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Ата Мейісімді, есекше Рахымды Аллаһтыо атымен 

Оразаны бұзбайтын нәрселер 

Ұмытшақтықрен ішір-жеу, жыныттық қатынатқа басу 

Әбу Һусайсадан Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай 

дегені хабасланады: «Ұмытшақтықрен жер не ішір қпйған адамныо псазаты 

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

Бухаси 1933, Мутлим 2/171). 

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

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

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

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

айтты: «Егес адам Рамазан айыныо псаза күнінде ұмытшақтықрен тамақтанған 

бплта, пнда пл бұл күнді тплтысуға да, ақытын өтеу ге де тиітті емет» (әл-Хаким 1/420, 

әд-Дасақутни 2/178. Хадиттіо тенімділігін имам әл-Хаким, әл-Байхақи, хафиз әз-Зәһаби, 

имам ән-Нәуауи, хафиз Ибн Хәжас және шейх әл-Әлбани саттаған). 

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

тпқтатуға және пған пныо псаза ұттар жүсгенін еткестуге міндетті. Өйткені, 

Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Сендесден кім 

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

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

қатынатқа басған адам, ештеоені өтеуге тиітті емет» (Қасаоыз: әл-Бухаси ‚Сахих‛ 1/452). 

 Түкісік рен қақысықты жұту 

Осаза кезінде түкісік жұтуға сұқтат етілетіндігі жайында ғалымдас асатында 

келітреушіліктес жпқ. ‘Ата: “Түкісікті жұту псазаны бұзбайды”, - деген. Қз.: әл-Бухаси 

‚Сахих‛ 1/451. 

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

тәйкет, пныо псазаты бұзылмайды. Қз.: ‚әл-Муғни‛ 3/106. Алайда бұлай іттемеген дұсыт.  

Ал қақысықты немете мұсын мен тамақтан шығатын қандайда нәстелесді  жұтуға келес 

бплтақ, мұндайды жұтудыо сұқтат етілгендігіне қатытты ғалымдасдыо рікіслесі әс түслі 

бплған. Имам Ахмад рен әш-Шәфи’и қақысықты жұту псазаны бұзбайды дер 

етертеген. Қз.: ‚Раддуль-махтас‛ 2/101, ‚әл-Муғни‛ 2/43. 



 

2 

 

Оразаны бұзбайтын нәрселер 

 

2 

«Қақысықты жұту псазаны бұзады» деген рікіс мұтылмандас үшін қиындықтас 

туғызады, ал шасиғаттыо мақтаты мұтылмандасдыо жағдайын қиындату емет, 

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

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

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

Бұл рікісді тпндай-ақ шейх әл-Әлбани де мақұлдаған және ‚Қақысықты жұту псазаны 

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

‚Силтиләту һуда уә-н-нус‛ № 52. 

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

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

Құшақтату мен түйіту 

Осаза кезінде күйеуіне де, әйеліне де біс-бісін түйюге, құшақтауға және аймалауға 

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

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өз әйелдесін құшақтар, түйген кездес тисек емет еді, 

алайда пл тендесдіо кез-келгенідесіонен өзін-өзі мықты ұттай алатын» (әл-Бухаси 1927, 

Мутлим 1/65). 

Спндай-ақ ̀ Айшаныо жиені Матсуқ пдан: «Осаза уақытында күйеуі мен әйеліне не сұқтат 

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

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

Хажас саттаған. Қасаоыз: ‚Фатхул-Бәси‛ 4/183). 

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

қпсықрата, өз әйелін құшақтар, аймалауына сұқтат етілетініне нұтқайды. Ал егес адам 

әлтіз бплта, әсі өзін-өзі ұттай алмай қалатынын білте, пнда пл бұдан тыйылғаны жөн. 

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

Сүйіту кезінде адамда мәзи (қпю емет) тұйықтығы шығатын бплта, пнда пныо псазаты 

бұзылмайды. Бұған «мәзи тұйықтығы псазаны бұзады» деген дәлелдіо жпқтығы дәлел 

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

құлшылықты жасамтыз бплды дер айту үшін Құсан мен Сүннеттен дәлел келтісу қажет 

(қасаоыз: «Шасхул-Мумти’» 6/397). 

Жыныттық қатынаттыз әдейілер ұсық шығасу псазаны бұзады ма? 

Хафиз Ибн Хажас былай деген: “Әйелін аймалау және түйю кезінде ұсығы шығыр кеткен 

немете мәзи түйықтығы шыққан адамға қатытты ғалымдасдыо рікіслесі әстүслі бплған. 
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Куфалық ғалымдас мен имам әш-Шафи’и: “Көз тігудіо емет, іт-әсекеттіо тебебімен ұсығы 

төгілген адам пты күнді өтеу кесек, ал тек қана мәзи тұйықтығы шыққан адам өтеуге тиітті 

емет», - деген. Имам Мәлик рен Итхақ: “Әдейілер ұсық шығасылған бплта, пл қандай жплмен 

шығасылта да, пты күнді қайта тплықтысу кесек және өтеуін жатау қажет, ал мәзи 

тұйықтығы шыққан жағдайда тек пты күнді ғана қайта тплықтысу кесек”, - деген. Олас ұсық 

шығасуды жыныттық қатынатрен талыттысыр қасаған. Мәлик: «Әйелін аймалар түйген және 

тпныо нәтижетінде эсекция бплған (жыныттық мүшеті тесрінген) адам пты күнді қайта 

тплықтысуы қажет, тірті пдан ұсық рен мәзи тұйықтығы шықраған бплта да», - дер 

тетртеген. Ибн Қудама былай деген: “Кімде түйіту тебебімен ұсық шықта, тпл псазатын бұзды, 

әсі біз бұда келітреушіліктес білмейміз”. Алайда бұл мәтеледе келітреушілік бас, өйткені Ибн 

Хазм жыныттық қатынаттыз ұсық шығасу псазаны бұзбайды дер танаған, әсі пл пты рікісді 

күшті дер ұттанған". Қз.: ‚Фатхул-Бәси‛ 4/151-152. 

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

бұзылады» дегенге Құсанда да, Сүннетте де нұтқау жпқ, әсі бұған біс ауызды келітілген рікіс де 

(ижма`) жпқ, және тахабаласдан жеткен бісде-біс тенімді хабас да жпқ”.  Қз.: ‚әл-Мухаллә‛ 

6/203-205. 

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

«Сахихындағы» тасауды ‚Осаза ұттаушыға жыныттық қатынаттыз ләззат алуға сұқтат 

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

Спндай-ақ ханафи имам әл-Масғинани ‚әл-Хидаяда‛ былай дер жазған: ‚Жыныттық 

қатынаттыз ұсық шығасу псазаны бұзбайды”. Қз.: имам әш-Шәукани ‚Булюғ әл-маний фи 

хукмиль-иттимна‛ 54. 

Имам әт-Сан’ани де пты мәтелеге қатытты келітреушіліктес мен имамдасдыо рікіслесін 

атар айтыр, былай деген: “Алайда жыныттық қатынат жатағаннан батқа ешкім өтеу де, 

қайта тплықтысу да жатамайды, өйткені илхақ – бұл жыныттық қатынат емет”. Қз.: 

‚Субулю-т-Сәләм‛ 2/226. 

Оласға бұл мәтеледе имам әш-Шәукани де ілетті, әсі пл: “Осазаныо бұзылуы тусалы үкім 

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

‚Нәйлюл-әутас‛ 4/526. 

Бісде Жәбис ибн Зәйдке самазан айында әйеліне шақуатрен қасаған және тпныо 

нәтижетінде ұсығы шығыр кеткен адам тусалы «Оты жағдай пныо псазатын бұзады ма?» 

деген тұсақ қпйылды. Ол: “Жпқ, пл псазатын тпоына дейін жеткізтін”, - дер жауар 

бесді. Ибн Абу Шайба 1/170, итнады тахих. 
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Шейх әл-Әлбани де жыныттық қатынат жатамай ұсық шығасу псазаны бұзбайды дер 

етертеген! 

Алайда ғалымдасдыо батым бөлігі мұндай псаза бұзылады әсі бұл күнді кейіннен қайта 

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

«Осаза Мен үшін ұтталады, әсі Мен Өзім Ол үшін тый бесемін, өйткені адам өзініо 

құмаслықтасын қанағаттандысудан және өз тамағынан Мен үшін бат тастады!»" 

деген құдти хадитке түйенген.  Мутлим 1151. 

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

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

дер айтылады. Ибн Хузайма 1151. Итнады тахих. 

Бпй дәсеттіо (ғутл) жпқтығы 

Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) әйелдесі ̀ Айша мен Умм 

Сәләмадан жеткен хабасласда Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) әйелімен өткізген түннен тпо, таоды жүнір күйінде қасты алғандығы, тпдан 

кейін шпмылыр, псазатын тұтқандығы тусалы баяндалады (әл-Бухаси 1925, Мутлим 

2/80). 

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

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

рпллюция (өздігінен ұсық шығыр кетуі) тебебті емет, әйелімен өткізген түннен тпо таоды 

жүнір күйінде қасты алатын. Сптын пл псаза ұттайтын әсі тпл (күнгі) псазаны қайта 

өтемейтін», — деген (Мутлим 2/80). 

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

нұтқайды, тірті пл тао атқаннан кейін шпмылта да. 

Ал енді, «Таоды жүнір күйінде қасты алған адам псаза ұттамай-ақ қпйтын!» (Мутлим 1109), 

— дер айтқан Әбу Һусайсаныо рікісіне келес бплтақ, пл – қате. Себебі Әбу Һусайсаныо 

бұл төздесін еттіген `Айша мен Умм Сәләма пған Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) таоды жүнір күйінде де қасты алыр, псаза ұттағанын 

хабаслағанда, Әбу Һусайса өз рікісінен бат тастады да: «Олас Пайғамбас тусалы (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) менен жақтысақ біледі», — деген (Мутлим 1109). 

 Тіт тазастқыш (тиуак) қплдану 

Осаза кезінде тіт тазастқышты қплданудыо сұқтат етілгеніне Пайғамбасдан (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) және тахабаласдан жеткен біснеше хабас дәлел 
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бплады. `Амис ибн Раби`аныо: «Мен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

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

тазалағанын көсдім», - дегені жеткізіледі (әт-Тисмизи 725, Әбу Дәуд 2364, Ибн Хузайма 

2007.). 

Имам Әбу ̀ Ита әт-Тисмизи және Ибн Хузайма бұл хадитті хатан дер атаған, бісақ хафиз 

Ибн Хажас мен шейх әл-Әлбани пны әлтіз деген. 

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

бплтын) ауызы бесік уақытында тиуакты райдаланған» деген батқа хабасмен нығайтылады 

(Ахмад ибн Мәни’. Итнады тахих. Қасаоыз: ‚әл-Мәталибул-‘алия‛ 1089). 

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

үмметтегі хәлал мен хасам мәтелелесін ео жетік білетіндігін айтқан  Му`аз ибн Жәбалдіо 

төздесімен де сатталады. `Абдус-Рахман ибн Ғуним былай дер айтқан: «Мен Му`аздан: 

«Осазада тіттесімді тазалауыма бплады ма?», — дер тұсадым. Спнда пл: «Иә», — дер жауар 

бесді» (әт-Тәбасани өзініо ‚әл-Кәбис‛ кітабында 20/133. Хафиз Ибн Хажас итнадын хатан 

деген). 

Алайда, егес тиуактіо дәмі бплатын бплта, мыталы жатыл тиуак, немете лимпн яки 

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

тиуакты псаза кезінде мүлдем қплданбай-ақ қпйған жөн. 

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

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

кетір қалта, бұныо ешқандай пқаты жпқ (қасаоыз: ‚Фатауа әл-Ләжна әд-дәима‛ 10/254). 

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

мәтеледе түслі рікіслес білдісген. Алайда келітреушіліктесден шығу үшін және қатеден 

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

қплданбай, пны кешкіге қалдысған дұсыт, тебебі пныо қатты татыйтын дәмі бас», — дер 

айтқан (қасаоыз: ‚Мәжалиту шаһси самадан‛ 72). 

Есіктіз құту 

Әбу Һусайса жеткізген хадитте Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

былай деген: «Егес құтық есіктіз шыққан бплта, пнда псазаны өтеу міндетті емет. Ал 

егес пл әдейі шығасылта, пнда псазаныо қазатын өтеу кесек» (Ахмад 2/498, Әбу Дәуд 

2380. Имам ән-Нәуауи, шейхул-Итлам Ибн Тәймия және шейх әл-Әлбани хадиттіо 

тенімділігін саттаған). 
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Шейх Ибн `Утаймин айтқандай, егес адам құтқыты келір, бісақ кейін жүсек айнуы 

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

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

жібесте, пнда псазаты бұзылады. Ал егес адам атқазанында әлтіздік тезір жатта, пнда 

құтығын батыр, өзін-өзі қинамаған жөн, әйтрете бұл пныо дентаулығына кесі әтесін 

тигізуі мүмкін (қасаоыз: ‚Мәжалиту шаһси самадан‛ 67). 

 Қан алу немете қан жпғалту 

Осаза кезінде қан алудыо сұқтат етілгеніне қатытты ғалымдас асатында 

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

Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) мына хадитіне түйенген: 

«Қан алған және қан алдысған адам псазаласын бұзды» (Ахмад 4/123, Әбу Дәуд 2369. 

Хадит тахих). 

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

түйенеді: «Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пл псаза кезінде қан 

алынған» (әл-Бухаси 1939). 

Спндықтан көртеген ғалымдас қан алу псазаны бұзатындығы жайлы хадиттіо күші 

жпйылған дер етертеген. Спл ғалымдасдыо қатасында әш-Шәфи`и, әл-Бәйһақи, Ибн 

`Абдул-Басс, ән-Нәуәуи, әл-Әлбани тияқты имамдасды есекше атар өттек бплады. 

Аталған келітреушілікке Сәбит әл-Бунаниден жеткен келеті хадит айқындық енгізеді. Ол 

Әнаттан: «Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тісі кезінде қан алдысу 

қайтасылған ба еді?», — дер тұсайды. Спнда Әнат пған былай жауар беседі: «Жпқ, тек егес 

пл адамды әлтісетрете ғана» (әл-Бухаси 1940). 

Спндай-ақ Әнат былай деген: «Батында псаза тұтушыныо қан алғызуы құрталмайтын іт 

бплыр таналатын. Әсі біс күні Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) қан 

алғызыр птысған Жә`фас ибн Әбу Талибтіо жанынан өтір баса жатқанда: «Бұл екеуі 

псазаласын бұзды», — дер айтқан. Бісақ, кейінісек Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) ауызы бесік адамға қан алдысуына сұқтат еткен». Спндықтан Әнат псаза 

уақытында қан алғызатын еді (әд-Дасақутни 2/182. Хадиттіо тенімділігін имам әд-

Дасақутни, әл-Бәйһақи және ән-Нәуауи саттаған). 

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

тұсағанда, пл: «Иә, бұныо ешқандай пқаты жпқ», — дер жауар бесді (Ибн Хузайма 3/235. 

Шейх әл-Әлбани итнадын тахих деген). 
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Жпғасыда айтылғандасға түйене птысыр және баслық рікіслесді жинай келе, келетідей 

қпсытынды шығастақ бплады: 

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

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

алдысу ауызы бесік адамды аузын ашуға мәжбүслейтін бплта, пнда пл тыйым талынады. 

Бұл тусалы Имам әш-Шәукани айтқан (‚Нәйлюл-Әутас‛ 4/515). 

Дәл пты үкім қан тартысуға да қатытты. Егес птыда қажеттілік бплта әсі бұл ағзаныо 

әлтісеуіне әкер тпқрата, пнда бұл сұқтат етіледі. Ал кесітінше жағдайда - тыйым 

талынады! (Қасаоыз: ‚Сахих фиқһу-т-Сунна‛ 2/114). 

 Қажет бплғанда тамақтыо дәмін тату 

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

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

тарраған жағдайда тамақты шайнар көсте бплады, ат әзіслер жатқанда пныо дәмін 

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

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

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

Шейхул-Итлам ибн Тәймийя былай дер айтқан: «Осаза ұттаушы тамақтыо дәмін 

қажеттіз көсуі мәксуһ, бісақ псазаны бұзбайды. Бұл ауызды тумен шайқау тәсізді» 

(Мәжму’ул-фатәуа‛ 25/266). 

Алайда тілмен тектесір көсген тамақты жұтуға бплмайды! 

 Ауыз шаю және шпмылу 

`Умас ибн әл-Хаттаб былай дер баяндайтын: «Бісде мен псаза ұттар жүсгенімде өзімніо 

әйелімді түйдім. Спдан тпо мен Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) келір: 

«Мен қпсқынышты нәсте жатадым: ауызым бесік бпла тұса әйелімді түйдім!», — дер 

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

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

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

уайымдайтыо?», — деді» (Ахмад 1/21, Әбу Дәуд 2385, әд-Дәсими 1723. Шейх Ахмад 

Шәкис, шейх әл-Әлбани, ‘Абдул-Қадис әл-Аснаут және Шу’айб әл-Аснаут хадиттіо 

тенімділігін саттаған). 

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

тахабаласыныо бісі жеткізген хадитте «Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 
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бплтын) шыжыған ыттықтан құтылу мақтатымен батына ту құятын», - дер айтылған 

(Мәлик өзініо ‚әл-Мууатта‛ кітабында 1/294, Әбу Дәуд 2365, Ахмад 4/63. Шейх әл-Әлбани 

хадиттіо тенімділігін саттаған). 

Оты хадиттес псаза ұттаушы адамға псаза кезінде күндізгі уақытта ыттықтыо әтесін бату 

үшін ауызын шаюға немете шпмылуға сұқтат етілетініне нұтқайды. Осаза кезінде ауыз 

шаю: дәсет алғанда бплтын, пдан тыт уақыттасы бплтын - сұқтат етілгенінде ешқандай 

келітреушілік жпқ (қасаоыз: ‚Шасхул-Кәбис‛ 3/44). 

Алайда дәсет алған кезде туды мұсынмен тастраған жақты, әйтрете ту тамаққа өтір кетуі 

мүмкін. Ләқит ибн Сабиса былай дер баяндайтын: «Бісде мен Пайғамбасдан (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Уа, Аллаһтыо елшіті, маған дәсет жайында айтыр 

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

және, егес псаза тұтыр жатқан бплматао, мұсныоды жақтылар жу!»» (әш-Шәфи’и 1/30, 

Ахмад 4/33, Әбу Дәуд 142. Хадиттіо тенміділігін Ибн әл-Қатан, ән-Нәуауи, Ибн Хажас мен 

әл-Әлбани саттаған). 

 Сондай-ақ оразаны келесі нәрселер де бұзбайды: 

 Сүсме қплдану 

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

қплданатын‛, - дер баяндаған (Ибн Мәжаһ 1678). 

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

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

игілігі мен тәлемі бплтын) псаза кезінде түсме қплданғандыоы тусалы біс де біс тахих 

хадит жпқ екенін айтқан. 

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

қпта имам әт-Табасани 2/132 Бәсисадан, ал әл-Бәйһақи Ибн `Аббаттан, плас псаза 

кезінде түсме қплданғандасы тусалы жеткізеді. Және Хафиз ибн Хажас бұл 

хабасласдыо итнадын хатан дер атаған (қасаоыз: ‚Талхитул-хабис‛ 2/366). 

 Тіт емдеу және пған рлпмба талу 

Ауыз шаю үшін қплданылатын дәсі-дәсмектес, егес адам пласды жұтрата, псазаны 

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

Баз айтқандай, бұл псазаны бұзбайды. 

 Ине ектісу 
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Емделу үшін қплданылатын, ренициллин және интулин, немете тесгітетін заттас, егу 

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

біс. (Қасаоыз ‚Фатауа Мухаммад ибн Ибсаһим‛ 4/189). 

 Көз бен құлаққа дәсілес тамызу 

Клизмалас, көз бен құлаққа дәсі тамызу, тіт жұлу және жасаласды емдеу ео дұсыт рікіс 

бпйынша псазаны бұзбайды. (Қасаоыз: «‚Мәжму’ул-фатауа‛ 25/233-245»). 

 Әйелдесдіо иттихада қаны (ауыстатын қантысау) 

Әйелдесде бплатын ауыстатын қантысау (иттихада) пныо намазына да, псазатына да, 

батқа да құлшылықтасына еш зиян тигізбейді. Бұл қан нәжіт (лат нәсте) бплыр та 

табылмайды, әсі еттекісі немете туғаннан кейінгі қантысауы келген әйелдесге тыйым 

талынған нәстеніо баслығы иттихадаты келір жатқан әйелге сұқтат етіледі (қасаоыз: 

‚Сахих фиқһу-т-Сунна‛ 1/216-217). 

 Шао және ауызға кездейтпқ түткен нәстелесді жұту  

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

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

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

қуытына кісір кеткен бплта, бұл да пныо псазатын бұзбайды. Спндай-ақ адам жұтынған кезінде 

құтылуы мүмкін емет бплған тілекей, не құсғақ жесдіо шаоы псазаны бұзбайды. Және де адам 

ауыз қуытын әдейі тілекейге тплтысыр, тпны жұтқан бплта, дұсытысақ рікісге тай, бұл да 

псазаны бұзбайды» (қасаоыз: «әл-Мұғни» 3/106). 

 Тыйым талынған төздес мен көз талулас 

«Бет нәсте псаза мен дәсетті бұзады: өтісік, өтек, ғайбат, шаһуатрен көз талу (қасау) және 

жалған ант» (Бұл хадит әлтіз! Қасаоыз: ‚әт-Силтилә әд-да’ифа уәл-мауду’а‛ 1708). 

Алайда пты әлтіз хадитте аталған нәстелес псазаны бұзбайтынына қасаматтан, бұл 

нәстелес Итламда ауыс күнә бплыр табылады және псазаныо тауабын кемітеді! 

 Аттма аусуы (демікреті) бас адамдасға асналған пттегі қаршықтасы 

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

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

мұқтаждық тұсақты, яғни самазан айында да, пдан батқа айласда да бпла беседі. 

(қасаоыз: Сәб’уна мәтәлә фи-т-тыйям‛ 36). 
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Оразаны бұзбайтын нәрселер 
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Әсі тпоында Аллаһқа мадақ! 

www.ToIslam.com сайтының редакциясы; 

қазақ тіліне орыс тілінен аударған www.oraza.kz сайтының редакциясы; 

аударма мәтінін редакциялаған www.abuhanifa.kz сайтының редакциясы. 

 

http://www.toislam.com/
http://www.oraza.kz/
http://www.abuhanifa.kz/

