағзаларының қозғалысы тәнге пайда берумен қатар рухқа 
да белгілі бір дәрежеде ықпал етеді. Кісінің бойындағы 
сезімдерін дамытып, кемелдендіруі тұрғысынан 
оразаның ерекше рөлі бар. Оразаны жиі ұстаған кезде 

788 «Зәрият» сүресі, 56-аят.
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рухани қабілеттер жетіліп, жүрек көзі ашыла түседі. 
Ал тек қана асқазанның қамын ойлап, алдына не келсе 
соны ойланбай жеп, нығметтердің қадірін ұғынбаған 
жанның рухани қабілеттері өшіп, хайуани қасиеттері 
басым бола бастайды. Өз кезегінде ораза нығметтердің 
қадірін ұқтырып, шүкіршілікке үйретеді. 

а) Ораза тәнді тынықтырады
Жарық дүниеге көзді ашар-ашпас қызу қызметке 

кірісіп кететін ас қорыту жүйесінің тынығуға қажеттілігі 
бар екенін қазіргі таңда медицина да мойындап отыр. 
Жылдың бір айында тәнге сергектік беретін оразаның осы 
тұрғыдан пайдасы шаш етектен. Асқазан фабрикасының 
қызметкері көп-ақ. Әрбір қызметкердің өзіне тән 
құрал-жабдығы бар. Егер адам нәпсісі бір ай бойы 
күндізгі уақытта асқазанды тынықтырмаса асқазандағы 
қызметкерлердің жеке өзіндік құлшылықтарын 
атқаруына мүмкіндік бермеген болып табылады. Онда 
адамның басқа ағзалары да солардың ыңғайына көшіп, 
өзіндік негізгі міндеті құлшылықтарын ұмытады. Нәпсі 
оларды өз дегеніне көндіріп, айтқанымен жүргізген, 
оларға өз билігін үстем еткен болып есептеледі. Алайда 
олар да өз әдетінше Аллаһ тағалаға құлшылық етуге 
міндетті. Сол себепті көптеген әулиелер кемелдік 
шыңына жету үшін тақуалық жолды ұстанып, аз ішіп, 
аз жеуге ерекше көңіл бөлген. Ал Рамазан айында 
асқазанның барлық қызметкерлері тек нәпсінің қалауын 
орындау үшін жаратылмағандықтарын ұғынады. Тек сол 
асқазан фабрикасына тән қызметкерлер емес екендігін 
сезінеді. Адамның басқа ағзалары да сол сәт Рамазанның 
періштедей пәктік қасиетінен ләззат алып, назарын бір 
сәт рухани тыныстауға, рухани жан-дүниенің байлығына 
аударады. Сол себепті мұсылмандар Рамазан айында 
өз дәрежелеріне қарай түрліше нұр шұғылаға кенеліп, 
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түрліше рухани ләззат пен айран-асыр қуанышты бастан 
кешеді. Ол қасиетті айда ауыз бекіту арқылы жүрек пен 
рух, ақыл мен сана тазарып, адамның ең бір сыршыл 
сезімдері де асқақтап керемет тылсым күйге тап болады. 
Асқазан ашыға түскен сайын олар рухани кемелденіп 
биіктей түседі789.

Кез келген техника белгілі уақыттан кейін қайта 
жөндеуден өткізіледі. Бұған мән бермей тоқтамай жұмыс 
жасата берген жағдайда ол техника бұзылады немесе 
толықтай істен шығып қалады. Адам баласын да демал-
дырмай жиырма төрт сағат бойы жұмыс істете берсе, 
мұрттай ұшары белгілі. Жақсы өнім мен нәтиже алу 
үшін кісіге уақтылы демалыс беріп тұру қажет. Ораза 
арқылы адам ағзалары тынығады. Ескіріп, істен шығып 
қалмай белсенді жұмыс істеуіне көмектеседі. Ораза 
арқылы денемізде жиналып қалған зиянды майлар кетіп, 
ағзаларымыз бір демалып қалады. Ораза – семіздікке де 
қарсы ем. Қазіргі таңда семіздік – әлемдік деңгейде күн 
тәртібіндегі мәселелердің бірі. Семіздіктің қан айналы-
мын нашарлатып, мидың белсенділігін бәсеңдететінін 
де дәрігерлер анықтап отыр. Ораза – әрі осы дерттердің 
дауасы, әрі мол сауапқа кенелдіретін құлшылық.

ә) Ораза аурудан сақтайды
Оразаның тән мен жанға тигізетін пайдасы жайлы 

қазірге дейін көптеген мақалалар мен кітаптар жазылған. 
Неміс ғалымы-профессор Гехардет (Cehardet) адамның 
қажыр-қайратын жануға қатысты жазған кітабында 
ораза жайлы адамның тәндік қалауларын басып, 
нәпсіні құрықтайтындай ғұмыр кешуі жолында рухтың 

789 С. Сених, Құлшылық құпиясы (Түрік тілінен ауд. Қ. Бағашар), 
2-бас., Алматы, 2007 ж. 115-б.
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тән қалауларын тізгіндеуде ең ықпалды жол екенін 
айтады790.

Ғылым докторы Рови: «Ораза сырқаттануға қарсы 
иммунитетті күшейтеді. Осындай маңызды медициналық 
жаңалықты Ислам оразаны парыз ету арқылы дәлелдеді, 
ал бүгінгі медицина оразаны ауруларға қарсы дәрі әрі 
қорғаушы ретінде қолдануда»791,– дейді. Бұл сөзде 
шындық бар. Мәселен, ғылым докторы Генрий Лахман 
Саксонияның Дрэзден қаласындағы ауруханасында, со-
нымен қатар Бершербенр мен Молиер өздерінің емхана-
ларында ауруларды ораза арқылы емдейтін көрінеді792.

Оразаның дүние мен ақиретіміз үшін пайдалы 

екендігін Пайғамбарымыз (с.а.с.): وا َتِصحُّ ُصوُموا   «Ораза 
ұстаңдар – сау боласыңдар!»  793– деп бізге әу баста 
жеткізген болатын. 

2. Оразаның рухқа әсері
Адам баласы – тән мен жаннан тұратын жараты-

лыс. Оның нәпсілік қалаулары тәндік табиғатының 
ерекшелігі, ал рухани әлемге қанат қағып самғататын, 
жаратылысының мәнін ұқтыратын ерекшелігі рухы 
болып табылады. Адам баласы хайуани сезімдерін 
тізгіндей алса, бойындағы періштелік қасиеттерінің 
күшейгенін сезіне алады. Аллаһ тағала адамды өзге 
болмыстардан жоғары дәрежеде жаратқан. Алайда оның 
бойында күллі болмыстан ең жоғарғы деңгейге көтеріле 
алатын қабілетпен қатар төменгілерден де төмен түсіп 
кететін жаман қасиеттері де бар. Кейде періштелердің 

790 А. Таббара, «Илмин ышығында Исламиет», Стамбул, 1977 ж. 
274-б.

791 Ж. Кыржа, «Курани Керимде фен билимлери», 141-б.
792 А. Нәуфәл, «Ислам ве модерн илим», 209-б.
793 Әбу Наим жеткізді. Хасан хадис;
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өзін шаң қаптырса, кейде шайтаннан да асып түседі. 
Құран адам бойындағы осы екі қасиетін: 

اِفِليَن ِإلَّ الَِّذيَن  ْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم ُثمَّ َرَدْدناُه َأْسَفَل السَّ لََقْد َخَلْقَنا اْلِ

الَِحاِت َفَلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
«Біз адам баласын ең көркем бейнеде жараттық. 

Сосын оны төменгілерден де төменге құлдыраттық. 
Тек қана иман келтіріп, ізгі амал жасағандардың жөні 
бөлек. Оларға түгесілмейтін сый бар»794, – деу арқылы 
тамаша түрде бейнелейді. 

Адамның періштелерден айырмашылығы нәпсісінің 
болуында. Періштелер ішіп-жемейді, үйленбейді, 
ешқашан Жаратқанға қарсы шықпайды. Олар әрдайым 
Аллаһ тағаланы ұлықтап, Оның бұйрықтарын қалт 
жібермей орындайды. Адам баласы болса өмір сүру 
үшін ішіп-жеуге мәжбүр. Ол кез келген сәтте кемшілікке 
бой алдырып, жаза басуы мүмкін. Ал ораза ұстаған 
мұсылман таңның атысынан кештің батуына дейін 
ішіп-жеуден, нәпсілік қалауларынан, өсек-ғайбаттан 
тыйылу арқылы бейне бір періштеге айналмақ. Ол осы 
қасиетімен періштелерді де жолда қалдырып кетеді. 
Жаратқан иеміз мұндай құлдарын періштелерге мақтан 
етіп, оларға үлгі-өнеге етеді795. 

Формасы әр түрлі болса да бүкіл діндерде оразаға 
аса мән беріледі. Адам баласы кәмілдікке рухани жолмен 
ғана жете алады. Рухани жол ғибадат, құлшылық, ораза 
арқылы болмақ. Адамзаттың рухани өресін кеңейтіп, 
жол көрсету үшін жіберілген пайғамбарлар өздері ораза 
тұтып, басқаларды да осы жолға шақырған. 

794 «Тин» сүресі, 4-6-аяттар.
795 әт-Тәрғиб, 2/99
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а) Ораза Жаратқанға қауышуды еске салады
Ораза – Жаратқан иенің нығметтерін әрі Оған 

қауышуды жұмыр басты пенденің есіне салады. 
Ораза бұны мына екі жолмен: ләззаттардың түгесілуі 
арқылы ақиреттің мәңгі нығметтеріне ынтықтыру және 
қиындықтар мен қайғы-мұңның өтуі арқылы келген 
ләззат арқылы қамтамасыз етеді. Таңның атысынан 
кештің батысына дейін нәр татпай аш-сусыз жүрген 
адам уақытша қиналғанымен, ақиретте Жаратқанға 
қауышып, жаннаттың нығметтеріне бөленгенде, оның 
өткен барлық қиыншылықтары ұмытылады. Ол ардақты 

Елшінің (с.а.с.): اِئِم َفْرَحَتاِن، َفْرَحٌة ِعْنَد ِفْطِرِه، َو َفْرَحٌة ِعْنَد لَِقاِء َرّبِِه  لِلصَّ
«Ораза ұстаушының екі қуанышты сәті бар: біреуі – 
ауыз ашар, екіншісі – Аллаһ тағалаға қауышқан сәті»796 
деген хадисін есіне алып, күні бойы нәпсісін тізгіндеп, 
Жаратқанға қауышу сәтін армандайды. Осындай асқақ 
сезім оны тура жолдан тайдырмай, күнә атаулыдан 
алшақ тұтады.

ә) Ораза нығметтердің қадірін ұқтырады
Аллаһ тағала жер бетін жайнаған дастарқан етіп 

жайып, жербетіне жіберген халифасына ұсынған. 
Күніге көктен мың бір рызығын төгіп, бірі таусыл-
са басқасын толассыз жіберуде. Қыс-жаз демей әр 
маусымның өзіне тән жемістерін сыйға тартып, біздің 
қажетсінетін дәрумендерімізді беруде. Жер мен көк тегіс 
адам баласының қызметіне берілген. Алайда ол көбіне 
«теңізде жүрген балық судың қадірін білмейдінің» кебін 
киіп, ғапылдыққа салынады. Міне, бір уақыт аш қалу 
арқылы ол осы сансыз нығметтердің қадірін ауызашар 
сәтінде тұла бойымен сезініп: «Әлхамду лиллаһ», – 
дейді.

796 Сүнәну-кубра, Нәсаи, 2526
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б) Ораза күнәлардан сақтап, сабырлылыққа 
үйретеді
Күнә адам баласының пәк табиғатын кірлетіп, 

жүрегіне дақ түсіреді. Шайтанның құрығына бір рет 
ілініп қалған жан белді бекем буып, тәубеге келмесе, 
күнәға бойы үйреніп кетеді. Одан құтылу үшін болаттай 
берік ынта-жігер қажет.

Ораза адамды күнәдан сақтайды. Ол бейне бір қалқа 
секілді иесін қорғап, оның жаннатқа кіруіне көмектеседі. 
Пайғамбарымыз оразаның осы қасиетін нұсқап: 

َو لِْلَبَصِر  َأَغضُّ  َفِإنَُّه  ْج،  َفْلَيَتَزوَّ اْلَباَءَة  ِمْنُكُم  اْسَتَطاَع  َمِن  َباِب،  الشَّ َمْعَشَر   َيا 

ْوِم َفِإنَُّه لَُه َوَجاٌء  Уа, жастар» َأْحَصُن لِْلَفَرِج، َو َمْن لَْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّ
жамағаты! Үйленуге шамасы келгендер үйленсін. 
Өйткені ол көзді (харамнан) қорғаушы, ұятты жерлерді 
күнәдан сақтаушы. Кімнің үйленуге шамасы жетпесе, 
ораза ұстасын. Өйткені ораза – ол үшін қалқан»797, – 
деп мұсылмандарға насихат еткен.

Ораза адам бойындағы күнәға қарсы тұру қабілетін 
дамытады. Кісі аузы берік кезде әр түрлі жағымсыз 
құмарлықтарын тізгіндей алғаны секілді, күнәға қарсы 
бойында қалыптасқан дағды бойынша ораза емес кезде 
де сабырлық таныта алады. Өйткені оразаның мәні 
тек қана аш қалу емес, көз, құлақ, жүрек, тіпті ой-
қиялдарының өзіне ораза ұстатып, жамандықтардан 
тыю. Осындай дәрежеде ораза ұстаған жан әрдайым 
тура жолда болмақ.

Адамның руханиятын қадағалап, дұрыс бағытқа 
қоюда оразаның рөлі өте зор. Ұдайы тоқ жүрген асқазан 
адамның бүкіл ағзаларының энергиясын жоғары 
деңгейге жеткізеді. Бұл өз кезегінде нәпсілік сезімдерді 
қоздырып, рухани нәрселерге енжарлық таныттырады. 

797 Бұхари, Саум 10; Әбу Дәуіт, Никах 1
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Қарны тоқ, киімі көк адам тоқмейілсіп, аузына келгенін 
айта беруі мүмкін. Ал оның нәтижесі жақсы болмасы 
белгілі. Осы зияндардың алдын алуда ораза таптырмас 

шара. Пайғамбарымыз (с.а.с.): ِإَذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفَل َيْرُفْث 

َصاِئٌم ِإّني  َفْلَيُقْل:  َقاَتَلُه  َأْو  َأَحٌد  َسابَُّه  َفِإْن  َيْصَخْب   Араларыңда» َوَل 
ораза ұстағандарың басқаларға жаман сөз айтпа-
сын, бақырып-шақырмасын. Егер басқа біреу оған тіл 
ұзатып, ерегіссе, «Аузым берік»798десін»; 

ِ َحاَجٌة في َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َو َشَراَبُه وِر َو اْلَعَمَل ِبِه َفَلْيَس ِلهّٰ  َمْن لَْم َيَدْع َقْوَل الزُّ
«Кімде-кім аузы берік кезінде өтірік айтып, жаман 

нәрселерден бас тартпаса, біліп қойсын, Аллаһ тағала 
оның тек қана ішіп-жеуін доғаруына мұқтаж емес»799, 
– дейді.

3. Оразаның қоғамдық өмірге пайдасы
а) Ораза бірлік пен татулықты күшейтеді
Ораза арқылы (әсіресе рамазан айында) адам 

қоғамдық өмірде өзгелермен тығыз байланыс орната-
ды. Бүкіл қоғамның таңертең бір сәтте ауыз бекітіп, 
кешке ауыз ашуы, жамағатпен тарауих намазын 
оқуы, қадір түнін қарсы алуы, айт намазына баруы 
бауырмашылдықтың артуына жол ашады. Адамзаттың 

асылы: ِهْم َو َتَراُحِمِهْم َو َتَعاُطِفِهْم، َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا  َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَواّدِ

ى َهِر َو اْلُحمهّٰ  Бір-бірлерін» اْشَتٰكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداٰعى لَُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ
жақсы көруде, жан ашуда, мейіріммен қарауда 
мұсылмандар бір ағза секілді»800 дегендей мұсылмандар 
арасында бірлік рухы күшейеді.

798 Бұхари, Саум 9; Нәсәи, Сиям 42
799 Бұхари, Саум 8
800 Бұхари, Әдеб, 27; Мүслим, Бирр 66
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ә) Ораза кедейлердің жағдайын ұқтырады
Не ішем, не жеймін деп ойламайтын байлар ра-

мазан айында бір ай бойы күндізгі уақыттарда ораза 
тұту арқылы аштықтың не екенін өз көздерімен көріп, 
сезінеді. Осылайша аштықтың қандай қиын екенін көріп, 
тұрмысы нашар кедей жандарға көмектесудің қажет 
екенін түсінеді. Сондықтан мұсылман елдерінде рама-
зан айы ерекше берекеге толы, жомарттық айы ретінде 
айқын көрінеді. Дәулетті адамдар ауызашарлар беріп, 
қайыр-садақаны осы айда аямайды. Пітір садақасы мен 
зекеттің де рамазан айында берілуінің астарында осы 
сыр жатыр. 

Оразаның түрлері
Ораза, сауабы жағынан  парыз, уәжіп, нәпіл болып 

үшке бөлінеді. Ал күнәсі жағынан ораза мәкруһ  болып 
келеді.   

1. Парыз оразалар
Парыз оразаға рамазан айындағы ораза мен олардың 

қазасы, рамазан айындағы оразаны бұзғаны үшін 
ұсталатын кәффарат ораза, зиһар, байқаусызда адам 
өлтіріп қою, қажылық кезінде мезгілінен бұрын шашын 
қысқарту және нәзір (ант ішкен жағдайда) ұстайтын 
кәффарат оразалар жатады.

а) Рамазан айындағы ораза мен оның қазасы
Рамазан айында ораза ұстау – парыз. Парыз ораза-

ны бұзған адам әр күнгі оразасының қазасын рамазан 
айынан тыс уақытта қазасын өтеуі керек.

Рамазан айында жолаушы болғандар, ауруының 
күшеюінен қорыққандар (бұл сырқат кісінің тәжірибесі 
арқылы түюі немесе сенімді мұсылман дәрігердің кеңесі 
бойынша анықталады); әйелдер өздеріне тән етеккір мен 
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нифасқа байланысты ораза ұстамаса немесе бұзса, сол 
ұстамаған күндердің қазасын өтеуі парыз болып табыла-

ды. Мұның үкімі Құран кәрімде: َأيَّامًا َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم 

 .Ора за са наулы күн дер де» مَِريضاً أَوْ عََلى َسفَرٍ َفعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ ُأخَرَ
Кім де-кім дертке шалдықса, яки жо лаушы бол са, бас қа 
күн де рі өте сін»801, – деу арқылы бекітілген. 

Алдыңғы рамазан айынан қалып кеткен қарыз ораза-
лары бар кісі рамазан айы кірген кезде сол кірген айдың 
оразасын ұстайды. Өйткені қарызды рамазаннан басқа 
кезде ұстауына мүмкіндік бар.

Сапар немесе сырқатына байланысты рамазан ораз-
асын ұстай алмаған кісі олардың қазасын ұстайтындай 
мүмкіндік тумастан жан тәсілім етсе, мойнында ораза 
борышы жоқ күйінде көз жұмған боп саналады. Ар-
тынан қалған мұрагерлерінің оның дүниесінен фидия 
берулері қажет емес. Бірақ көз жұмбастан бұрын фидия 
беруді өсиет етіп кетсе, онда өсиетті артынан қалған  
туыстары орындаулары керек. 

Жолаушылық немесе сырқаты себепті рама-
зан айында ораза ұстай алмағандар, қарызға қалып 
кеткен оразаларын түгелдей немесе бір бөлігін ұстауға 
мүмкіндік туғанына қарамастан оны ұстамай хал 
үстінде жатса, артында қалған дүние-мүлкінің үштен 
бірінен қарызға қалған әр бір күні үшін фидия төлеуді 
өсиет етуі қажет. Бұл фидия кедейлерге тарқатылады. 
Сонымен қатар себепсізден-себепсіз рамазан айында 
ораза ұстамағандар ол оразаны ұстау мүмкіндігі туса 
да, тумаса да, көз жұмбастан бұрын мал-мүлкінің 
үштен бірінен фидия беруді өсиет етіп кетуі – уәжіп. 
Өсиет қалдырмаған жағдайда мұрагерлерінің фидия 
төлеуі уәжіп емес. Бірақ қаласа өз ақшаларынан садақа 

801 «Бақара» сүресі, 184-аят.
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ретінде әке-шешесінің атынан таратуларына да жол 
ашық. Өмірден озған кісілердің артында мұрагерлері 
болсын, болмасын, өлген кісінің атынан ораза ұстай 
алмайды. Өйткені тән арқылы, яғни денемен орында-
латын құлшылықтарда өкілдік жүрмейді, басқаға тапсы-
ра алмайды, міндетті түрде өзі орындауы керек. Алайда 
ұстаған оразаларының сауабын дүниеден өткен адамның 
рухына бағыштай алады.

Имам Шафиғидың көзқарасы бойынша, қайтыс 
болған кісі өсиет етсін-етпесін, артынан қалған дүние-
мүлкінен қарыз оразаларының фидиясын беру қажет. 

Таң намазы кіргеннен кейін қаза оразаға ниет еткен 
жағдайда ол ораза қазаның орнына жүрмейді, нәпіл 
оразаға айналып кетеді. Өйткені қаза оразаны ұстау 
үшін түнде ниет ету шарт. Осы оразасын бұзса, оның 
қазасын бөлек ұстайды.

ә) Ораза кәффараты
Рамазан айының оразасын себепсізден-себепсіз 

біле тұра бұзып жіберсе, үзбей екі ай (кәффарат) ораза 
ұстауы міндет. Ораза кәффаратының нақтылығы Әбу 
Хұрайрадан келіп жеткен мына хадиске сүйенеді. 

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم َفَقاَل: َهَلْكُت َقاَل: َو َما َأْهَلَكَك؟  َجاَء َرُجٌل ِإلَى النَِّبّيِ َصلَّى الَّ

َقاَل: َوَقْعُت َعَلى اْمَرَأِتي ِفي َرَمَضاَن َقاَل: َأْعِتْق َرَقَبًة، َقاَل: َل َأِجُد، َقاَل: 

ُصْم َشْهَرْيِن، َقاَل: َل َأْسَتِطيُع َقاَل: َأْطِعْم ِسّتِيَن ِمْسِكيًنا َقاَل: َل َأِجُد َقاَل: 

اْجِلْس َفَجَلَس َفَبْيَنُما ُهَو َكَذلَِك ِإْذ ُأِتَي ِبَفَرٍق ِفيِه َتْمٌر َفَقاَل لَُه النَِّبيُّ َصلَّى 

ْق ِبِه، َقاَل: َو الَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحّقِ َما َبْيَن لِبَتْي  ُ َعَلْيِه َو َسلََّم: اْذَهْب َفَتَصدَّ الَّ

اْلَمِديَنِة َأْهُل َبْيِت َأْفَقُر ِإلَْيِه ِمنَّا َفَضِحَك َحتَّى َبَدْت َأْنَياُبُه، ُثمَّ َقاَل: اْنَطِلْق 

َفَأْطِعْمُه ِعَيالََك.
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«Бір кісі келіп: «Мен құрыдым», – дегенде, 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Не болып қалды?» – деп сұрады. 
Әлгі адам: «Рамазан айында әйеліммен жыныстық 
қатынас жасап қойдым, – дегенде, Пайғамбарымыз 
(с.а.с.): – Құл азат ет! – деді.

– Құл азат етуге мүмкіндігім жоқ.
– Екі ай ораза ұста! 
– Ораза ұстауға шамам жетпейді. 
– Алпыс кісіні тамақтандыр!
– Тамақтандыра алмаймын – деді әлгі адам сары 

уайымға салынып. Сол кезде Пайғамбарымызға жәшікке 
салынған құрма әкелінді. Пайғамбарымыз құрманы оған 
ұсынып:

– Мынаны садақа ретінде тарат, – деді. Ол:
– Мәдинада бізден кедей жанұя жоқ, – дегенде, 

Пайғамбарымыз (с.а.с.) күлімсіреп:
«Онда мұны жанұяңа апар, – деді»802.
Ораза кәффаратына байланысты төменде 
кәффарат бөлімінде кеңінен айтылады.  
б) Зи һар кәф фа ра ты
Зи һар – Ис лам нан бұ рын ғы дәуір де араб әле мін де 

әйел дер ді та лақ ету дің бір жо лы бо ла тын. Күйеуі әйе лін 
та лақ ет кі сі кел се оған: «Сен ма ған анам ның ар қа сы се-
кіл ді сің» не ме се «Сен ма ған анам дай сың» дей тін. Пай-
ғам ба ры мыз дың (с.а.с.) за ма нын да да бір са ха ба әйелі-
не ашу мен осы лай айта ды. Кейін нен Пай ғам ба ры мыз ға 
(с.а.с.) мән-жайды тү сін ді ріп, өзі нің кә рі әрі ба ла-ша ға-
сы на қа рай тын ша ма сы жоқ еке нін баян ете ді. Пай ғам-
ба ры мыз (с.а.с.) сол кез де бұл іс тің үкі мін сұ рап Аллаһ-
қа дұ ға ет кен де, мы на аят тү се ді: 

ُ َيْسَمُع  ِ َو الَّ ُ َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َو َتْشَتِكي ِإلَى الَّ َقْد َسِمَع الَّ
802 Бұхари, Саум, 30; Мүслим, Сиям, 81
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َ َسِميٌع َبِصيٌر، الَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهْم َما ُهنَّ  َتَحاُوَرُكَما ِإنَّ الَّ

ِئي َولَْدَنُهْم َو ِإنَُّهْم لََيُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َو  َهاُتُهْم ِإلَّ اللَّ َهاِتِهْم ِإْن ُأمَّ ُأمَّ

َ لََعُفوٌّ َغُفوٌر، َو الَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن لَِما  ُزوًرا َو ِإنَّ الَّ

ُ ِبَما َتْعَمُلوَن  ا َذلُِكْم ُتوَعُظوَن ِبِه َوالَّ َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَماسَّ

ا َفَمْن لَْم  َخِبيٌر، َفَمْن لَْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَماسَّ

ِ َو  ِ َو َرُسولِِه َو ِتْلَك ُحُدوُد الَّ َيْسَتِطْع َفِإْطَعاُم ِسِتّيَن ِمْسِكيًنا َذلَِك لُِتْؤِمُنوا ِبالَّ

لِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب َألِيٌم 
«Ра сын да, Аллаһ ері жайын да Аллаһ қа ша ғым 

ай тып, се ні мен таласқан әйел дің сө зін ес ті ді. Аллаһ 
екеуі нің сөй лес кен де рін де ес ти ді. Аллаһ – то лық 
ес ту ші әрі то лық кө ру ші. Әй, иман келтірген дер! 
Сен дер ден жұ байла рын зи һар ет кен дер дің әйел де рі 
ана ла ры емес. Олар дың ана ла ры өз де рін тап қан дар 
ға на. Сөз сіз олар ұнамсыз әрі жал ған сөз сөй лейді. 
Шы нын да, Аллаһ – аса ке ші рім ді әрі ра қым ды. Жұ-
байла рын зи һар ет кен дер, со сын айт қан сөз де рі нен 
қайтса, әйелі не қо сы лу дан бұ рын бір құл азат етуі 
ке рек. Мі не, сен дер ге осы нұс қау бе ріл ді. Аллаһ не 
іс те ген де рің ді то лық бі ле ді. Егер құл та ба ал ма са, 
әйелі не қо сы лу дан бұ рын тұ тас екі ай ора за ұс та сын. 
Оған да ша ма сы кел ме се, ал пыс аш кі сі ні та мақ тан-
дыр сын. Бұл Аллаһ қа жә не Ел ші сі не иман кел ті ру ле-
рің үшін. Сон дай-ақ бұл – Аллаһ тың белгілегендері. 
Қар сы бо лу шы лар ға жан түр ші гер лік азап бар»803. 

Бір мұ сыл ман кәф фа рат ре тін де екі ай қа та ры-
нан ора за ұс тайды, бұған да шамасы жетпесе, алпыс 
кісіге таңертең-кешке тоятындай тамақ беруі керек. 
Зихар жасаушы ер кісі болады. Сондықтан күйеуі бұл 

803 «Мүжәдәлә» сүресі, 1-4-аяттар.
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кәффаратты өтеместен бұрын әйелімен жақындасуына 
болмайды. Алайда күйеудің әйелі не «Сен ма ған анам 
се кіл ді сің не ме се ана ма ұқ сай сың» деуі оның ниеті не 
байла ныс ты. Егер әйелі нің жақ сы лы ғын айтқы сы кел се, 
оған кәффарат өтеу міндет болмайды. Ал егер  зи һар-
ды мең зе ген бол са, зи һар үкі мін орын дайды. Та лақ ты 
мең зе ген бол са, он да «байин» та лақ деп есеп те ле ді. Ал 
егер еш қан дай ниеті жоқ бол са, бұл сөз ай тыл ма ған дай 
бо лып қа ла бе ре ді804.

в) Ант ішудің кәффараты
Ант етіп, антын бұзған кісінің кәффарат оразасын 

ұстауы қажет. Егер шамасы келсе, он кедейге таңертең-
кешке екі мезгіл тоятындай етіп тамақ жегізеді немесе 
он кедейге орташа киім береді. Бір көйлек немесе бір 
шалбар ғана беру оны толық киіндіру болып саналмайды. 
Сондықтан үсті басын жабатындай етіп толық киіндіру 
керек. Бұған шамасы жетпесе үш күн қатарынан ораза 
ұстайды. Құ ран да: 

ْيَماَن ُم اْلَ دتُّ ُ ِباللَّْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم َو لَِكْن ُيَؤاِخُذُكْم ِبَما َعقَّ  َل ُيَؤاِخُذُكُم الَّ

اَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوُتُهْم َأْو  َفَكفَّ

 Аллаһ антта рың да ғы» تَحِْريُر رَقَبٍَة فَمَْن لَْم يَجِْد فَصَِياُم ثََلثَِة َأيَّامٍ 
бос сөз ді есеп ке ал майды. Алайда бі ле тұ ра бер ген 
антта рың нан жазалайды. (Ант бұз саң дар) оның 
төлеуі: үй-іш те рі ңе ор та есеп пен же гі зе тін он жар-
лы ны та мақ тан ды ру не олар ды киін ді ру не ме се бір 
құл азат ету. Мұ ны тап па ғанға үш күн ора за ұс тау»805 
– де лін ген.

Бұл оразаның арасы хайыз көруге байланысты үзілсе 
де қайта бастан тұту керек.

804 М. Исаұлы. Ислам ғылымхалы, 273-б.
805 «Мәида» сүресі, 89-аят.
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Ант кәффараты ретінде он пақырға пітір көлемінде 
қаражат берсе де жеткілікті. Бір пақырға он күн бойы 
бір пітірдің берілуі немесе он күн таңертең-кешке тамақ 
беруге де болады. Өйткені сол пақыр басқа күні келсе, 
ол басқа адам ретінде есептеледі. Бір уақытта тамақ 
жегізіп, бір уақытта тамақтың құнын беруге де болады.

Ақшалай берілген мұндай кәффаратты қайтыс 
болғандарға кебін, қарызын төлеу немесе мешіттер салу 
жолында қолдануға рұқсат етілмейді. Өйткені мұндай 
кәффаратты пақырларға ішкізіп-жегізу және олардың 
меншігіне берілуі шарт болып табылады. 

г) Қажылық кезінде уақытынан бұрын шаш 
алғызудың кәффараты
Бұл – қажылық үшін ихрам киіп, кейбір үзір себебіне 

қатысты шаштарын уақытынан бұрын қысқартқан 
кісінің үш күн ұстайтын кәффарат оразасы. Бұл оразаны 
үзбей ұстау шарт емес, бөлек-бөлек тұтуға да болады. 

ғ) Білместікпен кісі өлтіріп қоюдың кәффараты
Бір мұсылманды немесе мұсылман мемлекетінде 

тұратын зымми (мұсылман емес) адамды байқаусызда 
өлтіріп қойған адам, кәффарат оразасын өтеуі тиіс. 
Бұл кісі егер шамасы жетсе бір мұсылман құл немесе 
күңді құлдықтан босатады. Оған шамасы жетпесе, екі 
ай қатарынан ораза ұстайды. Құран кәрімде бұл жайлы 

былай дейді: ُمْؤِمًنا َقَتَل  َوَمْن  َخَطًأ  ِإلَّ  ُمْؤِمًنا  َيْقُتَل  َأْن  لُِمْؤِمٍن  َكاَن   َوَما 

ُمْؤِمَنٍة  َرَقَبٍة  َفَتْحِريُر   Кімде-кім бір мүмінді қателесіп» َخَطًأ 
өлтірсе, бір мүмін құл азат етуі тиіс» артынша бұл 

аяттың соңында َو َكاَن ِ  َفَمْن لَْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة ِمَن الَّ

ُ َعِليًما َحِكيًما  Бұларға шамасы жетпеген жан Аллаһқа» الَّ
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тәубе қылып, екі ай үзбей ораза тұтады. Аллаһ толық 
білуші, хикмет иесі»806– деп айтылған. 

2. Уәжіп оразалар

Нәзір (аталған) ораза
Атау дегеніміз – орындауға міндетті еместігіне 

қарамастан Аллаһ тағалаға құлшылық мақсатында 
бір амалды жасауды мойнына алу деген сөз. Тек қана 
Жаратқанның разылығын көздей отырып, намаз, ораза, 
құрбандық секілді амалдарды атау – мол сауапқа 
кенелтетін құптарлық іс. «Егер мына ісім сәтті болса, 
ертең Аллаһ разылығы үшін ораза ұстаймын немесе 
кембағал, мұқтаж жандарға осыншама мөлшерде садақа 
таратамын» деген секілді. Өзіне осылай уәде берген 
кісінің атаған нәрсесін орындауы уәжіп. Бұған қатысты 

Құранда:  ِالْعَتِيق بِالْبَيْتِ  َّفُوا  و
َّ وَلْيَط نُذُورَهُمْ  -Айт қан нә» وَلْيُوفُوا 

зір ле рін орын дап, Қағ ба ны тауап ет сін»807 делінген. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): َأْن َنَذَر  َمْن  َفْلُيِطْعُه َو   َ ُيِطَع الَّ َأْن  َنَذَر   َمْن 

َ َفَل َيْعِصِه  ,Кімде-кім Аллаһқа мойынсұнуды атаса»  َيْعِصَي الَّ
мойынұсынсын, ал Аллаһқа қарсы шығуды атаса, 
Аллаһқа қарсы келмесін»808, – деп ескерткен.

Нәзір оразаны «мына айдың мына күні ұстаймын» 
деп анық белгілесе, ол «муайиән», яғни белгіленген 
ораза болады. Мұны айтқан күні ұстау уәжіп. Айтқан 
күнінде оразаны тұтпаса қазасын өтеуі керек. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Кімде кім Аллаһқа бойсұну 
мақсатында ораза тұтуды уәде етсе орындасын, ал 
күнә істеу үшін уәде етсе, оны орындамасын» деген.

806 «Ниса» сүресі, 92-аят.
807 «Хажж» сүресі, 29-аят.
808 Нәсаи, Иман 41
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 Ал ораза ұстайтын күнді нақты белгілемей 
"Аллаһтың разылығы үшін бір күн ораза ұстаймын" деп 
уәде етсе бұл «ғәйру-муаййән» яғни белгіленбеген ораза 
деп аталады. Мұны да қалаған уақытында ұстау уәжіп. 

Бұзылған нәпіл оразаның қазасы
Жалпы қағида ретінде бастап қойған құлшылықты 

себепсізден-себепсіз бұзу – харам. Өйткені Құранда:  َو 

 –Бастаған амалдарыңды бұзбаңдар»809» َل ُتْبِطُلوا َأْعَمالَُكْم 
делінген.

Бастаған ғибадатты аяқтау негіз болғанымен, нәпіл 
ретінде бастаған намаз немесе ораза секілді құлшылықты 
белгілі бір себепке байланысты бұзса, оны кейін қайта 
өтеу – уәжіп. Біреу сыйлап қонаққа шақырған жағдайда 
бастап қойған нәпіл оразаны бұзуға болатындығын 
айтуда. Мысалы, нәпіл ораза ұстап жүрген кезде біреу 
қонаққа шақырса, егер тамақ жемеген жағдайда үй иесі 
немесе шақырған кісі ренжитін болса, оразаны бұзу 
керек.

Осыған қатысты Айша анамыз (р.а.) мына бір 
оқиғаны әңгімелеуде: 

ُكْنُت َأَنا َوَحْفَصُة َصاِئَمَتْيِن َفُأْهِدَي لََنا َشْيٌء ِمْن َطَعاٍم َفَأْفَطَرَنا َعَلْيِه، َفَدَخَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَبَدَرْتِني َحْفَصُة ِباْلَكَلِم َفَقالَْت: َيا َرُسوَل  ِ َصلَّى الَّ َرُسوُل الَّ

ِ َأْصَبْحُت َأَنا َوَعاِئَشُة َصاِئَمَتْيِن َفُأْهِدَي لََنا َشْيٌء ِمْن َطَعاٍم َفَأْفَطْرَنا َعَلْيِه،  الَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُصوَما َيْوًما َمَكاَنُه ِ َصلَّى الَّ َفَقاَل َرُسوُل الَّ
«Бірде Хафса екеуіміздің аузымыз берік кезде, 

алдымызға ас тартылды. Біз әлгі астан тартынбай 
алып аузымызды ашып жібердік. Пайғамбарымыз 
келген кезде, Хафса менің алдымды орап: «Уа, Аллаһтың 

809 «Мұхаммед» сүресі, 33-аят.
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елшісі! Біздің аузымыз берік еді. Бізге бір тамақ 
әкелінді. Тамақты жеп, аузымызды ашып жібердік», – 
деген кезде, ол: «Осы күннің орнына басқа бір күн қаза 
ретінде ораза ұстаңдар»810,– деді.

Бұл жерде мына мәселені де ескерте кеткен жөн. 
Әлгінде айтқанымыздай бастап қойған істі аяқтау уәжіп. 
Оның уәжіптігі оразаны бұзғандықтан емес, бастап 
қойған істі бітірмегендіктен. Сондықтан бастап қойған 
нәпіл құлшылығым уәжіпке айналып, сауабы молырақ 
болсын деген ниетпен оразасын бұзып басқа күні 
қаза ретінде өтеу дұрыс емес. Бұл ғибадаттарға үстірт 
қараушылық дегенге саяды. 

Нәпіл ораза ұстауды бастаған әйел егер етеккір 
көрер болса, бұл оразасының қазасын өтеуі қажет. Ал 
шафиғилардың көзқарасы бойынша, нәпіл ғибадатты 
белгілі бір себеппен немесе өз еркімен бұзса, қаласа 
қазасын өтейді, қаламаса өтемейді.

3. Нәпіл оразалар
Нәпіл – парыз бен уәжіптерден басқа, Аллаһ тағалаға 

жақындата түсетін ораза амалдар. Бір құдси хадисте 
Аллаһ елшісі (с.а.с.): 

َب ِإليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ  َمْن َعاَدى لِي َولِيًّا َفَقْد آَذْنُتُه ِباْلَحْرِب، َو َما َتَقرَّ

ُب ِإلَيَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّه،  ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه، َو َما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ ِإلَيَّ ِممَّ

َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه، َو َبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه، َو َيَدُه الَِّتي 

ْعِطَينَُّه، َو لَِئِن اْسَتَعاَذِني  ُيْبِطُش ِبَها، َو ِرْجَلُه الَِّتي َيْمشي ِبَها، َو ِإْن َسَألَِني َلُ

ِعيَذنَُّه َلُ
810 Әбу Дәуіт, Сиям, 73; Тирмизи, Саум, 36; Ахмед ибн Ханбәл, 
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«Аллаһ тағала: «Кімде-кім әулие құлыма дұшпандық 
жасаса, оған қарсы соғыс жариялаймын. Құлым өзіне 
парыз етілген құлшылықтардан өзге Мен үшін ұнамды 
ешбір амалмен Маған жақындаған емес. Сондай-ақ, ол 
қосымша нәпіл ғибадаттарын жасаған сайын Маған 
жақындай түсіп, соңында сүйіспеншілігіме бөленеді. 
Егер оны жақсы көрсем, оның еститін құлағы, көретін 
көзі, ұстайтын қолы және жүретін аяғы боламын. 
Бұндай құлым Менен не тілесе де беремін. Маған сыйы-
нып, пана тілесе, міндетті түрде қорғаны боламын»811, 
– деген.

Нәпіл оразаның артықшылығы жайында Пай-

ғамбарымыз (с.а.с.) тағы бір хадисінде: َما ِمْن َعْبٍد َيُصوُم َيْوًما 

ُ ِبٰذلَِك اْلَيْوِم َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسْبِعيَن َخ۪ريًفا ِ ِإلَّ َباَعَد الهّٰ  Қандай» ِفي َسِبيِل الهّٰ
да бір пенде Раббысының жолында бір күн ораза ұстаса, 
Хақ тағала сол күннің құрметіне оның жүзін, жетпіс 
жылға тозақ отынан алыстатады»812, – дейді. Яғни 
жетпіс жыл толассыз жүріп өтетін қашықтыққа тозақтан 
алыстатады.

Нәпіл оразалардың қатарына сүннет оразалар және 
адамның өз қалауымен ұстайтын оразалар да жатады. 

Сүннет оразалар мыналар:  
Дәуіттің (а.с.) оразасы
Пайғамбарымыз (с.а.с.) парыз оразаның тысындағы 

нәпіл оразалардың ішінде Дәуіттің (а.с.) тұтқан 
оразасының ең сауапты екенін баяндаған. Абдуллаһ ибн 
Амр әңгімелейді: 

َأْقَسْمُت َأْن َأُصوَم َفَل ُأْفِطَر َو َأُقوَم َفَل َأَناَم َفَوَصَل َقْولِي ِإلَى النَِّبّيِ َفَسَألَِني 
811 Бұхари, Риқақ, 38
812 Бұхари, Жиһад, 36; Мүслим, Сиям, 167
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َأَأْنَت ُقْلَت َكَذا َو َكَذا َفُقْلُت َنَعْم َفَدلَِّني النَِّبيُّ َعَلى ِصَياِم َيْوٍم َو ِفْطِر َيْوَمْيِن 

ِ َتُصوُم َيْوًما َو ُتْفُطُر َيْوًما َفُقْلُت َأْكَثَر َفَقاَل النَِّبيُّ  َفُقْلُت َأْكَثَر َفَقاَل َرُسوُل الَّ

َياِم  َل َأْفَضَل ِمْن َهَذا الّصِ
«Пайғамбарымызға менің «кеудемде жаным 

барда күнде түнде міндетті түрде намаз оқып, 
күндіздері ораза ұстаймын» дегенімді айтқан екен. 
Пайғамбарымыз мені шақыртып «Әлгіндей сөзді 
айтып жүрген сен бе?» – деп сұрады. Мен: «Иә, мен 
айттым», – деген кезімде, «Сен бір күн ораза ұста, 
екі күн ұстама», – деді. Мен одан да көбін жасай 
алатынымды айттым. Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Бір 
күн ораза ұста, бір күн ұстама», – деді. Мен одан да 
артығына шамам келетінін айтқанымда, Аллаһ елшісі 
(с.а.с.): «Бұдан сауаптысы жоқ», – деді813».

Тағы бір хадисінде Аллаһ елшісі: ِصَياُم ِ َياِم ِإلَى الهّٰ  َأَحبُّ الّصِ

 Ең сауапты ораза Дәуіттің» َداُوَد، َكاَن َيُصوُم َيْوًما َو ُيْفِطُر َيْوًما
(а.с.) ұстаған оразасы. Ол бір күн ұстап, бір күн 
ұстамайтын»814,– деп осы оразаның артықшылығын 
баян еткен.

Дүйсенбі мен бейсенбі күндері тұтылған ораза 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) кейбір уақыттарда ғибадатқа 

ерекше мән беретін. Айша анамыздан (р.а.) жеткен бір 

хадисте: ْثَنْيِن َو اْلَخِميِس ى َصْوَم اْلِ ُ َعَلْيِه َو َسلََّم َيَتَحرَّ َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى الَّ
«Аллаһ елшісі дүйсенбі мен бейсенбі күндері 

ораза ұстауға ерекше мән беретін»815 делінген. 
Адамдардың амалдары Аллаһ тағалаға осы күндерде 
ұсынылатындықтан Пайғамбарымыз ораза ұстауға 

813 Бұхари, Әнбиә, 37; Мүслим, Сиям, 181
814 Бұхари, Саум, 56; Мүслим, Сиям, 189
815 Тирмизи, Саум, 44; Нәсәи, Сиям, 36; Ибн Мажә, Сиям, 42
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ерекше көңіл бөлген. Усама ибн Зәйд былайша 
әңгімелейді: «Мен Аллаһ елшісінің дүйсенбі мен 
бейсенбі күндері ораза ұстағанын көріп, оның себебін 

сұрағанымда: ْثَنْيِن َو اْلَخِميِس، َفُأِحبُّ َأْن ُيْعَرَض ْعَماُل َيْوَم اْلِ  ُتْعَرُض اْلَ

 Аллаһ тағалаға амалдар дүйсенбі-бейсенбі» َعَمِلي َو َأَنا َصاِئٌم
күндері ұсынылады. Жаратқанға амалдарымның ораза 
ұстаған кезде ұсынылғанын қалаймын»816,– деп жауап 
берді».

Тағы басқа бір риуаятта дүйсенбі күнгі оразаның 
мән-жайы жайлы сұралғанда, Пайғамбарымыз (.с.а.с.): 

ُأْنِزَل َعَليَّ  ِفِيِه   ,Мен сол күні дүниеге келдім» ِفيِه ُولِْدُت، َو 
сол күні маған пайғамбарлық міндеті берілді немесе 
уахи түсе бастады»817, – деп түсіндірген.

Әр айда үш күн ораза ұстау
Әр айда үш күн ораза ұстау Ардақты елшінің жақсы 

әдеттерінің бірі. Бұның қамари айлардың 13,14,15- 
күндерінде тұтылғаны абзал. Бұл күндер арабша 
«әййәмул-биид», яғни жарық күндер немесе түндер 
деп аталады. Бұл айдың ортасындағы толған ай болған 
күндер. Осы күндердегі оразаның сауабы бірге он есе 
берілетіні жайлы жоғарыда хадисте айтылған болатын. 
Яғни, үшті онға көбейтсек, бір ай бойы, ал әр айда үш 
күн болса бір жыл бойы, күнде ораза тұтқанның сауа-
бын алады екен. Осыған қатысты Әбу Хұрайра (р.а.): 

ُ َعْنُه َقاَل: َأْوَصاِني َخِليِلي ِبَثَلِث َل َأَدُعُهنَّ َحتَّى  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي الَّ

َحى، َو َنْوم َعَلى ِوْتٍر  َأُموَت: َصْوَم َثَلَثَة َأَياٍم ِمْن ُكّلِ َشْهٍر، َو َصَلَة الضُّ
«Аллаһ елшісі маған мына үш нәрсені кеңес берді: 1) 

Әр айда үш күн ораза ұстау; 2) Екі рәкат духа намазын 
816 Тирмизи, Саум, 44; Нәсаи, Сиям, 75
817 Мүслим, Сиям, 197
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оқу; 3) Ұйықтамай тұрып үтір намазын өтеу»818, – десе, 
Әбу Зәррдің (р.а.) жеткізуі бойынша Пайғамбарымыз 

оған: ْهِر َفُصْم َثَلَث َعْشَرَة، َو َأْرَبَع َعْشَرَة، َو َخْمَس  ِإَذا ُصْمَت َشْيًئا ِمَن الشَّ

 Әй, Әбу Зәрр! Бір айда үш күн ораза ұстайтын» َعْشَرَة
болсаң, 13,14,15-күндері ұста»819, – деген.

Арапа күнгі ораза
Қажылыққа бармағандардың Арафа, яғни зүл-

хижжаның 9-күні ораза ұстауы сауабы мол амалға 
жатады. Пайғамбарымыз (с.а.с.) осы күні ораза 
ұстаудың өткен және келер жылдың күнәларына өтем 
болатынын білдірген820. Тағы бір хадисінде осы күннің 

ерекшелігіне қатысты: َعَرَفَة َيْوِم  النَّاِر ِمْن  َأْكَثَر ِعْتقًا ِمَن  َيْوًما  َيَر   لَْم 
«Аллаһ тағаланың Арафа күнінен артық адамдарды 
жаһаннам отынан азат еткен күні жоқ»821, – деген.

Ал қажылықтарын өтеушілерге бұл күні ораза 
ұстауға Пайғамбарымыз (с.а.с.) тыйым салған. Өйткені 
бұл күндері қажылық жасаушылар қажылықтың шарт-
тарын орындауға шамалары жетпей, әлсіреп қалулары 
мүмкін. Ондай жағдайда бірінші кезекте атқаруы қажет 
құлшылықты екінші кезекке қою құптарлық іс емес.

Шәууәл айындағы алты күндік ораза
Шәууәл – рамазаннан кейін келетін айдың аты. 

Осы айда алты күн ораза ұстау сүннет. Өйткені 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) осы ораза жайында: 

ْهِر اٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّ َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوَّ ُثمَّ   Кімде-кім»  َمْن َصاَم َرَمَضاَن 
рамазан айында (парыз) ораза ұстағаннан соң, шәууәл 

818 Бұхари, Саум, 60; Нәсаи, Сиям, 81
819 Нәсаи, Сиям, 204; Ахмед ибн Ханбәл, 5/152
820 Мүслим, Сиям, 196
821 Мүслим, Хажж, 436
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айында қосымша алты күн ораза ұстаса, бір жыл бойы 
ораза ұстағандай болады»822, – деген.

Бұл ора за ны сол ай дың ішін де кез кел ген кү ні үз бей 
бі рі нен кейін бі рін не ме се бөліп-бөліп ұс тауға бо ла ды. 
Бі рақ айт тың ар тын ша ұс та п бітірген аб зал. 

Ашура күніндегі ораза
Ашура – қамари айлардың біріншісі болып сана-

латын Мұхаррам айының 10-күніне айтылады. Алайда 
тек ашура күні ораза ұстау ғұламалар тарапынан 
құпталмайды, ашура күнімен қоса оның алдындағы бір 
күнді немесе кейінгі бір күнді қосып ораза тұту керек 
делінген. Өйткені ашура күні тек яһудилер ораза ұстаған, 
ал мұсылмандар оларға ұқсамау керек. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) бұл әдетін рамазан оразасы парыз болғанға дейін 
жалғастырды. Ашура күніндегі оразаға қатысты Ибн 
Аббас былай дейді:

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم اْلَمِديَنَة َفَرَأى اْلَيُهوَد َتُصوُم َيْوَم  ِ َصلَّى الَّ َقِدَم َرُسوُل الَّ

َ ِفيِه ُموَسى َو َبِني  ى الَّ َعاُشوَراَء، َفَقاَل: َما َهَذا؟ َقاُلوا: َهَذا َيْوٌم َصالٌِح، َنجَّ

ِإْسَراِئيَل ِمْن َعُدِوِهْم، َفَصاَمُه، َفَقاَل: َأَنا َأَحقُّ ِبُموَسى ِمْنُكْم َفَصاَمُه َو َأَمَر 

ِبِصَياِمِه
«Пайғамбарымыз (с.а.с.) Мәдинаға қоныс аударған 

кезде, яһудилердің ашура күнінде ораза ұстағанын көрді. 
Ол «Бұл қандай ораза?» – деп сұрады. Сонда оған: «Бұл – 
ерекше күн. Аллаһ тағала осы күні Мұса пайғамбар (а.с.) 
мен Исрайылұрпақтарын дұшпандарынан құтқарды. 
Сондықтан Мұса (а.с.) осы күні ораза ұстайтын», 
– деп жауап берілді. Пайғамбарымыз (с.а.с.) «Мен 
Мұсаға сендерге қарағанда жақынмын», – деді де, осы 

822 Мүслим, Сиям, 204; Тирмизи, Саум, 52; Ибн Мажә, Сиям, 33
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күні ораза ұстауды бұйырды»823. Кейін Пайғамбарымыз 

(с.а.с.): َتَرَكُه َشاَء  َمْن  َو  َصاَمُه،  َشاَء  َفَمْن   ،ِ الَّ َأيَّاِم  ِمْن  َيْوٌم  َعاُشوَراَء   ِإنَّ 
«Ашура – Аллаһтың күндерінің бірі. Қалаған адам ораза 
ұстасын, қаламаса, ұстамаса да болады»824 деп ашура 
күні ораза ұстауды әркімнің өз еркіне қалдырды.

Шағбан айындағы ораза
Пайғамбарымыз (с.а.с.) шағбан айында ерекше ораза 

ұстаған екен. Үмму Сәләмә анамыз (р.а.): 
«Аллаһ елшісінің бір жыл ішінде шағбан айының 

тысында бір ай бойы ораза ұстаған кезі болған емес. 
Шағбан айын рамазанмен бірлестіріп жіберетін»825, 
– деген. Айша анамыз да Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 

осы айдағы оразасы жайлы: َأْكَثَر َشْهٍر  ِمْن  َيُصوُم  النَِّبُي  َيُكِن   لَْم 

ُكلَُّه َشْعَباَن  َيُصوُم  َكاَن  َفِإنَُّه  َشْعَباَن،   Пайғамбарымыз (с.а.с.)» ِمْن 
Шағбан айынан басқа ешбір айда оразаны соншалықты 
көп ұстамайтын. Шағбан айын толықтай оразамен 
өткізетін»826, – деп хабар берген.

4. Мәкрүһ оразалар
Ханафи мәзһабы бойынша, мәкрүһ оразалар тахри-

ман және тәнзихан деп екіге бөлінеді. 
1. Тахриман мәкрүһ оразалар: 
Ораза айттың бірінші күні мен құрбан айттың төрт 

күні және күмәнді күні (шағбан айының отызы) ораза 
тұту тахриман мәкрүһ. 

Ораза айт пен құрбан айт күндері мұсылмандардың 
қуаныштарын бөлісіп, бір-біріне айттайтын мереке 
күндері болғандықтан, ораза айттың бірінші күні мен 

823 Бұхари, Саум, 69; Мүслим, Сиям, 127; Әбу Дәуіт, Саум, 63
824 Бұхари, Саум, 69; Мүслим, Сиям, 116
825 Әбу Дәуіт, Саум, 57
826 Бұхари, Саум, 52; Мүслим, Сиям, 176; Әбу Дәуіт, Саум, 59
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құрбан айттың төрт күнінде ораза ұстауға тыйым 
салынған. Ұқба ибн Әмир риуаят еткен бір хадисте 

Пайғамбарымыз (с.а.с.) : َيْوُم َعَرَفَة َو َيْوُم النَّْحِر َو َأيَّاُم التَّْشِريِق ِعيُدَنا 

ْسَلِم، َو ِهَي َأيَّاُم َأْكٍل َو ُشْرٍب  Арафа, Құрбан айт күндері» َأْهِل اْلِ
– мұсылмандардың мейрамы. Бұл – ішіп-жеу күндері»827 
– деген. Осыған қатысты Әбу Сәид әл-Худридан риуаят 
етілген: «Аллаһтың елшісі (с.а.с.) рамазан мен құрбан 
айт күндері ораза ұстауға тыйым салды»828 деген 
хадис бар. 

Күмәнді күні ораза ұстау
Күмәнді (шәк) күні – шағбан айының отызына дөп 

келген күн. Ол күні аспан бұлтты болғандықтан, рама-
зан айы ма, әлде шағбан айы ма деп күмәнданса, оны 
күмәнді (шәк) күн деп атайды. Ал егер аспан ашық 
болып, ай көрінбесе, ол күмәнді күнге жатпайды. 
Пайғамбарымыз осы күні ораза ұстауға тыйым салған. 
Бұл күні ораза ұстау мәкрүһ. Аммар ибн Ясирдің айтуы 

бойынша, Пайғамбарымыз (с.а.с.): َمْن َصاَم اْلَيْوَم الَِّذي َيُشكُّ ِفيِه 

َأَبا اْلَقاِسِم  ,Кімде-кім күмәнді күні ораза ұстаса» َفَقْد َعَصى 
Әбул-Қасымға (Аллаһ елшісіне) қарсы келген болады»829, 
– деген. Сонымен қатар екі күн бұрын да оразаға бастау 

мәкрүһ. Өйткені мына хадисте: َرَمَضاَن َأُحُدُكْم  َمنَّ  َيَتَقدَّ  َل 

 Араларыңнан» ِبَصْوِم َيْوٍم َأْو َيْوَمْيِن ِإلَّ َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْومًا َفْلَيُصْمُه
ешкім рамазан айынан бір немесе екі күн бұрын ораза 
ұстамасын. Алайда баяғыдан бері ұстап келе жатқан 

827 Бұхари, Ыйдәйн, 25; Әбу Дәуіт, Саум, 49; Тирмизи, Саум, 58
828 Бұхари, Әдәхи, 16; Мүслим, Сиям, 141; Әбу Дәуіт, Саум, 48
829 Бұхари, Саум, 11; Тирмизи, Саум, 3
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әдеттенген оразасы болса, ұстай берсін»830– делінген. 
Бұл хадистен бір кісі әдеттенген, яғни дүйсенбі-бейсенбі 
күндер ұстайтын оразасы осы күмәнді күнге дөп келіп 
қалған жағдайда, оразасын ұстаудың ешқандай ерсілігі 
жоқ екенін ұғамыз.

Күмәнді күні рамазан оразасының парызы деп ниет 
етіп ұстау тахриман мәкрүһ. Бірақ нәпіл ретінде ұстау 
мәкрүһқа жатпайды. Кім де-кім осы кү мән ді күн ді ра-
ма зан ора за сы нан деп ұс та са, ұс та ған ора за сы мәк рүһ 
бо лу мен қа тар, кейін  бұл күн нің Ра ма зан кү ні еке ні 
анық тал ған жағ дайда, бұл ора за – Ра ма зан ора за сы са-
на ла ды. 

Осы күндерде ораза ұстаған адам күнәһар саналу-
мен қатар, оразасы жарамды болып табылады. Осындай 
күндері ораза ұстауды бастап, бұзып жіберген жағдайда 
қазасын өтеудің қажеті жоқ. 

2. Тәнзиһән мәкрүһ оразалар:
Тек ашура күні, тек жұма күні, тек сенбі күні, тек 

жексенбі күні, уисал ораза, күнде ораза тұту танзиһан 
мәкрүһ. Бірақ әдеттенген оразалары осы күндерге сай-
келсе, мәкруһ болмайды. 

Уисал оразасы
Уисал – екі немесе одан көп күн қатарынан еш 

ауыз ашпастан ұстайтын ораза. Мейірім жаршысы 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) мұндай ораза ұстағандарға 
бұлай жасамауларын айтып, ескерту жасап отырған. 
Осы мәселеге қатысты Айша анамыз (р.а.): 

ِ ِإنََّك ُتَواِصُل. ُ َعَلْيِه َو َسلََّم َنَهى َعِن اْلِوَصاِل. َقاُلوا: َيا َرُسوَل الَّ  النَِّبيُّ َصلَّى الَّ

 Пайғамбарымыз (с.а.с.)» َقاَل: » ِإّنِي لَْسُت َكَهْيَئِتُكْم ِإّنِي ُأْطَعُم َوُأْسَقى«
830 Бұхари, Саум, 14; Мүслим, Сиям, 21; Бұл хадис алты имаманың 

кітабында да Әбу Хұрайрадан риуаят етілген: Нәсбур-рәиә, 2-т., 
440-б.
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мұсылмандарға жаны ашығандықтан уисал оразасын 
ұстауды тыйым салған. Оған: «Сіз осы лай ора за ұс-
тай сыз ғой», - деген кезде, «Мен сен дер се кіл ді емес пін. 
Ме ні Раб бым ішіп-же гі зе ді», – дегенін жеткізген831.

Күнде ораза ұстау
Ислам дінінің үкімдері кез келген жағдайда 

орындауға оңтайлы кең көлемді болып келеді. Онда 
адамға ауыр соғатын бұйрықтар жоқ. Барлық әмірлерінде 
орта жол көзделген. Әр күн ораза ұстау адамға кері 
әсерін тигізуі мүмкін. Әлсіреп-қалжырағандықтан 
қоғамдық істерге араласа алмай, оқшауланып қалады. 
Немесе күнде ораза ұстай-ұстай ашығу оның бойында 
әдетке айналуы мүмкін. Сондықтан оразада алынатын 
көптеген рухани пайдалардан құр алақан қалуы мүмкін. 
Осыған орай Пайғамбарымыз адамдардың үздіксіз ораза 
ұстағандарын қаламаған. Бұлай жасағандардың ораза 
ұстаған болып есептелмейтіндігін айтқан832.

Тек қана жұма күндері ораза ұстау
Жұма – мұсылмандардың мерекесі. Пайғамбарымыз 

(с.а.с.) бір хадисінде: 

وا َيْوَم اْلُجُمَعِة ِبِصَياٍم ِمْن وا لَْيَلَة اْلُجُمَعِة ِبِقَياٍم ِمْن َبْيِن اللََّيالِي َو َل َتُخصُّ  َل َتْخَتصُّ

يَّاِم ِإلَّ َأْن َيُكوَن ِفي َصْوٍم َيُصوُمُه َأَحُدُكْم  Түндерден тек жұма» َبْيِن اْلَ
түнін құлшылыққа арнап, күндердің ішінде тек жұма 
күнін ораза ұстауға арнамаңдар. Ал өзі әдеттенген 
оразасын ұстауы бұған жатпайды»833 деп арнайы жұма 
күні ораза ұстауға тыйым салған.

831 Бұхари, Саум, 20; Мүслим, Сиям, 60; Әбу Дәуіт, Саум, 24; 
Тирмизи, Саум, 62

832 Бұхари, Саум, 57; Мүслим, Сиям, 186; Нәсаи, Сиям, 71
833 Мүслим, Сиям, 148; Әбу Дәуіт, Саум, 50
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Сенбі күні ораза ұстау
Сенбі күні ораза ұстауға қатысты мынадай бір риуаят 

бар. Аллаһ елшісі (с.а.с.): ْبِت، ِإلَّ ِفيَما اْفُتِرَض  َل َتُصوُموا َيْوَم السَّ

 Парыз» َعَلْيُكْم َفِإْن لَْم َيِجْد َأُحُدُكْم ِإلَّ لَِحاَء ِعَنَبٍة، َأْو ُعوَد َشَجَرٍة َفْلَيْمُضْغَها
оразаның тысында сенбі күні ораза ұстамаңдар. Кімде-
кім сол күні тек жүзімнің қабығы мен ағаш бұтағын 
тапса да ауызға салсын»834 деген. 

Тек сенбі күні немесе тек жексенбі күні ораза 
ұстаудың мәкруһ болуының себебі де бұл күндері еврей-
лер мен християндардың ораза тұтатын арнайы күндері 
болғандықтан. 

Ал наурыз бен михражан күндері ораза ұстауға тыйым 
салынудың себебі: ол күндері басқа дін өкілдерінің мей-
рамы болғандықтан, ол күндерді қасиетті деп құлшылық 
ниетімен ауыз бекітпеу үшін. 

Сапар барысында ораза ұстау адамды қажытатын 
болса ораза ұстау мәкрүһ. Әйелдің күйеуінің рұқсатынсыз 
ораза ұстауы да мәкрүһ. Алайда күйеуі ол кездері 
ауырып қалса, аузы берік болса, қажылық немесе ұмра 
жасау үшін ихрамға кіріп қойған жағдайда күйеуінен 
рұқсат сұрамай-ақ ораза ұстай береді. Қа жы лар дың әл-
сі реп қа лу ла ры ық ти мал бол ған дық тан «тәруия» жә не 
Арафа кү ні ора за ұс таула ры – мәк рүһ. 

Рамазан айының анықталуы
Ислам дінінде айлар қамари болып табылады. 

Яғни, басталуы мен бітуі айдың қозғалысына негізделіп 
жасалған күнтізбе бойынша есептелетіні мәлім. Аймен 
саналатын болғандықтан, әр ай жиырма тоғыз немесе 

834 Бұл хадис Имам Ахмед пен Нәсаидан басқа «Сүнән» кітаптарында 
Абдуллаһ ибн Бусрдан және бауырынан риуаят етілген: Нәйлул-
әутәр, 4-т., 251-б.
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отыз күн болып толықтырылады. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) бірде: 

ْهُر َهَكَذا َو َهَكَذا َو َهَكَذا َو َعَقَد يٌَّة َل َنْكُتُب َو َل َنْحُسُب الشَّ ٌة ُأّمِ   ِإنَّا ُأمَّ

ْهُر َهَكَذا َو َهَكَذا َو َهَكَذا َيْعِني َتَماَم َثَلِثيَن ْبَهاَم ِفي الثَّالَِثة َو الشَّ اْلِ
«Біз үмми үмбетпіз, жазбаймыз, есептемейміз. 

Ай мынадай, мынадай», – деп жиырма тоғызды және 
отызды көрсетті», – дейді835. Сондықтан парыз ораза 
рамазан айында ұсталатындықтан және ай күнтізбеге 
сәйкес жылда өзгеріп тұратындықтан, ораза ұстау 
үшін ең әуелі рамазан айын анықтап алу өте маңызды. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): ُصوُموا لُِرْؤَيِتِه َو َأْفِطُروا لُِرْؤَيِتِه َفِإْن َحالَْت 

 Ай (рамазан айы) туғанын көрген» ُدوَنُه َغَياَيٌة َفَأْكِمُلوا َثَل۪ثيَن َيْوًما
кезде, ораза ұстауды бастаңдар, һәм айды (шәууәл) 
көрген кезде айтты тойлаңдар. Егер ауа райы бұлтты 
болса, онда айды отыз күнге толықтырыңдар»836,  – 
деген. Сондықтан шағбан айының жиырма тоғызынан 
бастап айды іздеу уәжіп. Пайғамбарымыздың 
айтқанындай, шағбан айының жиырма тоғызында ауа 
райы бұлтты болған жағдайда, отызға толықтыру керек. 
Рамазан айының жиырма тоғызында да күн батқаннан 
кейін шәууәл айын іздеу қажет. Айды көрген жағдайда 
ертесінде айт басталады, көрінбесе ораза, отыз күнге 
толықтырылады. 

Айды көру уақыты
Күн батқаннан соң оңай байқалатындықтан 

ғалымдардың көбі айдың күндіз емес күн батқаннан 
соң көрілгенін негізге алған. Күндіз күн батпай тұрып 
көрілген ай бойынша рамазан айы басталмайды әрі ра-
мазан айының жиырма тоғызында күндіз көрген аймен 

835 Бұхари, Ибн Омардан жеткен хадис.
836 Бұхари, Саум, 5-11; Мүслим, Сиям, 3-4
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рамазан аяқталған болып есептелмейді де. Айды көрген 

кезде Пайғамбарымыз (с.а.с.):  يَماِن، َو ْمِن َو اْلِ  اللَُّهمَّ َأِهلَُّه َعَلْيَنا ِباْلَ

ُ ْسَلِم، ِهَلَل َخْيٍر َو ُرْشٍد، َرّبِي َو َربَُّك الَّ لَمِة َو اْلِ  !Аллаһ тағалам» السَّ
Мы на айды біз ге бе ре кет, иман жә не аман дық пен ты-
ныш тық қа ар қау ет. Ей, жа ңа ай. Се нің де, ме нің де 
Раб бым – Аллаһ»837 деп дұға ету керектігін үйреткен.

Рамазан айын анықтау мәселесі
Рамазан айын анықтау мәселесі – баяғыдан бері 

ерекше назар аударылған әр түрлі пікірталастарға 
жол ашқан мәселелердің бірі. Пікірталастардың негізі 
«айды анықтауда көзбен бақылау қажет пе, әлде 
астрономиялық есептеуге де жүгінуге бола ма деген 
сұрақтарға қатысты.

Айдың күн батқаннан кейін көрінуі қамари 
күнтізбе бойынша өткен айдың аяқталып, жаңа айдың 
туғанын білдіреді. Жаңа ай туған кезде тым жіңішке 
болғандықтан әрі өте аз бір уақыттан соң жоғалып 
кететіндіктен алғашқы күнгі айды көру үшін ерекше 
ынта әрі тәжірибе қажет. Ауада сәл-пәл бұлыңғырлық 
болған кезде айды көру тіпті қиынға соғады. Сондықтан 
Пайғамбарымыз айды отызға толтыруды бұйырған.

Жердің домалақтығына байланысты бір жерде 
көрінген ай екінші бір жерде көрінбеуі мүмкін. Бұған 
фиқһта айдың көрінген жері мен уақыты деген мағынада 
«ихтиләфу мәтәли» делінген. 

Астрономиялық зерттеулердің нәтижесі бойынша 
айдың ең алғаш көрінген жері мен оған ең ұзақ жердің 
арасында тоғыз сағат бар екені белгілі.

Техника-технология әлі дамымаған кезде «ихтиләфу 
мәтәли» мәселесінің қозғалуын түсінуге болады. Алайда 
қазіргі таңда бұны көтеру орынсыз делінген. Сонымен 

837 Бұхари, Саум, 11
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қатар фиқһ ғұламаларының көпшілігі сонау замандардың 
өзінде бір жерде айдың көрінуі басқа жерлер үшін де 
жүретінін айтқан-ды. Бұл көзқарастың қуаттылығымен 
қатар, әлемдегі барлық мұсылмандардың бір мезгілде 
ауыз бекітіп, бір уақытта айтты тойлаудың нәтижесінде 
бірлік пен тұтастыққа қол жеткізілетіндіктен де дұрыс 
деп табылған.

Бұл жерде негізгі пікірталастардың бірі жалаң көзбен 
көру керек пе, әлде астрономиялық есептеулерге жүгінуге 
бола ма деген сұраққа қатысты. Пайғамбарымыздың 
«айды көргенде ораза ұстаңдар» деген хадисі бойынша 
бұл жерде айды қалай көру емес, айдың көрінуі басты 

мәселе. Сонымен қатар Пайғамбарымыздың (с.а.с.): ِإنَّا 

يٌَّة َل َنْكُتُب َو َل َنْحُسُب  ٌة ُأّمِ  Біз үмми (оқ-жазу сауаты жоқ)»  ُأمَّ
үмбетпіз, есеп-қисап пен оқу-сызуды білмейміз...» 838– 
деген хадисіне сүйеніп мүлдем зерттеуге, есеп-қисапқа 
мән бермеу керек деген мағына шығару хадистің мәнін 
дұрыс түсінбеу болып табылады.

Пайғамбарымыздың айды көру үшін жалаң көзбен 
қарауды айтуы, қамари айдың басталуы мен аяқталуын 
белгілеуде жалғыз тәсіл екенін көрсетуге қатысты емес, 
баяғыдан бері қолданылып келе жатқан әрі сол кездің 
шарттарына орай кез келген жағдайда қолдануға оңтайлы 
тәсіл болуына қатысты. Ғибадаттарды өтеуде жеңілдік 
негізге алынады. Исламдағы бүкіл ғибадаттардың ортақ 
ерекшеліктері жеңіл, оңтайлы, түсінуге жеңіл болуын-
да. Сондықтан Ислам дінінде ғибадаттар ешқандай 
ғылым саласы дамымаған қарапайым қоғамдардың 
өзінде тарихта кездескендей қарапайым адамдардың 
өзі атқара алады. Мысалы, таң намазын оқығысы 
келген адам шығыс жаққа жалаң көзбен қараса, күннің 

838 Бұхари, Саум, 11; Мүслим, Сиям, 15; Әбу Дәуіт, Саум, 4
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шығып-шықпағанын анықтай алады. Ал бұдан ешқашан 
дамыған ғылымның мәліметтерін қолдануға болмайды 
деген қорытынды шықпаса керек.

Қазіргі таңда астрономия ғылымы мейлінше 
дамыған. Ай мен күннің қозғалыстарын анықтайтын 
өлшемдер де баршылық. Астрономиялық есептеулердің 
нәтижесінде бірнеше жыл кейінгі намаз уақыттарын 
есептеп шығарған күнтізбелер дайындау мүмкіндігі бар. 
Осы мәселеде дүние жүзіндегі мұсылман мемлекеттері 
арасында бір ауыздан келісімге келіп, мұсылмандардың 
бір уақытта ауыз бекітіп, бір уақытта айтты қарсы алу-
ларын қамтамасыз ету исі мұсылманның ортақ тілегі.

Дәстүрлі кезең фақиһтары да осы мәселені 
оңтайлы шешу үшін үкім беруші қазының шешіміне 
барлығының бағынуы қажет екенін айтқан. Сол үшін 
астрономиялық есептеулерге сенуге болмайды, айды 
жалаң көзбен анықтау қажет дейтіндер өзгелерге 
өздерінің пікірлерін қабылдауға уағыздап елдің ара-
сында бүлік шығармай, өздері ғана соған сәйкес амал 
етуі қажет. Ал мұсылмандар арасында бүлікке себеп-
кер болуы үлкен күнә. Сондықтан қатардағы азаматтар 
өз елінің мүфтиятына мойынсұнғандары абзал. Олар 
мойынсұнғандықтары үшін жауапты болмайды.

Ораза кімдерге парыз?
Ислам дінінде ораза ұстау кейбір шарттарға тәуелді. 

Енді соларға қысқаша тоқтала кетейік. 
Мұсылман болу. Мұсылман емес кісілерге ораза 

парыз емес. Өйткені ораза ұстау үшін мұсылман болу 
қажет. 

Балиғатқа толу және ақыл-есі түзу болу. 
Ислам дінінде балиғатқа толмаған кішкентай бала-
лар яки балиғатқа толған күннің өзінде ақыл-есі кем 
адамдар ораза ұстауға міндетті емес. Бұған қатысты 
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Пайғамбарымыз (с.а.с.): ،ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثَلَثٍة َعْن النَّاِئِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ 

 Үш адам ға қа лам» وَ َعنْ الصَِّبيِّ َحتَّى َيْبُلغَ، وَ َعنِ اْلَمْجنُونِ َحتَّى َيْعِقلَ
жа зыл майды: ба ли ғат жа сы на жет пейін ше ба ла ға, 
ақыл-есі тү зу бол ған га дейін ақы лы кеміске, оян ған ға 
дейін ұйқы да жат қан адам ға»839, – деген. 

Ниет ете алмағандығы үшін ақыл-есі кем, талып 
қалған және мас адамның оразалары жарамсыз болып 
саналады. Егер бір кісі рамазан айы бойынша талмасы 
ұстаса, кейін ұстамаған күндерінің қазасын тегіс өтейді. 
Ал ақыл-есі дұрыс емес кісі рамазан айының ішінде 
түзелсе, ұстай алмаған күндерінің қазасын өтейді. Ра-
мазан айы бойынша ақыл-есі дұрыс болмаған кісінің 
оразаларының қазасын өтеуі қажет емес. 

Балиғат жасына толмаған балаларға бойларын 
біртіндеп үйрету үшін анда-санда болса да ораза 
ұстатқызуға болады. Пайғамбарымыз (с.а.с.) жеті жастан 
он жасқа дейін балаларды намазға үйретуге шақырған. 
Баланың денсаулығы мен шыдамдылығына қарай 8-9 
жастан бастап үйрете берген жөн.

Оразаның парыздығы түсетін жағдайлар
Құран кәрім мен хадистерде адамдарға қиындық 

туғызатын ешқандай міндеттіліктің жоқ екені жиі 
айтылған әрі қандай да бір қиындық пен ауыртпалық 
туған жағдайларда кейбір жеңілдіктер мен рұқсаттардың 
берілгенін көреміз. Осы жалпы қағидалардың арасында 
кейбір жағдайларда ораза ұстамауға да рұқсат берілген. 
Енді осыларға жеке-жеке тоқтала кетейік.

Жолаушылық
Жолаушылықтың өзіндік қиындық-машақаттары 

болғандықтан, жолаушыларға көп жағдайларда жеңілдік 
839 Бұхари, Худуд 22; Әбу Дәуіт, Худуд 17; Тирмизи, Худуд 1
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жасалған. Намаздарды қысқартып оқуға рұқсат берілсе, 
орындалуы қиындау саналған ораза құлшылығын 
ұстамауға да рұқсат берілген. Бұл жеңілдік туралы 

Құранда: ْهَر َفْلَيُصْمُه َو َمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر  َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

ُة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر   ,Сендерден кім рамазан айында болса» َفِعدَّ
ораза ұстасын. Ал біреу науқас не сапарда болса, 
басқа күндерде санын толтырып, ораза тұтсын»840 – 
деген. Сонымен қатар егер жолаушы қатты қиналмаса 
немесе зиян көрмейтін болса, ораза ұстағаны абзалырақ 

саналады. Оған Құрандағы: لَُكْم َخْيٌر  َتُصوُموا   Ораза» َأْن 
ұстауларың сендер үшін жақсырақ»841 деген аят 
дәлел. 

Рамазан айында 89 шақырым қашықтыққа жолға 
шығатын кісі түнде оразаға ниет етпесе де болады. 
Алайда түнде ораза ұстауға ниет етіп, күндіз жолға 
шығуы қажет кісі бастаған оразасын бұзбағаны абзал. Ал 
қатты қиналған жағдайда оразасын бұза алады. Бұзған 
жағдайда кәффарат қажет емес. Тек қазасын өтейді. 
Бұған Жәбирден риуаят етілген мына хадис дәлел: 

ة َعام اْلَفْتح ِفي َرَمَضان  "َخَرَج َرُسول الَّ َصلَّى الَّ َعَلْيِه َو َسلََّم ِإلَى َمكَّ

َفَصاَم َحتَّى َبَلَغ ُكَراع اْلَغِميم، َفَصاَم النَّاس َمَعُه، َفَبَلَغُه َأنَّ النَّاس َشقَّ َعَلْيِهْم 

َيام، َفَدَعا ِبَقَدٍح ِمْن َماء َبْعَد اْلَعْصر َفَشِرَب، َو النَّاس َيْنُظُروَن، َفَأْفَطَر  الّصِ

َبْعُض النَّاس َو َصاَم َبْعض. َفَبَلَغُه َأنَّ َناًسا َصاُموا َفَقاَل: ُأولَِئَك اْلُعَصاة"
«Аллаһ елшісі (с.а.с.) Меккені азат етуге бет алған 

сапарында, Қураул-Ғамим деген жерге барғанша ораза 
ұстады. Жанындағылар да тегіс ауыз бекіткен бола-
тын. Пайғамбарымызға: «Оразадан жұрт қиналып 

840 «Бақара» сүресі, 184-аят.
841 «Бақара» сүресі, 184-аят.
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кетті, бәрі не істерін білмей сізге қарауда», – деген 
кезде, бір бақыр су алдырып екінті уақытында су 
ішті. Бұны жанындағыларға көрсетіп істеді. Оразаға 
жанындағылардың көбі шыдай алмағандықтан, өзі ораз-
асын бұзып, әрі басқаларға да бұзуды бұйырды. Осыған 
қарамастан әлдекімдердің ауыздарын ашпағандығы 
айтылғанда, «Олар бағынбағандар», – деді»842. 

Бұл жердегі оразаның бұзылуы соғыс жағдайындағы 
қиындыққа қатысты. Сондықтан қиын жағдайда ауыз 
ашуға рұқсат бар. 

Жүктілік пен бала емізу
Жүкті немесе емізулі баласы бар әйелдер өз 

тәжірибесіне немесе сенімді дәрігердің кеңесіне 
сүйене отырып, өз денсаулығы мен баласына зиян ке-
луден қорықса, ораза ұстамай-ақ қойса болады. Кейін 
ұстамаған күндерінің қазасын өтейді. Фидия берудің 

қажеті жоқ. Бұған дәлел Аллаһ елшісі (с.а.с.) : َ الَّ  ِإنَّ 

ْوَم َلِة، َو َعْن اْلَحاِمِل َأْو اْلُمْرِضِع الصَّ ْوَم َو َشْطَر الصَّ   َوَضَع َعْن اْلُمَساِفِر الصَّ
«Аллаһ тағала жолаушыға ораза ұстауды, намаздың 
жартысын орындауды міндеттемеген және жүкті 
әйелдер мен бала емізетін әйелдерді де ораза ұстаудан 
босатқан»843– деген.

Ауру-сырқау
Құранда айтылғандай ауру-сырқау жандардың 

жазылған кезде ұстауына рұқсат етілген. Ауырып қалған 
кісі егер сырқаты ауырлап немесе жазылуы ұзаққа созы-
лып кететін жағдайда ораза ұстамауға әрі бастаған ораз-

842 Бұл хадис Мүслим, Нәсаи мен Тирмизиден риуаят етілген: 
Нәйлул-әутәр, 4-т., 266-б.

843 Сүнәну Байһақи, 2/186; 5695
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аларын бұзуларына да болады844. Бірақ ешқандай негізге 
сүйенбестен бекерден-бекер қорқып оразаны ұстамауға 
болмайды. Ол кісінің жеке тәжірибесіне немесе сенімді 
дәрігердің кеңесіне негізделуі қажет. Дәрігерлер тарапы-
нан ораза ұстаған жағдайда денсаулығына зиян тиетіні 
анықталған жандар да ауырған есебінде саналады. 
Мұндай ауруларға ораза ұстамауларына болатындығы 
жайлы дәлел Құрандағы: 

ِمْن ٌة  َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى  َأْو  َمِريًضا  َكاَن  َمْن  َو  َفْلَيُصْمُه  ْهَر  الشَّ ِمْنُكُم  َشِهَد   َفَمْن 

 Сендерден кім рамазан айында болса, ораза» َأيَّاٍم ُأَخَر 
ұстасын. Ал біреу науқас не сапарда болса, басқа 
күндерде санын толтырып, ораза тұтсын»845 деген 
аят.

Кәрілік
Қартайып ораза ұстауды денсаулығы көтермейтін 

кісілер ораза ұстамайды, орнына фидия береді. Бұл 
фидияны рамазанның басында немесе кейін де беруге 
болады. Құран кәрімде шамасы жетпейтін қарт әйелдер 

мен еркектер жайлы:  ِمْسِكيٍن َطَعاُم   Бір міскіннің»   ِفْدَيٌة 
тамағын берсін»846 деген. Оны бір кедейге берумен 
қатар бірнеше кедейге де беруге рұқсат. Фидияның 
орнына әрбір күннің оразасы үшін бір кедейді таңертең-
кешке тоятындай тамақ жегізсе де жарайды. Өзін осын-
дай кәрі санап, артынан денсаулығы жақсарып ораза 
ұстауға шамасы жетсе, фидия бермейді. Ұстай алмаған 
күндерінің қарызын өтейді. Денсаулығының түзелуіне 

844  Дәрігерлер бұл шартқа мына ауру түрлерін жатқызады: жүректің 
қатты ауруы, туберкулез, өкпе қабынуы, қатерлі ісік, бүйректің 
асқынған қабынуы, қуықта тас болған және оны түсіруі қажет 
болғандар, жара, қант диабеті т.б.

845  «Бақара» сүресі, 184-аят.
846 «Бақара» сүресі, 184-аят.
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үміт жоқ кісілер де осы картайғандардың үкіміне кіреді. 
Олар да ұстай алмаған күндеріне фидия төлейді. Фидия 
төлейтін де жағдайы жоқ пақыр болса, тәубе-истиғфар 
жасайды. 

Қатты ашығу мен шөлдеу
Ораза ұстаған кісі аштық пен шөл қатты қысып, 

тәжірибе негізінде денсаулығына зиян тиюден, 
ақыл-естен айырылып қалудан қорықса, яки сенімді 
дәрігер ораза ұстамауын айтса, оразасын бұза алады. 
Сауыққаннан кейін ұстай алмаған күндерінің қазасын 
өтейді.    

Хайыз (етеккір) бен нифас
Бір әйел рамазан айында күндіз етеккір көре бастаса 

яки босанса, оразасы бұзылады. Әйел адамның етеккір 
халінде және босанғаннан кейін (ең көбі 40 күн) ораза 
ұстауы – харам. 

Бір риуаятта Муаз (р.а.): َسَأْلُت َعاِئَشَة َفُقْلُت: َما َباُل اْلَحاِئِض 

ِ الَّ َرُسوِل  َمَع  َذلَِك  ُيِصيُبَنا  َكاَن  َقالَْت:  لَة؟  الصَّ َتْقِضي  َل  َو  ْوَم  الصَّ  َتْقِضي 

لِة ْوِم َو َل ُنْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّ ُ َعَلْيِه َو َسلََّم َفُنْؤَمُر ِبَقَضاِء الصَّ  Мен»  َصلَّي الَّ
Айша анамыздан (р.а.) хайыз көрген әйелдің неге 
оразасының қазасын өтеп, намазын өтемейтіндігінің 
себебін сұрадым. Ол: «Біз Пайғамбарымыздың кезінде 
хайыз көргеннен кейін тек қана оразаның қарызын 
өтеу керектігін айтатын, ал намаз жайлы ештеңе 
демейтін», – деп жауап берді»847, – дейді.

Рамазан айында етеккірі келген әйел түнде қаны 
тоқтаса: егер әйелдің тұрақты етеккір мерзімі он күн 
болса, он күннен кейін оразаға бастайды. Бірақ он күннен 
аз уақытта қан тоқтап, таң намазына дейін жуынып-

847 Әбу Дәуіт, Таһарат, 104; Нәсаи, Хайыз, 17; Ахмед ибн Ханбәл, 
6/32
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шайына алатындай уақыты болса, сол күні оразаға ба-
стайды. Ал жуынып шайына алатындай уақыт қалмаса, 
таң намазының уақыты кіруіне аз уақыт қалса, ол күні 
оразаға бастамайды. Сондықтан он күннен аз етеккір 
көретіндер үшін таң намазына дейін жуынып-шайына 
алатындай уақыт маңызды болып саналады. 

Жанына қауіп төнген кісі
Егер жанына немесе бір ағзасына қауіп төнген кісі 

әлдекімнің өзін өлтіріп кетуінен қорықса, оразасын 
бұзуына рұқсат бар, бірақ кейін ол оразасының қарызын 
өтеуі қажет.

Ауыр жұмыста істеу
Ауыр жұмыс істейтін кісі егер ораза ұстаған кезде 

ағзасына зиян келіп жұмыс істеуге шамасы жетпейтін 
болса қарайды: егер жұмыстан шығып қалған жағдайда 
күн көрісі қиындап кететініне көзі жетіп тұрса, онда 
ораза ұстамауларына рұқсат бар. Егер кейін қалған 
өмірінде ұстауға шамасы жетсе қазасын ұстайды, 
ұстауға шамасы келмесе фидия төлейді.

Ауыр шарттарда жұмыс істейтіндер аштық салда-
рынан денсаулығына зиян келуден қорықса, оразасын 
бұзуларына болады. Ал зиян анық көрінген кезде ораза-

ларын бұзу уәжіп. Өйткені Аллаһ тағала:  َو َل َتْقُتُلوْا َأْنُفَسُكْم 

 Өздеріңді өздерің өлтірмеңдер. Шын» ِإنَّ اّلَ َكاَن ِبُكْم َرِحيمًا
мәнінде, Аллаһ сендерге тым мейірімді»848 деген.

Ал егер өз еркімен жұмыс істеп өз-өзін қинап, 
денсаулығына қауіп төнетіндей жағдайға жеткізіп, 
оразасын бұзса, бұзған оразасы үшін кәффарат өтейді. 
Өйткені ол жұмысты мәжбүрлікпен емес өз еркімен 
істеп, оразасын бұзып отыр. Сондықтан кімде-кім 

848 «Бақара» сүресі, 195-аят.
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ораза уақытында ерікті жұмысын денсаулығына қарай 
ыңғайлап жұмыс істегені дұрыс849. 

Ескерту: Жолаушы, етеккір көрген немесе жаңа 
босанған әйелдер өздерін ораза ұстап жүрген секілді 
көрсетулері қажет емес. Жолаушы мен ауру-сырқаулар 
ашықтан-ашық тамақ жей алады. Бірақ, өзгелері оның жо-
лаушы немесе науқас екенін білмеген жағдайда, өзгелер 
жаман ойламау үшін әрі оразаға құрмет тұрғысынан 
жұрттың көзінше тамақ ішпегені абзалырақ.

Ораза ұстамау рұқсат етілген жандар таң атқаннан 
кейін ораза ұстамайтын жағдай аяқталса (ораза тұтпауға 
себеп болған үзірі тоқтаса) сол күні шамасы жетсе кешке 
дейін ішіп-жемеуіне болады. Бұлай істеу ораза айына 
құрмет болып саналады. Мысалы, таң атқаннан кейін 
етеккір мен нифас қаны тоқтаған әйел сол күнді ораза 
ұстаған секілді өткізгені абзал. Сонымен қатар егер бір 
жолаушы аузы берік күйде таң атырып, сол күні күндіз 
үйіне оралса, яки орналасатын жеріне жетсе, кешке дейін 
еш нәрсе ішіп-жемей ораза секілді өткізгені дұрыс850. 

Таң намазы кірген соң кеселінен арылған сырқат, 
ақылынан адасып кейін қайта ақылы орнына келген 
кісі, балиғатқа толған бала, Исламды қабылдаған 
адам немесе белгілі бір себепке байланысты оразала-
ры бұзылғандар сол күннің қалған бөлігін ішіп-жемей 
өткізгендері дұрыс бірақ міндетті емес. Өйткені бір  
көзқарас бойынша мұндай жағдайда оразасын ұстау 
уәжіп, басқа бір көзқарас бойынша мәндүп.

Балиғатқа толған бала мен жаңа мұсылман болғандар 
әлі ораза ұстауға міндеттелмегендіктен ол күннің 

849 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
Бейрут, 1998 ж. 440-б

850 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 
441-б
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қазасын өтемейді. Ал басқалары сол күннің қазасын 
өтеуі тиіс.

Жолаушы, науқас, хайыз және жүкті әйел секілді 
үзірлі жандар кейін осы үзірлері кетісімен тұтпаған 
ораза күндерінің қазасын өтейді. Егер осы үзірлерінен 
айықпастан, қазасын өтей алмай дүниеден өтіп кеткен 
болса, олар еш нәрсе істемейді, өйткені шариғаттың 
берген жеңілдігін қолданып дүниеден өткен болды. 
Ал егер бұл аталмыш үзірлі адамдар, үзірлерінен 
айыққаннан кейін тұтпаған оразаларының қазасын 
орындай алатын жағдайда бола тұра, қазасын өтемей 
дүниеден өтіп кетер болса, ораза тұтуға мүмкіншілігі 
бола тұрып тұтпаған әрбір күніне фидия беруді өсиет 
етуі керек. Мысалы, бір әйелдің хайызы ораза айында 
жеті күн жалғасып, оразаның жеті күнін тұтпаса, ораза 
айы біткеннен кейін айт күнінен кейін үш күн жүріп 
ораза тұтпастан қайтыс болған болса, осы үш күніне 
фидия беруге болады.

Егер әйел осы үш күні үшін фидия беруді өсиет еткен 
болса, мирас алған мұрагер байлығының үштен бірінен 
оның фидиясын өтейді. Егер өзінен кейін мұрагері бол-
маса, оның артына қалдырған дүние-мүлкінен фидияны 
алып береді. 

Ал егер өсиет етпеген болса, мұрагері оның атынан 
фидия беруге міндетті емес. Алайда оның атынан фидия 
беруіне шариғатта ешқандай тыйым жоқ851. 

Оразаның дұрыс орындалуының басты 
шарты ниет

Ниет – басқа құлшылықтардағы секілді ораза 
ұстауда да шарт. Рамазан оразасы әрі басқа да оразалар 

851 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә,. 
441-б. Рәддул-Мұхтар
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ғибадат болғандықтан ниет ету қажет. Ғибадат Аллаһ 
тағаланың бұйрығымен тек қана Оның разылығы үшін, 
құлдың өз қалауымен жасалады. Өз қалауы мен ынта-
ықыласы ниетсіз іске аспайды. Сондықтан құлшылық 
пен жай әдетті бір-бірінен ажырата алу үшін, оразаны 
ниетсіз өтеу дұрыс емес. Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

ِبالّنِيَّاِت ْعَماُل  اْلَ ِإنََّما    «Амалдар ниеттерге қарай»852, – 

деген. Тағы бір хадисте: َياَم َقْبَل اْلَفْجِر َفَل ِصَياَم لَُه  َمْن لَْم ُيَبّيِِت الّصِ
«Таң намазынан бұрын оразаға ниет етпеген кісінің 

оразасы жоқ»853, – деп айтылған. Кез келген оразаға 
жүрекпен ниет ету шарт. Ниетсіз ораза дұрыс болмайды. 
Ал оны тілмен айту – мұстахап.

Ниеттің уақыты
а) Қандайда бір ораза ұстау үшін мүмкіндігінше 

таң намазы кірместен бұрын немесе түнгі уақыттан 
бастап ниет еткен абзал. Ханафи мәзһабында рамазан 
оразасы, нәпіл оразалар һәм уақыты белгіленген нәзір 
оразалардың ниет ету уақыты күн батқаннан ертеңгі 
күннің бесін намазы кіруге аз уақыт қалғанға дейін 
жалғасады. Ал бесін намазы кіргеннен кейін ешқандай 
оразаға ниет етуге болмайды. Бұл уақыттан кейін ниет 
етіп тұтқан оразасы дұрыс болмайды тіпті сәресіден 
бері еш нәрсе ішпесе де. Бұл тұрғылықты-жолаушы, 
ауру-сау адамдардың бәріне бірдей.

Бесін намазына дейін ниет ете алу үшін екінші 
шапақтан бастап оразаны бұзатын (ішіп-жеу, жыныстық 
қатынас т.б.) жағдай орын алмауы қажет. Ал оразаны 
бұзатын жағдайы әдейі немесе білместікпен орын алса 
да бұл уақытта оразаға ниет ету жарамсыз. 

852 Бұл хадисті Бұхари мен Мүслим Омардан (р.а.) риуаят еткен.
853 Бұл хадис бес хадис имамының кітабында Хафса анамыздан 

(р.а.) риуаят етілген. Қараңыз: Нәйлул-әутәр, 4-т., 195-б.
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Бесін намазына дейін нәпіл ораза ұстауға 
болатындығына қатысты хадистердің бірі мынау. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) Айша анамыздан түскі асқа 
тамақ дайындап-дайындамағанын сұраған кезде, ол 
жейтін еш нәрсенің жоқтығын білдіреді. Бұны естіген 
кезде Пайғамбарымыз (с.а.с.) ары қарай ораза ұстаған.

ә) Қарыз оразаларға таң намазынан бұрын ниет 
етіп, қандай ораза ұстайтындығын нақтылау қажет. 
Мысалы, оразаны бастағаннан кейін қандайда бір се-
беппен оны бұзған болса, оның қазасын өтеу кісінің 
мойнына міндет болып жазылады. Рамазан оразасының 
қазасы, кәффарат ора за сы мен жал пы атау (нә зір) ора-
за сы осы топ қа жа та ды. Осындай оразаларға түннен 
бастап, яки екінші шапақ уақытына ниет ету әрі нәзір 
ме, қарыз ораза ма екенін нақты белгілеу керек. Қазасы 
өтелуі қажет мұндай оразалар үшін бір уақыт нақты 
белгіленбегендіктен, міндеткер өзі қалаған уақытында 
ұстай алады. Сондықтан қандай ораза ұстайтындығын 
айқындап алу және таң сәріден бұрын ниет етуі тиіс. 
Егер қарыз оразаға екінші шапақтан кейін ниет етілсе, 
оразаның қазасына жатпайды, ол нәпілге саналады. 

Қалай ниет ету керектігі
Рамазан айында ораза ұстауға жалпы ниет ету қажет. 

Мысалы, «ертең ораза ұстаймын» немесе «ертеңгі 
күннің оразасын ұстауға» деп ниет етсе, ертесінде ра-
мазан болса, бұл ораза рамазан айының оразасына сана-
лады. Рамазан айында «ертең нәпіл ораза ұстауға ниет 
еттім» десе де, ұстайтын оразасы нәпіл емес, уақыты 
белгіленген рамазан оразаның орнына жүреді.

Рамазан айында басқа ораза ұсталмайтындықтан, 
қандай оразаға ниет жасалса да, рамазан оразасының 
орнына жүреді. 
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Фиқһ ғалымдарының көпшілігінің көзқарасы бой-
ынша, рамазанның әр күні үшін жеке-жеке ниет ету 
шарт. Өйткені әр күннің өзі жеке басына бір ғибадат 
болғандықтан басқа күндердегі ұсталған немесе 
ұсталатын оразамен байланысы жоқ. Сондықтан бір 
күнгі ораза бұзылса, ол басқа күндердегі оразаға әсер 
етпейді.

Күн батпай тұрып бұрын ертеңгі күннің оразасына 
ниет жасалмайды.

Күн батқаннан кейін қандайда бір оразаға ниет 
етілген жағдайда екінші шапаққа дейін ішіп-жеу 
немесе жыныстық қатынас жасау ниет пен оразаға зиян 
келтірмейді. Өйткені осылай ниет еткен кісі, қандайда 
бір себеппен екінші шапаққа дейін ниетінен бас тартып, 
ораза тұтпауына болады. Сол се кіл ді ора за сын бұ зу ға 
ниет етіп, ау зын аш па са, ора за сы дұ рыс бо лып са на ла-
ды.

Ораза ұстап ұстамайтындығына күмәнданса немесе 
ораза ұстауды белгілі бір жағдайға тәуелді етсе, мысалы, 
«ертең біреу қонаққа шақырса ораза ұстамауға, ал 
шақырмаса ұстауға ниет еттім» деу жарамсыз болып 
табылады. 

Сол се кіл ді бір ора за мен әрі кәф фа рат, әрі нә піл ора-
за ға ниет ет се, ора за сы кәф фа рат ниеті үшін жа рам ды. 
Бі рақ бір ора за мен әрі қа за ға, әрі ант кәф фа ра ты на ниет 
ет се, екеуі де жа рам сыз. Мұн дай ора за нә піл ора за ға 
айна ла ды. Сондықтан ниет еткенде нақты қайсы ораза-
ны ұстайтындығын белгілеген дұрыс. 

Сәресіге тұру да ниетке саналады
Мойнында бір немесе бірнеше рамазан айының 

ұстай алмаған оразалары бар кісі «қарызын өтеуім 
қажет болған ең алғашқы уәжіп оразаға ниет еттім» 
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деуі дұрыс. Нақты белгілеместен «мойнымдағы қарыз 
оразаны ұстауға ниет еттім» десе де оразасы жарамды. 

Хайыз бен нифас күйіндегі әйелдерге ораза ұстау 
харам, әрі ұстаған оразалары жарамсыз болып табыла-
ды. Ұстамаған күндерінің қазасын кейін өтейді. Қазасын 
шәууәл айында өтесе, әрі қарызынан құтылады әрі 
Пайғамбарымыздың ынталандырған шәууәл айының 
оразасының да сауабына қол жеткізеді.

Жүніп болу хайыз бен нифастан бөлек жағдай. 
Жүніптік ораза ұстауға кедергі емес. Десе де мейлінше 
ерте ғұсыл алып тазарған абзал.

Егер бір әйел етеккірі тоқтамай тұрып түнде ертеңгі 
күні ораза ұстауға ниет жасаса, таң намазына дейін та-
зарса, оразасы жарамды болып саналады. 

Оразаның уақыты
Оразаның уақыты екінші шапақтан күн батқанға 

дейін. Бұған қатысты Құранда: لَُكُم َيَتَبيََّن  َحتَّى  اْشَرُبوا  َو   ُكُلوا 

اللَّْيِل ِإلَى  َياَم  الِصّ وا  َأِتمُّ ُثمَّ  اْلَفْجِر  ِمَن  ْسَوِد  اْلَ اْلَخْيِط  ِمَن  ْبَيُض  اْلَ  اْلَخْيُط 
«Таң ағарып, қара жіптен ақ жіп (қараңғылықтан 
сәуле) айырылғанға дейін ішіңдер, жеңдер де, содан 
соң оразаны кешке дейін толық орыңдандар»854 
деп айтылады. Оразаның аяқталу уақытына қатысты 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): النََّهاُر َأْدَبَر  ُهَنا،  َها  ِمْن  اللَّْيُل  َأْقَبَل   ِإَذا 

اِئُم َأْفَطَر الصَّ َفَقد  ْمُس  ُهَنا، َو َغَربِت الشَّ  Түн мына жақтан» ِمْن َها 
(шығыс көкжиекті нұсқап) келеді, ал күндіз (батысты 
нұсқап) мына жақтан кетеді де, күн батады. Сонда 
ораза ұстаған адам бір нәрсе жесе де, жемесе де аузын 
ашқан болады»855, – деген.

854  «Бақара» сүресі, 187-аят
855  Бұл хадисті Бұхари, Мүслим, Әбу Дәуіт, Тирмизи мен Ахмед 

ибн Ханбәл риуаят еткен.
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Сонымен қатар ғалымдар арасында екінші шапақтың 
алғашқы сәтіне ме, әлде жарықтың көкжиекке тарала 
бастауын негізге алу керек пе деген мәселеде әртүрлі 
көзқарастар бар. Кейбір ғалымдардың ойынша, негізгі 
мәселе екінші шапақтың алғашқы сәтіне тәуелді. Сақтық 
үшін осы көзқарас абзал болғанымен, екінші көзқарас 
жалпы ораза ұстаушыларға оңтайлы.

Таңның атып-атпағанына күмәнданған кісінің ішіп-
жеуді тоқтатқаны абзал. Күмәндана тұрып ішіп-жеуін 
жалғастыра берсе, кейіннен таңның атқаны анықталса, 
сол күнгі оразаның қазасын өтейді.

Ораза ұстаған кісі күннің батып-батпағанына 
күмәнданса, аузын ашуы дұрыс емес.

Оразаның басталуы мен аяқталуын нақты білмеген 
кісі сұрастырып бақылау арқылы аузын ашып-бекіте 
алады. Мысалы, ауыз бекітетін кісі уақытты біле 
алмай, уақыт әлі кірмеді деген көзқарасы басымырақ 
болса, екінші шапақ атты деп түйгенге дейін тамақтана 
алады. Күннің батуына да бақылап-зерттеу нәтижесінде 
батты деген көзқарасы басым болған жағдайда аузын 
аша алады. Әйтсе де шапақтың атып-атпағанына 
күмәнданған адамның ертерек ішіп-жеуді тоқтатуы, ал 
күннің батып-батпағанын анықтай алмаған адам аузын 
кешіктіріп барып ашқаны дұрыс.

Оразаның сүннеті мен әдептері
1. Бір жұтым су болса да сәресіде ішу. Аллаһ елшісі 

(с.а.с.) бір хадисінде: ُحوِر َبَرَكًة ُروا َفِإنَّ ِفي السُّ َتَسحَّ
«Сәресіге тұрыңдар, сәресін жеуде берекет бар»856, 

– деген.
856  Бұхари, Саум, 20; Мүслим, Сиям, 45
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Тағы бір хадисте: ،النََّهاِر ِصَياِم  َعَلى  ُحوِر  السَّ ِبَطَعاِم   اْسَتِعيُنوا 

اللَّْيِل ِقَياِم  َعَلى  النََّهاِر  ِبَقْيُلولَِة   Сәресін ішу арқылы күндіз» َو 
ұстайтын оразаға, түсте ұйықтау (қайлулә) арқылы 
таһажжүд намазына күш жинаңдар»857, – деп келеді. 

Басқа бір хадисінде: َيْجَرَع َأْن  لَْو  َو  َتَدُعوُه  َفَل  َبَرَكٌة  َأْكُلُه  ُحوُر   السَّ

ِريَن َ َعزَّ َو َجلَّ َو َمَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلي اْلُمَتَسّحِ َأَحُدُكْم ُجْرَعًة ِمْن َماٍء َفِإنَّ الَّ
«Сәресі тамағы – берекет. Бір жұтым су да болса, 

оны тастамаңдар. Өйткені сәресіде тамақтанғандарға 
Аллаһ рақым етіп, оларға періштелер кешірім 
тілейді»858, – дейді. Сәресіге тұру адамға күш-қуат 
беріп, ораза ұстауды жеңілдетеді.

Екінші шапақ атқанға дейін сәресіні кешіктіру – 
мұстахап. Пайғамбарымыз (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм): 

ُروا اْلَسُحوَر ْفَطاَر َو َأخَّ لُوا اْلِ ِتى ِبَخْيٍر َما َعجَّ  Үмбетім ауыз» َل َتَزاُل ُأمَّ
ашарда асығып, сәресіні кешіктірген уақытта әрқашан 
жақсылықта»859, – деген.

2. Күн батқан кезде намаздан бұрын дереу ауызды 
ашу. Ауызды құрмамен, яки тәтті бір нәрсемен немесе 
сумен ашу – мұстахап. Намаздан бұрын ауызды ашып 
алу абзалырақ. Өйткені Пайғамбарымыз (с.а.с.) аузын 
ашпай тұрып намаз оқымайтын860. Ал тамақты намаздан 
кейін жеуге болады.

3. Ауыз ашар кезде дұға жасау. Пайғамбарымыз бұл 

жайлы: ُُّتَرد َما  لََدْعَوٌة  ِفْطِرِه  ِعْنَد  اِئِم  لِلصَّ  Ауыз ашар кезінде» ِإنَّ 
жасалған дұға кері қайтарылмайды»861, – деген. Ауыз 

857  Ибн Мажә, Сиям, 22
858  Ахмед ибн Ханбәл, ІІІ, 44
859 Бұхари, Саум, 45 
860 Бұл хадисті Мүслим Айша анамыздан риуаят еткен.
861  Ибн Мажә, Абдуллаһ ибн Амрдан риуаят еткен.
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ашар да мы на дұ ға ны оқу – сүн нет: ِبَك َو  ُصْمُت  لََك   }اللَُّهمَّ 

ْلُت َو َعَلى ِرْزِقَك َأْفَطْرُت َو َصْوَم اْلَغِد ِمْن َشْهِر َرَمضاَن  آَمْنُت َو َعَلْيَك َتَوكَّ

أَخَّرْتُ{ مَا  وَ  َّمْتُ  قَد مَا  لِي  فَاغْفِرْ   Оқылуы: «Аллаһум мә نَوَيْتُ 
лә кә сум ту уә би кә әә мән ту уә ‛аләйкә тәуәк кәл ту 
уә ‛ала риз қи кә әф тар ту уә сау мәл-ға ди мин шәһ ри 
Ра ма да на нәуәйту, фәғ фир лии мәә қад дам ту уә мәә 
ах хар ту». Мағынасы: «Аллаһ тағалам! Се нің ра зы лы-
ғың үшін ора за ұс та дым. Бер ген ри зы ғың мен ау зым ды 
аш тым. Са ған иман етіп, са ған тәуе кел жа са дым. Ра ма-
зан айы ның ер тең гі кү ні не де ауыз бе кі ту ге ниет ет тім. 
Сен ме нің өт кен жә не ке ле шек кү нә ла рым ды ке шір».

4. Ораза ұстағандарға бір құрмамен немесе сумен 
болса да ауыз аштыру. Жағдайы көтерсе тамақ берген 
әрине абзал. Өйткені Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

اِئِم َشْيًئا َر َصاِئًما َكاَن لَُه ِمْثُل َأْجِرِه َغْيَر َأنَُّه َل َيْنُقُص ِمْن َأْجِر الصَّ َمْن َفطَّ
«Аузы бе рік жан ды ауыза шар ға ша қы рып та мақ 

бер ген – ора за ұс та ған адам ның ала ты нын дай 
сауап ала ды. Аузы бе рік адам ның сауабы нан да еш 
нәр се ке мі мейді»862, – деген. Рамазан жомарттық айы 
болғандықтан дәулетті жандардың осы айда мұқтаждар 
мен тұрмысы нашар кісілерге ауыз аштыруы үлкен 
сауап. Олар тұратын аудандарда ауыз ашуға тамақ 
таппаған жандардың болмағаны абзал. Мұсылмандық 
тәрбиенің негізі осындай игі әрекетті қажет етеді. Әрине 
мұсылмандық тәрбиемен сусындап өскен жандардың 
мұндай келеңсіздікке жан ауыртары да белгілі. Өйткені 
олар «Өзі тоқ жатып, көршісі аш ұйықтаған адам бізден 
емес» деген хадисті үнемі қаперде ұстайды. 

5. Таң намазы кірмей тұрып жүніптік, хайыз 
бен нифастан тазарыну. Бұл жердегі мақсат – оразаға 

862  Тирмизи, Саум, 82; Ибн Мажә, Сиям, 48
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таза күйде бастау. Оның екінші себебі аузы берік кезде 
жуынған жағдайда ауызға су кетіп қалып, ораза бұзылуы 
мүмкін. Әйел адамның түнде хайыз бен нифас қаны 
тоқтап, жуынбастан ертеңгі күннің оразасына ниет етіп 
ораза ұстауға бастаса, оразасы жарамды. Сол секілді 
жүніп болған кісі жуынбай тұрып ораза ұстаса, ораза 
жарамды. Бірақ ораза бастамастан бұрын жуынып, та-
зарыну мұстахап болып табылады. 

6. Тіл мен басқа ағзаларды күнәдан сақтау. 
Өсек-аяң, өтірік, ғайбат сөздерді айтпау. Негізінен 
жайшылық кездердің өзінде мұсылман кісі мұндай 
жағымсыз істерден бойын аулақ ұстауы қажет. Ардақты 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): ِ وِر َو اْلَعَمَل ِبِه َفَلْيَس ِلهّٰ  َمْن لَْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

-Өтірік айту мен жұртты ал» َحاَجٌة في َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َو َشَراَبُه
дауын қойма ған адам ның ішіп-жеуді до ға руына Аллаһ  

зәру емес»863, – дейді. Бас қа бір ха ди сін де: ُربَّ َصاِئٍم لَْيَس لَُه 

ِمْن ِصَياِمِه ِإلَّ اْلُجوَع َو اْلَعَطَش، َو ُربَّ َقاِئٍم لَْيَس لَُه ِمْن ِقَياِمِه ِإلَّ اْلَسَهَر
«Не бір ора за ұс та ған дар бар. Олар ға шөл деу мен 

аш тық тан бас қа еш қан дай пайда жоқ. Не бір түн де 
тұ рып, нә піл ғи ба дат ет кен дер бар. Бі рақ бұл әре ке-
ті нен ұйқы сыз дық тан бас қа еш қан дай пайда тап-
пайды»864,– деген. Со ны мен қа тар, ра ма зан да біреу 
ұрысып-керіскісі келген адамға сабыр сақтап: «Мен ора-
за мын» деу – сүн нет. Әбу Хұрайрадан риуаят етілген бір 

хадисте Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.): َأَحِدُكْم َفل َصْوِم  َيْوُم  َكاَن   ِإَذا 

 Кім де-кім» يَرْفُثْ وَلَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنّي صَائِمٌ
аузы бе рік бол са, жа ман сөз сөйле ме сін. Дауыс кө те-

863 Бұл хадисті Бұхари, Әбу Дәуіт, Тирмизи, Ибн Мажә Әбу 
Хұрайрадан риуаят еткен.

864  Ибн Мажә, Сиям, 21
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ріп, ай қай шы ғар ма сын. Бі реу оған тіл ти гіз се не ме се 
оны мен ке ріс кі сі кел се, оған: «Мен ора за мын», – де сін»865, 
– деп, мұсылмандарды сабырлық пен әдептілікке 
шақырған. Құлшылық айының артықшылығын 
толық сезіне білу үшін бүкіл ағзаларымызға ораза 
ұстату қажет. Асқазанымызбен қатар көз бен құлақты 
харамға бітеп, Құранға түру, қиял-санамыздың өзін 
тек қана жақсылыққа қарай бағыттап, Жаратқан иенің 
нығметтерін еске алу оразаның дұрыс орындалуына 
септігін тигізеді. Ибн Хажар әл-Әсқалани: «Кәміл әрі 
толық ораза – күнә атаулы мен Аллаһ тағаланың тыйым 
салған нәрселерінен алшақ тұру» деген екен. 

7. Ілім үйрену, Құран кәрім оқу, көп салауат айту, 
дұға оқу және құлшылықты арттыра түсу. Бұл ай 
құлшылық айы болғандықтан, исі мұсылман баласының 
көңілі құлшылыққа құмартып, уақытын көбіне зікір-
пікірмен, ғибадатпен өткізгені абзал. Құран оқи алатын-
дар жоқ дегенде күніне бір пара Құран оқығаны жөн. 
Өйткені бұл ай – Құран айы. Әрі Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
бен Жәбірейіл (а.с.) осы айда бір-біріне Құран оқитын.

8. Сәресі мен ауыз ашарда қомағайланбау. Ораза 
кезінде қомағайланып, тыңқиып тойып алмаған жақсы. 
Өйткені оразаның негізгі мақсаты тәніміз бен рухымыз-
ды дем алдыру. Кеш батқанша нәр татпай жүріп, кеш 
бата салысымен, ашкөзділікпен қомағайлана тамақ жей 
беру Ислам әдебіне қайшы әрі денсаулыққа зиян. 

9. Иғтикафқа кіру. (он күн мешіттен шықпау). Ораза 
айының соңғы он күнінде иғтикафқа кірудің сауабы 
ерекше. Өйткені иғтикаф – нәпсіні тізгіндеуде ең әсерлі 
тәсіл. Сонымен қатар, иғтикафқа бекінген кісінің Қадір 
түніне жолығу ықтималы да көбейеді. Мүслим риуаят 

865  Бұхари, Саум, 2
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еткен бір хадисте Пайғамбарымыздың құлшылыққа 
құштарлығы ерекше күшейетін. Айша анамыз: 

 Пайғамбарымыз» ِإَذا َدَخَل اْلَعَشُر َشدَّ ِمْئَزَرُه، َو َأْحَيا لَْيَلُه، َو َأْيَقَظ َأْهَلُه
(с.а.с.) рамазан айының соңғы он күнінде түндерін 
ғибадатпен өткізетін, отбасын намазға оятып, 
әйелдеріне жақындамайтын»866, – деген.

Оразаны бұзбайтын жағдайлар
 ♦ Ұмытып ішіп-жеу әрі жыныстық қатынас жасау 

оразаны бұзбайды, бірақ ораза екені есіне түскен 
кезде әлгі істерді бірден доғару қажет. Осыған 

қатысты Ардақты елші (с.а.с.): َفَأَكَل َنِسَي َو ُهَو َصاِئٌم   َمْن 

ُ وَسَقَاهُ  مَا أَطْعَمَهُ الَّ
َّ
 صَوْمَهُ، فَإِن

َّ
 Аузы бе рік адам» أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِم

ұмы тып ішіп-же се, ора за сын бұз бай то лық тыр сын. 
Өйткені оған же гіз ген де, іш кіз ген  де – Аллаһ»867, – 

деген. Бас қа бір ха дис те: َمْن َأْفَطَر ِفي َرَمَضاَن َناِسًيا َفَل َقَضاَء 

كَفَّارَةَ وَلَ   Ра ма зан да ұмы тып ора за сын бұз ған» عََلْيهِ 
адам ға қа за да, кәф фа рат та ке рек емес»868 – де-
лін ген. Ұмыт қан адам есі не түс кен кез де де реу тоқ-
та туы ке рек. 

Бұл жерде мына мәселені де айта кеткен жөн. Әбу 
Ханифаның көзқарасы бойынша егер мұндай 
жағдайдағы адам оразам бұзылып кетті ғой деп 
ойлап тамақ жесе, тек қана қазасын өтейді, кәффарат 
қажет емес. 

Аузы берік екендігін ұмытып тамақ жеп отырған 
адам егер әлсіз, кәрі кісі болса, ондай жандардың 

866 Бұхари, Мүслим, Нәйлул-әутәр, 4-т., 270-б.
867  Бұхари, Мүслим, Тирмизи және Ахмед ибн Ханбәлда риуаят 

етілген.
868 Ибн Мажә, Сиям, 15
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ораза екенін есіне салмаған абзал. Өйткені Аллаһ 
тағала өзінің мейірімімен ұмыттыру арқылы оларды 
ішкізіп-жегізуде. Ал егер ұмытып тамақ жеп отырған 
адам денсаулығы бар мықты кісі болса сол мезетте 
есіне салу қажет. 

 ♦ Ұйықтап жатқанда ихтилам болу. Ұйқыда жатқан 
адам түс көргеннен немесе шаршағаннан мәни 
аққан болса, оразасы бұзылмайды. Пайғамбарымыз 

(с.а.с.) бұл жайында: َو اْلِحَجاَمُة  اِئَم:  الصَّ ُيْفِطْرَن  َل   َثَلٌث 

ْحِتَلُم اْلِ َو   Мына үш нәрсе ораза тұтқанның» اْلَقْيُء 
оразасын бұзбайды: Құсу, хажамат (қан алдыру) 
және ихтилам болу»869. Бұл хадис Әбу Сәид әл-
Худриден риуаят етілген. Өйткені ұйықтап жатқанда 
адам өзіне ие бола алмайды. Әрі ұйқыда жатқан 
адамның жағдайы ұмытып істегендерге қарағанда 
жауапкершілігі азырақ. 

 ♦ Әйелін құшақтау, сүю. Мәни келмейінше, ораза 
бұзылмайды. Әйелге қолын тигізбестен, тек қарау 
арқылы нәпсінің қозуы нәтижесінде мәни келген 
жағдайда ораза бұзылмайды. Бұл жайында Аллаһ 

елшісі (с.а.с.) былай деген: َثْت َحدَّ َما  ِتي  مَّ ِلُ َتَجاَوَز   َ الَّ  ِإنَّ 

ِبِه َيْعَمُلوا  َأْو  َيَتَكلَُّموا  لَْم  َما  َأْنُفَسَها   Нақты істемегенше» ِبِه 
немесе айтылмағанша, үмбетімнің ойына оралған 
нәрселері кешірілді»870;

 ♦ Ораза тұтқан адам артқы жыныс мүшесіне құрғақ 
нәрсе немесе саусақ сұқса (мыс: градусник) 
ораза бұзылмайды. Сол секілді құрғақ саусағын 

869 Сүнән Тирмизи, 719
870 Жамиу-с Сағир 1/68
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әйел кісі алдыңғы жыныс мүшесіне сұқса ораза 
бұзылмайды871. 

 ♦ Әйел алдыңғы жыныс мүшесіне мақта салып, ол 
мақтаның барлығы кіріп кетсе, ораза бұзылады. Ал 
егер ол мақтаның бір шеті сыртқа шығып тұрса, 
ораза бұзылмайды872. 

 ♦ Егер дәрігер ораза тұтушының ішіне бір темір 
салып, қайта шығарса, ораза бұзылмайды. 

 ♦ Жыныс мүшесіне май тамызу оразаны бұзбайды873. 
 ♦ Түнде жүніп болып, сәресіден кейін жуыну. Егер бір 

адам ұйқыдан тұрғанда жүніп болып оянса, оразасы 
бұзылмайды, тіпті осы күйінде тазарынбастан күні 
бойы жүрсе де оразасына әсер етпейді. Айша ана-
мыздан риуаят етілген хадисте Пайғамбарымыздың 
жүніп күйінде таң атырғаны айтылған874. Алайда 

дереу тазарыну ең абзалы. Құранда ُجُنًبا ُكْنُتْم  ِإْن   َو 

ُروا هَّ  –Егер жүніп болсаңдар тазарыныңдар»875» َفاطَّ
деген. 

 ♦ Ауызға келген қақырықты жұту;
 ♦ Суға сүңгіп шомылғанда құлаққа судың кіруі;
 ♦ Еркінен тыс темекінің түтіні секілді адамға ләззат 

беретін түтіндерді жұту;
 ♦ Тамағына шаң-тозаң мен шыбынның кіруі. Көз жасы 

мен беттен аққан тердің бір екі тамшысы ауызға 
кірсе, ораза бұзылмайды. Бірақ тұзды дәмі ауызда 

871 Ихтияр; фиқһул ханафи, фи баб: муфсидату саум.
872 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 412-б 
873 Ихтияр; фиқһул ханафи, фи бали муфсидату саум
874 Бұл хадис Бұхари, Мүслим, Әбу Дәуіт, Тримизи, Нәсәи, Ибн 

Мажә, Ахмед ибн Ханбәлда риуаят етілген.
875 «Мәида» сүресі, 6-аят.
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қатты сезіліп тұрған жағдайда аузы берік екенін біле 
тұра жұтса, ораза бұзылады.

 ♦ Сәресіден ауызда қалып кеткен ноқаттан кішкентай 
нәрсені жұту;

 ♦ Адамның еркінен тыс келген құсық, өздігінен қайта 
тамаққа кетіп қалса, мейлі ауыз толтыратындай 
көлемде болса да, ораза бұзылмайды;

 ♦ Қан алдыру;
 ♦ Сүрме жағу;
 ♦ Денеге май жағу;
 ♦ Салқындау мақсатында суға шомылу;
 ♦ Бас пен қарынға жағылған дәрі денеден ішке 

кірмесе. 

Қазасы өтелетін оразалар
 ♦ Азық ретінде жеуге дағдыланбаған нәрселерді ішіп-

жеу. Мысалы, тас, топырақ, піспеген күріш, шикі 
қамыр, ұн секілді нәрселерді жеу; 

 ♦ Әлі іші толмаған жаңғақ пен кепкен пістені 
қабығымен жұтып жіберу. Бұлар әдетте азықтану 
үшін қолданылмайтын заттар болғандықтан, тек 
қазасы өтеледі, кәффарат қажет емес.

 ♦ Артқы жыныс мүшесіне свеча қою, әрі дәрі ағызу;
 ♦ Мұрынға дәрі тамызу;
 ♦ Тамаққа май құйғышпен сұйықтық өткізу;
 ♦ Бастағы немесе қарындағы жараға жағылған дәрінің 

денеге (асқазан мен миға) енуі;
 ♦ Жаңбыр, қар мен бұршақты байқаусызда жұту;
 ♦ Дәрет алу барысында мұрын мен тамағын шайғанда 

байқаусызда кеңсіріктен судың өтіп кетуі;
 ♦ Өз қалауымен, біле тұра мұрнымен немесе аузымен 

түтін жұту;
 ♦ Рамазан айында күш көрсетіп зорлау, өлтіретіндей 

етіп тепкіге жығу, бір ағзаны кесіп алу секілді 
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жолдармен қорқытып жыныстық қатынас жасауға 
мәжбүрлену. Алайда жеңіл-желпі ғана ұрып-
соғу немесе қамап қою арқылы жасалған қысым 
нәтижесінде оразасын бұзғандарға әрі қаза, әрі 
кәффарат қажет.

 ♦ Ұйықтап жатқан адамның аузына су құйып жіберген 
жағдайда оразасы бұзылады, қазасын өтеуі қажет. 
Сол секілді әйел кісі ораза уақытында ұйқы халінде 
жыныстық қатынас жасалған болса, әйел қазасын 
өтейді. Ал ер кісі қаза мен каффаратын өтейді876. 

 ♦ Ораза екенін ұмытып тамақ жеп қойған адамның 
оразам бұзылды деп ойлап тамақ ішуі;

 ♦ Тістерінің арасында қалып кеткен ноқаттай нәрсені 
жеу;

 ♦ Өз қалауымен құсу (мейлі ауыз толтыра құссын 
мейлі ауыз толтырмасын); 

َعَلْيِه َقَضاَء  َفَل  اْلَقْيُء  َذَرَعُه  َمْن  َو  َفْلَيْقِض،  َعْمدًا  اْسَتَقاَء   Аллаһ َمِن 
елшісі (с.а.с.): «Кімде-кім құсатын болса, оразаның 
қазасын өтеуі қажет емес. Алайда өз қалауымен 
құсса, оразасын қаза етуі қажет», – деген877. 

 ♦ Ауыз толтыратындай мөлшерде еріксіз келген 
қақырықты жұту;

 ♦ Сәресі уақыты өтіп кеткенін білмей тамақ жеп 
қою;

 ♦ Күн батты деп уақыт болмай тұрып ішіп-жеу;
 ♦ Әйелін сүю, құшақтау нәтижесінде әйел мен еркек-

тен мәнидің келуі;
 ♦ Құмарлық сезімі нәтижесіне мәзидің келуімен ораза 

бұзылмайды.
876 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 418-б
877 Бұл хадисті Әбу Дәуіт, Тирмизи, Ибн Мажә, Дарими мен Ахмед 

ибн Ханбәл риуаят еткен
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 ♦ Рамазан айында ораза ұстауға ниет етпей тамақ 
ішіп-жеу. Бірақ жоғарыда да ескерткеніміздей, 
себепсізден-себепсіз ораза ұстамау үлкен күнә. 
Сондықтан ондай адамдарға тәубе жасау қажет 
болады.

 ♦ Қан жұту. Ауыздағы қанның көлемі түкіріктен көп 
болса ораза бұзылады;

 ♦ (Мастурбация-истимна) Қолмен (мәни) ұрық 
шығару.

Аузы берік адамдарға мәкрүһ әрі мәкрүһ 
емес мән-жайлар

 ♦ Имам Әбу Юсуфтың көзқарасы бойынша, ораза 
тұтқан адамға сулы мисуак қолдану мәкрүһ. Алайда 
басқа ғалымдар таңертең немесе күн батарда сулы 
мисуәк қолдану мәкрүһ емес деген.

 ♦ Дәрет алған кезде аузы мен мұрнына көп мөлшерде 
су алу – мәкрүһ.

 ♦ Себепсізден-себепсіз тамақтың дәмін (асқазанға 
жібермей) көру – мәкрүһ. Күйеуінің мінезі нашар 
әйелдер үшін бұл үзір саналады. Тамақты аузына 
салып, жұтпай шайнау макруһ. Кішкентай баласына 
тамақ шайнап беруі қажет болса, мәкрүһ емес. Бірақ 
шайнап беретін тамақтың орнына сүт немесе қоспа 
таба алса, тамақ шайнап беруі мәкрүһ. Көпшілік 
ғалымдардың көзқарасы бойынша, нәпіл ораза 
кезінде жұтпау шартымен тамақтың дәмін татып 
көру мәкрүһ емес. 

 ♦ Бал мен май секілді заттардың сапасын көру үшін 
дәмін тату – мәкрүһ. Ал бір көзқарас бойын-
ша міндетті түрде алуы қажет болса, яки уланып 
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қалудан қорықса, тамаққа кетіп қалмайтындай етіп 
дәмін көру мәкрүһ емес.

 ♦ Шайналып, дәмі кеткен сағызды878 шайнау – мәкрүһ.  
Ал жаңасын мүлдем шайнауға болмайды. Егер 
шайнаған сағыздан бір нәрсе бөлініп ішке кетсе, 
ораза бұзылады. Ер кісілердің ораза емес кезде 
сағыз шайнауы жақсы емес. Белгілі бір үзірге бай-
ланысты шайнауына тура келсе, жұртқа көрсетпей 
шайнағандары абзал. 

 ♦ Қан алдырғанда әлсізденіп қалудан қорықса – 
мәкрүһ, ал қорықпаса мәкрүһ емес. Ең дұрысы – күн 
батқаннан кейін алдыру.

 ♦ Күн қатты ыстық болған жағдайда жеңілдеу 
үшін ауыз-мұрынға су алу немесе шомылу Әбу 
Ханифаның көзқарасы бойынша мәкрүһ. Бірақ Әбу 
Юсуф мәкрүһ еместігін айтқан. Өйткені ол ғибадат 
жасауды жеңілдетеді деген. 

 ♦ Өзін тежеп ұстай алмайтын кісіге әйелін сүйіп, ай-
малауы – мәкрүһ. Ал өзіне сенімді болса, мәкрүһ 
емес. Өздеріне сенсін-сенбесін жалаңаш күйде 
құшақтап, аймаласу мәкрүһ саналады. Еріндерінен 
сүю де сондай. Аузы берік адамның әйелін сүюдің 
мәкрүһ болуына қатысты риуаят бойынша, бір жас 
жігіт келіп Пайғамбарымыздан аузы берік кісінің 
әйелін сүюі жайлы сұрағанда,  Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) рұқсат бермеген. Ал қартайған бір кісі келіп 
сол сұрақты сұрағанда, оған рұқсат берген. Сол кезде 
әлгі жас жігіт, таңдана: «Мына кісімен менің дінім 
бір емес пе?!» – деп сұрағанда, Пайғамбарымыз 
(с.а.с.): «Иә, алайда егер адам өз нәпсісіне ие бола 
алса», – деп нәпсісін тежей алатын қарт кісіге рұқсат 
берген.

878  Бұл жерде айтылған табиғи сағыз.
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 ♦ Аузы берік адамның жүніп болып таң атыруы немесе 
күндіз ұйықтаған кезде ихтилам болуы оразаға 
кедергі емес. Алайда мүмкіндігі бола тұрып түнде 
ғұсыл құйынбау мәкрүһ.

 ♦ Гүл, миск сияқты хош иістерді иіскеу, сүрме жағу, 
мұртты майлау – мәкрүһ емес.

Дәрі қолдану, тіс жұлдыру және ине егу 
Ауызға алатын дәрі-дәрмектер, сироптар барлығы 

оразаны бұзатынына бір ауыздан келісім бар. Өйткені 
бұлар тікелей асқазанға түседі. 

Ал көз бен құлаққа тамызылған дәрілер тікелей 
асқазанға бармайды. Ал мұрынға тамызылған дәрі 
асқазанға тікелей барады. Сондықтан көз бен құлаққа 
тамызылған дәрілер оразаны бұзбайды, ал мұрынға 
тамызылған дәрі, егер ішке тартса оразаны бұзады. 

Тістен шыққан қан егер түкірікпен тең немесе одан 
көп болып ішіне кетсе оразаны бұзады. Кейбір көзқарас 
бойынша оразаны бұзбайды. Себебі одан сақтанып 
жүру қиын, қалайша ауыз шайғанда судың қалдығы, 
тамақ жегенде тамақтың қалдықтары қалғаны секілді 
тістің арасынан шыққан қаннан да сақтанып жүру 
қиын. Сондықтан оразаны бұзбайды деген. Алайда 
тісінің қанағанын көрген адам одан сақтану үшін сыртқа 
шығарып тастауы керек әрине. 

Тіс жұлу оразаны бұзбайды. Алайда ішке қан, дәрі, 
су кетпеуі шарт. Шейх ибн Абидин былай дейді: тіс 
жұлдыруды ауыз ашқаннан кейінге қалдырған дұрыс. 
Алайда тіс қатты ауырып, ораза уақытында жұлдыруға 
тура келер болса, ішіне қан жібермей жұлдырған дұрыс. 
Егер тіс жұлдырғанда ішіне қан еріксіз кетіп қалса 
ораза бұзылмайды. Ал егер сақтанбастан, ішіне қан 
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жібермеуге тырыспастан, тістен аққан қан ішіне кететін 
болса ол күннің қазасын өтеу керек болады879.

Әбу Ханифа ине ектіру оразаны бұзады деген. Ал 
оның екі шәкірті Әбу Юсуф пен Мұхаммед ине ектірудің 
оразаны бұзбайтындығын айтқан.

Кейбір аурулардан қорғану мақсатында ине ектіру 
оразаны бұзбайды. Өйткені бұндай жағдайда денеге 
қорек алу көзделмейді делінуде. Бірақ қоректену 
мақсатында денеге қуат беретін арнайы витамин-
дер секілді нәрселерді ине арқылы қабылдау оразаны 
бұзады.

Кәффарат 
Кәффарат – сөздікте жабу, өшіру дегенді білдіретін 

араб сөзі. Шариғаттағы мағынасы: құлды азат ету, 
ораза ұстау, тамақ беру секілді белгілі істерді ниетпен 
орындауға айтылады. 

Кәффарат, құлшылықта қандай да бір кемшілік 
болса, оны жою мақсатында жасалады және бұл да бір 
құлшылық ретінде жүреді. Кәффаратты тез арада жасау 
қажет, өйткені тәубені кешіктірмей, тез арада жасау 
уәжіп880.

Рамазан айының оразасын себепсізден-себепсіз 
біле тұра бұзып жіберсе, мұсылман немесе мұсылман 
емес бір құлды немесе күңді азат етеді. Оған күші жет-
песе, екі ай арасын үзбей кәффарат оразасын ұстауы 
қажет. Егер оған да шамасы келмесе алпыс пақырға 
(таңертең-кешке) тамақ жегізу қажет. Бұндай реттілік 
(1-құл азаты ету, 2- екі ай ораза ұстау, 3- алпыс пақырды 
тамақтандыру) ханафи мен шафиғи мәзһабында қажетті 

879 Абдулхамид Тахмаз. Фиқһул Ханафи фи саубил жадид: 409 б.
880 Абдулхамид Тахмаз, Фиқһул-ханафи фи сәубиһил-жәдидә, 

Бейрут, 1998 ж. 416-б.
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болып табылады. Ал малики мәзһабында реттілік шарт 
емес, қалағанынан бастайды.

Қазіргі таңда құл азат ету  жоқ болғандықтан екі ай 
орза ұстау арқылы оразаның кәффаратын өтейді. Егер 
бұған шамасы келмесе алпыс кедейді тамақтандырады. 

Кәффарат оразасын тамақ ішкізу арқылы өтеумен 
қатар, сол тамақтың құнын ақшалай да беруге болады. 
Оның мөлшері пітір садақасына сәйкес есептеледі.

Ораза кәффаратында бір пақырға алпыс күн бойы 
таңертең-кешке немесе жүз жиырма күн тек таңғы асын 
немесе жүз жиырма күн тек кешкі тамағын берсе ораза 
кәффараты өтелген болады.  

Бір пақырға алпыс пітірді бірден бере салу, бір 
күндік пітір ретінде есептеледі. Сол үшін әр күні бір 
пақырға бір пітір садақасы көлемінде ақша беру қажет. 
Ораза кәффаратын мінез-құлқы дұрыс жандарға берген 
абзал. Бұл кәффаратты мұсылман емес пақырларға 
беруге болмайды.

Ораза кәффаратын ұстаған кезде арасын үзбей 
ұстау шарт. Сол себепті ораза ұстай бастаған кісі екі ай 
толмай тұрып оразасын бұзып қойса, қайтадан бастап 
екі ай ораза ұстауы қажет. Әйелдердің хайыз, нифас 
жағдайлары бұл үкімнен тыс. Өйткені мұндай жағдай 
әйелдің еркінен тыс жайт. Сол секілді араға құрбан айт 
секілді діни мейрамдар себебінен ауыз ашуға тура келсе, 
каффаратты ары қарай тоқтаған жерден жалғастыруға 
болады, бұл күндер каффаратқа кедергі келтірмейді.

Бір немесе бірнеше рамазанда себепсізден-себепсіз 
оразасын біле тұра бұзған кісі бір ғана кәффарат өтейді. 
Бірақ кәффаратын өтеген соң қайтадан біле тұра ораз-
асын бұзса, тағы да кәффарат өтеуі қажет. Өйткені ол 
алдыңғы кәффараттан сабақ алмаған боп есептеледі.
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Кәффаратқа қатысты ескерілетін мән-жайлар
 ♦ Кәффарат оразасы мойнына парыз болған кісі екі ай 

бойы үзбей ұстауы қажет. 
 ♦ Рамазан айында сапарға шыққан кісінің оразасын 

кейінге шегеруге рұқсат берілгенімен, кәффарат 
оразасын ұстаушылар сапарға қарамастан оразаның 
арасын үзбей ұстау қажет.

 ♦ Хайыз бен нифас күйіндегі әйелдің кәффараты 
бұзылмайды. Қан көруі тоқтағаннан кейін қалған 
күнінен ары қарай жалғастыра береді.

 ♦ Негізінде кәффарат ұсталмаған оразаның емес, 
бұзған оразаның жазасы. Оразаның кезінде ораза 
ұстауды ниет етпеген кісі ұстамаған оразаларының 
кәффаратын емес кейін қазасын ұстайды. Бірақ 
себепсізден-себепсіз ораза ұстамау күнә. Сондықтан 
ондай кісілер тәубе етулері қажет.
Ораза бұзылғанда әрі қаза, әрі кәффарат қажет 
болатын жағдайлар
Рамазан айында себепсізден-себепсіз біле тұра ішіп-

жесе немесе жыныстық қатынас жасаса әрі қазасын, әрі 
кәффаратын өтеу қажет. Али (р.а.): «Кәффарат тек 
қана ішіп-жеу мен жыныстық қатынас нәтижесінде 
болады», – деген881.

 ♦ Асқазанға қорек болатын нәрселерді ішіп-жеу яки 
дәрі-дәрмек қолдану;

 ♦ Аузына түскен жаңбыр, бұршақ және қар суын біле 
тұра жұту;

 ♦ Тістің арасында қалып қойған ноқаттан кішкентай 
нәрсені, ауыздан шығарып қайта жеген жағдайда 
ораза бұзылады, қазасын өтейді бірақ кәффарат 
қажет емес. Тістің арасында қалып кеткен сусам 
немесе бидай секілді көлемі кішкентай нәрсені жұту 

881 Мәусили, әл-Ихтияр
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оразаны бұзбайды. Бірақ тістің арасында қалмаған, 
сырттан қабылдап жұтқан жағдайда ораза бұзылып 
әрі қаза, әрі кәффарат қажет етеді. Алайда шайна-
лып, дәмі тамаққа сезілмей кетсе оразаға зияны жоқ. 
Жалпы бұл жайлы Ха зі ре т Али  риуаят ет кен мы-
надай ха ди с бар: 

ا خَرَجَ  ا دَخَلَ، َو لَْيَس مِمَّ -Ора за кір ген нен ға на бұ зы» الْفِْطُر مِمَّ
ла ды, шық қан нан емес»882. Яғни әдейілеп ішіп-жеуден 
ораза бұзылып, кәффарат әрі қаза қажет болады. 

 ♦ Темекі, анаша, апиын секілді адамды ақылынан  
адастыратын нәрселерді пайдалану; 

 ♦ Жұбайының немесе сүйіктісінің сілекейін жұту;
 ♦ Ғайбат айтып, біреуді өсектеген соң яки қан 

алдырғаннан кейін оразам бұзылды ғой деп 
ойлап, біле тұра тамақ жесе, кәффарат қажет. 
Негізінде, ғайбат жасау оразаны бұзбайды, тек 
сауабын кемітеді. Сондықтан ғайбаттың оразаны 
бұзбайтындығы жайлы хадистен құлағдар болса 
да болмаса да үкім өзгермейді. Өйткені ғайбаттың 
 оразаны бұзбайтындығы жайлы мұсылман ғалымдар 
бір ауыздан келіскен. Бірақ егер бір фиқһ ғалымы 
пәтуа беріп, соның көзқарасына сеніп тамақ жесе, 
кәффарат емес қаза ғана өтеледі.

 ♦ Жыныстық қатынас жасау. Аузы берік екенін біле 
тұра жыныстық қатынас жасаған еркек пен әйел 
сол күннің қазасы мен кәффарат оразасын ұстайды. 
Мәни келсе де, келмесе де бәрібір. Оған рамазан 
айында әйелімен жыныстық қатынас жасап қойған 
бір бәдәуиге кәффарат қажет екендігіне жоғарыда 
айтылған хадис дәлел. Кәффаратын өтегенде, бір 
құлды азат етеді, болмаса екі ай бойы үзбей ораза 

882 Насбур-райә, 2/253
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ұстайды. Егер оған да шамасы жетпесе, алпыс 
кедейді тойдыру керек883. Осыған дәлел ретінде 

Пайғамбарымыздың (с.а.с.): َما َفَعَلْيِه  َرَمَضاَن  ِفي  َأْفَطَر   َمْن 

َعَلى اْلُمَظاِهِر
«Рамазан айында күндіз оразасын бұзған адам 

зихар884 жасаған секілді кәффарат өтеуі қажет», – 
деген хадисі де келтіріледі. 

Рамазан айында күйеуімен жыныстық қатынас 
жасаған әйел егер өз еркімен бұл іске барса, онда 
екеуіне де кәффарат қажет. Ал күйеуі әйелін зорлап, 
әйелімен  жыныстық қатынас жасаса, әйел каффа-
рат өтемейді. Өйткені бір хадисте ұмытып жасау мен 
күштеп, біреудің мәжбүрлеуімен жасалған істің үкімі 
бірдей екені айтылған. 

Егер әйелі сәресі уақытының шығып кеткенін біле 
тұра күйеуінен уақыттың шыққанын жасырып, төсек 
қатынасын жасаған жағдайда әйелге ғана кәффарат 
міндеттеледі.

Қорытындылай келгенде, өз қалауымен біле тұра 
ішіп-жеу мен жыныстық қатынас жасаудың тысында 
ораза бұзылған жағдайда тек қана қаза қажет. Ал бұл екі 
жағдайда қаза мен кәффарат өтеулері міндет.

Кәффараттың үкімін өзгертетін жағдайлар
Біле тұра оразаны бұзғаннан кейін сол күні хайыз 

бен нифас әрі ораза ұстамауға рұқсат етілген қандай да 
бір сырқау орын алса, кәффараттың үкімі өзгеріп, тек 
қана оразаның қазасы өтеледі.

883 Бұл хадис Әбу Хұрайрадан көпшілік жамағат тарапынан риуаят 
етілген. Насбур-райә, 2-т., 253-б.

884 Күйеуі әйелін қаламай, «сен менің анамдайсың» немесе қандай да 
бір ағзасын анасына теңеп әйелін өзіне харам етуге айтылады.
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Егер бір кісі оразасын бұзса кәффарат өтейді. Ал 
егер оразасын бұзғаннан кейін, мейлі өз еркімен немесе 
біреудің қыспақтауымен сапарға шықса да, кәффарат 
өтеу үкімі өзгермейді. Сол секілді оразаны бұзғаннан 
кейін, өз-өзін әдейілеп науқас қылса да, кәффаратын 
өтейді. Өйткені сапарға шығу, науқас болу секілді 
жағдайларда ораза тұтпауға рұқсат берілгенмен, бұл 
себептер ораза тұтушының әдейілеп істеуінен туындап 
тұр. 

Фидия
Жазылмайтын кеселі бар яки қартайғандықтан 

ораза ұстауға мүмкіндігі жоқ адамдардың ұстауы 
қажет әрбір күннің орнына күніне таңертең-кешке бір 
кедейді тамақтандыруына фидия делінеді. Ораза ұстауға 
шамасы келмегендер фидия төлеу арқылы оразаның 
міндетінен құтылады, ақыретте сұралмайды. Әрі бұл 
қоғамдағы өзара көмектесуді қамтамасыз ететін, ке-
дейлерге көмектесетін маңызды шара болып табыла-

ды. Бұл жайлы Құран кәрімде: َطَعاُم ِفْدَيٌة  ُيِطيُقوَنُه  الَِّذيَن   َعَلى 

 Ораза ұстауға шамасы келмегендер бір» ِمْسِكيٍن
кедейді тойдыратындай мөлшерде фидия берулері 
қажет»885 деп бекітілген. Ибн Аббас (р.а.) бұл аяттағы 
шамасы келмегендерді : "қартайған ата мен әжелер 
ораза тұтуға шамалары жетпесе, оразаның әр күнінен 
кедейді тамақтандырады" деп түсіндірген.

Зекет кімге берілсе, фидия да соларға беріледі. Ал 
егер фидия беретін адам өзі өте кедей болып, басқаларға 
фидия беретін жағдайы болмаса, оған фидия беру уәжіп 
емес. Өйткені ислам діні міндетті шамасы жетпейтін 
адамға жүктемейді. Бұл жайында Құран кәрімде: 

885 «Бақара» сүресі, 184-аят.
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ُ َنْفسًا ِإلَّ ُوْسَعَها  -Аллаһ тағала ешкімге шама» َل ُيَكِلُّف الَّ
сынан тыс міндет жүктемейді» 886 деген.

Қосымша мәселелер: Қарыз оразасы бар адам 
қарызын өтей алмай дүниеден өткен жағдайды екі 
тұрғыдан қарастыруға болады: 

1. Ауру, науқас, жолаушылық, денсаулығы болмау 
секілді себептермен ораза қазасын өтей алмай дүниден 
өтіп кетуі. Ғалымдардың көзқарасы бойынша, мұндай 
жағдайдағы адамдарға еш нәрсе қажет емес. Өйткені 
ол адам дүниеден өткенше ораза ұстауға ешқандай 
мүмкіншілігі болмады. Сондықтан шамасы жетпе-
се қажылық парыз болмайтыны секілді бұл ораза да 
мүмкіншілігі болмағандықтан міндетті саналмайды. 
Яғни науқас немесе жолаушы секілді қандай да бір 
шариғи себеппен дүние салса, ұстай алмаған оразасының 
қазасын өтемейді. 

2. Ораза қазасы бар адам, ораза ұстауға мүмкіндігі 
бола тұра қазасын өтеместен қайтыс болса, уәлиі 
(туысқан қамқоршысысы) ол үшін ораза тұта алмай-
ды. Яғни қайтыс болған адам үшін уәлиі ораза ұстауға 
міндетті емес. Өйткені ораза денемен орындалатын 
құлшылық. Ораза ұстауға міндетті адам тірі кезінде де 
өлгеннен кейін де өзі үшін басқа біреу ораза ұстай ал-
майды. Ораза, намаз әрбірі жеке адамның өзіне парыз 
болған құлшылық. Бір хадисте былай делінген: 

 َل ُيَصّلِي َأَحٌد َعْن َأَحٍد، َو َل َيُصوُم َأَحٌد َعْن َأَحٍد، َو لَِكْن ُيْطِعُم َعْنُه َمَكاَن ُكلَّ

ا ِمْن ِحْنَطٍة   Ешбір адам басқа бір адам үшін намаз» َيْوٍم ُمدًّ
оқи алмайды, ораза тұта алмайды. Бірақ ол адам үшін 
кедейлерге бір уыс тамақ бере алады»887 – делінген. 

886 «Бақара» сүресі, 286-аят.
887  Насбур-райә, 2/463
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Ханафи ғалымдарының көзқарасы бойынша қайтыс 
болған адам өтей алмаған оразасының әрбір күні үшін 
фидия беруді бір туысына немесе баласына өсиет етіп 
кеткен болса, онда ол өсиетін орындап, әрбір күні үшін 
бір кедейге фидия беруі міндет болады. Бірақ міндетті 
түрде өсиет етуі керек деген888. Өсиет етпеген болса, 
міндет емес. 

Иғтикаф
Иғтикафтың тілдік мағынасы – бір нәрседен айы-

рылмау, мейлі жақсылық мейлі жамандық болсын 
бір нәрсені тұрақты түрде істеу дегенді білдіреді. Ал 
шариғатта – оразаға немесе басқа бір нәрсеге ниет 
етіп құлшылық мақсатында мешітте оңашаланып 
қалуды білдіретін ұғым, шариғаттағы екінші мағынасы 
– жамағатпен бес уақыт намаз оқылатын мешітте 
құлшылық ниетімен қалу дегенді білдіреді. 

Ықыласпен орындалған жағдайда ол амалдардың ең 
абзалдарынан. Ата ибн Рабах былай дейді: «Иғтикафқа 
бекінген адам құзіретті адамға ісі түсіп, «менің 
бұйымтайымды орындамайынша бұл жерден кетпеймін» 
деп оның босағасынан айырылмауға тас бекінген кісі 
секілді. Иғтикафқа бекінген адам Аллаһтың үйінде 
отырып «Уа, Аллаһ тағалам! Күнәларымнан тегіс та-
зартпайынша бұл жерден кетпеймін» дегендей жағдайда 
болады. 

Иғтикафтың үкімі:
Иғтикафтың үш түрі бар: Уәжіп, муәккәд сүннет 

және мұстахап. 
Уәжіп иғтикаф: Сөз беріп атау ретінде жасалған 

иғтикаф. Мысалы, «Аллаһ тағаланың разылығы үшін 
бір немесе одан да көп күн иғтикаф жасау мойныма 

888  Ислам фиқһ энциклопедиясы, 208-б.
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борыш болсын» деу арқылы мойнына міндет болған 
иғтикаф. 

Муәккәд сүннәт: Рамазанның соңғы он күнінде 
иғтикафқа бекіну муәккәд сүннет болып табылады. 
Айша анамыздың айтуы бойынша, Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) Мәдинаға қоныстанып, Жаратқанға қауышқанға 
дейін (жыл сайын) рамазан айының соңғы он күнінде 
иғтикафқа кіретін889. Бұған қоса оразаның соңғы он түнін 

құлшылықпен өткізіп: َواِخِر ْوا لَْيَلَة اْلَقْدِر ِفي اْلِوْتِر ِمْن اْلَعْشِر اْلَ   َتَحرَّ

 Соңғы он күннің тақ сандарында қадыр түнін» ِمْن َرَمَضاَن
іздеңдер», – деген. Имам Зухри де Пайғамбарымыздың 
көз жұмғанға дейін иғтикафты тастамағанын айтады. 

Мұстахап: Бұл рамазан айының соңғы он күнінен 
тыс, атаудан бөлек кез келген уақытта жасалатын 
иғтикаф.

Иғтикафтың мерзімі: Нәпіл иғтикафтың мерзімі 
нақты бекітілмеген. Имам Әбу Юсуфтың ойынша бір 
күннің басым көпшілік уақыты толық күн ретінде 
саналмайтындықтан бір күннің жартысынан көбі 
иғтикаф үшін жеткілікті. Имам Мұхаммед иғтикаф үшін 
бір сағат мөлшерінің жеткілікті екенін айтады. Өйткені 
нәпіл құлшылықтарда негізгі ұстаным кеңдік. Сонымен 
қатар, аз уақыт болса да, тіпті мешітте жүріп келе жатып 
ниет етсе, иғтикафқа саналады. Нәпіл иғтикафты бастап 
қойып бұзған жағдайда қазасын өтеу қажет емес. 

Уәжіп (аталған) иғтикаф кем дегенде бір күн болуы 
тиіс. Ал ораза бір күннен аз болмайды. Бұл мәселеде 
көпшілік ғалымдар бір көзқараста. Пәленбай күн бо-
ламын деп серт беру арқылы өзіне иғтикафты уәжіп 
еткен адам сол күндердің күндізі мен қатар түндерін 
де мешітте өткізуі қажет. Өйткені бір күн деген кезде 

889 Бұхари мен Мүслимнің жинақтарында риуаят етілген.
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24 сағаттық мерзім меңзеледі. Алайда ниетінде түнді 
қоспаған болса, тек күндіз ғана иғтикаф жасайды. 

Иғтикаф жасалатын мекен: Иғтикаф – аузы берік 
күйде иғтикафқа ниет етіп жамағатпен намаз оқылатын 
мешітте бекіну керек. Иғтикафқа жамағатпен намаз 
оқылатын мешіттерде оңашалану қажет екендігіне:  

اْلَمَساِجِد ِفي  َعاِكُفوَن  َأْنُتْم  َو  ُتَباِشُروُهنَّ  َل   Мешіттерде» َو 
құлшылық үшін оңашаланған кезде (әйелдеріңмен 
жақындаспаңдар)»890, – деген аят дәлел. Хұзайфа (р.а.): 

َيِصحُّ ِفيِه  ْعِتَكاُف  َفاْلِ ٌن  ُمَؤّذِ َو  ِإَماٌم  لَُه  َمْسِجٍد   :Пайғамбарымыз» ُكلُّ 
«Имамы мен азаншысы бар мешітте иғтикафқа 
кіруге болады» дегенін естідім»891, – дейді. Сонымен 
қатар Хұзайфа (р.а.): «Иғтикафқа тек жамағатпен намаз 
оқылатын мешітте кіруге болады. Өйткені иғтикафқа 
бекінген кісі намазды күтеді», – деген. Демек, иғтикафқа 
кіру үшін жамағатпен намаз оқылатын мешіт таңдалуы 
шарт. Мешіт қаншалықты үлкен болса, ол жерде 
өткізілген иғтикафтың да сауабы көп болмақ. 

Әйел адам үйінде намаз оқу үшін арнайы дайындаған 
жерде  иғтикафты жасай алады. Ондай әйелге, мешітте 
иғтикафқа бекінген еркек үшін бекітілген шарттарды 
орындау қажет. Әйел адамның иғтикафты мешітке кіруі 
– тәнзиһан мәкрүһ. 

Иғтикафтың шарттары: 
Мұсылман болу. Мұсылман емес кісі иғтикаф жасай 

алмайды. Өйткені иғтикаф иманға байланысты.
Ақылды немесе тәмииз892 шағында болу;

890 «Бақара» сүресі, 187-аят.
891  Бұл хадисті Дарақұтни риуаят еткен.
892  Ер мен әйелді ажырата білетін немесе саудада пайда мен зиянды 

ажырата білетін жас
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Мешітте болу. Алайда ханафи мәзһабында әйелдер 
үйінде намаз оқу үшін дайындалған жерде өтей алады.

Ниет ету. Иғтикафтың өзі арнайы құлшылық 
болғандықтан ниет ету – шарт. 

Ауыздың берік болуы. Нәзір (аталған) иғтикафқа 
кіру үшін ауыздың берік болуы шарт. Өйткені 
Пайғамбарымыз иғтикафқа міндетті түрде аузы берік 

күйінде кірген. Пайғамбарымыз (с.а.с.): َل اِْعِتَكاَف ِإلَّ ِبَصْوٍم 
«Оразасыз иғтикаф жарамсыз»893, – деген. 

Нәпіл иғтикаф үшін ораза шарт емес.
Әйелдің ерінен рұқсат алуы.
Иғтикафтың әдептері:
Иғтикафқа рамазан айының соңғы он күнінде және 

мешіттердің ең абзалына кіру. 
Мүмкіндігінше тек жақсы сөздер айту. Күнә емес 

нәрселерді де айтуға болады. Иғтикафқа бекінген 
адамның мүлдем сөйлеспеуі – мәкрүһ. Өйткені бұл – 
мәжусилердің әдеті. Пайғамбарымыз (с.а.с.) мүлдем 
сөйлемей иғтикаф жасауға тыйым салған. 

Иғтикаф кезінде Құран кәрімді көп оқу, хадистерді 
оқып тәлім алу, Пайғамбарымыздың (с.а.с.) өмірбаяны 
т.с.с. иманды қуаттандырып күшейтетін мәліметтерді 
үйренуге басты мән беру. 

Таза киімдерін киіп, әдемі жұпар иістерді себу. 
Өзіне иғтикафқа кіруді уәжіп еткен кісі ниетін тек 

жүрекпен емес, тілімен де айту. 
Иғтикафты бұзатын мән-жайлар
1. Иғтикафқа кірген адам негізгі қажеттілік (зәру 

қажеттілікке кіші және үлкен дәрет пен ғұсыл алу 
жатады) пен мешіттің құлауы, өзіне немесе дүние-

893 Әбу Дәуіт; Хадис Дарақұтни мен Байһақида Айша анамыздан 
риуаят етілген. Бірақ хадис әлсіз (Зүһайли).
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мүлкіне қауіп төну секілді зәрулік тумайынша иғтикафқа 
бекінген жерден сыртқа шықса, иғтикаф бұзылады. 
Айша анамыздың айтуы бойынша, Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) зәру қажеттіліктің тысында сыртқа шықпаған. 
Имам Мұхаммед пен Әбу Юсуфтың пәтуасына орай, 
егер сыртқа шығу мерзімі бір күннің жартысынан аз 
болса, иғтикаф бұзылмайды.

2. Әйелімен жыныстық қатынас жасау иғтикафты 

бұзады. Құранда: َو َل ُتَباِشُروُهنَّ َو َأْنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد 
«Мешіттерде  құлшылық  үшін  оңашаланған 

кезде әйелдеріңмен жақындаспаңдар»894, – деп бұған 
тыйым салынған. Ұмытып жыныстық қатынас жасаса 
да, бәрібір иғтикафты бұзады. Мәни шықса да, шықпаса 
да, жыныстық қатынаспен қатар оған жол ашатын 
әрекеттерді жасау (құшақтау, сүю) арқылы мәни ақса, 
иғтикаф бұзылады. Қарап, ойлау нәтижесінде мәни 
шықса немесе ихтилам (түс көру арқылы жүніп болу) 
болса, иғтикаф бұзылмайды.

3. Иғтикаф кезінде бірнеше күн есінен талып 
немесе алжасып қалса, иғтикафы бұзылады. Жағдайы 
түзелгеннен кейін иғтикафын қайта басынан бастайды.

Тағы бір ескерте кететін жайт, жұма намазы негізгі 
қажеттілік. Жұма намазына бармау күнә. Жұма намазын 
оқыған мешітте біраз уақыт аялдауға да рұқсат. Алайда 
иғтикаф жасап жатқан жеріне ертерек қайтқаны дұрыс. 
Өйткені иғтикафты бастаған жерде аяқтау керек. Ал 
зәру жағдайда ауысу қажеттілігі туса, мысалы, иғтикаф 
жасап жатқан мешіті ескіріп құлағалы тұрса немесе 
ол жерден күштеп шығарылса, басқа мешітке барып 
аяқтауына рұқсат. 

894  «Бақара» сүресі, 187-аят.
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Иғтикафқа кірген адам мешітте ішіп-жейді, қажет 
нәрсесін сатып ала алады. Мешітке қажетті заттарын 
алып келе алады. 

Бастап қойған уәжіп иғтикафты бұзған жағдайда 
қазасын өтеу қажет. Ал нәпілде қаза қажет емес.

Иғтикаф жасап жатқан адам азан оқу үшін мешіттің 
сыртына мұнараға шыға алады.
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зЕКЕТ бөлімі

зеКет

“Зекет” – араб тілінен енген сөз. Бұл сөздің тілдік 
мағынасы «көбею, өсу, тазару» дегенді білдіреді. Құран 

кәрімде: اَها  Расында, өз нәпсісін тазартқан» َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ
кісі (тозақ азабынан) құтылды»895 – деп, зекет берудің 
тазару мағынасында қолданылғандығы бұған дәлел. 

Ал зекеттің шариғаттағы терминдік мағынасы: 
«Нисап көлеміне жететін дәулеті бар мұсылман Аллаһ 
разылығы үшін байлығының бір бөлігін шариғатқа 
сай жылына бір мәрте Құранда көрсетілген топтағы 
адамдарға беру» дегенді білдіреді.

Құран мен хадисте зекет атауы кейде садақа сөзімен 

бір мағынада қолданылған. Мысалы: َصَدَقًة َأْمَوالِِهْم  ِمْن   ُخْذ 

يِهْم ِبِه ُرُهْم َو ُتَزّكِ  Олардан садақа ал, сол (.Мұхаммед с.а.с)» ُتَطّهِ
арқылы оларды тазартып, берекелендіресің»896 – дейді. 
Муазды (р.а.) Йеменге жіберген кезде Пайғамбарымыз 

(с.а.с.):  َأْمَوالِِهْم ِفي  َصَدَقًة  َعَلْيِهْم  اْفَتَرَض   َ الَّ َأنَّ   Аллаһ» َأْعِلْمُهْم 
тағала олардың байларына малынан зекет беруді парыз 
еткендігін үйрет» 897, – дейді.

Зекеттің пайдасы мен хикметі
1. Зекет берудегі басты мақсат – өзіне берілген то-

лайым нығметті пенденің сезінуі әрі соған шүкір етуі. 
895 «Шәмс» сүресі, 9-аят.
896 «Тәубе» сүресі, 103-аят.
897 Бұхари, Зекет, 1395; 149-6
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Бұл дүниеде Аллаһ тағаланың әр құлына сынақ ретінде 
берер ырыздығы әр түрлі. Мәселен, біреулер төрт дүниесі 
түгел балқып-шалқып өмір сүрсе, енді біреулер кедейлік 
тауқыметінен бас көтере алмай жатады. Шындығында, 
бақыттың кілті байлық болмағаны сияқты, кедейлік те 
бақытсыздыққа себеп емес. Аллаһ тағала әр пендесіне 
лайықты рызық-несібесін берген. Айталық, кей адам 
байыса Құдайын ұмытып, астамсып кетер ме еді. 
Енді біреуге кедейлерге қарассын деп дәулет беріледі. 
Анығында екеуі де сынақ. Зекет беруші өзіне берілген 
байлыққа шүкіршілік білдіру керектігімен қоса, әрбір 
шамасы жеткен мұсылманға зекеттің парыз екенін 
жақсы білуі тиіс. Олай болса, малымыздың зекетін беру 
арқылы мұсылмандық парызды орындап, Аллаһтың: 

ِزيَدنَُّكْم   Шүкіршілік етсеңдер, (нығметімді)» لَِئْن َشَكْرُتْم َلَ
арттырамын»898, – деген аятына сай шүкір қылып, 
малымыздың құтты да берекелі болуын қамтамасыз 
етеміз. 

2. Зекет – әр түрлі апаттан, пәле-жаладан, ауру-
сырқаудан және кедей-кембағалдардың байлыққа 
деген іштарлығы мен қызғанышынан сақтайды. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): َكاِة، َو َداُووا َمْرَضاُكْم ُنوا َأْمَوالَُكْم ِبالزَّ  َحّصِ

َعاَء وا لِْلَبَلِء الدُّ َدَقِة، َو َأِعدُّ  Мал-мүліктеріңді зекет берумен» ِبالصَّ
қорғаңдар, науқастарыңды садақа берумен емдеңдер, 
бәле-жалаға дұға жасаумен дайын болыңдар»899, – 
деген. 

Зекет мүміндер арасында өзара сүйіспеншілік 
пен бауырмалдықты күшейтеді. Исламның алғашқы 
дәуірлерінде аттылы бай адам жаяу кедей жүргіншіге: 
«Аллаһтың нұры жаусын!» - деп бірінші болып сәлем 

898 «Ибраһим» сүресі, 7- аят.
899 Муғжамул кабир, Табарани, 8/464
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беретін болған. Бұл жылы сөзді естіген кедей: «Саған да 
Аллаһтың сәлемі болсын!» – деп байға жауап қайтарады 
екен. Ал байдың сәлемімен бірге зекетін де алған кедей 
байдың дүниесін қызғануы былай тұрсын, қайта оның 
тілеуін тілері анық. 

3. Зекет – жағдайы нашар кедейлердің тұрмысын 
оңдауына, өмірден түңілмей әрі қарай тіршілік етуіне 
жәрдемдесуді қамтамасыз ететін ғибадат. Ол сондай-
ақ, қоғамда міскіндікті жойып, қайыршылыққа жол 
бермеудің амалы. Бір хадисте бұл туралы:

ْغِنَياِء ِباْلَقْدِر الَِّذي َيَسُع ُفَقَراَءُهْم َولَْن ُيْجَهَد  َ َجَعَل ِفي َأْمَواِل اْلَ إنَّ الَّ

َ ُمَحاِسَبُهْم  وا ِإلَّ ِبَما َيْصَنُع َأْغِنَياُؤُهْم، َأَل َو ِإنَّ الَّ اْلُفَقَراُء ِإَذا َجاُعوا َأْو َعرُّ

ُبُهْم َعَذابًا َشِديدًا َعَلى َذلَِك َفُمَعاِقُبُهم َفُمَعّذِ
«Расында, Аллаһ мұсылман байлардың малы-

нан, кембағалдарына жетерлік мөлшерін парыз 
еткен. Әлбетте, кембағалдардың аш-жалаңаш қалуы 
байлардың сараңдығынан. Хабарыңыз болсын! Аллаһ 
оларды (байларды) қатаң сұраққа тартып, қатты 
азаптайды»900, – делінген. 

4. Зекет – мүминді өзімшілдік пен сараңдықтан, 
дүниеқоңыздықтан айықтырып, қолы ашық 
жомарттыққа, кішіпейілдікке тәрбиелейді. Өйткені адам 
баласының жаратылысында байлыққа деген қомағайлық 
пен қанағатсыздық, байлықтың буына мастанып, 
тәкаппарлану сияқты жағымсыз әдеттер бар. Зекет – осы 
тәрізді рухани кеселдердің бірден бір емі. 

Ислам діні зекетпен қатар әл-ауқаты жоғары адам-
дарды қоғамның басқа да барлық саласына ат салысып, 
ондағы қиындықтарға қол ұшын беріп, көмектесуге 
үндейді. Сондай-ақ, дінімізде зекеттен басқа да пітір 

900 әт-Табарани
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садақасы, құрбан шалу, нәпіл садақалар сияқты көптеген 
ізгі амалдар бар. Бұл – сауапқұмар жандар үшін керемет 
мүмкіндік.

5. Зекет – қоғамның бірлігін, тұтастығын сақтайды. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): « Зекет – Исламның көпірі»901, 
– дейді. Анығында, байдың баюында кедейдің де 
тигізер тікелей немесе жанама үлесі жоқ емес. Адамның 
қоғамнан тыс, жеке-дара байып кетуі мүмкін емес. Ал 
берген зекетіміз өзіміз өмір сүріп жатқан қоғамның 
қажетті кем-кетігін толықтырады. 

6. Зекет – адамды жүректілікке, табандылыққа 
баулиды. Ол сондай-ақ байлықтың артуына да себеп. 
Өйткені шайтан адамның көңіліне: «Егер зекет берсең, 
өзің аш-жалаңаш қалып, қиналасың», – деп қорқыныш 
салады. Аллаһ тағала бұл шындық жайында:

ُ َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َو َفْضل ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َو َيْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَشاِء َو الَّ الشَّ
«Шайтан кедейлікпен қорқытып, сендерге 

жаманшылық жасауды бұйырады. Ал Аллаһ сендер-
ге өз тарапынан кешірім мен кеңшілігін уәде етеді...»902 
– дейді. Ал Пайғамбарымыз (с.а.с.) тағы бір хадисінде: 

 Садақасы берілген малдан еш нәрсе» َما َنُقَص َماٌل ِمْن َصَدَقٍة
азайған емес»903, – деп, зекет берудің кедейлікке жол аш-
пайтынын білдірген. 

Зекеттің үкімі
Зекет – Ислам дінінде намаздан кейін орын алатын 

бес парыздың бірі. Өйткені ол Құранның жиырма жеті 
жерінде намазбен қатар қайталанған. Зекет һижреттің 
екінші жылы Рамазан оразасынан кейін Шәууал айында 

901   Һайсами, Мәжмауз-зәуайд, 3/62
902  «Бақара сүресі», 276-аят.
903  Сахих Мүслим, 2588
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парыз болды. Зекеттің парыздығы Құран, сүннет, 
ижмағпен дәлелденген.  

1. Құран. Құран кәрімнің бірнеше аятында зекеттің 
парыздығы жайлы айтылған. Мысалы: 

َكاَة الزَّ آُتوا  َو  َلَة  الصَّ َأِقيُموا   Намаз оқыңдар, зекет» َو 
беріңдер...»904

يِهْم ِبِه ُرُهْم َو ُتَزّكِ -Күнәларынан та» ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطّهِ
зарып, малдары көбейіп берекеленуі үшін олардың 
(мұсылмандардың) малдарынан садақа (зекет) ал 

...»905 Және: َدَقاُت لِْلُفَقَرآِء َو اْلَمَساِكيِن َو اْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َو اْلُمَؤلََّفِة  ِإنََّما الصَّ

ِ َو َن الَّ ِبيِل َفِريَضًة ِمّ ِ َو اْبِن السَّ َقاِب َو اْلَغاِرِميَن َو ِفى َسِبيِل الَّ  ُقُلوُبُهْم َو ِفى الِرّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم -Шын мәнінде садақалар (зекеттер), кедей» الَّ
кепшіктерге, түгі жоқ міскіндерге, зекетті жинауға 
тағайындалған адамдарға, көңілі жібітілуі мақсат 
етілгендерге (жаңа мұсылмандарға т.б.), құлдарды 
азат етуге, қарызға батқандарға, Аллаһ жолына және 
қиналған жолаушыларға берілуі Аллаһ тарапынан 
парыз етілді»906.

2. Сүннет. Бес парыздың бірі – зекет екендігі жа-

йында Пайғамбарымыз (с.а.с.) былай деген: ْسَلُم َعَلى  ُبِنَي اْلِ

َلِة، َو ِ، َو ِإَقاِم الصَّ دًا َرُسوُل الَّ ُ، َو َأنَّ ُمَحمَّ  َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن َل ِإلََه ِإلَّ الَّ

َكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، و َحّجِ اْلَبْيِت   Ислам діні бес негізден» ِإيَتاِء الزَّ
тұрады: Аллаһтан басқа тәңір жоқ екендігіне және 
Мұхаммедтің (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) Аллаһтың елшісі 

904  «Бақара» сүресі, 83-аят.
905   «Тәубе» сүресі, 103-аят.
906  «Тәубе» сүресі, 60-аят.
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екендігіне куәлік келтіру, намаз оқу, зекет беру, рамазан 
оразасын ұстау, (шамасы келсе) қажылыққа бару»907.

Әбу Хұрайра жеткізген бір хадисте:

 ُ ُ َعْنُه - َأنَّ َأْعَراِبَيا َجاَء ِإلَى َرُسوِل الَّ -َصلَّى الَّ  َعْن َأُبو ُهَرْيَرة - َرِضي الَّ

ِ، ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل ِإَذا َعِمْلُتُه َدَخْلُت اْلَجنََّة،  َعَلْيِه َو َسلََّم-َفَقاَل: َيا َرُسوُل الَّ

َكاَة  ي الزَّ َلَة اْلَمْكُتوَبَة، َو ُتْؤّدِ َ، َو َل ُتْشِرُك ِبِه َشْيًئا، َو ُتِقيُم الصَّ َقاَل: َتْعُبُد الَّ

اْلَمْفُروَضَة، َو َتُصوُم َرَمَضاَن، َقاَل: َو الَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َل َأِزيُد َعَلى َهَذا 

ُه  ُ َعَلْيِه َو َسلََّم: » َمْن َسرَّ ا َولَّى َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى الَّ َشْيًئا، َو َل َأْنُقُص ِمْنُه، َفَلمَّ

َأْن َيْنُظَر ِإلَى َرُجٍل ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة، َفْلَيْنُظْر ِإلَى َهَذا «
Бір бәдәуи келіп: «Маған жаннатқа жетелейтін бір 

амал айтыңызшы», – деп өтінгенде, Пайғамбарымыз 
(с.а.с.): «Аллаһқа еш нәрсені серік қоспай құлшылық 
ет, парыз намаздарыңды оқы, парыз зекетті бер, рама-
зан оразасын ұста», – дейді. Сонда бәдәуи: «Шыбын жа-
нымды құдіретті уысында ұстаған Аллаһқа ант етейін, 
бұған басқа, артық еш нәрсе қоспаймын», – дейді. Ол 
кеткен соң, Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Кімді жаннаттық 
адамды көру қуантатын болса, мына кісіге қарасын»908, 
– дейді. 

Бұл хадисте де Пайғамбарымыз (с.а.с.) зекеттің 
маңыздылығын ашық білдірген. 

 3. Ижмағ. Пайғамбарымыздың (с.а.с.) дәуірінен 
біздің дәуірімізге дейін Ислам ғұламалары зекет 
ғибадатының парыздығына қатысты ортақ пікірде 
болған. Тіпті алғашқы халифа Әбу Бәкір (р.а.) зекет 
бермейміз деген араб тайпаларымен күрескен. Бұған 
қоса, зекет ғибадатының парыздығын қабылдамаған 

907   Бұхари, Иман, 1; Мүслим, Иман, 217
908 Бұхари, Зекет, 1973
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адамның діннен шығатыны да белгілі. Ал парыздығын 
қабылдап, бірақ орындамаса, күнәһар болады. 

Зекетін өтегендерге ақиретте берілетін 
сый-сияпат

Көптеген аяттар мен хадистерде зекетін берген 
мүміндерді ақирет күні Аллаһтың мол сый-сияпатқа 
кенелтетіні айтылған. Құран кәрімде Аллаһ тағала: 

ُهْم ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْبَل  ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َو ُعُيوٍن )15( َآِخِذيَن َما َآَتاُهْم َربُّ

ْسَحاِر ُهْم  َذلَِك ُمْحِسِنيَن )16( َكاُنوا َقِليًل ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن )17( َو ِباْلَ

اِئِل َو اْلَمْحُروِم َيْسَتْغِفُروَن )18( َو ِفي َأْمَوالِِهْم َحقٌّ لِلسَّ
«Шындығында, тақуалар бақшаларда, 

бұлақтарда болады. Олар өздеріне Раббыларының 
бергенін алады. Өйткені олар бұдан бұрын жақсылық 
істеуші еді. Олар түнде аз ғана ұйықтаушы еді. Олар 
таң сәрілерде кешірім тілеуші еді. Олардың малда-
рында сұрағанға да, сұрамағанға да тиесілі үлес 
бар»909, – деп зекет берушілердің бұл дүниедегі жақсы 
ісінің жемісін ақиретте беретінін баяндаған. 

Басқа бір аятта: َبْعٍض َأْولَِياُء  َبْعُضُهْم  اْلُمْؤِمَناُت  َو  اْلُمْؤِمُنوَن   َو 

َكاَة َو َلَة َو ُيْؤُتوَن الزَّ َيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيِقيُموَن الصَّ  َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو 

َ َعِزيٌز َحِكيٌم ُ ِإنَّ الَّ َ َو َرُسولَُه ُأولَِئَك َسَيْرَحُمُهُم الَّ  ُيِطيُعوَن الَّ
«Мүмін ерлер мен мүмін әйелдер – бір-

біріне көмекші. Олар жақсылыққа шақырып, 
жамандықтан тыяды. Сондай-ақ олар намазда-
рын толық орындап, зекет береді. Аллаһқа және 
елшісіне бой ұсынады. Расында, Аллаһ тым үстем, 

909 «Зарият» сүресі, 15-19-аяттар.
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аса дана»910, – дейді. Яғни дәулетті мүминнің белгісі 
намазымен қатар зекетті де толық беруі. 

Ал, Пайғамбарымыздың (с.а.с.) хадистерінде 
мұқтаждарға көмектесіп, байлығының зекетін бер-
гендерге періштелердің дұға тілейтіндігі айтылған. 
Сондай-ақ малы азаймай, керісінше, молаятыны жайлы 
мүміндерді сүйіншілеген. Бұл жайында Аллаһ елшісі 

(с.а.с.) Әбу Хұрайра жеткізген хадисте: َما ِمْن َيْوم ُيْصِبح اْلِعَباد 

َيُقوُل اْلَخُر ُمْنِفًقا َخَلًفا َو  َأْعِط  اللَُّهمَّ  َأَحَدُهَما  َفَيُقوُل  َيْنِزَلِن   ِفيِه ِإلَّ َوَمَلَكاِن 

 Күн сайын пенделер ұйқысынан оянған» اللَُّهمَّ َأْعِط ُمْمِسًكا َتَلًفا 
уақытта екі періште түсіп, оның біреуі: «Я, Раббым! 
Жақсылыққа жұмсаушының жұмсағанын (дүниесі мен 
сауапты амалын) есесімен қайтар», – десе, екіншісі: 
«Уа, Раббым! Сараңды шығынға ұшырат»911, – деп 
тілейді. Демек, бұл дүниеде мұқтаждарды қуантып, 
алғысын алған адамға періштелер де игі тілеу тілейді 
екен.

Зекетін өтемегеннің ақиретте тартатын 
жазасы

Әбу Хұрайра Пайғамбарымыздың (с.а.с.) былай 

дегенін риуаят етеді: َيْوَم لَُه  ُمّثَِل  َزَكاَتُه  ُيَؤّدِ  َفَلْم  َماًل،   ُ الَّ آَتاُه   َمْن 

ُقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمَّ َيْأُخُذ ِبلهزمَتْيِه- يعني:  اْلِقَياَمِة ُشَجاعًا أْقَرَع، لَُه َزِبيَبَتاِن، ُيَطّوِ

 Зекетін бермеген адамның» ِشْدِقيِه: ُثمَّ َيُقوُل: َأَنا َماُلَك، َأَنا َكْنُزَك. 
байлығы ақирет күні адырайған екі көзінің үстінде қою 
қара дағы бар алып қара жылан бейнесіне енеді. Ол 
қиямет күні иесінің мойнына оралып, аузымен иесінің екі 
ұртынан тістеп тұрып: «Мен сенің дүниедегі (қатты 

910 «Тәубе» сүресі, 71-аят.
911 Бұхари, Зекет, 1410; Мүслим, Зекет, 57
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жақсы көрген) байлығыңмын, мен сенің (жинаған) 
қазынаңмын»912, – дейді. Сосын Пайғамбарымыз (с.а.с.) 

мына аятты оқыды: ِمْن َفْضِلِه ُ  َو َل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَمآ َءاَتاُهُم الَّ

ِ ِميَراُث ِبِه َيْوم اْلِقَياَمِة َو ِلَّ ُقوَن َما َبِخُلوْا  لَُّهْم َبْل ُهَو َشرٌّ لَُّهْم َسُيَطوَّ  ُهَو َخْيرًا 

ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر َماَواِت َو اْلَْرِض َو الَّ  Аллаһтың кеңшілігінен» السَّ
өздеріне берілген нәрселерін (басқаларға бермей) 
сараңдық істегендер бұл істерін өздеріне қайырлы 
деп ойламасын, керісенше (бұл істері) өздері үшін 
ең үлкен жамандық. Ақирет күні сараңдық жасаған 
дүниелері мойындарына оралады»913, – деген. 

Басқа бір аятта сараңдардың ақиреттің күйзелтуші 

азапқа ұшырайтындығы жайлы: َة َهَب َو اْلِفضَّ  َو الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ

ْرُهْم ِبَعَذاٍب َألِيٍم، َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنََّم ِ َفَبّشِ  َو َل ُيْنِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل الَّ

ْنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكْنُتْم  َفُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َو ُجُنوُبُهْم َو ُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنْزُتْم ِلَ

-Алтын, күмісті жинап, оны Аллаһтың жолын» َتْكِنُزوَن
да жұмсамағандарға күйзелтуші азапты сүйіншіле, 
жинаған алтын мен күмістері тозақ отында 
қыздырылып, онымен маңдайлары, қабырғалары 
және арқалары таңбаланатын қиямет күні оларға: 
«Міне, мынау өздерің үшін жиған дүниелерің. Ал 
енді қанеки, жинағандарыңның дәмін татыңдар!»914 
– деп, Аллаһ тағала зекеті берілмеген малдың ақиретте 
зейнет емес, бейнет болатынын қатаң ескерткен. Әнас 
жеткізген хадисте Аллаһ елшісі (с.а.с.):

ْغِنَياِء ِمْن اْلُفَقَراِء  ُ َعَلْيِه َو َسلََّم َقاَل: ) َوْيٌل لِْلَ َوَعْن َأَنس َأنَّ النَِّبّي َصلَّى الَّ
912  Бұхари, Зекет,1371; Ибн Мажә, Зекет, 2
913  «Әли-Имран» сүресі, 180-аят.
914  «Тәубе» сүресі, 34-35-аяттар.
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 ُ َيْوَم اْلِقَياَمِة َيُقوُلوَن َربََّنا َظَلُموَنا ُحُقوقَنا الَِّتي ُفِرَضْت لََنا َعَلْيِهْم َفَيُقوُل الَّ

 ُ ِ َصلَّى الَّ ْبِعَدنَُّهْم ( ُثمَّ َتَل َرُسوَل الَّ َبنَُّكْم َو َلُ َقّرِ ِتي َوَجَللِي َلُ َتَعالَى َو ِعزَّ

اِئِل َو اْلَمْحُروم ». َعَلْيِه َو َسلََّم » َو ِفي َأْمَوالِِهْم َحقٌّ لِلسَّ
«Ақирет күні кедейлердің (ақысын бермеген) 

байларға қандай өкінішті. (Кедейлер) Уа, Раббымыз! 
Бұлар бізге мойындарына парыз етілген ақымызды 
бермеді», – деп наразылық танытады. Сонда Аллаһ 
тағала: «Ұлылығым мен шексіз даңқыма серт! Сендерді 
құзырыма жақындатып, оларды өзімнен алыста-
тамын», – дейді. Содан соң Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
«Олардың малдарында сұрағанға да, сұрамағанға 
да тиесілі үлес бар» деген аятты оқыды915. 

ٍة، َل  ِ: »َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َو َل ِفضَّ َعْن َأ۪بي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل الهّٰ

َحْت لَُه َصَفاِئُح ِمْن َناٍر فُأْحِمَي  َها ِإلَّ ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ُصّفِ ي ِمْنَها َحقَّ ُيَؤّد۪

َعَلْيَها ۪في َناِر َجَهنََّم َفُيْكٰوى ِبَها َجْنُبُه َوَج۪بيُنُه َوَظْهُرُه، ُكلََّما َبَرَدْت ُأ۪عيَدْت لَُه 

۪في َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْم۪سيَن َأْلَف َسَنٍة، َحتهّٰى ُيْقٰضى َبْيَن اْلِعَباِد َفَيٰرى َس۪بيَلُه، 

ا ِإلَى النَّاِر« ا ِإلَى اْلَجنَِّة َوِإمَّ ِإمَّ

َها َوِمْن  ي ِمْنَها َحقَّ ِبُل؟ َقاَل: َوَل َصاِحِب ِإِبٍل َل ُيَؤّد۪ ِ َفاْلِ قِيَل: َيا َرُسوَل الهّٰ

َها َحْلُبَها َيْوَم ِوْرِدَها، ِإلَّ ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ُبِطَح لََها ِبَقاٍع َقْرَقٍر َأْوَفَر َما  َحّقِ

ُه ِبَأْفَواِهَها، ُكلََّما  َكاَنْت، َل َيْفِقُد ِمْنَها َف۪صيًل َواِحًدا، َتَطُؤُه ِبَأْخَفاِفَها َوَتَعضُّ

َمرَّ َعَلْيِه ُأوَلَها ُردَّ َعَلْيِه ُأْخَراَها ۪في َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْم۪سيَن َأْلَف َسَنٍة، 

ا ِإلَى النَّاِر« ا ِإلَى اْلَجنَِّة َوِإمَّ َحتهّٰى ُيْقٰضى َبْيَن اْلِعَباِد َفَيٰرى َس۪بيَلُه، ِإمَّ
915 Мажмау-зауайд, 4325
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ي  ِ َفاْلَبَقُر َواْلَغَنُم؟ َقاَل: َوَل َصاِحِب َبَقٍر َوَل َغَنٍم َل ُيَؤّد۪ ۪قيَل: َيا َرُسوَل الهّٰ

َها ِإلَّ ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة ُبِطَح لََها ِبَقاٍع َقْرَقٍر َل َيْفِقُد ِمْنَها َشْيًئا  ِمْنَها َحقَّ

لَْيَس ِفيَها َعْقَصاُء َوَل َجْلَحاُء َوَل َعْضَباُء، َتْنَطُحُه ِبُقُروِنَها َوَتَطُؤُه ِبَأْظَلِفَها 

ُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه ُأوَلَها ُردَّ َعَلْيِه ُأْخَراَها ۪في َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْم۪سيَن َأْلَف َسَنٍة 

ا ِإلَى النَّاِر« ا ِإلَى اْلَجنَِّة َوِإمَّ َحتهّٰى ُيْقٰضى َبْيَن اْلِعَباِد َفَيٰرى َس۪بيَلُه ِإمَّ

ِ َفاْلَخْيُل؟ َقاَل: »اْلَخْيُل َثَلَثٌة: ِهَي لَِرُجٍل ِوْزٌر َوِهَي لَِرُجٍل  ۪قيَل: َيا َرُسوَل الهّٰ

ا الَّتِي ِهَي لَُه ِوْزٌر َفَرُجٌل َرَبَطها ِرَياًء َوَفْخًرا َوِنَواًء  ِسْتٌر َوِهَي لَِرُجٍل َأْجٌر َفَأمَّ

ا الَّتِي ِهَي لَُه ِسْتٌر َفَرُجٌل َرَبَطَها ۪في َس۪بيِل  ْسَلِم َفِهَي لَُه ِوْزٌر َوَأمَّ َعٰلى َأْهِل اْلِ

ا الَّتِي ِهَي لَُه  ِ ۪في ُظُهوِرَها َوَل ِرَقاِبَها َفِهَي لَُه ِسْتٌر َوَأمَّ ِ، ُثمَّ لَْم َيْنَس َحقَّ الهّٰ الهّٰ

ْسَلِم ۪في َمْرٍج َأْو َرْوَضٍة َفَما َأَكَلْت  ْهِل اْلِ ِ ِلَ َأْجٌر َفَرُجٌل َرَبَطَها ۪في َس۪بيِل الهّٰ

ْوَضِة ِمْن َشْيٍء ِإلَّ ُكِتب لَُه َعَدَد َما َأَكَلْت َحَسَناٌت  ِمْن ٰذلَِك اْلَمْرِج َأِو الرَّ

َوُكِتَب لَُه َعَدَد َأْرَواِثَها َوَأْبَوالَِها َحَسَناٌت َوَل َتْقَطُع ِطَولََها َفاْسَتنَّْت َشَرًفا َأْو 

ُ لَُه َعَدَد آَثاِرَها َوَأْرَواِثَها َحَسَناٍت َوَل َمرَّ ِبَها َصاِحُبَها  َشَرَفْيِن ِإلَّ َكَتَب الهّٰ

ُ لَُه َعَدَد َما َشِرَبْت  َعٰلى َنْهٍر َفَشِرَبْت ِمْنُه َوَل ُي۪ريُد َأْن َيْسِقَيَها ِإلَّ َكَتَب الهّٰ

َحَسَناٍت«

ِ َفاْلُحُمُر؟ َقاَل: »َما ُأْنِزَل َعَليَّ ِفي اْلُحُمِر َشْيٌء ِإلَّ هِذِه  ۪قيَل: َيا َرُسوَل الهّٰ

ٍة َخْيًرا َيَرُه َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل  ُة اْلَجاِمَعُة: }َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ اْليُة اْلَفاذَّ

ا َيَرُه{ ٍة َشرًّ َذرَّ
Әбу Хұрайра (р.а.): «Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Қиямет-

қайым орнағанда, мына дүниеде алтыны мен күмісі 
бола тұра, соның зекетін бермеген әрбір адамның 
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мал-мүлкінен жасалған жалпақ тілімшелер отқа 
қыздырылып, сонымен оның екі бүйірі, маңдайы және 
арқасы күйдірілетін болады. Осылайша мерзімі елу мың 
жылға тең келетін бір күн бойы Аллаһтың құлдары 
арасында үкім беріліп, (кімнің қайда баратыны белгілі 
болып), әлгі адамға да, не жұмақтың, не тозақтың 
жолы көрсетілгенше, қыздырылған тілімшелер суыған 
сайын қайта-қайта қыздырылып, сонымен азаптала-
тын болады», – деп айтты. 

Сахабалар: «Уа, Аллаһтың елшісі! Ал зекеті 
берілмеген түйелер жайлы не айтасыз?», – деп 
сұрады. Сонда ол: «Дүниеде иемденген түйелерінің 
зекетін бермеген әрбір адам (түйелер су ішуге келгенде 
сауып, сүтін мұқтаждарға беру де түйелердің ақысын 
өтеудің бір түрі) қиямет күні теп-тегіс жазық алаңға 
жатқызылып, түйелері күйлі қалпымен, кішкене бо-
тасына дейін бірі қалмай әлгі адамды тұяқтарымен 
жаншып, тістерімен қыршып өтетін болады. Осылай-
ша мерзімі елу мың жылға тең келетін бір күн бойы 
Аллаһтың құлдары арасында үкім беріліп, әлгі адамға 
да не жұмақтың, не тозақтың жолы көрсетілгенше 
түйелерінің алғашқысы өтсе, кейінгісі айналып келіп 
оны таптап, жаншып, азаптаумен болады», – деп 
айтты. 

Сахабалар тағы: «Уа, Аллаһтың елшісі! Ал зекеті 
берілмеген сиыр мен қой туралы не айтасыз?» – деп 
сұрады. Сонда ол: «Дүниеде иемденген сиырлары мен 
қойларының зекетін бермеген әрбір адам қиямет 
күні теп-тегіс әрі кең алаңға жатқызылып, қайқы 
мүйіздісі бар, мүйізсізі бар, мүйізі сынығы бар сиыр-
лары мен қойларының бірі қалмай оны мүйіздерімен 
сүзіп, тұяқтарымен жаншып өтетін болады. Осылай-
ша мерзімі елу мың жылға тең келетін бір күн бойы 
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Аллаһтың құлдары арасында үкім беріліп, әлгі адамға 
да не жұмақтың, не тозақтың жолы көрсетілгенше си-
ырлары мен қойларының алғашқысы өтсе, кейінгісі ай-
налып келіп оны сүзіп, жаншып, азаптайтын болады», 
– деп айтты. 

Сахабалар: «Уа, Аллаһтың елшісі! Ал жылқы 
туралы не айтасыз?» – деп тағы да сұрай түсті. 
Сонда ол: «Жылқы үш түрлі болады: кей адамның 
соры, кей адамның қорғаны және кей адам үшін сауап 
көзі болады. Иесінің соры болар жылқыға келсек, иесі 
оларды өзгелердің алдында мақтану әрі көкірек керу 
мақсатында немесе мұсылмандарға қарсы соғыста 
қолдану үшін баптайды. Бұндай жылқы – иесінің 
соры. Иесінің қорғаны болар жылқыға келсек, иесі 
оларды Аллаһ жолында ұстап, сол жылқыларының 
арқасында тапқан-таянғанынан Аллаһтың ақысын 
да беруді ұмытпайды. Бұндай жылқы иесінің (дүниеде 
пақырлықтан, ақиретте тозақ отынан) қорғаны 
болады. Ал иесіне мол сауап әкелетін жылқы болса, 
иесі оларды Аллаһ жолында ұстап, мұсылмандардың 
игілігіне пайдалану үшін жайылымда немесе кең 
бақшада бағады. Оған жылқыларының әлгі жайылым-
да немесе бақшада жайылып жүріп жеген шөбінің 
мөлшерінде, сол жерде қалдырған тезегі мен төккен 
зәрінің мөлшерінде сауап жазылып отырады. Әрі 
жылқы жібінен босап кетіп жайылымды бір-екі айнала 
шабатын болса, қалдырған әрбір ізі және тастаған 
тезегі мөлшерінде Аллаһ тағала оған сауап жазады. 
Сондай-ақ, иесі оларды өзеннің жағалауымен айдап 
өткенде, суғарғысы келмесе де, жылқылары өздігінен су 
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ішсе, Аллаһ тағала оған жылқыларының ішкен суының 
мөлшеріндей сауап жазады», – деп айтты. 

Сахабалар: «Уа, Аллаһтың елшісі! Ал есек жайын-
да не айтасыз?», – деп тағы сұрады. Сонда ол: «Есек 
мәселесіне келсек, бұл жайында маған: {Кімде-кім 
мысқалдай жақсылық жасаса, соның қарымын алады. 
Ал кімде-кім мысқалдай жамандық жасаса, соның 
есесін көреді} – деген мағынасы ауқымды әрі ерекше 
аяттан өзге уахи келген емес», – деп жауап берді»916, 
– деген.

Зекетін өтемегеннің дүниеде тартатын 
азабы

Зекетті өтемегендер бұл дүниеде жоқшылық пен 
аштыққа кіріптар болады. Пайғамбарымыз (с.а.с.) бұл 

турасында былай дейді: ِنين ِبالّسِ  ُ ِاْبَتَلُهْم الَّ ِإلَّ  َكاَة  الزَّ َقْوٌم  َمَنَع    َما 
«Зекет бермеген қауымдарды Аллаһ тағала міндетті 
түрде жоқшылық пен аштыққа ұшыратады»917.

Басқа бір хадисінде былай дейді: َولَْم َيْمَنُعوا َزَكاة َأْمَوالهْم 

َماِء َو لَْو َل اْلَبَهاِئم لَْم ُيْمَطُروا  Байлықтарының» ِإلَّ ُمِنُعوا اْلَقْطر ِمْن السَّ
зекетін бермесе, аспаннан тамшы да тамбайды. Егер 
жан-жануар болмағанда, жаңбыр да жаумас еді»918. 
Яғни Аллаһ тағала жер бетіндегі тіршілік иелеріне 
мейірімі түскендіктен ғана жаңбыр жауғызады. Бірақ 
бұл жаңбырдың дүниеде байлыққа мастанып, Аллаһтың 
үкімінен бет бұрғандар үшін ешқандай берекеті болмай-
ды.

916 Бұхари, жиһад 48; Мүслим, Зекет, 24
917 Табарани, 5/26
918 Ибн Мажә, 4019



511Зекет

Зекет кімдерге парыз?
Зекеттің белгілі бір адамға парыз болуы үшін 

төмендегі шарттардың толық болуы тиіс. Олар:
1. Мұсылман болу;
2. Азат болу;
3. Нисап мөлшері;
4. Толық иелік ету;
5. Зекет малының өсімді болуы;
6. Негізгі қажеттерінен артық болуы;
7. Нисапқа толған дүние-мүлікке бір жыл толу;
8. Қарыз болмау;
Бұларды жеке-жеке түсіндірейік: 
1. Мұсылман болу
Ғұламалар бір ауыздан басқа ғибадаттар секілді зе-

кетте де кісінің мұсылман болуын шарт деп есептейді. 
Сондықтан кәпір зекет бере алмайды. Бұған қоса, Ислам 
дінінің негізгі шарты болып саналатын бір Аллаһқа иман 
келтірмейтіндерге де зекет жүктелмейді. Өйткені зекет – 
Аллаһ разылығы үшін ғана жасалатын ғибадат. 

2. Азат болу
Себебі, құлдықтағы адам бас бостандығы 

болмағандықтан малға иелік ете алмайды. Зекет беруі 
үшін азат болуы шарт. 

«Ақыл-есі дұрыс емес адам мен балиғат жасына 
толмаған баланың малынан зекет беріле ме?» – деген 
сұрақ туындағанда, ханафи мәзһабының ғұламалары 
оларға зекеттің парыз еместігін айтқан. Дәлелі 
төмендегідей:

а) Парыз ғибадаттар орындалу үшін ниет керек. 
Ақыл-есі дұрыс емес, балиғат жасына жетпеген адам 
ниет етуді білмейді. 
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ә) Пайғамбарымыз (с.а.с.): ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثَلٍث: َعْن النَّاِئِم َحتَّى 

ِبّيِ َحتَّى َيْحَتِلَم   Үш адамға»  َيْنَتِبَه، َوَعْن اْلَمْجُنوِن َحتَّى ُيِفيَق، َوَعْن الصَّ
қалам (күнә) жазылмайды: Ақылынан адасқан адам 
айыққанға дейін, ұйқыда жатқан адам оянғанға дейін 
және балиғат жасына жетпеген балаға»919, – деген.

б) Аллаһ тағала Құран кәрімде: ُرُهْم    ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطّهِ

يِهْم ِبِه   Күнәларынан тазарып, малдары көбейіп» َو ُتَزّكِ
берекеттенуі үшін олардың (мұсылмандардың) мал-
дарынан садақа (зекет) ал...»920 – деп зекет арқылы 
күнәдан тазару мақсат етілгенін білдіреді. Алайда ақыл-
есі дұрыс емес, балиғат жасына жетпеген адамдарға 
күнә жазылмайды. 

Басқа мәзһабтарда балиғат жасына жетпеген бала-
лар мен ақыл-есі дұрыс еместерге де малының зекетін 
беру парыз делінген. Мұндай жандардың малдарының 
зекетін уәлилері береді деген. Бұның дәлелі: 

а) Құран кәрімде: يِهْم ِبِه ُرُهْم َو ُتَزّكِ ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطّهِ
«Күнәларынан арылып, малдары көбейіп 

берекеттенуі үшін олардың (мұсылмандардың) 
малдарынан садақа (зекет) ал»921, – деп үлкен-кіші, 
ақыл-есі дұрыс немесе балиғат жасына жетпегендер 
деп нақты, бөліп-жарып айтпаған. Сондықтан барлық 
мұсылман зекет арқылы тазаруға мұқтаж дейді. 

ә) Пайғамбарымыз (с.а.с.) Муазды (р.а.) Йеменге 

жіберерде былай дейді: ِفي َصَدَقًة  َعَلْيِهْم  اْفَتَرَض   َ الَّ َأنَّ   َأْعِلْمُهْم 

 Байларының малынан» َأْمَوالِِهْم، ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم َو ُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم
зекет алып, кедейлерге беруді Аллаһ тағаланың парыз 

919 Бұхари, Талақ, 11; Тирмизи, Худуд, 1
920 «Тәубе» сүресі, 103-аят.
921 «Тәубе» сүресі, 103-аят.
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еткенін сен оларға үйрет»922. Балиғат жасына жетпе-
ген балалар мен ақыл-есі дұрыс еместер зекеттен алуға 
лайықты болса, бай болған кезінде де малының зекетін 
беруге міндетті дейді. Әнас ибн Мәлік (р.а.) жеткізген 
хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Кімде- кім малы бар 
жетімге бас- көз болса, зекет малын кемітпеуі үшін, 
оның малымен сауда істесін»923, – деген. 

Ханафи ғұламалары жоғарыдағы ақыл-есі дұрыс 
емес және балиғат жасына жетпеген баланың мал-
мүлкінің зекетін, соларға қарасып жүрген жауапты 
адамдар бере алады деген хадисті әлсіз деп есептейді. 
Сонымен қатар парыз ғибадаттарда ниет шарт деген. Ал 
ақыл-есі дұрыс емес адам мен балиғат жасына жетпеген 
бала үшін ниет ету шарт емес. Сондықтан бұларға зекет 
беру парыз емес деп қарастырған. 

3. Нисап мөлшері
“Нисап” – сөзінің тілдік мағынасы «шегара, мөлшер» 

дегенді білдіреді. Терминдік мағынасы «Зекеттің 
парыздығын көрсететін белгілі бір мөлшер» дегенді 
білдіреді. 

Қандай да бір адамның күнделікті тіршілікте 
қолданылатын қажеттіліктері мен қарызынан тыс, нисап 
мөлшерінде немесе одан да көп байлығы болса, зекет 
беру парыз. Мал-мүлкінің нисабы Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) баяндауымен белгіленген. Төрт түлік малмен қоса 
басқа да байлық түрлеріне қатысты нисап мөлшерлерін 
төменде қысқаша баяндаймыз:

Түйеде: бес бас; 
Сиырда: отыз бас;
Қой мен ешкіде: қырық тұяқ;
Алтында: жиырма динар, яғни, 85 грамм;

922 Бұхари, Зекет, 1395, 1496; Ибн Мажә, Зекет, 1
923 Тирмизи, Зекет, 15; Мүшаәтул-Мәсабих, Зекет, 18
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Күмісте: екі жүз дирхам, яғни, 595 грамм;
Сауда-саттық заттарының ортақ бағасы нисап 

көлеміндегі алтын немесе күмістің құнына тең болуы 
қажет;

Егістік пен бау-бақшадан әр өнім алған сайын 
егістікті суғару жағдайына қарай өлшенеді. 

Егер егіс құдық суымен немесе қандайда бір 
сутартқыш еңбек күшін жұмсап суарылса 5 пайыз, 
жаңбыр суы немесе өзен суымен суарылса 10 пайызы 
беріледі. 

4. Толық иелік ету 
Ханафи мәзһабында толық иелігінде болу 

дегеніміз: 
а) Қолына тимеген, басқаға берген қарызын 

қайтарып алу мүмкіндігі аз болса, біреу тартып алған, 
жоғалған, теңізге түсіп кеткен, сахараға көміліп немесе 
көмген жерін ұмытып қалған және т.б жағдайларда 
дүние-мүлік өз иесінің қолына қайта оралғанға дейін 
зекеті берілмейді. Өйткені бұл мал оның толық иелігінде 
болмағандықтан зекет берілмейді. 

ә) Әбу Ханифа мәзһабында әйел адам өз ерінің уәде 
еткен мәһірін алмайынша, сол мәһірден зекет беруге 
жауапты емес. Ал ер адам зекетін бермей тұрып ал-
дымен әйелінің мәһірін (неке қиылған заматта немесе 
кешіктіріп беруге уәделессе де) беруге жауапты. Себебі 
мәһір де қарызға жатады. Егер қалған дүние-мүлкінің 
мөлшері нисапқа жетсе зекетін береді924. 

б) Біреуге кепіл болып, алып берген немесе өзі 
кепілдікке алған дүние-мүлкінен зекет берілмейді. 
Өйткені бұл дүние-мүлік өз иелігіне жатпайды. 

924  Сарахси, әл-Мухи.
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в) Сатып алған дүние-мүлкі қолына тимесе де, ол 
малдан зекет береді. Өйткені затты сатып алғаннан 
бастап толық иелігіне өтеді.

 5. Зекет малының өсімді болуы
Иелігіндегі дүние-мүліктен зекет берудің бір шарты: 

кіріс кіріп, дүние-мүліктің көбейіп тұрған болуы керек. 
Сондай-ақ пайда мен кіріс келтірмейтін, айналымға 
кірмейтін күнделікті қолданыстағы қажетті заттардан 
зекет алынбайды. Зекет малының көбеюі екі түрде 
жүреді.

Табиғи көбею: сауда-саттық арқылы келетін кіріс, 
мал-мүлік пен егістік өнімдерінен келетін кірістер ай 
сайын, жыл сайын көбейіп, өсіп отыратын табыс көзі 
болып саналады. 

Құнын жоғалтпауы: Алтын мен күміс – секілді бағалы 
заттар ешқашан құнын жоймайтын бұйымдарға жатады. 
Себебі алтын мен күміс қоғам өмірінде сауда және тауар 
айналымының басты құралы. Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
ақша және әр түрлі сауда заттарының зекетін алтын мен 
күміс арқылы бағалап, қияметке дейін құнын жоймайты-
нын білдірген. Содан бері күнделікті қажетті заттардың 
құны алтын, күміспен бағаланып келеді. Ал басқа заттар 
уақыттың өтуіне байланысты құнын жойып, жаңаланып 
тұрады. Мысалы, өткен ғасырдағы бақыр ақша қазіргі 
заманда қолданылмайды. Бірақ күнделікті өмірдегі 
ақшаның үкімі алтын, күміспен бірдей. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) және төрт халифаның ұйғаруына қарап фиқһ 
ғұламалары алтын, күміс және ақша айналымға түспей 
сандықта жатса да құнын жоймайтындықтан көбею, өсу 
ерекшелігін сақтайтынын айтқан. Сондықтан бұлардан 
зекет беру парыз деп есептелген.
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6. Негізгі қажеттерінен артық болуы
Ислам діні мұсылман адамға шамасы жететін 

міндетті ғана жүктеген. Мұсылман отбасына күнделікті 
қажеттілігінен тыс дүние-мүлкі нисап мөлшеріне 

жетсе, зекет беруі парыз болады. Құранда: َماَذا  َيْسَأُلوَنَك 

 Аллаһ жолында не беретіндіктерін сұрайды»925»  ُيْنِفُقوَن
деген. Бұл аятты Ислам ғұламалары: «Өзі және әйел-
бала шағасының күнделікті қажеттіліктерінен артылған 
дүние-мүліктен Аллаһ жолына жұмсаңдар», – деп 
түсіндіреді. Олай болса негізгі қажеттіліктен зекет 
алынбайды. 

Күнделікті өмірде қолданылатын негізгі 
қажеттіліктерге мыналар жатады:

Өзіне, әйеліне, балаларына жететін бір айлық (басқа 
бір риуаятта бір жылдық) азық- түлік, киім-кешектер; 

Тұрғылықты үйі, үй жиһаздары және отбасына 
қажетті құрал-саймандар;

Ғалымдардың кітаптары мен өнер адамдарының 
аспаптары;

Ауруға ем немесе денсаулықты күту мақсатында 
қажетті дәрі-дәрмек және т.б заттар;

Мініс көлігі, егістік және шаруашылықпен айналы-
сатын адамдардың трактор, комбайн т.б. техникалары. 
Бірақ бұл құралдармен, басқаларға жұмыс істетіп ақша 
табатын болса, тапқан ақшадан зекет беріледі;

7. Нисапқа жеткен дүние-мүлікке бір жыл 
толуы
Ханафи ғалымдарының көзқарасына сүйенсек, 

зекеті берілетін байлықтың жыл басы мен жыл соңында 
нисабы толық болуы шарт. Пайғамбарымыз (с.а.с.) бұл 

925 «Бақара» сүресі, 215-аят.
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турасында:  َل َزَكاَة ِفي اْلَماِل َحتَّى َيُحوَل َعَلْيِه اْلَحْوُل «Бір (һижри) 
жыл толмай байлыққа зекет берілмейді»926, – деген. 
Олай болса зекеті берілетін дүние-мүліктің көбейіп, 
өсетін уақыты бір жыл. Зекет малының мөлшері жыл 
ортасында көбейіп немесе азаюы зекет беруге әсерін 
тигізбейді. Маңыздысы, жылдың басы мен жыл 
соңында зекет малы толық болса, зекет беріледі. Бірақ 
егістік өнімдерінен бір жылда бірнеше рет өнім алуға 
болатындықтан, оның зекеті сол өнімді жинаған уақытта 
беріледі. Сол секілді қазбалы кен байлықтарының зекеті 
де қолға тиісімен берілетіндіктен, оған да бір жылдың 
өтуі талап етілмейді. 

 8. Қарыз болмауы
Мұсылманның қарыздары болса, сол қарыздарын 

шегергеннен кейін қалған мал-мүлкі нисам мөлшеріне 
жетсе ғана зекет парыз болады. Егер жетпесе, тек 
қарызына кетсе, онда оған зекет парыз емес. 

Ханафи мәзһабында қарызды үш түрге бөліп 
қарастырған:

а) Кісідегі қарыз.
ә) Аллаһтың парыз амалынан туындайтын қарыз. 

Мысалы, зекет т.б. 
б) Кісі істеген күнәларын жуып-шаю үшін немесе 

берген уәделерін орындай алмағаны үшін қарыз болуы. 
Мысалы, нәзір, кәффарат т.б.

Бірінші және екінші жағдайда зекет берушінің 
кісідегі қарызы нисап көлеміндегі дүние-мүлкін (85 
грамм алтыннан немесе 595 грамм күмістен) азайтқан 
жағдайда зекет парыз емес. Алайда үшінші жағдайда, 
яғни күнәларын жуып-шаю үшін қарыз болса, мұндай 
жағдайда ол зекет міндетінен босатылмайды. 

926 Әбу Дәуіт, Зекет, 5; Дарақұтни, Зекет, 1887



518 Ислам ғылымхалы 

Зекеттің дұрыс орындалуының қосымша 
шарттары

Зекет беру үшін зекет берушінің жеке басы мен мал-
мүлкіне қатысты жоғарыда аты аталған барлық шарттар 
орындалуы тиіс. Сонымен қатар зекеттің дұрыс орында-
луы үшін мынадай қосымша шарттар бар: 

1. Ниет
Амалдардың дұрыс болуы үшін басты шарт – ниет. 

Зекетті басқа нәпіл садақалар мен күнделікті істерден 
ерекшелейтін де осы ниет. Пайғамбарымыз (с.а.с.) бір 
хадисінде былай дейді: «Амалдар тек қана ниетке 
байланысты»927. Сондықтан зекет берерде шартты 
түрде жүрегімен ниет етуге тиісті. Ал тілмен жария айту 
– мұстахап. Алайда зекет алған адамның, алған мал-
мүліктің зекет малы екендігін білуі шарт емес. Зекетті 
берген кезде алушының көңіліне ауыр тимес үшін: «Сізге 
деген сыйлығымыз», – деп беруіне де болады. Зекет 
беруші, кедей кісіге жәрдем ретінде берген ақшасын, 
зекет есебіне жатқызуына болады, егер берілген ақша 
жұмсалмаған болса. Ал кедей кісі алған ақшаны немесе 
дүниені қолданып, жұмсап қойса, қанша жерден ниет 
етсе де зекет болып саналмайды. 

Зекет берерде төрт мәзһабта да ниет ету шарт. 
Егер зекетін бөліп-бөліп беретін болса, бастапқы ниеті 
жеткілікті саналады. 

Бір адам зекет бергенде, парыз зекет немесе нәзір, 
кәффарат сияқты уәжіп ғибадаттарды ниет етпестен, 
кембағалдарға бүкіл малын Аллаһ разылығы үшін 
садақа ретінде берсе, парыз зекеті мойнынан түседі. 
Өйткені ниет ету арқылы зекетті басқалай уәжіп пен 

927 Мүслим, Имара, 155; Бұхари, Бәдул-Уахи, 1.
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нәпіл ғибадаттардан ара-жігін ажырату керек болатын. 
Ал бұл жағдайда ара-жігін ажыратудың қажеті жоқ. 

2. Иелендіру (тамлик)
Иелендіру дегеніміз – байлықтың зекетін Құранда 

белгіленген адамдарға беру. Яғни, тиісті кісілерге 
зекетті қолдарына беріп, ары қарай қалай пайдала-
нуды ол кісілердің өз еріктеріне қалдыру. Кедейлерді 
тамақтандырып тойдыру, көпір, жол сияқты 
қайырымдылық істер жасау иелендіру болып саналмай-
ды. Өйткені мұндай жағдайда мұқтаж жандар ақшаны 
немесе дүние-мүлікті қалауынша жұмсай алмайды. Зекет 
алуға құқығы бар адамдар жайында Құран кәрімде:

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َو اْلَمَساِكيِن َو اْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َو اْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َو   ِإنََّما الصَّ

ـِه ۗ َو اللَّـُه َن اللَّ ِبيِل ۖ َفِريَضًة ِمّ َقاِب َو اْلَغاِرِميَن َو ِفي َسِبيِل اللَّـِه َو اْبِن السَّ  ِفي الِرّ

-Шын мәнінде, садақалар (зекеттер) кедей» َعِليٌم َحِكيٌم
кепшіктерге, түгі жоқ міскіндерге, зекетті жинауға 
тағайындалған адамдарға, көңілдері жібітілуі мақсат 
етілгендерге (жаңа мұсылмандарға), құлдарды азат 
етуге, қарызға батқандарға, Аллаһ жолына және 
қиналған жолаушыларға берілуі Аллаһ тарапынан 
парыз етілді»928делінген. 

Құранда аталған бұл сегіз топқа қатысты арнайы 
төменде түсініктеме жасайтын боламыз. 

Зекетті беруге асығу
Төрт мәзһаб ғұламалары әрбір мұсылманға 

дүние-мүлкі нисап көлеміне жеткен жағдайда зекетін 
уақытында беруін парыз деген. Байлығының зекетін 
бермей, себепсіз кешіктіру дұрыс емес. Мұндай кісі 
күнәһар болады. Өйткені зекет – зекет алушының ақысы. 
Дінімізде кісі (пенде) ақысын бермеу немесе себепсіз 

928 «Тәубе» сүресі, 60-аят.
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кешіктіру аманатқа қиянат болып табылады. Уқба ибн 
Харис (р.а) былай дейді: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَمِديَنِة اْلَعْصَر َفَسلََّم  َعْن ُعْقَبَة َقاَل َصلَّْيُت َوَراَء النَِّبّيِ َصلَّى الَّ

ى ِرَقاَب النَّاِس ِإلَى َبْعِض ُحَجِر ِنَساِئِه َفَفِزَع النَّاُس ِمْن  ُثمَّ َقاَم ُمْسِرًعا َفَتَخطَّ

ُسْرَعِتِه َفَخَرَج َعَلْيِهْم َفَرَأى َأنَُّهْم َعِجُبوا ِمْن ُسْرَعِتِه َفَقاَل َذَكْرُت َشْيًئا ِمْن ِتْبٍر 

ِعْنَدَنا َفَكِرْهُت َأْن َيْحِبَسِني َفَأَمْرُت ِبِقْسَمِتِه
«Пайғамбарымызбен (с.а.с.) бірге екінті намазын 

оқыдық. Аллаһтың елшісі сәлем беріп болды да, дереу 
орнынан тұрып, бөлмесіне қарай кіріп кетті. Көп өтпей 
сахабаларының жүзінен бұл әрекетіне таңғалғанын 
байқап былай деді: «Намазда тұрғанымда үйдегі алтын 
есіме түсті. Бұл алтынның түні бойы бізде болуын 
қаламадым. Дереу (пақыр-міскіндерге) таратылуын 
бұйырдым...»929 – дейді.

Ғалымдардың көпшілігі кембағалдарға берілетін 
садақаны үйде сақтамауға, зекетті кешіктірмеуге кеңес 
береді. Пайғамбарымыздың (с.а.с.) аталған іс-әрекетін 
үмбет үшін өнеге деп қараған.

Әрдайым жеңілдікті басты назарда ұстайтын дініміз 
зекет иесіне алушы таппай қалған жағдайда, немесе 
басқа да себептер туындағанда зекетін кешіктіріп 
беруіне рұқсат еткен. Бір риуаятта хазірет Омардың (р.а.) 
құрғақшылық жылында мұсылмандарға малдарының 
зекетін кешіктіріп келесі жылы бергізгені айтылған. 

Ислам ғұламалары парыз зекетті рақым айы болған 
Рамазан айында беруді әдетке айналдырған. Бірақ зекет 
парызын өтеу үшін белгілі бір ай немесе күн бекіту 
міндетті емес. 

Ханафи мәзһабында бір адам малының зекетін 
бөліп беруге дайындап қойғаннан кейін, әлі бермей 

929 Бұхари
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тұрып жоғалса, ұрланса немесе т.б. себептермен 
қолынан шығып кетсе, орнына жаңадан басқалай зекет 
беруге жауапты емес. Ал, егер байлығының зекетін әлі 
бөлмей тұрып малы апатқа ұшыраса, қолында қалған 
малы нисап көлеміне жетпесе, зекет парыз болмайды. 
Егер де малының кейбірі апатқа ұшырап, қолында әлі 
нисап мөлшерінен көп байлығы қалса, тек қолындағы 
байлығының зекетін береді. 

Зекеті берілетін мал-мүліктің түрлері
Зекет – адамдар арасындағы теңдікті сақтау, кедей-

кепшіктер мен байлар арасындағы қарым-қатынас 
пен бауырмалдықты күшейту үшін Аллаһ тарапынан 
бекітілген үкім. Алайда зекетке қатысты үкімнің де 
өзіндік шарттары бар. Зекет адамның мал-мүлкіне қарай 
бірнеше топқа бөлінеді. Бұлар төмендегідей: 

Ақшаның зекеті
Хазірет Пайғамбарымыз (с.а.с.), төрт халифа мен 

Омаядтар дәуірінде динар (алтын ақша) және дирхам 
(күміс ақша) қолданылған. Сол кездері қазіргідей қағаз 
ақша болмағандықтан мәзһаб имамдары қағаз ақша 
жайлы ашық еш нәрсе айтпаған. Бірақ соңғы ғасырдың 
ғалымдары алтын мен күмістің орнына қазіргі қағаз 
ақша қолданылғандықтан, зекет нисабын белгілеуде 
алтын мен күмісті негізге ала отырып есептеген. Сол 
үшін 85 грамм алтын немесе 595 грамм күмістің құнына 
тең немесе одан да көп ақшасы бар адам байлығының 
қырықта бірін зекет ретінде беруі – парыз. 

Бүгінгі таңда ақша орнына пайдаланылатын чек, 
акциялардың зекеті де ақшамен есептеледі. 

Алтынның зекеті және нисап мөлшері:
Ханафи мәзһабында алтын өңделсе де, өңделмесе 

де, тіпті әшекей үшін пайдаланылса да, барлығынан 
зекет беру – парыз. 
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Алтынның белгіленген нисап мөлшері – жиырма 
мисқал, яғни 85 грамм. Міне, осы 85 грамм алтыннан 
2.125 грамы зекет ретінде беріледі. Бұл жалпы мал-
мүліктің 2,5 пайызы болып саналады. Яғни 85 грамның 
қырық та бірі беріледі. Кісінің 85 грамм алтынға немесе 
одан да көп байлыққа ие болғанына бір жыл толуы шарт. 
Али (р.а.) жеткізген хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
алтынның нисап мөлшерін былай деп білдірген: 

 َولَْيَس َعَلْيك َشْيٌء َحتَّى َيُكوَن لَك ِعْشُروَن ِديَناًرا، َو َحاَل َعَلْيَها اْلَحْوُل،

ِديَناٍر، ِنْصُف   Алтын жиырма динарға жетпейінше» َفِفيَها 
зекет алынбайды. Сенің жиырма динар алтының 
болып, оған бір жыл толса, жарты динар зекет беруің 
керек»930. 

Алтынның басқа затпен араласуы: 
Басқа металдармен араласқан таза емес алтынның 

зекеті жайында Ислам ғұламалары әр түрлі пікір 
білдірген. Ханафи мәзһабында таза алтын басқа қоспа 
металдардан басым немесе тең болса, барлығы алтын 
деп есептеледі. Ал егер қоспа құрамы басым болса, онда 
сауда заттары сияқты өлшеніп, құны нисап мөлшеріне 
жетсе, зекеті беріледі.

Күмістің зекеті
Дінімізде күмістен зекет беруде алтындағы өлшем 

негіз болып саналады. Сондай-ақ Пайғамбарымыздан 
(с.а.с.) Әбу Сағыд әл-Худри (р.а) жеткізген хадисте 

күмістің нисап мөлшерін былай баяндаған: ِفيَما  لَْيَس 

لَْيَس ِفيَما لَْيَس ِفيَما ُدوَن َخْمِس َذْوٍد َصَدَقٌة، َو   ُدوَن َخْمِس َأَواٍق َصَدَقٌة، َو 

َصَدَقٌة  َأْوُسٍق  َخْمِس   Бес ауақтан (200 дирхамнан) аз» ُدوَن 
күмістен, бес заудтен (бес түйеден) аз түйеден, бес 

930 Бұхари, Манақибул-ансари, 27, Әбу Дәуіт, Зекет, 5



523Зекет

аусуқтан (бидай, арпа, жүгері, құрма жемісі т.б. алпыс 
уыстан) аз егістік өнімдерінен зекет алынбайды»931. 
Бұл хадистегі бес ауақ – 200 дирхамға тең. 

Әнас ибн Малик өзіне хазірет Омардың 20 динар-
дан жарым динар алуды әмір еткенін айтса, басқа бір 
риуаятта Ибн Омар хазірет Алиге: «Сахабалардан күміс 
нисабының 200 дирхам екендігіне қарсы шыққан пенде 
болмады», – деп күмістің нисап мөлшері – 200 дирхам, 
яғни 595 грамм екенін нақтылап айтқан. Осы мөлшердегі 
күміске бір жыл толған болса, оның қырықта бірін 
(2,5%) зекетке беруі парыз етілген.  

Алтын мен күмістің нисап мөлшерінен артығы 
қалай есептеледі?
Әбу Ханифаның көзқарасында алтынның мөлшері 

нисап көлемінен яғни 85 грамнан асса, бұл асқан 
алтынның мөлшері  4 мисқалға (17 грам) жетпейінше 
бұл 4 мисқалдан (17 грамнан) зекет алынбайды. Тек 85 
г алтыннан зекет алынады.  Пайғамбарымыздың (с.а.с.): 
«Әрбір қырық дирхамнан бір дирхам зекет парыз»932 – 
деген сөзін дәлел ретінде келтіреді. 

Күмістің нисап мөлшері 200 дирхам. Егер бір кісінің 
239 күміс дирхамы болса, тек 200 дирхамнан ғана зекет 
береді. Ал қалған 39 дирхамы 40-қа жетпегендіктен 
зекет берілмейді. 

Сондықтан әрбір  нисап көлемінен асқан алтын 
немесе күмістің мөлшері, алтын болса 4 мисқалға, 
күміс болса 40 дирхамға жетпесе зекет бұл мөлшерінен 
берілмейді. Ал Ханафи мәзхабынан басқа имамдар бой-
ынша алтын мен күміске қанша мөлшер қосылса, соның 
барлығын, толығымен есептеп екі жарым пайызынан 
зекет береді. 

931 Бұхари, Зекет, 4; Мүслим, 1/3
932 Ибн Мажә, Зекет, 1460 
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Егер нисап көлемінен асқан алтын 17 грамға 
жетпейтін болса, мұны басқа зекет малдарына, мысалы, 
ақшасына қосқан жағдайда нисап мөлшеріне жетсе, 
2,5% зекетін береді. Бұл мәселеде Имам Мұхаммед, 
Әбу Юсуф және Әбу Ханифадан басқа имамдардың 
пікіріне сүйенсек, 85 грамнан асқан алтыннан 17 грамм 
мөлшеріне жетсін-жетпесін қырықта бірінен зекет алы-
нады. 

Бір адамның қолында 10 динар (алтын) мен 100 дир-
хамы (күміс) болып, екеуі қосылғанда нисап мөшеріне 
жететін болса, зекеттің қайсы түрінен берілсе де дұрыс. 
Егер біреуі көбірек болса, зекетті көбірек болғанынан 
берген абзал933.

Бір адамның алтын немесе күмістен жасалған 
заттар мен бұйымдары нисап көлеміне жетіп жатса, 
зекетін екі түрлі жолдың бірімен беруі тиіс. Егер алтын-
дай берер болса, бұйымның салмағы өлшеніп, қырық 
та бірі беріледі. Ал басқа зекет малдарынан берілетін 
болса, бұйымның салмағына қарай емес, бағасына қарай 
өлшеніп беріледі.

Әшекей бұйымдар үшін пайдаланылған алтын 
мен күмістен зекет беріле ме?
Ханафи мәзһабында әйел адамдардың алтын мен 

күмістен жасалған зергерлік бұйымдары, яғни, әшекей 
алқа, сырға, білезік-жүзік немесе отбасындағы ыдыс-аяқ 
т.б. бұйымдары нисап мөлшеріне жетіп, бір жыл толса, 
алтын мен күмістің әр елдегі құнына қарай есептеліп, 
қырықта бірі зекет ретінде алынады. Амр ибн Шұғайып 
жеткізген бір хадисте: 

َأنَّ اِْمَرَأة ِمْن اْلَيَمن َأَتْت َرُسول الَّ َصلَّى الَّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َو َمَعَها اِْبَنة لََها، 
933 Дианет ішлер башканлығы: илмихал: 441ж.
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يَن َزَكاة َهَذا، َقاَل:  َو ِفي َيد اِْبَنتَها َمَسَكَتاِن َغِليَظاِن ِمْن َذَهٍب َفَقاَل لََها َأُتَؤّدِ

ُ ِبِهَما َيْوم اْلِقَياَمة ِسَواَرْيِن ِمْن َنار، َقاَل: َفَخَلَعْتُهَما،  َرَك الَّ ك َأْن ُيَسّوِ َأَيُسرُّ

ِ َو لَِرُسولِِه َفَأْلَقْتُهَما ِإلَى النَِّبّي َصلَّى الَّ َعَلْيِه َو َسلََّم َو َقالَْت: ُهَما ِلَّ
«Бір әйел Пайғамбарымызға (с.а.с.) екі қызын 

ертіп келеді. Қыздарының қос қолында да алтын 
білезік тағулы еді. Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Сен мына 
алтынның зекетін бересің бе?» – деп сұрайды. Әйел: 
«Жоқ», – деп жауап береді. Пайғамбарымыз (с.а.с.): 
«Саған қиямет күні Аллаһ тағаланың осы екі білезіктің 
орнына тозақ отынан екі білезік тағуын қалайсың ба?» 
– деп сұрайды. Сонда әлгі әйел екі білезікті шығарып: 
«Ол екеуі Аллаһ пен елшісінікі»934, – дейді. Ал Шафиғи 
мәзһабында әшекей бұйымдар үшін зекет берілмейді. 
Өйткені әшекей бұйымдар әйел адамның бұйымдары 
қатарында қаралған. Бірақ Шафиғи мәзһабында егер 
әйелдің әшекей бұйымдары нисап мөлшеріне жететіндей 
көп болса, бұны ысырап санап, зекет беруі керек деген. 

Егер әшекей бұйымдар нисап көлеміне жетсе, 
жоғарыдағы хадиске сүйене отырып Ханафи мәзһабын 
ұстану яғни зекетін беру мұқтаждарға көмектесудің 
жолын одан әрі кеңейте түспек. 

Алтын мен күміс әшекей зат ретінде қолданылсын 
немесе сандықта сақталсын бәрібір нисапқа жетсе, 
зекеті беріледі. Өйткені алтын мен күмістің болмысы 
әрқашан құнын жоймайды, өсу негізі бар. Сондай-ақ 
алтын мен күмістің өсіп, айналымда болуы шарт емес.
Ал нисапқа жетпесе зекеті алынбайды. 

Әйел адамның алтын мен күмістен басқа қымбат 
бағалы тастардан жасалған әшекей бұйымдарынан зекет 
алынбайды.

934 Әбу Дәуіт, Зекет, 3
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Төрт түлік мал жайлы
Пайғамбарымыздан (с.а.с.) жеткен бірнеше сахих 

хадисте төрт-түлік малда зекет берудің парыз екендігі 
айтылған. Әбу Хұрайра (р.а.) жеткізген хадисте:

ِبُل َعَلى َصاِحِبَها َعَلى  ُ َعَلْيِه َو َسلََّم - » َتْأِتي اْلِ ِ - َصلَّى الَّ َقاَل َرُسوُل الَّ

َها، َتَطُؤُه ِبَأْخَفاِفَها، َو َتْأِتي اْلَغَنُم  َخْيِر َما َكاَنْت، ِإَذا ُهَو لَْم ُيْعِط ِفيَها َحقَّ

َها، َتَطُؤُه ِبَأْظلِفَها َو  َعَلى َصاِحِبَها َعَلى َخْيِر َما َكاَنْت، ِإَذا لَْم ُيْعِط ِفيَها َحقَّ

َتْنَطُحُه ِبُقُروِنَها،
«Пайғамбарымыз (с.а.с.): «(Қиямет күні) түйелер 

(дүниедегі) ең тәуір кейпінде қожайынына келіп, 
егер олар тиісті (зекетін) бермеген болса, иесін 
тұяқтарымен таптайды. Қойлар да ең тың кейпінде 
қожайынына келеді. Егер оларға тиістіні бермеген 
болса, оны тұяқтарымен таптап, мүйіздерімен сүзеді», 
– деген935. 

ُد  َل ُأْلِفَينَّ َأَحَدُكْم َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَلى َعاِتِقِه َبِعيٌر لَُه ُرَغاٌء َفَيُقوُل َيا ُمَحمَّ

ِ َشْيًئا َأَل َقْد َبلَّْغُت َوَل ُأْلِفَينَّ َأَحَدُكْم  ُد َفَأُقوُل َل َأْمِلُك لََك ِمْن الَّ َيا ُمَحمَّ

ُد َفَأُقوُل  ُد َيا ُمَحمَّ َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَلى َعاِتِقِه َبَقَرٌة لََها ُثَغاٌء َفَيُقوُل َيا ُمَحمَّ

َل َأْمِلُك لََك ِمْن الَّ َشْيًئا َأَل َقْد َبلَّْغُت َوَل ُأْلِفَينَّ َأَحَدُكْم َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة 

ُد َفَأُقوُل َل َأْمِلُك  ُد َيا ُمَحمَّ َوَعَلى َعاِتِقِه َفَرٌس لََها َحْمَحَمٌة َفَيُقوُل َيا ُمَحمَّ

ِ َشْيًئا َأَل َقْد َبلَّْغُت  لََك ِمْن الَّ
«Қиямет күні ешбірің мойнына боздаған түйе 

арқалап келіп: «Уа, Мұхаммед!» «Уа, Мұхаммед!» 
демесін. Өйткені мен: «Саған жәрдем бере алмаймын. 
Мен (Саған Аллаһтың әмірін) жеткізгенмін», – деп 

935 Бұхари, Зекет, 1402
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айтамын. Сондай-ақ қиямет күні ешбірің мойнына 
мөңіреген сиырын арқалап келіп: «Уа, Мұхаммед!» «Уа, 
Мұхаммед!» демесін. Өйткені мен: «Саған жәрдем бере 
алмаймын. Мен (Саған Аллаһтың әмірін) жеткізгенмін», 
– деп айтамын. Сондай-ақ қиямет күні ешбірің мойнына 
кісінеген жылқысын арқалап келіп: «Уа, Мұхаммед!» 
«Уа, Мұхаммед!» демесін. Өйткені мен: «Саған 
жәрдем бере алмаймын. Мен (Саған Аллаһтың әмірін) 
жеткізгенмін», – деп айтамын»936, – деп төрт түлік малға 
жақсы қарау өз алдына, олардың зекетін бермеу ақиретте 
қиын жағдайға душар ететінін аңғартқан. 

Төрт-түлік малдың зекетін беру төмендегі 
шарттардың толық әзірленуіне байланысты 
атқарылмақ: 

Зекеті берілетін малдар үй жануарлары болуы керек. 
Ханафи ғұламалары егерде үй жануарлары мініске, 
жер жыртуға, жүк тасымалдау сияқты жұмыстарға 
пайдаланылса, сондай-ақ қырда өз бетімен жүрген 
жайылымдағы мал болмаса, зекет алынбайды деген 

пікірде. Пайғамбарымыз (с.а.с.): اْلَحَواِمِل َو  اْلَعواِمِل  ِفي   لَيَس 

 Жүк таситын және» َصَدَقٌة لَْيَس ِفي اْلَبَقِر اْلُمِثيَرِة َصَدَقٌة 
жұмысқа жегілетін жануарлар мен егіс жыртатын 
өгіздерден зекет алынбайды»937, – деген. 

Зекеті берілетін малдарға ие болғаннан кейін, толық 
бір жыл өтуі керек. Өйткені Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
және өзінен кейінгі халифалар қызметкерлерге жылына 
бір рет қана халықтан зекет жинататын. Пайғамбарымыз 

(с.а.с.):  َُّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل  Бір жыл толмай»  لَ زَكَاةَ فِي الْمَالِ حَت
малдан зекет алынбайды»938, – дейді. 

936 Мабсут, бабу закатул бақара 3/283
937 Әбу Дәуіт, Зекет, 5; Байһақи, 4/16; Мүснәд Әбу Ханифа, 1/460
938 Әбу Дәуіт, Зекет, 4
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Зекеті берілетін малдар бір жылдың көп бөлігін 
қырда, жайылымда өткізуі тиіс. Себебі өрісте жайыла-
тын мал жылдың көбінде жем-шөп беріп қорада бағылса 
«сәәима» болып саналмайды. Әнас (р.а.) жеткізген хади-
сте, Пайғамбарымыздың (с.а.с.):

 ِفي َصَدَقِة اْلَغَنِم: ِفي َساِئَمِتَها، ِإَذا َكاَنْت َأْرَبِعيَن ِإلَى ِماَئٍة َوِعْشِريَن َشاٌة َفِإَذا

 «Жайылымдағы «сәәима» َزاَدْت َعَلى ِعْشِريَن َو ِماَئٍة َفِفيَها َشاَتاِن
қырық қойдан жүз жиырма қойға дейін бір қой беріледі, 
ал егер жүз жиырмадан екі жүзге дейін жетсе екі қой 
беріледі»939, – дейді. Егер семіртіп сату мақсатымен 
бағылса, сауда тауарларының қатарына кіріп, басқа 
сауда тауарлары немесе ақшамен бірге есептелініп, 
жалпы құнының қырықта бірі зекет ретінде беріледі.

Зекеті берілетін малдардың нисап мөлшеріне жетуі 
шарт. Төрт түлік малдың зекетінің нисабы мен зекет 
ретінде берілетін мөлшері төмендегідей:

Түйенің зекеті
Түйе зекетінің нисап мөлшері 

ُ َعْنه- َكَتَب لَُه َهَذا اْلِكَتاَب  َعْن َأَنٍس َرِضَي ال َعْنُه: )َأنَّ َأَبا َبْكٍر -َرِضَي الَّ

َدَقِة الَِّتي  ِحيِم َهِذِه َفِريَضُة الصَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َهُه ِإلَى اْلَبْحَرْيِن: ِبْسِم الَّ ا َوجَّ لَمَّ

ُ ِبَها  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم- َعَلى اْلُمْسِلِميَن َوالَِّتي َأَمَر الَّ ِ -َصلَّى الَّ َفَرَض َرُسوُل الَّ

َرُسولَُه، َفَمْن ُسِئَلَها ِمْن اْلُمْسِلِميَن َعَلى َوْجِهَها َفْلُيْعِطَها، َوَمْن ُسِئَل َفْوَقَها 

ِبِل َفَما ُدوَنَها ِمْن اْلَغَنِم ِمْن ُكّلِ َخْمٍس  َفَل ُيْعِط: ِفي َأْرَبٍع َوِعْشِريَن ِمْن اْلِ

َشاٌة ِإَذا َبَلَغْت َخْمًسا َوِعْشِريَن ِإلَى َخْمٍس َوَثَلِثيَن َفِفيَها ِبْنُت َمَخاٍض ُأْنَثى، 

َفِإَذا َبَلَغْت ِستًّا َوَثَلِثيَن ِإلَى َخْمٍس َوَأْرَبِعيَن َفِفيَها ِبْنُت لَُبوٍن ُأْنَثى، َفِإَذا 
939 Бұхари, Зекет, 1454
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ٌة َطُروَقُة اْلَجَمِل، َفِإَذا َبَلَغْت َواِحَدًة  َبَلَغْت ِستًّا َوَأْرَبِعيَن ِإلَى ِسّتِيَن َفِفيَها ِحقَّ

َوِسّتِيَن ِإلَى َخْمٍس َوَسْبِعيَن َفِفيَها َجَذَعٌة، َفِإَذا َبَلَغْت َيْعِني ِستًّا َوَسْبِعيَن ِإلَى 

ِتْسِعيَن َفِفيَها ِبْنَتا لَُبوٍن، َفِإَذا َبَلَغْت ِإْحَدى َوِتْسِعيَن ِإلَى ِعْشِريَن َوِماَئٍة َفِفيَها 

َتاِن َطُروَقَتًا اْلَجَمِل، َفِإَذا َزاَدْت َعَلى ِعْشِريَن َوِماَئٍة َفِفي ُكّلِ َأْرَبِعيَن ِبْنُت  ِحقَّ

ِبِل َفَلْيَس  ٌة، َوَمْن لَْم َيُكْن َمَعُه ِإلَّ َأْرَبٌع ِمْن اْلِ لَُبوٍن َوِفي ُكّلِ َخْمِسيَن ِحقَّ

ِبِل َفِفيَها َشاٌة  ِفيَها َصَدَقٌة ِإلَّ َأْن َيَشاَء َربَُّها، َفِإَذا َبَلَغْت َخْمًسا ِمْن اْلِ
Әнастың (р.а.) жеткізуінше, Пайғамбарымыздың 

(с.а.с.) Әбу Бәкірді Бахрейнге жібергенде жазған хатын-
да былай жазылған: 

«Аса рақымды әрі мейірімді Аллаһтың атымен ба-
стаймын. Аллаһ тағала елшісіне зекетті мұсылмандарға 
парыз еткенін білдірді. Бір мұсылманнан зекет беруі 
шариғат жолымен талап етілсе берсін, лайықты 
мөлшерден артық сұраса бермесін: «Қолындағы 24 
түйеден аз болса, әр бес түйеде бір қой. 25-35 түйе 
болса, бір жасар ұрғашы бота, 36-45 түйесі болса, екі 
жасар ұрғашы тайлақ, 46- 60 түйесі болса, үш жасар 
ұрғашы түйе, 61-75 түйесі болса, төрт жасар ұрғашы 
түйе,76-90 түйесі болса, екі жасар 2 ұрғашы тайлақ, 
91-120 түйесі болса, үш жасар 2 ұрғашы түйе. Егер 
түйе 120-дан асса, әр 40 түйе үшін екі жасар ұрғашы 
бір тайлақ, 50 түйе үшін үш жасар бір ұрғашы түйе 
береді. Төрт түйесі ғана бар кісіге зекет парыз емес, 
бірақ қаласа бір қой (ешкі) береді. Ал беске жетсе бір қой 
– парыз»940, – деп анық көрсетілген. Ханафи мәзһабында 
түйенің саны 120-дан асқан жағдайда жоғарыдағы хади-
сте көрсетілген реттік үлгідегідей түйенің санына қарай 
есептеліп, зекеті беріледі. Мысалы, 121-ден 144-ке дейін 

940 Бұхари, Зекет, 1453
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үш жасар 2 түйе және 5 қой немесе 5 ешкі береді. 145-
тен 149-ға дейін үш жасар 2 түйе мен бір жасар бір бота 
беріледі. Түйе саны 150-ге жеткенде үш жасар үш түйе 
беріледі.

Бұдан кейін 174-ке дейін әр 5 түйе үшін 1 қой яки 
ешкі беріледі. 175-тен 185-ке дейін үш жасар үш түйе 
мен бір жасар бір бота беріледі. 

186-дан 195- ке дейін үш жасар үш түйе мен екі 
жасар бір тайлақ беріледі.

196-дан 200-ге дейінгі түйе үшін үш жасар 4 түйе 
беріледі. Яғни, жүз елуден кейін 50 түйеде жасалған есеп, 
екі жүзден кейінгі әр 50 түйеде де қолданылған. Зекет 
ретінде берілетін түйе не арық, не семіз орташа күйде 
және жоғарыда хадисте айтылғандай ұрғашы болуы 
шарт. Еркек түйе берілетін жағдайда құны беріледі.

Түйенің зекеті
Нисап мөлшері Берілуі парыз болған мөлшер

5-9 түйе 1 қой
10-14 түйе 2 қой
15-19 түйе 3 қой
20-24 түйе 4 қой
25-35 түйе Екі жасар ұрғашы бота
36-45 түйе Үш жасар ұрғашы тайлақ
46-60 түйе Төрт жасар ұрғашы түйе
61-75 түйе Бес жасар ұрғашы түйе
76-90 түйе Үш жасар 2 ұрғашы түйе
91-120 түйе Бес жасар 2 ұрғашы түйе
Түйенің зекеті Пайғамбарымыз (с.а.с.) бен халифалар 

кезеңінде осылайша берілгендіктен Ислам ғұламалары 
тарапынан пікір қайшылығы туындамаған. Ал бұл 
саннан жоғары қарай (121 ден ары қарай) түйенің зекеті 
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қандай тәсілмен берілетіндігі жайлы мәзһаб ғалымдары 
түрлі пікір білдірген. Сондықтан Әбу Ханифа мәзһабы 
бойынша 121 түйеден асқан түйенің зекетін беру үшін, 
зекет қайта бастан есептеледі. 

Сиырдың зекеті
Қырда бағылған сиыр саны отызға жетсе, нисап 

мөлшеріне жеткен болып саналады. Ал отыздан аз болса, 
зекет берілмейді. Пайғамбарымыз (с.а.с.) Муазды (р.а.) 

Йеменге жібергенде: ُمِسنًَّة َأْرَبِعيَن  ُكّلِ  ِمْن  اْلَبَقِر  ِمَن  آُخَذ  َأْن   َأَمَرِنْي 

 Әрбір отыз сиыр үшін бір таби» َوِمْن ُكّلِ َثَلِثيَن َتِبيًعا َأو َتِبيَعًة
немесе бір табиа (екі жасар ұрғашы немесе еркек тана), 
әр қырық сиыр үшін бір мусинна (үш жасар еркек немесе 
ұрғашы құнажын сиыр) зекет беріледі»941, – деп әмір 
еткен. Олай болса әр отыз сиырда екі жасар бір тана, әр 
қырық сиырда үш жасар бір сиыр беріледі. Мысалы, 120 
сиыры бар адам қаласа, екі жасар төрт тана немесе үш 
жасар үш сиыр берсе де болады. Өйткені 120-ны 30-дан 
төрт немесе 40- тан үшке бөлуге болады.

Сиырдың зекеті
Сиыр Берілетін зекет саны

30-39 сиыр Бір жа стан асқан 1 та на  
немесе бір бұқа

40-59 сиыр Екі жа стан асқан 1 сиыр
60-69 сиыр Бір жа сар 2 та на 
70-79 сиыр Бір жа сар 1 та на, екі жа сар 1 сиыр
80-89 сиыр Екі жа сар 2 сиыр
90-99 сиыр Бір жа сар 3 та на 
100-109 сиыр Бір жа сар 2 та на, екі жа сар 1 сиыр 

941 Тирмизи, Зекет, 5/622
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Имам Әбу Юсуф пен Имам Мұхаммедтің айтуынша 
буйвол (жабайы сиыр), сиырға саналғандықтан сиырлар-
мен қосылып зекет алынады. Ал Әбу Ханифа бойынша 
үйдің сиырымен жабайы жануардың қосылып, екеуінен 
туылған жануар зекет малынан саналу үшін оның анасы 
үй жануары яғни сиыр болуы керек. Яғни анасы үй жа-
нуары болса, зекет малына қосылады, ал анасы жабайы 
жануар болса, зекет малынан саналмайды942.

Қой мен ешкінің зекеті
Қырда бағылған қой мен ешкі саны қырық болса, 

нисап мөлшеріне жеткен болып есептеледі. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.):  َشاٌة َشاًة  َأْرَبِعيَن  ُكّلِ   Әрбір» ِفي 
қырық қойдан бір қой беру парыз»943, – дейді.

Әнас (р.а.) жеткізген тағы бір хадисте: 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) Әбу Бәкірге жазып кеткен хатын 
былай деп жалғастырады:

ِفي َصَدَقِة اْلَغَنِم: ِفي َساِئَمِتَها، ِإَذا َكاَنْت َأْرَبِعيَن ِإلَى ِماَئٍة َوِعْشِريَن َشاٌة َفِإَذا 

َزاَدْت َعَلى ِعْشِريَن َو ِماَئٍة َفِفيَها َشاَتاِن، ِإلَى ِماَئَتْيِن َفِإَذا َزاَدْت َعَلى ِماَئَتْيِن 

ِإلَى َثَلِثِماَئٍة َفِفيَها َثَلُث ِشَياٍه َفِإَذا َزاَدْت َعَلى َثَلِثِماَئٍة َفِفي ُكّلِ ِماَئِة َشاٍة َشاٌة 

ُجِل َناِقَصًة َعْن َأْرَبِعيَن َشاٍة َشاٌة َواِحَدٌة، َفَلْيَس ِفيَها  َو ِإَذا َكاَنْت َساِئَمُة الرَّ

َصَدَقٌة ِإلَّ ِإْن َشاَء َربَُّها
«Қырда жайылған қой (ешкі) 40-тан 120-ға дейін 

бір қой, 121- ден 200-ге дейін екі қой, 201-ден 399-ға 
дейін үш қой, (400-ден 499-ға дейін төрт қой. 500-ге 
жеткеннен) кейін әрбір жүз қой үшін бір қой қосылып 
отырады. Егер жайылымдағы мал 40-тан аз болса 

942 Уаһбату Зухайли; Ислам фиқһ ансиклопедиясы, 3/336
943 Ибн Мажә, Зекет, 13
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зекет парыз емес, малдың иесі қаласа садақа береді»944, 
– дейді. 

Қой мен ешкі бір-біріне қосқанда нисап көлеміне 
жететін болса, бірге есептеледі және қой мен ешкінің 
еркегі немесе ұрғашысы деп бөлмегендіктен, мұндай 
айырмашылық жоқ. Мысалы, 35 қой, 5 ешкісі бар адам 
бір қой, егер ешкісі көп болса бір ешкі беруі – парыз. 
Қой мен ешкінің саны тең болса, қайсысынан берсе де 
ерікті. Ылғи ешкі болса зекетіне қой немесе ылғи қой 
болса зекетіне ешкі берілмейді. 

Қой мен ешкінің саны Берілетін зекет саны
 40-120  1 қой
 121-200  2 қой
 200-399  3 қой
 400-499  4 қой
 500-599  5 қой
 600-699  6 қой
 700-799  7 қой
 800-899  8 қой 
 900-999  9 қой 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): َدَقِة َهِرَمٌة َو َل َذاُت  َو َل ُيْؤَخُذ ِفي الصَّ

 Зекет беруші кәрі, бойында кемшілігі бар мал бере» َعْيٍب
алмайды» 945, – деген. 

Жоғарыдағы хадиске сүйенсек, зекетке берілетін мал 
орташа болғаны дұрыс. Өте арық, ақсақ, соқыр немесе 
бір жасқа толмаған қозы немесе лақ зекетке берілмейді. 
Бірақ малдың төлдері енелік малдармен бірге болса, 

944 Әбу Дәуіт, Зекет, 4
945 Әбу Дәуіт, Сүнән, 2/8
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енелік малдардың қатарына кіріп, зекет малы ретінде 
есепке алынады. 

Қолдағы төрт түлік малдың төлдерінен зекет 
алына ма? 
Бір адамның қолындағы малы төлдегеннен кейін 

енелік малдары өліп немесе басқа төлге ауысты-
ру себепті қолында бір түлік малдың тек төлі қалса, 
зекет берілмейді. Әбу Ханифа мен Имам Мұхаммедтің 
көзқарасында бірыңғай қозы (лақ), бұзау немесе бо-
тадан зекет берілмейді. Сиыр мен түйенің төлін де 
жоғарыдағы хадистің үкіміне жатқызған. Алайда 
бірыңғай төлдің арасында бір үлкен қой (ешкі), сиыр 
яки түйесі болса, зекеті төлінен емес (орташа) үлкенінен 
беріледі. Басқа ғұламалар бірыңғай төл болса да арасы-
нан зекеті беріледі деген. Өйткені малдың төлі де үлкені 
секілді бірыңғай төл болуы зекеттің парыздығына әсер 
етпейді деген. 

Жылқы, қашыр және есектің зекеті
Ислам ғұламалары қашыр мен есекке зекет 

берілмейтінін бір ауыздан мақұлдаған. Бірақ сату 
мақсатымен бағылған болса, құнының қырықта бірі зекет 
ретінде берілетінін айтқан. Ал жылқының зекеті жайлы 
екі түрлі көзқарас бар: Әбу Ханифа мал иесі қаласа 
әр жылқысына бір динар немесе құнының қырықта 
бірін зекет ретінде береді дейді. Жәбир (р.а) жеткізген  

хадисте: ِفي ُكّلِ َفَرٍس َساِئَمٍة ِديَناٌر َأْو َعَشَرُة َدَراِهَم «Жайылымдағы 
әр жылқының зекеті бір динар (алтын) немесе он дирхам 
(күміс)»946, – дейді. Омар (р.а.) Ұбайда ибн Жаррахқа 
жылқының зекеті жайлы хат жазып: «Мал иесі қаласа әр 
жылқысы үшін бір динар немесе жылқысын бағалап, әр 
екі жүз дирхамнан бес дирхам берсін», – деген. 

946 Насбур-райә, 2/357
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Алайда, еркек аттар үшін қандай ниетпен бағылса 
да зекет берілмейді. Ал сауда ниетімен бағылған жылқы 
болса, сауда тауарына ұқсас құны есептеліп зекеті 
беріледі. 

Әбу Юсуф пен Имам Мұхаммедтің көзқарасында 
жылқыға зекет беру парыз емес. Дәлелі Әбу Хұрайрадан 

жеткен хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.): اْلُمْسِلِم َعَلى   لَْيَس 

َصَدَقٌة  َعْبِدِه  َل  َو  َفَرِسِه   Мұсылман адамға құлы мен» ِفى 
жылқысы үшін зекет беру парыз емес»947, – дейді. Зайд 
ибн Сәбит (р.а.) бұл хадисте мініс, яғни Аллаһ жолына 
арналған жылқы айтылған деп түсіндірген. Егер жылқы 
жылдың көбінде қырда көбейту мақсатында бағылса, 
Әбу Ханифаның көзқарасын негізге алу – абзал, яғни 
зекетін жоғарыдағы өлшем бойынша беру керек. 

Малдың зекетінің жарамды болу шарттары
1. Зекет малы ауру, аяғы ақсақ, кәрі-құртаң т.б. құнын 

түсіретін айыптардан ада болуы керек. Пайғамбарымыз 

(с.а.с.): َتْيٌس، ِإل َل  َو  َعواٍر،  َذاُت  َل  َو  َهِرَمٌة،  َدَقِة  اْلصَّ ِفي  ُيْخَرُج  َل   َو 

ُق ّدِ اْلُمصَّ َيَشاَء   Зекет беруші кәрі, соқыр, бір жасқа» َأْن 
толмаған малды бере алмайды. Бұлардан басқа қалаған 
малын зекетке береді»948, – дейді. Өйткені зекет малы 
кедей-кепшіктің игілігіне жарауы тиіс. Ал айыпты мал 
кемістігі болғандықтан жарамсыз саналады. 

2. Ғұламалар түйенің зекеті тек ұрғашысынан 
берілетіндігіне бір ауыздан келіскен. Бірақ Ханафи 
мәзһабында еркек түйенің құнын берсе де болады. Ал 
сиырда еркек немесе ұрғашысының айырмашылығы 
жоқ, қалағанынан берсе болады. Ал қойда ұрғашысын 
берген дұрыс. 

947 Бұхари, Зекет, 1463; Әбу Дәуіт, Зекет, 10
948 Бұхари, Зекет, 1455; Әбу Дәуіт, Зекет, 4
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3. Төрт-түлік малдың зекетін бергенде жоғарыдағы 
хадистерде көрсетілгендей жас шамасына да көңіл бөлу 
керек. Жасының нақты күнін білмесе де мезгілін білсе 
жеткілікті. 

4. Зекетке берілген мал орташа болғаны дұрыс. 
Ибн Аббас (р.а) жеткізген хадисте Пайғамбарымыз 

(с.а.с.) Муазға: َفِإنَُّه اْلَمْظُلوِم  َدْعَوَة  َو  ِإيَّاَك  َو  َأْمَوالِِهْم،  َكَراِئَم  َو   َفِإيَّاَك 

ِحَجاٌب  ِ الَّ ُدوِن  ِمْن  لََها   Сен малдың жақсысын алудан» لَْيَس 
сақтан! Жәбірленушінің дұғасынан қорық. Өйткені 
оның (жәбірленуші) дұғасы мен Аллаһтың арасында 
перде жоқ»949, – дейді. Яғни, малдың нашар, айып-
тысын кедей-кепшікке беру дұрыс болмағаны сияқты 
байлардың жақсы малын таңдап алу да, байларға 
жасалған зұлымдық болып саналады. Егер зекеті 
берілетін малдың барлығы кәрі-құртаң немесе бойында 
кемістігі бар болса, олардың ішінен біреуін зекет ретінде 
беруге болады. Негізінде орташа мал алынғаны дұрыс. 

 Сауда заттарының зекеті
Аллаһ тағала Құранда: «Әй, мүміндер! 

Табыстарыңның және сендер үшін жерден шығарған 
нәрселерімнің жақсыларынан тиісті орынға 
жұмсаңдар»950– деген. Бұл аятта «табыстарың» деп 
сауда заттары мен егіс өнімдерінің зекеті меңзеліп тұр. 

Саура ибн Жүндүб жеткізген хадисте: ُنْخِرَج َأْن  َيْأُمُرَنا   َكاَن 

لِْلَبْيِع ُنِعدُّ  الَِّذي  ِمْن  َدَقَة   Бізге (Пайғамбарымыз (с.а.с.))» الصَّ
сауда-саттық мақсатында дайындаған заттарымыз-
дан зекет беруге бұйыратын еді»951, – дейді. Бұл хадис 
– сауда тауарындағы зекеттің парыздығына дәлел.

949 Бұхари, Зекет, 1458
950 «Бақара» сүресі, 267-аят.
951 Әбу Дәуіт. Малик, Мудаууана, Мысыр 1321, 2/14; Шафиғи, 2/38
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Ханафи мәзһабында төмендегі шарттар 
толық болса, сауда заттарынан зекет беру – 

парыз: 

1. Нисап мөлшеріне жету: 
Сауда заттарының қандай түрі болсын, барлығының 

құны 85 грамм алтынмен немесе 595 грамм күмістің 
құнымен бағаланып жергілікті базар нарқымен 
есептеледі. 

Базарда теңге мен шетелдік валютаның халық арасын-
да айналымы бірдей болған жағдайда, кедейлерге теңге 
тиімді болса теңгемен, шетелдік валюта тиімді болса 
сонымен сауда заттарының толық бағасы шығарылады. 
Тауарды сатып алған ақшамен бағалайды деген көзқарас 
та бар. Бүкіл тауарының құнына қолындағы ақшасын, 
чектерін және басқалардан алу мүмкіндігі басым болған 
қарыз ақшаларын қосып есептейді. Содан кейін басқаға 
беретін қарызы сияқты шығынын есептеп шығарғаннан 
кейін, қалған тауарлардың құнынан 2,5% мөлшерін зекет 
ретінде береді. Егер зекетін сауда затының бірыңғай 
бір түрінен ғана беретін болса, зекетін ақшалай немесе 
сауда затының түрінен қырықта бірін берсе де болады.

Жыл ортасында саудасын басқа саудаға ауыстырған 
жағдайда да ешқандай кедергі жасамайды. Жыл соңында 
қолындағы дүние-мүлкі нисапқа жетсе, зекет беру – 
парыз. 

Жыл басымен салыстырғанда жыл соңында 
алтын, күмістің құны өсіп немесе арзандап кетсе, 
Әбу Ханифаның көзқарасы бойынша, жыл басындағы 
құнымен, Әбу Юсуф пен Имам Мұхаммедтің 
көзқарасында, жыл соңындағы құнымен есептеліп зекет 
беріледі. Қайсы көзқарасты алса да дұрыс саналады. 
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2. Бір жылдың толуы:
Сауда-саттықта нисап көлеміндей мал-мүлік 

иеленгеніне толық бір жылдың өтуі тиіс. Сауда заты 
жыл басы мен соңында нисап көлемінен азайма-
са, жыл ортасындағы өзгерістер (азайып-көбеюлер) 
зекеттің берілуіне әсер етпейді. Өйткені жыл басын-
да нисап көлеміндей байлыққа иелік етуі оның зекет 
беретіндей дәулетті екенін дәлелдесе, жыл соңында 
нисап көлеміндей байлығының болуы ол кісінің зекет 
беруі парыз екенін көрсетеді. Ал жыл басында нисапқа 
жететіндей байлығы болып, жыл соңында нисап 
көлеміне жетпей қалса, зекет алынбайды.

Сондай-ақ сауда заттарында жыл басы мен соңын 
есте сақтап қалу қиын болса, жылдың белгілі бір айын 
белгілеп қоюға болады. Өткен ғасырлардағы салиқалы 
ғұламалардың көпшілігі байлықтарының зекетін 
берекелі рамазан айында беруді әдетке айналдырған. 
Әр жылдың зекетін, сол жылдың рамазан айында беріп 
тұрған абзал.

3. Сатып алынған заттың зекетін беру сатып 
алушының ниетіне байланысты: 
Бір адам басқа біреуден сауда мақсатымен мал-мүлік 

сатып алса немесе иелігіндегі дүние-мүлкін айналымға 
саларда сауда-саттық ниеті болып, құны нисап көлеміне 
жетсе, ол заттың зекетін береді. Зекетін берер кезде сауда 
затының зекеті деп арнайы ниет етеді. Ал төрт түлік мал 
сияқты өсіру мақсатында бағылып отырған мал-мүліктің 
зекеті Пайғамбарымыздың (с.а.с.) хадистерінде келген-
дей сауда жолмен беріледі. 

4. Сауда заттарының сауда істеуге жарамды 
болуы:
Сауда заттары Аллаһ тағаланың ішіп-жеуге, 

тұтынуға рұқсат еткендері болуы тиіс. Яғни, дінімізде 
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тыйым салынған доңыз, арақ сияқты заттарды сату 
немесе Аллаһ халал еткен мал-мүлікті өтірік айту, 
айыбын жасыру сияқты жолмен сауда істеу дұрыс емес. 
Бұл діни тұрғыдан тыйым салынған заттармен сауда 
жасауға да әрі олардан зекет беруге де болмайды. 

Сауда-саттықтан түскен пайда мен басқалай 
кіріс көзі негізгі байлыққа қосылып есептеле ме? 
Жылдық сауда-саттық айналымынан тыс, басқалай 

жолмен кірген: мирас, олжа, сыйлық сияқты кірістердің 
барлығы негізгі байлықтың қатарына қосылып, зекеті 
бірге беріледі. Сонымен бірге, негізгі байлыққа бір жыл 
толғаннан кейінгі кірістерге жаңадан бір жыл толуы 
тиіс.

Жалға берген немесе өзі пайдаланып отырған үй, 
қойма, дүкендер, жүк тасымалдауға, мініске арналған 
көліктер және басқа сол секілді пайдаланып отырған 
дүние-мүліктерінің құны нисапқа жетсе де кірістің 
қатарына жатпайды, зекет алынбайды. Өйткені 
бұларды сату мақсатында емес, құрал-жабдық ретінде 
пайдаланғандықтан, зекетін беру міндеттелмеген. Ал 
егер осы айтылған дүние-мүліктерінен табыс табатын 
болса, онда сол табыстың зекеті беріледі. 

Бірнеше адам арасында ортақ сауда көзі болып, 
әрқайсысының дүние-мүлкі нисап көлеміне жетсе әрі 
бір жыл толса, зекеті беріледі. 

Тауық, үйрек сияқты үй құстарының балапа-
нын бағып-өсіріп саудаға салғанда, түскен пайданың 
жылдық зекеті беріледі. Балық шаруашылығы, т.б. кіріс 
көзі осыған ұқсас. Сүт сату үшін немесе семіртіп сату 
мақсатында бағылатын үй жануарлары, азық-түлік 
өндіру үшін пайдаланылатын ұн, күріш секілді саудаға 
байланысты заттардың барлығы сауда мүлкі болып 



540 Ислам ғылымхалы 

есептеледі. Әрі жоғарыдағыдай шарттар толық болса, 
қырықта бірі зекеті ретінде беріледі. 

Үй, зауыт, фабрика, өндіріс қоймаларының 
зекеті 
Қазіргі таңда жер мен саудадан басқа да табыс 

көздері өте көп. Мұндай табыс көздеріне: дүкен, қойма, 
жалға берілетін үй, пәтер, фабрика, жолаушы тасы-
малдайтын авто көліктер, ұшақ, отарба, кеме және осы 
секілді мүліктер жатады. Бұлардан алынған табыстарға 
бір жыл толып, нисап мөлшеріне жетсе, сол табыстың 
2,5 пайызы зекет ретінде беріледі952. 

Кейбір жағдайда бір затта екі сипат болуы мүмкін. 
Бір жағынан сауда мүлкі болса, екінші жағынан 
жалға берілетін мүлік болғаны. Мысалы, бір үй сату 
мақсатымен егесінің қолында үш жыл тұруы мүмкін. 
Бірақ үш жылдың ішінде ол үйді жалға беріп табыс 
тауып отырса, тапқан табысынан зекет беруі міндетті. 
Ахмад ибн Ханбал да үйін жалға беріп, сол табыстан 
зекет бергендігі айтылуда953. 

Жер қойнауындағы қазба байлықтардың зекеті 
“Кәнз” сөзі араб тілінде көмбе, қазына дегенді 

білдіреді. Ал “мағдан” сөзі жер қойнауындағы табиғи кен 
байлықтарына айтылады. Ал “рикәз” сөзі жоғарыдағы 
екі сөздің мағынасын қатар қамтиды. 

Ханафи мәзһабында рикәз (кен байлығы) ашқан 
немесе тауып алған адам, тапқанының бесте бірін мем-
лекетке беріп, қалғанына өзі иелік етеді. Бұл туралы 

Пайғамбарымыз (с.а.с.):  َكاِز اْلُخُمَس  Рикәздан (жер» ِفي الّرِ
952 Ислам фиқһ энциклопедиясы; Уаһбату Зуһайли, 354-б.
953 Илмихал, Дианет ішлери башканлыгы; 459-б.
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қойнауынан табылған қазба байлықтың) бесте бірін 
береді»954, – деген. 

Бұл екіге бөлінеді:
а) Қатты болса да балқытуға келетін металдар. 

Мысалы, алтын, күміс, темір т.б. Жер қойнауынан осы 
тектес олжа тапқан адамдар мемлекетке бесте бірін 
салық ретінде береді. Қалғаны нисап көлеміне жетсе, 
қырықта бірін зекет ретінде береді. 

ә) Қатты болса да балқытуға келмейтін сұйық, бірақ 
қатпайтын заттар. Мысалы, мұнай, тұз, алмас, жақұт 
т.б. Көпшілік фиқһ мамандарының көзқарасы бұл кен 
байлықтарының бесте бір бөлігі беріледі деген. 

Ал техника өркендеген қазіргі уақытта жер 
қойнауындағы байлықтардың қайсы түрі болсын мем-
лекет тарапынан, геологтар мен археологтардың ізденісі 
арқылы ашылатындықтан, мемлекеттің меншігінде 
әрі мемлекет басқаруында болады. Ал зекет болса әр 
адамның өз иелігіндегі дүние-мүлкінен берілуі қажет. 

Теңізден шығарылған маржан, балық т.б. заттардан 
салық алынбайды. Теңізден шыққан алтын мен күмістің 
үкімі де осылай. Бірақ құнына қарай зекеті беріледі. 

Егер осы қазба байлықты кісі өз иелігіндегі жерден 
тауып алған жағдайда бесте бірін беруге міндетті 
емес. Ал ақыға алған жерінен тауып алса, бестен бірін 
береді. 

Бау-бақша, егіс өнімдерінің зекеті

Фиқһ ғұламалары Құрандағы: َأنِفُقوا آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ  َيا 

ْرِض اْلَ َن  ِمّ لَُكم  َأْخَرْجَنا  ا  َوِممَّ َكَسْبُتْم  َما  َطِيَّباِت   !Әй, мүміндер» ِمن 
Табыстарыңның және сендер үшін жерден шығарған 
нәрселеріміздің жақсыларынан, тиісті орынға 

954 Табарани; Мұғжамул-кабир 9/475
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жұмсаңдар»955, – деген аяттың мағынасынан егістік 
өнімінің зекеті беріледі деген үкім шығарған. Хазірет 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): َماُء اْلُعْشُر َو ِفيَما ُسِقَي ِبالنَّاِضِح  ِفيَما َسَقْت السَّ

 Жаңбыр мен теңіз суымен суғарылған егістік» ِنْصُف اْلُعْشِر
өнімінің ұшырын (онда бірін), шелекпен суарылған 
егістіктен нысфул - ұшырын (жирмада бірін) ал»956, – 
деп зекет мөлшерін белгілеген. Бұл хадисте: бау-бақша 
мен егістік жер құдық суымен немесе су тартатын на-
состы құбырмен суғарылып, дәрі-дәрмек сеуіп, өнім 
алынатын болса, өнімнің 5%-ы зекет ретінде беріледі. 
Ал егіс жаңбыр, канал, арық суымен суғарылса, өнімнің 
10%-ы зекет ретінде алынады. Яғни, шығын көп болса, 
берілетін зекет мөлшері аз болады, ал шығын аз болған 
жағдайда берілетін зекет мөлшері көп болады. Әбу 
Ханифаның көзқарасында жоғарыдағы аят-хадистер 
егістік өнімінің барлық түрін қамтиды деген. 

Зекет беру үшін егістік өнімдері Әбу Юсуф пен 
Имам Мұхаммедтің көзқарасында бір жыл шірітпей 
сақтауға жарамды болуы керек. Бұл мәселеде Әбу 
Ханифаның көзқарасы негізге алынады. Әбу Ханифаның 
көзқарасында егістік өнімдері басқа дүние-мүлік сияқты 
белгілі бір нисап мөлшеріне жетуі шарт емес. Басқа 

көп ғұламалар Пайғамбарымыздың (с.а.с.): ُدوَن ِفيَما   لَْيَس 

َصَدَقٌة  َأْوُسق   Бес уисақтан (= 653 кг.) азда зекет» َخْمَسة 
жоқ»957 – деген хадисіне жүгінеді. Яғни, бидай, арпа, 
күріш дақылдары қабықсыз, кебексіз аршылған күйінде 
бес уисаққа жетсе, зекет парыз, ал бұдан аз болса, парыз 
емес деген. 

955 «Бақара» сүресі, 267- аят.
956 Бұхари, Зекет, 55
957 Әбу Үбәйда, әл- Әмуал, 1422- 1424
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Имам Малик пен Имам Шафиғидың көзқарасында 
зекеті берілетін жеміс-жидек құрма мен жүзім ғана. 
Имам Ахмад ибн Ханбал кептірілген жеміс түрлерінің 
барлығы жарамды деп қабылдаған. 

Ханафи мәзһабында егіс өнімдерінен жылына 
бірнеше рет өнім алуға болатындықтан, бір жыл толу 
мен нисап шарты қосылмайды. Жер жалға алынса да, 
алған өнімдерінің зекеті беріледі. 

Зекет кімдерге және қандай орындарға беріледі?
Аллаһ тағала Құранда зекет берілетін сегіз топты 

былай баяндаған: َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َو اْلَمَساِكيِن َو اْلَعاِمِليَن َعَلْيَها  ِإنََّما الصَّ

ۖ ِبيِل  السَّ اْبِن  َو  اللَّـِه  َسِبيِل  ِفي  َو  اْلَغاِرِميَن  َو  َقاِب  الِرّ ِفي  َو  ُقُلوُبُهْم  اْلُمَؤلََّفِة   َو 

َحِكيٌم َعِليٌم  اللَّـُه  َو   ۗ ـِه  اللَّ َن  ِمّ  Шын мәнінде, садақалар» َفِريَضًة 
(зекеттер), кедей-кепшіктерге, түгі жоқ міскіндерге, 
зекетті жинауға тағайындалған адамдарға, көңілдері 
жібітілуі мақсат етілгендерге (жаңа мұсылмандарға), 
құлдарды азат етуге, қарызға батқандарға, Аллаһ 
жолында және қиналған жолаушыларға берілуі 
Аллаһ тарапынан парыз етілді»958, – дейді.

Ибн Аббас жеткізген хадисте: Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) Муаз ибн Жәбәлді Йе-

менге шығарып салып тұрып: اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة َ  َأْعِلْمُهْم َأنَّ الَّ

ُفَقَراِئِهْم  َعَلى  ُتَردُّ  َو  َأْغِنَياِئِهْم  ِمْن  ُتْؤَخُذ  َأْمَوالِِهْم،   Аллаһ тағала» ِفي 
байларының малынан зекетін алып, кедейлерге берілуін 
парыз еткенін оларға үйрет»959, – дейді.

Зиад ибн Харис әс-Судай (р.а.) былай дейді:

َدَقِة  َأَتْيُت النَِّبّي َصلَّى الَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَباَيْعته َفَأَتى َرُجٌل َفَقاَل َأْعِطِني ِمْن الصَّ
958 «Тәубе» сүресі, 60-аят.
959 Бұхари, Зекет, 1395,1496
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َدَقاِت َحتَّى َحَكَم ِفيَها  َ لَْم َيْرَض ِبُحْكِم َنِبّي َو َل َغْيره ِفي الصَّ َفَقاَل لَُه ِإنَّ الَّ

ْجَزاء َأْعَطْيُتَك َأَها َثَماِنَية َأْصَناف َفِإْن ُكْنَت ِمْن ِتْلَك اْلَ ُهَو َفَجزَّ
«Пайғамбарымызға (с.а.с.) келіп серт (биат) бердім. 

Сол уақытта бір адам: «Маған зекет бер», – деп сұрады. 
Расулуллаһ (с.а.с.) оған: «Ұлы Аллаһ тағала зекеттің 
берілетін орындары жайында Пайғамбарының да, 
басқаның да үкіміне разы болмай, өзі үкім берді. Оны 
сегіз топқа бөлді. Егер сол сегіз топтың ішінде болсаң, 
саған есеңді беремін»960, – деп жауап берді. Содан кейін 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) жоғарыдағы аятты оқиды.

Құранда зекет алушылар сегіз топқа 
бөлінген:

1. Пақырлар
Пақыр – күнделікті өмірде ең негізгі қажеттілігінен 

артық, нисап мөлшеріне жететін байлығы жоқ адам-
дар.

2. Міскіндер
Міскін – түгі жоқ әрі кіріс көзі болмаған адамдарға 

айтылады. Ханафи мәзһабында пақыр мен міскіндердің 
дүние-мүлкі нисап мөлшеріне жетпеуі керектігі 
айтылған. Өйткені нисап мөлшеріндей мал-мүлкі болған 
адам бай болып есептеледі. Пайғамбарымыз (с.а.с.):   

لَِغِنى  َدَقُة   ,Садақа (зекет) байға халал емес»961» َل َيِحلُّ الصَّ
– дейді. 

3. Зекет жинауға тағайындалған адамдар
Исламда халықтың мал-мүлкінен зекет жинауға, 

оны сақтап, лайықты адамдарға таратып беруге қызмет 
көрсететін, мемлекет тарапынан арнайы тағайындалған 

960 Әбу Дәуіт Мунан, 1630
961 Әбу Дәуіт, Зекет, 25
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қызметкерлер болады. Бұлар әл-ауқаты тәуір болса да 
еңбек ақылары ретінде өздері жинаған зекеттен белгілі 
бір мөлшерде қаражат алады. 

4. Муәллафатул-қулуб
Муәллафатул-қулуб – Ислам дінін жаңадан 

қабылдаған иманы әлсіз адамның немесе әлі мұсылман 
болмаған адамдардың жүрегін жұмсартып, пиғылын 
түзеу үшін зекеттен белгілі бір үлес берілетін кісілерге 
айтылады. Пайғамбарымыз (с.а.с.) олар бай болсын, 
кедей болсын зекеттен белгілі есесін беріп отырған, 
көбінесе жаңа мұсылман болғандарға қатты көңіл 
бөлген. Сондай хадистердің бірінде Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) соғыста қолға түскен олжаны таратарда: «Ра-
сында мен жаңа мұсылман болып, күпірліктен енді 
айыққандардың көңілін Исламға тарту үшін (олжаны 
басқаларға қарағанда оларға көбірек) беремін», – дейді. 
Және бір хадисте 

ُ َعَلْيِه َو آلِِه َو َسلََّم لَْم َيُكْن َيْسَأُل َشْيًئا َعَلى  ُ َصلَّى الَّ َعن َأَنس َأنَّ َرُسوَل الَّ

ْسَلِم ِإلَّ َأْعَطاُه، َقاَل: »َفَأَتاُه َرُجٌل َفَأَمَر لَُه ِبَشاٍء َكثِيٍر َبْيَن َجَبَلْيِن َمْن َشَاَء  اْلِ

ًدا ُيْعِطي َعَطاًء َمْن  َدَقَة، َفَرِجَع ِإلَى َقْوِمِه َفَقاَل: َيا َقْوِم َأْسِلُموا َفِإنَّ ُمَحمَّ الصَّ

َل َيْخَشى اْلَفاَقَة« 
Әнас (р.а.) былай дейді: «Пайғамбарымыз (с.а.с.) 

Ислам жолында өзінен не сұраса да беретін еді. Бір жолы 
бір кісіге зекет малынан екі сай тола өте көп мал береді. 
Ол кісі қауымына бара салып: «Ей, халқым, Ислам дінін 
қабылдаңдар, шындығында, Мұхаммед кедейліктен еш 
қорықпайды, ешкімнен малын аямауда»962, – деген». 

Пайғамбарымыздың (с.а.с.): Әбу Суфиян ибн Харбқа, 
Сафуан ибн Умәйяға, Уяйнә ибн Хиснге, әл-Ақра ибн 

962 Найлул-аутар шарх мунтақа ахбар, Шауқани 4/233
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Хабиске және Аббас ибн Мирдасқа, осылардың әрбіріне 
жүз түйеден бергені риуаят етілген963. 

Пайғамбарымыздың (с.а.с.) заманында зекеттен үлес 
алатын өзге дін өкілдері хазірет Омардың дәуірінде де 
зекет алу үшін жиналып келеді, хазірет Омар оларға: 
«Пайғамбарымыз (с.а.с.) сендердің көңілдеріңді Исламға 
тарту үшін зекеттен үлес беретін. Ал бүгін Аллаһ дінін 
қуаттандырды. Қаласаңдар мұсылман болыңдар, бол-
маса сендермен соғысамыз», – деп қарсылық білдіреді. 
Содан кейін бұл топқа зекеттен үлес беру тоқтатылған.

Кәпірлерге зекет берудің үкімі: 
Бұларға зекет беру жайлы фиқһ ғалымдарының 

көзқарастары әртүрлі. Ханбали мен Малики мәзһабтары 
бойынша кәпірлердің Исламға кірулері үшін зекет 
беруге болады деген. Ал Ханафи мен Шафиғи мәзһабы 
бойынша, мұсылман емес кәпірлерге зекет беруге 
болмайтындығы айтылған. Омар (р.а.) :

َفْلَيْكُفْر َفْلُيْؤِمن َو َمْن َشآَء  ْسَلِم َشْيًئا َفَمْن َشآَء   Енді» ِإنَّا َل َنُعطي َعلي اْلِ
біз ислам үшін бермейміз, кім қаласа мұсылман болсын, 
қаласа кәпір болсын», – деген. 

Исламды жаңадан қабылдағандарға зекет беру 
үкімі: 
Ханафи мен Малики мәзһабы бойынша бұларға 

зекет малынан берілмейді. Зекет берілмеуінің басты 
себебі Ислам діні әлемге қанат жайып қуаттанғаннан 
кейін бұлардың жаманшылықтарынан сақтанудың 
қажеті жоқ-ты. 

Бірақ Имам Зухайли және көптеген ғұламалардың 
пәтуаларына сүйенсек, қажет болған жағдайда бұл топқа 
зекеттен беруге болады деген.

963 Шауқани: Нәйлүл әутар, 4/166
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Ислам дінін қабылдағандарға келер болсақ, 
бұлардың Ислам дініне деген сүйіспеншілігін арттыру 
мақсатында беруге болатыны айтылуда. Оларды мына-
дай топтарға бөліп қарастырған: 

Ислам дінін жаңадан қабылдағандарға, діннен 
шығып кету қаупі бар, дініне бекем емес адамдарға, 
осы Ислам дінінде тұрақты болуы үшін зекет малынан 
беріледі.

Қауымында беделді, сыйлы, бірақ Ислам дінін толық 
мойындамаған адамдарға зекет беріледі. Осылайша ол 
мұсылмандармен жақын араласып, Ислам дінін толық 
қабылдайды. Пайғамбарымыз (с.а.с.) Әз-Забарқан ибн 
Бадр, Ади ибн Хатимға зекет малынан берген. Өйткені 
бұл екеуі өз қауымының беделді адамдары еді. 

Мұсылман елін дұшпандардан қорғап, шекарада 
күзетте тұрған мұсылмандарға қаржылай жәрдем береді. 
Бұл олардың осы міндеттерін аса ынтамен орындауы, 
мұсылман елін дұшпандардың зиянынан қорғауы үшін 
жасалады. 

Жоғары лауазымды адамдарға беріледі. 

Жалпы Құранда: ُقُلوُبُهْم اْلُمَؤلََّفِة   Көңілдерін жібіту» َو 
мақсат етілгендер»964 деп айтылған аят және хадисте: 

اْلُمْسِلِميَن َو  اْلُمْشِرِكيَن  ِمَن  اْلُمَؤلََّفَة  َأْعَطى  َسلََّم  َو  َعَلْيِه   ُ الَّ َصلَّى  النَِّبي    َأنَّ 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) мұсылмандар мен мүшріктерді 
Ислам дініне көңілдерін жібіту үшін зекет малынан бергені 
нақты хабармен жеткен. 

Қуртубидің айтқанындай, кәпірлер үш топтан 
тұрады. Бірінші топ: дәлелдің нақтылығымен күпірліктен 
қайтып, Ислам дінін қабылдайтындар. Екінші топ: 
қаталдықпен, соғыспен Ислам дінін қабылдайтындар. 
Үшінші топ: жақсылық жасап, көмек көрсетуден 

964 «Тәубе» сүресі, 60-аят.
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әсерленіп Ислам дінін қабылдайтындар. Осы үш топтың 
қайсысы болсын, бұларды дінімізге шақырып Ислам 
дінін қабылдауына дәнекер болу Аллаһ разылығы үшін 
жасалған іс болып табылады965. 

5. Құл азат ету
«Риқаб» сөзі «мойын» мағынасын білдіреді. 

Ал «факку рақаба» дегеніміз – мойынды босату, 
яғни құлдықтағы адамды азат ету дегенді білдіреді. 
Сондықтан зекет малынан құлды азат ету үшін жұмсауға 
болатындығы айтылған. Исламға дейін бүкіл әлемде бай 
кедейді, күшті әлсізді бір айыбы немесе қарызы үшін 
құлдыққа ұстайтын. Ислам діні мұндай әділетсіздікке 
қарсы күрес жүргізді. Исламда тіпті қожайынынан 
азат болу үшін белгілі ақшаға келіскен құлдарға зекет 
садақасымен көмектесу әмір етілген. Бұл – Исламның 
құл иеленушілікті шектеп, құлдарды азат етуге барынша 
ынталандырғанының көрінісі. 

Құранда:  ـِه الَِّذي آَتاُكْم اِل اللَّ ن مَّ -Аллаһтың сен» َو آُتوُهم ِمّ
дерге берген малынан беріңдер»966 деген аятты ибн 
Аббас құлды азат ету үшін зекет малынан беру деп 
тәпсірлеген. 

Ол құл мұсылман әрі мұқтаж болуы шарт. Алайда 
қазіргі таңда құлдық мәселесі жоқ болғандықтан, 
Ислам ғұламалары бұл аяттағы құлды азат ету 
мәселесін, соғыстан тұтқынға алынғандарды босату 
үшін және өте көп мөлшерде қарызға батқандар үшін 
жұмсалатындығын айтқан. 

6. Қарызы бар кісі
Қарызы бар кісі деп – мойнындағы қарызынан 

басқа қолында нисап мөлшерінде байлығы жоқ немесе 
965 Фиқһул зекет, Қардауи 2/597: Тафсирул Қуртуби 8/197
966 «Нұр» сүресі, 33-аят.
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басқадан алатын қарызы бар, бірақ қайтарып алу 
мүмкіндігі жоқ кісілерді айтады. Қабиса ибн Мухарик 
араздасқан екі жақты жарастыру үшін берген құннан 
қарызға батып Пайғамбарымызға (с.а.с.) келіп жәрдем 
сұрайды. Пайғамбарымыз (с.а.с.) сол сәтте жеткілікті 
зекет малы болмағандықтан, оған зекеттің келуін күтуді 
айтып былай деді:

 ُ ِ َصلَّى الَّ ْلُت َحَمالَة َفَأَتْيُت َرُسوَل الَّ َقِبيَصة ْبن ُمَخاِرق اْلِهَللِّي َقاَل: َتَحمَّ

َدَقة َفَنْأُمُر لََك ِبَها َقاَل ُثمَّ  َعَلْيِه َو َسلََّم َأْسَأُلُه ِفيَها َفَقاَل َأِقْم َحتَّى َتْأِتيَنا الصَّ

َل َحَمالَة َفَحلَّْت  َحِد َثَلَثة َرُجل َتَحمَّ َقاَل َيا َقِبيَصة ِإنَّ اْلَمْسَألَة َل َتِحّل ِإلَّ ِلَ

لَُه اْلَمْسَألَة َحتَّى ُيِصيبَها ُثمَّ ُيْمِسُك َو َرُجٌل َأَصاَبْتُه َجاِئَحة اِْجَتاَحْت َماُلُه 

َفَحلَّْت لَُه اْلَمْسَألَة َحتَّى ُيِصيب ِقَواًما ِمْن َعْيٍش َأْو َقاَل ِسَداًدا ِمْن َعْيٍش َو 

َرُجٌل َأَصاَبْتُه َفاَقة َحتَّى َيُقوم َثَلَثة ِمْن َذِوي اْلِحَجا ِمْن َقَراَبة َقْوِمِه َفَيُقوُلوَن 

لََقْد َأَصاَبْت ُفَلًنا َفاَقة َفَحلَّْت لَُه اْلَمْسَألَة َحتَّى ُيِصيب ِقَواًما ِمْن َعْيٍش َأْو 

َقاَل َسَداًدا ِمْن َعْيٍش َفَما ِسَواُهنَّ ِمْن اْلَمْسَألَة ُسْحت َيْأُكلَها َصاِحبَها ُسْحًتا 
«Ей, Қабиса! Бұл мәселеде тек үш топтағы адам-

дар ғана жәрдем ақы сұрай алады; 1) Екі жақты жа-
растыру үшін құн төлеуші немесе кепіл болған адам, 
қарызға алып, қарызын қайтарып бергенге дейін 
(зекет) сұрауына болады. Қарызын қайтарып бер-
геннен кейін сұрауына болмайды 2) Апатқа ұшырап 
бар дүние-мүлкінен айырылып қалған адам. Онда да 
қажеттілігін өтейтіндей ғана қаржы сұрай алады. 3) 
Кедейлікке ұшыраған және оның кедей екендігіне үш 
сенімді көршісі куә болған адамның сұрауына болады. 
Осы үш топтағы адамдардан басқалардың зекет 
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сұрауы харам. Олар тіленшілікпен алғандарын, харам 
болған күйде жейді»967,– деген. Және бір хадисте: 

َدَقة لَِغِنّيٍ ِإلَّ لَِخْمَسٍة:  َقاَل َرُسول الَّ َصلَّى الَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َل َتِحّل الصَّ

اْلَعاِمل َعَلْيَها َأْو َرُجل اِْشَتَراَها ِبَمالِِه َأْو َغاِرم َأْو َغاٍز ِفي َسِبيل الَّ َأْو 

َق َعَلْيِه ِمْنَها َفَأْهَدى لَِغِنّيٍ ِمْسِكين ُتُصّدِ
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Зекет алу мына бес адам-

нан басқаға адал емес. Зекет жинауға тағайындалған 
қызметкер, Аллаһ жолында соғысқа қатысушы, зекет-
ке берген малын өз дүниесімен қайта сатып алған адам, 
кедей көршісіне зекет деп берген малы қайта өзіне 
сыйға тартылған бай және қарызға батқан кісі»968, – 
деп осы бес адамның ішіне қарыздар адамды да қосып 
айтқан. 

Және тағы бір хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.): 
«(Зекетті) үш адамның сұрауы халал: түгі жоқ тақыр 
кедей, қарызға белшесінен батқан адам және әке 
жағынан жақын туысы құн төлеуге мәжбүр болса, 
соған қол ұшын бергісі келген жан», – дейді. Яғни, зекетті 
пақырға бергеннен гөрі қарызы көптерге беру – абзал. 
Өйткені қарызға батқан адамда кедейлік тауқыметінен 
тыс, мойнында кісі ақысы да болады.

Алайда үлкен өндірістік жұмыста істеп жүріп, 
кейіннен қарызға батса, бірақ ол қарызды өтей алатын 
сауда заттары немесе жылжымайтын мүліктері қалса, 
бұларды кедейлер қатарына санап қарыз беруге бол-
майды. Өйткені қарыздарын өтейтін дүние мүлкі бар. 
Басқа бір хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.) заманында 
сауда ісін жақсы білмейтін бір адамның жаңа піскен 
жеміс-жидек сатып алып, кейін оны өткізе алмай шірітіп 

967 Мүслим; Зекет 36, Тафсирул қуртуби 8/184
968 Ибн Мәжә, 1/590
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алғандықтан қарыздар болғандығы риуаят етіледі. Оның 
қал-жағдайын естіген Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Бұл 
бауырларыңа зекет беріңдер»969, – деп бұйырады.

Харам (арақ, темекі, есірткі т. б.) істер үшін қарызға 
батқан адамға зекет берілмейді.

Қайтыс болған адамның қарызын өтеу жайын-
да фиқһ ғұламалары арасында түрлі көзқарастар бар. 
Ханафи мен ханбали мәзһабтарында өмірден озған 
адамның қарызын зекетпен өтеуге болмайды деген. Ал 
Имам Малик пен Имам Шафиғи бір басқа көзқарасында 
марқұмның қарызын зекет малынан алып, өтеуге болады 
деген. 

7. Аллаһ жолындағылар
Ислам ғұламалары “Аллаһ жолында” сөзінің 

мағынасы жайында екі түрлі көзқарас айтқан: 
а) Аллаһ разылығы үшін жасалған амалдар. 

Мысалы, қажыға бару, білім алу, мешіт, мектеп, емхана 
сияқты қоғамға пайдалы істердің басы-қасында болу, 
имандылық пен ізгілікті жаюмен айналысқан т.б. кісілер 
айтылады. 

ә) Дінді қорғау жолында соғысқандар. 
Бұл екі топ бір-бірінен бөлек секілді көрінгенімен 

негізінде мақсаттары бір болғандықтан, еш 
айырмашылығы жоқ. Өйткені бірінші топ Аллаһ 
разылығы үшін ел ішінде жұмыс істесе, екінші топ 
Аллаһ разылығы үшін елін қорғауда. Сондықтан бұл екі 
топтың да зекет алуға құқығы бар. 

Ханбалилер мен ханафи мәзһабының кейбір 
фиқһ ғалымдары қажылыққа баруды да Аллаһ 
жолындағылармен тең көрген. Сондықтан қажылыққа 
барғысы келгендерге де зекет беруге болады деген. Бұған 
дәлел Ибн Аббастан Әбу Дәуіттің жеткізген хадисінде 

969 Мүслим
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былай делінген: َفَأَراَد  ، الَّ َسِبيل  ِفي  َبِعيًرا  َجَعَلْت  اِْمَرَأة  َأنَّ  ُرِوَي   َوَما 

 َزْوجَها اْلَحّج، َفَسَألَْت َرُسوَل الَّ َصلَّى الَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: اِْدَفِعيِه ِإلَْيِه لَِيُحّج

-Бірде әлдекім түйесін Аллаһ жо» َعَلْيِه َفِإنَّ اْلَحجَّ ِمْن َسِبيل ال
лында бағыштады. Ал әйелі болса қажылыққа барғысы 
келеді. Екеуі ақыл сұрап келгенде, Пайғамбармыз 
(с.а.с.) оның әйеліне: Мына түйеге мін де қажылығыңа 
бар, өйткені қажылық та Аллаһ жолындағы іс болып 
саналады»970, – деп жол көрсетеді. 

Кейбір фиқһ ғалымдарының пікірінше, Аллаһ жо-
лында деген сөзді кең көлемде түсініп мұның ішіне: 
қажылық пен ұмраға баратындарға, білім жолында 
жүргендерге, мешіт құрылысына, мектеп оқу орын-
дарын және аурухана салу секілді қайырлы істерге 
жұмсауға болады деген. 

Ханафи фиқһының ғалымы әл-Касани «фи 
сәбилиллаһ» деген сөзді «Аллаһ жолында жасала-
тын барлық істер» деп кең көлемде алып түсіндірген. 
Сондықтан дін жолында қызметте жүрген адамның 
мұқтаждығы, қажеттілігі бар болса осы топтан саналып, 
зекет малынан беріледі. Осылайша Аллаһ жолында ізгі 
істер жасап жүргендерге қолдау көрсету болып табы-
лады. Ал ханафилардың кейбіреуі «Аллаһ жолында» 
деген сөзді «ілім үйрену» мағынасында түсініп, ілім 
жолында жүрген адам бай болса да оларға зекет алуға 
болатындығын айтқан971. 

8. Жолаушы
Аятта зекет алушылардың қатарына жататындардың 

бірі «ибну сәбил»972 деп айтылған. Ибну сәбил «жолау-
шы» деген мағынаны білдіреді. 

970 Әбу Дәуіт, Манасик 79
971 Әл-Кәсәни, 2/45
972 «Ибну сабил» сөзінің тікелей аудармасы «жол баласы» дегенді 



553Зекет

Жолаушы – сапарға шығып жол азабын тартып, 
қаражаты түгесіліп қалған адамдар. Тіпті, олардың 
отанында нисап мөлшеріне жететін байлығы болса да, 
бұл үкім өзгермейді. Мысалы, қажылығы біткен соң 
ақшасын жоғалтып алып, еліне қайта алмай қалса, зе-
кеттен қажетіне жетерлік үлес ала алады. Осындай 
келеңсіз жағдай өз мемлекетінде кездессін яки басқа бір 
елде кездессін, бәрібір қиындыққа жолыққан жолаушы 
үкіміне жатқызылады. Яғни, зекет садақасынан көмек 
алуына жол ашық. 

Жолаушыға отанына жетуі үшін зекет берілгеннен 
кейін, ол отанына жетіп, берілген зекет малы артылып 
қалса, ханафи мәзһабы бойынша бұл артық ақшаны 
қайтару талап етілмейді. Ал Шафиғи мәзһабында 
берілген зекеттен не артылса, оны қайтару керекті 
айтылған. 

Бұл жерде айта кететін мәселе: жолаушы кедей 
болса, қажетінен артық ақы алуына болады. Ал бай 
болса, қайтарып бергені абзал. 

Зекет кімдерге берілмейді?

1. Дәулетті кісілер
Дәулетті кісі деп – нисап мөлшеріне жететін немесе 

одан да асатын дүние-мүлкі бар адамға айтылады. 
Мұндай кісінің зекет алуы дұрыс емес. Пайғамбарымыз 

(с.а.с.):  ٍلَِغِنّي َدَقة  الصَّ َتِحّل   Байға садақа (зекет) халал» ل 
емес»973, – деген. Сондай-ақ зекет – Аллаһтың 
мұқтаждарға арнайы сыйы. Ал бай адамның зекет алуға 
мұқтаждығы жоқ.

білдіреді. Арабтар жолда көп жүргендіктен жолаушыны 
«жол баласы» деп атаған. Сондықтан жолаушыға да осы сөз 
қолданылады.

973 Әд-Дәрими, Зекет, 15; Тирмизи, Зекет, 1/652
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2. Жақын туыстар
Кісі байлығының зекетін өз әке-шешесі, ата-әжесі 

немесе олардың ата-аналарына, сол сияқты балалары 
мен немерелеріне, шөберелеріне бере алмайды. Өйткені 
бұлар зекет берушіге тікелей жақын туыс болғандықтан, 
негізгі қажеттерін қамтамасыз етуге онсыз да жауапты. 
Яғни, бұлар байға тиесілі дүние-мүліктен несібелерін 
қалаған уақытта алу мүмкіндігі бар. Әрі оларды бағу 
міндеттелгендіктен, басқа біреуге берген болып санал-
майды. Сондықтан бұларға зекет беруге болмайды. Осы 
айтылған туыстарынан тыс кім-кімге де зекетін бере 

алады. َو َعَلْيِه   ُ الَّ َصلَّى  النَِّبي  َأَتْت  َأنََّها  َمْسُعود:  بْن  الَّ  َعْبُد  اْمَرَأة   َزْيَنب 

)َعَلْيِه َفَقاَل  َأَفَتْجِزيِني؟  َزْوِجى  َعَلى  ُق  َأَتَصدَّ ِإّنِي  اُل  َرُسوَل  َيا  َقالَْت:  َو   َسلََّم 

َدَقِة  َلِة َو َأْجُر الصَّ َلم(: َنَعْم َو لََك َأْجَراِن: َأْجُر الّصِ  Бірде Абдуллаһ السَّ
ибн Масғудтың әйелі келіп: «Уа, Аллаһтың елшісі! Мен 
күйеуіме садақа бере аламын ба?» – деп сұрағанда, Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): «Иә, мұндай жағдайда саған екі сауап 
жазылады: зекет беру сауабы мен жақын туыстарға 
жақсылық жасау сауабы»974, – деген. Бірақ бұл хадисті 
түсіндіргендер бұл тұста меңзелгені зекет емес садақа 
беру деп ескерткен. 

Әбу Ханифа мен ханбали мәзһабы бойынша, әйел 
кісі малының зекетін кедей күйеуіне бере алмайды. 
Өйткені күйеуіне берген зекеті қайтып әйеліне нәпақа 
болып келеді975. 

Ал имам Әбу Юсуф пен Имам Мұхаммедтің 
көзқарасынша әйел еріне бере алады. Ибн Масғудтың 
әйелі Зейнеп жеткізген хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

974 Мүслим, Ахмед ибн Ханбәл
975 Әбу Дәуіт, Зекет, 44
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«Садақа беруге ең лайықтылар – күйеулерің мен 
балаларың»976, – дейді.

Ислам ғұламалары ер адамның өз зекетін әйеліне 
беруін бір ауыздан дұрыс емес деп санаған. 

3. Мұсылман еместерге 
Зекет мұсылмандарға тиесілі мал. Олай болса 

зекетті беруге міндетті еместер зекет малынан да ала 
алмайды.

Әбу Ханифа мен Мұхаммедтің пікірінше, нәпіл 
садақаларды яһуди мен христиандардың кедейлеріне 
беруге болады. Өйткені Құранда:

ا ِهَي َو ِإْن ُتْخُفوَها َو ُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْيٌر لَُكْم  َدَقاِت َفِنِعمَّ  ِإْن ُتْبُدوا الصَّ

ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر  ُر َعْنُكْم ِمْن َسّيَِئاِتُكْم َو الَّ َو ُيَكّفِ
«Егер садақаларды жария берсеңдер, ол қандай 

жақсы! Егер оны жасырып, пақырларға берсеңдер, 
әрине сендер үшін ең абзалы осы. Аллаһ сендердің 
күнәларыңды жарылқайды. Сондай-ақ Аллаһ 
істегендеріңді толық білуші»977– деген аят бар. 

Бұл аятта зекет алушының мұсылман я басқа дін 
өкілі екендігі нақты бөліп айтылмаған. Сондықтан 
аяттың мағынасы жалпы кедейлерді қамтып тұр. Алайда 
жоғарыдағы хадис зекет беруде бұл аяттың мағынасын 
шектеуде. 

4. Пайғамбарымыздың (с.а.с.) туыстары Бани 
Һашим ұрпақтарына
Аллаһ елшісінің (с.а.с.) өзі байлықтың зекетінен 

ешқашан алмаған. Әрі жақын туыстарына да алғызбаған. 
Бір хадисінде: 

976 Мүслим; Ахмед ибн Ханбәл
977 «Бақара» сүресі, 271-аят.
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د ِإنََّما ِهَي َأْوَساخ النَّاس    ٍد َو َل ِلِل ُمَحمَّ َدَقة َل َتِحّل لُِمَحمَّ  ِإنَّ الصَّ
«Расында бұл садақа (зекеттер) – адамдардың 

қолының кірі. Зекет алу Мұхаммед (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) 
пен оның туыстарына халал емес»978, – дейді. Бұл 

хадистегі »النَّاس  қолдың кірі» деген сөз зекет» »َأْوَساخ 
алудың Пайғамбарымыз бен оның ұрпағына ғана харам 
екендігін білдіреді. 

Бухариде риуаят етілген басқа бір хадисте Әбу 
Хұрайра былай дейді: 

َدَقِة  َأَبا ُهَرْيَرَة َيُقوُل: َأَخَذ اْلَحَسُن ْبُن َعِلّيٍ َتْمَرًة ِمْن َتْمِر الصَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِكْخ ِكْخ اْرِم  ِ َصلَّى الَّ َفَجَعَلَها ِفي ِفيِه َفَقاَل َرُسوُل الَّ

َدَقَة  ِبَها َأَما َعِلْمَت َأنَّا َل َنْأُكُل الصَّ
«Пайғамбарымыз (с.а.с.) бірде жиен немересі 

Хасанның зекет құрмасынан біреуін алып жегелі 
жатқанын көріп: «Таста, таста! Зекет малынан жеу 
бізге харам екенін білмейсің бе?»979 – деп тоқтатқан.

Әбу Хұрайра (р.а.) Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 
басқалар берген сыйлықты қабыл алатыны турасында 
мына хадисті жеткізген: «Егер мені (қойдың) сирағына 
шақырса да барар едім және бір сирағын сыйласа да алар 
едім»980. Ал зекетті өзіне, туыстарына да алғызбауының 
бір хикметі әрдайым өзі үшін емес, өзге үшін өмір сүре 
білген ұстаздық қасиетінен туындаса керек. 

Бір адам байлығының зекетін жоғарыда аты 
аталған адамдардың біреуіне (бай немесе әке- шешесі 
сияқты т.б.) байқамай беріп қойған соң бұларға зекет 
берілмейтіндігін кейін білсе, Имам Әбу Ханифа мен 

978 Мүслим, Зекет, 162-165
979 Бұхари, Зекет, 167, Мүслим, Зекет, 29
980 Бұхари, Һиба, 2567
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Имам Мұхаммедтің көзқарасы бойынша зекетін берген 
болып саналады. Ал Имам Әбу Юсуф зекет борышы 
мойнынан түспейтінін, қайтадан беруі қажет екенін алға 
тартады. 

Егер зекет алушының соған лайық яки лайық 
еместігін нақты шеше алмаған жағдайда, зекет беруші өз 
пікіріне жүгінеді. Егер лайықты деген ойы басым болса, 
зекет беру борышы мойнынан түседі. Ал керісінше 
болған жағдайда қайтадан беруі тиіс.

Қарыздың зекеті қалай беріледі?
Ханафи мәзһабында басқаға берген қарыздың 

зекетінің үкімі төмендегідей екіге бөлінеді:
Қайтарылу мүмкіндігі жоғары қарыз. Мысалы, 

алған қарызын қайтаратын сенімді, дәулетті адамға 
берілген қарыз.

Қарызы қолына тиісімен сол байлығынан, бұрынғы 
жылдарының зекетін береді. 

Дүние-мүлкі өз меншігінде болғанымен әлі қолына 
тимеген (қарызға берілген) дүниесін қалауынша пай-
далана алмайды. Дүние-мүлкі қолына тиісімен зекеті 
беріледі. Зекеті берілмеген бүкіл жылдарының зекетін 
беріп, малын тазартады.

Қайтарылу мүмкіндігі аз қарыз. Мысалы, түгі жоқ 
кедей, алған қарызын қайтарудан бас тартатын немесе 
уақытында бермей, әдейі кешіктіретін адамдардың 
қолындағы қарызы.

Қарыздың бұл түрі және мал-мүліктің жоғалып кетуі 
сияқты жағдайда зекет парыз емес. Өйткені иелігінде 
болғанмен, толық пайдалана алмағандықтан қашан 
мал-мүлкі қолына тисе, толық бір жыл өткеннен кейін 
зекетін береді. 

Ханафи ғұламалары басқадан қайтатын қарызды үш 
түрге бөлген: 
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а) Бекітілген қарыз: біреуден ақшалай немесе 
сауда тауарының қарымы ретінде қайтатын қарыз. 
Бұл қарыздың 1/5 (бестен бір) бөлігін қайтарып алса, 
зекеті берілмеген өткен жылдардың зекетін толық 
беруге міндетті. Ал 1/5 бөлігінен азы қайтарылса, өткен 
жылдардағы зекетінің қарызын беруге міндетті емес. 

ә) Қалыпты қарыз: жалға берілген үйдің ақысы. Бұл 
қарыздан 200 дирхам, яғни нисап мөлшеріндей үйдің 
ақысын алса, бұндай жағдайда зекеті берілмеген өткен 
жылдардың зекетін толық беруге міндетті.

б) Бекітілмеген қарыз: мәһір немесе адамның 
құны сияқты қарыздардың зекеті берілмейді. Қарызды 
алғаннан кейін, егер зекетке қатысты шарттары толық 
болған жағдайда зекеті беріледі. 

Имам Әбу Юсуф пен Имам Мұхаммедтің 
көзқарасында адам құнынан басқасының барлығы қуатты 
қарыздарға жатады. Қарызын қайтарып алғаннан кейін, 
нисапқа жетіп бір жыл толық өтсе, зекеті беріледі. 

Берген қарызын кешірсе, байлығының зекеті 
ретінде санала ма? 
Бай адам кедейге бірнеше уақыт бұрын берген 

қарызын «саған қарызға берген дүнием, мал-мүлкімнің 
зекеті» деп есептеп қарызын кешірер болса, бұл туралы 
екі түрлі көзқарас бар: 

а) Берген зекеті дұрыс болмайды. Қарызы қолына 
табыс етілуі шарт деген. 

ә) Кедей-кепшіктің қажетіне жарағаны үшін дұрыс 
деген көзқарас та бар. Өйткені кедейге берген қарызын 
қайтарып алып, зекетім деп қайта бермей-ақ зекет малы 
екенін білдірсе болғаны. 

Егер кедей: «Зекетіңді маған бер, мен сенің 
қарызыңды өтеймін», – десе, байдың зекетін алған 
соң, қаласа қарызын қайтарады, қаласа басқа қажетіне 
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жұмсайды. Ал бай өзіне парыз болған зекетін өтеген 
болады. 

Байлықтың зекетін басқа қаладағы 
мұқтаждарға беруге бола ма?
Байлықтың зекетін бір елден басқа бір елге немесе 

бір қаладан басқа бір қалаға жіберу мәкрүһ. Өйткені 
зекет берушінің еліндегі кедей-кепшіктер зекетті алуға 
бірінші кезекте лайықты. Алайда басқа қаладағы 
кедейлердің жағдайы бұлардан тіпті төмен, нашар болса 
беруге болады. 

Адам өзі бір қалада жұмыс істеп, мал-мүлкі 
басқа қалада болған жағдайда байлығының 
зекетін қайсы қаланың кедей-кепшіктеріне 
береді?
Ғұламалардың көбі өзі тұрған жердің кембағалдарына 

беруді жөн санаған. Пітір садақасының үкімі осыған 
ұқсас. 

Бай кісі зекетімен кедей көршісінің басқаларға 
болған қарызын өтей ала ма?
Егер кедей көршісі рұқсат берген болса, зекетімен 

қарызын өтеп береді, осылайша ол байдың зекеті мой-
нынан түседі. Бірақ кедей разылық танытпаса, дұрыс 
болмайды. 

Мейрам немесе басқа күндерде кедей-кепшіктің 
балиғатқа толған балаларына зекет ниетімен 
берген ақша немесе басқа да дүние-мүлік 
байлықтың зекеті болып санала ма?
Егер зекет ниетімен берсе дұрыс. Ал беріп қойған 

соң есіне түсіп, зекетім деп ниет етсе, зекеті дұрыс бол-
майды. Өйткені зекет бергенде ниет ету шарт.
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Қол астындағы кедей жұмысшыларына мейрам 
немесе басқа күндерде зекет берсе дұрыс бола 
ма?
Егер жұмысшылары алып жатқан жалақыларына 

разы болып, қожайындары бұл ақшаны бермесе де 
жұмысын ақсатпай жалғастыра беретін болса, зекет бо-
рышынан құтылады. Ал егер зекетін бермесе, жұмысын 
ақсатар болса мұндай жағдайда берілген ақшамен байдың 
зекеті мойнынан түспейді. Зекет жұмысшылардың 
жалақысына араласпауы керек.

Тұрғын үйін немесе көліктерін жалға берген 
адам бұлардың зекетін қалай төлейді ?
Жалға берілген қандай да бір заттан, мейлі ол үй 

болсын немесе кеме, ұшақ, көлік болсын, осылардан 
тапқан табыс көлемі нисап мөлшеріне жеткен әрі бір 
жыл айналған болса, бұл көлемдегі табыстың екі жарым 
пайызынан зекет беріледі.  

Тұрғын үй немесе көлік үшін жиған 
қаражатынан зекет беру міндет пе?
Егер жиған байлығының көлемі нисап мөлшеріне 

жетіп, бір жыл толған болса, бұл байлықтың 2/50%    
пайызын зекет малы ретінде береді. 

Жетім-жесірлерге көмек беріп, қарасып 
отырғандарға зекет беруге бола ма? 
Егер ол адам жетім-жесірлерге, кедейлерге зекет 

малын жеткізуді өз мойнына алса, зекет беруге болады.
Мемлекетке берілген салықтар зекет ретінде 
санала ма?
Салық зекет болып саналмайды. Өйткені зекет – 

Аллаһқа шүкіршілік, әрі Оған жақындау мақсатында 
жасалатын құлшылық. Ал салық болса құлшылыққа еш 
қатысы жоқ және зекет бергенде ниет шарт, ал салықта 
ниет шарт емес. Зекет шариғаттың қойған заңы ал салық 
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шариғаттың заңдылығы емес. Зекеттің берілетін жерлері 
Құранда аталған сегіз топқа ғана жұмсалады, ал салық 
болса, зекет берілген жерлерге берілмеуде981. 

Ақыл-есі дұрыс емес адамға және балиғат 
(жауапкершілік) жасына толмаған балаға зекет 
беріле ме?
Зекет малына толық иелік ете алмайтын адамға 

зекет берілмейді. Кембағал болса, жауапты адамдарына 
беруге болады. 

Зекет бермей дүниеден өткен адамның зекет 
қарызын өтеуге болады ма?
Малики, Шафиғи және Ханбали мәзһабында: кісі 

зекет бере алатын жағдайы бола тұра, зекет парызда-
рын өтемей қайтыс болса, бұл адам Аллаһтың алдын-
да күнәһар саналғандықтан, өзінен кейін қалдырған 
мал-мүлкінен зекет алынып, бермеген жылдарының 
зекеттерін толықтырады. Тіпті ол қайтыс болған адам 
өсиет етпесе де өткен жылдарындағы зекеттерінің 
қарызын, артынан қалдырған мал-мүлкінен алып кедей-
лерге таратып береді. Өйткені тірісінде біреуге берешек 
болғаны секілді, зекет те оның мойнындағы басқаларға 
болған қарыз. Сондықтан жақын туыстары оның мой-
нында кеткен зекеттің қарыздарын өтеуі керек. 

Малики мәзһабы бойынша, қайтыс болған адамның 
мал-мүлкінен зекетін аларда, малының үштен бірінен 
ғана алады. Ал Шафиғи мен Ханбали мәзһабы бойын-
ша, артына қалдырған мал-мүлкінің барлығын да зекет 
қарызы ретінде алуға болады деген. 

Әбу Ханифа мәзһабы бойынша, бір адам өмірінде 
зекет бермей дүниеден өтсе де, артта қалған малынан 

981 Ислам фиқһ энциклопедиясы; Уаһбату Зуһайли: 379-б. Қардауи: 
фиқһул зекет, 997-1003
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зекет алынбайды, тек өлер алдында өзі өсиет еткен 
жағдайда ғана малының үштен бірінен зекет қарызы 
алынады. Өйткені зекеттің дұрыс болуы үшін ниет 
шарт, дүниеден өткен адам ниет ете алмағандықтан, 
артта қалдырған малынан қанша зекет берілсе де зекет 
орнына жатпайды982. 

Зекеттің әдебі

Мұсылман адам байлығының зекетін беруді 
Аллаһтың әмірі деп біліп, тек Аллаһтың разылығын 
мақсат етіп, міндетсінбей шын ризашылығымен адал 
еңбекпен тапқан табысынан берген дұрыс. Құранда: 

َذٰى  اْلَ َو  ِباْلَمّنِ  َصَدَقاِتُكْم  ُتْبِطُلوا  َل  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ  Уа иман» َيا 
келтіргендер! Берген садақаларыңды міндет қылу 
мен ренжітумен жоймаңдар»983 – деген. 

Таза жолмен тапқан еңбегінен және малының 

жақсырағын бергені абзал. Аллаһ тағала: َها الَِّذيَن آَمُنوا  َيا َأيُّ

ُموا اْلَخِبيَث ْرِض َو َل َتَيمَّ ا َأْخَرْجَنا لَُكْم ِمَن اْلَ  َأْنِفُقوا ِمْن َطّيَِباِت َما َكَسْبُتْم َو ِممَّ

َ َغِنيٌّ َحِميٌد  ,Әй»  ِمْنُه ُتْنِفُقوَن َو لَْسُتْم ِبآِخِذيِه ِإلَّ َأْن ُتْغِمُضوا ِفيِه َو اْعَلُموا َأنَّ الَّ
мүміндер! Табыстарыңның және сендер үшін жерден 
шығарған нәрселеріміздің жақсыларынан, тиісті 
орынға жұмсаңдар. Ал өздерің көздеріңді жұмып 
әрең алатын сапасыз нәрсені Аллаһ жолында беруді 
ойламаңдар. Біліңдер, Аллаһ бай, мақтаулы»984. 

Бір жыл толысымен зекетті кешіктірмей беру, әрі 
зекетін алған адамның көңілін қалдырмау; 

982 Ислам фиқһ энциклопедиясы; Уаһбату Зуһайли, 380-б.
983 «Бақара» сүресі, 264-аят.
984 «Бақара» сүресі, 267-аят.
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Зекет берерде өзінің мұқтаждығын басқаларға 
білдірмейтін, қол жайып сұраудан арланатын шынайы 
тақуа адамды тауып беру. Аллаһ тағала: 

ْرِض  ِ َل َيْسَتِطيُعوَن َضْرًبا ِفي اْلَ لِْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل الَّ

ِف َتْعِرُفُهْم ِبِسيَماُهْم َل َيْسَأُلوَن النَّاَس  َيْحَسُبُهُم اْلَجاِهُل َأْغِنَياَء ِمَن التََّعفُّ

َ ِبِه َعِليٌم  ِإْلَحاًفا َو َما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ الَّ
«Сондай Аллаһ жолында қамалып шықпай 

отырған, жер жүзінде жүре алмайтындар, міне, бұлар 
– абыройларын сақтағандар. Бұларды білмейтіндер 
оларды бай деп ойлайды, алайда олар пақырлар, 
осы (пақырларға зекет) беріңдер. Оларды жүзінен-ақ 
танисың. Олар адамдардан қол жайып сұрамайды. 
Сендер не қайыр берсеңдер, расында, Аллаһ тағала 
оны біледі»985. 

Зекетті жақын туыстарының ішінде кедей, мұң-
мұқтаждан арылмағандарға беру. Егер кедей туысы 
болмаған жағдайда басқа кедейлерді қарастыру. Сол 
сияқты бай адам алдымен өзі тұрып жатқан жердегі ке-
дейлерге бергені абзал.

Зекетті берерде: «Уа, Аллаһ тағалам, бұл берген 
зекетімді қабыл ет. Зекетімді алған адамның қажетіне 
жаратып, малын берекеттендіре гөр», – деп дұға етуге 
болады.

Зекет алған адам: «Аллаһ тағалам, осы берген зекетін 
қабыл ал, әрі бұл дүниелік кірісін берекетті қыла гөр», 
– деп тілегені абзал. Абдуллаһ ибн Әбу Ауф жеткізген 
хадисте: Пайғамбарымызға (с.а.с.) бір қауым зекетін 
алып келгенде: «Уа, Аллаһ тағалам, пәленшенің отба-
сына рақым ете гөр», – деп дұға ететін. Бірде менің әкем 

985 «Бақара» сүресі, 273-аят.
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зекетін алып келгенде: «Уа, Аллаһ тағалам, Әбу Ауфтың 
отбасына рақым ете гөр»986, – деп дұға етті деген.

Пітір садақа және үкімі

“Пітір” сөзінің тілдік мағынасы жаратылыс, ауы-
зашар деген мағынаны білдіреді. Сондай-ақ рамазан 
айындағы оразасын тамамдау және біліп-білмей істеген 
қате-кемістіктеріне кәффарат (төлем) ретінде берілетін 
немесе әр адамның жеке басы (жаратылысы) үшін 
берілетін садақа.

Пітір садақасы һижреттің екінші жылы Рамазан ораз-
асы парыз болған жылы шариғатқа енген. Пітір садақа 
зекеттен бұрын уәжіп болған. Ханафи мәзһабында әрбір 
нисап көлеміне ие мұсылманға пітір садақа беру уәжіп. 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) заманында іске асырылған. 
Бухари мен Мүслим жеткізген хадисте Ибн Омар (р.а) 
былай дейді:

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصَدَقَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َأْو  ِ َصلَّى الَّ  َفَرَض َرُسوُل الَّ

َصاًعا ِمْن َتْمٍر َعَلى ُكّلِ ُحّرٍ َأْو َعْبٍد َذَكٍر َأْو ُأْنَثى ِمْن اْلُمْسِلِميَن
«Пайғамбарымыз (с.а.с.) Рамазан айында пітір 

садақасын парыз қылды. Бір сағ (2.918 г) құрма немесе 
бір сағ арпа беріледі. Мұсылмандардан құл немесе азат, 
ер немесе әйел, үлкен немесе кішілер болсын (пітір 
садақасын) беруі уәжіп»987. 

Пітір садақасы – Аллаһқа жасалған ғибадат. 
Сондықтан басқа ғибадат амалдар сияқты пітір 
садақасын берген уақытта жүрекпен ниет ету керек. Ал 
ниетті тілмен жеткізу – мұстахап. 

986 Бұхари, Зекет, 1497
987 Бұхари, Зекет, 76; Муслим, Зекет, 12
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Пітір садақасы рамазан айында ұстаған оразамыздың 
кем-кетігін толықтырады. Ибн Аббас (р.а) былай 
дейді: 

اِئِم ِمَن اللَّْغِو، َو ُ َعَلْيِه َو َسلََّم َزَكاَة اْلِفْطِر ُطْهَرًة لِلصَّ ِ َصلَّى الَّ  َفَرَض َرُسوُل الَّ

اَها َبْعَد لِة، َفِهَي َزَكاٌة، َو َمْن َأدَّ اَها َقْبَل الصَّ َفِث َوُطْعَمًة لِْلَمَساِكيِن، َفَمْن َأدَّ  الرَّ

لِة، َفِهَي َصَدَقٌة  الصَّ
«Пайғамбарымыз (с.а.с.) ораза ұстаған адамды 

тазартатын пітір садақасын парыз етті. Пітір ораза 
ұстаған адамның бос сөз, жағымсыз іс-әрекеттерінен 
туындаған күнәларынан тазартады. Әрі кембағалдар 
үшін бойына күш-қуат береді. Кімде-кім пітір 
садақасын намаздан (айт намазы) бұрын берсе, онда 
зекеті (пітір садақасы) қабыл болады. Ал намаздан 
кейін берсе жай садақаның үкіміне жатады»988 

Яғни, ораза ұстаған адам кейбір дүниелік істерге 
бола көңілге келетін жаман сөздер айтып, жағымсыз 
әрекеттерге барып басқаларды ренжітіп қоюы мүмкін. 
Мұндай істер оразаны бұзбаса да оразаның сауабын 
кемітіп, ораза ұстаушының көңіліне күдік салады. Пітір 
садақасы осындай күдіктен айықтырып, кемшілігінің 
орнын толтырады. 

Пітір садақасы кімдерге уәжіп?
1. Мұсылман болу;
2. Азат болу;
3. Нисап көлемінде байлыққа ие болу (85 г. алтын 

немесе 595 г. күміс); 
Мұсылман және азат болуына Ибн Омардан риуаят 

етілген хадис дәлел. Нисап көлемінде байлыққа иелік 

етуі жайлы Пайғамбарымыз (с.а.с.): َل َصَدَقَة ِإلَّ َعْن َظْهِر ِغًنى 
988 Әбу Дәуіт, Ибн Мәжә,
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«Садақа (пітір) дәулетті кісілерге ғана уәжіп»989, – 
дейді.

Жоғарыдағы шарттарға лайық болған адам өзінің 
және асырауға міндетті адамдарының атынан (әке-
шеше, балалары) пітір садақасын беруге міндетті. 

Пітір садақаны беру үшін қолдағы дүние-мүлкінің 
өсіп (көбейіп) тұруы шарт емес. Пітір садақасын беруге 
міндетті адамның дүние-мүлкіне апат келіп, қолында еш 
нәрсе болмаса да пітір садақасын беру – уәжіп. Шафиғи, 
Малики және Ханбали мәзһабтарында пітір садақа беру 
парыз. 

Бір адамның нисап көлеміндей бақшасы немесе 
дүкені болса пітір садақа береді. Бір пітір садақаны 
бірнеше адамға бөліп беру дұрыс емес. Жеке бір адамға 
беруі керек. Алайда бірнеше адам пітір садақасын жинап 
бір мұқтаж адамға беруге болады. 

Нисап мөлшерінде дүние-мүлкі болмаса, пітір 
садақасы оған уәжіп болмайды. Қаласа береді, қаламаса 
бермейді. Нисап мөлшеріне үйдің негізгі қажеттіліктері 
кірмейді. Негізгі қажеттіліктерге: тұрғын үй, киім-
кешек, көлік, отбасының бір айлық немесе бір жылдық 
азығы жатады.

Пітір садақасын жергілікті халықтың арасын-
да мұқтаж адамдар бола тұра, себепсіз басқа жердің 
кембағалдарына беру – мәкрүһ. 

Пітір садақасының уақыты 
Ораза айт күні таңның атысымен нисап көлемінде 

байлығы бар адамға пітір садақасын беру – уәжіп. 
Алайда ораза айт күні таңғы уақытта дүние есігін ашқан 
балаға, дәл сол уақытта мұсылман болған адамға пітір 
садақасы уәжіп емес. Сондай-ақ осы күні таң атпастан 
қайтыс болғандар үшін пітір садақасы уәжіп емес. 

989 Насбур-райә, 2/411 
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Пітір садақасы рамазан айы кіргеннен кейін айт 
намазынан бұрын беріледі. Тіпті бірнеше ай немесе 
бірнеше жыл бұрын беруге де болады. Ең абзалы айт 
намазының алдында берілгені. Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

َلِب ِفي َهَذا اْلَيْوِم   Осындай күнде (ораза айт күні)» َأْغُنوُهْم َعْن الطَّ
кембағалдарды садақа сұрауға мұқтаж етпеңдер»990, – 
дейді. Егер айт намазынан бұрын бере алмаған жағдайда 
айт намазынан кейін берсе де болады. Пітір садақасы 
тек өтеумен ғана мойнынан түседі. Әрі зекет берілетін 
адамдарға беріледі. 

Пітір садақаны қандай нәрседен әрі 
қаншалықты мөлшерде берген жөн?
Ханафи мәзһабының фиқһ, пәтуа кітаптарында («әл-

Һидәйа», «әл-Фәтәуә әл-Һиндия» т.б.) былай көрсетілген: 
«Пітір садақасы төрт нәрседен беріледі, олар: бидай, 
арпа, құрма және мейіз. Кедей-кепшіктердің қажетіне 
қарай аталмыш тағамдардың құнын (ақшасын) берген 
абзал».

Сағлаба ибн Сағир әл-Алғузри жеткізген хадисте 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): ِمْن َصاِع  ِنْصُف  َعْبٍد  َو  ُحّرٍ  ُكّلِ  ِمْن  وا   َأدُّ

ِمْن َشِعيِر َأْو َصاعًا  َتْمِر،  ِمْن  َأْو َصاعًا   Сендерге әрбір құл яки» ُبّر 
еркіндіктегі адам үшін бидайдан жарты сағ (1.459 г) 
немесе арпа мен құрмадан бір сағ беруді әмір етті»991, – 
дейді. Яғни, осы аталмыш тағамдардың қоректік қасиеті 
күшті мол болғандықтан ескерілген. Пітір садақасын 
осы тағамдардың кез келген біреуінен немесе біреуінің 
құнынан мына жолдармен береді: 

990 Даруқұтни
991 Нәйлүл-әутар 4/183; Насбур-райә, 2/406
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1. Бидай мен бидай ұнының уәжіп болған мөлшері: 
жарты сағ. Яғни, 1кг 459 грамм мөлшерінде немесе 
соның құнын ақшалай береді.

2. Арпаны және арпаның ұны, кептірілген құрма мен 
жүзімнен бір сағ. Яғни, 2 кг 918 г немесе осылардың 
құнын ақшалай береді. 

Ескерту: Осы айтылған тағамдардың бағасы 
жергілікті базардағы нарықпен есептеледі. Осы атал-
мыш нәрселердің құнын төлеуге болады. Негізінде 
хадистерде аттары аталған пітір садақасы ең төменгі 
мөлшермен есептелген. Бұл мөлшерлер Исламның 
алғашқы уақытында, сол кездің жеп-ішу шарттарына 
лайықты түрде белгіленген. Өйткені ол уақытта бидай, 
құрма секілді тағамдар ең қажетті тағам болып саналған. 
Бұл жайында Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Осындай күнде 
кембағалдарды садақа сұрауға мұқтаж етпеңдер» 
деп кедей, жарлылардың жағдайына қарасуды мақсат 
тұтып, олардың да осындай айт секілді мейрам күндерде 
қуанып, шаттыққа бөленулерін қалаған. Сондықтан 
пітір берудегі мақсат өз міндетінен құтылу емес 
кедейдің жағдайына қарасу, өзі ғана мейрамды тойлау 
емес өзге аш-жалаңаш жүргендерді тойдырып, олардың 
қажеттіліктерін беріп, оларды да қуанта білу. Берудегі 
мақсат та осылай болғаны дұрыс. Олай болса, адам өзінің 
тұрмыс жағдайына қарап, кедейге ең азы бір күн тоятын-
дай мөлшерде пітір берсе, нұр үстіне нұр болады. Мұны 
бергенде де кедейдің жеп ішуімен өлшемей, өзінің жеп 
ішуінің орта есебімен өлшеп бергені дұрыс. Құранда: 

َأْهِليُكْم  ُتْطِعُموَن  َما  َأْوَسِط   Үй іштеріңе жегізетін орта» ِمْن 
есеппен»992 деген аят орта есеппен берудің дұрыстығын 

992 «Маида» сүресі 89-аят.
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нақтылай түспек. Өйткені кедейдің күнделікті жеп-ішуі 
көбінесе өте төмен болады. 

Пітір садақа кімдерге беріледі?
Пітір садақасы берілетін жерлер, зекеттің берілетін 

жерлерімен бірдей. Сондықтан зекет бірілмейтін 
адамдарға пітір садақасы да берілмейді. 

Аллаһ тағала Құранда: «Шын мәнінде, садақалар 
(зекеттер) Аллаһ тарапынан бір парыз ретінде кедей-
лерге, міскіндерге, оны жинаушы қызметкерлерге, 
көңілдері алынатын (жаңа мұсылмандарға), 
азат етілетін құлдарға, борыштыларға, Аллаһ 
жолындағыларға және жолда қалғандарға беру 
бекітілді. Аллаһ әр нәрсені білуші, хикмет иесі»993 деп, 
пітір берілетін адамдардың аттарын атап көрсеткен. 

Пітір садақасы мұсылман емес кедейге берілмейді. 
Бұл – Әбу Юсуф пен Имам Шафиғидің пікірі. Ал Әбу 
Ханифа мұсылмандардың елінде мекендеген кітап 
иелеріне «христиан, яһудилерге» пітір садақа беруге 
болады деген. Ханафи мәзһабында бұл мәселеде Әбу 
Юсуфтың көзқарасы негізге алынған. 

Пітір садақасын алмайтындар мыналар: байлар, 
пітір садақасын беруге міндетті болған кісінің әйелі, 
усулдары (әке-шешесі, ата-әжесі), фуруғдары (балалары 
мен немерелері), бағып отырған жақын туыстары. 

Пітір садақаны жақын жердегі пақыр-міскіндерге, 
алыстағы туыстарына, күнделікті қажеттіліктеріне 
табысы жетпейтіндерге бірінші берген дұрыс. 

Баласы үшін пітір садақа беруге бола ма?
Егер баласының жеке дүние-мүлкі болса, сол 

мүлкінен алып береді, болмаса өз дүние-мүлкінен 
баласы үшін пітір береді994. 

993 «Тәубе» 60-аят.
994 Тасһилуд дарури; китабул-закат, 143-б.
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Ораза тұтпаған адам пітір садақасын бере ме?
Ораза өз алдына парыз. Ал пітір де жеке уәжіп. 

Сондықтан ораза тұтсын немесе қандай да бір себеппен 
(ауру, қарт, жолаушы т.б) тұтпаса да, егер байлығы нисап 
мөлшеріне жетіп тұрса, пітір садақасын беруі міндет. 

Отағасы балалары, әйелі үшін пітір садақа бере 
ала ма?
Нисап мөлшеріне ие болған адам өзі үшін әрі кедей, 

балиғат жасына жетпеген балалары үшін пітір садақа 
бере алады. 

Алайда ер кісі өзінің әйелі, ержеткен немесе бой-
жеткен ақыл-есі бүтін балалары, әке-шешесі, бауырлары 
және жақын туыстары үшін пітір садақа беруге жауапты 
емес. Егер бұларға өкіл ретінде пітір садақа берсе, пітір 
садақасы жарамды саналады. Олардың мойнынан пітір 
садақа жауапкершілігі түседі. Бұлардың нисап көлемінде 
байлықтары болса, өздері пітір садақа береді. Нисап 
көлеміне жететін байлықтары болмаса, пітір садақа он 
сыз да оларға міндетті болмайды.

Ханафи мәзһабынан тыс ғалымдардың пікірінше, 
нисап көлемінде байлығы бар біреу қарамағындағы 
мұсылман туыстары, әке-шешесі, әйелі үшін пітір садақа 
бере алатындай байлығы болса, пітір садақаны олардың 
атынан беруі міндет деген. 
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қаЖылық бөлімі

қАжылық – сАуАбы мОл 
қАсиетті құлшылық

Қа жы лық ғи ба да ты ықы лас пен орын далса, кү нә ла р 
ке ші рі ліп, жүрек күнә дақтарынан тазарады. Бір ха ди с-

те: ُمَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَومٍ وَلَدَتْهُ أُمُّه  «Кім де-
кім әйелі мен жа қын дас пай (жа қын да су ға себеп бола-
тын барлық нәрседен ау лақ бо лып) жә не кү нә іс те мей 
қа жы лық жа сай тын бол са, ана сы нан жа ңа ту ған дай 
кү нә ла ры нан ары лып қайта ды»995 – де лін ген. Басқа бір 

хадисте: اَرٌة لَِما َبْيَنُهَما َو اْلَحجَّ اْلَمْبُروُر لَْيَس لَُه َجَزاٌء  اْلُعْمَرُة ِإلَي اْلُعْمَرِة َكفَّ

-Бір ұм ра келесі ұм ра ға дейін гі ара лық та жа са» إِلَّ اْلجَنَّةَ
ла тын кү нә лар ды өшіреді. Қабыл болған қажылықтың 
қарымы тек жаннат қана»996, – дейді. 

Ең абзал амалдың не екенін білмекке құмартқан 
кісіге Расулаллаһ (с.а.с.): «Аллаһ пен елшісіне иман 
ету», – деп жауап береді. Содан кейінгісі сұралғанда, 
«Аллаһ жолында күрес», – дейді. Содан кейінгісі тағы 
сұралғанда, «Қабыл болған қажылық», – деп жауап 
береді.997 

Аллаһтың құзырына барғанда қажылық жасаған 
мұсылмандардың дәрежелері биік тұрмақ. Өйткені 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Қажылық жасаушылар мен 

995 Бұхари, Мүслим, Ибну Мәжә, Тирмизи, Нәсаи/ Әбу 
Хұрайрадан.

996 Мүслим, Хаж, 437; Нәсаи, Манасик, 3-5.
997 Бұхари, Хаж, 4, Нәсаи, Манасик, 4.
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ұмраға барғандар – Аллаһтың сыйлы қонақтары. Егер 
бұлар тілек тілесе, Аллаһ тілектерін қабыл алады, 
күнәларына кешірім сұраса, күнәларын кешіреді»998, – 
деп сүйіншілеген. 

Басқа бір хадисте: «Қажылық пен ұмраны қатар 
жасаңдар. Өйткені темір, алтын және күмістің дағын 
көріктің999 кетіргені секілді қажылық пен ұмра кедейлік 
пен күнәларды жоқ қылады»1000 – делінген. 

Қажылық кезінде төрткүл дүниенің төрт бұрышынан 
әр нәсілден, әр тілде сөйлейтін, мемлекет басшы-
сынан бастап қарапайым халыққа дейін бай демей, 
кедей демей әр ұлт өкілінің бір жерде бас түйістіріп, 
қасиетті Қағбаның алдында ерекше толқып, аппақ 
ихрамға оранып, бір зікірді қайталап қажылықты орын-
дауы мұсылман жұртшылығының өзара ынтымағы 
мен бірлігін күшейтіп, иманын нықтай түседі. 
Өйткені шартараптан келген мұсылмандар мынаны 
ұғады. Бәріміздің де Жаратушымыз бір, Ризық беруші 
Иеміз бір, Құлшылық етеріміз де бір. Дініміз де бір. 
Пайғамбарымыз да бір. Құбыламыз да бір. Осылай кете 
беретін жүздеген бірлер... Баршамызға ортақ осынау 
дүниелер өзара бірлік пен келісімге, сүйіспеншілік пен 
бауырмалдыққа шақырады. 

Қажылық – мұсылман ұлттар арасындағы теңдіктің 
іс жүзіндегі көрінісі. Қажылық кезінде мұсылмандар 
бай-кедей, білімді-надан, ұстаз-шәкірт болып бөлінбейді, 
атақ-лауазымдарына көңіл бөлмейді. Бәрінің киетін 
бірдей ақ ихрамдары да бұған жол бермейді. 

Аллаһ тағала «Хужурат» сүресінің 13-аятында: 

ن َذَكٍر َو ُأنَثٰى َو َجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َو َقَباِئَل  َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم ِمّ  َيا َأيُّ
998 Ибн Мажә, Манасик, 5
999 Көмірді үрлеп, темірді қыздыру үшін жасалған үрлеуіш.
1000 Тирмизи, Хаж, 2
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ـِه َأْتَقاُكْم ۚ ِإنَّ اللَّـَه َعِليٌم َخِبير  لَِتَعاَرُفوا ۚ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
«Әй, адам баласы, шүбәсіз, сендерді бір ер, 

бір әйелден (Адам ата, Хауа анадан) жараттық. 
Сондай-ақ бір-бірлеріңді тану үшін сендерді ұлттар 
мен ұлыстарға бөлдік. Шындығында, Аллаһтың 
қасында ең ардақтыларың тақуаларың. Күмәнсіз, 
Аллаһ толық білуші, әр нәрседен хабар алушы», 
– дейді. Ұлт пен ұлысқа бөлінуіміздің астарында бір-
бірімізді тану, қоғамдық ерекшеліктерімізбен танысу 
жатыр. Сол себепті қашанда бауырмалдықты басты 
негізде ұстауымыз керек.

Қажылық – ханиф дінінің көне тарихын да еске 
түсіреді. Мәселен, қасиетті Мекке жеріне аяқ басқан 
уақытта жалғыз өзі бір үмбетті құраған хазірет Ибраһим 
мен ұлы Исмайылдың оқиғалары, соңғы пайғамбар 
Мұхаммедтің (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) пұтқа табынушылар-
дан тартқан жапасы, иманын қызғыштай қорғап өмір 
мен өлімнің арасында ажалмен арпалысқан даңқты 
сахабалардың ерліктері – бәрі де осы қажылық кезінде 
көз алдымыздан өтіп жатады. 

Егер мұқият көңіл бөлінсе, адам өмірін жан-жақты 
қарастырған Ислам діні бес уақыт намаздың өзін 
жамағатпен оқуды бұйырады. Одан қала берді апта-
сына бір рет мешітке бас сұғып жұма намазын оқуды 
парыз еткен. Жыл сайын екі рет айт намазында да 
мұсылмандардың басын қосады. Ал қажылықта болса, 
бұл дәстүр өз шарықтау шегіне жетеді. 

Қажылық
«Қажылық» сөздікте қасиетті орындарды зиярат 

ету деген мағынаны береді. Ал діни терминологияда 
«Арафат тауында ғибадат ниетімен бір уақыт тұру, 
одан соң шарттарына сай тауап ету арқылы Қағбаға 
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зиярат жасау, тағы да басқа амалдарын орындау» 
дегенді білдіреді. Және бір түсіндірмеде қажылық деп 
«қасиетті Қағбаны белгілі күндерде, белгілі шарттар-
мен зиярат ету»1001 делінген. 

Намаз, ораза, зекет секілді қажылық та Исламның 
бес парызының бірі. Ол һижреттің тоғызыншы жылы 
парыз болған. 

وا،  ُ َعَلْيُكُم اْلَحجَّ َفُحجُّ ِ َفَقاَل: يَا َأيُّهَا النَّاُس، َقْد َفَرَض الَّ َخَطَبَنا َرُسوُل الَّ

: لَْو  َفَقاَل َرُجٌل: َأُكلَّ َعاٍم َيا َرُسوَل اِل؟ َفَسَكَت َحتَّى َقالََها َثَلثًا، َفَقاَل الّنِبيُّ

ُقْلُت َنَعْم لََوَجَبْت، َو لَمَا اْسَتَطْعُتْم
Бірде Пайғамбарымыз (с.а.с.): "Уа жамағат! 

Аллаһ тағала сендерге қажылық жасауды парыз 
етті, қажылық жасаңдар" дейді, сонда сахабалардың 
бірі: «Бізге жыл сайын қажылық жасау парыз ба?» – 
деп сұрайды. Аллаһ елшісі (с.а.с.) ләм-мим демейді. 
Сахаба бұл сұрағын үш мәрте қайталайды. Сонда 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Егер «Иә» дегенімде, сендер-
ге жыл сайын қажылық жасау парыз болар еді. Бірақ 
оған шамаларың жетпес еді»1002, – деп қажылықты 
жыл сайын емес, өмірде бір мәрте жасау жеткілікті 
екенін ұқтырады. Алайда біреуден көп жасағысы кел-
гендерге шектеу жоқ. Бұған дәлел мына хадис: «Кімде-
кім бірден көп қажылық жасаса, артығы нәпіл болып 
саналады»1003.

Сонымен қажылыққа бара алатындай байлығы мен 
денсаулығы бар әрбір мұсылманға өмірінде бір рет 
қажылыққа бару парыз. 

1001 Тахмаз, Фи саубил жадид, 447 
1002 Мүслим, Хаж, 412
1003 Ибн Ханбәл, 2/508
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Қажылықты өтеген кісі «қажы» атанады. Көпше 
түрін «хужаж» дейді.

Парыз қажылық «Хаж акбар» (үлкен қажылық), ал 
ұмра «Хаж асғар» (кіші қажылық) деп аталады. Шамасы 
жеткен әрбір мұсылман үшін өмірінде бір рет қажылық 
ғибадатын жасауы – парыз, ал ұмра ғибадатын жасауы 
– сүннет. 

Қажылық Сауд Арабиясының Мекке қаласындағы 
Қағба-муаззамада жасалады. Әлемнің басқа ешбір 
жерінде қажылық ғибадаты жасалмайды. Қағба-
муаззама – Аллаһ тағаланың әмірімен Ибраһим (а.с.) 
пайғамбардың Мекке қаласында алғаш тұрғызған (кейбір 
деректерде жөндеген) төрт бұрышты биік ғимарат тұрған 
қасиетті орын. Бұл жер – бүкіл мұсылман баласының 
құбыласы. Муаззама – Бәйтулла, Харам шариф және 
Мәсжидүл-Харам аталатын мешіттің ортасында 
орналасқан. Мешіттің айналасына айшықты мұнаралар 
салынған. Жеті мұнарасы, көптеген қақпалары, ішінде 
мінбері, Зәмзәм құдығы және Ибраһим пайғамбардың 
орны бар.

Қа жы лықтың үкі мі
Исламда кез келген құлшылықтың парыз болуы 

үшін оның Құран кәрімде және Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) сүннетінде анық дәлелдермен бекітілуі шарт. 
Қажылықтың парыздығы Құран, сүннет және ижмағ 
бойынша бір ауыздан бекітілген. Құран кәрімде:  

ِ عَلَى النَّاِس ِحجُّ الْبَيِْت مَنْ اسْتََطاَع إِلَيِْه سَِبيلً   Ол жер ге ба ру ға»  َو ِلَّ
ша ма сы жет кен бар лық адам ға Аллаһ үшін қа-
жы лық жа сау па рыз»1004 делінген. Аяттағы бұйрық  

 адамдарға» деп көпше түрде берілуінің өзі бұл» َعَلى النَّاِس
1004 Әли Имран, 97-аят. 
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құлшылықтың жеке дара емес, жамағатпен жүріп орын-
далатынына дәлел болады.

Сондай-ақ Құран кәрімде Аллаһ тағаланың Ибраһим 

(а.с.) Пайғамбарға (с.а.с.):  ِِباْلَحّج النَّاِس  ِفي  ْن  َأّذِ َو   {"адам-
дарды қажылық жасауға шақыр" деп бұйырғаны да 

келтірілген. Жоғарыдағы аятты ғалымдар « َ  َأْعِلْم النَّاَس َأنَّ الَّ

 Уа Мұхаммед! Аллаһ тағала адамдарға"  »َفَرَض َعَلْيِهْم اْلَحجَّ
қажылық ғибадатын жасауды парыз еткендігін ескерт" 
деген мағынада түсіндірген.  

Ал сүнеттегі негізіне келсек, Пайғамбарымыздың 

(с.а.с.) кейбір хадисін айтуға болады: :ْسَلُم َعَلى َخْمٍس  ُبِنَي اْلِ

َكاِة، لِة، َو ِإْيَتاِء الزَّ ِ، َو ِإَقاِم الصَّ َدًا َرُسْوُل الَّ  َشَهاَدِة َأْن َل ِإلََه ِإلَّ الَّ َو َأنَّ ُمَحمَّ

 :Ис лам ді ні бес не гіз ден тұ ра ды» َو حَجِّ اْلبَْيتِ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ
Аллаһ тан бас қа тә ңір жоқ екен ді гі не жә не Мұ хам мед-
тің (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) Аллаһ та ра пы нан жі бе ріл ген 
шы найы ел ші екен ді гі не куә лік кел ті ру, на маз оқу, зе кет 
бе ру, Ра ма зан ора за сын ұс тау, (ша ма сы кел се) қа жы-
лық қа ба ру»1005, – дейді.

Басқа бір хадисте: «Кү мән сіз, Аллаһ та ға ла сен дер-
ге қа жы лық ты па рыз қыл ды, қа жы лық ты орын да-
ңыз дар».1006 Сондай-ақ төмендегі мына бір хадисті де 

келтіруге болады:  وا َبْيَت َرّبُِكْم  Раббыларыңның үйіне» َوُحجُّ
қажылық етіңдер»1007. 

َفْرِضيَِّتِه َعَلى  َأْجَمَعْت  َة  مَّ اْلُ نَّ  َفِلَ ْجَماُع:  اْلِ ا   Ижмағда бүкіл َوَأمَّ
мұсылман үмбеті қажылықтың парыз екеніне бір ауыз-
дан келіскен.

1005 Тирмизи, Иман, 3; Бұхари, Иман,1; Мүслим, Иман, 21
1006 Муслим, Хаж, 412
1007 Мүснәд Ахмед, 5/262
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Парыз болған қыжылықты кешіктірмеу
Имам Әбу Ханифа мен имам Әбу Юсуфтың 

көзқарасы бойынша, қажылық жасауға мүмкіндік 
туған мезетте оны кейінге қалдырмай сол жылы орын-
дау керек. Өйткені бұл құлшылық жылдың кез келген 
уақытында емес, белгілі бір кезеңде орындалуымен 
ерекшеленеді. Оның үстіне адамның қайтыс болып кетуі 
де ықтимал. Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Қажылықты 
(парыз) өтеуге асығыңдар. Өйткені ешбірің ажалдың 
қашан келетінін білмейсіңдер»,1008 – деген. Тағы бір ха-
дисте: «Ауру, зәрулік, қиыншылық пен залым патшадан 
бөгет жоқ кезде қажылыққа бармаған адамның яһуди 
немесе христиан болып өлгеннен еш айырмашылығы 
жоқ»1009– делінген. сондықтан мүмкіндігі бола тұра 
қыжылықты кешіктіру күнә деген. Бірақ қажылығын 
кешіктіріп өтесе де, адамның мойнынан қажылық 
парызы түседі. Ал имам Мұхаммед кешіктіруге болаты-
нын айтады.  Өйткені бұл өмірде бір мәрте жасалуы тиіс 
міндет. Аллаһ тағала оны һижреттің тоғызыншы жылы 
парыз еткен. Ал Пайғамбарымыз (с.а.с.) қажылықты 
оныншы жылы өтеген болатын. Егер оны бірден орындау 
парыз болғанда, Пайғамбарымыз (с.а.с.) келесі жылға 
кешіктірмес еді. Әбу Юсуф бұған: «Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) қажылық міндетін орындағанға дейін өмір 
сүретінін уахи жолымен білді және өлімнен аман 
екеніне сенімді болды», – деп жауап берген. Алайда бұл 
мәселеде имам Мұхаммедтің көзқарасы қара халық үшін 
жасалған кеңшілік болса керек. 

Қажылық ғибадатының парыз болу шарттары:
1) Мұсылман болу. Аллаһқа иман етпегені үшін 

кәпір адам ғибадат өтейтіндердің қатарына кірмейді. 
1008 Нәйлул-әутар, 4/284. Әбу Дәуіт, Манасик, 5; Ибн Мажә, Манасик, 1
1009 Шауқани, 4/284
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Қажылықты өтеп барып Ислам дінін қабылдаған 
жағдайда шамасы жетсе, қайтадан қажылыққа баруы 
шарт. Ал егер мұсылман адам қажылық жасап, одан 
кейін кәпір болып, қайта мұсылмандықты қабылдаса, 
шамасы жетсе қажылықты қайта өтеуі парыз болады. 
Өйткені алғашқы қажылығы Исламнан шығуымен жа-

рамсыз болып қалады. Құранда: َحِبَط َفَقْد  يَماِن  ِباْلِ َيْكُفْر   َوَمن 

 ,Кімде-кім иманнан тайса» َعَمُلُه َوُهَو ِفي اْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن
оның істеген істері зая кетеді. Сөйтіп, ол ақиретте 
зиянға ұшырайды»1010– делінген. 

2) Мүкәллаф болу. Ақыл-есі дұрыс, әрі балиғат 
жасына толуы тиіс. Ақыл-есі дұрыс емес немесе балиғат 
жасына жетпеген балаға қажылыққа бару парыз емес. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثَلٍث : َعْن النَّاِئِم َحتَّى َيْنَتِبَه 

َيْحَتِلَم َحتَّى  ِبّيِ  الصَّ َوَعْن   ، ُيِفيَق  َحتَّى  اْلَمْجُنوِن  َوَعْن   ، «Қалам (күнә) 
үш адам үшін жазылмайды: оянғанға дейін ұйқыдағы 
адамға, есін жиғанға дейін ақылынан алжасқан адамға, 
балиғат жасына толғанға дейін сәбиге»1011, – дейді. 
Ал балиғатқа толмаған немесе ақыл-есі кем адам 
қажылыққа барса, мүкәллаф болғаннан кейін шамала-
ры жетсе, қажылықты қайта өтеулері шарт. Бұрынғы 
қажылықтары нәпіл болып саналады. Бұған дәлел мына 

хадис: َما َعْبٌد ًة ُأْخَرى، َو َأيُّ َما َصِبّيٍ َحجَّ ُثمَّ َأْدَرَك اْلُحُلَم َفَعَلْيِه َأْن َيُحجَّ َحجَّ  َأيُّ

ًة ُأْخَرى  Қайсыбір сәби қажылық» َحجَّ ُثمَّ ُأْعِتَق َفَعَلْيِه َأْن َيُحجَّ َحجَّ
жасаса, сосын балиғатқа толса, қажылықты тағы 

1010 «Мәида» сүресі, 5-аят.
1011 Әбу Дәуіт 4398,4401; Ибн Мажә, 2041; Тирмизи, 1458; Хаким, 

4/389
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жасауы парыз, қайсыбір құл қажылық жасаса, сосын 
азат болса, қажылық жасау тағы парыз»1012. 

3) Азат болу. Түрмеде, құлдықта болған адамдарға 
қажылық парыз емес. Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Бұрын 
он рет қажылыққа барса да, бас бостандығын алған 
құл қажылығын қайта өтеуге міндетті»,1013 – деп бас 
бостандығы болмаған адамға азаттық алып, шамасы 
жеткенде парыз қажылықты қайта өтеуді әмір еткен.

4) Қажылық ғибадатын орындауға шамасы 
жету. Құранда: «Ол жерге баруға шамасы жеткен 
барлық адамға Аллаһ үшін қажылық жасау парыз»1014 – 
делінген. Осы аятқа негізделіп ханафилер шамасы жету 
жағдайын үшке бөліп қарастырған. Олар: 

а) Денсаулығының болуы. Ауру, сал, мүгедек 
немесе кәрілік меңдеген адамдарға қажылық парыз 
емес. 

ә) Қажылықтың жол шығындарын көтере алуы. 
Барып-келгенше артындағы отбасының негізгі 
қажеттеріне жетерлік қаражаты болуы. 

б) Қажылыққа баратын жолда соғыс немесе басқа 
да кедергілердің кездеспеуі. 

Қажылыққа баруға шамасы жете тұра кейінге 
қалдырып, бірақ кейін кедейленіп қалса немесе қандай 
да бір себеппен қолындағы қаржысын жұмсап қойса, 
қажылық міндеті бәрібір мойнынан түспейді. Ақшаны 
қарызға алса да, қажылыққа барып міндетінен құтылуы 
керек. Егер алған қарызын өтей алмайтын болса, қарыз 
алмай, жағдайының болғанын күтеді1015. 

1012 Субулус салам 9/673
1013 Байһақи, 4/325; Ибн Хажар фи талхис ел-хабир, 2/220
1014 «Әли Имран» сүресі, 97-аят.
1015 Тахмаз, Фи саубил жадид: 452
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Әйелдерге байланысты шарттар
Әйелдерге жоғарыда аталған шарттармен қоса 

қосымша мына шарттар да қатысты:
Қажылыққа баратын әйелдің қасында күйеуі немесе 

махрам (некелесуі харам) туыстарының бірі болуы шарт. 
Қажылыққа баратын әйелдің тұрғылықты мекенімен 
Байтуллаһтың арасы үш күндік (89 км) қашықтықтан аз 
болса, махраммен бару оған шарт емес. Ал үш күндік 
уақыт немесе 89 шақырым болса немесе одан көп болса 

махраммен бару шарт. Пайғамбарымыз (с.а.с.):   َِعْن النَِّبّي  

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم    َقاَل    َل ُتَساِفْر اْلَمْرَأُة َثَلًثا ِإلَّ َمَع ِذي    َمْحَرٍم  Әйел»  َصلَّى الَّ
адам өзімен бірге махрам туысқаны жүрмесе, үш күн 
ұзақтығындай жолға шыға алмайды»1016, – деп әйел 
адамның жалғыз сапарға шығуына рұқсат етпеген. Ал 
Шафиғи мәзһабында әйел адамның қасында бірнеше 
тақуа әйелдер болса, бірге қажылық жасай алады деген. 
Бірақ оның тек парыз қажылықта екенін баса ескерт-
кен.

Қажылыққа ниеттенген әйелдің ғиддетте (етеккір) 
болмауы шарт. Бұған қоса күйеуі талақ қылған 
(ажырасқан) немесе күйеуі қайтыс болған әйелдің 
ғиддетті күткен уақыты болмау шарт. Аллаһ тағала:  

ُبُيوِتِهنَّ ِمن  ُتْخِرُجوُهنَّ   үйден (Талақ қылған әйелдеріңді)» َل 
шығармаңдар»1017, – дейді. Яғни әйел адамның шариғатта 
көрсетілген ғиддет мезгілінде қажылық ғибадатын өтеуі 
дұрыс емес. 

Қажылық өтеуге кедергі жағдайлар: 
1) Жоғарыда айтылған шарттарға сай парыз 

қажылықты өтеуге ниет еткен әйел күйеуі рұқсат етпесе 
1016 Ибн Хажар фи Фатхел-Бари, 4/75; Дарақұтни, 2/223
1017 «Талақ» сүресі, 1-аят.
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де қажылыққа бара алады. Өйткені Аллаһтың пары-
зын орындау күйеуіне бағынудан үстем тұрады. Бірақ 
күйеуінің рұқсатынсыз нәпіл қажылықты жасай ал-
майды. Ата-ана да баласының парыз қажылық өтеуіне 
кедергі бола алмайды. Бірақ ата-ана баласының нәпіл 
қажылық жасауына тыйым сала алады. Себебі Ислам 
дінінде ата-анаға қызмет ету сахих хадистерде әмір 
етілгендей жиһад үкіміне жатады. 

2) Қарыз берген адам қарыз алушының қажылығына 
кедергі жасай алады. Ал егер қарыздар адам қарыз 
берушімен белгілі уақытқа келісіп, ол уақыт әлі жет-
пеген болса, қажылығын жасай алады. Ал қарызын 
уақытында береді. 

3) Ихсар – Қажылыққа ниеттеніп ихрамға кіріп 
қойған адамның дұшпан, ауру, жолдан адасып қалу 
немесе ақшасын жоғалтып алу сияқты себептермен 
қажылық немесе ұмра ғибадатын аяқтамай тұрып их-
рамнан шығуға айтылады. Мұндай жағдайдағы адам 

«мұхсар» деп аталады. Құранда: ِ ِلّ َواْلُعْمَرَة  اْلَحجَّ  وْا   َوَأِتمُّ

َيْبُلَغ َحتَّى  ُرُؤوَسُكْم  َتْحِلُقوْا  َوَل  اْلَهْدِي  ِمَن  اْسَتْيَسَر  َفَما  ُأْحِصْرُتْم   َفِإْن 

َمِحلَُّه  Қажылық пен ұмраны Аллаһ үшін» اْلَهْدُي 
толық орындаңдар. Егер бір қиындық кезіксе, 
онда ең лайықты нәрсемен құрбандық беріңдер. 
Құрбандыққа арнаған малдарың белгілеген орынға 
жеткенше шаштарыңды алдырмаңдар»1018 – деген. 

Аталмыш бөгеттерден шығу мүмкін болмаған 
жағдайда кісі ихрамнан шығып, жаза ретінде құрбан 
шалады. Құрбандық бір қой немесе бір ешкі. Ал түйе 
немесе сиырды жеті адам бірігіп шалуына болады. 

1018 «Бақара» сүресі, 196-аят.
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Қажылық және ұмраның уақыты
Парыз қажылықтың уақыты: шәууал, зулқағда 

және зулхижжа айының алғашқы он күні. Бұл жайлы  

Құранда:  ْعُلوَماٌت مَّ َأْشُهٌر   Қажылық белгілі бір» اْلَحجُّ 
айларда (шәууал, зулқағда, зулхижжаның онына 
дейін)»1019, – деу арқылы қажылықтың белгілі айлар-
да өтелуі шарт екенін ескерткен. Бұл айлардан басқа 
уақыттарда қажылық парыздарын орындауға болмай-
ды. Қажылық іс шараларды (тауап, сағи, арапа уақфы, 
шайтанға тас лақтыру т.б.) осы аталған айлардың ішінде 
белгілі мекен мен уақыттарында орындау керек. Алайда 
қажылық ниетімен бұл уақыттардан бұрын ихрамға 
кірген болса, осы ихраммен қажылығын ары қарай 
жалғастыра алады.

Ұмраның уақыты: ұмраны жылдың қалаған 
уақытында жасауға болады. Бірақ Арафа мен құрбан айт 
күндері және құрбан айттан кейінгі үш күн ішінде ұмра 
жасау мәкрүһ. Өйткені бұл күндер қажылық жасауға 
арналған күндер. Айша (р.а.): «Ұмраны жылдың төрт 
күнінен басқа барлық күндерде жасауға болады. Олар: 
Арафа күні, құрбан күні және одан кейінгі екі күн», – 
деген.1020. 

Ұмраны өтеу үшін ең абзал уақыт ораза айы. Ибн 
Аббастың (р.а.) жеткізген хадисінде Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) қажылықтан оралғаннан кейін ансарлық Үммі 
Синаннан не себепті қажылық жасамағанын сұрайды. 
Үммі Синан күйеуім кінәлі дегендей сыңай танытып, 
«айналдырған екі түйесі бар. Біреуін өзі қажылыққа мініп 
барды, екіншісімен жер суғарып жүр», – дейді. Сонда 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Ұмраны рамазан айында өте. 

1019 «Бақара» сүресі, 197-аят.
1020 Фатхул Кабир, Камал ибн Һимам 2/304: Тахмаз, ұмра, 467-б.
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Бұл менімен бірге қажылық жасағанмен тең»1021 деген 
екен. Демек, ораза айында жасалған ұмраның сауабы 
қажылықтың сауабына тең. Алайда мұнымен қажылық 
өтелді деуге болмайды.

Қа жы лықтың әдеп те рі
 ♦ Қажылыққа жұмсалатын қаржы адал еңбекпен 

табылу керек. Қажылық тек қаржымен орындала-
тын құлшылық емес. Ол шынайылықты, тазалықты, 
адалдықты қажет етеді. Сондықтан оған жұмсалатын 
қаржы харам болса, қажылық ресми түрде дұрыс 
болғанымен, сауабы болмайды.

 ♦ Біреулерге қарыздар болса, оларды өтеп, иелерімен 
кешірісуі; 

 ♦ Өткен күнәлары үшін шын жүрекпен тәубе етіп, 
Аллаһтан кешірім тілеуі; 

 ♦ Қаза еткен құлшылықтары болса, қолынан келгенше 
өтеу; 

 ♦ Қажылық жайында білетіндерден сұрау, үйрену;
 ♦ Жолға шығардан бұрын достарымен, туыстарымен 

қоштасу;
 ♦ Мақтану, тәкаппарлану сияқты сезімдер мен жаман 

пікірлерден сақтанып, әрқашан кішіпейіл болу;
 ♦ Қажылыққа жақсы, тақуа адамдармен бірге бару;
 ♦ Жолға шығарда және үйге қайтар кезде екі рәкат 

намаз оқу;
 ♦ Пайдасыз істермен шұғылданбай, уақыттарын зікір, 

дұға, тәсбих, салауат немесе Құран оқып өткізу.

Қажылық ғибадатында өкілдік 
Қажылыққа бірге баратын күйеуі немесе махрам 

туысы жоқ әйел, науқасынан айығу мүмкіндігі аз ауру 
1021 Сахих Бұхари, 1863
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адам, денсаулығы әлсіз қарт, мүгедек, ертіп баратын 
көмекшісі жоқ соқыр және мемлекет тарапынан шетел-
ге шығуға тыйым салынған адамдар қажылыққа баруға 
қаражаты болса, өзінің орнына көзі тірісінде басқа 
біреуді өкіл ретінде жіберуіне болады. 

Өлер шағында өсиет ету арқылы немесе қайтыс 
болған адамның балалары әкесінің атынан басқа біреуді 
жіберу арқылы қажылығын өкілдікпен өтетуге болады. 

Өкіл ретінде қажылық өтеу турасында Ибн Аббас 
жеткізген хадисте Жүһәйна тайпасынан келген бір 
әйел Пайғамбарымызға (с.а.с.): «Анам ниет ете тұра 
қажылық жасай алмай дүниеден өтті. Орнына менің 
баруыма бола ма?» – дейді. Сонда Пайғамбарымыз 
(с.а.с.): «Егер анаңның біреуге қарызы болғанда өтер 
ме едің?» – деп сұрайды. «Иә, өтей мін», – дей ді әйел. 
Аллаһ елшісі (с.а.с.): «Олай бол са, Аллаһ та ға ла ның 
алдындағы қа ры зын да өтең дер. Өйткені қа ры зы өте-
лу ге ең лайық Аллаһ та ға ла»1022, – деп жауап берген 
екен.

Өкіл қажылық өтеу шарттары: 
 ♦ Өкіл адам ихрамға кірерде өз атынан емес, кімнің 

орнына қажылық етер болса, сол адамның атынан 
ниет етуі шарт. 

 ♦ Өкіл тағайындаушы қажылықтың қай түрін орында-
уын айтса, өкіл сол айтқан қажылығын өтеуі керек. 

 ♦ Өкіл тағайындаушының байлығы болғанымен, 
қажылық өтеуге қауқарсыз болуы шарт. 

 ♦ Өкіл тағайындаушы дүниеден өткенше қажылыққа 
бара алмайтындай болуы керек. Егер орнына біреуді 
жібергеннен кейін қайта жағдайы келіп жатса, өзі 
қайтадан қажылыққа баруы тиіс. 

1022 Бұхари, 4/286; Нәсаи, 2/182
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 ♦ Өкіл де, өкіл тағайындаушы да мүкәлләф (шариғат 
талаптарына жауапты адам) болуы керек.

 ♦ Қажылыққа жұмсалатын қаражаттың бәрін немесе 
көбін өкіл тағайындаушы немесе қайтыс болған 
адамның балалары беруі керек.

 ♦ Қажылыққа баратын өкіл, өкіл тағайындаушының  
немесе мирасқорларының бұйрығымен баруы 
керек. 

 ♦ Өкіл ретінде тағайындалған адам қажылықты өзі 
орындауы керек. Басқа біреуге орындатуына бол-
майды. 

 ♦ Қажылықты не өкіл, не өкіл тағайындаушы жасай-
ды. Екеуіне бірдей баруға болмайды. 

 ♦ Егер өкіл адам қажылықты әмір еткендей орын-
дамаса, жазаға сол өкілдің өзі жауапты, өкіл 
тағайындаушы жауапты емес. Тек ихсар1023 ғана 
мойнына жүктелмейді.

Үкімі бойынша қажылықтың түрлері
1. Парыз қажылық – мұсылман кісі өмірінде бір 

рет жасауға міндетті қажылық. Егер жағдайы жетпесе 
міндетті емес. 

2. Уәжіп қажылық – ниет етілген (нәзір) немесе 
бастап қойғаннан кейін белгілі бір себептермен бұзылып 
қалған қажылықтың өтемі ретінде орындалуы керек 
болған қаза қажылық.

3. Нәпіл қажылық – парыз және уәжіп қажылықтан 
басқа жасалатын қажылықтың барлығы нәпіл қажылық 
болып саналады. Балиғат жасына толмаған немесе 
парыз қажылығын орындап қойған кісінің Аллаһ 

1023 Қажылыққа ниеттеніп ихрамға кіріп қойған өкіл, дұшпан, ауру, 
жолдан адасып қалу немесе ақшасын жоғалтып алу сияқты 
себептермен қажылығын аяқтамай тұрып ихрамнан шығуы. 
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разылығы үшін қосымша орындайтын қажылығы да 
осы нәпіл қажылық саналады. Бұл қажылықты бірнеше 
рет орындауға болады. Кісінің өз еркіне байланысты. 

Ұмраны қосып немесе жеке орындау 
жағынан қажылық үшке бөлінеді

Ифрад қажылығы – Ұмраны қоспай қажылықты 
ғана жасау. Их рам ға кірер кез де тек қа жы лық рәсімдерін 
ат қа ру ниетімен жасалған қажылық. Бұл қажылық парыз, 
уәжіп немесе нәпіл болуы мүмкін. Қажылықтың бұл 
түрін атқарушы кісіні арабшада муфрит (қажылықты 
ғана атқарушы) деп атайды. Ифрад қажылығында 
ақаба жәмрасында (шайтанға лақтырылатын тас 
үйіндісінде) тас лақтырған соң құрбан шалуы уәжіп емес. 
Бірақ көңілі қаласа шалуына болады. Соңында шашын 
алғызып немесе қысқартқызып ихрамнан шығады. 

Тәматтуғ қажылығы – Ұмра мен қажылықты 
бөлек-бөлек ихраммен, бір жылдағы қажылық айла-
рында жасау. Қажылық маусымында алдымен ұмра 
үшін ниет етіп, ихрам киіп, ұмра өтеледі. Сосын шашын 
алдырып, ихрамнан шығып, (елге қайтпай) зул-хижжа 
айының сегізіне дейін жай киімдермен жүре береді. 
Сосын қажылық орындауға ниет етіп қайтадан ихрамға 
кіріп, қажылығын орындайды. Бұл ұмра мен қажылықты 
бірге атқарушыға «мутәмәттиғ» деп аталады. Тәматтуғ 
қажылығы ифрат қажылығынан әлдеқайда сауапты. 
Қажылық пен ұмра үшін екі бөлек ихрамға кіріп, екеуін 
де қажылық айларында жасауы шарт. Бұл қажылықты 
тек әфақилер (Меккенің сырттан келгендер) ғана жасай 
алады. Қажылық және ұмраны бірге өтегені үшін құрбан 
шалу уәжіп. Бұл құрбандықты құрбан айт күндерінің 
бірінде орындайды. Бұл турасында Құранда: «Кімде-
кім қажылыққа дейін ұмраны орындаса, (ұмрадан 
кейін ихрамнан шығып қажылық үшін қайта ихрам 
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киінсе), өзіне қолайлы бір құрбан шалады. Егер 
құрбандық таба алмаса, қажылықта үш күн, үйге 
қайтып келгенде жеті күн етіп ораза ұстайды. Бұл 
үйі Мәсжид-Харамның маңында болмағандар үшін. 
Аллаһтан қорқыңдар. Аллаһтың зор азап иесі екенін 
біліңдер»1024, – делінген. 

Қиран қажылығы – Қажылық пен ұмраны бір 
ихраммен, бір жылда орындау. Яғни қажылық айла-
рынан бұрын немесе қажылық айларында, миқаттан 
бұрын немесе миқатта (ихрам киетін жер) ұмра мен 
қажылықты бірге орындауға ниеттеніп ихрам кию. 
Ұмраны толық орындаған соң толық шарттарымен 
қажылық құлшылығын орындайды. Қиран қажылығы 
тәмәттуғ қажылығына қарағанда сауабы мол құлшылық. 
Бұл қажылықты орындаушы «қарин» (қосып орындау-
шы) деп аталады. Қажылықтың бұл түрін де тек сырт-
тан келгендер ғана жасайды. Мұнда да шүкіршілік 
мақсатымен құрбан шалу уәжіп. 

Қиран қажылық жайында Расулаллаһ (с.а.с.): «Мен 
ақиқ даласында тұрғанда, Аллаһ тарапынан біреу келіп: 
«Уа, Мұхаммед, бұл берекелі далада екі рәкат намаз 
оқы және қажылық пен ұмра үшін «ләббәйк» де»1025, 
–  дейді. Тағы бір хадисте «Уа, Мұхаммедтің отбасы, 
қажылық пен ұмраға бірге ниет етіңдер» делінген. 

Қиран қажылығының шарттары: 
 ♦ Қиран қажылығына ниеттенген адам ұмра үшін 

ихрамға кірген болса, қажылықтың ихрамына ұмра  
тауабын өтемей тұрып кіруі шарт. 

 ♦ Арафатқа бармай тұрып ұмра тауабын жасаған 
болуы шарт.

1024  «Бақара» сүресі, 196-аят. 
1025  Сахих Бұхари, 1534
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 ♦ Ұмраның тауаптарын қажылық айларында өтеу 
шарт. 

 ♦ Меккеліктер қажылық пен ұмраға бір ихрам-
мен кірсе, жаза өтейді. Жаза ретінде құрбан шалу 
уәжіп. 
 Қиран мен ифрад қажылықтарына қарағанда 

таматтуғ қажылығының орындалуы жеңілірек. Өйткені 
қиран мен ифрад қажылығын жасау ниетімен ихрам 
киінген адам ұзақ уақыт ихрам күйінде жүреді. Ал 
таматтуғ қажылығындағы адам ихрамда қысқа уақыт 
жүреді. Ихрамдағы адамның қажылық тыйымдарынан 
сақтанып жүруі керек. Осы себепті қиран мен ифрад 
қажылықтарында ихрамда тыйымдардан сақтанып жүру 
ұзаққа созылады. Ал таматтуғ қажылығында ол қысқа 
мерзімде өтеді. 

Парыз, уәжіп және сүннет қажылықтарында жа-
салатын іс-шараларға «нусук» делінеді. Көпше түрі 
«мәнәсик». Төменде қажылықтың парыз, уәжіп және 
сүннеттері сөз болады. 

Қажылықтың парыздары
1. Ихрам
2. Арафатта тұру
3. Тауап ету

1. Ихрам
Ихам сөздікте; "харам қылу" дегенді білдіреді. 

Терминдік мағынасы; "қажылық немесе ұмра ғибадатын 
бастап, толық орындалып біткенге дейін, басқа уақытта 
істелуі адал болған істердің харам болуы". 

Жәй уақытта істелуі адам болған (ерлі-зайыптылар 
арасындағы жыныстық қатынас, сүйісу, тігілген киім 
кию, аң аулау) істерді қажылық және ұмра уақытында 
тыйым салынады.
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Қажылық ниетімен ихрамға кіру, намазға ниет етіп, 
тәкбір тахриманы айтқанмен бірдей. Намазға кірген 
адамның жеп-ішуіне, қалаған іс-әрекет жасауына бол-
майды, сол секілді қажылық немесе ұмра ниетімен 
ихамға кірген адам, аң аулау, жыныстық қатынас жасау 
секілді өзіне адал болған істерді істеуіне тыйым салы-
нады. 

Ихрам – рида (үстіне киілетін киім) және изар 
(белден төмен киілетін киім) деп аталатын тігісі жоқ 
екі ақ матадан тұрады. Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Ихрам 
кигендер рида, изар және аяқ киім кисін. Аяқ киімі бол-
маса мәсі кисін»1026, – деген. Киімге байланысты тыйым-
дар тек ер кісілерге қатысты. Ал әйелдердің күнделікті 
киімдері жарамды, ихрамды оранбайды.1027

Ихрамның рүкіндері
 Ханафи мазхабында ихрамның екі рүкіні бар. Ниет 

және тәлбия айту. 
1) Ниет: Ихрамға кірерде қажылықтың қайсы түрін 

орындайтын болса, сол түріне жүрегімен ниет етуі 
– шарт. Ал тілмен айту – мұстахап. Пайғамбарымыз 

(с.а.с.): َنَوى َما  ِلْمِرٍئ  ِإنََّما  َو  ِبالّنِيَِّة،  ْعَماُل   Амалдардың» اْلَ
барлығы ниетке байланысты. Әркімге ниет еткені ғана 
тиесілі»1028,– дейді. 

Қажылыққа ниет еткенде: «Аллаһ тағалам, өтеуді 
ниет еткен қажылығымды жеңілдетіп, әрі қабыл ала 
гөр!» – дейді. 

Ұмра қажылығын жасаған адам: «Аллаһ тағалам, 
өтеуді ниет еткен ұмра қажылығымды жеңілдетіп, 
әрі қабыл ала гөр!» – деп ниет етеді.

1026 Бұхари, Мүслим. (Нәйлүл-әутар, 5/4.)
1027 Бир мусилманын иол харитасы. Станбул 2006ж 530-б.
1028 Бұхари, Мүслим.
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Қажылық және ұмраны бірге өтейтін адам екеуіне 
бірдей ниет етеді. Ал қажылыққа баруға шамасы 
келмейтін немесе дүниеден өткен адамның атынан 
қажылық жасайтын өкіл адам «пәленшенің орнына 
қажылық жасаймын» деп ниет етеді. Ханафилерде тек 
қажылық деп ниет еткен жағдайда парыз қажылыққа 
ниет еткен болып саналады. Егер қандай қажылық 
жасағанын ниетінде белгілемей, тауап қана жасаған 
болса, ұмра қажылық орындаған болады. Өйткені ұмра 
қажылығының парызы тауап қана. 

Бірден екі қажылық немесе екі ұмра үшін ихрамға 
кірген адам біреуін ғана өтейді. Екіншісінің қазасын 
кейін өтейді. Біріншісін толық аяқтамай бұзып жіберсе, 
екеуінің де қазасын өтейді. 

2) Намаздан кейін тәлбия айту. Қажылыққа немесе 
ұмраға ниеттенген адам ихрамға кіретін мекенге келген-
де тәлбия айтар болса ихрамға кірген болып саналады. 

Тәлбияның айтылуы:  .لَبَّْيَك ألَّلُهمَّ لَبَّْيَك، لَبَّْيَك َل َشِريَك لََك لَبَّْيَك 

 Ләб бай к Аллаһум ма» ِإنَّ الْحَمَْد وَ الّنِعْمََة لََك َوالْمُلَْك لَ شَِريَك لَكَ
ләб байк, ләб байка ләә шә ри ка лә кә ләб байк, ин нал-
хам да уан ниғмә тә лә кә уал мул ка ләә шә ри ка ләк»1029. 

Ма ғы на сы: «Аллаһ тағалам, мен әмі рің ді орын дауға 
кел дім, айтқан әмі рі ңе бойұсын дым (2 рет). Се нің се рі-
гің жоқ, берген әмі рің ді орын дау ме нің бо ры шым. Кү-
мән сіз, бар лық ма дақ саған тән жә не жал пы ие лік пен 
нығ мет Се ні кі. Се нің еш се рі гің жоқ». 

Шайтанға тас лақтыруды бастағанда тәлбия айтуды 
тоқтатады. Егер тас лақтырмай тұрып шашын алдырса, 
шашын алдырудан алдын тоқтатады.

Ұмра қажылығын өтеушілер тәлбия айтуды тауап 
етерде тоқтатады. 

1029 Бұхари, Хаж /26, Мүслим, Хаж /147, Тирмизи, Хаж/ 97
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Тәлбияны ихрамға кірерде бір мәрте айту парыз, ал 
қалған уақыттарда қалағанынша дауыстап айту сүннет. 
Әйел кісілер тәлбия айтқанда дауыстарын көтермейді.  

Ихрамға кіретін адамның істейтін сүннет 
амалдары
а) Ғұсыл (толық шайыну) немесе дәрет алу. 

Абзалы – ғұсыл алу. Пайғамбарымыз (с.а.с.) ихрамға 
кірерде ғұсыл алған.1030 Ал хайыз немесе нифас көрген 
әйелдердің ғұсыл алуы міндетті. Және олар Байтул-
ланы тауап етуден басқа құлшылықтарды өтей береді. 
Ибн Аббас жеткізген хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.): 
«Нифас және хайыз жағдайында әйел ғұсыл алып, 
ихрамға кіреді және Байтулланы тауап етуден басқа 
барлық амалдарын орындайды»1031, – деп, тауап етуден 
басқа амалдарда орындауына болатындығын айтқан. 

ә) Денедегі шаң-топырақ, қолтық пен әурет 
жерлердің түгін тазалау, шаш пен мұртты басу, 
тырнақтарды алып жұма күндегідей хош иіс себіну 
сүннет. 

б) Ғұсыл алмай тұрып және ғұсыл алғаннан кейін 
екі рәкат ихрам намазын оқу. Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 
зүл-халифада екі рәкат намаз оқып, сосын ихрамға 
кіргені айтылады.1032 Бірінші рәкатта «Кәфирун», екінші 
рәкатта «Ықылас» сүресін оқу сүннет. 

в) Намаздан кейін тәлбия айту. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) намаздан кейін тәлбия айтқан1033. 

Ихрамға кіретін орындар (миқат)
Қажылыққа келушілердің ихрамға кіретін жерлерін 

«миқат» деп атайды. Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Еш кім 
1030 Насбур-райә, 3/17
1031 Әбу Дәуіт, Тирмизи. (Нәйлүл-әутар, 4/303.)
1032 Бұхари, Мүслим. (Насбур-райә, 3/20.)
1033 Тирмизи, Нәсаи, (Насбур-райә, 3/34.)
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ми қат тан их рам сыз өт пе сін»1034, – деп миқаттан ихрам-
сыз өтудің дұрыс еместігін ескерткен. Келген жерлеріне 
қарай миқат орны үшке бөлінеді. 

Әфақтықтар – қажылыққа сырттан келгендерге 
айтылады. Пайғамбарымыздың (с.а.с.) бұлар туралы 
былай дегені бар: «Қажылық немесе ұмра жасаған 
мәдиналықтар үшін Зүл-халифаны, сириялықтар 
үшін Жұхфаны, нәжидтіктер үшін Қарнул-манәзилді, 
йемендіктер үшін Яламләмді, ирактықтар үшін Зәту-
ғирқты миқат орны етті. Сонымен қоса бұл жерлер 
қажылық пен ұмраға сырттан келетіндердің де миқат 
орны».1035 Демек бұл хадистен шығатын қорытынды 
мынау:

 ♦ Мәдина жағымен қажылық және ұмраға баратындар 
үшін миқат орны – Зүл-халифа1036, 

 ♦ Сирия және Мысыр жағымен баратындарға – Жұхфа 
(Меккеден 187 км қашықтықта), 

 ♦ Нәжд және Кувейт жағымен баратындарға – Қарнул-
манәзил, 

 ♦ Йемен жағымен баратындарға – Яламлам1037,
 ♦ Ирак жағымен баратындарға – Зәту-ғирқ миқат 

орны болмақ. Қазақстандықтар қай жолмен барар 
болса, соған қарай ихрам киетін миқат орындары да 
өзгереді.
Ұшақпен баратындар осы миқат жерлерінің өзінде 

немесе миқат жерлерінің қатарына келгенде ихрамға 
1034 Ибн Шәйба (Мусанниф), 4/52; Имам Шафиғи (Китабул-үм), 

2/118.
1035 Бұхари, 1845; Мүслим, 1181; Нәсаи, 5/125; Ахмед ибн Ханбәл, 

1/339, 249.
1036 Зул-халифа қазыр Әйбар деп аталады. Мәдинадан Меккеге 

шыққан жолда, 14 км қашықтықта.
1037 Меккенің оңтүстігінде орналасқан тау, шамамен 54 км 

қашықтықта. Қазыр Сағдия деп аталады
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кіреді. Егер ұшақта ихрамға кіру қолайсыз болса, 
әуежайда да ихрамға кіре алады. 

Хил – жоғарыда аты аталған бес миқат жерлері 
мен Харам аумағының арасындағы арнайы белгіленген 
орындардың атауы. Бұл ау мақ та тұ ра тын дарды "Хилли" 
деп атайды. Хиллилер қажылық пен ұмра үшін  ихрамға 
кірерде, тұрғылықты жерінде немесе хил аймағының кез 
келген жерінде их рам ға кі ре  алады.

Харам аумағы – Мекке мен төңірегінің атауы. 
Меккеліктер қажылық үшін харам аумағында, ұмра 
үшін хилде ихрамға кіреді. 

Миқаттан ихрамсыз өткен адам тауап ғибадатын 
бастамастан бұрын ихрам жеріне қайта келіп ихрамға 
кіреді немесе жаза ретінде бір қой немесе бір ешкі 
құрбан шалады. 

Ихрамда тыйым салынған іcтер
Қажылық және ұмра жасаған адамға ихрам кезінде 

харам болып саналатын істер: 
а) Жыныстық қатынаста болуға, жаман сөз 

айтуға, әлдекімге зиян тигізуге тыйым салынады. 
Бұл турасында Құранда: «Қажылық белгілі бір ай-
ларда (шәууал, зулқағда, зулхижжаның онына дейін). 
Қажылық өтеуді ниет еткен адамның осы айларда 
әйелге жақындасуына, бұзақылық жасауына, жанжал 
шығаруына болмайды»1038,  – деп қатаң ескерткен. 
Және бір хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Кімде-кім 
қажылық кезінде жыныстық қатынастан тыйылса, 
күнә істемесе, анасынан жаңа туылғандай күнәларынан 
арылады»1039, – дейді. 

ә) Құрлықтағы аңды аулауға, аң бар жақты 
көрсетуге немесе аң аулауға жәрдем беруге тыйым 

1038 «Бақара» сүресі, 197-аят.
1039 Бұхари, Хаж, 4; Мүслим, Хаж, 438.
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салынған. Құранда Аллаһ тағала: «Әй, мүміндер, их-
рамда болған кездеріңде ешбір аңды өлтірмеңдер. 
Араларыңнан біреу аңды әдейі өлтірсе, өз малынан 
өлтірген аңмен тең жаза төлеуі керек. Оған өздеріңнен 
екі әділ кісі төрелік етеді»1040, – деген. Теңіз жануарын 
аулауға, тауық пен қой секілді үй жануарларына тыйым 
салынбаған. Бұларды ихрамда болған адам да бауыздай 
алады. 

б) Көйлек, шалбар, басқа сәлде орау немесе жүзді 
бүркемелеу, аяқ киім, байпақ сияқты кез келген тігісі 
бар киім немесе иісті нәрсемен (сабын) жуылған, 
боялған киімді киюге тыйым салынған. Ибн Омар (р.а.) 
жеткізген хадисте Пайғамбарымызға (с.а.с.) бір кісі 
келіп ихрамдағы адамның қандай киім киетінін сұрайды. 
Сонда Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Сендер көйлек, сәлде, 
шапан, шәрпі (бас киімнің түрі), мәсі кимеңдер. Егер 
кәлеш болмаған жағдайда, мәсінің тобықтан төменгі 
жағын жыртып тастап киіңдер. Және зағфыран 
мен иісті өсімдікпен жуылған киімді кимеңдер»1041, – 
деген. 

в) Киімге немесе денеге иісті әтір себуге, бояу мен 
теріні майлауға да тыйым салынған. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) иісті нәрсе пайдаланбаңдар1042 деп әмір еткен. 
Бір хадисінде иісмай мен зағфран себілген еш нәрсе 
киілмесін1043 деген. 

Әйелдердің ихрамдағы жағдайлары ер кісілерден 
үш жағдайда өзгеше: тігілген киім кие алады, денесімен 
қоса басын жабады, мәсі киеді. Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

1040 «Мәида» сүресі, 95,96-аяттар.
1041 Мүслим жеткізген.
1042 Мүслим, Нәсаи, Ибн Мәжә
1043 Бұхари, Хаж, 21
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«Ихрамда әйел жүзін жабатындай етіп орамал тарт-
пасын және қолғап кимесін»1044 деген. 

г) Шаш, сақал, мұрт, дененің түктерін алуға және 
тырнақтарын қысқартуға болмайды. Аллаһ тағала:  

 Құрбандықтарың өз» َو َل َتْحِلُقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّٰى َيْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه
орнына жеткенше, шаштарыңды алдырмаңдар»1045, 
– деген. Яғни құрбандық бауыздалғаннан кейін шаш ал-
дырып ихрамнан шығуға болады. 

 Их рам да ғы  адамға рұқ сат етілетін істер
 ♦ Их рам киім де рін тазалау не ме се ауыс ты ру;
 ♦ Иісі жоқ са бынмен ғұсыл алу, жуыну;
 ♦ Кө лең ке де оты ру не ме се қол ша тыр қол да ну;
 ♦ Сын ған тыр нақ ты тү сі ру, адамды мазалайтын түкті 

қыру;
 ♦ Тіс тазалағанда пас та қолдану жә не көз ге сүр ме 

жа ғу;
 ♦ Қан алдыру, тіс жұлдыру, жараны таңу;
 ♦ Жү зік, сыр ға, қолса ғат тағу;
 ♦ Әтір са та тын дү кен де оты ру;
 ♦ Ба сы мен жү зін жап пай, көр пе жамылу;
 ♦ Қорғану мақсатында зияны тие тін жән дік тер ді 

өлтіру;
 ♦ Бел дік та ғу, иық қа сөм ке асыну;
 ♦ Шапан, костюм секілді тігілген киімдерді кимей тек 

жамылып, оранып жүру

2. Арафатта тұру
Арафат – Меккеден оңтүстік шығысқа қарай 

алты сағаттық қашықтықтағы жер. Қажылыққа 
баратындарға Арафатта бір минут болса да кідіру 
1044 Бұхари, Сайд, 13; Тирмизи, Хаж, 18
1045 «Бақара» сүресі, 196-аят. 
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парыз. Ал Арафа күні Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
тұрғандай күн батқанға дейін тұру уәжіп. Арафатта 
тұру мерзімі зулхижжа айының тоғызына сай келетін 
Арафа күнінің зауал уақытынан (күн тас төбеден ауа 
бастаған уақыт) бастап Құрбан мейрамының алғашқы 
күнінің таң намазына (фәжр) дейінгі уақыт аралығы. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Қажылық – Арафатта болу. 
Кімде-кім құрбанның бірінші күні таң атпай тұрып 
Арафатқа келсе, қажылығы толық болды»,1046 – деген. 
Арафаттың барлық жерінде тұруға рұқсат етіледі. Тек 
таудың баурайындағы «ғұрана» деп аталатын ойпат-
та тұруға тыйым салынған. Пайғамбарымыз (с.а.с.):  

ُعَرَنَة َبْطِن  َعْن  اْرَتِفُعوا  َو  َمْوِقٌف،  َها  ُكلُّ  Арафаттың барлық» َعَرَفُة 
жері – тұратын мекен, тек Ғұрана деген жерде 
тұрмаңдар»1047, – деген. Ең абзалы Арафаттың 
«Жәбалур-рахмә» деген жерінде тұру. 

Жоғарыда айтылған уақыттан тыс кезде Арафатта 
тұру «Уақф» парызының орындалғанын білдірмейді. 
Тек зулқағда айы отыз күнмен аяқталып, кейін барып 
жиырма тоғыз күн ғана болғаны анықталса, онда Ара-
фатта тұрудың құрбан мейрамының алғашқы күніне сай 
келуі истихсан жолымен дұрыс, әрі жеткілікті болып 
саналады.

Арафат алаңының ортасындағы «Жәбалур-рахма» 
тауының қасында құбылаға қарап, түрегеп тұрған күйде 
дұға етудің артықшылығы мен сауабы мол. Өйткені ол – 
рухани құны аса жоғары саналатын жер. Әлемнің түкпір-
түкпірінен ағылып келіп жатқан түрі, тілі, нәсілі бөлек, 
бірақ ниеті мен тілегі жүз мыңдаған мұсылманның Ара-
фатта ақ ихрамға оранып тұрғандары Махшар алаңына 
жиналатын ғаламат нөпір халықтың жиылысын еске 

1046 Асхабус-сүнән.
1047 Мүслим, Хаж, 149; Мүснәд Ахмед, 4/82
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салғандай. Барлығының бірдей Аллаһ тағаланың бірлігі 
мен ұлылығын айтып, кешірім тілеп жалбарынулары 
адам жанын толқытып, тебіреніске бөлейтін көрініс. 

Аллаһ тағала бұл құлдарына мейірім көрсетіп 
періштелеріне былай дейді: «Алыс елдерден келіп, шаң-
топыраққа көмілген, үсті-басы аянышты кейіпте менің 
рахметім мен жәрдемімді тілеуші мына құлдарыма 
қараңдар. Мен олардың күнәларын кешіруде жарылқау 
жасаймын».

Имам Маликтың көзқарасы бойынша, Арафатта 
тұру мерзімі Арафа күні күн зауалынан таң сәресіне 
(фәжр уақытына) дейін созылады. Ол күннің күн зауа-
лынан бастап күннің батқанына дейін бір сәт болса да 
тұру уәжіп. Күн батқаннан соң да біршама кідіру керек. 
Өйткені бұл парыз.

Арафатта тұру үшін ниет ету, дәретті болу, 
құбылаға қарап тұру шарт емес. Тіпті ғұсыл дәреті 
жоқ, хайыз, нифас көрген әйел де Арафатта тұра 
алады. Пайғамбарымыз (с.а.с.) Айша анамызға:  

ِري هَّ  Бәйтуллаһты» اِْفَعِلي َما َيْفَعُل اْلَحاجُّ َغْير َأْن َل َتُطوِفي ِباْلَبْيِت َحتَّى َتطَّ
тауап етуден басқа амалдарды қажылар секілді жасай 
бер»,– деп хайыз кезінде Арафатта тұруға әмір еткен. 
Бірақ шама келгенше ғибадаттарды толық тазалықпен, 
дәретпен орындағанға не жетсін?! 

Арафатта тұрудың сүннеті мен әдептері:
 ♦ Минаға түнеген адамның Арафа күні күн шыққаннан 

кейін Арафатқа бет алуы; 
 ♦ Арафатқа жақын Намира мешітінде имамның 

бесіннен бұрын екі құтба оқуы. Құтбада жамағатқа 
тұратын жай, қайтатын уақыттарын үйретуі; 

 ♦ Бесін уақытында бесін мен екінді намазын қосып 
оқу;

 ♦ Алдын-ала ғұсыл алу;
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 ♦ Арафатқа түстен кейін бесін намазы мен екінті на-
мазын бір азанмен және екі қаматпен жинап оқу. На-
маздан кейін Арафатқа шығуға асығу;

 ♦ Мүмкін болса Жәбалур-рахмаға жақын жерде 
тұру; 

 ♦ Арафаттан кешке қарай қайту;
 ♦ Арафаттағы  уақытта  тәлбия,  тәсбих,  тәкбір,      са-

лауат айту, Құран сияқты зікірлер айтып, күнәларына 
кешірім тілеу; 

 ♦ Арафатта Аллаһқа жалбарынып өзі үшін, ата-анасы, 
жақын туыстары және барлық мұсылмандар үшін көп 
дұға-тілек тілеу. Өйткені Пайғамбарымыз(с.а.с.):

َعاِء ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفَة ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْفَضُل الدُّ ِ َصلَّى الَّ َقاَل َرُسوُل الَّ
«Дұғалардың ең қайырлысы – Арафа күні жасалған 
дұға», – деген; 

 ♦ Арафатта тұрған кезінде дәретті күйде жүзін 
құбылаға бұрып түрегеп тұру; 

 ♦ Ауыз бекітпеу; 
 ♦ Ешкіммен сөз таластырмай, былапыт сөзден 

сақтану.  

3. Зиярат тауабы
Тауап – араб тілінде зиярат ету, айналу деген 

мағынаны білдіреді. Ал шариғаттағы мағынасы ғибадат 
ниетімен Қағбаны жеті рет айналу.

Зиярат тауабын Құрбан мейрамының алғашқы күні 
таң атқаннан бастап өмірінің соңына дейін кез келген 
күні жасауға болады. 

Зиярат (ифада) тауабы
Зиярат тауабы – Арафаттағы уақфадан кейін Қағбаны 

жеті рет айналу. Оның төрт айналымын орындау парыз. 
Үш айналымын орындау уәжіп. Зиярат тауабын құрбан 
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мейрамының алғашқы күнгі таңынан бастап үшінші 
күннің соңына дейін орындай алады. Тауап арқылы 
қажылық парызы орындалған болады. Алайда зиярат та-
уабын құрбан айттың алғашқы үш күнінде орындаудың 
уәжіп екенін ескерсек, басқа күндері тауап жасағаны 
үшін қажылығын толықтыру мақсатымен құрбан шалуы 
тиіс. 

Бұл тауап – қажылықтың үш парызының бірі. 
Құранда «Содан соң олар кірлерін кетірсін 
(шашын, тырнағын алып, ихрамнан шықсын) 
және айтқан нәзірлерін орындап, Қағбаны тауап 
қылсын»1048, – деп әмір етілген. Айша анамыз (р.а.): 
«Біз Пайғамбарымызбен (с.а.с.) бірге қажылық жасап, 
құрбан айт күні қайттық. Сафияның етеккірі келді. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) онымен бірге болуды қалаған 
еді. Мен: «Уа, Расулаллаһ, Сафия хайыз көрген екен», – 
дедім. Сонда Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Ол бізді осында 
тағы да күттіре ме?» – деп сұрады. Қасындағылар: «Уа, 
Расулаллаһ, ол құрбан күні зиярат тауабын жасады», – 
деді. Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Ендеше қайта беріңдер», 
– деді»1049. Яғни, егер Сафия анамыз зиярат тауабын 
орындамаған болғанда, етеккір мерзімі біткеннен кейін 
зиярат тауабын жасап, сосын қайтар еді. Өйткені қай 
уақытта болмасын зиярат тауабын жасау – қажылықтың 
парызы. Пайғамбарымыз (с.а.с.) бұл тауапты Сафия 
анамыздың жасағанын естігендіктен қайтуларына 
рұқсат етті. 

Тауапта айналымдарды бірінен кейін бірін істеу 
шарт емес. Егер Мәсжидул-Харамда жамағат парыз 
намазға тұрса, тауапты толық аяқтамаған болса да, тауа-
бын тоқтата тұрып, дәретін алып, намазды жамағатпен 

1048  «Хаж» сүресі, 29-аят.
1049 Бұхари, Мүслим. (Нәйлүл-әутар, 5/88.)



600 Ислам ғылымхалы 

оқығаннан кейін, айналуын қайта жағастыра алады. 
Сондай-ақ Харам мешітінде оқылған намаз басқа 
мешітте оқылған намазға қарағанда жүз мың есе артық 
сауабы бар. Бұл жайында Пайғамбарымыз (с.а.с.):  

َلُة ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأْفَضٌل ِمْن ماَئِة َأْلِف َصَلٍة ِفيَما ِسَواُه  Харам» الصَّ
мешітінде оқылған намаз басқа мешітте оқылған на-
маздан жүз мың есе артық»1050, – деп айтқан.

Тауап ғибадатының орындалуы
Қағбаның оңтүстік жағындағы бұрышта «Хажарул-

әсуад» деп аталатын қара тас бар. Тауап осы қара тастың 
тұсынан басталады. Тауап кезінде Қағбаға жүзін бұрып 
тәхлил мен тәкбірді үзбей айтады. Егер мүмкін болса, 
басқаларға зиян тигізбей қара тасты сипап сүйеді. Тауап 
кезінде ескерілетін нәрсе – өзгелерге кедергі келтірмеу. 
Имам Ахмедтің Омардан (р.а.) жеткізген хадисінде 
хазірет Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Әй, Омар, сен екі 
иығыңа екі адам мінгендей ірі адамсың. Хажарул-
әсуадтың жанына жақындағанда байқа, біреу-міреуді 
жазым етіп жүрме. Адамдардың арасы босап жатса, 
қара тасқа жақындарсың, болмаса тәхлил мен тәкбір 
айт»1051, – деген екен. Қара тастың дәл жанына дейін 
жақындау мүмкін болмаса, қол ұшын тигізіп, тигізген 
қолын сүйеді. Бұл да мүмкін болмаса, қолымен алыстан 
ұстағандай етіп ишарат жасайды да, ишарат еткен қолын 
сүйеді. Әр тәкбір айтқанда қос қолды да бірге көтеру 
керек. Қағбаның оңтүстік жағымен хатимнің1052 артымен 
Қағбаны жеті рет айналады. Әр айналымды бір «шаут» 
дейді. Жеті шаут жасағанда, бір тауап толық бітеді. 

1050 ибн Мажә 1155
1051 Имам Ахмед
1052 Хадис: «Хатим – Қағба», – деген. Яғни Қағбаның бөлігі. Бұхари, 

1584; Мүслим, Хаж, 405
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Тауапты жасағаннан кейін Сафа мен Мәруаның 
арасына жүгіретін адам «Рида» деп аталатын жапқыш 
ихрам киімін сол иығына тастап, екінші жағын оң 
қолтықтың астынан өткізіп алады. Оң қолды иықпен 
бірге ашық ұстайды. Осылайша алғашқы үш айналым-
да екі иығын сілкіп асыға жүру сүннет. Әйелдер ерлер 
секілді киінбейді. Олар бүкіл денесін жабық ұстауы 
керек.

Тауаптың шарттары 
 ♦ Ниет ету. Ниет – тауапты ғибадат ниетімен орындау-

ды жүрекпен бекіту. Ниетсіз Қағбаны қанша мәрте 
айналса да тауап болып саналмайды. Ниет еткенде 
тауаптың қай түрін жасайтынын айту мұстахап. 

 ♦ Зиярат тауабын құрбан айт күні таң атқаннан кейін 
жасау. Құрбан айт күні таң атпай тұрып зиярат та-
уабын жасау дұрыс емес. Бұл тауапты айт күнінің 
1, 2, 3- күндері жасаған абзал. Егер бұл күндері 
жасалмаса, Әбу Ханифаның көзқарасы бойынша, 
жаза ретінде құрбан шалу уәжіп. Ал Әбу Юсуф пен 
Мұхаммедтің көзқарасында бұл тауапты құрбанның 
1, 2, 3- күндері жасау сүннет болғандықтан, жаза 
ретінде құрбан шалу уәжіп емес. Бұл тауапты орын-
дамайынша, ол міндет мойнынан түспейді. 

 ♦ Қажылар Арафат уақфасын (тұру) жасаған болуы 
керек. 

 ♦ Тауап Қағбаның айналасында жасалып, Мәсжидүл-
Харамның ішінде болуы шарт. Тауап Хатым 
деген жердің сыртымен жасалады. Өйткені 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) Хатымды Қағба ретінде 
санаған. 
Тауаптың уәжіптері

 ♦ Тауап кезінде әурет жері жабық болуы керек. Әурет 
жері саналатын кез кел ген мү ше нің төрттен бі рі 
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немесе одан көбі ашыл са, жа за ре тін де құр бан ша лу 
уә жіп. 

 ♦ Зиярат және ұмра тауабының жеті айналымын толық 
жасау уәжіп. Жеті айналымның кемінде төртеуін 
орындау парыз. Парызын жасамаған адам қажылық 
жасаған болып саналмайды.

 ♦ Тауап етерде Хажарул-әсуаттың (қара тас) қасынан 
бастап Қағбаны сол жағына алып, оң жағымен 
Хатим деген жерді айналып өтеді. 

 ♦ Шамасы жеткен адамның жаяу тауап етуі. Алайда 
денсаулығы әлсіз адамдарға көлікке мінуге болады. 
Бірақ көлікке мінгені үшін құрбан шалады.

 ♦ Барлық тауаптардан (парыз, уәжіп, сүннет) кейін екі 
рәкат намаз оқу. Бұл намаз мәкрүһ емес уақыттарда 
оқылуы керек. Намазды Мақамы Ибраһимда 

оқыған абзал. Құранда: ُمَصلًّى ِإْبَراِهيَم  َقاِم  مَّ ِمن  اتَِّخُذوا    َو 
«Ибраһимнің тұрған орнын намаз оқитын орын 
қылып алыңдар»1053, – делінген. 

 ♦ Тауап жасаған уақытта дәретті болу. Дәреті 
бұзылған жағдайда, тауабын тоқтата тұрып, дәретін 
жаңалағаннан кейін қайта жалғастырады. Жүніп 
және хайыз, нифас күндерінде Қағбаны тауап ету 
дұрыс емес. 
Тауаптың сүннеттері

 ♦ Тауаптың басында және әр шаутында (айналымын-
да) Хажарул-әсуатқа сәлем беру. Егер адамның 
көптігінен қара тасты ұстауға мүмкіндік болмаса, 
қолын қара тасқа қарата көтеріп «Бисмиллаһи Аллаһу 
әкбар» деп айтады да, оң қолының ішін сүйеді. 
Бұл кезде де тоқтамай жүріп отыру керек. Пай-
ғам ба ры мыз (с.а.с.) соңғы, қоштасу қажылығында 

1053 «Бақара» сүресі, 125- аят.
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көлігінен түспей қара тасқа қолындағы таяғы мен 
алыстан сәлем беріп, артынша ол таяқты сүйген1054. 
Қара тасқа сәлем беремін деп көпшілікке кедергі 
жасамаған жөн. «Тауап ғибадатының орындалуы» 
деген тақырыпта осы туралы Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) хазірет Омарға (р.а.) айтқан ескертуін келтіре 
кеткен едік.

 ♦ Тауап уақытында дұға ету. Әркім дін негізіне қайшы 
келмейтін тілегін тілей алады. Бірақ хадистерде 
келген дұғаларды айтқан абзал. 

 ♦ Екі рәкат тауап намазында «Кәфирун» мен 
«Ықылас» сүресін оқу. Бұл туралы Жәбір (р.а): 
«Пайғамбарымыз (с.а.с.) бұл екі рәкатта «Кәфирун» 
мен «Ықылас» сүресін оқыды»1055, – дейді. 

 ♦ Зиярат тауабында ерлер «Рида» деп аталатын 
жапқыншақ ихрам киімін сол иыққа тастап, оң 
қолтықтың астынан өткізіп, оң қолды иықпен бірге 
ашық ұстап алғашқы үш айналымда екі иығын сілкіп 
асыға жүру. Әйел адамдар үшін ерлерге ұқсап киіну 
дұрыс емес.

 ♦ Мүмкін болса ерлердің Қағбаға жақын жерден тауап 
етуі. Ал әйелдердің ерлерден бөлек тауап еткендері 
абзал. 

 ♦ Тауап жасаған уақытта айналымды бірінен соң бірін 
үзбей жасау. Айналымдардың арасын себепсіз бөлу 
мәкрүһ. 

 ♦ Дене мен ихрам киімінің таза болуы. Намазға кедергі 
болатын ластықтар ихрамда да кедергі болып сана-
лады. 

1054 Мүслим, Хаж, 257
1055 Мүслим, Хұжжәтул-Уйдағ.
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Тауап түрлері:
Құдум тауабы, Уәдағ тауабы, Нәпіл тауабы, Ұмра 

тауабы, Нәзір тауабы. 
1) Құдум (жету) тауабы
«Құ дум» араб ті лін дегі же ту деген ма ғы наны біл-

ді ре ді. Құ дум тауабы – Мек ке ге кел ген уа қыт та Қағ ба ға 
сә лем ре тін де жа са ла тын ал ғаш қы тауап. Қажылыққа 
сырттан барған адамның алғашқы ісі – құдум тауа-
бын жасау. Бұл тауапты жасау сүннет. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.): «Бәйтуллаһқа келген адам сәлем ретінде тауап 
жасасын»1056, – деген. Ал сәлем берудің үкімі сүннет 
екені белгілі. Бірақ ұмра мен мүтәматтиғ қажылығын 
жасаушыларға және меккеліктерге бұл тауапты жасау 
сүннет емес. 

Аталмыш тауаптан кейін Мақамы Ибраһимда тұрып 
екі рәкат намаз оқылады. Бұл екі рәкат намазда «Кафи-
рун» және «Ықылас» сүрелерін оқу сүннет. Жәбір (р.а.) 
жеткізген хадисте: «Пайғамбарымыз (с.а.с.) бұл екі 
рәкатта «Кәфирун» және «Ықылас» сүресін оқыды»1057, 
– делінген. 

Ихрам киімін киген адам Меккеге кірместен Арафат 
тауына кетіп қалса, қайтып келгеннен кейін құдум тауа-
бын жасау қажет емес. 

а) Уәдағ (қоштасу) тауабы
Қажылардың қажылықты аяқтарда қоштасу 

мақсатымен жасалатын тауаптары. Бұл тауапты 
шалғайдан келгендер үшін жасау уәжіп. Ал Мекке 
мен оның төңірегінде тұратындар үшін міндет емес. 
Бұл тауап турасында Омар (р.а.) жеткізген хадисте 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Хайыз күйіндегі әйелдерден 

1056 әз-Зайғали. (Насбур- райә, 3/51).
1057 Мүслим, Хұжжәтул-Уйдағ.
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басқа кімде-кім Бәйтуллаһқа қажылық жасаса, оның 
соңғы қоштасуы тауап болсын»1058, – деген. 

Қоштасу тауабы зиярат тауабынан кейін жасала-
ды. Бұл тауапты елге қайтар алдында жасаған абзал. 
Әйелдер хайыз, нифастан таза болуы шарт. Хайыз, нифас 
күйіндегі әйел қоштасу тауабын жасамайды. Бірақ жаза 
ретінде құрбан да шалмайды. Уәдағ тауабынан кейін екі 
рәкат намаз оқу, зәмзәм суын ішу мұстахап. 

Қажылық ғибадатын аяқтағаннан кейін отанына 
қайтар алдында мүмкін болса, Қағбаға келіп қара тасты 
ұстап қимастықпен қоштасу да игі саналған мұстахап 
амалдың бірі. Меккеден Мәдинаға қоныс аударарда 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) хазуараның маңында тұрып: 
«Ант етейін, шындығында сен Аллаһтың ең қымбат, 
сүйікті мекенісің. Егер тағдырдың тауқыметімен бұл 
жерден қуылмағанымда, мен сенен айырылмас едім»1059, 
– деген екен. 

ә) Нәпіл тауабы
Нәпіл тауабы – нәпіл ораза, нәпіл намаз сияқты 

кез келген адам жасауға болатын ерікті құлшылық. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Кімде-кім Бәйтуллаһқа 
тауап жасаса, анасынан жаңа туғандай күнәларынан 
тазарады»1060, – деп тауап жасаған адамның Аллаһтың 
мейіріміне бөленіп, күнәдан арылатынын айтқан. 

б) Ұмра тауабы
Ұмра қажылығын өтеуді ниет еткен адам үшін бұл 

тауапты орындау шарт. Бұл тауаптың алғашқы төрт ай-
налымы ұмраның парызы болып саналады, ал қалған үш 
айналымы уәжіп үкіміне жатады. Алғашқы төрт парыз 
айналымды орындамаса, ұмра қажылығы дұрыс бол-

1058 Нәсаи, Хакім, (Насбур-райә, 3/89.)
1059 Ахмед, Мүснәд, 19230; Тирмизи, Ибн Мажә 
1060 Тирмизи, Хаж, 41
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майды. Ал қалған үш айналымын жасамаса, уәжіп амал-
дарды жасамағандықтан жаза ретінде құрбан шалады. 
Ұмра тауабында қудум тауабы мен уәдағ тауабы жоқ. 

в) Нәзір тауабы
Тауап жасауға сөз берген адамның бұл уәдесін орын-

дауы уәжіп болып саналады. Егер де уақытын белгілеген 
болса, сол белгілеген уақытында орындауы керек. 

Әйел адамның қажылық уақытында 
хайыз көруі

Әйел адам ихрамға кірмей тұрып хайыз көрсе, 
ихрам үшін ғұсыл, дәрет алып, ихрамына кіріп қажылық 
амалдарын өтейді. Бірақ хайызынан тазарғанға дейін 
Қағбаны тауап етпейді. Егер ихрамнан кейін хайыз 
көретін болса, ғұсыл алмайды. Бірақ қан тоқтату жол-
дарын қарастыруы керек. Тауаптан басқа ғибадаттарын 
жалғастыра береді. Пайғамбарымыз (с.а.с.) сахих ха-
дисте Усәма қызы Әсмаға: «Қағбаны тауап етуден 
басқа, қажылардың істегенін істе»1061, – деп әмір 
еткен. Хайыз көрген әйел парыз емес, сүннет болып 
саналатын құдум тауабын жасауға міндетті емес. Егер 
әйел адамның хайызы зиярат тауабын жасап болғаннан 
кейін келсе, қоштасу тауабы да мойнынан түседі, яғни 
қоштасу тауабын жасамауына болады. 

Әйелдерге қажылық уақытында хайыз күндерін 
кешіктіру үшін дәрі қолдануға бола ма? 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) кезінде кейбір әйелдер 

«а’рәк» дейтін су ішу арқылы хайыз күндерін белгілі 
бір уақыт кешіктіретін-ді. Қазіргі заманда әйел адамдар 
денсаулыққа зияны тимейтін арнайы дәрілер арқылы 

1061 Шархул-Мүслим, 8/134, 140; Нәйлүл- әутар, 4/318
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қажылық уақытында хайыз күндерін кешіктірулеріне 
рұқсат бар1062.

Қажылықтың уәжіптері
Қажылық немесе ұмраның уәжіптерінің біреуін 

ұмытып немесе әдейі жасамаған адамның қажылығы 
немесе ұмрасы толықтай бұзылмайды. Бірақ уәжіпті 
істемегені үшін жаза ретінде тәубе етумен қоса 
құрбан шалып толықтырады. Қажылықтың уәжіптері 
төмендегідей: 

1. Сағи жасау
2. Мұздалифада тұру
3. Шайтанға тас лақтыру
4. Шаш алдыру немесе қысқарту
5. Қоштасу тауабы

1. Сағи жасау
«Сағи» араб тілінде жүгіру деген мағынаны 

білдіреді. Ал діни терминологияда Қағба Муаззаманың 
шығыс жағында орналасқан Сафа мен Мәруа атты екі 
төбенің арасында жүгіру немесе шапшаң жүруге айты-
лады. 

Сағи ғибадаты Сафадан басталып Мәруадан аяқталу 
шартымен төрт рет барып, үш рет қайтып келу. Яғни 
Сафадан Мәруаға бару бір сағи болса, Мәруадан Сафаға 
қайтып келу екіншісі болып саналады. 

Сағидың тарихы
Ол мынадай тарихи оқиғаны еске түсіреді:
Иб ра һимның (а.с.) әйелдері Ажар мен Сараның 

арасында күндестік пайда болып, өзара қызғаныш оты 
тұтанады. Осының салдарынан Аллаһ тағала Ибраһим 
пайғамбарға Ажар ана мыз  бен ем шек те гі ба ла сы  

1062 Ислам Ғылымхалы, М. Исаұлы, Қ.Жолдыбайұлы, 311
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Исмайылды қа зір гі Мекке жеріне апарып тастауын 
бұйырады. Ибраһим пайғамбар Аллаһ та ға ла ға де ген 
тәуеке лін бе рік ұс тап, зайыбы мен ұлына азғантай құрма 
мен су тастап, шөл далаға қалдырып кете барады. Ар-
тынан Ажар анамыз ілесіп, «Уа, Ибраһим, бізді елсіз 
шөл далаға қалай тастап кетпексің?!» – деп бірнеше 
мәрте қайталайды. Ибраһим пайғамбар жауап қатпайды, 
бұрылып артына да қарамайды. Ақырында Ажар 
анамыз: «Аллаһ тағала саған осылай істеуді бұйырды 
ма?» – деп дауыстайды. Ибраһим «иә» деп жауап 
берді. Сонда Ажар анамыз: «Олай болса, Аллаһ бізді 
қорғансыз қалдырмайды», – деп қала береді. Ибраһим 
(а.с.) біраз жүргеннен кейін бір төбешікке шығып, Қағба 
жаққа қарап тұрып былай деп дұға етеді: «Раббым, мен 
ұрпағымды (Исмайыл мен оның анасы Ажарды) 
сенің құрметті үйіңнің жанындағы егін өспейтін 
бір ойпатқа орналастырдым. Раббым, (олар) на-
мазды толық орындасын деп (осылай қылдым). 
Адамдардың көңілдерін оларға ауатын ете гөр 
және оларды (барлық) жемістермен ризықтандыр. 
Мүмкін, олар шүкір етер»1063.

Уа қыт жыл жы ған сайын Иб ра һим нің (а.с.) тас тап 
кет кен аз ған тай суы таусы лып, жас сә би Ис майыл су 
сұ рап жы лай бас тай ды. Ана бай ғұс не істерін білмей 
шарқ ұрып зыр жү гі реді. Өткен-кеткен біреулерді кез-
дес ті ріп қа лар мын де ген үміт пен Са фа тө бе сі не шығады. 
Бі рақ еш қан дай ті рі жан ның қа ра сы кө рін бей Ажар Са фа 
мен Мә руа тө бе шік те рі нің ара сын да жү гі ре береді. Ибн 
Аббас Пайғамбарымыздың (с.а.с.) «осы себепті адам-
дар екеуінің арасында жүгіреді» дегенін айтады. Мә руа 
тө бе ші гі не же тін ші рет шық қан ке з де Ажардың құ ла-
ғы на беймә лім бір дауыс ес ті леді. Ажар ана мыз: «Әй, 

1063 Ибраһим, 37
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дауыс иесі, біз ге дау сың ды ес тір ттің. Егер біз ге кө мек те-
се ала тын дай кү шің бол са кө мек тес», – деп дауыстайды. 
Ажар ана мыз дың осы мі нә жа ты бі ті сі мен анадай жерден 
Жә бі рейіл (а.с.) пе ріш те кө рін ді. Жәбі рейіл (а.с.) жер ді 
қа зып жа тыр екен. Әне-мі не де ген ше ол жерде бұлақ 
пайда болады. Бұл құ бы лыс қа қат ты қуа нып кет кен 
Ажар ана мыз су ақ па сын де ген ма ғы на да «зәм-зәм» дей 
береді. Осы туралы Ибн Аббас жеткізген хадисте Аллаһ 
елшісі (с.а.с.): «Аллаһ Исмайылдың анасын мейіріміне 
бөлесін, егер ол зәмзәмға тимегенде, ол тасыған суға 
айналар еді», – дейді. 

Кейіннен Журһум деген қауым келіп осы судың 
төңірегіне қоныстанып, бара-бара үлкен елге айналған. 

Сағидың үкімі

Сағи қажылық уәжіптерінің бірі. Құранда: َفا  ﴿ ِإنَّ الصَّ

َف وَّ َيطَّ َأن  َعَلْيِه  ُجَناَح  َفَل  اْعَتَمَر  َأِو  اْلَبْيَت  َفَمْن َحجَّ  اّلِ  َشَعآِئِر   َواْلَمْرَوَة ِمن 

 .Сафа және Мәруа – Аллаһтың нышандары» ِبِهَما ﴾
Кімде-кім қажылық немесе ұмра жасау ниетімен 
Қағбаны зиярат етсе, Сафа мен Мәруаны тауап 
етуінде күнә жоқ»1064, – деп сағидың маңызын білдірсе, 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Сендерге жүгіру парыз 
қылынды. Сафа мен Мәруаның арасында жүгіріңдер»1065, 
– деп әмір етуі кемінде уәжіптікті білдіреді. 

Са ғидың орындалуы
Сағи жасайтын адам алдымен Ха жа рул-Әсуәд-

ке (қа ра тас) барып сә лем бер ген нен кейін сағиға ниет 
етеді. Сафа жотасына шығып, Қағбаға қарап тәкбір,1066 

1064 «Бақара» сүресі, 158-аят.
1065 Ахмед, Мүснәд, 6/421, 422, 437; Табарани, Мұғжамил-кәбир, 

24/573, 575; Дарақұтни, 2/255, 256.
1066 «Аллаһу әкбар» деп айтуға тәкбір делінеді.
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тәхлил,1067  айтады. Пайғамбарымызға салауат айтып, қол 
жайып өзіне, барша мұсылмандарға дұға етеді. Содан 
кейін Мә руа тө бе ші гі не қа рай жү ре ді. Ер кі сі лер жо л-
да ғы жасыл бел гі лер ор на тыл ған дің гек тер дің арасын-
да адымдап-адымдап жыл дам жү ре ді. Бұл жүрісті 
«һаруала» дейді. Һаруала жасау тек ер кісілерге сүннет. 
Әйелдерге бұлай жүру керек емес. Жа сыл белгілерден 
өт кен нен кейін ақы рын жү ре ді. Маруаның төбесіне 
шыққаннан кейін Сафа жотасында істегендей Қағбаға 
қарап тәкбір айтып, дұға етеді. Осымен бірінші шаут 
аяқталады. Сафаға қайту арқылы екінші шаут бастала-
ды. Бас-аяғы жеті шауттан тұратын сағи Сафадан баста-
лып Мәруадан аяқталады. 

Сағиды бітіргеннен кейін екі рәкат намаз оқу 
мәндүп саналған. Мутталип ибн Уадаға былай дейді: 
«Мен Пайғамбардың (с.а.с.) сағиды бітіргеннен кейін 
Қағбаның бір бұрышына тұрып тауап қылатын орынның 
шетіне екі рәкат намаз оқығанын көрдім. Сол кезде олар 
мен тауап жасаушылардың арасында ешкім болмаған 
еді»1068.

Сағидың дұрыс болу шарттары:
1. Сағиды қажылық немесе ұмраға ниет етіп, 

ихрамға кіріп, тәлбия айтқаннан кейін орындау керек. 
Ихрамға кіру шарт болғанымен, Арафатта тұрып ихрам-
нан шыққаннан кейін де сағи жасауға болады. Алайда 
ұмра үшін сағиды ихрамнан шықпай тұрып жасау – 
уәжіп. 

2. Қажылықтың сағиын қажылық айларында өтеу 
керек. Өйткені қажылық айлары кірмей тұрып ихрамға 

1067 «Лә иләһә иллаллаһу уахдаһу ла шәрика ләһ, ләһул-мулку уә 
ләһул-хамду уа һуа ‘ала кулли шайин қадир» деп айтуға тәхлил 
делінеді.

1068 Ахмед; Ибн Мажә; Тахмаз, фи саубил жадид, 484 б.
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кіруден басқа қажылық іс шаралардың ешқайсысы 
дұрыс саналмайды. 

3. Сағи толық тауаптан кейін жасалуы керек. Яғни 
тауап жасаған адам жүніп, нифас, хайыз болмауы керек. 
Және кемінде тауаптың төрт айналымы орындалған 
болу керек. 

4. Сағи Сафадан басталып Мәруада аяқталуы 
керек. Егер Мәруадан басталса, бірінші айналым 
есептелмейді. 

Са ғи уә жіп те рі:
1. Мүмкіндігі болған адамның көлікке мінбей жаяу 

жүру уәжіп. Бірақ қарт немесе науқас адамдар арнайы 
көліктерді пайдалана алады. 

2. Са ғи дың же ті шауты жа са луы уәжіп. Абдуллаһ 

ибн Әбу Ауф былай дейді: َفا َو اْلَمْرَوَة َفَسَعى َبْيَنُهَما َسْبًعا  َأَتى الصَّ
«Аллаһтың елшісі (с.а.с.) Сафа мен Маруаға келіп, 

олардың арасында жеті мәрте сағи жасады»1069.
Сағидың сүннеттері:
1. Сағиды бастауға ниет ету; 
2. Тауаптан кейін екі ракәт намаз оқысымен сағиды 

дереу бастау; 
3. Сағи жасаудан бұрын Хажарул-Әсуадқа қол 

көтеріп сәлем беру; 
4. Сафа мен Мәруаның арасында ерсілі-қарсылы 

жүгіру; 
5. Әр шаутта Сафа мен Мәруаның төбесіне шығып, 

Қағбаға қарап тәкбір және тәхлил айту, дұға ету; 
6. Үлкен, кіші дәретінің болуы, әурет жерінің жабық 

болуы және денесі мен ихрам киімдерінің нәжістен таза 
болуы; 

1069 Әбу Дәуіт, Китабу манасик 2/56, хадис саны 1903
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7. Ер кісінің Сафа мен Мәруаның арасында иығын 
сілкіп, жылдам-жылдам жүруі. Ал әйелдердің жай 
жүргені абзал; 

8. Сағи уақытында тәкбір, тәхлил, салауат және 
дұғаларды көп айту;

9.  Ер кісілердің жасыл белгілер орналастырылған 
екі діңгектің арасында тез-тез адымдап жүруі сүннет.  

Сағиды белгілі уақытынан кешіктірудің үкімі
Сағи құрбан айт күндері парыз тауаптан кейін жа-

салады. Бұл күндері сағи жасамаған адам егер еліне 
қайтпаған болса, сағи ғибадатын орындауы керек. 
Ал еліне қайтып кеткен жағдайда сағиды себепсіз 
орындамағаны үшін жаза ретінде құрбан шалады. 

2. Мұздалифада тұру
Мұздалифа – Арафат пен Минаның ортасында 

орналасқан жердің аты. Жәмиғ, Мәшғарул-харам деген 
аттары да бар. Құранда : 

ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا اّلَ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم ﴾ -Егер Ара» ﴿ َفِإَذا َأَفْضُتم ّمِ
фаттан қайтсаңдар, Машғарул-харамның қасында 
(Мұздалифада) Аллаһты еске алыңдар»1070, – делінген. 
Мұздалифада қас-қағым сәт болса да уақфа (тұру) жасау 
шарт. 

Мұздалифаның Уади-мүхассир деген жерінен 
басқа барлық жерде уақфа жасалады. Бұл турасында 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

ٍر َها َمْوِقٌف، َو اْرَتِفُعوا َعْن ُمَحّسِ -Мұздалифаның Уади» اْلُمْزَدلَِفُة ُكلُّ
мүхассирден басқа жері уақфа жері»1071, – деп ескерт-
кен. Уақфты Уади-мүхассирде жасау мәкрүһ болып са-

1070 «Бақара» сүресі, 198-аят.
1071 Насбур-райә, 3/60. 
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налады. Мұздалифа уақфының уақыты құрбан айт күні 
таң атқаннан бастап күн шыққанға дейінгі аралық. Таң 
атпай тұрып немесе күн шыққаннан кейін келген адам 
Мұздалифада тұрған болып саналмайды. Мұздалифада 
тұрғаннан кейін Мәшғарул-харамның қасына келіп 
Аллаһқа дұға етіліп, қажеттіліктер сұралады. Күн 
шықпай тұрып Минаға қайтып кетеді. Ал таң намазы-
нан бұрын қайтып кету сүннетке сай емес. Таң атқаннан 
кейін қайтқан абзал. Мұздалифадан қайтқанда таң на-
мазын «Ғалас» деген жерде оқиды. Кәрілік, ауру сияқты 
белгілі бір себеппен Мұздалифада уақфа жасай алмаған 
болса оқасы жоқ. Ал себепсіз жасамаған адам құрбан 
шалады.

Мұздалифа уақфының шарттары:
1. Қажылық жасау ниетімен ихрамға кірген болуы 

керек.
2. Арафатта тұрған болуы керек. Арафатта тұрмаған 

болса, мұздалифада тұрудың мәнісі болмайды.
3. Мұздалифада құрбан айт күні таң шапағынан, күн 

шыққанға дейінгі аралықта тұрады. Басқа мәзһабтарда 
уақфаның уақыты түннің екінші жартысынан бастала-
ды. 

4. Уақфаны мұздалифа аумағында жасау.
Намазды қосып оқу
Ханафи мазхабында екі намазды қосып оқу уәжіп. 

Ақшам мен құптан намазын қосып бір азан, бір 
қаматпен Мұздалифада құптан намазының уақытында 
оқиды. Екі намаздың арасында нәпіл, сүннет намаз-
дар оқылмайды. Бұларды оқу мәкрүһ. Егер нәпіл намаз 
оқылса, әр намаз үшін бөлек қамат айтылады. Үсәма 
ибн Зәйд былай баяндайды: Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
Арафаттан Мұздалифаға қайтқанда бір сайға түсіп 
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қажетін өтеді. Дәрет алды, бірақ толық алмады1072. 
Мен: «Намаз оқымаймыз ба?» – деп сұрадым. Ол (с.а.с.): 
«Намаздың орны алдыңда», – деді де, Мұздалифаға 
жеткенде дәретті толық алып, қамат айтып, ақшам 
намазын оқыды. Осыдан кейін әрбір адам өз түйелерін 
тұрған жерлерінде шөктірді. Артынша құптан нама-
зын оқу үшін қамат айтылды. Пайғамбар бұл намаз-
ды да оқыды. Бұл екі парыз намаздың арасында нәпіл 
намаз оқымады»1073. 

Мұздалифа уақфының сүннеттері
1. Айт мейрамы мен Мәшғарул-харамда тұру үшін 

түнде ғұсыл алу; 
2. Ақшам мен құптан намазын «жаму тахир» жасап 

құптан намазының уақытында қосып оқу; 
3. Бұл түнде Мәшғарул-харамда бар ықыласпен 

тәкбір, тәхлил, зікір айтып, көп дұға ету; 
4. Уақфты ертерек орындап, күн шықпай Минаға 

(Уади-Мұхассир мен Ақаба жәмрасының арасында 
орналасқан жердің аты) қарай бет алу; 

5. Арафа күнінің құрбан айтқа қараған түнін 
Мұздалифада өткізу.

3. Минада шайтанға тас лақтыру
Жәбір (р.а.) Пайғамбарымыздың (с.а.с.) құрбан айт 

күні көлігінің үстінде тұрып шайтанға тас лақтырғанын 
көргенін, Пайғамбарымыздың (с.а.с.) сахабаларға: 
«Қажылық ғибадатының жолдарын менен үйреніп 
алыңдар. Бұдан кейін қажылыққа келер-келмесім 
белгісіз»1074, – дегенін айтады. 

1072 Әрбір дәрет ағзасын бір мәртеден жуу, толық дәрет болып 
саналмайды. Үш мәртеден жуғанда толық дәрет делінетін еді.

1073 Бұхари, 139, 1669, 1672; Мүслим, 1280
1074 Мүслим, Хұдуд, 12,13; Әбу Дәуіт, Хұдуд, 23; Насаи, Манасик, 
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«Рамиул-жәмра» араб тілінде шайтанға ұсақ тас 
лақтыру дегенді білдіреді. Құрбан айт күндері Минадағы 
кішкене жәмраға, орташа жәмраға және үлкен (Ақаба) 
жәмраға қажылардың тас лақтыруы. Бұл үш жерді 
халық кіші шайтан, орта шайтан және үлкен шайтан деп 
те атайды. Бұл тас лақтыру қажылықтың бес уәжібінің 
бірі. 

Қажылық уақытында шайтанға тас лақтыру әрбір 
мұсылман баласының кез келген сәтте шайтанның 
азғыруына қарсы тұруының бір көрінісі. Аллаһ тағала 
Ибраһимға (а.с.) баласы Исмайылды (а.с.) құрбандыққа 
шалуды әмір еткенде әкелі-балалы салиқалы құлдар мен 
жұбайы Ажар анамыз бұл бұйрықты екі етпей орындау 
үшін тас лақтырып шайтанды қуған. 

Шайтанға тас лақтырудың уақыты
1. Құрбан айттың бірінші (Зулхижжаның 10-шы) 

күні: Таң атқаннан келесі күні таң атқанға дейінгі аралық. 
Тасты күн шыққаннан бастап бесін уақытына дейін 
лақтыру сүннет. Ал бесіннен күн батқанға дейінгі уақыт 
аралығында тас лақтыру жәйіз болып саналады. Күн 
батқаннан кейін лақтыру мәкрүһ. Біреу-міреуге тиіп кету 
қаупі болғандықтан түнде лақтыру да мәкрүһ. Ибн Аббас 
жеткізген хадисте: «Аллаһтың елшісі отбасындағы 
әлсіздерді түннің соңғы мезгілінде жіберетін және 
күн шыққанға дейін шайтанға тас лақтыруға тыйым 
салатын»1075, – делінген. Және тағы бір хадисте Аллаһ 

елшісі (с.а.с.): ْمُس  Күн шыққанға» َل َتْرُموا اْلَجْمَرَة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ
дейін жәмратқа тас лақтырмаңдар!»1076 – деп ескерт-
кен. 

1075 Әбу Дәуіт, Манасик, 1941; Тирмизи, Хаж, 892; Нәсаи, 3048
1076 Сунан Ат-Тирмизи 893
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Бұл күні Үлкен шайтанға (Ақаба жәмрасына) жеті 
рет тас лақтырылады. Алғашқы тасты лақтырған соң 
қажылықтың басынан айтылып келе жатқан «тәлбия» 
дұғасы тоқталады. Ибн Аббас: «Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
Ақаба жәмрасына тас лақтырғанға дейін тәлбия 
айтты»1077, – дейді. Яғни Пайғамбарымыз (с.а.с.) тас 
лақтыруды бастасымен тәлбия айтуды тоқтатқан. 

2. Құрбан айттың екінші және үшінші күндері 
(Зүлхижжаның 11, 12-і күндері): Бұл екі күн ішінде үш 
жәмраға (кішкене, орта және үлкен тас лақтырылатын 
жерлерге) жеті-жетіден тас лақтырылады. Бұл екі күнде 
тас лақтыру түстен кейін басталып, ертесі күн таң 
атқанға дейін жалғасады. Бұл екі күнде түске дейін тас 
лақтыруға рұқсат етілмеген.

3. Құрбан айттың төртінші күні (Зүлхижжаның 
13-ші күні): Бұл күні әр үш (кішкене, орта және үлкен) 
жәмраға жеті-жетіден жиырма бір тас лақтырған дұрыс. 
Әбу Юсуф пен Имам Мұхаммед және басқа мәзһаб 
ғұламаларының көзқарасынша, бұл күні шайтанға тас 
лақтыру уақыты екінші, үшінші күндердегідей түстен 
кейін басталады. Ал Әбу Ханифаның пікірінше, күн 
шығысымен басталады. Күн шықпай тұрып тас лақтыру 
мәкрүһ. 

Тас лақтырудың қазасы
Тас лақтыру уәжіп. Ал бұларды қаза еткен 

жағдайда белгілі уақыттарда өтеу де уәжіп болады. 
Тас лақтырудың қазасын өтеу уақыты құрбан айттың 
бірінші күнінен бастап төртінші күні күн батқанға дейін. 
Мысалы, бірінші күні лақтырылуы уәжіп болған тас 
лақтыру рәсімін орындамай қаза етсе, мұның қазасын 
айттың төртінші күніне дейін орындауы керек. Төр тін ші 

1077 Бұхари, Хаж, 1687; Мүслим, Хаж, 1281
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кү ні күн бат қан нан кейін қазасын өтеу дұрыс емес. Ал 
бірінші, екінші немесе үшінші күндері кешігіп қалса, 

кештетіп лақтыруға болады. Бұған дәлел: َصلَّى النَّبي   َكاَن 

ُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم ُيْسَأُل َيْوَم النَّْحِر بمنى َفَقاَل: َرَمْيُت َبْعَدَما َأْمَسْيُت، َفَقاَل:  الَّ

 Минада құрбан күні біреу: «Мен кеш батқаннан َل َحَرَج
кейін тас лақтырдым», – дегенде, Пайғамбарымыз 
(с.а.с.): «Оқасы жоқ», – деп жауап берген. Бірақ бұның 
жазасы ретінде қой шалады. 

Әбу Ха ни фа ның айтуын ша, лақ ты рыл ма ған тас-
тардың айт тың төр тін ші кү ні күн бат қан ға дейін қа засы 
орындалса да, жа за өтеу түс пейді. Яғни бәрібір жаза-
сын өтейді. Ал Имам Юсуф пен Имам Мұхаммедтің 
айту ларын ша, қазасын өтесе, жазаның өтелуі міндет 
емес. Ал егер тас лақтыруды уақытынан ерте екі күнде 
аяқтағысы келсе, бұған рұқсат. Аллаһ тағала Құранда:  

َعَلْيِه ِإْثَم  َفَل  َيْوَمْيِن  ِفي  َل  َتَعجَّ َفَمْن  ْعُدوَداٍت  مَّ َأيَّاٍم  ِفي  اّلَ  اْذُكُروْا   َو 
«Белгіленген (айттың төрт күні) күндерде Аллаһты 
еске алыңдар! Сонда кім асыққан болса, екі күнде 
аяқтауында күнә жоқ...» – деген1078. 

Лақтырылатын тастың саны
Құрбан айттың бірінші күні жеті тас, басқа үш күні 

жиырма бірден алпыс үш тас лақтырылады. Төрт күнде 
жалпы саны жетпіс тас лақтырады. Жинап алған тастар 
артылып қалған жағдайда тастары жетпей қалғандарға 
беріледі. Лақ ты ра тын тас ты кез кел ген жер ден жи науға 
бо ла ды. Кейбір риуаяттарда Иб н Аб бастың тас ты Мұз-
да ли фа дан жи на ғаны айтылады. 

1078 «Бақара» сүресі 203-аят
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Шайтанға тас лақтырудың шарттары
 ♦ Тасты өз қолымен лақтыру. Басқалардың көмегімен 

немесе жәмраның үстіне қолмен апарып қоюға бол-
майды; 

 ♦ Тас белгіленген орынға түсуі тиіс. Басқа жерге түссе 
лақтырылған болып саналмайды; 

 ♦ Жеті тас бөлек-бөлек лақтырылуы керек. Егер бәрін 
бірге лақтырса, бір тастың үкіміне жатады; 

 ♦ Ханафи мәзһабынан басқа үш мәзһаб бойынша, 
лақтырылатын нәрсе міндетті түрде тас болуы керек. 
Ханафи мәзһабы бойынша, таспен қоса кептірілген 
лайды немесе таяммүм алуға жарайтын затты 
лақтыруға болады. Ағаш, темір, қи секілді нәрселер 
лақтыруға жарамайды. 
Шайтанға тас лақтырудың сүннеттері

 ♦ Ақаба жәмрасына айттың алғашқы күні күн 
шыққаннан кейін түске дейін лақтыру. 

 ♦ Тасты төрт-бес метр қашықтықтан лақтыру. 
 ♦ Тастарды бірінен кейін бірін лақтыру. 
 ♦ Айттың екінші, үшінші, төртінші күндері алды-

мен кішкене, сосын орта, соңынан үлкен жәмраға 
ретімен жеті-жетіден тас лақтыру. 

 ♦ Лақтырылған тастың жүгеріден үлкен, жаңғақтан 
кішкене болуы. 

 ♦ Айттың төртінші күні шайтан тастарға (жәмраға) 
тас лақтыру. 

 ♦ Кішкене және орта жәмраға тас лақтырған соң 
бір шетке тұрып дұға ету. Үлкен жәмраға тас 
лақтырғанда дұға етілмейді. 

 ♦ Әрбір тасты лақтырғанда «Бисмилләһи, Аллаһу 
әкбар» деп айту. 

 ♦ Ақаба жәмрасына (үлкен шайтан тас) Меккені оң 
жағына, Минаны сол жағына алып тас лақтыру. Ал 
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кішкене және орта жәмраға тасты кез келген жақтан 
лақтыруға болады. 
Шайтанға тас лақтырудың мәкрүһтері

 ♦ Ақаба жәмрасына айттың алғашқы күні күн шықпай 
тұрып немесе күн батқаннан кейін лақтыру мәкрүһ. 
Егер адамның көптігіне байланысты кешіктірілген 
болса мәкрүһ саналмайды. Қараңғыда тас жәмраға 
тимей қалуы немесе адамдар тығыз болып тас 
біреуге тиіп кетуі мүмкін. Бірақ қазіргі заманда 
жарықтандыру жүйелері пайдаланылғандықтан 
аталмыш қауіп кездеспейді. Сондықтан күн 
батқаннан кейін де тас лақтыруға болады. 

 ♦ Төртінші күні күн шықпай тұрып лақтыру. 
 ♦ Үлкендеу тасты немесе бір тасты ұсатып, майдалап 

лақтыру. 
 ♦ Лақтырған тастан артылғанын көму немесе 

артығымен лақтыру. 
 ♦ Жәмрадағы басқалардың лақтырған тастарынан 

жинап алып қайта лақтыру. 
 ♦ Бір шайтан тасқа бір күнде жетіден артық тас 

лақтыру. 
 ♦ Лас тасты лақтыру.

Шай тан ға тас лақ тыру да өкіл дік
Науқас, қарттық, қол-аяғы істемейтін сал немесе 

осыған ұқсас қандай да бір себеппен өз і тас лақтыра 
алмайтын болса, ор ны на басқа адам ды өкіл етіп лақ-
тыр туға Ислам діні рұқсат берген. Негізгі өлшем тік 
тұрып намаз оқи алмайтын болса болды, басқаны өзінің 
орнына өкіл ете алады. Бі рақ күн діз лақ ты ра ал ма ған дар 
түн де лақты ра ала тын бол са, күн діз бас қа бі реуге лақ-
тыр ту ға бол майды. Түн де өз де рі лақ ты ра ды.

Өкіл адам  бі рін ші өз і үшін тас лақ ты рады, со дан 
кейін өкілдік берген адам үшін лақ ты ра ды. 
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4. Шаш алдыру немесе қысқарту 
Қажылық пен ұмрада шашты түгелдей тақырлап 

алдыру немесе қысқарту – уәжіп амалдардың төртіншісі. 
Аллаһ тағала Құранда: «Одан кейін (шаштарыңды, 
тырнақтарыңды алып) кірлеріңді кетіріңдер»1079, – 
деп әмір еткен. Әбу Хұрайра (р.а.) жеткізген хадисте 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Аллаһ тағалам, шаштарын 
алғызғандарды кешіре гөр!» – деп дұға еткен екен. Сонда 
сахабалар: «Уа, Расулаллаһ, шашын қысқартқандар 
ше?» – деп үш рет сұрайды. Пайғамбарымыз (с.а.с.) 
үшіншісінде ғана: «Қысқартқандарды да»1080, – дейді. 

Тағы бір хадисте Әнас (р.а.) бы лай деп риуаят етеді: 
«Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) жәм ра ға ке ліп шай тан ға тас 
лақ тыр ған соң, Минадағы ор ны на ба рып құр бан шал ды. 
Одан кейін шаштараз ға «ша шым ды ал» деп ал ды мен оң 
жа ғы на, со сын сол жа ғы на иша рат ет ті. Со сын оны 
жанындағы кісілерге тарата бас та ды»1081.

Қаншалықты мөлшерде шаш қысқартылады?
Ханафи мәзһабында шаштың қысқартылуы уәжіп 

болған мөлшері ең кемінде төрттен бірі. Егер кісінің 
шашы басының төрттен бірінде немесе одан да аз 
жерінде ғана болса, түгелдей алып тастауы керек. 
Қысқартудан гөрі шашты тұтастай алып тастаған абзал. 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) үшінші рет сұрағанда ғана 
«қысқартқандарды да» деп дұғасына қосуы осыған 
меңзейді. 

Ал әйел адам шашын түгелдей алдырмайды. Тек сұқ 
саусақ мөлшеріндей қысқартуы сүннет. Пайғамбарымыз 

1079 «Хаж» сүресі, 29-аят.
1080 Бұхари, 1727; Мүслим, 1302
1081 Мүслим, Хаж, 323(1305).
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(с.а.с.): التَّْقِصيُر الّنَِساِء  َعَلى  ِإنََّما  َحْلٌق  الّنَِساِء  َعَلى   Әйелдер» لَْيَس 
шашын алдырмайды, қысқартады»1082, – деген. 

Шаш алдыратын немесе қысқартатын жер 
мен уақыт
Шаш алдыру мен қысқартудың уақыты құрбан 

айттың алғашқы күні таң атқанда басталып, өмірдің 
соңына дейін кез келген уақытта орындай алады. Алайда 
Әбу Ханифаның көзқарасында айттың үшінші күні күн 
батқанға дейін алдыру немесе қысқарту уәжіп. Ал Әбу 
Юсуф пен Имам Мұхаммедтің көзқарасында айттың 
үшінші күні күн батқанға дейін алдыру сүннет. 

Әбу Ханифа мен имам Мұхаммедтің көзқарасында 
қажылық пен ұмраның шаш алдыратын немесе 
қысқартатын жері Харам аумағы. Харам аумағынан 
тыс жерде шаш алдырған немесе қысқартқан адам жаза 
ретінде құрбан шалады. Ал Әбу Юсуфтың көзқарасында 
Харам аумағында шаш алғызу немесе қысқарту сүннет.

Шаш алдыру мен қысқартудың орындалу реті
Пайғамбарымыз (с.а.с.) қоштасу қажылығында 

құрбан айттың алғашқы күні Мұздалифадан Минаға 
келіп үлкен шайтанға жеті тас лақтырған соң құрбан 
шалды. Сосын шашын алдырып, сол күні Меккеге 
келіп зиярат тауабын жасады да, дереу Минаға қайтты. 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) істеген осы амалдарын 
ретімен орындаудың үкімінде екі түрлі көзқарас бар. 
Біреулері уәжіп десе, екіншілері сүннет деген. 

1. Әбу Ханифаның көзқарасында алғашқы үшеуін 
ретімен орындау уәжіп. Ретімен жасамаған адам жаза 
ретінде құрбан шалады. 

Нақтылап айтар болсақ, Ифрад қажылығында 
үлкен жәмраға тас лақтыру және шаш алдыру арасын 

1082 Әбу Дәуіт, Манасик, 1984; Дарақұтни, 2/271; Табарани, 12/250
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тәртіппен орындау уәжіп болса, тәматтуғ және қиран 
қажылығында тас лақтыру, құрбан шалу, шаш алдыру 
мен қысқарту секілді іс шараларды рет-ретімен орындау 
уәжіп.

2. Әбу Юсуф пен имам Мұхаммедтің көзқарасында 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) істегеніне сай барлығын 
ретімен орындау сүннет. Зиярат тауабын осы міндеттерді 
орындағаннан соң жасау сүннет. 

Шаш алдыру мен қысқарту арқылы ихрамнан 
шығу
Шашын қысқартқан немесе алдырған қажы ихрам-

нан шыққан болып саналады. 
Шашын алдыру немесе қысқарту арқылы ихрамда 

харам саналған (тігісі бар киім кию, иісті майлар пай-
далану, сақал-мұртын, тырнақтарын алу, т.б.) істерді 
істеуге рұқсат етіледі. 

Ал әйелімен жыныстық қатынаста болуға шашын 
алдырып немесе қысқартқаннан кейінгі зиярат тауа-
бын орындағаннан соң ғана рұқсат етіледі. Олай болса 
қажылықта істелуі харам болған істер екі түрде адал 
болады. 

Бірінші адалдық: қажылықта жыныстық 
қатынастан басқа істердің барлығы. Бұл – шаш қысқарту 
немесе алдырғаннан кейін рұқсат етіледі.

Екінші адалдық: жыныстық қатынастың адал 
болуы. Бұл қажылықтың екінші рүкіні саналған зиярат 
тауабын орындағаннан кейін рұқсат етіледі. 

5. Қоштасу (Уәдағ) тауабы
Меккелік емес сырттан келгендер үшін қажылық 

ғибадатын аяқтап ихрамнан шыққан соң Меккеден ат-
танар уақытында қоштасу тауабын жасаулары уәжіп. 
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Бұл тауап арабша «садр» немесе «уәдағ» тауабы деп те 
аталады. 

Ибн Аббас (р.а.) былай деді: َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َكاَن النَّاُس 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: “ ل َيْنِفَرنَّ َأَحٌد َحتَّى  َيْنَصِرُفوَن ِفي ُكّلِ َوْجٍه َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى الَّ

ِباْلَبْيِت” َعْهِدِه  آِخُر   Адамдар (қажылықтарын жасаған َيُكوَن 
соң) жан-жаққа тарай бастағанда Аллаһ елшісі (с.а.с.): 
«Қағбаны тауап етуі ең соңғы міндеті болмайынша 
ешкім (үйіне) кетпесін»1083, – деген.

Қоштасу тауабының шарттары:
1. Қажылықтың басқа амалдарын орындауы. 
2. Сырттан келген «әфақи» болу. Яғни Миқат ше-

карасы сыртынан келген болуы. Меккеліктерге және 
Миқат аумағының тұрғындарына уәдағ тауабы уәжіп 
емес.

3. Әйелдер Меккеден шығар уақытында хайыз, 
нифас күйінен таза болулары керек. Егер хайыз немесе 
нифас бола қалса, қоштасу тауабы міндеттіліктен түседі. 
Ұмра ғибадатын орындаушыға қоштасу тауабы міндетті 
емес. 

Қоштасу тауабының сүннеттері
 ♦ Зәмзәм суын ішуі. Зәмзәм ішкенде ниеттің сүннетке 

сай болуы: Ибн Аббас жеткізген хадисте Аллаһ 

елшісі (с.а.с.): ،َخْيُر َماٍء َعَلى َوْجِه اْلَرِض َماُء َزْمَزم ِفيِه َطَعاُم َطْعِم  

 – Жер бетіндегі ең игі су – зәмзәм суы, ол» َوِشَفاُء َسَقِم،
тәнге азық, дертке шипа», – деген. Тағы бір хадисте 
Аллаһтың елшісі (с.а.с.) былай деген: 

1083 Ахмед, Мүслім, Әбу Дәуіт, Ибн Мажә жеткізді
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 ,Зәмзәм суы қандай ниетпен ішілсе» َماُء َزْمَزم لَِما ُشِرَب لَُه
сол ниет орындалады»1084.

 ♦ Қара тасты ұстау, сүю.  Ибн Омар (р.а.) былай деді: 

ُ َعَليِه َوَسلََّم الَحَجَر َو ِإسَتَلَمُه، ُثمَّ َوَضَع َشَفَتيِه ِ َصلَّى الَّ  ِإسَتقَبَل َرُسوُل الَّ

َتْسُكُب َهُهَنا  ُعَمر  َيا  َفَقاَل:  َيْبِكي  ُعَمر  َفِإَذا  َفِإلَتَفَت  َطِويًل،  َيبِكي   َعَليِه 

 Аллаһтың елшісі (с.а.с.) қара тасқа келіп, оны اْلَعَبَرات
ұстады (сүйді). Сосын оған еріндерін тигізіп, ұзақ 
жылады. Мойнымды бұрсам, Омар да жылап тұр. 
Пайғамбар (с.а.с.) былай деді: «Әй, Омар, көз жасын 
төгіп жылауға лайықты жер осы!»1085 Ибн Аббастан 

(р.а.) жеткен хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.): َعْن  َو 

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم:« لََيْبَعَثنَّ ُ َعْنُهَما َقاَل: َقاَل النَِّبي َصلَّى الَّ  اِْبن َعبَّاس َرِضَي الَّ

َيْشَهُد ِبِه،  َيْنِطُق  لَِساٌن  َو  ِبِهَما،  ُيْبِصُر  َعْيَناِن،  لَُه  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اْلَحَجَر   ُ  اَلَّ

ِبَحّقٍ  اْسَتَلَمُه  َمِن   Ақиретте Аллаһ тағала қара» َعَلى 
тасқа жан бітіріп оған көретін екі көз, сойлейтін 
тіл береді. Ол өзін ықыласпен ұстағанға (сүйгенге) 
куәлік етеді»1086, – дейді. 
Қоштасу тауабының уақыты
Қоштасу тауабы қажылықтың барлық парыз, 

уәжіптері орындалғаннан кейін жасалады. Қоштасу  та-
уабын зиярат тауабынан бастап миқат аумағынан шығып 
кеткенге дейінгі аралықта жасауға болады. 

Қоштасу тауабын жасамаған адам миқат аумағынан 
шықпай тұрып дереу Меккеге қайтып, қоштасу тауабын 
жасауы уәжіп. Ал миқат аумағынан шығып кеткен адам 
жаза ретінде құрбандыққа қой шалады. 

1084 әл-Байһақи жеткізді
1085 Ал-Мустадрак: 1/454
1086 Сунану әл-Байһақи 2/458
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Қажылықтың сүннеттері мен әдебі
Қажылықтың сүн нет терін орын дау сауабы мол үлкен 

іс. Бұл сүннеттерді се беп сіз орындамау мәк рүһ. Қа жы-
лықтың қа лай ат қа ры ла ты нын Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) 
іс жү зін де көр сеткен және «қа жы лықтың рәсімдерін 
ме нен үйре нің дер, ме нің іс те ге німді қайталаңдар»1087, 
– деп бұйыр ған. Мі не, сон дық тан қа жы лық сүн нет-
терімен орындалған уақытта толық болмақ. Сүннеттер 
асли (негізгі) сүннет пен фарғи (тармақ) сүннет болып 
екіге бөлінеді. Фарғи сүн нет тер жоғарыда қа жы лық тың 
па рыз да рымен және уә жіп те рі мен бір ге қа рас ты рыл ды. 
Сондықтан бұл жерде тек қа жы лық тың асли сүн нет те-
рін ға на жа за мыз.

Асли сүннеттер

1. Құдум тауабы
Ми қат ше ка ра ла ры ның сыр ты нан ке ле тін иф рад 

жә не қи ран қа жы лық та рын орын дай тын қа жы лар үшін 
құ дум тауабы сүн нет. Құ дум тауабы Мек ке ге кел геннен 
бас тап Ара фат та уақ фа жа са ған ға дейін гі уа қыт ара лы-
ғын да жа са ла ды. Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Байтуллаһқа 
келген адам сәлем ретінде тауап жасасын»1088, – 
деген.

2. Қа жы лық хұт па ла ры 
Қа жы лық та үш жер де хұт па оқы луы сүн нет. 
Бі рін ші  хұтпа зулхижжаның жетінші күні Ха рам-

шә ріф те бе сін на ма зы нан бұрын оқылады.
Екін ші  хұтпа Ара фа кү ні күн тас төбеден ауа 

бастаған кезде Нә ми ра ме ші тін де на маз ды гер уақы тын-
да «жамғу тақдим» қылып оқылатын бесін мен екінті 
намаздарынан бұрын оқылады. 

1087 Мүслим, 2/943
1088 әз-Зайғали. (Насбур-райә, 3/51).



626 Ислам ғылымхалы 

Үшін ші  хұтпа айт тың екін ші кү ні бе сін на ма зы нан 
бұ рын Ми на да «Мас жи дул-Хайфта» оқы ла ды.

3. Ара фа  түнін Ми на да өт кі зу 
Зул хиж жа ның 8- ші кү ні күн шық қан нан кейін 

Ми на ға қа рай бет алып, сол күн гі бе сін намазынан 
бастап келесі күнгі, яғни Ара фа кү ні нің таң на ма зына 
дейін Минада болу сүннет. Арафа күнінің таң намазы 
да осы жерде оқылып, күн шыққаннан кейін Арафатқа 
жол тарту сүннет. 

4. Құр бан айт түн ін Мұз да ли фада өт кі зу 
Ара фа кү ні күн бат қан нан кейін Ара фат тан Мұз да-

ли фаға ба рып, сол жерде түнеп, таң на ма зы н оқығаннан 
кейін айнала жарық бола бастағанда Ми на ға қа рай 
жү ру .

5. Айт күн де рін  Ми на да өткізу 
Айт күн де рін де, яғ ни зүл хиж жа ның оныншы, он 

бірінші, он екінші күн де рі Ми на да тү неу Ха на фи мәз-
һа бын да сүн нет. 

6. Мұхассабта бір мезет дем алу 
Қажылықтың соңында Минадан шығып Меккеге 

кірерде, Жәннату муалла маңында мухассаб деп атала-
тын ойпатта бір мезет дем алу кифая сүннет болып сана-
лады. Бірақ қазіргі таңда бұл ойпат Мекке ішінде қалып 
қойғандықтан аталмыш сүннет орындалмайды. 

Ұмра 
Ұмра – сөздікте зиярат мағынасын береді. Ал 

діни терминологияда «Қағба Муаззаманы шариғатқа 
сай, Аллаһқа жақындау ниетімен тауап ету» дегенді 
білдіреді.

Ұмраны орындайтын адам алдымен ихрамға кіреді. 
Тауап етіп, сағи жасайды. Осыдан кейін шаш алдырып 
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ихрамнан шығады. Міне, осы шараларды атқару арқылы 
ұмра құлшылығын толық орындайды. 

Ұмраның үкімі
Ханафи және Мәлики мәзһабында шамасы жеткен әр 

мұсылман үшін өмірінде бір рет ұмра қажылығын жасау 
бекітілген сүннет. Ал шафиғи және ханбали мәзһабында 
шамасы жеткен әрбір мұсылманға өмірінде бір рет ұмра 
жасау парыз.

Ұмраның бекітілген сүннет екендігі Құран 
мен сүннетпен бекітілген. Пайғамбарымыз (с.а.с.): 
«Қажылық – парыз, ұмра – сүннет», – деген. Ал 
Құран кәрімдегі Аллаһтың: «Қажылық пен ұмраны 
Аллаһ үшін толық орындаңдар»1089, – деген сөзі 
қажылық пен ұмраны өтегенде бұл екеуінің парызда-
ры мен сүннеттерін толық орындаңдар деген мағынаны 
береді. Жәбір (р.а.) жеткізген басқа бір хадисте бір 
бәдәуи: «Ұмра жасау бізге уәжіп пе?» – деп сұрағанда, 
Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Уәжіп емес. Алайда ұмраға 
бару сен үшін қайырлы»1090, – деп түсіндірген.

Ұмраның шарттары
1. Мұсылман болу. Ешқандай амал имансыз қабыл 

болмайды. 
2. Ақыл-есі дұрыс болу. Өйткені ақыл-есі кем адам 

шариғи үкімдерге жауапты болмайды. Пайғамбарымыз 
(с.а.с.): «Үш адамға қалам жазылмайды. Айыққанға 
дейін ақылынан адасқан адамға, ұйқыда оянғанға дейін 
жатқан адамға және балиғат жасына жеткенге дейін 
жас сәбиге»1091, – деген. 

3. Балиғат жасына толу. Жас баланың ұмраға 
баруы шарт емес. Жоғарыдағы хадисте балиғатқа 

1089 «Бақара» сүресі, 196-аят. 
1090 Тирмизи, Ахмед, (Нәйлүл-әутар, 4/281) .
1091 Бұхари, Талақ, 11; Тирмизи, Худуд, 1



628 Ислам ғылымхалы 

толғанға дейін балаға қалам жазылмайды дегені шариғи 
үкімдерге жауапты болмайтынын білдіреді. 

Мүмкіндігі бар кісі қажылық пен ұмраның біріне 
өз атынан немесе басқа біреудің атынан бармаққа ниет-
тенсе, сол жылдан кешіктірмей баруы сүннет. Құранда 
«жақсылық жасауда бір-бірлеріңмен жарысыңдар»1092 
деп игі істерді кейінге қалдырмай барынша тездетуге 
шақырған. 

Ұмраның парыздары
1) Ихрамға кіру. Ұмра жасаудың алдында миқатта 

ихрамға кіру үшін ғұсыл немесе дәрет алып дайында-
лып, екі ракәт ихрам намазын оқығаннан кейін ұмраға 
былай ниет етеді: «Аллаһумма инни нәуайтул-умрата 
фа иассирһу ли уа тақаббалһу минни». Мағынасы: 
«Аллаһ тағалам, Сенің разылығың үшін ұмра өтеуге 
ниет еттім. Ұмраны маған жеңілдет және қабыл ал!» 
Содан кейін тәлбия айтып ихрамға кіреді. 

2) Зиярат тауабын жасау. Меккеге кіргеннен кейін 
ұмра үшін Масжидул-Харамды тауап етудің алдын-
да: «Аллаһумма инни уриду тауафа байтикал-харам, 
уа иассирһу ли уа тақаббалһу минни сабғата ашуа-
тин тауафа ұмрати лилләһи тағала азза уа жәлла». 
Мағынасы: «Аллаһ тағалам, Сенің разылығың үшін 
Қағбаны жеті рет айналу арқылы ұмра тауабын жа-
сауды ниет еттім. Оны маған жеңілдет және қабыл 
ал», – деп жеті айналып тауап жасайды. Ниетті қазақша 
айтуға да болады.

Ұмрада ихрамнан кейін тауап жасаған адамға қудум 
және уәдағ тауаптарын жасау шарт емес. 

1092 «Мәида» сүресі, 48-аят. 
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Ұмраның уәжіптері
1) Ихрамға кірердің алдында тәлбия айту уәжіп. 

Тәлбияның айтылуы: «Ләб бай к Аллаһум ма ләб бәйк, 
ләб байка лә шә ри ка лә кә ләб бәйк, ин нал хам да уан-
ниғмә тә лә кә уал мул к, лә шә ри ка ләк»1093. Ма ғы на сы: 
«Аллаһ тағалам, мен Се нің әмі рің ді орын дауға кел дім, 
Се нің әмі рі ңе бой ұсын дым (2 рет). Се нің се рі гің жоқ, 
Се нің әмі рің ді орын дау ме нің бо ры шым. Кү мән сіз, 
бар лық ма дақ Са ған тән жә не жал пы ие лік пен нығ мет 
Се ні кі. Се нің ешқандай се рі гің жоқ».

2) Сағи (Сафа мен Мәруаның арасына жүгіру) уәжіп. 
Сағи жасаудың алдында: «Аллаһумма инни уриду сағя уа 
иассирһу ли уа тақаббалһу минни». Мағынасы: «Аллаһ 
тағалам, Сенің разылығың үшін ұмра сағиын жасауды 
ниет еттім. Сағиды маған жеңілдет және қабыл ал». 
Сафа мен Мәруа төбелерінің арасында төрт рет барып, 
үш рет қайтып келеді. Барып-қайтуды жетіге толтыру-
мен ұмраның сағи рәсімі аяқталады. 

3) Шаш алдыру немесе қысқарту. Бұл ту-
расында Құранда: «Одан кейін (шаштарыңды, 
тырнақтарыңды алып) кірлеріңді кетіріңдер»1094 – 
деп қажылықтан тазарып шығуды міндеттеген. Шашты 
қалдырмай ұстарамен алу қысқартудан абзал. Ал әйелдер 
шаштарының ұшынан кішкене қысқартса жеткілікті. 
Өйткені Пайғамбарымыз (с.а.с.) әйелдерге шашын 
бүтіндей алуды емес, қысқартуды ғана әмір еткен1095.

Ұмрада тәлбияны қажылықтағыдай көп айту 
мұстахап. 

1093 Бұхари, Хаж, 26; Мүслим, Хаж,147; Тирмизи, Хаж, 97
1094 «Хаж» сүресі, 29-аят.
1095 Әбу Дәуіт, 1984
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Ұмра үшін қажылықтағыдай белгілі уақыт бар 
ма?
Ұмра үшін арнайы уақыт белгіленбеген. Жылдың 

кез келген уақыттарында ұмра өтеуге болады. Бірақ Зул-
хижжа айының тоғызынан (Арафа күні таңертеңнен) 
он екінші күні екінті намазына дейінгі аралықта жасау 
тахриман мәкрүһ. Ал Рамазан айында ұмра жасаудың 
сауабы мол. Бұл кезде ұмра жасаған адамды «муғтамир» 
дейді.

Ұмраны парыз қажылықпен бірге жасауға бола 
ма?
Миқатта парыз қажылық пен ұмраға ортақ ниет етіп, 

бірге өтеуге болады. Ниет былай жасалады: «Аллаһумма 
инни нәуайтул хажжа уал умрата фа иассирһума ли уа 
тақаббалһума минни». 

Мағынасы: «Аллаһ тағалам, Сенің разылығың үшін 
қажылық және ұмра жасауға ниет еттім. Қажылық 
пен ұмраны маған жеңілдет және қабыл ал». Осылай-
ша екі қажылық бірге аталып, бір ихраммен жасала-
ды. Бұл қиран қажылығы деп аталады. Алдымен ұмра 
орындалып, кейін ихрамнан шықпай қажылық амалда-
рын да сол ихраммен орындайды. Екі қажылық бірге 
орындалғаны үшін шүкір құрбанын шалу уәжіп. 

Жинаят
Қажылық пен ұмраға ниет етіп, ихрамға кіргеннен 

кейін шашын алдырып ихрамнан шыққанға дейінгі 
аралықтағы тыйым салынған істерді жасап қойса, бұл 
бұзған істі «жинаят» (қылмыс, кінәрат, қателік) дейді. 
Мұнымен қоса қа жы лық  пен ұм ра дағы уәжіп істердің 
бірін себепсіз тәрк ету мен кешіктіру де  жи наят  болып 
саналады. Кісі мұндай жи наят тар ды істегені үшін жаза-
сын өтеуі керек. 
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Жинаяттар мен каффараттардың өтелу 
уақыты мен орны
Іс тел ген жи наят тар дың жа за сын өтеу үшін арнайы 

уа қыт бел гі лен бе ген. Бі рақ қа жы лық та ғы не ме се ұм-
ра да ғы қа те лер дің ор нын тол ты ру үшін ер те рек өте ген 
аб зал. Ал жа за лар ды өмірінің соңына дейін өтеуге 
болады, алайда өте мес тен бұл дү ние мен қош айты сып 
кет се, кү нәһар бо ла ты нын да ес кер ген жөн. Өмі рі нің 
со ңы на дейін өте ме се, кө зі ті рі сін де ар тын да қал ған 
туыс қан да ры на өтеуді өсиет етуі керек.

Іс тел ген жи наят тар дың жа за сы ре тін де ша лы на тын 
мал дар мін дет ті түр де Ха рам аума ғын да ша лы нуы тиіс. 
Ет те рін ха рам аума ғы ның ке дейле рі не та ра ту ға бо ла-
ты ны сияқ ты бас қа жер лер де гі ке дей лер ге де жі бе ру ге 
бо ла ды.

Са да қа, құ н тө леу жә не ора за ұс тау сияқ ты жа за лар 
үшін бел гі лі бір жер та ғайын дал ма ған. Кез келген жерде 
өтей беруге болады.

Жинаят жасаушының жазасы мен кәффараты
Істелген жинаяттарға қарай өтелетін жаза мен 

кәффараттар мынадай: 
 ♦ Қазасын өтеу
 ♦ Бадана (құрбандыққа түйе немесе сиыр шалу)
 ♦ Дәм (құрбандыққа қой немесе ешкі шалу)
 ♦ Садақа (пітір садақасының мөлшеріндей)
 ♦ Тасаддуқ (пітір садақасынан аз мөлшер)
 ♦ Құн төлеу
 ♦ Ораза тұту (ораза тұтуды қажет еткен жинаяттар)

Қажылық пен ұмра бұзылып, қазасы 
өтелуі парыз болып қалған жағдайлар:

 ♦ Ханафилерде ихрамға кірген адам Арафаға дейін 
жұбайымен жыныстық қатынас жасаса, қажылығы 
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немесе ұмрасы бұзылады. Бірақ бұл бұзылған 
қажылықты аяғына дейін орындайды, келесі жылы 
қазасын өтейді. Жаза ретінде құрбандыққа бір қой 
немесе ешкі шалу уәжіп. 

 ♦ Ұмра жасаған адам ихрам кию мен жеті айналымдық 
тауаптың төрт айналымы арасында жұбайымен 
жыныстық қатынас жасап қойса, ұмрасы бұзылады. 
Бірақ бұл бұзылған ұмраны соңына дейін жасайды. 
Бұл жасаған жинаяты үшін құрбандыққа бір қой 
немесе ешкі шалады. 

Қажылық және ұмрада құрбандыққа түйе 
немесе сиыр шалу уәжіп болған жағдайлар:

 ♦  Арафатта тұру парызын орындағаннан кейін шашын 
алдырмай немесе қысқартпай тұрып жұбайымен 
жыныстық қатынас жасаса, қажылығы бұзылмайды. 
Бірақ жаза ретінде түйе немесе сиырды құрбандыққа 
шалады. 

 ♦ Зиярат тауабын ер кісі жүніп немесе әйелдердің 
хайыз, нифас кезінде жасауы. Алайда мұндай 
жағдайда жүніптіктен немесе әйелдер хайыз бен ни-
фастан тазаланып, қайта зиярат тауабын жасай алса, 
құрбан шалу міндетінен құтылады. 

 ♦ Ихрамдағы адамның зиярат тауабының алғашқы 
төрт айналымынан бұрын жұбайымен құшақтасу, 
сүйісу сияқты шаһуатты қоздыратын іс-әрекет 
жасап мәни (сперма) бөлініп шықса, құрбандыққа 
түйе шалады. Бірақ қажылығы бұзылмайды. 

Екі құрбан (қой немесе ешкі) шалуды уәжіп 
ететін кемшіліктер:

 ♦ Ханафи мәзһабында қиран қажылығын орындаушы 
шүкір құрбанын шалмай тұрып шаш алдырса, екі 
құрбан шалу міндеттігі туады. Қиран қажылығы 
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үшін бір құрбан және құрбандықтан бұрын шашын 
алдырғаны үшін тағы бір құрбан шалады. Осылай-
ша екі құрбан шалады. 

 ♦ Әтір сеуіп, тігілген киімді бір күн мөлшеріндей кисе, 
екі құрбан шалу уәжіп. Бірі тігілген киім кигенінің 
жазасы, екіншісі әтір сепкені үшін. 

Бір құрбан (бір дәм) шалуды уәжіп қылған 
кемшіліктер:

 ♦ Ихрамдағы адам Арафада шашын алдырып, бір 
күн немесе бір түн тігілген киім кисе немесе басын 
бүркесе, жаза ретінде Харам аумағында бір қой 
немесе бір ешкі құрбан шалады. Бұл жерде әдейі 
немесе ұмытып, ерікті немесе басқаның зорлауымен, 
себеппен немесе себепсіз киюдің айырмашылығы 
жоқ. Жаза ретінде құрбан шалған адам тігілген киім 
киюді немесе басын бүркеуді екінші рет қайталап 
істесе, тағы да құрбан шалады; 

 ♦ Арафа тауынан имам қайтпай тұрып немесе күн 
батпай тұрып кетіп қалса, бір құрбан шалады;

 ♦ Бір түн немесе күндіз бойы мәсі, шұлық сияқты киім 
киген адам бір құрбан шалады;

 ♦ Қудум және уәдағ тауабын жүніп халінде, ал зиярат 
тауабын дәретсіз күйде жасау; 

 ♦ Зиярат тауабының үш немесе одан аз айналымын 
жасамау және уәдағ тауабын толықтай немесе бірер 
айналымын жасамау. Уәдағ тауабын дәретпен қайта 
жасаса құрбан шалмайды; 

 ♦ Зиярат, ұмра және уәдағ тауап кезінде әурет мүшенің 
төрттен бірінің ашылу; 

 ♦ Ихрамдағы адамның зиярат тауабының алғашқы 
төрт айналымынан бұрын құшақтасу, сүйісу сияқты 
шаһуатты қоздыратын іс-әрекет жасап, бірақ мәни 
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(сперма) шықпаса, құрбандыққа бір қой немесе ешкі 
шалады; 

 ♦ Ұмраның қазасын өтеген адам қазамен бірге бір қой 
немесе ешкі құрбан шалады;

 ♦ Ұмрада төрт шауттан кейін жыныстық қатынаста 
болса, ұмра қажылығы бұзылмайды. Бірақ жаза 
ретінде бір қой немесе ешкі құрбан шалады;

 ♦ Ихрамдағы адам сақалының, шашының төрттен 
бірін немесе одан көбін алдырса; 

 ♦ Бір жерде аяқ-қолдарының тырнағын алу. Тіпті 
бір аяқ немесе бір қолының тырнағын алса құрбан 
шалады. Егер қолының тырнағын бір жерде, 
аяғының тырнағын бір жерде алса, екі құрбан шалу 
уәжіп болады; 

 ♦ Ауыз, қол, аяқ немесе бүкіл денеге әтір, миск 
сияқты иіссу сепсе немесе иісмай жақса, бір құрбан 
шалады. Алайда зәйтүн майын ішіп, құлағына тамы-
зып немесе жарақатты емдесе, құрбан шалмайды; 

 ♦ Бас, қол, сақалдарды қынамен бояса, құрбан 
шалады; 

 ♦ Он төрті күні күн батқанға дейін шайтанға тас 
лақтырмау және соңғы тас лақтыруды орындамау; 

 ♦ Құрбан күндері біткенге дейін шаш алдырмау;
 ♦ Мұқтаждық себеппен киім киген, шашын алдырған, 

әтір сепкен адам бір қой құрбан шалады немесе 
жарым сағ (1459 г) мөлшерде бидайды алты міскінге 
садақа етіп береді немесе үш күн ораза ұстайды; 

 ♦ Қажылық пен ұмраның уәжіптерін тәрк етудің 
жазасы қой немесе ешкі құрбан шалу. Құрбандық 
малдар тек Харам аумағында ғана шалынады. 
Ал ораза мен садақаны Меккеде де, өз елінде де 
орындауға болады. 
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Жарым сағ (1459 г.) бидай садақа беру 
уәжіп болған кемшіліктер:

 ♦ Ихрамдағы адамның мейлі үстіндегі немесе біреудің 
үстіндегі, мейлі жай жердегі шегіртке, бүрге, құрт 
сияқты жәндіктерді өлтірсе, өзі қалаған мөлшерде 
садақа береді. Алайда битті өлтірсе, жаза өтемейді; 

 ♦ Егер өлтірілген бит немесе басқа жәндік саны үштен 
көп болса, пітір садақасының мөлшеріндей садақа 
береді;

 ♦ Бір күннен аз мөлшерде тігілген киім киген немесе 
басын бүркеген болса;

 ♦ Ихрамдағы адам сақалының немесе шашының 
төрттен бірінен азырақ алу; 

 ♦ Алынған тырнақ бестен аз болуы; 
 ♦ Қудум және уәдағ тауабын дәретсіз жасау; 
 ♦ Шайтанға бір күнде лақтырылатын тастардың жар-

тысынан кейінгілерді кем лақтыру. Яғни бір күнде 
үш мәрте тас лақтыратын болсақ, әр лақтырғанда 
жеті тастан лақтыру керек. Міне, осының соңғы 
жетеуін кемітіп лақтыру. Лақтырылмаған әрбір тас 
үшін садақа береді; 

 ♦ Бір мүшеден аз көлемге әтір себу;
 ♦ Уәдағ тауабының бір айналымын және сағидың бір 

шаутын тәрк ету;
 ♦ Ихрамдағы адам біреудің шашын алса садақа береді. 

Шаш алдырған адам мейлі ихрамда болсын, мейлі 
ихрамсыз болсын.

Құн төлеу уәжіп болған кемшіліктер
Мек ке қа ла сы мен оның төңірегі «Ха рам» аумағы 

деп аталады. Бұл Харам аумағында аң  аулау, өсім дік-
те рді жұ лу не ме се ша бу их рам ды адам  ға да, их рам сыз 
адам ға да тыйым салынған. Харам аумағындағы иесі бар 
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көгалды да, иесіз көгалды да, ағаш пен түрлі жемістерді 
де шапқан, жұлған адам мұның құнын төлеуге міндетті. 
Егерде бұл аталғандар біреудің мүлкі болса, бұл зиянның 
құнын сол заттың иесіне өтейді. Бұлардың құны мына-
дай: 

 ♦ Меккенің ағаш, өсімдік, шөбін шапқан адам бір қой 
немесе бір ешкі құрбан шалады. Бірақ ат-көлікке 
беру үшін шөп оруға болады.

 ♦ Еті желінетін де, желінбейтін де бүкіл аң-құсты 
өлтірген адам жаза ретінде құн төлейді. Бұл жерде 
әдейі немесе ұмытып, өз еркімен немесе басқаның 
зорлауымен, себепті немесе себепсіз өлтірудің 
айырмашылығы жоқ. Барлығы бірдей жазасын 
өтейді. Аңды өлтіру мен аң бар жақты көрсетудің, 
ертіп барудың үкімі бірдей. Екеуі де жазалы болады. 
Егер өлтірілген жануар еті желінбейтін (арыстан, піл, 
т.б.) болса, бұлардың өлшемі бір қой немесе ешкінің 
құнынан аспайды. Алайда еті желінетін жануар 
болса, Әбу Ханифа мен Әбу Юсуфтің көзқарасы 
бойынша, аңды екі әділ кісі сол өңірдің немесе сол 
жерге жақын жердегі аңның бағасымен бағалайды. 
Сосын аңды өлтіруші төмендегі үш түрдің қалаған 
біреуін жаза ретінде атқарады. Олар: 
а) Құрбандық сатып алып Харам аумағында сою.
ә)Тамақ сатып алып әр кембағалдарға жарым 

сағ (1459 г) бидай немесе бір сағ (2918 г) арпа 
үлестіру. 

б)Бір күн ораза ұстау. Бұл – жазаның жеңіл түрі.
Аңды әдейі немесе байқаусызда өлтірсе де, жазаның 

уәжіп болатындығына ғұламалар бір ауыздан келіскен. 
Сондай-ақ жаза тек құрлық аңдарына қатысты. Теңіз 
хайуандарын аулауға рұқсат етілген. Құранда: 

َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَبِرّ  يَّاَرِة َو ُحِرّ ُأِحلَّ لَُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َو َطَعاُمُه َمَتاًعا لَُّكْم َولِلسَّ
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ـَه الَِّذي ِإلَْيِه ُتْحَشُروَن َما ُدْمُتْم ُحُرًما َو اتَُّقوا اللَّ
«Сендер ризық етсін, жолаушылар пайдалансын 

деп, теңіз мақұлықтары мен теңізден шығатын ішім-
жем халал етілді. Ал ихрамда тұрған шақта құрлық 
хайуандарын аулауға тыйым салынды. Қиямет 
күнінде алдына баратын Аллаһтан қорқыңдар»1096 – 
делінген. Егер аңды бірнеше рет өлтірсе, бірнеше рет 
жаза өтейді. Харамдағы бірнеше адам бірігіп бір аңды 
өлтірсе, әрқайсысы жеке-жеке жаза төлейді. Ихрамда 
болмаған бір адам мен ихрамда болған адам бірігіп бір 
аң өлтірсе немесе бірыңғай ихрамда болмаған адамдар 
өлтірсе, барлығы бір құрбан шалады. 

Жануар өлмей тек жараланса, жарасына сай құнын 
өтейді. Яғни сау кезіндегі құны мен жаралы кезіндегі 
құнды салыстырып арасындағы айырмашылық 
төленеді. 

Өлтірілген жануар үйретілген болса, егесіне сол 
үйретілген жануардың құнын төлейді. Егер ағаштың бір 
жапырағын жұлып алса және сол жұлынған жапырақ 
ағаштың өсіп-өнуіне кесірі тимейтін болса, құнын 
төлемейді. Ал егер зияны бар болса, құнын төлейді. 

Пайғам ба ры мыз дың (с.а.с.) мешіті мен қа-
бі рін зия рат ету

Пайғамбарымыз (с.а.с.) Айша анамыздың 
бөлмесінде қайтыс болып, сол жерге жерленген. 
Алғашқы екі халифа Әбу Бәкір мен Омар да осы арада 
жер қойнына тапсырылған. Кейін Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) бұл мешіті кеңейтілген. Мәдина қаласы да харам 
аумағына жатады. Қажылық жасаған адам қажылық 
рәсімдерін жасап болған соң қажы атанып осы қалаға 
келеді. Пайғамбарымыздың (с.а.с.) нұрлы қабірін зиярат 

1096 «Мәида» сүресі, 96-аят.
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етеді. Бұл зияраттың қажылыққа қатысы жоқ. Діни 
үкімі жағынан мәндүп амал. Бірақ Қағбадан кейінгі 
жер бетіндегі қасиетті орынға қажы атанған кез келген 
мұсылманның бір соғып кетуі керек-ақ. Әйтпесе бұл 
Пайғамбарымызға (с.а.с.) деген құрметсіздік болмақ. 

Сөзіміздің дәлелі ретінде Пайғамбарымыздың 
(с.а.с.) мешіті мен қабіріне зиярат ету жайлы мынадай 
хадистерді келтіре кетпекпіз. 

َصَلٌة ِفي َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِإلَّ اْلَمْسِجَد 

اْلَحَراَم َوَصَلٌة ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأْفَضُل ِمْن ِمَأِة َأْلِف َصَلٍة ِفيَما ِسَواُه
«Ме нің осы ме ші тім де оқыл ған бір на маз Ха рам 

мешітінен бас қа кез келген ме шіт те оқыл ған мың на-
маз дан ар тық. Ал Ха рам мешітінде оқыл ған бір на маз 
кез келген ме шіт те оқыл ған жүз мың на маз дан да 

ар тық»1097. Және тағы бір хадисте: َثَلِث ِإلَّ  َحاُل  الّرِ ُتَشدُّ   َل 

قَصي  Мына үш» َمَساِجَد: َأْلَمْسِجُد اْلَحَراُم َو َمْسِجِدي َهَذا َو َمْسِجُد اْلَ
ме шіт  (на маз жә не ғи ба дат үшін) жол машақатын 
көтеріп баруға тұрарлық: Ха рам мешіті, Ақ са мешіті 
және осы (Пай ғам ба ры мыз дың (с.а.с.) ме ші ті)»1098.

Салауат айту жайлы Әбу Хұрайрадан жеткен хадис-

те Пайғамбарымыз (с.а.с.): َصلَّى- ِ الَّ َرُسوَل  َأنَّ  ُهَرْيَرَة  َأِبى   َعْن 

ُ َعَلىَّ ُروِحى َحتَّى ُ َعَلْيِه َو َسلََّم- َقاَل: » َما ِمْن َأَحٍد ُيَسّلُِم َعَلىَّ ِإلَّ َردَّ الَّ  الَّ

» السَّلَمَ  عَلَيْهِ   Кім ма ған сә лем бер се, мен оған сәлем» أَرُدَّ 
қайтаруым үшін Аллаһ та ға ла ру хы мды қайтарады»1099, 
– де ген.

1097 Бұхари, 2/56
1098 Бұхари, 2/56
1099 Сүнәну-кубра, Нәсаи, 10702
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َكاَن َمْوِتي،  َبْعَد  َقْبِري  َزاَر  َمْن   : َقاَل  َسلََّم،  َو  َعَلْيِه   ُ الَّ َصلَّى  النَِّبّيِ   َعِن 

 Аллаһ елшісінің (с.а.с.): «Мен өмірден َكَمْن َزاَرِني ِفي َحَياِتي
өткеннен кейін қабірімді зиярат еткен кісі мені тірі 
кезімде зиярат еткенмен тең»1100 – деген хадис және 
бар. Ибн Омар риуаят еткен хадисте Аллаһ елшісі (с.а.с.): 

ُ َعَلْيِه َو َسلََّم - » َمْن َزاَر َقْبِرى ِ - َصلَّى الَّ  َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل َرُسوُل الَّ

 Кім де-кім сауап үшін ме нің қабірімді» وَ َجَبتْ لَهُ َشفَاَعتِى «
зия рат ет се, Қия мет кү ні оған ша па ғат етуім міндет 
болады»1101, – деген екен.

Зиярат әдебі
Қажылықтың рәсімдерін аяқтағаннан кейін, Мәдина 

қаласындағы Пайғамбарымыздың (с.а.с.) мүбарак денесі 
жерленген қасиетті аймаққа барып, Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) басқан жерлерді басып, уахи түсіп, дін тараған 
жерлермен жүріп, сол жердің рухани ауасын жұту әрбір 
мұсылманның арманы болар. 

Мәдина қаласы алыстан көріне бастағанда, «Уа, 
Аллаһ тағалам, бұл жер – сенің Пайғамбарыңның (с.а.с.) 
харамы, уахи түскен берекелі жер. Бұл қасиетті жерді 
мен үшін тозақтан қорғанатын, азап пен есептен аман 
қылатын жер ете гөр!» деген дұға оқылады. 

Мәдинаға жеткеннен кейін дәрет алып, 
ғұсыл құйынып тазарып, жақсы иіссу себінеді де 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) мешітіне барады. Пай ғам-
ба ры мыз дың (с.а.с.) ме ші ті не «Бә бус-Сә лем» не ме се 
«Бә бул-Жиб рил» есі гі нен әдеп пен салауат пен сә лем 
ай тып кі ре ді. Пай ғам ба ры мыз дың (с.а.с.) нұр лы қа бі рі 
мен мін бе рі нің ара сын да екі рә кат тахия тул-мәс жид (ме-

1100 Табарани, Мұғжамул-кубра, 186
1101 Дарақұтни, 2727
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шіт ке сә лем) на ма зы оқы ла ды. Өйтке ні Пай ғам ба ры мыз 
(с.а.с.): «Үйім мен мін бе рім нің ара сы – жаннат бақ ша-
ла ры ның бір бақ шасы, мін бе рім Қия мет кү ні ма ған 
сыйла на тын кәу сар бұ ла ғы ның үс тін де бо ла ды»1102 деп 
мін бе рі мен қа бі рі ара сын да ғы жер дің қа сиет і не на за ры-
мыз ды ау дар ған. Көзі тірісінде Пайғамбарымызға (с.а.с.) 
қалай құрмет көрсету керек болса, дүниеден өткеннен 
кейін де сондай құрмет көрсетілуі керек. Сондықтан 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) қабірін зиярат еткенде дауыс 
көтермей сәлем беріп, дұға қылып әдептілікпен жүреді. 
Бөлмесінің қабырғасын сипауға, сүюге, бөлмені тауап 
етуге болмайды. Қабірге қарап сәжде жасау харам. Егер 
құлшылық ниетімен жасалса, діннен шығады. Та хия тул-
мәс жид на ма зын оқы ған нан кейін, Пай ғам ба ры мыз дың 
(с.а.с.) ме ші тін зия рат ету ба қы ты на ке нел ген ді гі үшін 
екі рә кат шү кір на ма зын оқып, на маз дың со ңы нда өзі не, 
туыс-туғандары мен барша мұ сыл ман бауыр ла ры на 
дұ ға жа сап, ті лек ті лейді. Со сын Пай ғам ба ры мыз дың 
(с.а.с.) бас жағына бір жарым метр қашықтыққа дейін 
жақындап барып: «Әссә лә му алайка әю һан-нә бию 
уа рах ма тул лаһи уә бә рәкатуһ. Әссә лә му алайка йа 
саийди йа ра су лаллаһ», – деп сә лем мен салауат ай тып, 
Аллаһ та ға ла ға жал ба ры нып, дұ ға жа сап, ті лек ті лейді. 

Одан кейін оң жақ қа қа рай бір мет рдей жү ріп ха зі-
ре т Әбу Бә кір дің (р.а.) ба сы на ба рып, «Әссә лә му алайка 
йа Ха ли фа та ра су лил лаһ» деп сә лем бе ріп, Құ ран ба-
ғыш тайды. Со сын оң жақ қа қа рай та ғы бір мет рдей 
жү ріп ха зі ре т Омар дың (р.а.) ба сы на ба рып, «Әссә лә-
му алайка йа Әми рал-мү ми нин» деп сә лем бе ріп, Құ ран 
ба ғыш тайды. Содан кейін Пай ғам ба ры мыз дың (с.а.с.) 
ба сы на қайта ке ліп, салауат ай тып, сә лем жолдап, Аллаһ 
та ға ла дан ті лек ті леп, дұ ға жа сайды. Мі не, осы лайша 

1102 Мүслим, Хаж, 502
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Пай ғам ба ры мыз дың ме ші ті мен нұр лы қа бі рі не зия рат 
тамам да ла ды.

Мәдинада қанша уақыт аялдайтын болса да, 
намаздарының барлығын Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 
мешітінде оқып, уақытын зікір етумен, салауат айтумен 
өткізу керек. 

Қажылық пен ұмраның жалпы 
жасалу үлгісі

1. Ихрамға кіру. Елінен қажылыққа ниет етіп 
шыққан кісі их рам ға кір мес бұ рын тыр нақ та рын жә не 
қол тық тың, ұят ты жер дің түк те рін алып, мүм кін ші-
лік бол са ғұ сыл құйы нып, бол ма са дә рет ала ды. Осы 
тазалықтан кейін ер кі сі лер әдет те гі киім де рін ше шіп, 
ихрамдарын киеді. Аяқ та ры на шәрке (тә піш ке) іледі. Ал 
әйел дер әдет те гі киім де рін ауыс тыр майды. Олар ға ті-
гіл ген киім, жа бық аяқ киім, шұ лық киюле рі не бо ла ды. 
Бет те рін жап пайды. Екі рә кат их рам на ма зын оқи ды. 
Бұл на маз дың бі рін ші рә ка тын да «Ка фи рун» сү ре сін, 
екін ші рә ка тын да «Ық ылас» сү ре сін оқи ды. Одан кейін 
ниет етіп, тәл бия ай тып, их рам ға кі ре ді.

Иф рад қа жы лы ғын орын дай тын дар:
«Аллаһ тағалам, Се нің ра зы лы ғың үшін қа жы лық 

ғи ба да тын орын дауға ниет ет тім, қа жы лық ты ма ған 
же ңіл дет жә не оны ме нен қа был ал», – деп, тек қа на 

қа жы лық қа ниет етіп, ар ты нан: لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك لَبَّْيَك َل َشِريَك 

لََك لَبَّْيَك ِإنَّ اْلَحْمَد َو الّنِْعَمَة لََك َو اْلُمْلك َل َشِريَك لَك
«Ләб бай к Аллаһум ма ләб байк, ләб байка лә шә ри ка 

лә кә ләб байк, ин нал хам да уан ниғмә тә лә кә уал мул ка 
лә шә ри ка ләк» – деп тәл бия айта ды.
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Тә мат туғ қа жы лы ғын орын дай тын дар:
«Аллаһ тағалам, Се нің разылығың үшін ұм ра жа-

сауды ниет ет тім. Ұм ра ны ма ған же ңіл дет жә не ме нен 
оны қа был ал» – деп, тек қа на ұмра ға ниет етіп, ар ты нан: 

 لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك لَبَّْيَك َل َشِريَك لََك لَبَّْيَك ِإنَّ اْلَحْمَد َو الّنِْعَمَة لََك َو اْلُمْلك

 Ләб бай к Аллаһум ма ләб байк, ләб байка лә» لَ َشرِيكَ لَك
шә ри ка лә кә ләб байк, ин нал хам да уан ниғмә тә лә кә 
уал мул ка лә шә ри ка ләк» – деп тәл бия айта ды.

Қи ран қа жы лы ғын орын дай тын дар:
«Аллаһ тағалам, Се нің разылығың үшін ұм ра жә не 

қа жы лық ғи ба да тын орын дауды ниет ет тім. Қа жы-
лық пен ұм ра ны ма ған же ңіл дет жә не олар ды ме нен 
қа был ал» – деп, қа жы лық пен ұм ра ға бір ге ниет ете ді. 
Со сын тәл бия айта ды.

Қағ ба ға жет кен ге дейін жол бойы тәл бия айтып, 

одан кейін: اْلَحْمُد ِ ُ َأْكَبُر َو ِلَّ ُ َأْكَبُر الَّ ُ َو الَّ ُ َأْكَبُر َل ِإلََه ِإلَّ الَّ ُ َأْكَبُر الَّ   الَّ
«Аллаһу әкбәру Аллаһу әкбәр. Лә иләһә иллаллаһу 
уаллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәру уә лилләһил- хамд» – деп 

тәкбір айтады, одан кейін: لَُه لَُه،  َشِريَك  َل  َوْحَدُه   ُ الَّ ِإلَّ  ِإلََه  َل    

 Лә иләһә иллаллаһу» اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر   
уахдәһу лә шәрикә ләһу, ләһул-мулку уә ләһул-хамду 
уә һууә алә кулли шәйин қадир» – деп тәхлил айтып 
және Пай ғам ба ры мыз ға салауат оқып, жолды ары қарай 
жалғастырады. Тәлбияны ихраммен жүрген кез келген 
уақытта айтуға болады. Әсі ре се, жо ға ры шық қанда, 
тө мен қарай ылдилағанда, өзі сияқты бас қа да қа жы-
лар мен кез дес кен уа қыт та, на маз дар дың со ңын да айту ға 
болады.

Тәл бия қа жы лық та құр бан айт тың бі рін ші кү ні 
Үл кен шай тан ға тас лақ ты ру ды бас та ған кезде, ұм ра да 
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Мәс жи дул-ха рам ның есі гі не жет кен кезде тоқ та ты ла-
ды.

Мек ке де гі өз үйіне немесе түскен үйіне барғаннан 
кейін мүм кін дік бол са ғұ сыл, немесе дә рет алып, тәл бия 
ай тып Мәс жи дул-ха рам ға Бәни Шәйба есігінен кіреді. 
Бай тул лаһ ты көрісімен үш мәрте тәк бір мен тәхлил 
ай тып, дұ ға жа са ла ды. Па рыз на ма зы оқы лып жат па са, 
де реу тауап ты бас тайды.

2. Тауап жасау. Иф рад қа жы лы ғын да ал ғаш қы жа-
са ла тын тауап – «құ дум тауабы», ал тә мат туғ жә не қи ран 
қа жы лы ғын да бол са – ұм ра тауабы.

Иф рад қа жы лы ғын орын дау үшін их рам ға кір ген-
дер құ дум тауа бын жасауға ниет етіп тауапты бас тайды. 
Тауап жа са ған соң на маз оқи ала тын дай орын тап са, 
Иб ра һим ма қа мын да, егер орын бол ма са ме шіт тің кез 
кел ген же рін де екі рә кат тауап на ма зын оқып, ар ты нан 
тауап дұ ға сын жа са п, зәм зәм суын іше ді. 

3. Тауаптан кейін қа ла са тә мат туғ жә не қи ран қа-
жы лы ғын орын даушы лар ұм ра са ғиын, иф рад қа жы-
лы ғын орын даушы лар қа жы лық са ғиын жа саула ры на 
бо ла ды. Иф рад қа жы лы ғын орын дай тын дар қа жы лық 
са ғиын жа сау ар қы лы их рам нан шық пайды. Их рам ды 
күйде қа жы лық тың қал ған амал да ры ның орын да ла тын 
күн де рін кү те ді.

Тә мат туғ қа жы лы ғын орын дай тын дар ми қат та тек 
қа на ұм ра үшін ниет ет кен дік те рі үшін «ұм ра тауа бын 
жасауға ниет еттім» деп ниет етіп, ұм ра ның тауа бын 
жа сап, екі рә кат тауап на ма зын оқиды. Сосын зәм зәм 
суын іше ді. Со дан кейін ұм ра ның са ғиын жа сау үшін 
Са фа тө бе сі не ба рып ұм ра са ғиын жа сап, ша шын ал-
дырып, яки қыс қар тып их рам нан шы ға ды. Қа жы лық қа 
ниет етіп қайта дан их рам ға кі ре тін зул хиж жа ның се гі-
зін ші кү ні не дейін Мек ке де их рам сыз күйде бо ла ды. Зул-
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хиж жа ның се гі зін ші кү ні қажылыққа ниет етіп, тәл бия 
ай тып қайта дан их рам ға кі ре ді. Нә піл тауап жа сап, ар ты-
нан зия рат тауабы нан кейін жа са ла тын қа жы лық са ғиын 
жа сауға бо ла ды. Нә піл тауап тан кейін қа жы лық са ғиы 
жа сал ған жағ дайда зия рат тауабы  жа сал майды.

Қи ран қа жы лы ғын орын дай тын дар ұм ра мен бір ге 
қа жы лық ғи ба да тын да орын дауды ниет ет кен дік те рі 
үшін ұм ра ның тауа бын жа сап, ар ты нан тауап на ма зын 
оқи ды. Со сын зәм зәм суын ішіп, Са фа мен Мә руа тө-
бе ле рі не ба рып ұм ра ның са ғиін жа сайды. Ұмра сағиын 
жа са ған соң шаш та рын ал дыру ға, қыс қар ту ға бол майды. 
Их рам нан шық пайды.

Бі раз уа қыт дем ал ған нан кейін құ дум тауа бын 
жа сап, тауап на ма зын оқы ған соң қа ла са, қа жы лық 
са ғиын жа саула ры на бо ла ды. Там ат туғ жә не қи ран қа-
жы лық та рын да ұм ра тауап та ры нан кейін ұм ра ның са ғиы 
орын да ла тын дық тан тауап та «из ти ба»1103 жә не ал ғаш қы 
үш айна лы мын да «рә мәл»1104 жа са ла ды.

4. Барлық қа жы лар зул хиж жа ның се гі зін ші кү ні 
Мек ке ден шы ғып Ми на ға ба рып тү неп, ер те сі Ара фат-
қа ба ра ды. 

 5. Қажылық рәсімдері жасалатын күндер
Қажылық рәсімдері зулхижжаның 8-13 аралығында 

алты күн ішінде орындалады. 
1. Тәруия кү ні (зул хиж жа ның 8-і)
Бар лық қа жы лар тәруия кү ні таң на ма зын Мек ке-

де оқи ды. Күн шық қан нан кейін тәл бия, тәк бір, тахлил 
айтып, Ми на ға қа рай бет ала ды. Өйтке ні тәруия кү ні 

1103 Изтиба – ер кісілер ридаларын (дененің үстіңгі жағына оралатын 
ихрам матасы) оң қолтықтарының астынан өткізіп, сол 
иықтарының үстінен тарта орауы. Әйелдер изтиба жасамайды.

1104 Рәмәл ер кісілер адымдарын жиі-жиі алып иықтарын сілкіген 
бойда, жылдам-жылдам жүруі.
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бе сін, на маз ды гер, ақ шам, құп тан жә не Ара фа кү ні нің 
таң на ма зын Ми на да оқу сүн нет. 

2. Ара фа кү ні (зул хиж жа ның 9-ы)
Қа жы лар Арафа кү ні таң на ма зын Ми на да оқып, 

күн шық қан нан кейін Ара фат тауына қа рай бет ала ды. 
Түс ке дейін Ара фат қа ба ру сүн нет. Ара фат та түс ке дейін 
ша тыр лар да ғи ба дат жа сайды, дем ала ды. Түс тен кейін 
мүм кін ші лік ке қа рай ғұ сыл не ме се дә рет ала ды. Бе сін 
жә не на маз ды гер на маз да рын бе сін уақы тын да қо сып 
оқи ды. На маз дан кейін Ара фа тауы ның «Жә ба лур-рах-
ма» де ген же рін де не ме се Ара фа тауы ның кез кел ген 
же рін де уақ фа1105 жа сайды. Кү н бат қан ға дейін тәл бия, 
тәк бір, тахлил, зі кір ай тып, дұ ға жа сап, Аллаһ та ға ла-
дан кү нә ла ры ның ке ші рі луін сұ рап, жал ба ры нып ті лек 
ті лейді.

Қа жы лар күн бат қан нан кейін ақ шам на ма зын 
оқы май Мұз да ли фа ға қа рай бет ала ды. Ақ шам жә не 
құп тан на маз да рын құп тан уақы ты кір ген нен кейін 
Мұз да ли фа да қо сып оқи ды (Мұз да ли фа уақ фа сы на қа-
ра ңыз). Құр бан айтқа қа ра ған түн Мұз да ли фа тәл бия, 
тәк бір, тахлил, зі кір жә не ис тиғ фар ай тып, ғи ба дат пен 
жә не дем алып, ты ны ғу мен өт кі зі ле ді. Шай тан ға тас лақ-
ты ру да қол да ну үшін Мұз да ли фа дан 70 тал тас жи нап 
алған аб зал. Әри не, бас қа жер ден жи науға да рұқсат 
етілген.

3. Құр бан айт тың бі рін ші кү ні (зул хиж жа ның 
10-ы)

Таң ат қан нан кейін Мұз да ли фа да таң на ма зы оқы ла-
ды. Таң на ма зы нан кейін Мұз да ли фа уақ фа сы жа са ла-
ды. Таң атқанға дейін дұ ға еті ліп, ті лек ті ле не ді. Со сын 
қа жы лар күн шық пай Ми на ға қа рай бет ала ды.
1105 Ғибадат мақсатымен Арафат тауында тұру.
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Ми на да ша тыр лар ға ор на лас қан нан кейін шай тан ға 
тас лақ ты ру үшін Үл кен шай тан ға (Ақа ба жәм ра сы на) 
ба ра ды. Құр бан айт тың бі рін ші кү ні Үл кен шай тан тас қа 
(Ақа ба жәм ра сы на) же ті тас лақ ты ры ла ды. Әр тас ты:

َو حِزْبِهِ  يَْطاِن  لِلشَّ رَغْمًا  أكْبَُر  ألُ  الَِّ،   Бис мил ла һи, Аллаһу» بِسْمِ 
әк бар, рағ ман лиш-шайта ни уа хиз биһи» (Аллаһтың 
атымен! Шай тан жә не оған ер ген дер қа ла ма са да Аллаһ 
ұлы) деп ай тып лақ ты ра ды. Ал ғаш қы тас лақ ты рыл-
ғаннан кейін тәл бия айту тоқ та ты ла ды.

Үл кен шай тан ға же ті тас лақ тыр ған нан кейін тә-
мат туғ не ме се қи ран қа жы лы ғын орын даушы лар Ха рам 
аума ғы ның кез келген же рін де мойын да ры на уә жіп құр-
бан да рын ша ла ды не ме се бас қа бі реуді өкіл етіп шал-
ды ра ды. Иф рад қа жы лы ғын орын даушы лар ға құр бан 
ша лу ла ры уә жіп бол ма ған дық тан нә піл құр бан ша лу ла-
ры на жол ашық.

Иф рад қа жы лы ғын орын даушы лар Үл кен шай тан 
тас қа тас лақ тыр ған нан кейін, ал тә мат туғ жә не қи ран 
қа жы лы ғын орын даушы лар құр бан да рын шал ғаннан 
кейін шаш та рын ал ғы зып не ме се қыс қар тып их рам нан 
шы ға ды. Их рам да ха рам етілген нәр се лер дің бә рі қайта-
дан ха лал үкіміне кіреді. Бірақ әйел де рі мен бар ған дар 
зия рат тауа бын жа са ған ға дейін жы ныс тық қа ты насқа 
түсе ал майды.

Их рам нан шық қан нан кейін Мек ке ге ба рып зия рат 
тауабы жа са ла ды. Жақ сы лап дә рет алып, бар ықы лас пен 
Мәс жи дул-Ха рам ға қа рай зі кір ай тып, баяу жү ріс пен 
ба ра ды. Ер кі сі лер тауап ты бас та май тұрып «из ти ба» 
жасайды. Әйел дер из ти ба іс те мейді. Осыдан кейін 
зия рат тауа бына ниет етіп, Рук нул-Йәма ни жа ғы нан қа ра 
тас тың қар сы  алдына ба ра ды. Мүм кін дік бол са, тәк бір 
жә не тахлил ай тып, қа ра тас ты сүйеді. Ал егер мүм кін 
бол ма са, қол мен иша рат етіп сә лем де се ді. Қа ра тас тың 
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ор на лас қан бұ ры шын да тауап тың бас та ла тын же рін біл-
ді ре тін қо ңыр сы зық бар. Мі не, осы сы зық тың тұ сы нан 
тауап бас та ла ды. Тауап бұл сы зық тың яғ ни, қа ра тас тың 
дәл қар сы  алдынан емес кіш ке не ал дың ғы жа ғы нан бас-
та л ған жағ дайда, айна лым то лық бол май қа ла ды. Қағ ба-
ны сол жа ғы на алып, оң жа ғы мен тауап ты бас тайды. Әр 
айна лым ның ба сын да қа ра тас қа сә лем бе ре ді. Бар лық 
айна лым дар да Рук нул-Йәмә ни мен Рук нул-Ха жа рул-
Әсуәд тің ара сын да мы на дұ ға оқы ла ды:

ْنَيا َحَسَنًة َو ِفي اْلِخَرِة َحَسَنًة َو ِقَنا َعَذاب النَّاِر.   َو َأْدِخْلَنا اْلَجنََّة  َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ

-Раб бә на әти на фид» مَعَ الَْبَْراِر يَا عَِزيُز يَا َغفَّارُ، يَا َربَّ الَْعالَِمينَ، 
дуниә ха са на тан уа фил-әәхи ра ти ха сә на, уа қи на аза-
бән-нар. Уа ад хил нал-жанната маал-аб рар, Йа ази зу 
иа Ғаф фар. Йа раб бал-ала мин». (Раб бы мыз, біз ге бұл 
дү ниеде де, ақирет те де тек жақ сы лы ғың ды бе ріп, біз ді 
от аза бы нан сақ та! Біз ді жақ сы, игі құл да рың мен бір ге 
жаннат қа кір гіз. Уа, Азиз, уа, аса ке ші рім ді Ғаф фар!, Уа, 
бү кіл әлем нің Раб бысы).

Ал ғаш қы үш айна лым да ер кі сі лер адым да рын жиі-
жиі алып «рә мәл» жасайды. Үкімі – сүн нет, іс те лін бе-
ген жағ дайда тауап тың дұ рыс ты ғы на зиян кел тір мейді. 
Тауап аяқ тал ған нан кейін мүм кін болса, Иб ра һим ма қа-
мын да, бол ма са ме шіт тің кез кел ген же рін де екі рә кат 
на маз оқып, дұ ға жа са ла ды. Со сын зәм зәм суын іше ді.

Егер Арафа кү ні нен бұ рын қа жы лық са ғиы жа сал-
ма ған бол са, зия рат тауабы нан кейін жа са ла ды. Зия рат 
тауабы ның құр бан айт тың үшін ші кү ні ақ шам уақы ты-
на дейін жа са луы Имам Әбу Ха ни фа көзқарасы бойын-
ша уә жіп, ал Имам Әбу Юсуф пен Имам Мұ хам медтің 
айтуы бойынша сүн нет. Жал пы Ха на фи мәз һа бын да бұл 
тауап ты құр бан айт тың бі рін ші кү ні жа саған аб зал.
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Зия рат тауа бын жа са ған соң Ми на ға қай тып, шай-
тан ға тас лақ ты ру күн де рі нің түн де рін сол жер де өт кі зу 
Ха на фи мәз һа бын да сүн нет, ал бас қа мәз һаб тар да 
уә жіп.

4. Құр бан ның екін ші, үшін ші жә не төр тін ші күн-
де рі (зул хиж жа ның 11,12,13-ін ші күн де рі)

Құр бан айт тың екін ші жә не үшін ші күн де рі күн тас 
тө бе ден ау ған нан кейін бі рін ші алдымен кіш кен тай, одан 
кейін ор та, со сын үл кен шай тантас тар ға же ті-же ті ден 
тас лақ ты рыла ды. Кіш кен тай жә не ор та шай тантас тар-
ға тас лақ ты рып бол ған нан кейін дұ ға жа са ла ды. Үл кен 
шай тантас қа тас лақ тыр ған соң дұ ға жа са май, де реу ол 
жер ден ке те ді. Құр бан айт тың екін ші жә не үшін ші күн-
де рі күн тас тө бе ден ау май шай тантас тар ға тас лақ тыр-
майды.

Құр бан айт тың төр тін ші кү ні шай тантас тар ға тас 
лақ тыр май тын дар (бұл кү ні лақ ты рған аб зал, бі рақ 
уә жіп емес) төр тін ші кү ні таң ат пай Ми на дан қайту ла ры 
шарт. Әйтпе се төр тін ші кү ні де тас лақ ты ру ла ры уә жіп 
болып қа ла ды.

Айт тың төр тін ші кү ні де Ми на да қал ған дар үш шай-
тантас тың әр қайсы сы на же ті-же ті ден тас лақ ты рып, 
Мек ке ге қайта ды.

Ми қат ше ка ра ла ры ның сыр ты нан кел ген дер Мек ке-
ден шы ғар кез де қош та су тауа бын жа сайды. Бі рақ одан 
да бұ рын жа саула ры на бо ла ды. Егер бұ рын жа са лып 
қойса, Мек ке ден шы ғар кез де қайта жа сау шарт емес. 
Қош та су тауа бын жа са ған нан кейін Қағ ба ға ба рып на маз 
оқып, нә піл тауап жа сауға да бо ла ды. Бұн дай жағ дайда 
ең соң ғы жа са ған нә піл тауабы уәдағ (қош та су) тауабы 
деп есеп те ле ді. Хайыз жә не ни фас жағ дайын да ғы әйел-
дер қош та су (уә дағ) тауа бын жа са майды. Мәс жи дул-
Ха рам ның есі гі не дейін ба рып, Қағ ба мен қош та сып 
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қайта ды. Иб н Аб бас бұл ту ра сын да «Әйел адам хайыз 
жағ дайын да бол са, қош та су (уәдағ) тауа бын жа са мас тан 
жол ға шы ғуына рұқ сат етіл ді»1106, – деп риуаят ет кен. 
Мі не, осы лайша қа жы лық амал да ры тамам да ла ды.

Һә ди 
Қа жы лық та жә не ұм ра да ша лы на тын құр бан-

дарға «һәди» делінсе, құрбан мейрамында шалы-
натын құрбандыққа «удһия» делінеді. Шалынатын 
бұл екі құрбандық һәди мен удһияның бір-бірінен 
айырмашылығы жоқ. Екеуіне де түйе, сиыр, қой немесе 
ешкі шалуға болады. Түйе мен сиырды жеті адам шалса, 
қой немесе ешкі бір адам үшін құрбан болып санала-
ды. Түйе мен сиырды бірігіп шалатындардың ниеттері 
Аллаһқа жақындау болуы тиіс. Олардың бірі шүкіршілік, 
бірі жаза, бірі нәзір, енді бірі татауғ немесе удһия секілді 
түрлі мақсатта болса да бірігіп шала алады1107. Өйткені 
барлығының да ниеті бір Аллаһқа жақындау. 

Зәру жағдай тумаса, һәди құрбанына арналған 
малға мінуге, жүк артуға болмайды. Өйткені ол дінге 
деген құрметсіздік. Міну секілді қолданыстың салда-
рынан һәди малының бойында кемшілік туындаса, бұл 
кемшілігінің мөлшерін есептеп садақа беруі тиіс. 

Һәди малының егесі ол малдың сүтін сауып пайда 
көрсе, сол пайда көрген мөлшеріндей садақа беруі 
керек1108.  

Һәди құрбанның міндеттілігі мен үкімі
Тә мат туғ не ме се қи ран қа жы лы ғын орын да ған дар-

дың шү кір ре тін де һәди құр банын ша лу ы уә жіп. Өйткені 

Бухари риуаят еткен хадисте: َو َعَلْيِه   ُ الَّ ِ -َصلَّى  الَّ  أنَّ رُسوَل 
1106 Бұхари, Хайыз, 27, Хаж, 144, Мүслим, Хаж, 382(1328).
1107 Тахмаз: фиқһул ханафи фи саубил-жадид 495-б.
1108 Насухи билмен: Бүюк ислам илмихалы, 368-б.
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 Аллаһ елшісі (саллаллаһу» َسلََّم- َنَحَر َقْبَل َأْن َيْحِلَق، َو َأَمَر ِبَذلَِك َأْصَحاِبِه

аләйһи уә сәлләм) шаш қысқартпай тұрып құрбан шалды. 
Сахабаларға да осылай істеуді бұйырды» делінген1109. 

Құрбанның бұл түріне қой шалуға да болады. 
Негізінен құрбан айттың бірінші күні шалған абзал. 
Бірақ екінші, үшінші күндері де шалуға рұқсат бар. 
Құрбан шалушыға бұл шалған һәди малынан жеуіне 
болады. 

Иф рад қа жы лы ғы не ме се тек қа на ұм ра ғи ба да тын 
орын да ған дар ға (кәф фа рат құр ба ны нан тыс) құр бан 
ша лу ла ры уә жіп емес. Бі рақ нә піл құр бан ша лу ла ры на 
бо ла ды.

Уәжіп болған һәди құрбандар 
 ♦ Тә мат туғ жә не қи ран қа жы лы ғын орын да ған да рға 

һәди құрбанын шалу уә жіп. Мұның дәлелі Құ ран кә-

рім де: َفِإَذا َأِمْنُتْم َفَمْن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإلَى اْلَحِجّ َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي
«Егер (ауру-сыр қау, жол қауіп сіз ді гі сияқ ты бө-
гет тер ден) аман  бол саң дар, қа жы лық қа дейін 
ұм ра ны орын да ған кі сі жағ дайына қа рай құр бан 
шал сын»1110, – деп һә ди құр ба нын ша лу  жайлы 
айтылған. Ханафи ғалымдары бұл құрбанды уәжіп 
дейді. Себебі бір жылдың қажылық айларында 
ұмра мен қажылық секілді екі ғибадатты бірден 
орындағандары үшін шүкіршілік ретінде һәди 
құрбанын шалу керек;

 ♦ Қа жы лық пен ұм ра  уә жіп те рінің бірі орын дал май 
қа лған жағдайда не ме се бел гі лен ген уақы тын да 
орын дамаса; 

 ♦ Их рамның тыйым да рын бұ зған жағдайда; 
1109 Сахих Бұхари, 1716
1110 «Бақара» сүресі, 196-аят.
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 ♦ Қа жы лық не ме се ұм ра ға ниет етіп, их рам ға кір ген-
нен кейін түр лі бө гет тер ге байла ныс ты Қағ ба ны 
тауап жә не Ара фат та уақ фа жа сай ал май тын болса, 
һәди құрбанын шалып их рам нан шы ғуына болады; 

 ♦ Ха рам аума ғын да ша лы нуы үшін сөз бе ріл ген (атап 
қойған) құрбандар. 
Һә ди құр ба ны н ша лудың ор ны мен уақы ты
Нә піл бол сын, уә жіп бол сын бар лық һә ди құр бан-

да ры Ха рам аума ғын да ша лы на ды. Құр бан айт тың 
үшін ші кү ні нің ақ ша мы на дейін ша лы на тын құр бан дар-
дың Ми на да, бас қа күн дер де ша лы на тын құр бан дар дың 
Мек ке де ша лы нуы аб зал.

Имам Әбу Ха ни фаның үкімі бойын ша, тә мат туғ 
жә не қи ран құр бан да ры ның құр бан айт тың үшін ші кү ні 
ақ шам ға дейін ша лы нуы уә жіп, ал Имам Әбу Юсуф пен 
Имам Мұ хам медтің көзқарасы бойынша сүн нет. Имам 
Әбу Ха ни фа ның көз қа ра сы на сүйен сек, үзір се беп те рі-
нен тыс осы күн дер де ша лын бай қал ған тә мат туғ жә не 
қи ран құр бан да ры ның ор ны на кейін бас қа уа қыт та екі 
құр бан ша лы на ды. Біреуі қа за ре тін де, ал екін ші сі жа за 
ре тін де.

Тә мат туғ, қи ран жә не нә піл құр бан да ры ның еті нен 
бар лық адам дар дың жеуі не бо ла ды. Ал жа за жә не их сар, 
нә зір құр бан да ры ның еті нен тек қа на ке дей лер жейді. 
Иеле рі не жә не өзі нің қол ас тын да ғы қа рауға мін дет-
ті адам да ры на, жал пы бай лар ға жеуге бол майды1111. 

Атадан жеткен хадисте:   ْيِد َو َل ِمْن النَّْذِر   ال ُيْؤَكُل ِمْن َجَزاء الصَّ

ا ِسَوى َذلَِك  Аң аулау жазасы, нәзір»   َو َل ِمْن اْلِفْدَيِة َو ُيْؤَكُل ِممَّ
және кәффарат себебінен сойылған құрбаннан жеуге 
болмайды, қалған құрбандардан жеуге болады» – 
делінген.

1111 М. Исаұлы. Қ. Жолдыбайұлы. Ислам ғылымхалы, 379-б.
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Құр бан ша лу дың орнына ораза тұту
Тә мат туғ не ме се қи ран қа жы лы ғын орын да ған-

дар мойын да ры на уә жіп бол ған һәди құрбанын ша лу ға 
мүм кін ші лік те рі келмеген жағ дайда үш кү н қа жы лық 
уақы тын да, же ті кү н қа жы лық айла ры нан кейін ораза 
тұтады. Осылайша жалпы саны он күн ораза тұтады. 
Алғашқы үш күндік оразаны қа жы лық айла рын да, их-
рам ға кір ген нен кейін құр бан айт тың ал ғаш қы кү ні не 
дейін тұту керек. 

Үш күн ора за ұс та ған нан кейін шашын қыс қар тпай 
тұрып құр бан ша лу күн де рін де уә жіп құр бан ды ша лу ға 
мүм кін ші лік туып жат са, ұстаған оразасы құрбанның 
орнын толтыра алмайтындықтан құрбан шалу мін дет  
болады. Егер құр бан ша лу күн де рі нен кейін құр бан 
ша лу ға мүм кін ші лік туып жат са, құр бан ша лудың 
қажеті жоқ1112.

Құр бан ның ор ны на тұтыла тын қа жы лық та ғы үш 
күн ді, қа жы лық тан кейін ұс та ла тын же ті күн ора за ны 
ара ла ры на күн сал май бі рі нен кейін бі рін ұс таған аб зал. 
Бі рақ ара ла ры на күн са лып, үзіп-үзіп ұс тауға да рұқсат 
етіледі. Қа жы лық айла ры нан кейін ұс та ла тын же ті күн  
ораза Мек ке де ұс талса да оқасы жоқ. Бі рақ елге қайт-
қан нан кейін ұс таған жөн. 

1112 М. Исаұлы. Қ. Жолдыбайұлы. Ислам ғылымхалы, 379-б.
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құРбаНдық бөлімі

құрбАнДық

Араб тілінде құрбан сөзінің мағынасы «жақындау» 
дегенге саяды. Яғни, пенделік пейілден арылып, 
жасаған ізгі амалдармен жүректі тазартып, Жаратушы 
иеге бір табан жақындай түсу. Шариғаттағы мағынасы: 
«Құлшылық жасап Аллаһ тағалаға жақындау ниетімен 
құрбандыққа мал шалу». 

Құрбандық шалудың қысқаша тарихы
Құрбан шалу – бағзы заманнан жалғасын тауып келе 

жатқан, әр пайғамбардың үмбетіне міндеттелген ғибадат 

түрі. Құранда бұл шындық турасында: ٍة َجَعْلَنا َمْنَسًكا  َولُِكّلِ ُأمَّ

ْنَعاِم اْلَ َبِهيَمِة  ِمْن  َرَزَقُهْم  َما  َعَلٰى   ِ الَّ اْسَم   Біз әрбір үмбет» لَِيْذُكُروا 
үшін өздеріне берген малдардан Аллаһтың ғана 
атын атап, құрбан шалуды бекіттік»1113, – деп құрбан 
шалудың ілгергі әрбір дінде болғанын баяндаумен қатар, 
құрбанға қатысты оқиғалар да жазылған. Мысалы, Адам 
атаның (а.с) екі ұлының Аллаһқа арнап құрбан шалғаны, 
біреуінің құрбаны қабыл болып, екіншісінікі қабыл 

болмағаны жайлы Құранда: َبا  َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحّقِ ِإْذ َقرَّ

َيَتَقبَُّل ِإنََّما  َقاَل  ْقُتَلنََّك  َلَ َقاَل  ِمَن اْلَخِر  ُيَتَقبَّْل  لَْم  َو  َأَحِدِهَما  ِمْن  َفُتُقّبَِل   ُقْرَباًنا 

اْلُمتَِّقيَن ِمَن   ُ  оларға Адамның (а.с) екі (!Мұхаммед)» الَّ
ұлының әңгімесін шынайы түрде оқы: «Сол уақытта 
екеуі Аллаһқа құрбан шалған еді. Сонда біреуінен 

1113 «Хаж» сүресі, 34-аят.
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қабылданып, екіншісінен қабылданбады». (Құрбаны 
қабылданбаған Қабыл): «Мен сені өлтіремін», – деді. 
Сонда (Абыл): «Аллаһ сөзсіз тақуалардың құрбанын 
қабыл етеді», – деді»1114, – деп өзара таласқан Абыл 
мен Қабылдың кімнің ақтығын ажырату үшін құрбан 
шалғаны, соңында күнәсіз, ақ ниетпен шалынған 
Абылдың құрбандығы қабыл болғандығы сөз етіледі. 
Осы аяттан құрбандық шалу адам баласының табаны 
жерге тиісімен жүзеге асып келе жатқанын байқаймыз. 

Сонымен қатар Құранда Ибраһим (а.с.) бір күні 
түсінде өз баласын құрбандыққа шалғалы жатқанын 
көреді. Ойын сан-саққа жүгіртіп, еңсесін басқан бұл түс 
«Егер ұлды болсам, оны Құдай үшін құрбандыққа қияр 
едім» деген уәдесін еске салады. Ибраһим (а.с.) зарыға 
күтіп, қарттық шағында көрген қызығы, сүйікті баласы 
Ысмайылды өз қолымен Аллаһ жолында құрбан ету 
қаншалықты аянышты әрі ауыр бола тұрса да, Аллаһтан 
келген әмірді орындауға тәуекел етіп, баласына болған 
жағдайды баян етеді. Әке сөзін байыппен тыңдаған 
зерек бала Аллаһтан келген үкімді жете түсініп, бұл істің 
соңына дейін сабырлық танытады. Бұл жайлы Құранда: 

ْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإّنِي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأّنِي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى، ا َبَلَغ َمَعُه السَّ  َفَلمَّ

اِبِريَن ُ ِمَن الصَّ َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإن َشاء الَّ
«Ұлы (Ысмайыл) өзімен бірге жүруге жеткен 

кезде: «Балақайым! Сені түсімде бауыздағанымды 
көремін; көзқарасың не?» – деді. Ол: «Әкетайым! 
Өзіңе не әмір етілсе, соны орында. Аллаһ қаласа, 
мені сабырлылардан табарсың» деді»1115, – десе, істің 
соңы қалай аяқталғаны жайында: 

1114 «Мәида» сүресі, 27-аят. 
1115 «Саффат» сүресі, 102-аят.
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اْلِخِريَن ِفي  َعَلْيِه  َوَتَرْكَنا  َعِظيٍم  ِبِذْبٍح   Оны ірі бір» َوَفَدْيَناُه 
құрбандыққа (қошқар түсіріп) ауыстырдық. Кейінгі 
нәсілдерге, оған (жақсы даңқ) қалдырдық»1116, – 
делінген. Бір қызығы, сол кезде Құдайдың құдіретімен 
өткір пышақ майырылып, кеспейді. Мейірімді Аллаһ 
тағала үлкен сынаққа сабырлық танытқан сүйікті 
құлдарына құрбандыққа көктен қошқар түсіреді. 
Нағыз тәуекелділіктің үлгісін паш еткен бұл ғибратты 
оқиға кейінгі нәсілдер үшін ұмытылмас өнеге болды. 
Әсілінде, Аллаһ тағалаға құлының пәк ниеті мен кең 
пейілі жеткілікті. Өйткені Аллаһ тағала біздің шалған 
құрбандарымыздың бір тамшы қанына немесе бір асым 
етіне мұқтаж емес. Әрі ол Аллаһтың құзырына жетпейді 

де. Құранда: ِكْن َيَناُلُه التَّْقَوٰى ِمْنُكْم َ ُلُحوُمَها َو َل ِدَماُؤَها َو لَٰ لَْن َيَناَل الَّ
«Олардың (құрбан малдарының) еттері де, 

қандары да Аллаһ тағалаға жетпейді. Сендердің 
тақуалықтарың ғана жетеді»1117, – десе, Айша анамыз 
(р.а.) жеткізген хадисте Пайғамбарымыз (с.а.с.): 

 َما َعِمَل اِْبن آَدم َيْوم النَّْحر َعَمًل َأَحّب ِإلَى الَّ ِمْن ِإْهَراق َدم َو ِإنََّها لََتْأِتي

ِ ِبَمَكاٍن َقْبل َأْن م لََيَقع ِمْن الَّ  َيْوم اْلِقَياَمة ِبُقُروِنَها َو َأْظَلفَها َو َأْشَعارَها َو ِإنَّ الدَّ

 Адам баласы құрбан айт күні» َيَقع ِمْن اْلَْرض َفِطيُبوا ِبَها َنْفًسا 
мал сойып, қан шығарудан басқа сүйікті іспен Аллаһ 
тағалаға жақындаған емес. Құрбандыққа шалынған 
мал қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндерімен 
келеді. Ағызылған қан жерге тамбай жатып, Аллаһ 
тағаланың құзырындағы биік дәрежеге жетеді. 
Сондықтан құрбандарыңды шынайы ризашылықпен 
шалыңдар»1118, – дей отырып, Ислам дінінің мәнісі, әр 

1116 «Саффат» сүресі, 107-108-аяттар.
1117 «Хаж» сүресі, 22/37
1118 Тирмизи, Адахи, 1
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адамның иманының кемелдігі, құлшылықтағы тереңдігі 
– тақуалық екенін баса айтады. 

Құрбан шалудың хикметі
Құрбан шалу – адам баласын жоқтан бар етіп, 

жер бетіне халифа (мұрагер) еткен жаратушысы Ұлы 
Аллаһтың сансыз нығметтеріне риза болып шүкіршілік 
ету. Адам баласы шынайы ықыласпен құрбан шалса, 
ақиретте жүзі жарқын болып, Раббысының разылығын 
алады. Пайғамбарымыз (с.а.с) Аллаһ разылығы үшін 
шалынған құрбанның әрбір қылы үшін сауап бар екенін 

айтып, былай сүйіншілеген: َما َهِذِه اْلََضاِحي؟ ،ِ  ُقْلَنا: َيا َرُسوَل الَّ

لُم. َقاَل: ُقْلَنا: َفَما لََنا ِمْنَها؟ َقاَل: ِبُكّلِ َشْعَرٍة  َقاَل: ُسنَُّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ

وِف َحَسَنٌة وُف، َقاَل: ِبُكّلِ َشْعَرٍة ِفي الصُّ  َحَسَنٌة. ُقْلَنا: َو الصُّ
«Бірде сахабалар сұрақ қояды: 
– Уа, Аллаһтың елшісі, құрбандық деген не? 
– Құрбандық – сендердің Ибраһим (а.с.) 

бабаларыңнан қалған сүннет.
– Одан бізге қандай сауап бар?
– Әрбір тал қылшығы үшін сауап аласыңдар.
– Қойдың жүнінен ше?
– Қойдың жүнінің әрбір тал қылшығына да сауап 

жазылады»1119 – деп түсіндіреді. 
Құрбан шалу – әлемдік деңгейде аталып өтілетін 

діни мейрам. Яғни, жер жүзінде көптеген пақыр-
міскіндер аш-жалаңаш өмір сүруде. Солардың жүзіне 
күлкі үйіріліп, тойып жеп, қол жайып басқалардан 
дәметуден арылады. 

Құрбан шалу – адам үшін бұл дүниеде бойындағы 
сараңдық, қара басының қамын ойлау сияқты жаман 
пиғылдардан айығудың таптырмас орайы. 

1119 Ибн Мажә, Сауабул-адахи, 3118
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Құрбан шалу арқылы жомарттардың күнәсы 
жеңілдеп, дүние-мүлкінің берекеттенуіне ұйытқы 
болады. Ықыласпен жасалған дұға-тілек қабыл 
болмақ. 

Құрбан шалу – пендені Аллаһқа жақындатумен 
қоса, қоғамдағы басқа адамдармен де жақындатады. 
Туыстық қатынасты жақсартады, арадағы реніштерді 
ұмыттырады, бірлік пен татулыққа себеп болады. 

Құрбан шалудың үкімі
Құрбан шалудың үкімі жайлы ғұламалар арасында 

әр түрлі пікір бар. Әбу Ханифа: шамасы жеткен, тұрғын 
адамның жылына бір мәрте құрбан шалуы – уәжіп десе, 
Әбу Юсуф пен Мұхаммед бекітілген сүннет деген1120. 
Шафиғи мәзһабында: мұсылман адамның өмірінде бір 
мәрте құрбан шалуы «сүннет айн»1121, ал отбасында 
адамдар көп болса «сүннет кифая»1122 деген. 

Әбу Ханифаның дәлелі: Құранда: َفَصّلِ لَِرّبَِك َو اْنَحْر  
«Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал»1123, – 

деп әмір етілуі құрбан шалудың уәжіп екенін білдіреді 
және көптеген Ислам ғалымдары бұл «құрбан шал» 
деген бұйрықтың құрбан айтта түскендігін айтқан. 

Пайғамбарымыз да (с.а.с.): َنا  َمْن َوَجَد َسَعة َفَلْم ُيَضّحِ َفَل َيْقَرَبنَّ ُمَصلَّ
«Кімде-кім мүмкіндігі бола тұрып құрбан шалмаса, 
намаз оқитын жерімізге жақындамасын», – деген1124. 
Яғни, мүмкіндігі бола тұрып, құрбан шалмағандар 
мешітімізге келмесін деп Пайғамбарымыздың (с.а.с.) 

1120 Лубаб: Шархул китаб, 3/232
1121 Сүннет айн – әрбір адамның жеке басына сүннет. Сүннет кифая 

– отбасынан бір кісі құрбан шалса жеткілікті.  
1122 У. Зуһайли, Фиқһул сунна уа адиллатуһу: 596-б.
1123 «Кәусар» сүресі, 2-аят.
1124 Ахмед; Ибн Ханбал; Ибн Мажә; Нәйлүл-әутар, 5/108
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қатты ескерту жасауы бұл істің маңыздылығын әрі үкім 
жағынан уәжіптікті білдіреді. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): َها النَّاُس َعَلى ُكّلِ َأْهِل َبْيٍت ِفى   َيا َأيُّ

 Уа, халайық! Жыл сайын әр үйге құрбан» ُكّلِ َعاٍم ُأْضِحيٌَّة 
шалу уәжіп»1125 дей отырып, өзі де жыл сайын құрбан 
шалған. 

Пайғамбарымыздың (с.а.с): «Құрбан шалыңдар! 
Өйткені ол Ибраһим бабаларыңның сүннеті», – деуі, 
құрбан шалудың уәжіп екендігін айқындай түседі. 
  Өйткені хадисте айтылған «сүннет» – жол деген мағынаны 
білдіреді. Яғни, бізге уәжіп ретінде міндеттелген құрбан 
шалу – Ибраһим (а.с.) пайғамбардан жібін үзбей келген 
ізгі жол деген мағынаны меңзейді1126. 

Құрбан шалу кімге уәжіп?
1. Мұсылман болуы керек. Өйткені бұл пендені 

Аллаһқа жақындататын құлшылық. Егер біреу құрбан 
айттың үшінші күні мұсылмандықты қабылдап, құрбан 
шалуға жағдайы келсе, оған құрбан шалу міндет 
болады. 

2. Тұрғын болуы керек. Жолаушыға құрбан шалу 
міндет емес. Өйткені Әбу Бәкір мен Омар (р.а.) сапарда 
жүрген кезде құрбан шалмайтын. Али (р.а.): 

ُأْضِحيٌَّة َل  َو  ُجُمَعٌة،  اْلُمَساِفِر  َعَلى   Жолаушыға жұма» لَْيَس 
намазы мен құрбан шалу міндетті емес»1127, – деген. 
Өйткені құрбан шалу үшін мал іздеу, етін тарату, т.б. 
жолаушыға қиындық тудырады. Ханафиден басқа үш 
мәзһабта жолаушының құрбан шалуы – сүннет. Алайда 

1125 Сүнәну Байһақи 2 / 252 хадис 19824
1126 М. Исаұлы, Қ. Жолдыбайұлы, Ислам ғылымхалы, «Нұр-

Мүбәрак» баспасы, Алматы, 2008 ж. 397-б.
1127 Насбур-райә, 4/211



659Құрбандық

жолаушының жеке өзі немесе тұрғындармен бірігіп 
құрбан шалуына рұқсат бар. Өйткені қазіргі таңда 
жолаушыға жағдай жасалғандықтан, бұрынғыдай аса 
қиындық туындамауда1128. Құрбан айт мейрамындағы 
демалыс күндерінде жақын-туыстарын аралауға сапарға 
шыққандар мұндай сауапты істен құр қалмау үшін 
құрбан шала алады. Өздері шалуға мүмкіндік таппаса, 
өкіл тағайындап құрбан шалдырады немесе жолаушы-
лап барған жерде шалады. 

3. Балиғат жасына толып, ақыл-есі сау болуы керек. 
Балиғатқа толмаған, ақыл-есі кем адамдардың малда-
рынан құрбан шалу міндет емес. Алайда әлдекім өзінің 
баласы үшін құрбан шалам десе, рұқсат етіледі. 

Егер сәбиге тиесілі мал-мүлік болса, сәбидің атынан 
әкесінің немесе жақын туыстарының құрбан шалғаны 
абзал. Алайда құрбан шалғанда сол жас сәбидің малынан 
құрбан шалу жайлы екі түрлі көзқарас бар. Әбу Ханифа 
мен Әбу Юсуф кішкентай баланың малынан құрбан ша-
лынады десе, Имам Мұхаммад пен Имам Зуфар баланың 
мал-мүлкінен құрбан шалуға болмайды, әкесі немесе 
туысы өз малынан құрбан шалады деген1129. 

4. Зекет бере алатын бай болуы керек. Кедей адамға 
құрбан шалу міндет емес. «Китабул-ұдхия» кітабында 

бұл туралы: ُأْضِحيٌَّة اْلُمَساِفِر  َو  اْلَفِقيِر  َعَلى  لَْيَس   Кедей мен» َو 
жолаушыға құрбан шалу міндетті емес»1130 делінген.

Ханафи мәзһабында негізгі қажетінен артық (85 г 
алтын немесе соның құнына тең келетін ақша) дүние-
мүлкі бар адамға құрбан шалу міндет. Сондай-ақ Ислам 
дінінде жеке басының нисап көлеміндей байлығы бар 
әйел адамның да құрбан шалуы – уәжіп. 

1128 У. Зуһайли, әл-Фиқһул ислами уа адиллатуһу, 3/603
1129 У. Зуһайли, әл-Фиқһул ислами уа адиллатуһу, 3/604
1130 Лубаб, Китабул-ұдхия, 1/350
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Құрбандыққа шалынатын малдар
Ислам ғұламалары қой, ешкі, сиыр, түйе қатарлы 

үй жануарларын құрбандыққа шалуға болатындығына 

бір ауыздан келіседі. Құранда бұл жайлы: ٍة َجَعْلَنا  َو لُِكّلِ ُأمَّ

ْنَعاِم  اْلَ َبِهيَمِة  ن  ّمِ َرَزَقُهم  َما  َعَلى   ِ الَّ اْسَم  لَِيْذُكُروا   Біз әрбір» َمنَسكًا 
үмбет үшін өздеріне берген малдарынан Аллаһтың 
ғана атын атап, құрбан шалуды бекіттік»1131 – 
деген. Пайғамбарымыз (с.а.с.) құрбандыққа қошқар 
шалған. Алайда төрт түлік малдың қайсысын шалам 
десе адамның өз еркінде. Пайғамбарымыз (с.а.с.) бен 
сахабалардың төрт түлік малдан басқаны құрбандыққа 
шалғаны жайлы дерек жоқ. Ал үйрек, тауық, қаз, бұғы, 
елік сияқты еті желінетін аң-құстарды құрбанға шалу 
дұрыс емес. Тіпті, бұларды құрбанға шалу мәжусилерге 
(отқа табынушыларға) еліктеушілік саналғандықтан 
харамға жақын мәкрүһ болып табылады. 

Құрбандыққа шалынатын малдардың жасы
Құрбандық ешкі ең кемінде бір жасқа толуы керек. 

Ал қой кемі алты айдан асқан семіз болғаны жөн. 

Аллаһ елшісі (с.а.с.): ْأِن ْضِحيَُّة اْلَجَذُع ِمْن الضَّ  Алты»  ِنْعَمْت اْلُ
айлық қозы, қандай жақсы құрбан»1132 – деген. Ірі қара 
малдардың ішінде сиыр кемінде екі жаста, түйе бес 
жасар болуы керек. 

Құрбан малының шарттары
1. Құрбандық малдың дені сау, етті әрі дене 

мүшелері түгел, кеселден аман болуы керек. Ғұламалар 
құрбандыққа жарамайтын малдың бойындағы 
кемшіліктерді төмендегідей атап көрсетеді: 

1131 «Хаж» сүресі, 34-аят.
1132 Тирмизи, Құрбан, 4/194
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 ♦ Соқыр;
 ♦ Ауруға шалдыққан;
 ♦ (Жүре алмайтындай дәрежеде) ақсақ;
 ♦ Көтерем арық.

Бұл жарамсыз малдардың сипаттарын Аллаһ елшісі 

(с.а.с.): اْلَمِريَضة َو  َعَورَها  اْلَبّيِن  اْلَعْوَراء  َضاِحّي  اْلَ ِفي  َتُجوز  َل   َأْرَبع 

 Төрт мал» اْلَبّيِن َمَرضَها َو اْلَعْرَجاء اْلَبّيِن َظَلعَها َو اْلَكِسيَرة الَِّتي َل ُتْنِقي
құрбандыққа жарамайды: Анық со қыр, анық ауру, 
(жү ре ал май тын дай дә ре же де) көрініп тұрған ақ сақ 
жә не жі лі гі кө рі не тін дей өте арық мал дар»1133, – деп 
түсіндірген. 

Егер біреудің құрбан шалуға әзірлеген малында 
бір кемшілік кейіннен пайда болса, Ханафи мәзһабы 
бойынша бұл малды құрбандыққа шалуға болады 

делінген. Әбу Сайд Худри былай дейді: ي ُنَضّحِ َكْبًشا   اْبَتْعَنا 

َسلََّم، َو  َعَلْيِه   ُ الَّ َصلَّى  النَِّبيَّ  َفَسَأْلَنا  ُأُذِنِه،  َأْو  َأْلَيِتِه  ِمْن  ْئُب  الّذِ َفَأَصاَب   ِبِه، 

َي ِبِه  Біз құрбандық үшін бір қошқар сатып» َفَأَمَرَنا َأْن ُنَضّحِ
алдық. Бірақ қасқыр шауып, оның артқы жамбасын 
жарақаттады. Бұл мәселе жайлы сұрағанымызда, 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) ол малды құрбандыққа шалуы-
мызды бұйырды»1134, – деген. Олай болса, малда қандай 
да бір кемшілік күтпеген жағдайда пайда болса, оны 
құрбандыққа шалуға болады. Алайда Ханафи көзқарасы 
бойынша, бай кісінің бұл малды алмастырғаны абзал, ал 
кедей болса, сол күйінде құрбандыққа шалады.

2. Құрбан айт күндерінде шалынуы керек. Ханафи-
лерде Құрбан уақыты ― құрбан айт күні таң атқаннан 
бастап, үшінші күні күн батқанға дейін жалғасады. 
Ендеше, құрбан шалу уақыты – үш күн. Бұл һижри 

1133 Тирмизи, Адахи, 5
1134 Сүнән Ибн Мажә, 3145
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жыл санақ бойынша Зулхижжа айының 10,11 және 12 
күндеріне сай келеді. Ибн Омар және Али, Ибн Аббас 
(р.а.): «Құрбан күндері бас-аяғы үш күн. Бірінші күні 
құрбан шалу – абзал іс»1135, – деген. Бұл үш күннің 
күндізі мен түндері де құрбан күндері саналғандықтан, 
құрбанды түнде де шалуға болады1136. Алайда түнде 
мал сою қиындық тудыратындықтан, танзиһи мәкрүһ 
делінген. Ал жарықтандыру жақсы болса, түнде 
құрбандық шалудың оқасы жоқ. Егер құрбандыққа 
арнаған мал айттың үш күнінде сойылмаса, садақа 
ретінде кедейлерге таратылады. 

Айт намазы оқылатын жердің адамдары айт нама-
зын оқып барып құрбан шалады. Ал жалғыз-жарым 
таулы жерлердегі отырықшы халық айт намазы оқылып 
болатындай уақыт күтіп, содан кейін құрбандықтарын 

шала береді. Пайғамбарымыз (с.а.с.): ِبِه ِفى َنْبَدُأ  َما  َل  َأوَّ  ِإنَّ 

َمْن َو  ُسنََّتَنا  َأَصاَب  َفَقْد  َذلَِك  َفَعَل  َفَمْن  َفَنْنَحُر  َنْرِجُع  ُثمَّ  ُنَصّلِى  َهَذا   َيْوِمَنا 

َشْىٍء ِفى  النُُّسِك  ِمَن  لَْيَس  ْهِلِه  ِلَ َمُه  َقدَّ لَْحٌم  ُهَو  َفِإنََّما   Біздің бұл» َذَبَح 
күні ең алғаш жасайтын ісіміз – намаз оқу, артынша 
қайтып келіп, құрбанымызды шалу. Кімде-кім осылай 
амал етсе, сөзсіз біздің сүннетімізге ергені. Ал енді 
біреулер құрбанын намаздан бұрын шалатын болса, 
ол құрбанға жатпайды, отбасына берілген жай ғана 
ет болып қалады»1137, – деп құрбанды намаздан бұрын 
шалуға қатаң тыйым салған. Құрбан шүкіршілік ретінде 
сойылатындықтан, Аллаһ тағала белгілеген күндерде 
ғана шалынуы керек.

Егер қателікпен бір күн бұрын намаз оқылып, құрбан 
шалынса, Арафат күні екенін кейін білген жағдайда 

1135 Зайғали. (Насбур-райә, 4/213)
1136 Ихтияр, Адахи
1137 Бұхари, Мүслим (Насбур-райә, 4/212)



663Құрбандық

оқыған намаз, шалған құрбандары дұрыс саналады. 
Өйткені мұндай қателіктен сақтану қиындық тудыра-
ды. 

3. Сойыла тын мал құр бан ниеті мен бауыз да луы 

ке рек. Пайғамбарымыз (с.а.с):   ْعَماُل ِبالّنَِيات  Барлық»  ِإنََّما اْلَ
амалдар ниетке байланысты»1138, – деген. Тағы бір 

хадисте: َل َعَمَل لَِمْن َل ِنيََّة لَُه «Ниетсіз амал жарамсыз»1139 
делінген. Өйткені кейде адам малды азық үшін сойса, 
кейде жоқ-жітікке тарату үшін немесе дүниеден өткен 
марқұмдардың атынан шалуы мүмкін. Бұлардың ара 
жігін тек ниет қана ажыратып тұрады. 

4. Құрбан шаларда «Бисмилләһи, Аллаһу әкбар» деп 
айту. Егер басқа біреуді өкіл ретінде тағайындап құрбан 
шалдырса, өкіл адамның «Бисмилләһи, Аллаһу әкбар» 
– деп айтуы шарт. Тек құр бан дық иесі нің ға на «Бис мил-
ләһи, Аллаһу әк бар» – деп айтуы жет кі лік ті емес. 

Әнас (р.а.) былай деді:  َعَلْيِه َو ُ ِ - َصلَّى الَّ ى َرسوُل الَّ  َضحَّ

 َسلََّم - ِبَكْبَشْيِن َأْمَلَحْيِن َأْقَرَنْيِن، َقاَل: َو َرَأْيُتُه َيْذَبُحُهَما ِبَيِدِه، َو َرَأْيُتُه َواِضًعا

ى َو َكبَّر  Пайғамбар (с.а.с.) мүйіздері» َقَدَمُه َعَلى ِصَفاِحِهَما، َو َسمَّ
үлкен екі боз қошқарды құрбандыққа шалды. Және 
мен Аллаһ елшісінің (с.а.с.) құрбан малды қырымен 
жатқызып: «Бисмилләһи, Аллаһу әкбар» деп өз қолымен 
бауыздағанын көрдім»1140.

Біле тұра әдейі «Бис мил ләһ» деп айтпа са, Ханафи 
мәзһабында ол малдың етін жеуге бол майды. Өйткені 
Аллаһ тың аты айты лып, бауыз дал ма ған мал дың етін жеу 

– ха рам. Бұл турасында Құранда:  ا لَْم ُيْذَكِر اْسُم  َو َل َتْأُكُلوا ِممَّ
1138 Мүслим, Имара, 155; Бұхари, Бәдул-Уахи, 1
1139 Сүнәну Байһақи, 1/41, 182
1140 Сунан Тирмизи. Китабу адаһи 1494
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ِ َعَلْيِه َو ِإنَُّه لَِفْسٌق ۗ  Аллаһтың аты аталмай (бауыздалған» الَّ
малды) жемеңдер. Күдіксіз, бұл арам нәрсе»1141, – деп 
ескертілген. 

Ескерту: Техниканың көмегімен мал бауыздала-
тын қазіргі уақытта да осы талаптардың сақталуын 
қадағалаған жөн.

Құрбанның мұстахаптары
 ♦ Құрбан шалуға қызығушылық танытып, құрбан 

шалудың сауабы мол әрі ұлы іс екенін білдіріп 
малды айттан бірнеше күн бұрын байлап қою. Бұл 

турасында Құранда: َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى ِ ْم َشَعاِئَر الَّ  َذلَِك َو َمْن ُيَعّظِ

 Міне, осы – кімде-кім Аллаһтың белгілерін» اْلُقُلوِب
ұлықтаса, күдіксіз ол жүректің тақуалығынан»1142 
– дейді. Сондықтан дініміздің мұндай шарала-
рын ұлықтап, құрбан малының семізін, үлкенін, 
жақсысын таңдап шалғаны абзал. 

 ♦ Шамасы жетсе, әркім өз құрбанын өзі бауыздағаны 
абзал. Пайғамбарымыз (с.а.с.) Меккеге құрбандыққа 
жүз түйе айдап келіп, өзінің қасиетті қолымен 
алпыс шақтысын бауыздап, сосын пышағын Алиге 
(р.а.) ұсынады. Қалғанын Али (р.а.) бауыздаған1143. 
Сондай-ақ бас қа бі реуге өкіл дік бе руіне де бо ла ды. 
Құр бандық ша луы уә жіп кі сі бас қа бір адам ды те-
ле фон ар қы лы не месе хат сияқ ты жол дар мен өзі нің 
ор ны на өкіл ре тін де құр бан ша луы үшін та ғайын дай 
ала ды. Бұған Пайғамбарымыздың (с.а.с.) өз атынан 
Алиді өкіл тағайындап құрбан шалғызғаны дәлел.

1141 «Әнғам» сүресі, 121-аят.
1142 «Хаж» сүресі, 32-аят.
1143 Ахмед және Мүслим, (Нәйлүл-әутар 5/105).
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 ♦ Құр бандыққа ша лы на тын мал ды қи на мау үшін, 
өт кір пы шақ қол да ну ке рек. Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) 

бір ха ди сін де: َفَأْحِسُنوا َذَبْحُتْم  ِإَذا  َو  اْلِقْتَلَة،  َفَأْحِسُنوا  َقَتْلُتْم  َفِإَذا    

 Мал ды бауыз да ған» الّذِبْحَةَ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُْم شَفْرَتَهُ ولُْيرْح ذَِبيحَتَهُ
уа қыт та жақ сы лап бауыз даң дар. Кім де-кім мал 
сойса, пы ша ғын жақ сы лап қайра сын жә не те зі рек 
бауыз дасын. Мал дың жанын жай таптырсын»1144 – 
деген.
Зүлхижжаның оныншы күні кіргенде малды бауыз-

дамайынша құрбан шалушыға шашы мен тырнақтарын 
қысқартпау Әбу Ханифа мәзһабында дұрыс саналған. 
Үмму Салама (р.а.) Пайғамбардың (с.а.с.) былай дегенін 

айтты: ِة ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل:َمْن َأَهلَّ َذا اْلِحجَّ  َعْن ُأّمِ َسَلَمَة، َعِن النَِّبّيِ َصلَّى الَّ

َوَأْظَفاِرِه َشْعِرِه  َعْن  َفْلُيْمِسْك  َيْذَبَحُه،  َأْن  ُيِريُد  َذْبٌح   Зүлхижжа» َولَُه 
айының туғанын көргенде құрбан шалуды қалаған адам 
шашы мен тырнақтарын алмасын»1145. 

 ♦ Құрбандық малдың жүзін құбылаға қаратып, сол 
жағымен жатқызып бауыздаған дұрыс. Малды 
бауыздар алдында дұ ға ре тін де мы на аятты оқыса 

болады: اْلَعالَِميَن َرّبِ   ِ ِلّ َمَماِتي  َو  َمْحَياَيا  َو  ُنُسِكي  َو  َصَلِتي   إنَّ 

 Ин на са ла ти уа ну су ки уа махиайа уа» لَ َشرِيَك لَهُ 
мә мә ти лилләһи Раб бил ала ми на лә шә ри ка ләһ». 
«Кү мән сіз, ме нің на ма зым жә не бас қа ғи ба дат та-
рым, өмі рім де, өлі мім де бү кіл әлем дер дің Раб-
бысы Аллаһ тағала үшін. Оның еш се рі гі жоқ» 

1146, – деп одан кейін: 

ِ اْلَحْمُد  ُ َأْكَبُر َو ِلَّ ُ َأْكَبُر، الَّ ُ َو الَّ ُ َأْكَبُر، َل ِإلََه ِإلَّ الَّ ُ َأْكَبُر، الَّ الَّ
1144 Мүслим, Сайд, 57
1145 Мүснәд Әби Иағла, 6/218
1146 «Әнғам» сүресі, 162-аят.
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«Аллаһу әк бар, Аллаһу әк бар лә ила һа ил лал ла һу, 
Аллаһу әк бар, Аллаһу әк бар уа лил ла һил-хамд» – деп 
кімнің атынан сойылып жатқаны ниет етіледі. Артынша 
«Бис мил ләһи, Аллаһу әк бар» – деп тәк бір ай тып бауыз-
дайды. Бауыздағаннан кейін жаны толық шыққанша 
күтіледі. 

Арнайы дұғаны білмеген адамдар: «Бисмиллаһи, 
Аллаһу әкбар! Құрбандығымды қабыл ала гөр!» деп 
ниет етіп, шала берсе болады. 

Құрбан шалу тәсілі
Құрбандыққа шалынатын сиыр, қой және ешкі 

малын жерге жатқызып, кеңірдегінен бауыздайды. Бұлай 
бауыздауға араб тілінде «забх» сөзі қолданылады. Ал 
түйені түрегеп тұрған қалпында, алдыңғы сол аяғы бай-
ланып, көкірегінің жоғары тұсынан бауыздайды. Бұлай 
шалуға араб тілінде «нахр» делінеді1147. 

Пайғамбарымыз (с.а.с.) біреудің малды құлағынан 
ұстап, союға алып бара жатқанын көріп: «Малды 
құлағынан тартпа, мойнынан ұста»1148, – деп, малға 
мейіріммен қарауға шақырған. 

Құрбанды бауыздағанда төрт ағзаны кесу керек. 
Олар: кеңірдек, өңеш және екі күре тамыр. Ханафи 
мәзһабында бұл ағзаның көпшілігі яғни ең азынан үшеуі 
кесілу керек. Біреуі кесілсе де мал адал болады. Хадисте: 
«Күре тамырларды қалағаныңша кес»1149, – делінген. 

Құрбан шалған орынды кейіннен жақсылап таза-
лау керек. Мал сойғаннан қалған қалдықтарды жерге 
тереңдеу көмген жөн. Мұндай тазалық құрбан малына, 
құрбан құлшылығына құрмет болып саналады. Со-

1147 Бир мусулманын йол харитасы, 590-б.
1148 Ибн Мажә, Забиха, 3
1149 Әбу Дәуіт, Ибн Мажә (Насбур- райә, 4/185).
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нымен қатар қоршаған ортаны таза ұстау тұрғысынан 
да маңызды болып табылады. Аллаһ елшісі (с.а.с.) 
«Тазалық – иманның жартысы» деген. 

Құрбандықтың мәкрүһтері
 ♦ Сатып алған құрбандықты сауу, жүнін қырқу немесе 

пайдалану; Өйткені, құрбандық ниетімен сатып 
алған соң, кірген кірістің бәрін Аллаһ жолына 
садақа қылған жөн. Тек мұқтаждық туғанда ғана 
мініп пайдалануға болады. 

 ♦ Құрбандықтың етін себепсіз басқа қала немесе 
басқа елдерге жіберу;   Бірақ басқа елде жақын туы-
стары тұрса немесе сол елдің халқы көмекке қатты 
мұқтаждық танытса жіберуге болады. 

 ♦ Мал ды сою үшін жер ге жат қыз ған нан кейін пы шақ-
ты көз ал дын да жа лақ та тып қайрау;

 ♦ Малдың жа ны толық шық пай жа тып ба сын ке сіп 
алып тас тау не ме се те рі сін сы пы ру;

 ♦ Түнделетіп құрбан шалу – мәкрүһ танзиһия. Өйткені 
құрбандықты ауыстыру немесе қол кесіп алу сияқты 
келеңсіз істер орын алуы мүмкін; 

 ♦ Құрбандыққа алынған малды сату Әбу Ханифа мен 
Имам Мұхаммедтің пікірінше мәкрүһ. Егер сатар 
болса, оның орнына дәл сондай құрбан немесе 
одан қымбатырағын сатып алуы керек. Ал Имам 
Зуфардың пікірінше, құрбандыққа арналғандықтан 
оны сатуға рұқсат жоқ1150; 

 ♦ Бір адам түйе немесе сиырды тек өзім құрбандыққа 
шаламын деп алғаннан кейін тағы алты кісіні ортақ 
қылып, бірігіп құрбандыққа шалса құрбаны дұрыс, 
бірақ мәкрүһ болады1151; 

1150 Хамди Дөндүрен: Ислам илмихали: Адахи, 618-б.
1151 Х. Дөндүрен: Ислам илмихали: Адахи, 616-б.
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 ♦ Құрбан малының желкесінен немесе мойнының жа-
нынан сойса, бұл малды жеу мәкрүһ. Бұлай құрбан 
шалу малдың жанын қинау болғандықтан Исламда 
жағымсыз саналған. 

Құрбандықты кімдер бауыздай алады?

Құрбандық малын бауыздауға мұсылман, балиғат 
жасындағы жібі түзу ер адам бар кезде әһл-кітапқа 
(Яһуди мен христиан) жатпайтын кәпірдің бауыздауы 
дұрыс емес. Егер әһл-кітап иесі өз шариғаттарындағы 
халалды халал, харамды харам деп білсе, бауыздаған 
малының етінен жеуге болады. Христиан мен 
яһудилердің мұсылман кісіге өкіл болып, құрбан шалуы 
мәкрүһ. Мажусидің мұсылманға өкіл болып құрбан 
шалуы харам1152. 

Әйел адам және ақылы кірген бала құрбан малды 
бауыздаса, шалынған құрбандық дұрыс саналады. Бұған 
дәлел Кәғб ибн Мәліктің қойын бағатын, бақташы күң 
әйел, ауырған бір малды өткір таспен бауыздайды. 
Сосын Пайғамбарымыздан (с.а.с.) «Бұл малдың етінен 
жеуге бола ма?» деп сұрағанда, «Иә, жеңдер»1153, – деген 
жауап естіген. Ер адам болған жағдайда, ер адамның 
бауыздағаны абзал. Ақылы кірмеген сәбидің, ақылынан 
адасқан кісінің немесе мас адамның мал бауыздауы 
дұрыс емес. Өйткені құрбан шалу барысында ниет ету 
және «Бисмилләһи, Аллаһу әкбар» деп айту сияқты та-
лаптар толық орындалмай қалуы мүмкін.

Құрбандыққа арналған буаз малы болса, төлін де 
құрбандыққа шалады. Өйткені екеуі бір мал болып са-

1152 У. Зуһайли. Фиқһу сунна уа адиллатуһу, 625-б.
1153 Бұхари, (Нәйлүл-әутар: 8/138).
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налады. Алайда баласын құрбандыққа шалмай, сатса, 
бұл ақшаны садақа қылады1154. 

Құрбан иесі мал бауыздай алмайтын болса, орнына 
басқа біреу шалғаны дұрыс. Бұндайда құрбан иесіне оның 
жанында тұру мұстахап. Аллаһ елшісі (с.а.с.) Фатима 

анамызға былай деген: ََّيا َفاِطَمُة ُقوِمي ِإلَى ُأْضِحيَِّتِك َفاْشَهِديَها َفِإن 

ِل َقْطَرٍة َتْقُطُر ِمْن َدِمَها َأْن ُيْغَفَر لَِك َما َسَلَف ِمْن ُذُنوِبِك، َفَقالَْت َفاِطَمُة:  لَِك ِبَأوَّ

َقاَل: َل، ًة؟  َعامَّ لِْلُمْسِلِميَن  َو  لََنا  َأْو  ًة،  اْلَبْيِت َخاصَّ َأْهَل  لََنا  َهَذا   ِ  َيا َرُسوَل الَّ

ًة َعامَّ لِْلُمْسِلِميَن  َو  لََنا   Ей, қызым Фатима! Құрбаныңды» َبْل 
сойғанда жанында бол, өйткені аққан қанның алғашқы 
тамшысымен сенің бүкіл күнәларың кешіріледі». Сол 
кезде Фатима былай дейді (р.а.): «Уа, Аллаһтың елшісі! 
Бұл тек Мұхаммедтің ұрпағына тиесілі ме? Рас, олар 
жақсылық пен игілікке лайықты. Жоқ әлде Мұхаммедтің 
ұрпағына әрі барша мұсылмандарға қатысты ма?» 
деп сұрайды. Сонда Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Бұл – 
Мұхаммедтің ұрпағына әрі барлық мұсылмандарға 
қатысты» деп жауап береді1155. 

Құрбан шалғанда екі адамның құрбандық малы 
байқаусызда ауысып шалынып кетсе, екеуінің де 
құрбандары жарамды. Екеуі де өз құрбандарын 
бауыздалған күйде қайтарып алып, қалауынша 
қолданады. Егер қателесіп шалған құрбандарын жеп 
немесе кедейлерге таратып қойса, бір-бірін кешіріседі. 
Алайда екеуінің біреуі құрбанның етін ысырап қылып, 
жоқ қылса құрбанның бірінші иесіне шығынын 
төлейді1156. 

1154 Х. Дөндүрен: Ислам илмихали: Адахи, 618-б.
1155 Байһақи, Сунан 9/283
1156 Ихтияр, Адахи
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Құрбандыққа жарамсыз малдар
Пайғамбарымыз (с.а.с.) құрбандыққа жарамай-

тын малдарға қатысты: َضاِحّي اْلَعْوَراء اْلَبّيِن َعَورَها  َل َتُجوز ِفي اْلَ

ُتْنِقي َل  الَِّتي  اْلَكِسيَرة  َو  َظَلعَها  اْلَبّيِن  اْلَعْرَجاء  َو  َمَرضَها  اْلَبّيِن  اْلَمِريَضة     َو 
«Анық соқыр, кеселі асқынған, (жүре алмайтындай 
дәрежеде) ақсақ және жілігінде майы жоқ өте арық 
малдар құрбандыққа жарамайды»1157 – деген.

Құрбандыққа жарамайтын малға қатысты 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) бұл хадисіне сүйенген 
Ислам ғұламалары малдың өн бойынан төмендегідей 
кемшіліктер кездескен жағдайда құрбандыққа жарамай-
ды деп есептейді. Ол айыптар мыналар: 

 ♦ Құрбандық шалынатын жерге өз шамасымен жете 
алмайтын ақсақ-тоқсақ, көтерем болуы; 

 ♦ Тісінің көбі түсіп қалуы;
 ♦ Құлағы мен құйрығы жоқ немесе көбі кесілген;
 ♦ Мұрны кесілген;
 ♦ Желін ұштарының болмауы;
 ♦ Бір яки екі мүйізі түбінен сынған. Егер мүйізсіз мал 

болса құрбанға жарайды;
Жоғарыда айтылған кемістіктер құрбан малын 

сатып алғаннан кейін пайда болса немесе өліп, жоғалып 
кетсе, бай адам басқа құрбандық шалады. Құрбан шалу 
уәжіп болмаған кедей сауап ниетімен құрбан малын 
сатып алғаннан кейін аталмыш кемшіліктердің бірі 
пайда болса, кемістігі бар малды шала береді. Себебі 
кедейдің құрбан шалуы – нәпіл ғибадат. Сондай-ақ 
уәжіп құрбанда болмашы, кішігірім құлағының ұшында 
ен сияқты кемістігі ұшыраса оқасы жоқ. Бірақ сол 
мүшенің үштен бірінен артығы жоқ болмауы керек. Ені 
бар малды құрбандыққа шалу мәкрүһ. Сонымен қатар 

1157 Тирмизи, Адахи, 5
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еркек қошқарлар егер еркектігін қыстырып қойған болса 
да құрбан шалуға болады. 

Малдың құлақтарының ұшы кесік, тісі аз түскен, 
піштірілген малдар құрбандыққа жарамды.

Құрбанды бірігіп шалуға бола ма?
Қой мен ешкі тек бір адамға ғана жарайды. Түйе мен 

сиырды шамасы жетсе бір адамнан жеті адамға дейін 
бірігіп шалуға болады. Жәбир (р.а.) жеткізген хадисте: 

 َنَحْرَنا َمَع َرُسوِل اّلِ َصّلى اّلُ َعَلْيِه َو َسّلَم َعاَم اْلُحَدْيِبَيِة، اْلَبَدَنَة َعْن َسْبَعٍة َو

 Біз пайғамбарымызбен (с.а.с.) Хұдайбияда» اْلَبَقَرَة َعْن َسْبَعٍة
түйе мен сиырды жеті адам ортақтасып құрбандыққа 
шалдық»1158, – дейді.

Ханафилер жеті адам бірігіп құрбандық шалған 
жағдайда, барлығының ниеті құрбандық болуы шарт. 
Егер де араларынан біреуі құрбандықтан басқаны (мыс: 
тек ет алуды) ниет етсе, барлығының құрбаны жарамай-
ды. Өйткені қан ағызуда барлығының ниеті бір болуы 
керек. 

Кембағал жандардың атынан құрбан 
шалуға бола ма?

Жәбир (р.а.) жеткізген хадисте Пай ғам барымыз 
(с.а.с.) құрбандық шалуға жағ дайы жоқ, кедей 
адамдардың атынан да құрбан шалғанын былай баян-

дайды: َأكَبر، ُثمَّ َذَبَح ُ ِ َو الَّ ِتِه، ِبْسِم الَّ ِد َو ُأمَّ  اللَُّهمَّ ِمْنَك َو لََك َعْن ُمَحمَّ
«Хазірет пайғамбарымызбен бірге мешітте едім. 

Құтбасын бітіріп мінберден түскен соң, қошқарды өз 
қолымен бауыздады. Бауыздап жатқанда: «Бисмил ла-
һи, Аллаһу әкбар! Бұл менің атымнан және үмбетімнен 

1158 Тирмизи, Әбу Дәуіт, Нәсаи, Ибн Мажә (Насбур-райә, 4/ 209). 
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құрбан шалуға шамасы жетпегендердің атынан», – 
деді»1159. 

Сондықтан да жағдайы бар мүминдер ардақты 
Пайғамбарымыздың ұмыт болып бара жатқан осы бір 
сүннетіне қайта жан бітіруге тырысса ғанибет болар 
еді1160. 

Қайтыс болған адамның атынан құрбан 
шалу дұрыс па? 

Кез келген адам о дүниелік болған туысына немесе 
елге сыйлы, қадір тұтып жақсы көрген кісілеріне сауа-
бын бағыштау ниетімен құрбан шала алады. Бұған мына 
хадис дәлел: «Хазірет Али (р.а.) біреуін өзі үшін, екін-
шісін Пайғамбарымызға атап екі құрбандық шалатын. 
Мұның себебін сұрағандарға: «Аллаһтың елшісі тірі 
тұрғанымша өз атынан құрбандық ша луымды өсиет 
етіп кетті», – деп жауап бер ген»1161.

Бірақ құрбандық уәжіп болған кісі өз атынан құрбан 
шалмай тұрып, басқаның атынан құрбан шала алмайды. 
Өйткені бірінші өзінің міндетін өтеуі керек.

Өсиет етілмесе де марқұмның атынан ізгі ниетпен 
құрбан шалған адам, құрбандықтың етін әл-ауқаты 
нашар отбасыларға таратып, қаласа бір бөлігін отбасы-
на қалдыра алады. Өмірден озған кісі өз атынан құрбан 
шалуды өсиет етіп кеткен болса, құрбандық шалған адам 
құрбан малдың етін түгелдей таратып жіберуі тиіс. 

Құрбан малды өкілі арқылы шалуға 
бола ма?

Құрандықты өзі шала алғаны секілді біреуге де шал-
дырта алады. Алайда мүм кін ші лі гі бол са, адам ның өзі 

1159 Әбу Дәуіт, Құрбан, 8; Тирмизи, Адахи, 21
1160  М. Хуб, Хер йөнииле курбан, 114-116-б.
1161 Әбу Дәуіт, Дахаиа ғанел-мәйт.
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шал ға ны аб зал. Құр бан ша луы уә жіп болған кі сі бас қа 
бір адам ды өзінің өкілі тағайындап құр бан ша луға рұқсат 
берсе, құрбаны жарамды. Ол рұқсат «менің орныма 
шал» деген сөз немесе рұқсатты білдіретін басқа да 
белгі болуы мүмкін. Егер өкілі құрбандық малды құрбан 
айт күндерінен кешіктірер болса, бұл ақшаны кедейлер-
ге таратып береді1162. 

Құрбандық малдың еті қалай үлестіріледі?
Уәжіп құрбандық үш бөлікке бөлінеді. Бір бөлігін 

отбасына, екінші бөлігін туыс-туғандарына, жора-
жолдастарына, үшінші бөлігін кембағалдарға тарату – 
мұстахап.

Құрбандықтың етін үлестіруі жайлы Ибн Аббас 

(р.а.) былай деп риуаят етеді: ُق ِخُر، َو ُثُلٌث َيَتَصدَّ  ُثُلٌث ُيْؤَكُل َو َيدَّ

يَهْدِى ثُلُثٌ  وَ  -Пай ғам ба ры мыз (с.а.с.) шал ған құр бан» ِبهِ، 
ды ғы ның үш тен бі рін – от ба сы на, үш тен бі рін – ке дей 
көр ші ле рі не, қал ған үш тен бі рін са да қа ре тін де та ра-
та тын»1163.

Құранда: ََّفِإَذا َو َجَبْت ُجُنوُبَها َفُكُلوا ِمْنَها َو َأْطِعُموا اْلَقاِنَع َو اْلُمْعَتر 

َتْشُكُروَن لََعلَُّكْم  لَُكْم  ْرَناَها  َسخَّ  Сонда қашан олардың» َكَذلَِك 
жамбасы жерге тисе (жаны шықса) жеңдер де, 
мұқтаждарға да, мұқтаж емеске де жегізіңдер. Шүкір 
етулерің үшін, осылайша малды еріктеріңе берді»1164, 

– десе, енді бір аятта: َفُكُلوا ِمْنَها َو َأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر
«(Құрбан шалсын) одан өздерің де жеңдер, жоқ-

жітікке де жегізіңдер»1165, – деген. 
1162 Фатауа Хиндия 5/302
1163 Әбу Мұса Асфаһани
1164 «Хаж» сүресі, 36-аят.
1165 «Хаж» сүресі, 28-аят.
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Құрбандықтың түрлері
Ханафилерде құрбан екі түрлі: 
1. Уәжіп құрбан; 
2. Нәпіл құрбан. 
1. Уәжіп құрбан 
Бұл құрбан үш түрлі болып келеді:
а) Нәзір құрбан – көңілінде жүрген іс орындалған 

кезде немесе былай да Аллаһ разылығы үшін ақсарбас 
шалам дегендегі атаған малы. Мысалы, ауырып жатқан 
адам ауруымнан айықсам, құрбандыққа бір мал шалам 
деп ниет еткен болса, ауруына шипа тауып аяғына 
тұрған жағдайда құрбан шалуы – уәжіп. 

Құранда: ِباْلُعُقوِد َأْوُفوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ  !Әй, мүміндер» َيا 
Уәделеріңді орындаңдар»1166 – делінген. 

Нәзір құрбан шалуды ниет еткен адамның өзі және 
туыс-туғандарына құрбан малдың етінен жеуі дұрыс 
емес. Егер етінен белгілі бір мөлшерде жеген жағдайда, 
сол мөлшерде садақа береді.

ә) Құрбан шалу ниетімен сатып алынған мал. Сатып 
алушы кедей болса да, алған малын нәзір құрбан сияқты 
шалуы – уәжіп. 

б) Әр жылы құрбан айтта бай-дәулетті 
адамдардың шалуы міндетті құрбандық. Ханафи 
мәзһабында: Бай қатарына негізгі қажеттіліктерінен 
артық, нисап көлеміндей байлығы (85 грамм алтын 
немесе 595 грамм күмісі бар немесе соның құнына тең 
байлыққа иелік ету) бар адамға құрбан шалу – уәжіп. 
Нисап көлеміндей байлыққа зекет ғибадатындай бір 
жылдың толуы шарт емес. Басқа мәзһабтарда: сүннет 
құрбанда да негізгі қажеттілігінен артық мүмкіндігі 
болуы керек деген. 

1166 «Мәида» сүресі, 5/1
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2. Нәпіл құрбан
 Уәжіп құрбанының қатарына жатпайтын  барлық 

құрбандар нәпіл құрбандар болып саналады. Олар: 
ақиқа құрбаны, құрбан шалу уәжіп болмаған кедей-
кепшіктердің және жолаушылардың өз еріктерімен 
шалған құрбандары. 

Уә жіп және нә піл құр бан дарының етін, те рі сін, 
жүнін, майын, си рақ-ба сын жә не сү тін са ту – мәк рүһ. 
Тіпті құрбан малын бауыздамай жатып жүнін кесіп 
немесе сүтін сауса, құнын садақа қылады. Өйткені 
құрбан мал – Аллаһ разылығы үшін, Жаратушыға бір 
табан жақындау ниетімен сойылатын мал1167. 

Әбу Хұрайрадан жеткен хадисте: ُأْضِحيِتِه ِجلَد  َباَع   َمْن 

 Кімде-кім құрбан малының терісін сатқан» َفَل ُأْضِحيََّة لَُه
болса, құрбаны жарамсыз»1168 – делінген. Құр бан ма-
лы ның атал мыш бөл шек те рі са тыл ған жағ дайда құ ны 
ке дей лер ге са да қа ре тін де бе рі ле ді. 

Құр бан ға ша лын ған мал дың еш қан дай бөл ше гі нен 
қа сап тың ақы сы ре тін де тө ленбейді.

Али дің (р.а.) бы лай де ге ні риуаят етілген: «Аллаһ-
тың ел ші сі (с.а.с.) түйе лер құр бан дық қа ша лын ған уа-
қыт та ба сы-қасын да тұ руым ды жә не те рі ле рі мен 
жүн де рін та ра туым ды әмір ет ті. Олар дың қай нәр-
се сіне де қа сап ақы сы ре тін де бе ру ге ма ған тыйым 
сал ды. «Қа сап ақы сын біз өзі міз бе ре міз», – де ді1169.

Құр бан дық қа ша лын ған мал дың те рі сін ке дей лер-
ге, қайы рым ды лық қор ла ры на бе ру ге бо ла ды. Терісі 
үйде жайнамаз жасалатын болса да оны қайырымдылық 
қорларына берген абзал. 

1167 Қайсани, Бадаи, 6/320
1168 Кәнзул-уммал, 5/160
1169 Мүслим, Хаж, 348
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Алғашқы уақытта құрбан малының етін сақтамай 
мұқтаж адамдарға тез жетуі үшін үш күннен артық 
сақтауға тыйым салынған. Кейіннен қалағанша сақтауға 
рұқсат берген. Пайғамбарымыз (с.а.с.): «Азық сұрап 
келген бәдәуи арабтар үшін шалған құрбандарыңды 
үш күннен артық сақтауға тыйым салған едім. Енді 
Аллаһ молшылық сыйлады, шалған құрбандарыңды 
қалағандарыңша сақтаңдар»1170 деп, шалынған 
құрбанның етін қанша сақтағысы келгендерге шектеу 
қоймаған. 

Ақиқа құрбаны
Араб тілінде «Ақиқа» деп жаңа туған нәрестенің 

шашын айтады. Нәресте дүние есігін ашқанда немесе 
сәбидің шашын алатын күні Аллаһқа шүкіршілік ретінде 
шалынған құрбан «ақиқа» деп аталады. 

Ханафи мәзһабында ақиқа құрбанын шалу мүбах. 
Басқа үш мәзһабта ақиқа құрбанын шалу – сүннет. 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) Хасан мен Хұсайынның (р.а.) 
екеуіне де арнап ақиқа құрбанын шалған, әрі жаңа туған 
ұл мен қызға арнап мұсылмандардың құрбан шалуын 
мақұл көрген. Әрине, сәбидің дүниеге келгенін туыс-
туғандар, дос-жарандарға хабарлап, қуанышты бірге 
бөлісу құптарлық іс. Шалынған құрбандықтың етінен 
қаласа үй иелері де жейді, болмаса кедей-кепшіктерге 
садақа ретінде таратуына болады.

Сәбиге жеті күн толғанда ақиқа құрбанын шалу 
– мұстахап. Осы күні құрбан шалғаннан кейін азан 
шақырып ат қойып, шашын алу және шашының 
салмағындай алтын немесе күмістен садақа беру – 
сүннет. Фатима анамыз дүниеге Хасанды әкелгенде, 

Пайғамбарымыз (с.а.с.): ًة ِقي ِبِزنِة َشْعِرِه ِفضَّ اْحِلِقي َرْأَسُه َو َتَصدَّ
1170 Бұхари, Адахи, 16
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«Нәрестенің шашын ал және шашының салмағындай 
күмістен садақа бер»1171, – деген. Ғұламалар алтын-
ды күміске қияс (салыстыру) қылған. Ақиқа құрбанын 
сәби балиғат жасына толғанға дейін шалуға да рұқсат 
етілген.

Сойылған малдың желінбейтін ағзалары: 
Ханафи мәзһабында құрбандыққа шалынған малдың 

жеті мүшесі желінбейді. Яғни, қойдың екі енегі, ұрғашы 
малдың жыныстық мүшесі, еттегі бездер, зәр шығаратын 
мүшесімен қатар өтін жеу тахриман (харамға жақын) 
мәкрүһ болса, ал аққан қанды жеу – харам1172. Мүжаһид 
жеткізген хадисте: «Пайғамбарымыз (с.а.с.) қойдың екі 
енегі, ұрғашы мен еркек малдың жыныстық мүшесі, 
бездері, қуығы мен аққан қанды ұнатпады»1173, – дейді. 
Яғни, хадисте аққан қаннан басқа аты аталған алты 
ағзаны жеу  – харамға жақын мәкрүһ. Ал аққан қанды 

жеу харам. Өйткені Құранда : ُقل َل َأِجُد ِفي َمآ ُأْوِحَي ِإلَّي ُمَحّرمًا 

 َعَلَى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإلَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا ّمْسُفوحًا َأْو لَْحَم ِخنِزيٍر َفِإّنُه ِرْجٌس

 َأْو ِفْسقًا ُأِهّل لَِغْيِر اّلِ ِبِه َفَمِن اْضُطّر َغْيَر َباٍغ َو َل َعاٍد َفِإّن َربََّك َغُفوٌر ّرِحيٌم
«(Мұхаммед!): «Маған уахи етілгеннің ішінен 

жеймін деген жан үшін өлексе, ағызылған қан, бол-
мысынан лас доңыз еті, сондай-ақ Аллаһтан өзгенің 
атымен бауыздалған малдан басқа харам етілген 
нәрсені көріп тұрған жоқпын. Ал енді кімде-кім 
мәжбүр болса, мұқтаждық мөлшерінен асырмай 
және өзгенің ақысына қол сұқпай осылардан жесе, 
Расында Раббың өте кешірімді, ерекше мейірімді» 

1171 Ахмед, (Нәйлүл-әутар, 5/136).
1172 әл-Бәдайғ, 5/61; Рәддул-Мұхтар, 5/219
1173 Ибн Мажә, 2545
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де»1174, – деп аққан қанды харам етілген нәрселермен 
бірге атап өткен. 

Еті желінетін және желінбейтін хайуандар

Құрлықта өмір сүретін, еттерін жеу халал 
етілген жануарлар:

 ♦ Құрлықта өмір сүретін, жаратылысында 
жыртқыштық қасиеті кездеспейтін, діни негіздерге 
сай сойылған я ауланған хайуандар; 

 ♦ Үй жануарлары болып табылатын төрт түлік малмен 
қатар үйрек, қаз, тауық т.б.; 

 ♦ Жабайы аңдардан орақ тістері жоқ бұғы, марал, елік, 
тауешкі, қарақұйрық, қоян, т.б.; 

 ♦ Құстардан жыртқыш топшылары жоқ және адам 
табиғатына жиіркенішті көрінбейтін кекілік, қаз, 
қырғауыл, кептер т.б.; 

 ♦ Жәндіктерден шегіртке 

Пайғамбарымыз (с.а.с.) бір хадисте: َمْيَتَتاِن لََنا   ِحلَّْت 

اْلَكِبُد َو  َحاُل  َفالّطِ َماِن:  الدَّ ا  َأمَّ َو  اْلُحوُت،  َو  َفاْلَجَراُد  اْلَمْيَتَتاِن:  ا  َفَأمَّ َدَماِن،   َو 
«Бізге екі өлік, екі қан халал. Біреуі – балық, екіншісі – 
шегіртке. Ал екі қан: біреуі-өкпе, екіншісі бауыр »1175, 
– деген.

Құрлықта өмір сүретін, еттерін жеу харам 
етілген жануарлар:

 ♦ Доңыз, жаратылысында жыртқыштық қасиеті (орақ 
тіс, топшысы) бар аң-құстар; Өйткені, бұлардың 
негізгі қорегі – өлексе. 

 ♦ Ислам негіздеріне сай бауыздалмаған немесе 
ауланбаған хайуандар; 

1174 «Әнғам» сүресі, 145-аят.
1175 Бұхари, Зекет, 13; Мүслим, Зәбәйіх, 52
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 ♦ Өлексе («Бисмиллаһ, Аллаһу әкбар» айтылмай өлген 
мал) және бауыздаусыз буынып, құлап, үйелеп, 
сүзіліп немесе жыртқыш хайуандар өлтіріп кеткен 
малдар; 

 ♦ Аллаһтан басқаның атымен (Серік қосып), пұттарға 
арнап бауыздалған мал. Сондай-ақ бауыздаған 
малдың қанын ұйытып қойып жеу немесе ішу;
Осы аталмыш түрдегі хайуандардың еттерін жеудің 

харамдығы Құранда былай баяндалған: َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة  ُحّرِ

َيُة ُم َو لَْحُم اْلِخْنِزيِر َو َما ُأِهلَّ لَِغْيِر اّلِ ِبِه َو اْلُمْنَخِنَقُة َو اْلَمْوُقوَذُة َو اْلُمَتَرّدِ  َو اْلدَّ

ْيُتْم َو َما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َو َأن َتْسَتْقِسُموْا ُبُع ِإلَّ َما َذكَّ  َو النَِّطيَحُة َو َما َأَكَل السَّ

 ِباَلْزَلِم َذلُِكْم ِفْسٌق اْلَيْوَم َيِئَس الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِديِنُكْم َفَل َتْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن

ْسَلَم ِدينًا َفَمِن  اْلَيْوَم َأْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َو َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َو َرِضيُت لَُكُم اْلِ

ِحيٌم  ْثٍم َفِإنَّ اّلَ َغُفوٌر رَّ ِ  Сендерге арам» اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف ّلِ
өлген мал, қан, доңыз еті және Аллаһтан басқаның 
атынан сойылған малдың еті харам қылынды. 
Сондай-ақ жаны шықпай жатып (шариғат шарт-
тарына сай) бауыздап үлгерген-деріңді қоспағанда, 
қылғынып (тұншығып), соққы жеп, биіктен құлап, 
сүзіліп немесе жыртқыш аңға таланып өлген малдың 
еті һәм пұттардың алдында сойылған және жебемен 
бал ашып немесе құмар ойындарын ойнап тапқан 
малдың еті харам қылынды. Міне осыларды жеу 
Аллаһқа бағынбау деген сөз. Бүгінгі таңда кәпірлер 
(көкіректеріңдегі иман нұрын сөндіріп) діндеріңнен 
(яғни оны бұрмалап немесе мүлдем жойып жіберуден) 
күдерін үзді. Ендеше олардан қорықпаңдар, Менен 
қорқыңдар. Міне бүгін діндеріңді кемеліне жеткіздім, 
сендерге деген нығметімді тамамдадым және сендер-
ге дін ретінде Исламды таңдадым. Кімде-кім күнәға 



680 Ислам ғылымхалы 

әуестігінен емес, қатты ашыққаны үшін (харам 
етілген осы еттерді) жеуге мәжбүр болса, шүбәсіз 
Аллаһ өте кешірімді, ерекше мейірімді»1176, – деген.

 ♦ Шыбын-шіркей, ара, бүйі, өрмекші, шаян, құмырсқа 
қатарлы қаны жоқ және бола қалғанда да қаны 
ақпайтын бит, кене, тышқан, кесіртке, жылан сияқты 
адам табиғаты жиіркеніп, тіксінетін тіршілік иелері; 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) бұл туралы: «Қажылықта 
да, басқа уақытта да жылан, шаян, тышқан, 
қабаған ит секілді адамға зияндылар өлтіріледі», 
– деген. 

 ♦ Есек пен қашырдың еті; Жабир (р.а.) жеткізген 
хадисте: «Пайғамбарымыз (с.а.с.) Хайбар күні 
есектің етін жеуге тыйым салды. Ал жылқы етіне 
рұқсат берді»1177, – дейді. Ал қашыр анасы есек 
болғандықтан, соның бір бөлшегі болып табылады. 
Яғни, үкімі бірдей. 

 ♦ Сойылған малдың ішінен шыққан өлі төлдің 
еті – харам. Егер тірі болып шыққаннан кейін 
«Бисмиллаһ» деп айтылып бауыздалса, жеуге жа-
рамды.
Тек қана суда өмір сүретін жануарлар 
Суда өмір сүретін хайуандардың халал етілгендері:

Теңіз хайуандарына байланысты Аллаһ тағала: َُّأِحل  

اْلَبْحِر  َصْيُد   Сендерге теңіз жануарын жеу халал»لَُكْم 
қылынды»1178, – дейді. Пайғамбарымыз (с.а.с.) теңіз 

жануарлары жайлы сұраққа: ُهوُر َماُؤُه، اْلِحُل َمْيَتُتُه  Оның» ُهَو الطُّ
суы таза, өлігі халал»1179, – деген. Бұл теңіз хайуанының 

1176 «Мәида» сүресі, 3-аят.
1177 Бұхари, Мүслим. (Насбур-райә, 4/198; әл-Муғни,1/587). 
1178 «Мәида» сүресі, 96-аят.
1179  Әбу Дәуіт, Таһарат, 41; Тирмизи, Таһарат, 52
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бауыздаусыз күйде халал екенін білдіреді. Ал ханафи 
мәзһабында суда тіршілік ететін балықтан өзге хайу-
андар желінбейді. Басқа мәзһабтарда суда өмір сүретін 
барлық хайуандар желінеді. Егер балық судың тарты-
луы, қатты, ыстық пен қатты суықтық салдарынан, 
мұз арасына қысылып немесе құстардың өлтіріп кетуі 
себебімен өлсе, жеуге жарамды. Ал, ауру себебінен 

немесе уланып өлсе, оны жеуге болмайды. Құранда: َو 

َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوْا ِمْنُه لَْحمًا َطِرّيًا َو َتْسَتْخِرُجوْا ِمْنُه ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَها َو  ُهَو الَِّذي َسخَّ

 Ол сондай» َتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َو لَِتْبَتُغوْا ِمن َفْضِلِه َو لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
Аллаһ жас ет (балық етін) жеулерің үшін және киініп, 
тағынатын сәндік-бұйымдар шығаруларың үшін 
теңізді бағындырды. Аллаһтан ризық іздеулерің 
үшін кеменің суды жарып бара жатқанын көресің. 
Әрине, шүкірлік етесіңдер»1180, – дейді. 

Суда өмір сүретін жануарлардың харам 
етілгендері: 

Егер балық өздігінен өлген болса және су бетіне 
шығып қалса жеу дұрыс емес. Өйткені өздігінен өлген 

балық Құрандағы: َما اْلِخْنِزيِر َو  لَْحُم  ُم َو  اْلدَّ َو  اْلَمْيَتُة  َعَلْيُكُم  َمْت   ُحّرِ

ِ ِبِه   Сендерге өлген мал, қан, доңыз еті және» ُأِهلَّ لَِغْيِر الَّ
Аллаһтан басқаның атынан сойылған малдың еті 
харам қылынды»1181, – деген аяттағы өлексе атауының 
қатарына кіреді. 

1180 «Нәхіл» сүресі, 14-аят.
1181 «Мәида» сүресі, 3-аят.
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Суда да, құрлықта да өмір сүретін 
жануарлар

Бақа, су жылан, қолтырауын, тасбақа, кесіртке, 
т.б. осы қатарлы суда да, құрлықта да өмір сүретін 
хайуандардың еті желінбейді.
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