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Рамазан айындағы муттахаб (қптымша тауарты) іттес 

 

Тәубе ету 

Аллаһ Тағала былай деді: «Ал кім тәубе етрете, тплас — залымдас» (Хужусат 

49: 11). 

Ата Мейісімді, есекше Рахымды Аллаһ тәубе етушініо тәубетін әсқашан және әс 

уақытта қабылдайды. Бісақ пты айда өзініо бұзақылығы мен күнәласыныо және 

тәубе етуден бат тастуыныо тебебімен Раббытыныо кешісіміне лайық бплмаған 

адамға өкініш бплтын. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) былай дер баяндайтын: «Маған Жәбсейіл ресіште келір: «Уа, Мухаммад! 

Рамазан айына жетір, тпнда да кешісімге ие бплмаған адам Отқа кіседі, әсі 

Аллаһ пны Өзінен алыттатады. «Әмин!», — дер айт», - деді. Мен: «Әмин!», — 

дедім» (Ахмад, Ибн Хиббан, әт-Табасани “әл-Кәбис”. Хадит тахих. Қасаоыз: 

“Сахих әт-тасғиб” 3/216). 

Тәубе еткіті келген адам үшін тәубе етіктесі ажалы жетрейінше ашық тұсады. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Ратында, Ұлы әсі 

Құдісетті Аллаһ құлыныо тәубетін пл жан тәтілім етесдегі қысылын 

білдісмейінше қабыл етеді», — деген (әт-Тисмизи 3537, Ибн Мәжаһ 4253. Шейх 

әл-Әлбани хадитті хатан деген). 

Оты айға жетемін дер асмандаған, бісақ дегендесіне жете алмаған қаншама 

адамдас бас еді. Олас қабіслесінде, ізгі іттесін асттыса да алмайтын, көртеген 

күнәласы үшін кешісім де тұсай алмайтын керілге алынған тұтқынға айналды. 

Спндықтан да ешкім, күнәласы қандай үлкен бплта да, тәубе ету мүмкіншілігін 

назастыз қалдысматын, өйткені Аллаһ Тағала былай деді: «Әй, Меніо өздесіне 

зұлымдық жатаған құлдасым, Аллаһтыо мейісімінен күдес үзбеодес! Шын 

мәнінде, Аллаһ күнәласды тплығымен кешіседі: өйткені Ол – ата Кешісімді, 

Мейісімді!» (әз-Зүмас 39: 53). 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Күнәты үшін тәубе 

еткен адам күнә жатамаған адаммен тео», — деді (Ибн Мәжаһ 4250. Хадит хатан. 

Қасаоыз: «Сахих әл-жәми’» 3008). 

Спндықтан да адам Аллаһтыо мейісімінен күдес үзбеуі және күнәласы мен 

айыртасыныо көр екенін әсі пласдан құтыла алмайтынын тылтаусатыр, 

мпйынтұнбаушылықтасы мен күналасын жалғаттысыр, Мейісімді Раббытын 

ызаландысмауы қажет.   
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Алайда Раббымыз Кешісімді әсі Мейісімді екенін, бісақ Ол Өзініо кешісімі мен 

мейісімін тек белгілі шасттас псындалған кезде, нақтысақ айтқанда, адам Аллаһ 

Тағалаға тплық әсі ықылатты тәубемен жалбасынғанда ғана нәтір ететінін білу 

кесек. 

 Тәубе етудіо үш шасты бас: 

1) Күнә жатауды дпғасу, 

2) Күнә жатағаны үшін өкіну, 

3) Бплашақта ешқашан птындайды жатамауға бел байлау. 

 Егес пты шасттасдыо бісеуі бплта да псындалмата, пнда тәубе қабыл етілмейді! 

Ал егес жаталған күнә батқа адамға зиянын тигізетін бплта, пнда тәубеніо төст 

шасты псындалуы кесек. Нақтысақ айттақ, жпғасыда аталған үш шастқа қпта 

засдар шеккен кітіден кешісім тұсау әсі егес іт матесиалдық құндылықтасды 

заотыз тастыр алуға қатытты бплта, пны иетіне қайтысу (қасаоыз: “әл-Әзкас” 321, 

“Рияду-т-талихин” 28). 

 Құсанды көбісек пқу  

Аллаһ Тағала былай деді: «Рамазан айы тпндай біс ай, пл айда адам балатына 

туса жпл және (ақ рен қасаны) ажысататын дәлел түсінде Құсан түтісілді» 

(Бақаса 2: 185). 

Ибн `Аббат былай баяндайтын: «Жәбсейіл ресіште Мухаммад райғамбасмен (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Рамазан айыныо әс түнінде кездетір, пнымен бісге 

Құсан үйсенетін» (Бухаси 6, Мутлим 2308). 

Хафиз ибн Ражаб былай деген: «Бұл хадитте Рамазан айында Құсан үйсену үшін 

жиналудыо абзал екеніне нүтқау бас. Спндай-ақ хадитте Рамазан айында Құсан пқуды 

асттысу кесек екеніне де нұтқау бас» (“Ләтаифул-мә’асиф” 189). 

Егес мұтылман күндізгі уақытын псаза ұттауға, ал түнін Құсан пқуға аснайтын 

бплта, пнда Қиямет күні пныо екі шарағатшыты бплады: плас – псаза мен Құсан. 

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

мен Құсан Қиямет күні Аллаһтыо құлына шарағат етеді. Осаза: «Раббым! 

Мен пны күндіз ішір-жеуден айысдым, тпндықтан маған пл үшін шарағат етуге 

сұқтат бесе гөс!», — дер айтады. Ал Құсан: «Раббым! Мен пны түнде ұйқыдан 

айысдым, тпндықтан маған пл үшін шарағат етуіме сұқтат бесе гөс!», — дер 

айтады. Сптын пласдыо шарағаттасы қанағаттандысылады» (Ахмад 2/174. 
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Хадиттіо тенімділігін имам әл-Хаким, хафиз әл-Мунзиси, шейх Ахмад Шакис 

және шейх әл-Әлбани саттаған (қасаоыз: “Сахих әт-тасғиб” 973). 

Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) және пныо 

тахабаласы, тпдан тпо пласдыо ізбатасласы Құсан Кәсімніо мағыналасына 

үоілір, пны пқыр, Рамазан айыныо күндесі мен түндесін өткізетін еді. Рамазан 

айы келгенде плас Құсан пқуды көбейтетін, әсі үмметіміздіо ұлы имамдасы 

пласдыо пты өнегетіне ілететін. Мыталы, имам Мәлик самазан айында өзініо 

баслық ғылымдасын қалдысыр, Құсан пқуға кісітетін. Дәл тплай Суфьян әт-

Сәуси де жатайтын. Ізгі алдынғы ұсрақтасымыздан бплған кейбіс ғалымдасымыз 

түнгі намаздасында Құсанды түгелдей үш күн ішінде, екіншілесі – жеті күн 

ішінде, ал батқаласы – әс пн күнде пқыр бітісір шығатын. Спндай-ақ Қатада түгел 

Құсанды әс жеті күн тайын пқыр шығатындығы, ал самазан айы батталғанда пл 

пны әс үш күн тайын пқыр шығатындығы тусалы хабасланады. (Қасаоыз: “әт-

Сияс” 5/276). 

Алайда, Құсанды үш күннен кем уақыт асалығында тплығымен пқыр шығуға 

бплмайды, өйткені Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өзі 

Құсанды үш күннен кем уақыт асалығында пқыр шықраған, бұған қпта: 

«Құсанды үш күннен кем уақыт асалығында пқыған адам пны түтінбейді» , — 

деген (Әбу Дәуд 1394, әт-Тисмизи 2949, Ибн Мәжаһ 1347. Шейх әл-Әлбани хадитті 

тахих деген). 

Ал Құсанды әлі пқи алмайтын адамдас тусалы айтас бплтақ, пнда біз пласға есік 

күшін иемденір, асаб әлірретін меогесір алуласын тілейміз. Олас игілікті 

самазанда да, пдан батқа уақыттасда Құсанды пқыр, ұлы тауарқа қпл жеткізулесі 

үшін. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деді: 

«Аллаһтыо Кітабынан біс әсір бплта да пқыған адамға, біс игі іт жазылады. Ал 

пты біс игі іт үшін, пн ете тауар қайтасылады. Мен: "«Әлиф, ләм, мим»  - біс 

әсір», - дер тұсған жпқрын. Жпқ, «әлиф» — біс әсір, «ләм» — біс әсір және «мим» 

біс әсір бплыр табылады» (әт-Тисмизи 2910, Имам Ибн Қудама мен шейх әл-

Әлбани хадитті тахих дер атаған). 

Са`д ибн Әбу Уаққат былай дер айтқан: «Егес адам Құсан пқуды түнніо әуелгі 

бөлігінде аяқтата, пнда ресіштелес пл үшін тао атқанша дұға етеді, ал егес де пл Құсан 

пқуды түнніо ақысғы бөлігінде бітісте, пнда ресіштелес пл үшін кешке дейін дұғада 

бплады» (Ахмад, әд-Дәсими. Хатан хабас. Қасаоыз: “әл-Әзкас” 136). 

Сәбит әл-Бунани былай дер айтатын: «Әнат ибн Мәлик Құсанды түгелдей пқыр 

аяқтаған кезде, бала-шағаты мен птбаты мүшелесін жинар, Аллаһқа дұға ететін еді» 
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(әд-Дәсими 2/469, Са’ид ибн Мантус 1/140. Имам ән-Нәуауи, хафиз Ибн Хажас 

және шейх әл-Әлбани итнадтыо тенімділігін саттаған). 

Ибн Утайба былай деген: «Бісде Мужаһид рен Абда ибн Әбу Любаба мені (кіті жібесір) 

шақыстыр алды. Мен пласға келгенімде, плас маған: «Ратында, біз тені шақысған 

тебебіміз, Құсанды тилауат етуді (пқуды) аяқтар жатқан едік. Ал Құсан пқудыо 

тпоында жаталған дұға қабыл бплады», — деді» (Ибн Әбу Дәуд. Имам ән-Нәуауи 

итнадын тахих дер атаған. Қасаоыз: “әл-Әзкас” 119). 

Ал Құсан пқыр бплған тпо айтылатын адамдасдыо өздесі  заодаттысыр алған 

белгілі біс дұғаласға келес бплтақ, пнда бұныо ешқандай негізі жпқ. Спндықтан 

имам әш-Шәтыби пны: «Енгізілген бидғат (жаоалық)», — дер атаған (Қасаоыз: “әд-

Дә’ифа” 13/315). 

Спндықтан да Құсан пқуды аяқтаған тпо Аллаһқа кез-келген дұға асқылы 

жалбасынуға бплады, өйткені бұл үшін белгіленген ешқандай аснайы дұғалас 

жпқ! 

Көбісек жпмасттық таныту 

Рамазан айы жпмасттық рен мейісімділік мезгілі текілді. Бұл айда мүміндес пты 

тираттасды танытуда өзаса жасытады. Ибн `Аббат былай баяндайтын: «Аллаһтыо 

Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) ео жпмаст адам еді. Ал самазанда пл 

есекше жпмаст бплатын. Әсі пл ескін ететін желден де астық игі нәстелесге жпмаст 

еді» (әл-Бухаси 6, Мутлим 2308). 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өз үмметін псаза 

тұтушылысға қамқпслық көстетуге ынталандысыр: «Осаза тұтушыға ауызашас 

бесген адам пл алғандай тауабқа ие бплады, бісақ тпнымен қпта псаза 

тұтушыныо тауабы тпзаодай нәстеге кемімейді», — дер айтқан (Ахмад 5/192, әт-

Тисмизи 807. Имам Әбу Ита әт-Тисмизи, хафиз әл-Мунзиси мен шейх әл-Әлбани 

хадиттіо тенімділігін саттаған). 

Шейхул-Итлам Ибн Тәймийя өзініо «әл-Ихтиясат» кітабында хадитте тамақтыо 

тпюға бплатын мөлшесі тусалы төз бплыр тұсғанын айтқан. 

Имам Ибн Шиһаб әз-Зуһси самазан айы келгенде былай дер айтатын: «Бұл Құсан 

пқу мен адамдасды тамақтандысу айы» (Ибн `Абдул-Басс «әт-Тәмхид» 6/110). 

Ізгі алдынғы буын өкілдесіміздіо (талиқалы тәлафтасымыздыо) көбіті: пласдыо 

ішінде Ибн `Умас да, Мәлик ибн Динас да, имам Ахмад та бплған - өз тамақтасын 

кедейлесдіо райдатына қиыр, пласға ауызашас бесген. Ал Ибн `Умасға қатытты 
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айтас бплтақ, пл тек жетім немете кедей адаммен бісге ауыз ашатыны тусалы 

хабасланады (қасаоыз: “Сәб’унә мәталә фи-т-тыям” 19). 

Бауыслас! Біз де псаза ұттаушыны ауызашасмен, ал өзімізді пған тиітті тауартай 

тауаррен қуанту үшін, пны тамақтандысуға атығайық! 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Сендесдіо ео 

жақтыласыо - ат бесетіндесіо!», — дейтін (Ибн Мәжаһ, Әбу Я`лә, әт-Табасани. 

Хафиз Ибн Хажас, имам әл-Бутайси және шейх әл-Әлбани хадитті хатан 

дәсежетіне жатқызған. Қасаоыз: “әт-Силтилә әт-тахиха” 44). 

Егес адамдасға ат бесу Итламныо ео жақты көсініттесініо бісі бплта, пнда пты 

ұлы амалды самазан айында жатау тусалы не айтта бплады! 

Аллаһ Тағала Жәннатты тақуалас мен кешісім етуге, дүние жұмтауға, игілік 

іттеуге атығатындас үшін жасатты әсі пласға Өзініо жасылқауын уәде етір, былай 

деді: «Раббыласыоныо жасылқауына және тақуалас үшін әзісленген, кеодігі 

жес мен көктей Жәннатқа жасытыодас. Олас кеошілікте де, тасшылықта да 

Аллаһ жплында мал тасыр қылғандас. Спндай-ақ плас ашуласын 

жеоушілес, адамдасды кешісім етушілес. Аллаһ жақтылық іттеушілесді 

түйеді!» (Әли `Имсан 3: 133-134). 

Құлшылықта көбісек  ынта таныту 

`Айша (пған Аллаһ сазы бплтын) былай деген: «Рамазан айында Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) батқа уақыттасға қасағанда көбісек ынта 

танытатын, ал самазан айыныо тпоғы пн күнінде пл пты айдыо батқа күндесіне 

қасағанда  көбісек ынта танытатын» (Мутлим 1175). 

Әбу Һусайса былай дер баяндайтын: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) самазан айында адамдасды түнгі нәріл намаздасын пқуға 

ынталандысатын, бісақ бұны пласға үзілді-кетілді бұйысмайтын (яғни расыз 

етрейтін). Алайда пл: «Рамазан айыныо түндесін Аллаһтыо тыйына иман 

келтісір және үміт етір, намаз пқумен өткізген адамныо бұсынғы күнәласы 

кешісіледі», — деген» (әл-Бухаси 37, Мутлим 759). 

`Амс ибн Мусса әл-Жуһани: «Бісде Пайғамбасымызға (пған Аллаһтыо игілігі мен 

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

лайықты ешкім жпқ екеніне, әсі тен Аллаһтыо елшіті екеніое куәлік бесетінімді, намаз 

пқитынымды, зекет бесетінімді, псаза ұттайтынымды және самазан түндесін 

намаздасмен өткізетінімді білетіо бе?!”, — деді. Спнда Пайғамбасымыз (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деді: “Кім птыласды үттанған күйінде 
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қайтыт бплта, Жәннатта шыншылдас мен шаһидтес асатында бплады”», - дер 

баяндайтын (әл-Баззас, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан. Хадит тахих. Қасаоыз: 

“Сахиху-т-тәсғиб” 1/419). 

Аллаһтыо сазылығына ұмтылатын, шәһидтіо тыйын қалайтын тақуа мұтылманға 

бұдан астық не кесек?! 

 

Дайындаған www.ToIslam.com сайтының редакциясы; 

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

Аударма мәтінін редакциялаған www.abuhanifa.kz сайтының редакциясы. 
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