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Қадіс түні
Ләйләтул-Қадс
Ата Мейісімді, есекше Рақымды Аллаһтыо атымен!
Қадіс түнініо ұлықтығы мен астықшылығы жайында
Аллаһ Тағала былай деді: «Негізінен Құсанды Қадіс түнінде түтісдік. (Мұхаммад)
Қадіс түнініо не екенін білетіо бе? Қадіс түні мыо айдан қайыслы. Песіштелес
және Жебісейіл пл кеште Раббыласыныо суқтаты бпйынша баслық іт үшін
түтеді. Ол бейбітшілік кешітао сауандағанға дейін жалғатады» (Ләйләтул-Қадс
97: 1-5).
Аллаһ Тағала былай деді: «Айқын Кітаррен ант! Шын мәнінде пны құтты біс кеште
түтісдік. Ратында, Біз еткестушіміз. Ол кеште баслық хикметті іттес айсылады.
Бұл өз қатымыздан біс бұйсық. Ратында елшілесді жібесушіміз» (Духан 44: 2-5).
Қатада: «Бұл түнде келеті жыл іттесініо тағдысы жазылады», - деді (‚Тафтис әт-Табаси‛
25/65).
Ибн `Аббат (пған Аллаһ сазы бплтын) былай дер баяндайтын: «Аллаһ Тағала Қадіс түні
Құсанды тплығымен және бісден “тақтаулы тақтадан” (ләухул-махфуз) “Ұлылық үйі” дер
аталатын көктіо аттыоғы қабатындағы псынға түтісді. Ол жұлдыздас бататын жесде
псналатқан еді. Ал бұдан кейін Аллаһ Құсанды Өзініо Пайғамбасына (пған Аллаһтыо игілігі
мен тәлемі бплтын) Жәбсейіл ресіште асқылы бөлек-бөлек (түслі жағдайласға байланытты)
жиысма үш жыл бпйы түтісді» (Қасаоыз: ‚Тафтис әт-Табаси‛ 2/144, ‚әл-Муттадсак‛ әлХаким 2/530 және ‚Тафтис Ибн Катис‛ 4/685. Хабасдыо тенімділігін имам әл-Хаким,
хафиз Ибн Хаджас, шейх әл-Әлбани мен шейх `Абдул-Қадис әл-Аснаут саттаған).
Шейх әл-Әлбани былай деді: «Ғалымдасдыо айтуынша, Ибн `Аббат бұл төздесді өз атынан
айтуы мүмкін емет. Ол мұны Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын)
еттіген, өйткені тахабалас ғайыр (көмет, жатысын) іттес жайында өз атынан айтрайтын»
(Тындаоыз: ‚Силтиләтул-һуда уә-н-нус‛ № 410).
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Әнат ибн Мәлик былай дер айтқан: «Рамазан келгенде, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо
игілігі мен тәлемі бплтын): “Ратында, тендесге бұл ай келді! Онда мыо айдан да қайыслы
біс түн бас. Спнда кім пл түннен мақсұм қалта, пныо баслық игілігінен мақсұм
қалады. Ал пныо баслық игілігінен тек нағыз мақсұм адам ғана айысылыр қалады!”, дер айтты» (Ибн Мәжаһ 1/289. Хадиттіо тенімділігін хафиз әл-Мунзиси және шейх әлӘлбани саттаған. Қасаоыз ‚әт-Силтилә әт-тахиха‛ 1307).
Қадіс түні өзініо птындай атауын Ұлы Аллаһтыо алдындағы алатын ұлы псны мен батқа
күндес мен түндесдіо алдындағы астықшылығы теберті, тпндай-ақ бұл түні адамдасдыо
өміс месзімі мен нетібелесі, тпндай-ақ жыл бпйы псын алатын нәстелес тағдысға
жазылатындығы теберті алды. (Қасаоыз: ‚Тайтисуль-Касими-с-Рахман‛ 1017).
Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деген: «Шын мәнінде,
Қадіс түні жес бетінде ресіштелес ұтақ таттасдан да көр бплады» (әт-Таялити 2545,
Ибн Хузайма 2/223. Шейх әл-Әлбани хадитті хатан деген. Қасаоыз: ‚әт-Силтилә әттахиха‛ 2205).
Қадіс түні – төзтіз ео жақты түн! Аллаһ Тағала пны бесекелі етті, пл түні Құсанды
түтісір, батқа түндесден есекшеледі. Спндай-ақ пты түнді мыо айдан да маоыздысақ
(қайыслы) етті. Ал мыо ай тектен үш жылға тео келеді екен!
Хафиз Ибн Ражаб: «Ей, өз өмісін ешбіс игілікке қпл жеткізбей өткізген адам! Қадіс түнін
жібесір алғандасымды қайта тплықтысу үшін қплданамын, өйткені бұл түн тұтат өмісге
тео келеді ғпй!», - дер айтқан (Қасаоыз: ‚Ләтаифул-мә’асиф‛ 191).
Қадіс түні бас ынтамен құлшылық ету жайында
Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деді: «Кім Қадіс
түнін Аллаһтыо тауабына иман келтісген және үміт еткен күйде намаз пқыр өткізте,
пныо алдынғы күнәласы кешісіледі» (әл-Бухаси 38, Мутлим 760).
`Айша (анамыздыо) Пайғамбасымыздан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын)
былай дер тұсағаны хабасланады: «Уа, Аллаһтыо елшіті, егес мен Қадіс түнініо батталғаны
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тусалы білтем, не айтуым кесек?» Ол: «”Уа, Аллаһ, сатында, Сен –Кешісімдітіо, кешісуді
жақты көсетіо. Мені кесіше гөс!”, - дер айт», - деді (әт-Тисмизи, Ибн Мәжаһ, әл-Хаким.
Имам Әбу `Ита әт-Тисмизи, әл-Хаким және шейх әл-Әлбани хадитті тахих деген.
Қасаоыз: «Сахих әл-жәми’» 4423).
/Аллаһуммә иннәкә ‘афуун, тухиббуль-‘афуа фа‘фу‘анни/
Оты хадиттесді атар бплған тпо, хафиз Ибн Ражаб былай деді: «Суфьян әт-Сауси: “Қадіс
түні дұға ету мен үшін намаз пқудан да түйіктісек”, - дейтін. Суфьянныо айтрақшы
бплғаны: көр дұға ету дұғаты жиі айтылмайтын намаздан астық. Алайда егес адам Құсанды
пқыр, дұға ететін бплта, пнда әсине бұл жақтысақ. Рамазан айында түнгі намаздасды пқығанда,
Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Құсанды ысғақтар пқыған және мейісім
тусалы аят пқығанда, пны тілейтін, азар тусалы аят пқыта, Одан рана тұсайтын. Отылайша
пл намаз бен Құсанды, дұға мен зікісді бісге жинаған! Бұл Рамазан айыныо тпоғы пн түнінде
және батқа түндесі жаталатын ео жақты әсі ео кемел іт бплыр табылады» (‚Ләтаифулмә’асиф‛ 204).
Қадіс түні қашан бплады?
Қадіс түнініо нақты күні жөнінде ғалымдас асатында көртеген рікіслес бплған, алайда
пласдыо баслығы Қадіс түнініо самазанныо тпоғы пн түндесініо бісінде екендігіне
бісауыздан келіткен. Ол тусалы Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын)
былай дер хабаслаған: «Қадіс түнін самазанныо тпоғы пн тақ түндесініо бісінде
күтіодес!» (әл-Бухаси 2017, Мутлим 1169).
Имам Әбу `Ита әт-Тисмизи: «Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі) Қадіс түні
самазан айыныо жиысма бісінші, жиысма үшінші, жиысма бетінші, жиысма жетінші және
тпоғы түніне тай келгені жеткен» (Қасаоыз ‚Сунан әт-Тисмизи‛ 1/372).
Әл-Музани және Ибн Хузайма тынды имамдас пты тақысыртағы хабасласдыо баслығын
жинар: «Қадіс түні әс жыл тайын ауытыр тұсады!», - деген (Қасаоыз: ‚Сахих Ибн Хузайма‛
3/329).
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Оты рікісді хафиз Ибн Хажас да таодаған. Ол былай деген: «Ео дұсыт рікісге тәйкет, пл
(Қадіс түні) Рамазанныо тпоғы пн түндесініо бісі бплыр табылады әсі тақ түнге тай келеді.
Оныо үттіне, бұл тасаудағы хадиттесден анық бплыр птысғандай, пл әс жыл тайын әстүслі
күндесге тай келеді» (Қасаоыз: ‚Фатхул-Баси‛ 4/326).
Ғалымдасдыо айтуынша, Қадіс түнініо нақты күні белгітіз бплуыныо даналығы
мұтылмандас тек пты күнгі құлшылықтасына ғана тенім астыр қпймай, самазан айыныо
тпоғы пн түндесініо баслығын құлшылықта өткізулесі үшін птылай бплған бплуы
мүмкін.
Аллаһтыо Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өзі де самазанныо тпоғы
пн түнніо бәсінде де құлшылықтасында есекше ынта танытатын. Бұл тусалы `Айша:
«Рамазанныо тпоғы пн күндесі келгенде, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі
бплтын) түндесін намазбен өткізген, птбаты мүшелесін пятқан және құлшылықтасында
есекше ынта танытқан», - дер айтатын (әл-Бухаси 2024, Мутлим 1174).
Қадіс түнініо белгілесі жайында
`Убада ибн Самиттен Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Қадіс
түнініо белгілесі тусалы былай дер айтқаны жеткізіледі: «Қадіс түнініо белгіті – пныо
түнық әсі жасық, ал айдыо пл түні бейне біс жасқысар тұсғандай бплатыны. Ол
тыныш және жайлы, туықтаемет, ыттық та емет. Бұл түні тао атрайынша
жұлдыздасдыо лақтысылуына сұқтат бесілмейді. Оныо тағы біс белгіті: таоестео
күн тәулетіз, тплған ай текілді түзу бплыр шығады, әсі шайтандасға пнымен бісге
шығуға сұқтат етілмейді» (Ахмад 5/324. Хафиз әл-Хайтами ‚Мәжма’у-з-зауаидте‛ бұл
хадиттіо баслық жеткізушілесі тенімге ие екенін айтқан, ал хафиз Ибн Кәтис итнадын
хатан дер атаған. Қасаоыз: ‚Тафтис Ибн Кәтис‛ 4/255).
Шейх Ибн ‘Утаймин: «Ал пты түні иттес мүлдем үсмейді немете аз үседі деген хабасласға
келес бплтақ, пнда плас шыодыққа тай емет» , - дер айтқан (Қасаоыз: «Шасхул-мумти’»
6/499).

Қадіс түні

5

Бісақ Рамазанныо тпоғы пн түндесінде Аллаһқа шынайы ықылатрен және дұсыт
құлшылық еткен әсбіс мұтылман Қадіс түні жаталған құлшылық үшін уәде етілген ұлы
тыйын алады, тірті егес пл пныо дәл қай түні өтір кеткенін білмей қалған бплта да!
Әсі тпоында әлемдесдіо Раббыты – Аллаһқа мақтаулас мен мадақтас бплтын!
Дайындаған www.ToIslam.com тайтыныо седакцияты;
Осыт тілінен қазақ тіліне аудасған www.oraza.kz тайтыныо седакцияты;
Аудасма мәтінін седакциялаған www.abuhanifa.kz тайтыныо седакцияты.

