КЫСКАЧА ГЫЙЛЬМЕ-ХƏЛ
мөселман балаларыһəм яшүсмерлəр өчен ДИН дəреслəре

БАШ СҮЗ

Кешелекне һәм бөтен галәмнәрне бөек бер хикмәт һәм максат белән бар кылган
Аллаһы Тәгаләгә чиксез мактауларыбыз булсын. Бөтен барлык өчен иң бөек рәхим-шәфкать
иясе, иң бөек шәфәгатьче (яклаучы), пәйгамбәрләрнең әфәндесе Мөхәммәд Мостафа
салләллаһү галәйһи вә сәлләмгә, аның гаиләсенә, сәхабәләренә һәм барча аңа иярүчеләргә
салават һәм сәлам булсын.
Гыйльме-хәл — ул мөселманнарга ышаныч һәм гамәл ягыннан иң кирәкле мәгълүмат
бирә торган гыйлем. Пәйгамбәр әфәндебез галәйһис-сәлам: “Гыйлем өйрәнү һәр мөселман ир
һәм хатынга фарыз”,- дип боерган. Бу мөбарәк сүзләрдән аңлашылганча, бөтен
мәселманнарга фарыз булган гыйлем – дөнья һәм ахирәт бәхетенә ирештерә торган
“гыйльме-хәл”. Шуңа күрә иман китерү һәм гыйбадәттә тиешле гыйлемне өйрәнү һәрбер
мөселман ир һәм хатынга фарыз. Өйрәнеп тә ышанмаган кешеләрнең иманнары камил(тулы)
була алмас. Бу хакта язылган төрле күләмдәге “Гыйльме-хәл” китаплары булса да, мәселман
балаларына иң әһәмиятле дини кануннарны җиңеләйтеп, истә калдырырга ярдәмче булсын
өчен шушы “Гыйльме-хәл” китабын әзерләдек. Аллаһы Тәгалә кылган гамәлләребездән
разый булсын.

Мөһим искəрмəлəр

Мөхтəрəм укучыларым!
Кулыгыздагы китапта, кайбер сүрə, аять һəм догалар китерелеп, гарәпчә хəрефлəрне
белмəүчелəргə җиңел булсын өчен аларның кириллица хəрефлəре белəн укылышлары да
өстəлде. Əмма кириллица хəрефлəре белəн язып, догаларның төгəл укылшын, мөгаллим
ярдəмендə генə үзлəштереп була. Калын һəм озын итеп укыла торган авазлар ике хəреф белəн
бирелə, мəсəлəн: аа, уу. Алар бер аваз, əмма озынрак əйтелə. Əгəр өч сузык язылса, ул аваз
тагын да озынрак əйтелергə тиеш.
Сүрə һəм догаларны татарчадан укыганда шушы хəрефлəргə игътибар итегез:
1). з һəм с – бу хəрефлəр сакау укыла;
2). д – бу хəреф əйтелгəндə, тел азау тешкə тидереп əйтелә;
3). х, к һəм т хəрефлəре - калын укыла;
4). г – бу хəреф гарəп телендəге “ ” (гайн) буларак укыла.
Аңлатма: Кулыгыздагы бу китапта Коръəн аятьләре һəм сүрəлəре булганга, җиргə
ташламаска һəм хөрмəтсезлек күрсəтмəскə тиешлеген искəртəбез.

ДИНЕБЕЗ

ИСЛАМ

ДИН
Дин - акыллы кешелəрне үз телəге һəм ихтыяры белəн дөнья һəм ахирəт
бəхетенə ирештерə торган илаһи бер канун. Аллаһы Тəгалə пəйгамбəрлəр аша
кешелəргə динне белдергəн. Диннəрнең нигезе – Ислам. Бу илаһи диннəр
бозылганлыктан Аллаһы Тəгалə Пəйгамбəребез аша хакыйкый диннəрнең иң
соңгысы һəм иң камиле итеп Ислам динен җибəрде. Ислам диненə ышанган
кешегə мөселман дилəр. Без дə, əлхəмдү лиллəһ, мөселманбыз.
ШƏРИГАТЬ
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Шəригать - дин мəгънəсендə йөрүе белəн бергə диннең гыйбадəт һəм
мөгамəлəлəр хакындагы хөкемнəренə дə шəригать диелə.

ИМАН

Иман – ул Пəйгамбəребезнең Аллаһ тарафыннан җиткергән нəрсəлəрнең
барысына чын күңелдəн ышану. Иман шул ышанудан тора. Кеше шəһадəт
кəлимəсен əйтү белән мөселман була.
Иманның алты шарты бар. Бу шартлар “Əəмəнтү биллəəһи” дигəн аятьтə
түбəндəгечə бəян ителə: «Əəмəнтү биллəəһи үə мəлəəикəтиһии үə күтүбиһии үə
русүлиһии үəл-йәүмил-əəхыйри үə бил-кадəри хайриһии үə шəрриһии минəллааһи тəгалəə үəл-бəгсү бəгдəл мəүти хакк.
Əшһəдү əн лəə илəəһə иллəллааһү үə əшһəдү əннə Мүхəмммəдəн габдүһүү
үə расүүлүһ.
Мəгънəсе: Мин Аллаһы Тəгалəгə һəм Аның фəрештəлəренə, китапларына,
пəйгамбəрлəренə, ахирəт көненə, кадəргə, ягъни яхшылык белəн яманлыкның
Аллаһы Тəгалəдəн икəнлегенə инандым, үлгəннəн соң терелү дə хак. Мин
шəһадəт бирəм, Аллаһы Тəгалəдəн башка илаһ юк, хəзрəти Мөхəммəд
галәйһиссәләм Аның колы һəм пəйгамбəре.

ИМАННЫҢ ШАРТЛАРЫ

1. Аллаһы Тәгалəгə инану.
2. Аллаһының фəрештəлəренə инану.
3. Аллаһының китапларына инану.
4. Аллаһының пəйгамбəрлəренə инану.
5. Ахирəт көненə инану.
6. Тəкъдиргə, ягъни яхшылык һəм яманлык Аллаһы Тəгалəдəн икəнлегенə,
үлгəннəн соң терелү дə хак икəнлегенə инану.
Әгәр берәү иманның бу алты шартыннан берсен генə кабул итмəсә дә,
барысын да кабул итмəгəн булып санала. Мəсəлəн, иманның биш шартын кабул
итеп, ахирəткə ышанмаган кеше мөселман булмас.

1. АЛЛАҺЫ ТƏГАЛƏГƏ ИНАНУ

Иманның алты шартының беренчесе – Аллаһы Тəгалəгə инану, ягъни
Аллаһы Тəгалə бар һəм Аның заты барча камил сыйфатларга ия булып, барча
җитешсезлеклəрдəн азат. Мөбарəк сыйфатлары – сыйфатү-зәтийə һəм сыйфатүсүбүтийə дип ике өлешкə аерыла.
СЫЙФАТҮ-ЗӘТИЙƏ
Аллаһы Тəгалəнең сыйфатү-зәтийəсе алты:
1. Вүҗүд: бар булуы.
2. Кыйдəм: башлангычы юклыгы.
3. Бəка: ахыры-азагы юклыгы.
4. Вəхдəният: бер генə булуы.
5. Мүхалəфəтүн лил-хəвәдис: Аллаһы Тəгалəнең һичбер мәхлукка да
охшамавы.
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6. Кыям-бинəфсиһи: Аллаһы Тəгалəнең беркемгə дə, бернəрсəгə дə
мохтаҗ булмавы.
СЫЙФАТҮ-СҮБҮТИЙƏ
Аллаһы Тəгалəнең сыйфатү-сүбүтийəсе сигез:
1. Хəят: тере булуы. (Аллаһы Тəгалə тередер һəм терелтүче).
2. Гыйлем: белүче булуы. (Аллаһы Тəгалə һəр нəрсəне хәтта күңеллəрдəге
яшерен ниятлəрне һəм телəклəрне дə белеп тора).
3. Сəмиг: ишетүче булуы. (Аллаһы Тəгалə һəр нəрсəне ишетə).
4. Бəсар: күрүче булуы. (Аллаһы Тəгалə караңгы төндə, кара таш өстендə
йөргəн
кара кырмысканы да күрə һəм аяк тавышын да ишетə).
5. Ирадəт: Аның телəге булуы. (Телəк иясе, тели һəм телəгəн нəрсəсен
телəгəнчə булдыра).
6. Кодрəт: көче һəр нəрсəгə җитəрлек булуы. (Аллаһы Тəгалəнең һəр
нəрсəгə көче җитə).
7. Кəлəм: сөйлəүче булуы. (Аллаһы Тəгалəнең сөйлəве хәреф һəм тавышка
мохтаҗ түгел).
8. Тəквин: Юктан барлыкка китерүче булуы. (Юктан барлыкка китерүче
бары тик Аллаһы Тəгалə генә).

2. ФƏРЕШТƏЛƏРГƏ ИНАНУ

Иманның икенче шарты – фəрештəлəргə инану.
Фəрештəлəр - нурдан бар ителгəн, телəгəн сурəткə керə ала торган җан
иялəре.
Фəрештəлəрдə ирлек-хатынлык юк. Алар, Аллаһ ни кушса, шуны гына
эшлилəр. Аларның ашау-эчүгə ихтыяҗлары юк. Кайсысы күктə, кайсысы
җирдə, төрле вазифа үтилəр. Саннарын Аллаһы Тəгалə генə белə. Алардан
дүртесе өлкəн фəрештəлəр.

ДҮРТ ӨЛКƏН ФƏРЕШТƏ

1. ҖƏБРАИЛ галәйһиссәлам. Аллаһы Тəгалəнең китапларын
пəйгамбəрлəргə китереп тапшыруда, ягъни вəхине китерү өчен җаваплы.
Аллаһы Тəгалə белəн илчелəр (пəйгамбəрлəр) арасында арадашчы.
2. МИКАИЛ галәйһиссәлам. Табигый хəллəр, мəсəлəн: җиллəр, яңгырлар,
иген-тарулар һəм башкалар өчен җаваплы.
3. ИСРАФИЛ галәйһиссәлам. Сур исемле коралга өреп Ккыямəт
башлануы һəм кешелəрнең Кыямəттə кабат терелүлəре өчен җаваплы.
4. ГАЗРАИЛ галәйһиссәлам. Үлүчелəрнең җаннарын алу өчен җаваплы.
Һəр кешедə вазифалы 384 фəрештə бар. Болардан аермалы рəвештə
Кирамəн-Кəтибин (гамәлләрне язып баручы) һəм Хафаза (сакчы) фəрештəлəр
бар.

3. КИТАПЛАРГА ИНАНУ
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Иманның өченче шарты – (изге) китапларга инану. Аллаһы Тəгалə үзенең
телəклəрен, əмер(боерыкларын), тыюларын, хикмəтлəрен колларына белдерү
өчен пəйгамбəрлəренə вакыт-вакыт китаплар индергəн. Бу китапларның
барчасына “Илаһи китаплар” исеме бирелгəн. Җəбраил галәйһиссәлам аша
пəйгамбəрлəргə иңдерелгəн сухуфлəр (битләр) һəм китаплар - йөз дə дүрт.
СУХУФЛƏР (БИТЛƏР)
10 сухуф – Адəм алəйһиссəлəмгə;
50 сухуф – Шис алəйһиссəлəмгə;
30 сухуф – Идрис алəйһиссəлəмгə;
10 сухуф – Ибраһим алəйһиссəлəмгə иңдерелгән.
Барлыгы 100 сухуф җибəрелгəн.
КИТАПЛАР
1 - Тəүрат: Муса галəйһиссəламгə;
2 - Зəбүр: Давыд галəйһиссəламгə;
3 - Инҗил: Гайсə галəйһиссəламгə;
4 - Коръəн: Безнең Пəйгамбəребез Мөхəммəд Мостафа саллəллаһү
галəйһи вə сəллəмгə иңдерелгəн.
Кешелек дөньясына җибəрелгəн йөз сухуф һəм дүрт бөек китап шушылар.
Безнең Пəйгамбəребезнең һəм Коръəни Кəримнең җибəрелгәннəн соң бүтəн
китапларның хөкемнəре гамəлдəн чыкты.
Коръəни Кəримдə 114 сүрə, 6666 аять бар. Ике тыныш арасы бер аять дип
атала. Коръəннең бер хəрефе дə үзгəрмəде. Коръəни Кəрим Кыямəткə кадəр
Аллаһының саклавы астында булып, беркайчан да үзгəрмəячəк.

4. ПƏЙГАМБƏРЛƏРГƏ ИНАНУ

Иманнның дүртенче шарты – пəйгамбəрлəргə инану. Пəйгамбəр — ул
Аллаһы Тəгалəнең хөкемнəрен, əмерлəрен, хәбəрлəрен, тыюларын колларына
тапшыру өчен, Аллаһы Тәгалә белəн коллары арасында арадашчы сыйфатында
җибəрелгəн һəм əхлакның барлык гүзəллеклəренə ия булган зат. Пəйгамбəрлəр
кешелəрне Аллаһыга ширек кылу, потларга табыну кебек төрле адашулардан
коткарып, кешелəрне дөнья һəм ахирəт бəхетенə ирештерү өчен җибəрелгəннəр.
Кешелəр үз акыллары белəн туры юлны таба алмаганга, Аллаһы Тəгалə аларга
пəйгамбəрлəр җибəргəн. Пəйгамбəрлəргə Аллаһ тарафыннан могҗизалар
бирелгəн. Гади кешелəр булдыра алмаган нəрсəлəрне пəйгамбəрлəр Аллаһы
Тəгалəнең ярдəме белəн бик җиңел эшлəгəннəр.
Иң беренче кеше һəм тəүге пəйгамбəр – Адəм галəйһиссəлəм. Шуңа күрə,
тереклек арасында иң күркəм булган кешенең төп чыгышы, кайбер ялгыш
фикерлəүчелəр раслап маташканча, маймыл түгел, чын кеше. Кешенең асылын
маймылга бəйлəп аңлатудан оялырга, тартынырга һəм əдəпсезлек дип санарга
кирəк.
“Кешенең асылы маймылдан” дигəн хаталы фикерне гасырыбызның
гыйлеме һəм фəне төптəн юкка чыгарды. Шуңа да карамастан, һаман да
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“кешенең асылы маймылдан” дигəн наданнарга очрау гаҗəп хəл! Кеше айга
барып кайткан бу дəвердə “кеше маймылдан килеп чыккан” димəктəн дə ят
фикер бармы икəн?
Һичшиксез мəгълүм, безнең асылыбыз маймыл түгел, хəзрəти Адəм белəн
хəзрəти Хәва – җəннəттəн килгəн саф затлар.
ПƏЙГАМБƏРЛƏРНЕҢ СЫЙФАТЛАРЫ
Пəйгамбəрлəрнең түбəндəге сыйфатларын белү лязем. Алар бишәү:
1- Сыйдк: пəйгамбəрлəр тугрылыклы. Алар бер кайчан да ялган
сөйлəмəслəр.
2- Əманəт: Алар һəр нəрсəдə үзлəренə ышаныч уяталар.
3- Тəблигъ: Алар Аллаһының әмерләрен һəм тыюларын һич кимчелексез
һəм курыкмыйча кешелəргə тапшыралар.
4- Фəтəнəт: Алар бик зирəк.
5- Гыйсмəт: Алар гөнаһ эшлəрдəн тулысынча сакланганнар.
Безнең Пəйгамбəребезнең биш сыйфаты аны бүтəн пəйгамбəрлəрдəн
аерып тора:
1- Бөтен пəйгамбəрлəрдəн фазыйләтлерәк (өстенрәк).
2- Ул барлык кешелеккə һəм җеннəргə җибəрелгəн.
3- “Хатəмүл-əнбия”, ягъни пəйгамбəрлəрнең иң соңгысы. Аңардан соң
бүтəн пəйгамбəр килмəячəк.
4- Ул барча галəмнəргə рәхмəт буларак җибəрелгəн.
5- Аның шəригате Кыямəткə кадəр дəвам итəчəк.
Коръəндə исемнəре язылган пəйгамбəрлəр.
Хəзрəти Адəм галәйһиссәламнəн Пəйгамбəребез галәйһиссәламгə кадəр,
бер риваятьтə 124 мең, икенчесе буенча, 224 мең пəйгамбəр килгəн. Болардан
егерме сигезенең исеме Коръəн Кəримдə китерелә. Коръəн Кəримдə булган һəм
һəркем белергə тиешле пəйгамбəрлəрнең мөбарəк исемнəре:
Адəм, Идрис, Нух, Һуд, Салих, Ибраһим, Лут, Исмəгыйль, Исхак, Ягъкуб,
Йусуф, Əюб, Шөгаиб, Муса, Һарун, Давыд, Сөлəйман, Юныс, Ильяс, Əльйәса,
Зөлкəфил, Зəкəрия, Яхья, Гайсə, Гозəир, Локман, Зөлкарнəин һəм хəзрəти
Мөхəммəд галəйһимүс-сəлам. Гозəир, Локман һəм Зөлкарнəин галəйһимүссəламнəрнең пəйгамбəрме яки əүлияме икəнлеклəре бəхəсле.

ПƏЙГАМБƏРЕБЕЗ

Пəйгамбəребезнең нəсел-нəсəплəре: Пəйгамбəребезнең үзеннəн алып,
хəзрəти Исмəгыйль галәйһиссәлам нəселенə тоташкан Әднәнга кадəр булган
нəсел чылбыры: хəзрəти Мөхəммəд галәйһиссәлам, Габдулла, Габделмотталиб,
Һәшим, Габдемəнəф, Кусай, Киләб, Мүррə, Кәгаб, Лөəй, Галиб, Фихер, Мәлик,
Нəдер, Кинянə, Хөзəймə, Мөдрикə, Ильяс, Мөдəр, Низар, Мәгад, Әднән.
Пəйгамбəребезнең əнисе ягыннан нəсел чылбыры: хəзрəти Мөхəммəд
галәйһиссәлам, Əминə, Вəһеб, Габдемəнəф, Зөһрә, Киләб.
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Пəйгамбəрлəрнең соңгысы буларак җибəрелгəн пəйгамбəребез Мөхəммəд
Мостафа саллəллаһү галəйһи вə сəллəм бер кешелек өчен генə түгел, барча
галəмнəргə Аллаһының бер рəхмəте булып килде.
Дөнья һəм ахирəт мəслихəтлəрендə һəм котылу юлын күрсəтүдə
акылының чиге булмаган зат, кешелəрнең җитешсезлеклəрен бетерү өчен
мәхлуклар белән Аллаһы Тәгалә арасында арадашчы буларак җибəрелгəн
пəйгамбəрлəрнең иң бөеге, иң югары булганы безнең Пəйгамбəребез Мөхəммəд
Мостафа галәйһис-сәлам. Аңардан əүвəл Аллаһы Тəгалə тарафыннан кешелеккə
җибəрелгəн пəйгамбəрлəрнең кайберлəре аерым бер кавемгə (халыкка),
кайберлəре аерым бер мəмлəкəткə (илгə) генə җибəрелгəн булса, ул галәйһиссәлам бөтен кешелеккə, барча яратылган җан иялəренə, шулай ук унсигез мең
галəмгə Аллаһының рəхмəте буларак җибəрелгəн. Аның кешелеккə килүе нинди
зур бəхет икəнлеген аңлау өчен, ул бөек Пəйгамбəрдəн алда булган тормышны
белергә кирəк.
Билгеле булганча, Пəйгамбəребез галәйһис-сәлам җибəрелгəнче, бөтен
дөньяда һəр яклап бозыклык һəм адашу нык таралган иде. Һəр тараф кояш
тотылган шикелле, куркыныч бер караңгылыкта калган иде. Җир йөзе күп
гасырлардан
бирле
берəр
пəйгамбəрнең
юл
яктыртуыннан
һəм
юлбашчылыгыннан мəхрүм иде. Ул чорның кешелəре бозыклык һəм ялгышлык
тозагына элəгеп, бөтен җиһан караңгылыкта иде. Кешелек, гаделлектән һəм
мəдəнияттəн ераклашып, хаклык белəн дөреслектəн берни дə калмаган иде.
Фəхеш һəм тəкəбберлек, һəр төрле золым һəм көчлəү гадəт булып киткəн иде.
Кемнең кемгə көче җиткəн булса, шул башкаларның җанын һəм малын
кулыннан тартып алыр иде. Кайбер кавемнəр кечкенə кызларын да терелəй
җиргə күмəлəр иде. Хатын-кызларның һичбер хакы, кадере калмаган иде.
Аларны акчага сатып алып, товар шикелле телəсə ничек кулланалар иде. Берберсенə теш кайраган кабилəлəр (нəселлəр) очсыз-кырыйсыз үтерешүлəр
аркасында бер-берсенə дошман булганнар иде. Менə шундый бер вакытта Рəсүл
Əкрам саллəллаһү галəйһи вə сəллəм əфəндебез Мəккə Мөкəррәмəдə, милади
буенча 571 нче елда, рабигел-əүвəл аеның 12 нче кичəсенең таң вакытында
дөньяга килде. Аның бу бəхетле тууы белəн бөтен кешелек галəме кояш нуры
чəчə башлагандай булды. Кешелек күклəрен каплаган караңгылык һəм афəт
болытлары таралып, кешелек сафлана һəм нурлана башлады. Пəйгамбəрлəрнең
соңгы боҗрасы булган Пəйгамбəребез кырык яшенə җитеп, пəйгамбəрлек һəм
Шəригать иңдерелгəнче үк үзендə гадəттəн тыш изгелек билгелəрен күрсəтте.
“Аллаһ ничек кушкан булса, шулай тугрылыклы бул!”- дигəн Аллаһ əмеренə
тулысынча ияргəнгә, бөтен тормышында дөреслек һəм тугрылыкның тере
мисалы булды. Ул төрле күрсəтүдән һəм ялганнан ерак иде. Кеше кешене
хөрмəт итмəгəн, кеше кешегə ышанмаган бер дəвердə аңа һəркем ышанды, аны
хөрмəт итте. Бəхəсле мəсьəлəлəрдə аның сүзенə һəм хөкеменə бердəм риза
булырлар иде. Хәтта аның пəйгамбəрлегенə ышанмаган дошманнары да, аның
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дөреслек һəм тугрылык белəн яшəвен, ялган белəн килешмəвен кабул итəлəр
иде. Аңарда булган тиңсез əхлак һəм югары дəрəҗəне раслап, аны “МөхəммəдƏмин” – “ышанычлы Мөхəммəд” дип атадылар. Чыннан да дөньяга, дөньяның
бозыклык белəн тулган бер дəверендə рәхмəт булып килгән Рəсүлебез кешеләр
табына торган потларны тар-мар итеп, галəмне иман һəм ислам нуры белəн
караңгылыктан коткарып, кешелеккə дөнья һəм ахирəт бəхете ачкычларын
бүлəк итеп, чын мəдəният юлларын күрсəтеп калдырган. Менə бүген тарихны
юлсыз рəвештə өйрəтүче кайбер кешелəр төркеме, аның бөек дəрəҗəсен,
əхлагын, кешелекне чыннан да коткаручы икəнлеген танырга мəҗбүр булдылар.
Аның тарихка тəэсире һəм рухи көче алдында хəйран калуларын яшерə
алмадылар. Бөек ислам галиме Мөхəммəд Əсəд тарафыннан тəрҗемə ителгəн
бер əсəрдə мəшһүр инглиз философы Томас Карлейл: “Хəзрəти Мөхəммəд
саллəллаһү галəйһи вə сəллəм икейөзлелектән бөтенлəй азат булганлыктан, мин
аны яратам. Хəзрəти Мөхəммəд саллəллаһү галəйһи вə сəллəмне бəялəрлек бер
үлчəү дə юк. Ул үлчəнмəслек дəрəҗəдə авыр һəм бөек”, - дигəн. Мөселман
булмаса да инсафлы кешелəр Пəйгамбəребез саллəллаһү галəйһи вə сəллəмгə
шул кадəр хәйран калып, хөрмəт күрсəткəч, аның өммəтенә аны никадəр
яратып, никадəр хөрмəт итəргə тиешле булуын уйларга кирəк.
Пəйгамбəребез дөньяга килгәндә, аңа кадəр килгəн пəйгамбəрлəр китергəн
Шəригать хөкемнəреннəн берни дə калмаган иде. Хаклык һəм хөкем безнең
Пəйгамбəребезгə калды. Шуңа күрə, Пəйгамбəребез бервакыт хəзрəти Гомəр
разыяллаһү ганһүнең кулында Тəүрат битлəрен күреп, моңа ризасызлыгын
белдереп: “Сез дə яһүдиләр һəм насаралар кебек минем пəйгамбəрлегемнəн,
миңа индерелгəн Коръəннəн шиклəнəсезме? Аллаһ белән ант итəм, үзенə Тəүрат
индерелгəн Муса пəйгамбəр галәйһис-сәлам хəзер яшəгəн булса, Миңа иярүдəн
башка һичбер юл сайламас иде”, - дип аңлатып биргəн. Шуның өчен Кыямəткə
кадəр Пəйгамбəребез Мөхəммəд Мостафа галәйһис-сәламнең абруе һəм хөкеме
генə өстен булачак.
Пəйгамбəребезне яхшылап белик! Бу галəмдəме, яки моннан соңгы
галəмнəрдəме, бөтен мәхлукларга Аллаһының рәхмəте итеп җибəрелгəн
Пəйгамбəребез Мөхəммəд Мостафа саллəллаһү галəйһи вə сəллəмне яхшылап
белү, аңлау һəм аңа чын өммəт булу белəн генə шəрəфле, изгелекле һəм яхшы
кеше булырга мөмкин. Пəйгамбəребезне белмəгəн, танымаган, сөймəгəн кеше
дөнья тормышында да, ахирəт тормышында да шəрəфле зат була алмас.
Пəйгамбəребезнең исеме Мөхəммəд галәйһис-сәлам, əтисенең исеме
Габдулла, əнисенең исеме Əминə. Ана карынында җиде айлык булганда, əтисе
вафат булган. Ул милади буенча 571 нче елда, апрель аеның егерменче (рабигел
əүвəлнең уникенче) дүшəмбе көненең таңында Мəккəдə туды. Туганда ул
һичбер балага охшамый иде. Рəсүллек нуры күзне камаштырыр иде. Аның тууы
белəн кешелеккə яңа бер бəхетле дəвер ачылды. Ул дүрт яшенə кадəр сөт əнисе
Хәлимəгə тапшырылды. Соңыннан үз гаилəсенə кайтарылды. Алты яшендə
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əнисе Əминə вафат булды. Дəү əтисе Габделмотталиб аны үз гаилəсенə алды.
Əммə əнисе вафат булып ике ел үткәч, аңа сигез яшь булганда дəү əтисе дə
вафат булды. Ул агасы Əбү Талиб янында калды. Пəйгамбəребезнең балалык
һəм яшьлек вакытлары, буйдаклык һəм гаилəле чаклары, кыскача бөтен
тормышы һичкемгə насыйп булмаган өстенлек һəм камиллек белəн үтте. Егерме
биш яшендə Хәдичə анабызга өйлəнде. Һичбер вакыт потларга табынмады.
Балачактан ук аларны яратмый иде. Хəзрəти Ибраһим галəйһис-сəлам дине
буенча Аллаһыга гыйбадəт кыла иде. Вакыт-вакыт Мəккə янындагы Хира
тавына барып, Аллаһының кодрәте һəм бөеклеге турында уйлап, дога һəм
зикердə була иде.
Көннəрдəн беркөнне Хира мəгарəсенə кереп, дога һəм зикер кылганда
Аллаһының əмере белəн Җəбраил галәйһис-сәлам пəйгамбəрлек вазифасын
белдерергə килде. Кешелекнең коткаручысы, Аллаһының сөеклесе Хəзрəти
Мөхəммəд саллəллаһү галəйһи вə сəллəмгə: “Укы!” – диде. Пəйгамбəребез:
“Нəрсəне укыйм соң?” – дигəч, Җәбраил галәйһис-сәлам: “Укы!” – дип
кабатлады. Хəзрəти Мөхəммəд галәйһис-сәлам дə үз җавабын кабатлады. Аннан
соң Җәбраил галәйһис-сәлам Пəйгамбəребезне тотып мөбарəк күкрəген кысты.
Шулай Пəйгамбəребезгə мəгънəви эшчəнлек рухы бирелде. Пəйгамбəребез бөек
бер могҗиза белəн кинəт укый башлады. Җəбраил галәйһис-сәлам өченче
тапкыр: “Укы”,- дип əйтте һəм шушы аятьлəрне укыды: “Әй Мөхәммәд,
һәрнәрсәне бар кылучы Раббың исеме белән Коръәнне укы! Ул кешене оешкан
каннан бар кылды. Укы, синең Раббың – Аллаһ бик хөрмәтле вә юмарт. Ул –
Аллаһ каләм белән язуны өйрәтте. Кешегә белмәгән нәрсәләрен өйрәтте.
(“Галəкъ” сүрəсе, 1-5 аятьләр).
Шулай итеп хəзрəти Мөхəммəд галәйһис-сәламгə пəйгамбəрлек вазифасы
бирелде. Коръəни Кəрим егерме өч ел эчендə тулысынча иңдерелде.
Пəйгамбəребез унөч ел Мəккə халкын дингə өндəде. Зур мəшəкатьләр һəм
газаплар күрде. Һəр нəрсəгə сабыр итеп, Аллаһының барлыгын һəм берлеген
белдерергə тырышты. Шуннан соң Мəдинə Мөнəүвəрəгə һиҗрəт кылды (күчеп
китте). Ун ел анда рəсүллек (илчелек) вазифасын башкарды. Кешелəрне
кешелеккə өйрəтте, мəдəнияткə өндəде. Караңгы күңеллəрне Ислам нуры белəн
нурландырды. Шулай итеп вазифасын тəмамлады. Алтмыш өч яшендə мəңгелек
йортка күчте. Кешелек галəменə юл күрсəтүче буларак Коръəн Кəримне һəм
Үзенең сөннəтен васыять итеп калдырды.
Мактау сиңа, сəлам сиңа, əй Аллаһының илчесе! Сине чыннан да белгəн
һəм мактаган галəмнəр Раббысы Үзе. Син рахмəтəн лил-галəмин (ягъни барча
галəмнəргə рәхмəт булып килдең). Син кешелəрнең һəм җеннəрнең пəйгамбəре.
Син Аллаһы Тəгалəнең “Лəү лəəкə лəү лəəк, лəмəə халəктүл-əфлəəк” (ягъни Син
булмасаң, бер нəрсəне дə бар кылмас идем) - дип əйтелгəн зат син булдың. Син
Мөхəммəд Мостафа саллəллаһү галəйһи вə сəллəм.
СӘХАБӘЛӘР
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Сәхабәләр – алар Пəйгамбəр əфəндебезне бер тапкыр гына булса да күреп,
аның сөхбəтендə була алган мөселманнар. Сәхабәләр барысы да зур
дəрəҗəлəргə ирешкəн кешелəр. Чөнки алар Пəйгамбəребезне үз күзлəре белəн
күреп, иң авыр вакытларда аның тирəсендə булып, маллары һəм җаннары белəн
тырышып, җир йөзендə иманның һəм Исламның таралуы өчен көрəш алып
барганнар, зур гайрəт (тырышлык) күрсəткəннəр. Шуңа күрə алар
Пəйгамбəребезнең олы мактавына лаек булганнар. Һəммəсе дə баш түбəсеннəн
алып аяк табанына кадəр нурга күмелгəннəр. Динебезнең таралуында алар
җитəкчелек иткəннəр. Хəзерге заманда бер кеше бөтен дөньяны яулап алып,
дөнья тулы алтынны садака итеп бирсə дə, сәхабәләрнең иң кечесенең
дəрəҗəсенə дə ирешə алмас. Без мөселманнар сәхабәләрне яратырга һəм хөрмəт
итəргə тиешбез. Аларның араларында килеп чыккан кайбер каршылыклар
турында
һичкайчан
сүз
ачып
сөйлəргə
ярамый,
чөнки
алар
иҗтиһадларына(гыйлем нигезлəренə) карап гамəл кылганнар. Аларның гаебен
сөйлəгəннəрнең иманы зəгыйф булыр, диненə зыян килер. Алар турындагы
ышанычын төзəтмичə чын иман иясе була алмас.
Сәхабәләр ике төрле:
1. Мөһаҗирлəр.
2. Əнсарлар.
Мөһаҗирлəр – мал-мөлкəтлəрен ташлап, Аллаһ ризалыгы өчен Мəккə
Мөкəррәмəдəн Мəдинə Мөнəүвəрəгə күчкəн мөселманнар.
Əнсарлар – Мəдинəдə яшəгəн мөселманнар. Мəккə Мөкəррәмəдəн килгəн
мөселманнарга Аллаһы Тəгалə ризалыгы өчен бөтен барлыклары белəн ярдəмдə
булган, мал-мөлкəтлəрен мөселман кардəшлəре белəн бүлешкəннəр.
Һəр ике төркем дə Аллаһ ризалыгы өчен кылган бу бөек эшлəре өчен бөек
савап һəм дəрəҗə казанганнар. Пəйгамбəрлəрдəн соң кешелекнең иң бөек
затлары - сәхабәләр. Сәхабәләрнең иң бөеклəре, өстенлек дəрəҗəсе буенча
шулар: Хəзрəти Əбү Бəкер, хəзрəти Гомəр, хəзрəти Госман, хəзрəти Гали
разыйаллаһү гнһүм – Аллаһ аларның барчасыннан да риза булсын.

5. АХИРƏТКƏ ИНАНУ

Иманның бишенче шарты – Ахирəт көненə инану. Ул Сурга өрелү һəм
барча үлгəннəрнең терелеп, каберлəреннəн чыгуы, гамəл дəфтəрлəренең
үзлəренə бирелүе һəм мəхшəр мəйданында тупланып, эшлəгəн эшлəреннəн
сорау һəм җавап алынырга, мизан, шəфəгать, сират, кəүсəр, җəннəт, җəһəннəм
кебек ахирəт хəллəренə ышану.
Ахирəт – бу дөньядан соң башланачак мəңгелек гомер. Аллаһы Тəгалə бу
дөньяны һəм барлык җан иясен вакытлы гына итеп бар кылды. Исрафил
галәйһиссәламнең беренче тапкыр Сур исемле коралга өрүе белəн Кыямəт
килеп, барлык җан иясе үлəчəк, дөньядагы һəм аның тышындагы бөтен нəрсə
юк булачак. Икенче өрүе белəн җан иялəре яңадан терелеп, хисап бирер өчен
мəхшəрдə җыйналачаклар. Анда Аллаһының хозурында эшлəгəн эшлəреннəн
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хисапка тартылачак, иң вак-төяк эшлəреннəн хисап биреп, хаклы-хаксыздан
хакын алачак.
Хисап эше беткəч, яхшылар җəннəткə, яманнар җəһəннəмгə керəчəклəр.
Җəннəткə керүчелəрнең бер төркеме анда Аллаһы Тəгалəне күрəчəклəр.
Ахирəткə ышанмаучы кеше Аллаһка һəм Пəйгамбəргə ышанмаучы булыр.
ƏҖƏЛ
Əҗəл – бəндə өчен Аллаһ тарафыннан язылып карар кылынган гомеренең
бетүе. Əҗəл килгəч, бер минут ашыкмас һəм бер минут кичекмəс. Кеше ни
сəбəптəн үлсə дə, əҗəле белəн үлер.

6. ТƏКЪДИР ҺƏМ КАЗАГА ИНАНУ

Иманның алтынчы шарты – тəкъдиргə инану. Тəкъдир һəм казаны
яхшырак аңлар өчен иң беренче ирадəи-җүзьийəне белергə кирəк. Ирадəи
җүзьийə (сайлау иреге). Ирадəи җүзьийə - Аллаһы Тəгалəнең колларына биргəн,
чиклəнгəн дəрəҗəдəге юл сайлау хокукы. Бу төшенчəнең əһəмияте бик зур.
Чөнки кеше ирадəсен (телəген) яхшылыкка юнəлтсə, Аллаһы Тəгалə
яхшылыкны бар итə, начарлыкка юнəлтсə - начарлыкны бар итə. Бу яктан
караганда, кеше җəннəтне дə, җəһəннəмне дə үз телəге белəн казана. Əлбəттə,
барлыкка китерүче бары тик Аллаһы Тəгалə генә. Ул телəмəсə, бар итмəсə,
берни дə булмас. Лəкин кол кəсеп итеп (телəп казанучы), Аллаһы Тəгалə - бар
итүче (ягъни бəндəнең телəген аның телəге буенча барлыкка китерүче). Кешегə
бирелгəн “ирадəи җүзьийə” автомобиль руле кебек: кем аны кайсы якка борса,
шул тарафка китəр. Шунлыктан гөнаһ эшлəүче кеше: “Мин нишлим, Аллаһ
шулай боергандыр, шулай телəгəндер”, - дип кенə җаваплылыкны үз өстеннəн
төшерə алмый. Əйе, Аллаһы Тəгалə телəде, лəкин бəндəнең үз телəге буенча
телəде. Əгəр дə бəндəлəрнең ирадəи җүзьийəсе (юл сайлау хокукы) булмаса, ул
чагында Аллаһ үз колын көчлəп яхшы яки яман юлга керткəн булып чыгар иде.
Аллаһы Тəгалə бəндəсен мәҗбүри гөнаһ эшлəтеп җəзалаудан азат. Кайберəүлəр:
“Əзəлдə (рухлар галəмендə) үк кайберлəрнең рухы сəҗдə кылган,
кайберәүлəрнеке кылмаган, димəк, əзəлдə рухы сəҗдə кылмаган бәндәләр кәфер
булып китерлəр” – дип əйтерлəр. Асылда эш алай түгел. Бу карашлар кешенең
иманына зур зыян китерəлəр. Əзəл бəхəслəшү урыны түгел. Анда телəпме,
телəмичəме һəркем сəҗдə кылган. Аллаһы Тəгалə рухларны имтихан кылып:
“Əлəстү бираббикүм (Мин сезнең Раббыгыз түгелме?)”, - дип сорагач, барча
рухлар беравыздан: “Бəлә (əйе), Син безнең Раббыбыз, йə Рабби!” – дип сүз
биргəннəр. Янə кайбер ялгыш уйлаучылар: “Син нигə тырышасың, барыбер
Аллаһы Тəгалə телəгəненə уңыш, телəмəгəненə уңышсызлык китерер”, - дип
əйтерлəр. Болай уйлау бөтенлəй дөрес түгел. Бу турыдагы аять кəримəне бик
күплəр ялгыш аңлаталар. Сөннəт әһеле галимнəре бу турыдагы аять кəримəне:
“Аллаһ, һидаятьне телəүчелəргə һидаятьне, адашуны телəүчелəргə адашуны
барлыкка китерер”, - дип аңлаталар. “Əзəлдə Əхмəт җəннəтле, Мəхмəт тəмуглы
зат”, - дигəн бер хөкем юк, бары тик иман киеме, итəгать киемнəре, нур
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киемнəре кигəннəр – җəннəтле диелгəн. Көферлек, гөнаһ, золым киемнəре дə
тегелгəн. Шуларны кигəннəр – тəмуглы диелгəн. Һəр бəндə ирадəи җүзьийəсе
белəн бу киемнəрнең кайсысын телəсə, шунысын сайлар, аның шуңа тулысынча
ихтыяры бар. Ягъни кеше үзенең ихтыяры белəн боларның кайсысын сайласа,
шуңа ия булыр”. Адəм баласы эшлəгəн эшлəреннəн үзе җаваплы булганга күрə,
ирадəи-җүзьийəсе (үз телəге) белəн яхшылыкны сайлап, яхшы юлда йөрергə,
начарлыктан тыелып, начар юлда йөрмəскə тиешле. Шуның белəн бергə
көтелгəн һəм көтелмəгəн бəлалəрдəн безне саклавы һəм гомеребезне
сəлəмəтлектə үткəрүебез өчен Аллаһы Тəгалəгə ялвару да бəндəлəрнең мөһим
бер вазифасы.
Пəйгамбəр əфəндебез бер хəдис-шəрифендə: “Сəдака бирү бəланы
кайтарыр, гомерне озайтыр”, - дигəн.
ТƏКЪДИР
ТƏКЪДИР - əзəлдəн мəңгелеккə кадəр булып үтəчəк вакыйгалар, хəллəр
турында Аллаһы Тəгалəнең Үзенең гыйлеме буенча төзегəн илаһи программасы.
КАЗА – Аллаһы Тəгалəнең гыйлеме буенча, əзəлдə төзегəн илаһи
программасының вакыты килгəч, тормышка ашырылуы.
РИЗЫК
Ризык – Аллаһы Тəгалəнең җан иялəренə яшəеш өчен биргəн һəм алар
тарафыннан ашалган нəрсə. Ризыкны бирүче Аллаһ, лəкин бəндə үз телəге белəн
хәлəл яки хәрам юлдан ризыгын эзлəр. Хәлəл юлдан эзлəсə, Аллаһы Тəгалə
хәлəл юлдан бирер, хәрам юлдан эзлəсə, хәрам юлдан бирер. Шуңа күрə дə
ризыкларын хəлəлдəн телəмичə, хәрамнан ашаганнар, үз ирадəсе (телəге) белəн
ризыкны начар юлдан эзлəүчелəр өчен җəваплылар. Ризыкка түгел,
ризыкландыручыга өмет баглау тиешле. Һəр җанлының ризыгын бирүче
Рəззакү-галəм булган зат — Аллаһы Тəгалəгə, Аңа инанырга, Аңа гына өмет
багларга кирəк. Чөнки Аның хəзинəсе мул. Аңа чын күңелдəн ышанганнар
кыенлык күрмəслəр. Тик бер генə туендыручы булган Аллаһыны онытып,
ризыкка өмет баглаганнар кыенлык күрерлəр, хəсрəттəн котыла алмаслар.
ТƏВƏККƏЛ
Тəвəккəл – максатыңа ирешү өчен, кулыңнан килгəн барлык чараларны
күреп, Аллаһы Тəгалəгə мөраҗəгать итеп, эшеңдə Аннан ярдəм сорау һəм көтү.
Əгəр көткəн өметлəрең килеп чыкмаса, борчылмаска, бəлки бу минем өчен
тагын да яхшырак дип риза булырга кирəк. Берəр нəрсəне булдыру өчен
тырышып та, шуны булдырмасак, артык үкенмəскə һəм гөнаһ күтəрмəскə,
тузынмаска кирəк.Чөнки Аллаһы Тəгалə: “Сез бер нəрсəне яратып телəрсез,
чынлыкта, ул нəрсə сезнең өчен начарлыктыр һəм сез бер нəрсəне телəмəсез,
чынлыкта, ул сезнең өчен яхшылык. Аллаһы Тəгалə бөтен нəрсəне белер, лəкин
сез белмəсез”, - дип боерган. (“Бəкара” сүрəсе, 216 аять)
ИМАННЫҢ ДƏВАМЛЫЛЫК ШАРТЛАРЫ
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Дөньяда, кеше өчен, иң беренче чиратта кирəк булган нəрсə - иман. Бөтен
кешелəр иман китерергə һəм ул иман белəн ахирəткə күчәргə тиеш. Шуңа күрə
барлык мөэминнəр түбəндəге шартларга игътибар итəргə тиеш:
1. Гаибкə ышану. Гаиб – биш тойгы белəн сизелми торган нəрсəлəр:
Аллаһ, фəрештə, җəннəт, җəһəннəм, җен кебек.
2. Хəлəлне хəлəл дип белү, ягъни хəлəл нəрсəлəрне хәрам димəү.
3. Хәрам нəрсəлəрне хәрам дип белү, ягъни хәрам нəрсəлəргə хəлəл димəү.
Мəсəлəн, хәмергə, процентлы бурычка һ.б. хәрам булган нəрсəлəргə хəлəл дип
карамау.
4. Һəрвакыт Аллаһыдан курку.
5. Исламда изге дип саналган нəрсəлəргə хөрмəт күрсəтеп, җиңеллек
белəн карамау.
6. Аллаһы Тəгалəнең рəхмəтеннəн өмет өзмəү.
7. Кәферне кәфер дип, мөэминне мөэмин дип белү.
Мəсəлəн, бер кеше сөйләү-язу, кул-гамəл белəн динне мыскыллаган һəм
динне бетерергə телəгəн кешелəрне мөэмин дисə, үзе кәфер булыр. Шулай ук
дингə хезмəт иткəн, динне куәтләгəн һəм яклаган иман иясен кәфер дисə, үзе
кәфер булачак.
8. Аллаһка урын күрсəтмəү, мəсəлəн, Аллаһ күктə, дип урын күрсəтеп
əйтү, кешене диннəн чыгаруга сəбəп була.
9. Коръəнгə шөбһəсез ышану. Мəсəлəн, Коръəннең кимчелеге барлыгын
сөйлəү, Җəбраил галәйһис-сәлам хата эшлəде дип əйтү дə кешене диннəн
чыгара.

ИМАННЫ САКЛАУЧЫ КАЛЬГӘЛӘР

Иман - ул мөэминнең күңелендə Аллаһ тарафыннан бирелгән бер нур.
Аны саклый торган тирəлек кальгәләре түбəндəге сурəттəгечə: фарыз, ваҗиб,
сөннəт, мөстəхəб, мəндүб һəм нəфел. Бу гыйбадəтлəр кылынса, иман кальгә
эчендə калып сакланыр. Иманны саклаучы шушы кальгәләрне җимергəн
кешелəр (ягъни фарыздан, ваҗибтән, сөннəттəн баш тартучылар иманнарын
тиешенчə саклый алмаслар. Фарыз, ваҗиб, сөннəт, мөстəхəб, мəндүб һəм
нəфеллəр турында алдагы битлəрдə тукталачакбыз.

МӨСЕЛМАН
БУЛГАН ХӘЛЛƏР

КЕШЕГƏ

САКЛАНЫРГА

1. Əһле сөннəткə туры килмəгəн бозык инанулар.
2. Гамəлне (гыйбадəтне) ташлау.
3. Нияттə һəм гамəллəрдə турылыктан аерылу.
4. Гөнаһ эшлəүне дəвам итү.
фарызлар
ваҗиблəр
сөннəтлəр
мөстəхəблəр
мəндүблəр

13

ТИЕШЛЕ

нəфеллəр

5. Ислам нигмəтенə шөкер итмәү.
6. Имансыз булып китүдəн курыкмау.
7. Бүтəннəргə золым кылу.
8. Сөннəт буенча укылган азанга игътибар итмəү.
9. Дингə каршы булмаган урыннарда әти-əнинең сүзлəрен тотмау.
10. Күп тапкырлар ант итү.
11. Намазга җиңел карау.
12. Хәрам булган эчемлеклəр эчү.
13. Мөселманнарны газаплау.
14. Ялган рəвештə үзеңне əүлия (изге бəндə) итеп күрсəтү.
15. Гөнаһыңны оныту.
16. Үз-үзең белəн горурлану (үзеңне зур галим итеп күрсəтү).
17. Сүз йөртү һəм гайбəт сөйлəү.
18. Мөэмин кардəшеңə көнчелек итү.
19. Мөселман җитəкчелəргə итəгать итмəү.
20. Кешене яхшы белмичə, мактау яисə хурлау.
21. Ялган сөйлəү.
22. Дин галимнəренə дошманлык күрсəтү.
23. Динне өйрəнүдəн баш тарту.
24. Ирлəрнең хатыннарга, хатын-кызларның ирлəргə охшарга телəве.
25. Дин дошманнарына хөрмəт күрсəтү.

ƏДИЛЛƏИ-ШƏРГЫЯ (ШƏРИГАТЬ ДƏЛИЛЛƏРЕ)

Əдиллəи-шəргыя – хөкемнəр чыгарыла торган чыганаклар. Болар дүртəү:
1. Китап — Коръəн Кəрим.
2. Сөннəт — Пəйгамбəребезнең мөбəрəк сүзлəре, эшлəгəн эшлəре һəм
Аның ягыннан хупланган башка кешелəрнең эшлəре.
3. Иҗмаги-өммəт — бер гасырда яшәгән Мөхəммəд галәйһис-сәлам
өммəтендәге мөҗтəһидлəренең бер мəсьəлə турында килешүлəре.
4. Кыясү-фукаһа — хөкеме билгеле булмаган бер мəсьəлə турында
мөҗтəһид галимнəрнең Китапта, Сөннəттә һəм иҗмагъта хөкеме билгеле булган
бер мəсьəлəгə охшатып хөкем бирүлəре.
Иҗтиһад — шəргый хөкемне, шəргый дəлиллəрдəн чыгару юлында бөтен
гыйльми көчне эшлəтү.
Мөҗтəһид — аятьләрдән һəм хəдис шəрифлəрдəн хөкем чыгара белгəн
зур галим. Мөҗтəһид булу өчен бөтен ислам гыйлемнəрен бик яхшы белгəннəн
соң, мəүһибү-илаһи (Аллаһ бүлəге) булган гыйлемгə дə ия булу тиешле.
ГЫЙЛЕМНЕҢ ЮЛЛАРЫ ҺƏМ БЕЛЕМ ЧАРАЛАРЫ
Гыйлемнəрнең юллары өч.
1 – Хәвасү-сəлимə — күрү, ишетү, тəм тою, тию һəм иснəү тойгылары.
2 – Хәбəри садыйк — дөрес хәбəр. Бу ике бүлемнəн тора:
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а) Пəйгамбəрлəрнең китергəн хәбəрлəре;
б) Ялганга кушылулары мөмкин булмаган бер төркемнең китергəн хәбəре.
3 – Акыл.

МƏЗҺƏБЛƏР

Мəзһəб – бөек дин мөҗтəһидлəренең шəргый дəлиллəрдəн чыгарган
мəсьəлəлəрнең һəм хөкемнəрнең җыентыгы. Мəзһəблəр ике өлешкə бүленə:
1. Игътикаттагы мəзһəб.
2. Гамəлдəге мəзһəб.
Игътикаттагы хак мəзһəб - əһле сөннəт вә җəмəгать мəзһəбе. Бу
Пəйгамбəр əфəндебез галәйһис-сәламнең һəм сәхəбəлəрнең инанган һəм эш
иткəн юлы. Əһле сөннəт вə җəмəгать мəзһəбенең игътикаттагы имамнары:
1 – Имам Əбү Мансур Матуриди;
2 – Имам Əбү Хəсəн Əшгари.
Хəнəфи мəзһəбенə караган мөселманнарның игътикаттагы имамы Əбү
Мансур Матуриди. Имам Əбү Мансур Мөхəммəд Матуриди хəзрəтлəре һиҗри
буенча 280 нче (милади буенча 894 нче) елда Төркестанның Сәмəрканд шəһəре
тирəсендəге Матурид авылында туып һəм яшəп, һиҗри буенчп 333 нче (милади
буенча 945 нче) елда Сəмəркандта вафат булган.
Имам Əшгари хəзрəтлəре һиҗри буенча 260 (милади буенча 873 нче) елда
Басра шəһəрендə туган, һиҗри буенча 324 нче (милади буенча 936 нче) елда
Багдадта вафат булган.
ГАМƏЛДƏГЕ (ГАМƏЛИ) ХАК МƏЗҺƏБЛƏР
Əһле сөннəт вə җəмəгатьнең гамəлдəге мəзһəблəре дүрт:
1. Хəнəфи мəзһəбе: имамы – Имам Әгъзам Әбү Хәнифә. Үз исеме Ногман,
əтисенең исеме Сəбит. Һиҗри буенча 80 нче (милади буенча 699 нчы) елда
Күфəдə туган, һиҗри буенча 150 нче (милади буенча 767 нче) елда Багдадта
вафат булган.
2. Мəлики мəзһəбе: имамы – Имам Мәлик бине Әнәс. Һиҗри буенча 93
нче (милади буенча 711 нче) елда Мəдинə-Мөнəүвəрəдə туып, һиҗри буенча 179
нче (милади буенча 795 нче) елда шунда ук вафат булган.
3. Шəфигый мəзһəбе: имамы – Имам Мөхәммәд бине Идрис Шәфигый.
Һиҗри буенча 150 нче (милади буенча 767 нче) елда Газзәдә туып, һиҗри
буенча 204 нче (милади буенча 819 нчы) елда Мисырда вафат булган.
4. Хəнбəли мəзһəбе: имамы – Имам Әхмәд бине Мөхәммәд бине Хәнбәл.
Һиҗри буенча 164 нче (милади буенча 780 нче) елда Багдадта туып, һиҗри
буенча 240 нче (милади буенча 855 нче) елда шунда ук вафат булган.
Гамəлдəге берəр хак мəзһəб булган һəм югарыда аңлатылган мəзһəблəр
Китап, Сөннəт, Иҗмагъ һəм Кыяс нигезендə корылган. Пəйгамбəребез исəн
вакытта, мөселманнар төрле мəсьəлəлəрне Пəйгамбəребездəн, аннан соң
сәхабәләрнең бөеклəреннəн сорап белəлəр иде. Мəзһəб имамнары буларак
билгеле булган бу мөбарəк затлар дини мəсьлəлəрне сәхабәләрдән өйрəнгəннəр
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һəм туплаганнар. Аять, хəдис һəм сəхабəлəрнең сүзлəрендə булмаган
очракларда да үзлəренең карашларын, тырышлыкларын күрсəткəннəр. Шул
рəвешчə мəзһəблəр мəйданга килеп чыккан.

ИСЛАМНЫҢ ШАРТЛАРЫ

Ислам – ул Рəсүлулла əфəндебезнең безгə тапшырган нəрсəлəрне тел
белəн икърар итеп һəм күңел белəн кабул итеп Аллаһы Тəгалəгə итəгать итү.
Исламның шатлары биш, ягъни Ислам дине биш нигезгə корылган.
1. Кəлимəи-шəһəдəт.
2. Намаз.
3. Зəкят.
4. Ураза.
5. Хаҗ.
Исламның шартларын җиренә җиткерүче кешене мөэмин һəм мөселман
дип əйтəлəр. Бу шартларның берсен генə булса да кабул итмəүче - динсез дип
санала.
КƏЛИМƏИ-ШƏҺАДƏТ
Исламның беренче шарты булган кəлимəи-шəһадəт түбəндəгедəн
гыйбарəт: әшһəдү əн лəə илəəһə иллə-ллааһү үə əшһəдү əннə мүхəммəдəн
габдүһүү үə расүүлүһ.
Мəгънəсе: Мин шəһадəт кылам, Аллаһыдан башка илаһ юк. Янə шəһадəт
кылам, Мөхəммəд Аның колы һəм илчесе.

ƏФГАЛИ МҮКƏЛЛƏФИН

Ислам дине камил акыллы, балигълык яшенə җиткəн һəр мөселман иргә
һəм хатын-кызга кайбер əмерләрне һəм тыюларны билгелəгəн. Бу əмерләр һəм
тыюлар йөкләнгән затларга мөкəллəф диелə.
Мөкəллəфлəрнең кылырга яки кылмаска тиешле булган эшлəренə əфгали-мүкəллəфин диелə.
ƏФГАЛИ МҮКƏЛЛƏФИН СИГЕЗ
1. Фарыз — катгый дəлил белəн кушылган нəрсəлəр. Фарыз ике кисәктән
тора:
а) Фарыз гәйн: һəр мөкəллəф мөселманның, үзенең эшлəве белəн генə
үтəлə торган нəрсəлəр: биш вакыт намаз, ураза кебек.
б). Фарыз-кифәя: кайбер мөселманнарның үтəве белəн башка
мөселманнардан җаваплылыкны төшерə торган нəрсəлəр: җеназа намазы, сəлам
кайтару кебек. Əгəр бу фарызны беркем дə эшлəмəсə, мөселманнарның барысы
да җаваплы булып калырлар. Фарызның хөкеме: фарызны инкарь иткəн кеше
диннəн чыгар, үтəгəн кеше савапланыр, үтəмəгəн кеше дə газапка лаеклы һəм
фасикъ (гөнаһлы) булыр.
2. Ваҗиб — фарыз дəрəҗəсендə булмаса да, шəригать тарафыннан
кушылган нəрсəлəр, витыр һəм бəйрəм намазлары кебек. Ваҗибның хөкеме:
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ваҗибны инкарь иткəн кеше диннəн чыкмас, үтəгəн кеше савапланыр, ə
үтəмəгəн кеше фарызның газабыннан кимрəк газапка лаеклы булыр.
3. Сөннəт — Пəйгамбəребезнең сүзе, эшлəгəн эше һəм башка кешенең
эшлəгəнен хуплаган, мактаган нəрсəлəр. Сөннəт икегə бүленə:
а) Сөннәти-мөәккәдә: Пəйгамбəребез даими үтəгəн, сирəк очракта гына
калдыра торган нəрсəлəр, иртəнге һəм өйлə намазларының сөннəтлəре кебек.
Сөннəти-мөəккəдəнең хөкеме: аны үтəгəн кеше савапланыр, үтəмəгəн кеше
хурланыр.
б) Сөннәти гайри-мөәккәдә: Пəйгамбəребез сирəк вакытта үтəгəн
нəрсəлəр, икенде һəм ястү намазларының əүвəлге сөннəтлəре кебек. Сөннәти
гайри-мөәккәдәнең хөкеме: аны үтəгəн кеше савапланыр, үтəмəгəн кеше исə
хурланмас. Сөннəтлəргə игътибар бирмəгəн кешелəр Пəйгамбəребез галәйһиссәламнең шəфəгатеннəн мəхрүм булырлар.
4. Мөстəхəб — Пəйгамбəребез кайбер вакыт үтəгəн нəрсəлəр. Мəсəлəн,
садака бирү, нəфел ураза тоту кебек.
5. Мөбах — бу гамәл кылынса да, кылынмаса да савап та, гөнаһ та булмас,
утыру, тору, ашау кебек.
6. Мəкруһ — эшлəнүе хупланмаган һəм гамəлнең савабын киметкəн
нəрсəлəр. Мəкруһ ике төрле:
а). Тәхрими-мәкруһ: хәрам дəрəҗəсендə булмаса да, шəригать тарафыннан
тыелган нəрсəлəр. Мисал: Рамазан бəйрəме көнендə ураза тоту кебек. Тәхримимәкруһның хөкеме: аны кылган кеше газапка лаеклы булыр, лəкин кəфер
(динсез) дип саналмас.
б) Тәнзиһи-мәкруһ: катгый булмаган рəвештə тыелган нəрсəлəр. Мисал:
намазда як-якка карау кебек. Тәнзиһи-мәкруһның хөкеме: гыйбадəтнең савабын
киметер.
8. Хәрам — катгый рəвештə тыелган нəрсəлəр, мəсəлəн: исерткеч эчү, əтиəнигə карата явызлык эшлəү кебек. Хәрамның хөкеме: аны кылган кеше ут
газабына лаеклы булыр, кылмаган кеше савапланыр, хәрамны инкарь иткəн
кеше кәфер (динсез) булыр.

НАМАЗ

Исламның икенче шарты – намаз. Аллаһы Тəгалəгə иман китерү – иң бөек
фарыз. Шуңардан соң фарызларның иң олысы һəм мөһиме – намаз. Чөнки намаз
– чын иман галəмəте. Барлык илаһи диннəрдə дə намаз гыйбадəте бар.
Намазның фарызлары унике. Аның тышындагы фарызларны шарт дип, эчендəге
фарызларны әркән дип атыйлар.
Намазның шартлары:
1. Хәдəстəн тəһарəт.
2. Нəҗестəн тəһарəт.
3. Сəтри гаурəт.
4. Истикбәли кыйбла.
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5. Вакыт.
6. Ният.
Намазның әркәннəре:
1. Ифтитәх тəкбире.
2. Кыям.
3. Кыраəт.
4. Рукүг.
5. Сəҗдə.
6. Кәгъдəи-əхыйра.
ХӘДƏСТƏН ТƏҺАРƏТ
Намаз шартларының беренчесе – хадəстəн тəһарəт. Хәдəс ике төрле була:
кече хәдəс — тəһарəте булмау. Олы хәдəс — җенси мөнəсəбəттəн соң яки
төшлəнүдəн соң җөнеб хəлендə булу яисə хатын-кызларның нифас һəм ай башы
хəллəре.
Хатын-кыз булса да, ир-зат булса да, намаз кылачак кеше тəһарəтсез икəн,
тəһарəт алу, ə җүнүб икəн госел коену шарт.

ТƏҺАРƏТ

Тəһарəт – билгеле əгъзаларны тəртип буенча юудан һəм мəсех кылудан
торган дини бер пакьләнү. Тəһарəтсез кешегә намаз укырга, Кəгъбəне таваф
кылырга, футляр эчендə булмаган Коръəнне кулга алырга ярамый. Үзенең
тəһарəтсез икəнлеген белгəн хəлдə намазга керешкəн кеше диннəн чыгар.
ТƏҺАРƏТНЕҢ ФАРЫЗЛАРЫ
Тəһарəтнең фарызлары дүрт:
1. Йөзне юу.
2. Кулларны терсəклəре белəн бергə юу.
3. Башның дүрттəн бер өлешенә мəсех кылу (ягъни кулыңны чылатып,
башны сыйпап алу).
4. Аякларны тубыклары белəн бергə юу.
ТƏҺАРƏТНЕҢ СӨННƏТЛƏРЕ
1. Ният кылу.
2. Əгузү-бисмиллəһ белəн башлау.
3. Элек кулларны белəзеклəргə хəтле юу.
4. Мисвәк куллану.
5. Бер əгъза корыганчы икенчесен юу.
6. Авызны һəм борынны өч тапкыр су белəн чайкау.
7. Колакларга мəсех кылу.
8. Юганда бер кул бармакларын, икенче кул бармаклары
арасына тыгып ышку.
9. Əгъзаларны өчəр тапкыр юу.
10. Башны тулысынча мəсех кылу.
11. Тəһарəтне тəртип белəн алу.
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12. Кул һəм аякларны юганда бармак очларыннан башлау.
Тəһарəт алганда укыла торган берничə дога булса да, иң яхшысы бөтен
əгъзаларны юганда “Бисмиллəһ” əйтеп шəһадəт китерү.
ТƏҺАРƏТНЕҢ МƏКРУҺЛАРЫ
1. Уң кул белəн сеңгерү.
2. Əгъзаны өч тапкырдан артык яисə кимрəк юу.
3. Суны йөзгə каты бəрү.
4. Кояшта җылынган су белəн тəһарəт алу.
5. Суны бик аз яки бик күп куллану (ягъни исраф итү).
6. Тəһарəт алганда сөйлəшү.
7. Сөннəтлəрне калдыру.
ТƏҺАРƏТНЕ БОЗА ТОРГАН НƏРСƏЛƏР
1. Алдан һəм арттан чыккан нəрсəлəр.
2. Тəннəн кан, эрен һəм сары су чыгу.
3. Авыз тутырып косу.
4. Тилерү.
5. Исерек булу.
6. Хушны югалту.
7. Арттан җил чыгару.
8. Ятып, аякларны бер-берсенə чалыштырып яки аякларны як-якка
җибəреп утырган хəлдə йоклау. (Арт өлешне тулысынча бер урынга
урнаштырган хәлдə йоклау тəһарəтне бозмас).
9. Намаз эчендə башкалар ишетерлек дəрəҗəдə көлү.
10. Тешлəр арасыннан чыккан кан төкерек кадəр яисə шуннан артык булу.
Кан төкеректəн азрак булганда тəһарəтне бозмаган кебек, чəчне кыру һəм
тырнак кисү кебек эшлəр дə тəһарəтне бозмаслар.
ТƏҺАРƏТ НИЧЕК АЛЫНА?
1 - Мөмкин булса, кыйблага юнəлеп, биегрəк урынга утырып, чын
күңелдəн ниятләп “əгузү-бисмиллəһ” əйтелə.
2 – Куллар белəзеклəргə кадəр өч тапкыр юыла. Бармаклар арасына
бармаклар кертеп ышкыла. Бармакта йөзек булса, аны кузгатып, асты чылатыла
(ягъни бармакта юылмаган урын калмаска тиеш) (рəсем 1).
3 – Бисмилләһ əйтеп авызга су алына (рəсем 2). Мисвәк (теш чистарткыч)
белəн, əгəр дə булмаса, баш бармак һəм шəһадəт бармагы белəн тешлəр
чистартыла. Авыз тагын ике тапкыр чайкала (рəсем 3).
4 – Бисмилләһ əйтеп, борынга су алына (рəсем 4). Уразалы булмаган
чакта, су борынның канатларына кадəр җиткерелеп, сул кул белəн борын
сөртелə. Бу эш тагын ике тапкыр эшлəнелə.
5 – Бисмилләһ əйтеп учка су алып, йөз, чəч чигеннəн башлап ияк астына,
ян тарафлардан да колак йомшакларына кадəр юылыр (кашларның төбе дə
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юылыр). Бу эш тагын ике тапкыр эшлəнə. Һəр юылуда битлəр дə сыпырыла
(рəсем 5).
6 – Бисмилләһ əйтеп, башта уң кул терсəклəре белəн бергə өч кат
ышкылып юыла. Аннары шул рəвешчə сул кул өч тапкыр сөртелеп юыла (рəсем
6, 7).
7 – Бисмилләһ əйтеп, уң кул белəн башның дүрттəн бере мəсех кылына
(рəсем8). Шуннан соң шəһəдəт бармаклары белəн уң һəм сул колак эче, баш
бармаклар белəн колак арты мəсех кылына (рəсем 9).
Кулның баш һəм шəһəдəт бармакларыннан башка калган өч бармакның
тышкы ягы белəн муен мəсех кылына (рəсем 10).
Башка тулысынча мəсех кылу сөннəт. Аңа каплама мəсех дилəр. Каплама
мəсех болай эшлəнә — сөннəт буенча каплама мəсех алмакчы булсаң, ике
кулны чылатып, баш һəм шəһадəт бармакларны аерып, калган өч бармаклар
бер-берсенə тоташтырылыр. Аннан соң куллар эчке яклары белəн чəч
башланган (ягъни маңгайдан өстəрəк) урынга китерелер. Баш һəм шəһадəт
бармаклары белəн уч эчен югарырак тотып, ике кулны артка таба тартып мəсех
кылына. Башның ян-яклары уч белəн арттан алга таба мəсех кылына. Шуннан
соң баш бармаклар белəн колак арты мəсех кылына. Муен арты калган өч
бармакның тышкы ягы белəн мəсех кылына. Бугаз мəсех кылынмый.
8 – Бисмилләһ əйтеп, аякларның очыннан башлап, сул кулның чəнти
бармагы белəн бармак аралары сөртелə (рəсем 11). Сөртү уң аякның чəнти
бармагыннан, сул аякның баш бармагыннан башлана һəм астан өскə таба
юнəлтелə. Аяклар тубыклары белəн юыла һəм һəр аякны юа башлаганда
Бисмилләһ əйтелə (рəсем 12).
Тəһарəттəн соң артып калган судан кыйблага карап берничə йотым эчелә.
Ике-өч тапкыр “Кадер” сүрəсен уку мəндүб.
КАДЕР СҮРƏСЕ
Иннəə əнзəлнəəһү фии лəйлəтил-кадр. Үə мəə əдраакə мəə лəйлəтүл-кадр.
Лəйлəтүл-кадри хайрум мин əлфи шəһр. Тəнəззəлүл-мəлəəикəтү үəр-рууху
фииһəə би изни раббиһим мин күлли əмр. Сəлəəмүн һиə хаттəə мəтлəгыйл фəҗр.
Мəгънəсе: Хак сүз ки, без моны (Коръəнне) Кадер кичəсендə иңдердек.
Кадер кичəсенең (шул бөек фазыйләтен) сиңа белдергəн нəрсə ни? Кадер кичəсе
мең айдан да хəерлерəк. Шул кичəдə фəрештəлəр һəм Рух (Җəбраил)
Раббыларының рөхсəте белəн бер эш өчен җиргə иңəр. Ул кичə таң атканчыга
кадəр бер сəлəм (тынычлык).

ГОСЕЛ

Госел – авызны һəм борынны чайкау белəн бергə бөтен тəнне юу. Шул
хəллəрдə юыну тиешле:
1 – Якынлык кылганнан соң.
2 – Йокыда төшлəнүдəн соң (ихтиләм-поллюция).
3 – Хатын-кызларның ай һəм нифас хəллəре беткəннəн соң.
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ГОСЕЛНЕҢ ФАРЫЗЛАРЫ
Госелнең фарызлары өч:
1 – Авызны чайкау.
2 – Борынны чайкау.
3 – Бөтен тəнне юу.
ГОСЕЛНЕҢ СӨННƏТЛƏРЕ
1 – Ният итү.
2 – Бисмиллəһ əйтү.
3 – Әүвәл гаурəт төшлəрне юу.
4 – Әүвәл башка, аннары уң һəм сул кулбашларына өчəр тапкыр су коеп,
һəр коюда тəнне ышку.
5 – Гаурəт төшлəрне ябык тоту.
ГОСЕЛ ТƏҺАРƏТЕ НИЧЕК АЛЫНА?
Сөннəт буенча госел тəһарəте түбəндəгечə башкарыла:
1 – Госелгə ният ителə. Чиста булса да куллар, алгы һəм арткы гаурəт
төшлəре юыла.
2 – Бисмилләһ əйтеп, тулы бер намаз тəһарəте алына. Аяк астына су
җыела торган булса, аяклар иң соңыннан юыла.
3 – Госел тəһарəтендə авыз-борын бик мул су белəн чайкала, чөнки бу
чайкау госелдəге фарыз булган авыз һəм борын эчен юу урынына килə.
4 – Башка өч тапкыр су коела һəм һəр койганда чəчлəр ышкыла. Сакалмыек һəм чəчлəр төбенə дə суны ирештерү тиешле.
5 – Уң һəм сул кулбашларга өчəр тапкыр су коела һəм һəр коюда тəн
ышкылып юыла.
6 – Кендек чокыры да юыла, (ягъни бер җир дə коры калмаска тиешле).
ГОСЕЛ ТƏҺАРƏТЕ ҺƏМ ЯСАЛМА ТЕШ МƏСЬƏЛƏСЕ
Вакыт-вакыт кайберəүлəрнең: “Каплатылган, ясалма яки пломба куелган
теше булган кешелəрнең госеллəре дөрес түгел, алар тəһарəтсезлектəн котыла
алмыйлар”, - дип сөйлəүлəрен ишетергə туры килə. Хəнəфи мəзһəбе буенча,
госелдə авыз белән борын тəннең тышкы ягыннан саналганга күрə, аларны юу
фарыз. Шəфигый мəзһəбе буенча сөннəт. Тешлəр каплатылган яисə
пломбаланган булса, каплама һəм пломбаның тышын юу белəн госел тəмам
булыр. Əмма ул теш яисə капламалар алына торган булса, аларны алганнан соң
гына авызны чайкарга кирəк. Тик шул чакта гына госел тəмам була. Капланган
теш мəсьəлəсе бəйлəгеч өстенə мəсех кылу кебек, ягъни бəйлəгечне чишеп
астын юмыйча мəсех кылу җиткəн кебек, капланган тешнең һəм пломбаның
тышын юу җитə. Шулай ук тəһарəттə йөзне юу фарыз булган хəлдə, сакалы
тыгыз булган кешелəргə сакал өстен юу яраган шикелле, ягъни сакал
төклəренең төбенə кадəр юу мəҗбүрияте булмаган кебек, капланган һəм
пломбаланган тешлəрне дə сүтеп юу тиешле түгел.
ТУТЫРМАЛЫ ТЕШ МƏСЬƏЛƏСЕ
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Тешнең бераз черегəн яисə киртелгəн урыннары булган кешегə аны
бөтенлəй суыртмыйча, тешнең чокырлы җирен тутырту һəм каплату ярый.
Əмма мондый ихтыяҗ булмаса, матур булсын дип кенə теш куйдыру ярамый.
Хəнəфи мəзһəбенең мөҗтəһидлəреннəн булган Имам Мөхәммәднең əйтүе
буенча, какшаган тешлəрне алтын җеп белəн бəйлəү, төшкəн яисə алынган теш
урынына алтын теш кую да рөхсəт ителə. Имам Әбү Хәнифә буенча, алтын
белəн ярамый, лəкин көмеш белəн ярый. Имам Әбү Йосыф бер риваятьтəн
чыгып, Имам Мөхәммәд кебек үк фəтва биргəн. Галимнəр Имам Әбү Йосыф
һәм Имам Мөхәммәд хәзрəтлəренең иҗтиһады (фикере) белəн фəтва биргəннəр.
Каплатмалы теш мəсьəлəсендə Имам Әгъзам (рәхимəһүллаһ) бу эш ярамый
димəгəн. Ислам динендə җиңеллек ясыйбыз дип, Шəригать буенча тыелган
нəрсəгə рөхсəт бирергә һəм рөхсəт бирелгəн нəрсəне дə тыярга ярамый.
ТƏЯММУМ
Тəяммум – тəһарəт алу яки госел коену өчен су булмаган яисə суны
куллану мөмкин булмаган очракларда, тəяммум алуга ният итеп, кулларны
туфрак җенесеннəн булган бер нəрсəгə ике тапкыр сугып, беренчесендə йөзне,
икенчесендə кулларны (терсəклəргə кадəр) мəсех кылу.
Тəяммумның фарызлары ике:
1 – Ният итү;
2 – Ике мəртəбə сугу һəм мəсех кылу.
ТƏЯММУМ НИЧЕК АЛЫНА?
Əгəр берəр мөселман, госеллəнү яисə тəһарəт алу өчен су тапмаса, яки бер
авыруы сəбəпле су белəн юынырга ярамаса, яки дошманнан курыкса, ягъни
җитди сəбəплəр булса, туфрак җенесеннəн бер нəрсə белəн тəяммум алырга
ниятләр. Ул болай башкарыла: нияттəн соң, “Əгүзү бисмиллəһ” əйтеп кулларны
туфракка, яки туфрак җенесеннəн булган нəрсəгə сугып, алга-артка йөртелер,
аннары шул куллар белəн битне мəсех кылыныр. Куллар белəн тагын бер
тапкыр шулай ук туфракка сугылыр, алга-артка йөрткəч, башта уң, соңыннан
сул кул мəсех кылыныр. Тəяммум алганда йөзекне чыгару яисə урыныннан
кузгатып йөзек урынының да мəсех кылынуы һəм бармак араларының да уылуы
лязем.
ЧИТЕК ӨСТЕНƏ МƏСЕХ КЫЛУ
Ир-ат һəм хатын-кыз өчен читек өстеннəн мəсех кылу рөхсəт ителə.
Моның өчен түбəндəге шартлар үтәлергә тиеш:
1 – Читек тəһарəтле вакытта киелгəн булуы;
2 – Читеклəр бергə аякларны тубыкларына кадәр ябарга һəм 12 мең адым
үтəрлек дəрəҗəдə нык булырга тиеш.
3 – Читекнең берсендə дə, аяк бармакларының иң кечкенəсе белəн
санаганда өч бармак сыярлык кадəр тишек булмаска тиеш;
4 – Читек эченə су керерлек булмаска һəм бəйлəмичə дə аякта торырлык,
калын булырга тиеш.
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5 – Читек киелəчəк аякның алгы ягыннан кимендə кул бармагы белəн өч
бармак киңлегендə акның бер өлеше булырга тиеш (бер аягы киселеп тубыгы
гына калган кеше икенче аягына да читек киеп мəсех кылмас).
МƏСЕХНЕҢ МИКЪДАРЫ
Читекнең алгы ягыннан өч чəнти бармак кадəр бер урынын сөртү белəн
фарыз мəсех тəмам булыр. Сөннəт буенча кылынган мəсех исə, чылатылган кул
бармакларын ачып, аяк очыннан башлап читек кырыена кадəр сөртүдəн тора.
МƏСЕХНЕ БОЗА ТОРГАН НƏРСƏЛƏР
1 – Читекнең аяктан төшүе, чыгуы;
2 – Читеклəр аякта чакта ике аяктан берсенең күбрəк өлешенең юешлəнүе;
3 – Мəсех вакытының чыгуы (сəфəрдəге кеше өчен бу вакыт читекне
кигəн вакыттагы тəһарəтнең бозылуыннан башлап 72 сəгать, сəфəрдə булмаган
кеше өчен 24 сəгать);
Тəһарəтне бозган һəр нəрсə мəсехне дə боза. Шуның өчен, мəсех вакыты
əле бетмəсə дə яңадан тəһарəт алганда мəсех тə кылына.
БƏЙЛƏГЕЧ ҺƏМ ЯРА ӨСТЕННƏН МƏСЕХ КЫЛУ
Əгəр берəр əгъза имгəнсə, яраланса, аның өстеннəн бинт, пластырь һ.б.
нəрсə белән бəйлəп куелса һəм ул əгъзаны юу да читенрəк булса, шул бинт,
пластырь өстеннəн мəсех кылырга ярый. Əгəр мəсех тə зарар китерсə, ул
эшлəнмəс. Моның читек өстенə мəсех кылудагы кебек, чыгу вакыты юк. Яралыбинтлы хəл күпме дəвам итсə, шулкадәр вакыт мəсех кылырга ярый һəм
бинтның тəһарəтле хəлдə бəйлəнүе да шарт түгел. Мəсех кылынгач, бинт төшсə
яки ачылса, кабат мəсех кылынмый. Шулай ук, бинт өстенə икенче бинт уралса
да, мəсех кабатланмый.
Ике аякның берсендə генə бинт булса, шул аяк кына мəсех кылына.

ХАТЫН-КЫЗНЫҢ МАХСУС ХƏЛЛƏРЕ

Хатын-кыз өчен махсус өч хəл бар:
1 – Хәез (менструация, күрем);
2 – Нифас;
3 – Истиһаза.
1 – Хәез – җитлеккəн хатын-кызның җенси əгъзасыннан билгеле бер
вакытларда кан килүе. Хәез каны 9 яшьләрдə башланып, якынча 55 яшь
тирəсендə тəмамланыр. Бу рəвештə килгəн канга “хәез каны” һəм бу хəлгə хәез
хəле яки ай башы көннəре диелер.
2 – Нифас – бала туганнан соң аккан кан.
3 – Истиһаза – Хәез күрə торган хатыннан өч көннəн аз яки ун көннəн
артык җенси əгъзасыннан килгəн канга истиһаза каны диелə. Бала тапкан
хатыннан исə кырык көннəн артык килгəн канга да истиһаза каны диелə. Бу
хəлдəге хатын-кызга “мөстаһаза” диелə. Бу хəл хатын-кызның намазына да,
уразасына да зыян китермəгəн кебек, җенси мөнəсəбəткə дə каршы килми.
Истиһаза каны килгəн хатын-кыз, һəр намаз вакыты башында тəһарəт алып
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намаз укый. Ул дəвамлы борыннан аккан кан кебек. Хәезнең иң аз вакыты - өч
көн һәм өч төн, иң күп вакыты – ун көн һәм ун төн.
Ике хәез арасындагы пакьлек хәленə “туһур” диелә: моның иң аз вакыты
унбиш көн булып, иң күп вакытының билгеле бер чиге юк.
Нифасның да билгеле бер вакыты-чиге юк. Кайбер хатыннарның бала
табудан соң кан килүе булмый. Андый хатыннарга шунда ук госел коенып,
намаз һəм бүтəн гыйбадəтлəрне үтəргə кирəк. Нифасның иң озак вакыты бала
тапканнан соң кырык көн. Игзəк бала тапкан хатынның нифас вакыты беренче
баланы табу вакытыннан исəплəнə. Хатынның давам итеп килгəн хәез
вакытында була торган туһур, ягъни кан килмəгəн вакыт та хәездән саналыр.
Мəсəлəн, иң аз хәез вакыты саналган өч көндə, беренче һəм өченче көннəрдə
кан килеп, икенче көн килмəсə дə, икенче көндə дə хәезле саналыр. Хәезнең
беткәнен аңлау өчен аккан канның төсенең тулысынча ак төскə əйлəнүе лязем.
Аккан кан кызыл төстə генə булмый, туфрак төсендə дə, тонык, яшел, сары яки
кара төстə дə булырга мөмкин. Кайбер хатыннарның гадəти көннəре үзгəрə
торган була. Мəсəлəн, бер айда гадəти көннəре алты көн, икенчесендə биш көн
булырга мөмкин. Хәезе бишенче көнне тəмамланган хатын госел коенып
намазларын һəм башка гыйбадəтлəрен үтəргə тиеш, лəкин алтынчы көнне дə ире
белəн якынлык кылмаска тиеш.
Кайбер хатынның хәез көннәре билгеле булып үтəр, мəсəлəн: һəр ай 6,7
яки 9 көн хәез күрерлəр. Бер хәез гадəте бер тапкыр булу белəн билгелəнгəн
булып санар. Мəсəлəн, беренче тапкыр хәез күрə башлый. Бер кыз 7 көн кан
күреп, моннан соң пакьләнсә, аның гадәте 7 көн буларак билгелəнгəн булыр.
ХӘЕЗ ҺƏМ НИФАС ХƏЛЛƏРЕНДƏ ХӘРАМ БУЛГАН НƏРСƏЛƏР
1. Намаз уку. Хәез һəм нифас вакытында намаз укылмый һəм бу хəлдə
укылмый калган намазларны каза кылырга да кирəкми. Тилəвəт һəм шөкер
сəҗдəлəре дə кылынмый. Əмма ул хатын-кыз телəсə, намаз вакытында тəһарəт
алып, (кулына тəсбих алып) “əстəгъфиру-ллаһ”, “сүбхәна-ллаһ”, “əлхəмдү
лиллəһ” кебек сүзлəр əйтеп зекер итеп утырыр.
2. Ураза тоту. Хәез һəм нифас вакытында ураза тотылмый. Лəкин Рамазан
уразасын соңыннан каза кылырга кирәк.
3. Коръән-Кәримне уку. Тик зекер, мактау яки дога мəгънəсендə булган
аятьларне шундый максатлар белəн укырга мөмкин, лəкин хөкем һəм хәбəр
белдергəн аятьлар дога, мактау һəм зикер максаты белəн булса да укылмас.
4. Коръәнгә кул тидерү. Бу хəлдə кəгазь, тукыма яисə дивар (стена) өстенə
булса да язылган аятьлəргə кул тидерелми. Тик тегелмəгəн яки Коръəнгə
ябышмаган футляр белəн генə тотарга мөмкин. Киемнең җиңе белəн тотыну
тəхрими-мəкруһ санала.
5. Мәчеткә керү (мəдрəсəгə керергә мөмкин).
6. Кәгъбәне таваф кылу (Кəгъбə тирəли йөрү).
7. Ире белән якынлык кылу.
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8. Ире хатынының кендек белән тез капкачлары арасыннан ялангач
буларак файдалану.
Əмма ире белəн бер урында киенгəн килеш ятып торудан гөнаһ юк.
Шулай ук ул əзерлəгəн ашамлык һəм эчеп калдырган сулар беркемгə дə мəкруһ
түгел.

НƏҖЕСТƏН ТƏҺАРƏТ

Намаз шартларының икенчесе – нəҗестəн пакьләнү, ягъни намаз укыйсы
урында, тəнендə һəм киемендə намазны боза торган пычрак булса, шуларны
чистарту.
Нəҗес ике төрле:
1 – Зур нəҗес: кешенең артыннан яки алдыннан чыккан нəрсə, ите
ашалмаган хайваннарның бәвеле, селəгəе, тизəге һəм тавыкның, казның тизəге,
кан, мəни, эрен, мəзи, вəди (җенси əгъзадан чыккан төссез су), авыз тутырып
косу, хәрам эчемлеклəр. Каты нəрсəлəрнең 3,2 граммнан артыгы, сыекларының
уч төбеннəн артык булуы намазны боза.
2 – Кече нəҗес: ите ашала торган хайваннарның һəм ите ашалмаган
кошларның тизəге. Бу нəҗеслəр тəннең яки киемнең дүрттəн береннəн артык
өлешендә булса, намазы бозыла.
ИСТИНҖӘ, ИСТИНКА, ИСТИБРА.
Истинҗә: хаҗəтне үтəгəннəн соң нəҗес чыккан урынны чистарту.
Истинка: хаҗəттəн соң коры нəрсə белəн сөртеп, аннары су белəн юып
корыту.
Истибра: ирлəрнең бәвел кылгач, җенси əгъзасын ютəлү яки төрле
хəрəкəтлəр белəн калган бәвелдән арыну.

СƏТРИ ГАУРӘТ

Ир затларның гаурəт өлеше кендегеннəн тез капкачының аскы өлешенə
кадəр, хатыннарның белəзеккə кадəр куллары, тубыкларга кадəр аяклары һəм
йөзлəреннəн тыш калган өлешлəре гаурәт дип санала.

ИСТИКЪБӘЛИ КЫЙБЛА

Намаз шартларының дүртенчесе – истикъбәли-кыйбла, Мəккəдə Кəгъбəне
күрүчелəр өчен Кəгъбəнең үзенə юнəлүе, еракта булып, Кəгъбəне күрмəүчелəр
өчен Кəгъбə ягына юнəлү җитə.

ВАКЫТ

Намаз шартларының бишенчесе – вакыт, ягъни намазның билгелəнгəн
сəгатьлəре. Вакыты кермичә укылган намаз дөрес дип саналмас. Намаз
вакытлары һəр өлкəнең үзенə махсус календарьлары белəн билгелəнə.
КƏРАҺƏТ ВАКЫТЛАРЫ
Өч вакыт эчендə намаз укырга ярамый:
1 – Кояш чыкканда: Имам Əгъзам буенча – 48 минут, Имамəйни буенча –
32 минутлык вакыт аралыгы;
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2 – Кояш зенитта булганда: өйлə намазыннан чама белəн беренче 15-20
минут вакыт эчендә;
3 – Икенде вакытыннан соң: кояш батканда, ягъни ахшам намазыннан
əүвəл 45 минут булган вакыт. Бу вакытта бары ул көннең икенде намазы гына
укылыр. Бу өч вакытта казага калган фарыз намазлар, ваҗиб намазлар, җеназа
намазы укылмас. Кəраһəт вакыты алдыннан укылган сəҗдə аяте өчен бу вакытта
тилəвəт сəҗдəсе дə кылынмас. Бу кəраһəт вакытларында кылынган намазлар
һəм тилəвəт сəҗдəлəре яңадан кылыныр. Бу өч вакытта нəфел намазлар да
укылмас, лəкин укылган булса яңадан укырга кирəкми. Бу вакытларда фəкать
Коръəн укырга, зикер итəргə генə мөмкин. Иртəнге намаз вакыты башланып,
кояш чыкканга кадəр һəм икенде намазыннан соң кояш батканчы нəфел намазы
уку мəкруһ санала.

НИЯТ

Намаз шартларының алтынчысы – ният, ягъни Аллаһ ризалыгы өчен
намаз укыячагыңны һəм нинди намаз укыячагыңны күңелдəн белү. Ният күңел
белəн булыр. Тел белəн əйтеп тə, күңелдəн ниятең булмаса, намаз дөрес булмас.
Имам Раббани хəзрəтлəренең “Мəктүбəт шəриф” (“Изге хатлар”), 1 нче том, 186
нчы хатында: “Бары тик тел белəн генə ниятлəү җитәрлек булса, күп кенə
бəндəлəр тел белəн ният итеп, күңеллəре белəн ният итүне читтə калдыралар.
Шунлыктан намаз фарызларыннан саналган күңелдəн ният итү талəбе юкка
чыга. Димəк ки, намаз кабул булмый”, - диелə. Шуңа күрə ният тел белəн түгел,
күңел белəн башкарылырга тиеш. Фарыз намазларда, бəйрəм һəм витыр
намазларында ниятне белдерергә кирəк. Мəсəлəн: “Бүгенге иртəнге намазга,
җомга, витыр яки бəйрəм намазларына”, дип ният итү. Нəфел намазларында:
“Намазны үтəргə ният иттем ”, - дип əйтү дə җитə.

АЗАН ҺƏМ КАМƏТ

Намаз өчен азан əйтү ваҗиб дəрəҗəсендə сөннəти-мөəккəдə булып санала.
Намаз вакытының башлануы азан əйтү белəн белдерелə. Тəүлегенə биш вакыт
намаз укылып, биш тапкыр азан əйтелə. Азан түбəндəге сүзлəрдəн тора:
Əллааһү əкбəр. Əллааһү əкбəр.
Əллааһү əкбəр. Əллааһү əкбəр.
Əшһəдү əн лəə илəəһə иллəллааһ.
Əшһəдү əн лəə илəəһə иллəллааһ.
Əшһəдү əннə Мүхәммəдəр-расүүлүллааһ.
Əшһəдү əннə Мүхәммəдəр-расүүлүллааһ.
Хəййə галəс-салəəһ. Хəййə галəс-салəəһ.
Хəййə галəл-фəлəəх. Хəййə галəл-фəлəəх.
Əллааһү əкбəр. Əллааһү əкбəр.
Лəə илəəһə иллəллааһ.
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Азан сүзлəре шулардан гыйбрəт. Тик иртəнге намазның азанында, “Хəййə
галəл-фəлəəх” сүзлəреннəн соң ике тапкыр “ассалəəтү хайрум-минəн-нəүүм”
дип кабатланыр.
Камəт тə азан кебек. Тик камəттə “хәййə галәл-фəлəх” сүзеннән соң 2
тапкыр “кад каамəтис-салəəһ” диелə. Өйдə дə, кырда да азан белəн камəт уку
фазыйлəтле. Вакыт кермичə азан укылмый. Азан вакытның түгел, намазның
сөннəте. Шуның өчен каза намазларга да азан һəм камəт уку сөннəт. Надан һəм
бозык кешелəрнең азан укулары мəкруһ. Яхшы-яманны, ялгыш-дөресне аера
белгəн сабыйның азан укуы - рөхсəт ителә. Хатыннар азан һəм камəт
укымаслар. Азан һəм камəттə сүзлəрнең соңгы хəрефлəре җəзем (сүкүн) белəн
укылыр. Азан укылганда тəкбирлəр һəм шəһадəтлəр кабатланып, хөрмəт белəн
тыңлана, ахырында шундый дога укылыр:
Əллааһүммə раббə һəəзиһид-дəгвəтит-тəəммəһ. Вəс-салəəтил-кааимəһ.
Əəти Мүхаммəдəнил-вəсиилəтə вəл-фазыыйлəһ. Вəбгасһү мəкаамəм-мəхмүүдəниллəзии вəгəддəһ. Иннəкə лəə түхлифүл-миигаад.
Мəгнəсе: “Аллаһым! Əй бу чакыруның, ягъни мөбарəк азанның һəм
кылынуда булган намазның мөкаддəс Раббысы! Пəйгамбəребез хəзрəти
Мөхəммəд галәйһис-сәләмгə дуслыгыңны һəм бөек дəрəҗəне бүлəк ит һəм аны
Син Үзең вəгъдə иткəн “мәками-мəхмүдкə” ирештер! Һичшиксез, Син Үз
вəгъдəңнəн кире кайтмассың!”

НАМАЗНЫҢ ӘРКӘННƏРЕ

Намазның әркәннəре алты:
1 – Ифтитәх тəкбире;
2 – Кыям;
3 – Кыйраəт;
4 – Рөкугъ;
5 – Сəҗдə;
6 – Кәгъдəи-əхыра.
ИФТИТӘХ ТƏКБИРЕ
Намаз әркәннəренең беренчесе – ифтитәх тəкбире, (ягъни намазны
“Əллааһү əкбəр” сүзе белəн башлау). Тəкбир əйтүдə беренче иҗекне “əəəл” дип
сузып əйтү дөрес түгел. Шул рəвешчə əйткəн кеше намазга кермəгəн була.
Намаз эчендə шулай сузылса, намазы бозылыр.
КЫЯМ
Намаз әркәннəренең икенчесе – кыям, ягъни басып тору. Кыям фарыз һəм
ваҗиб намазларының шарты. Басып тора алганнарга утырып укырга ярамый.
Иртəнге намазның сөннəтеннəн тыш сөннəт һəм мөстəхәб намазлар бер гозер
булмаса да укырга ярый, лəкин өстен булганы – басып уку.
КЫЙРАƏТ
Намаз әркәннəренең өченчесе – кыйраəт, ягъни намаз укучының үзе
ишетерлек тавыш белəн Коръəн Кəрим аятьлəрен бераз укудан тора.
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Витыр белəн нəфеллəрнең һəм ике рəкәгатьле намазларның һəр
рəкəгатендə, дүрт рəкəгатьле фарыз намазларның баштагы ике рəкəгатендə
кыйраəт уку фарыз. Соңгы ике рəкəгатендə кыйраəт уку сөннəт. Фарыз булган
кыйраəтнең күлəме өч кыска аять, яки шул өчесе кадəр булган бер озын аять.

НАМАЗДА УКЫЛА ТОРГАН КАЙБЕР СҮРƏ ҺƏМ
АЯТЬЛӘР

ФАТИХАИ-ШƏРИФƏ (ƏЛХӘМ)
Əгүүзү биллəəһи минəш-шəйтаанир-раҗиим. Бисмиллəəһир-рахмəəниррахиим. Əлхəмдү лиллəəһи раббил-гаалəмиин. Əр-рахмəəнир-рахиим. Мəəлики
йəүмид-диин. Иййəəкə нəгбүдү үə иййəəкə нəстəгыйн. Иһдинəс-сыйрааталмүстəкыыйм. Сыйраатал-лəзиинə əнгамтə галəйһим, гайрил-мəгдууби галəйһим
үə лəд-даааллиин. Əəмиин.
Мəгънəсе: Рахмән һəм Рәхим булган Аллаһ исеме белəн. Мактау һəм дан
галəмнəр Раббысы, Рахман, Рәхим һəм Кыямəт көненең Хуҗасы булган
Аллаһыга хас. Тик Сиңа гына гыйбəдəт кылабыз, тик Синнəн генə ярдəм
көтəбез. Безне туры юлга, Үзең нигъмəтлəндергəн бəндəлəреңнең юлына
күндер, газапка лаеклы булганнар һəм адашканнарның юлыннан тыш”.
АЯТЕЛ-КӨРСИ
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим. Əллааһү лəə илəəһə иллəəһүвəлхаййүл-каййүүм. Лəə тəэхузүһүү синəтү-үə лəə нəүүм. Лəһүү мəə фиссəмəəүəəти үə мəə фил-əрд, мəң зəллəзии йəшфəгу гыйндəһүү иллəə би-изниһ.
Йəглəмү мəə бəйнə əйдииһим үə мəə халфəһүм, үə лəə йүхыйтуунə бишəй иммин гыйльмиһии иллəə бимəə шəə, үəсига күрсийүһүс-сəмəəвəəти үəл-əрд. үə
лəə йəүүдүһүү хыфзуһүмəə үə һүвəл-галийүл-газыыйм.
Мəгънəсе: Гыйбадәт кылырга яраклы һич бер зат юк, мәгәр Аллаһ үзе
генә, Ул һәрвакыт тере, бөтен нәрсәгә хуҗа булганы хәлдә һәрвакыт бар. Аны
ару-талу һәм йокы тотмас, җирдә һәм күкләрдә булган нәрсәләр аныкы.
Ахирәттә Аллаһ хозурында кем кемгә шәфәгать кылыр? Юк, шәфәгать кылучы
булмас, һичкем үз теләге белән һичкемгә шәфәгать кыла алмас, мәгәр Аллаһ
рөхсәте белән генә шәфәгать кылучы булыр. Аллаһ кешеләрнең үткәндәге барча
эшләрен һәм алдагы барча эшләрен белер, кешеләр Аллаһ белеменнән
һичнәрсәне чолгап ала алмаслар, мәгәр Аллаһ белдергәнне генә белерләр.
Аллаһының бушлык урыны җирне һәм күкләрне сыйдырды, Аллаһыга җирне
һәм күкләрне саклау авыр түгел, ул Аллаһ дәрәҗәдә бик бөек һәм бик олуг.
“ФИЛ” СҮРƏСЕ
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим. Əлəм тəра кəйфə фəгалə раббүкə
биəсхәәбил-фиил. Əлəм йəҗгал кəйдəһүм фии тəдлиил. Үə əрсəлə галəйһим
тайран əбəəбиил. Тəрмииһим би хиҗəəратим-мин сиҗҗиил. Фəҗəгалəһүм
кəгасфим-мəэкүүл.
Мəгънəсе: Күрдеңме, Аллаһ фил хуҗаларын нишлəтте? Корган
тозакларын юкка чыгармадымы? Аларның өстенə көтү-көтү кошлар җибəрде.
28

Ул кошлар алар өстенə кыздырылган кирпечтəн ясалган ташлар яудырдылар.
Шул заман Аллаһ аларны урылган иген кыры кебек итте”.
“КОРӘЕШ” СҮРƏСЕ
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим. Ли иилəəфи кураииш. Иилəəфиһим
рихлəтəш-шитəəəи үəс-саииф. Фəл-йəгбүдүү раббə һəəзəл-бəиит. Əллəзии
əтгамəһүм мин җүүгыйү–үə əəмəнəһүм мин хаууф.
Мəгънəсе: Корәеш кабиләсенең өлфәтләнүенә гаҗәпләнегез. Аларның җәй
һәм кыш көннәрендә сәүдә белән сәфәрдә йөрүләрендә өлфәтләнүләренә
гаҗәпләнегез! Алар иман китереп ошбу Кәгъбәнең Раббысы булган Аллаһыга
гыйбадәт кылсыннар һәм Аның биргән нигмәтләренә шөкер итсеннәр. Ул –
Аллаһ аларны ачлыктан коткарып тук кылды, һәм аларны һәртөрле
куркынычлардан имин кылды.
“МƏГУН” СҮРƏСЕ
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим. Əраəйтəллəзии йүкəззибү бид-диин.
Фəзəəликəл-лəзии йəдүггул йəтиим. Үə лəə йəхудду галəə тәгаамил-мискиин.
Фəвəйлүллил-мүсаллиин. Əллəзиинə һүм ган салəəтиһим сəəһүүн. Əллəзиинə
һүм юрааүүн. Үə йəмнəгуунəл-мəəгуун.
Мəгънəсе: Әйә син хисап вә җәза көнен, Кыямәтне ялганга тоткан кешене
күрдеңме? Ул ялганчы ятимне кагар, аңа золым итәр. Үзен һәм башкаларны
кызыктырмас фәкыйрьләргә аш вә садака бирергә. и үкенеч вә һәлакәтлек
ихлассыз намаз укучыларга. Алар намазларыннан гафилләр, вакытында
укымаслар һәм намазның әркәннәрен хөрмәт кылмаслар, намазларының
вакытыннан кичегүенә кайгырмаслар. Әле алар укыган намазларын да рия
белән укырлар. Ул риячы тиешле садакаларны бирмәс һәм тормыш әйберләрен
вакытлыча биреп тормас.
“КƏҮСƏР” СҮРƏСЕ
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим. Иннəə əгтайнəəкəл-кəүсəр. Фəсалли
лираббикə үəнхәр. Иннə шəəни-əкə һүвəл-əбтəр.
Мəгънəсе: Әй Мөхәммәд, тәхкыйк, Без сиңа күп хәерле нәрсәләр бирдек.
Раббың ризалыгы өчен намаз укы һәм ятимнәрне вә фәкыйрьләрне ашатыр өчен
корбан чал! Тәхкыйк, сине әбетәр дип кимсетүче дошманың үзе әбетәр – нәселе
бетүче.
“КƏФИРУН” СҮРƏСЕ
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим. Куль йəə əййүһəл-кəəфируун. Лəə
əгбүдү мəə тəгбүдүүн. Үə лəə əнтүм гаабидүүнə мəə əгбүд. Үə лəə əнə гаабидүммəə габəттүм. Үə лəə əнтүм гаабидүүнə мəə əгбүд. Лəкүм диинүкүм үə лиə диин.
Мəгънəсе: Әй Мөхәммәд әйт: "Әй сез кәферләр, иман китермәгән
кешеләр! Сез гыйбадәт кыла торган сынымнарга мин гыйбадәт кылмыймын.
Һәм сез дә мин гыйбадәт кыла торган Аллаһыга гыйбадәт кылмыйсыз. Вә мин
сезнең гыйбадәт кыла торган сынымнарыгызга гыйбадәт кылучы түгелмен. Вә
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сез мин гыйбадәт кыла торган Аллаһыга гыйбадәт кылучы түгелсез. Сезнең
батыл ялган динегез үзегезгә булсын, вә минем хак динем үзебезгә булсын!
“НӘСЫР” СҮРƏСЕ
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим. Изəə җəə ə нəсруллааһи үəл-фəтх. Үə
раəйтəн-нəəсə йəдхулүүнə фии дииниллəəһи əфүəəҗəə. Фəсəббих бихәмди
раббикə үəстəгфирһ. Иннəһүү кəəнə тəүүəəбəə.
Мəгънəсе: Әгәр Ислам диненә вә мөселманнарга Аллаһыдан ярдәм килсә
вә шәһәрләр хосусан Мәккә шәһәре кебек мөселманнар кулына үтсә, шул
вакытта күрерсең кешеләрне, төркем-төркем булып Аллаһ дине Исламга
керерләр. Раббың булган Аллаһыны һәр кимчелектән пакь дип белеп һәм
мактап тәсбих әйт, намаз укы һәм Аңардан ярлыкауны телә, сора! Дөреслектә
Ул тәүбәне кабул итеп гөнаһларны гафу кылучыдыр.
“ЛƏҺƏБ” (ТƏББƏТ) СҮРƏСЕ
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим. Тəббəт йəдəə əбии лəһəбиү-үəтəбб. Мəə
əгнəə ганһү мəəлүһүү үə мəə кəсəб. Сəяслəə нəəран зəəтə лəһəб. Үəмраəтүһүү
хәммəəлəтəл-хәтаб. Фии җиидиһəə хаблүм мим мəсəд.
Мəгънəсе: Әбү Ләһәбнең ике кулы корысын һәм һәлак булсын! Аңа
газаптан котылырга малы һәм кәсеп иткән нәрсәләре һич файда бирмәде. Тиздән
ул Әбү Ләһәб ялкынлы утка кереп янар. Дәхи хатыны да утка керер утын
күтәргән хәлдә. Ул хатынның муенында хөрмә мунчаласыннан булган бау бар.
“ИХЛАС”СҮРƏСЕ
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим. Куль һүə-ллааһү əхәд. Əллааһүс-самəд.
Лəм йəлид үə лəм йүүлəд. Үə лəм йəкүллəһүү күфүəн əхәд.
Мəгънəсе: Әйт, әй Мөхәммәд: "Ул – Аллаһ һич, тиңдәше вә охшашы
булмаган ялгыз бер генә Аллаһ. Һичнәрсәгә, һичбер мәхлукка ихтыяҗы юк,
бәлки һәр мәхлукның хаҗәтен үтәүче Аллаһ. Ул һичкемне тудырмады һәм
һичкемнән тудырылмады. Вә һичкем Аңа тиң булмады.
“ФƏЛƏКЪ” СҮРƏСЕ
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим. Куль əгуузү бираббиль-фəлəкъ. Мин
шəрри мəə халəк. Үə мин шəрри гаасикыйн изəə үəкаб. Үə мин шəрриннəффəəсəəти филь-гукад. Үə мин шəрри хаасидин изəə хасəд.
Мəгънəсе: Әйт, әй Мухәммәд, "Мин сыенамын таңның Раббысы Аллаһы
Тәгаләгә күренеп вә күренмичә килә торган һәртөрле зарарлардан. Бар
кылынган, яратылган һәр мәхлукның нинди булса да зарарыннан. Вә караңгы
төннең зарарыннан сыгынамын, һәркайчан караңгылыгы белән җир өстен
капласа. Дәхи сихер–ырым төеннәренә төкерүче өрүче сихерче хатыннар
явызлыгыннан,
зарарыннан
сыгынамын.
Һәм
көнче
дошманның
авызлыкларыннан, зарарларыннан сыенамын, һәркайчан ул көнчелек ачуы
белән зарар тидерергә теләсә.
“НƏС” СҮРƏСЕ
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Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим. Куль əгуузү бираббин-нəəс. Мəликиннəəс. Илəəһин-нəəс. Мин шəрриль-үəсүəəсил ханнəəс. Əллəзии йүəсүисү фии
судүүрин-нəəс. Минəл җиннəти үəн-нəəс.
Мəгънəсе: Әйт: "Кешеләрнең Раббысы булган Аллаһыга сыгынамын.
Кешеләрнең патшасы булган Аллаһыга сыгынамын. Кешеләрнең гыйбадәт кыла
торган Илаһы булган Аллаһыга сыгынамын. Чигенә-чигенә саваплы эштән
тыеп, гөнаһлы эшкә өндәп вәсвәсә кылучы ханнәснең зарарыннан. Ул ханнәс
кешеләрнең күңеленә явызлыкны сала. Ул ханнәс җеннәрдән дә һәм кешеләрдән
дә бар.

НАМАЗДА УКЫЛА ТОРГАН КАЙБЕР ДОГАЛАР

ТƏКБИР ҺƏМ “СҮБХӘНƏКƏ”
Əллааһү əкбəр. Сүбхәнəкə-ллааһүммə үə бихәмдик. Үə тəбəəракə-смүк. Үə
тəгаалəə җəддүк. (Үə җəллə сəнəəүк). Үə лəə илəəһə гайрук. “Вə җəллə сəнəəүк”
сүзе җеназа намазында гына укылыр.
Мəгънəсе: “Аллаһым, Сиңа дан һəм Сиңа мактау. Синең исемең мөбарəк.
Синең олылыгың югары. Һəм Синнəн башка һичбер илаһ юк”.
“ƏТТƏХИЯТ”
Əттəхиййəəтү лиллəһи үəс-салəүəəтү үəт-таййибəəт. Əссəлəəмү галəйкə
əййүһəн-нəбиййү үə рахмəтүллааһи үə бəракəəтүһ. Əссəлəəмү галəйнəə үə галəə
гыйбəəди-ллəһис-саалихыыйн. Əшһəдү əн лəə илəəһə иллəллааһү үə əшһəдү
əннə мүхәммəдəн габдүһүү үə расүүлүһ.
Мəгънəсе: Һəртөрле тел, тəн һəм мал белəн кылган гыйбадəтлəр Аллаһыга
хас. Əй даны югары булган Пəйгамбəр! Сəлам һəм Аллаһының рəхмəте һəм
бəракəте сиңа булсын! Һəм сəлам барыбызга да һəм Аллаһының изге колларына
булсын. Мин шəһадəт кыламын ки, Аллаһыдан башка илаһ юк! Һəм шəһадəт
кыламын ки, хəзрəти Мөхəммəд Аллаһының колы һəм илчесе”.
САЛАВАТ-ШƏРИФЛӘР
Əллааһүммə салли галəə Мүхәммəдин үə галəə əəли Мүхаммəд. Кəмəə
саллəйтə галəə Ибрааһиимə үə галəə əəли Ибрааһиимә иннəкə хәмиидүммəҗиид. Əллааһүммə бəəрик галəə Мүхәммəдин үə галəə əəли Мүхаммəд. Кəмəə
бəəрактə галəə Ибрааһиимə үə галəə əəли Ибрааһиимә иннəкə хәмиидүммəҗиид.
Мəгънəсе: Аллаһым! Мөхəммəд галәйһис-сәламгə һəм аның гаилəсенə,
Ибраһим галәйһис-сәламгə һəм аның гаилəсенə рəхмəт иткəнең кебек рəхмəт
əйлə. Тəхкыйк, син мактаулы һəм олы. Аллаһым! Мөхəммəд галәйһис-сәламгə
һəм аның гаилəсенə, Ибраһим галәйһис-сәламгə һəм аның гаилəсенə бəракəт
иткəнең кебек бəрəкəт əйлə. Һичшиксез, Син мактаулы һəм олы.
САЛАВАТ ШƏРИФƏДƏН СОҢ УКЫЛАЧАК ДОГА
Раббəнəə əəтинəə фид-дүнийə хәсəнəтəн үə фил-əəхирати хəсəнəтəн үə
кыйнəə газəəбəн-нəəр. Раббəнə-гъфир лии үəли үəəлидəййə үə лил-мүэмининə
йəүмə йəкуумүл-хисəəб.
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Мəгънəсе: Əй Раббыбыз! Безгə дөньяда һəм ахирəттə яхшылыкны бир,
һəм безне ут (җəһəннəм) газабыннан сакла! Əй, Раббыбыз! Һəркем хисап
бирəчəк ул көндə мине, əти-əниемне һəм барча мөэминнəрне гафу ит! “Раббəнəəтинə”дəн соң, сəламнəн элек укыла торган дога:
Əллааһүммə иннии əгуузү бикə мин газəəби җəһəннəм, үə əгуузү бикə мин
газəəбил-кабри, үə əгуузү бикə мин фитнəтил-мəсиихид-дəҗҗəəл үə əгуузү бикə
мин фитнəтил-мəхйəə үəл-мəмəəт.
Мəгънəсе: Аллаһым, җəһəннəм газабыннан, кабер газабыннан, дəҗҗәлнең
фетнəсеннəн, тормышта вакыттагы һəм үлем вакытындагы фетнəлəрдəн Сиңа
сыгынамын!
Габдулла бине Габбас (разыйаллаһү ганһ) Пəйгамбəр əфəндебезнең
Коръəн Кəримнəн бер сүрəне өйрəткəне кебек, бу доганы да өйрəткəнен риваять
итə. Моннан башка да Рəсүлулла əфəндебезнең укуы турында риваять ителгəн
башка догалар да бар.
КӨНҮТ ДОГАСЫ
Əллааһүммə иннəə нəстəгыыйнүкə үə нəстəгъфирукə үə нəстəһдиик. Үə
нүэминү бикə үə нəтүүбү илəйкə үə нəтəүəккəлү галəйкə үə нүснии галəйкəлхайра күллəһүү нəшкүрукə үə лəə нəкфүрук. Үə нəхлəгу үə нəтрукү мəййəфҗүрук. Əллааһүммə иййəəкə нəгбүдү үə лəкə нүсаллии үə нəсҗүдү үə илəйкə
нəсгаа үə нəхфид. Нəрҗүү рахмəтəкə үə нəхшəə газəəбəкə иннə газəəбəкə билкүффəəри мүлхыйк.
Мəгънəсе: Аллаһым, Синнəн ярдəм, гафу итүеңне, тугры юл күрсəтүеңне
телибез. Сиңа иман китерəбез, Сиңа тəүбə итəбез. Эшлəребездə Сиңа таянабыз,
Сине бөтен изгелеклəр белəн олуглап биргəн нигмəтлəреңə шөкер итəбез. Сине
беркайчан да инкарь итмибез. Сиңа каршы торучылардан ерак торырбыз,
алардан аерылырбыз. Аллаһым! Бары тик Сиңа гына гыйбадəт кылабыз һəм
коллык итəбез. Синең өчен генə намаз укыйбыз һəм сəҗдə кылабыз. Сиңа гына
кол булыр өчен эшлəрбез һəм йөгерербез. Рəхмəтеңне өмет итəбез, газабыңнан
куркабыз. Һичшиксез синең газабың кяферлəргə төшəр”.
РӨКУГ
Намаз әркәннəренең дүртенчесе – рөкуг. Рөкуг – кыямда кыйраəтне
тəмамлагач, башны һəм арканы тигез тоту (иелү). Рөкугны кылганда хатынкызлар, бармакларын ябып, тез капкачы өстенə куялар. Ирлəр, кул бармакларын
ачып, тез капкачларын тоталар. Утырып намаз укыганнар рөкуг өчен башларын
тезлəре турысына кадəр бөгәргə тиешлəр.
СƏҖДƏ
Намаз әркәннəренең бишенчесе – сəҗдə. Сəҗдə рөкугдан соң маңгайны,
борынны, аякларның бармак очларын һəм ике кул белəн ике тезне, ягъни
барлыгы җиде əгъзаны җиргə кую. Сəҗдəдə күзлəр борынның ике ягына карый.
Куллар битнең ике ягында булып, бармаклар ябык булган хəлдə кыйбла
тарафына юнəлə.
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КӘГЪДƏИ-АХИРƏ
(соңгы утырыш)
Намаз әркәннəренең алтынчысы кәгъдəи-ахирə. Кәгъдəи-ахирə — ул
намазның соңгы утырышында “Əттəхият” укырлык кадəр утырып тору. Соңгы
утырышта ирлəр уң аякларының бармакларын кыйблага каратып, сул аягын
яткызып сул аягы өстенə утырыр. Хатын-кызлар исə, ике аякларын да уңга
чыгарып җибəргəн хəлдə утырырлар. Аларның бу утыруы “тəвəррук” дип атала.
Кəгъдəдə куллар тезлəрнең өстендə, кыйблага карап иркен яталар.
НАМАЗНЫҢ ВАҖИБЛАРЫ
1. Намазны “Əллааһү əкбəр” дип башлау.
2. “Фатихаи-шəрифə”не уку.
3. “Фатиха”дан соң бер сүрə яисə кыска бер сүрəгə тиң аять уку.
4. Кыйраəтне беренче һəм икенче рəкəгатьтə үтəү.
5. Ике сəҗдəне бер-бер артлы кылу.
6. Тəгдили-əркәнне үтәү, ягъни рөкуг һəм сəҗдəдəн соң һəм башка
әркәннəр арасында əгъзаларның үз урыннарында тынычлануын көтү.
7. Утырышларда “Əттəхият”не уку.
8. Намаз соңында сəлам бирү.
9. Өйлə һəм икенде намазларының фарызларында “Фатиха”ны һəм
сүрəлəрне тавышсыз уку.
10. Имам булган кешенең иртəнге, ахшам һəм ястүнең фарызларында,
җомга һəм бəйрəм намазларында “Фатиха”ны һəм сүрəлəрне кычкырып уку.
11. Өч һəм дүрт рəкəгатьле намазларда икенче рəкəгатьтəн соң утыру.
12. “Фатиха”ны сүрəдән яисə аятьтəн алда уку.
13. Намазда хаталанып ваҗибны калдыру сəбəпле сəһү сəҗдəсе кылу.
14. Витыр намазында көнүт догасын уку.
15. Сəҗдəдə маңгай белəн бергə борынны да җиргə тидерү.
НАМАЗНЫҢ СӨННƏТЛƏРЕ
1. Азан уку.
2. Намазны башлаганда, беренче тəкбирдə ирлəрнең кулларын колак
турысына, хатын-кызларның җилкə турысына күтəрүе.
3. Тəкбирдəн соң кулларны бəйлəү. Ирлəр уң кулының баш һəм чəнти
бармаклар белəн сул кулның белəзегенə боҗра ясап, кендек астына куялар.
Хатын-кызлар исə күкрəк өстендə, уң кулны сул кул өстенə куялар.
4. “Сөбханəкə”не уку.
5. Əгузү һəм бисмиллəһ əйтү.
6. Һəр рəкəгатьтə “Фатиха”дан əүвəл бисмиллəһ əйтү.
7. “Фатиха”дан соң тавышсыз “əмин” дию.
8. Рөкугка һəм сəҗдəгə барганда, торганда тəкбир əйтү.
9. Рөкугта өч тапкыр “сүбхәнə раббиәл-газыйм” дип əйтү.
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10. Рөкугта ирлəрнең бармакларын ачык хəлдə тезлəре өстенə куеп,
башлары белəн аркаларын бер турылыкта тотулары. (Хатыннар башлары белəн
аркаларын туры тотмаслар) Хатыннар бармакларын бер-берсеннəн аермыйча
кулларын тез өстенə куеп торырлар.
11. Имамның рөкугтан торганда “Сəмига-ллааһү лимəн хəмидəһ” дип
əйтүе.
12. Җəмəгатьнең рөкугтан торганда “Раббəнəə лəкəл-хəмд” дип əйтүе.
13. Ялгыз намаз укучыларның шул ике сүзне дə əйтүләре.
14. Сəҗдəдə өч тапкыр “сүбхәнə раббиәл-əгълəə” дип əйтү.
15. Сəҗдəдə кулның бармакларын бер-берсенə тоташтырып тоту.
16. Ирлəрнең сəҗдəдə ботларын корсакларыннан ераграк тотып, кул
терсəклəрен җирдəн күтəрүләре.
17. Хатын-кызларның сəҗдəдə корсакларын ботларына ябыштырып,
кулларын ботлары яннарына кысулары.
18. Утырышта (кәгъдəдə) кулларны тезлəр өстенə куеп, бармакларны
иркен хəлдə тоту.
19. Ирлəр утырышта сул аякка утырып, уң аякны бастырып бармакларын
кыйблага каратып тоталар.
20. Хатын-кызлар утырышта ике аякны да уң яккарак җибəреп утыралар.
21. Сəламне уң яктан башлау.
22. Соңгы утырышта Пəйгамбəр əфəндебезгə салават уку.
НАМАЗНЫҢ МӨСТƏХƏБЛƏРЕ
1. Мөəззин камəт төшергəндə “Хəййə галəс-салəһ” дигəч, соңга
калдырмыйча басу.
2. Ифтитәх тəкбирендə баш бармакларны колак йомшагына тидерү.
3. Кыямда сəҗдə урынына карау.
4. Рөкугта аяк очларына карау.
5. Рөкуг һəм сəҗдə тəсбихлəрен биш яисə җиде тапкыр уку.
6. Сəҗдəгə барганда маңгайдан əүвəл борынны җиргə кую.
7. Сəҗдəдə борынның ике ягына карау.
8. Сəлам биргəндə кул башына карау.
9. Тыелып булмаслык хәлдә иснисе килсә, уң кулның тышкы ягы белəн
авызны каплау.
10. Мөмкин кадəр яхшы һəм пакь кием белəн намаз уку.
11. Уң якка сəлам биргəндə “уң яктагы җəмəгатькә һəм фəрештəлəргə”
дип ният итү.
12. Сул якка сəлам биргəндə “сул яктагы җəмəгатькә һəм фəрештəлəргə”
дип ният итү.
13. Ялгыз укучы сəлам биргəндə кирамəн-кəтибин һəм хафаза
фəрештəлəренə сəлам бирергə ният итү.
14. Мөмкин булган кадəр ютəлне басу.
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НАМАЗНЫҢ МƏКРУҺЛАРЫ
1. Намаз эчендə як-якка карау.
2. Кием яисə тəн белəн уйнау. Тəнгə ябышкан киемне җиңелчə кузгалтуда
бер нинди гөнаһ юк.
3. Сəбəпсез бармак шартлату.
4. Сəждə урынындагы ташларны чистарту.
5. Бөергə таяну.
6. Бер урынны бер яки ике тапкыр кашу.
7. Сəбəпсез аякларны баглап утыру.
8. Кеше йөзенə карап намаз уку.
9. Утлы күмергə каршы намаз уку.
10. Намаз укучының алдында, өстендə, ян-якларында, артында яисə
киемендə сурəт булу.
11. Киерелү (сузылу).
12. Иснəү.
13. Утырышта ике аягының тубыкларына утыру.
14. Аякларын алга алып тезлəрен күкрəгенə кочаклап яки кулларын җиргə
куеп утыру.
15. Яңа һəм матур киеме була торып, иске яки начар кием белəн намаз
уку.
16. Яланбаш намаз уку.
17. Сəҗдəдə һəм башка урыннарда кул һəм аяк бармакларын кыйбладан
башка якка карату.
18. Җəмəгать намазында алгы рəттə урын була торып, артка басу.
19. Кабергə карап намаз уку.
20. Капланмаган нəҗескə карап намаз уку.
21. Хатын-кыз белəн пəрдəсез бер рəттə торып, аерым-аерым намаз уку.
22. Кысталган хəлдə намаз уку.
23. Сəҗдəдəн торганда тезлəрне куллардан элек күтəрү.
24. Сəҗдəдə сыңар аякны күтəрү.
25. Имамнан алда рөкугка китү.
26. Имамнан əүвəл рөкугтан тору.
27. Имамнан алда сəҗдəгə бару.
28. Имамнан əүвəл сəҗдəдəн тору.
29.Сəҗдəгə киткəндə (гозерсез рəвештə) кулларны тезлəрдəн əүвəл җиргə
кую.
30. Җиргə яисə диварга гозерсез таянып тору.
31. Намазда маңгайдагы туфракны сөртү.
32. Беренче рəкəгатьтə укыган сүрə белəн икенче рəкəгатьтəге сүрə
арасында бер сүрə генə калдыру.
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33. Икенче рəкəгатьтə беренче рəкəгатьтə укылган өстəмə сүрəнең
(Коръəндәге тəртибе буенча) алдынан сүрə яисə аятьне өстəмə сүрə итеп уку.
34. Фарыз намазында беренче рəкəгатьтə укылган бер сүрəне икенче
рəкəгатьтə кабатлау яисə бер сүрəне бер рəкəгатьтə ике тапкыр уку.
35. Фарыз намазның икенче рəкəгатендə, беренче рəкəгатькә караганда өч
яисə күбрəк аять арттырып уку.
36. Имамга иярүченең Коръəн укыганда имамга кушулуы.
37. Сəҗдə кылганда гозерсез башындагы чалма өстенə сəҗдə кылу.
38. Кыямда булганда гозерсез диварга таяну.
39. Кыямда торганда уңга яки сулга янтаеп тору, кыйшаю.
40. Гозерсез (сəбəпсез) сыңар аякта тору.
41. Намаз эчендə аять һəм тəсбихлəрне бармак белəн санау.
42. Җәмәгать намазы укылганда ялгыз намаз укый башлау.
43.Имамның михрабтан башка җирдə торуы.
44. Имамның җəмəгатьтəн бер зирəдəн (50 сантиметрдан) түбəн торуы.
45. Имамның җəмəгатьтəн бер зирəдəн (50 сантиметрдан) биегрəк җирдə
торуы (лəкин, əгəр имам белəн тагын бер кеше торса, бу тыелмый).
46. “Бисмиллəһ” һəм “əмин”не кычкырып əйтү.
47. Кыйраəтне рөкугка барганда тəмамлау.
48. Тəкбирлəрне үз урыннарында əйтмəү, тəсбих һəм кыйраəтлəрне
урынсыз (үзлəре билгелəнмəгəн урында) уку.
49. Рөкуг һəм сəҗдə тəсбихлəрен башны күтəргəч əйтү.
50. Иңнəр ачык һəм кулларны сызганган килеш намаз уку.
51. Намаз укыган урында алдыңнан берəр җан иясе үтеп йөрү ихтималы
булганда, алга бер пəрдə кормыйча намаз уку.
52. Нəрсəне булса да иснəү.
53. Ишетелмəслек булса да өрү (əгəр инде ишетелсə, намаз бөтенлəй
бозыла).
54. Башка нəрсə булса да урап, баш түбəсен ачык калдыру.
55. Авызны һəм борынны каплап намаз уку.
56. Əгəр икенче җəмəгать җыелса, икенче җəмəгатькə имам булучының
беренче имам басып укыган җирдə басып укуы.
НАМАЗНЫ БӨТЕНЛƏЙ БОЗА ТОРГАН НƏРСƏЛƏР
1. Сөйлəшү, сөйлəнү һəм үзеңə ишетерлек итеп көлү. (Янындагы кеше
ишетерлек итеп көлсә, намазы да, тəһарəте дə бозылыр).
2. “Ах, их, эх” кебек ымлыклар əйтү.
3. Елау (əмма ул елау, Аллаһыдан курку белəн бəйле булса, намаз
бозылмас).
4. Гозерсез тамак кыру, какыру, ютəллəү.
5. Сагыз чəйнəү.
6. Бер әркәндə өч тапкыр һəм артык чəч йолку.
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7. Бер әркәндə өч тапкыр һəм артыграк бер урынны кашу.
8. Бер рəкəгатьтə ике адым һəм күбрəк хəрəкəтлəнү.
9. Чəч һəм сакалны тарау.
10. Хатын-кыз белəн арада бер кеше сыярлык урын калдырмыйча рəттəн
торып, бер үк намазны бер имамга ияреп намаз уку.
11. Гəүдəне сəбəпсез кыйбладан читкə юнəлтү.
12. Намаз эчендə имамнан башка укучыларның намаз ялгышларын əйтү.
13. Коръəнне мəгънəсе бозылырлык дəрəҗəдə ялгыш уку.
14. Сəлам биреп, сəлам кайтару (намаз бетте дип уйлап, ялгышып сəлам
бирсə, намаз бозылмый, тик сəһү сəҗдəсен кылырга кирəк булыр).
15. Гаурəтнең дүрттəн бер өлеше өч тəсбих əйтерлек кадəр ачык калуы,
əгəр белеп ачса, шунда ук намаз бозылыр.
16. Сəҗдəдə чакта ике аяк белəн тибенү (əгəр бер аяк белəн өч тапкыр
тибелсə дə, намаз бозылыр).
17. Сəҗдəдə ике аякны бергə җирдəн аеру.
НАМАЗ НИЧЕК УКЫЛА?
Намаз укый торган кеше иң беренче үзенең тəнендə, киемендə һəм дə
намаз укыйсы урынында нəҗеснең (пычракның) булмавына игътибар итəргə
тиеш. Шуннан соң, намаз укыр өчен тəһарəт алына.Тəһарəтлəнгəч, намаз уку
телəге белəн кыйблага таба юнəлə. Күңелен дөньяви уйлардан арындыра.
Аллаһының мəгънəви хозурында торуын күз алдына китерə. Укыячак намазына
ният итə.
Мəсəлəн, укыячак намазы иртəнге намазның сөннəте булса: “Аллаһ
ризалыгы өчен бүгенге иртə намазының сөннəтен үтəргə ният иттем” дип
ниятлəр. Əгəр фарызын укыячак булса: “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге иртə
намазының фарызын үтəргə ният иттем” дип ниятлəр. Намаз җəмəгать белəн
кылынса, нияттə “тарафына” сүзеннəн соң “оедым ошбу имамга” – дип ниятли.
Əгəр нəфел намазын укымакчы булса, гади генə: “Аллаһ ризалыгы өчен намаз
үтəргə ният иттем” дип ниятли. Ният иткəндə “иттем” сүзе урынына “кылдым”,
“үтəргə” урынына “кылырга” яки “укырга” дип əйтсə дə ярый. Шуннан соң
кыйблага юнəлеп, бармаклары ачык хәлдə ике кулны колак йомшагына
тидерерлек күтəреп ифтитәх тəкбирен әйтер, ягъни “Əллааһү əкбəр”, дип əйтер
(рəсем 13). Хатын-кызлар исə кулларын, бармак очлары иңнəре белəн
тигезләнгәнче күтəрəлəр (рəсем 14). Шуннан соң ир-атлар уң кулның эчен сул
кулның сыртына һəм чəнти бармак белəн баш бармакны сул кулның белəзегенə
куеп, аны боҗралап алган хəлдə бу тоташкан кулларны кендек астына төшереп
тоталар (рəсем 15). Хатын-кызлар исə уң кул сул кулның өстендə булган хəлдə
кулларын күкрəклəренə куялар (рəсем 16). Кул багланганнан соң “Сүбхәнəкə”
укыла. Соңыннан “Əгузү-бисмиллəһ” дип əйткəч, “Фатиха” укыла. Аннары
“Əмин” диелə. Соңра бер сүрə яки кыска бер сүрə озынлыгында бер аять укыла.
Һəм кулларны төшереп, “Əллааһү əкбəр” дип рөкугка барыла. Рөкугта ирлəр
37

бармакларын ачып куллары белəн тезлəрен учлыйлар, ə тез буыннарын
катырып, башны һəм арканы төп-төз тоталар. (рəсем 17). Хатын-кызлар ирлəр
кадəр бөгелмəслəр (рəсем 18). Рөкугта өч тапкыр “Сүбхәнə раббийəлгазыйм” диелə. Рөкугта һəрвакыт аяк бармакларына карыйлар. Əммə баш
иелми, төп-төз тотыла. Соңыннан, “Сəмига-ллаһү лимəн хəмидəһ” дип тураеп
басалар һəм “Раббəнə лəкəл-хəмд” диелə. Соңра “Əллааһү əкбəр” дип тагын
сəҗдəгə китəлəр. Сəҗдəгə төшкəндə иң элек тезлəр, соңыннан куллар, аннары
баш җиргə куела. (Сəҗдəдə маңгайның һəм борынның җир катылыгын тоюы
шарт). Кул һəм аяк бармаклары кыйбла юнəлешенə куела. Ир-атлар терсəклəрен
як-якка ачып, корсакларын ботларыннан ераграк тоталар һəм аяк бармакларын
да туп-туры кыйбла юнəлешенə куялар (рəсем 19). Хатын-кызлар, киресенчə,
терсəклəрен як-якка ачмыйлар һəм корсакларын да ботларыннан аермыйлар, аяк
бармакларының да кыйбла юнəлешендə торуы шарт түгел. Аякларын
яткызып, җиргə куялар (рəсем 20). Сəҗдəдə өч тапкыр “Сүбхәнə раббийəлəгълəə” диелə.
Соңыннан, “Əллааһү əкбəр” дип сəҗдəдəн торалар, тезлəнеп утыралар.
Бер тапкыр “Сүбхәна-ллааһ” диярлек кадәр көтеп торып, “Əллааһү əкбəр” дип,
икенче сəҗдəгə китəлəр. Бу сəҗдəдə янə өч тапкыр “Сүбхәнə раббийəл-əгълəə”
диелə. Соңыннан, “Əллааһү əкбəр” дип, икенче рəкəгатькə торалар. Əүвəлгечə
кул баглану торышы кабатлана. Тик бер “Бисмиллəһи-шəрифə” белəн “Фəтиха”
һəм бер сүрə яисə озын аять укыла. Аннары, нəкъ беренче рəкəгатьтəге шикелле,
рөкуг һəм сəҗдə кабатлана. Икенче рəкəгатьнең икенче сəҗдəсеннəн соң, сул
аякны җиргə куеп, уң аякны тик тотып, аяк бармаклары кыйблага юнəлгəн хəлдə
утырыла (рəсем 21). Хатын-кыз ике аякны да уңга җибəреп, сул ботына утыра
(рəсем 22). Шул хəлдə “Əттəхият”, “Əллаһүммə салли”, “Əллаһүммə бəəрик”
укыла. Соңра “Раббəнəə əəтинəə...” кебек догалар укылыр. Аннары йөз белəн уң
тарафка борылып, “Əссəлəəмү галəйкүм вə рахмəтүллааһ” диелə (рəсем 23, 24).
Соңыннан йөз белəн сул тарафка борылып, янə “Əссəлəəмү галəйкүм вə
рахмəтүллааһ” диелер. Шулай итеп намазны тəмамлыйлар (рəсем 25, 26).
Иртəнге намазның фарызы да нəкъ шулай (сөннəте шикелле) укыла. Əмма
ир-атлар фарыздан əүвəл камəт укыйлар. Укылган һəр намазда сəлам бирүдəн
соң “Əллааһүммə əнтəс-сəлəəмү үə минкəс-сəлəəм. Тəбарәктə йəə зəл-җəлəəли
үəл-икраам” дип, шуннан соң тəсбих укыла: Сүбхәна-ллааһи үəл-хәмдү
лиллəəһи үə лəə илəəһə иллəллааһү үəллааһү əкбəр. Үə лəə хәүлə үə лəə куввəтə
иллəə биллəəһил-галийил-газыйм.
Мəгънəсе: “Аллаһыны олылап тəсбих итəмен. Мактау тик Аңа гына
махсус. Аллаһыдан башка илаһ юк. Гөнаһтан тыелу һəм итәгать итүгə көч бирү
бары тик бер олы, бөек Аллаһ ярдəмендə генə була ала”.
Моннан соң бер “Аятел-көрси” укылгач, 33 тапкыр “Сүбхәна-ллаһ”, 33
тапкыр “Əлхәмдү лиллəəһ”, 33 тапкыр “Əллааһү əкбəр” диелер. Шуннан соң
ошбу дога укыла:
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Əллааһү əкбəр. Лəə илəəһə иллə-ллааһү үəхдəһүү лəə шəриикə лəһ. Лəһүлмүлкү үə лəһүл-хәмдү йүхъйи үə йүмиит. Үə һүə хаййүл лəə йəмүүт. Бийəдиһил
хайиир. Үə һүə галəə күлли шəй ин кадиир.
Мəгънəсе: Аллаһы Тəгалəдəн башка илаһ юк. Ул бер. Аның уртагы юк.
Бөтен барлык – Аныкы. Мактау Аңа махсус. Терелтүче дə, үтерүче дə - Ул. Үзе
исə тере һəм үлмəс. Бөтен изгелек Аның кулында (кодрəтендə) һəм Ул
һəрнəрсəне булдыра ала!” Бу догадан соң, кул күтəреп дога укыйлар (рəсем 27,
28).
Барча намазлар шул рəвешле укыла. Əммə 3 яки 4 рәкәгатьле фарызлар
белəн 4 рәкәгатьле сөннəти-мөəккəдəлəрнең һəм витыр намазының беренче
утырышында бары тик “Əттəхият” кенә укыла. “Əллаһүммə салли” һəм
“Əллаһүммə бəəрик” укылмый.
Икенде намазының сөннəте һəм ястү намазының беренче дүрт рəкəгать
сөннəте кебек, гайрү-мөəккəдə булган сөннəтлəрдə икенче рəкəгатьтəн соңгы
утырышларында “Əттəхият” укылганнан соң “Əллаһүммə салли” һəм
“Əллаһүммə бəəрик” тə укылыр. Өченче рəкəгатьнең башында, бүтəн дүрт
рəкəгатьле намазлардан аермалы буларак, “Сүбхәнəкə” укыла. Соңыннан
“Əгузү-бисмиллəһ”не əйтеп, “Фатиха” укыла.
Өйлə намазының сөннəтендə: “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге өйлə
намазының сөннəтен укырга ният иттем”, - дип күңелдəн ният итəлəр.
Фарызында исə: “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге өйлə намазының фарызын
үтəргə ният итем”, —дип ният ителə. Соңгы сөннəтенə: “Ният иттем Аллаһ
ризалыгы өчен бүгенге өйлə намазының соңгы сөннəтен үтəргə”, дип күңелдəн
ният итəлəр.
Икенде намазының сөннəтендə: “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге икенде
намазының сөннəтен үтəргə ният иттем ” дип, фарызында исə: “Аллаһ ризалыгы
өчен бүгенге икенде намазының фарызын үтəргə ният иттем” дип күңелдəн ният
итəлəр.
Ахшам намазының фарызында: “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге ахшам
намазының фарызын үтəргə ният иттем”, сөннəтендə: “Аллаһ ризалыгы өчен
бүгенге ахшам намазының сөннəтен үтəргə ният иттем” дип ният ителер.
Ястү намазының баштагы сөннəтенə: “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге ястү
намазының əүвəлге сөннəтен үтəргə ният иттем” дип, фарызына: “Аллаһ
ризалыгы өчен бүгенге ястү намазының фарызын үтəргə ният иттем” дип,
ястүнең соңгы сөннəтенə: “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге ястү намазының соңгы
сөннəтен үтəргə ният иттем ” дип һəм иң соңыннан укылган өч рəкəгать витыр
намазына исə: “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге витыр намазын үтəргə ният
иттем” дип күңелдəн ният ителер.

БИШ ВАКЫТ НАМАЗ
1. ИРТƏНГЕ НАМАЗ
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Иртəнге намаз 4 рəкəгатьтəн тора: шуның икесе сөннəт, икесе фарыз. Иң
беренче итеп сөннəте. Соңыннан фарызы укыла. Намаз укырга телəгəн кеше,
тəһарəт алып, кыйблага юнəлеп, аягүрə хəлдə, иртəнге намазның сөннəтен
укырга ниятлəдем дигəч, “Əллааһү əкбəр” дип, тəкбир əйтə, нəкъ югарыда
күрсəтелгəнчə, ике рəкəгать намаз укыла. Шул рəвешчə, иртəнге намазның
сөннəте үтəлə. Бу намазның фарызы да нəкъ шул рəвешчə укыла, тик кабат: “
Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге иртə намазының фарызын үтəргə ният иттем” дип
ният ителə. Нияттəн элек камəт төшерелсə, бик əйбəт. Иртəнге намазның
фарызында озын сүрə уку сөннəт санала. Фарызны тəмамлап сəлам биргəннəн
соң, югарыда күрсəтелгəнчə, тəсбих əйтеп, дога кылалар.
2. ӨЙЛƏ НАМАЗЫ
Өйлə намазын укырга телəгəн кеше беренче өйлə намазының сөннəтен
үтəргə ният итеп, нəкъ иртəнге намазның сөннəте кебек, ике рəкəгать укып,
шуннан соң утырып “Əттəхият”не укый һəм сəлам бирмичə “Əллааһү əкбəр”
дип өченче рəкəгатькə торып, “Фатиха” сүрəсен укый башлый. Өченче һəм
дүртенче рəкəгатьлəрне беренче ике рəкəгать шикелле укыганнан соң утыра һəм
“Əттəхият”, “Əллаһүммə салли”, “əллаһүммə бəəрик”, “Раббəнəə əəтинəə”
догаларын укып сəлам бирə. Өйлə намазының фарызы да сөннəте кебек укыла.
Тик ирлəр беренче камəтне укыйлар. “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге өйлə
намазының фарызын үтəргə ният иттем” дип ният ителə, өченче һəм дүртенче
рəкəгатьлəрдə бары тик “Фатиха” гына укыла. Башка бер сүрə яисə аять
укылмый. Гомумəн, өйлəнең генə түгел, бүтəн фарыз намазларның да өченче
һəм дүртенче рəкəгатьлəрендə бары тик “Фатиха” гына укылып, башка берни дə
укылмый.
Өйлəнең соңгы сөннəте дə нəкъ иртəнге намазның сөннəте шикелле
укыла. Тик башлаганда: “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге өйлə намазының соңгы
сөннəтен үтəргə ният иттем” дип ният ителə.
3. ИКЕНДЕ НАМАЗЫ
Икенде намазын укырга телəгəннəр беренче дүрт рəкəгать сөннəтен
үтəрлəр. “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге икенде намазының сөннəтен үтəргə
ният иттем” дип ният иткəч, беренче ике рəкəгатьне иртəнге намазның ике
рəкəгате кебек укып һəм утырып “Əттəхият”не укыганнан соң, “Əллаһүммə
салли”, “Əллаһүммə бəəрик” тə укыла. Сəлам бирмичə “Əллааһү əкбəр” дип
өченче рəкəгатькə тора, “Əгузү-бисмиллəһ” əйтеп, тагын ике рəкəгать укый.
Икенденең фарызы өйлəнең фарызы шикелле үк укылыр. Əмма ният
бүтəнчəрəк: “Икенденең фарызын...” дип əйтелəчəк. Əлбəттə, фарызны
башлаганчы ирлəр камəт төшерə.
4. АХШАМ НАМАЗЫ
Ахшам намазында беренче фарыз, аннары сөннəт башкарыла. Ахшам
намазын укырга телəгəн кеше камəт əйтеп, “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге
ахшам намазының фарызын үтəргə ният иттем” дип ният итə һəм өч рəкəгать
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фарызын укый. Беренче һəм икенче рəкəгатьлəрне иртəнге намазның фарызы
шикелле укыганнан соң, утырып “Əттəхият”не укый һəм “Əллааһү əкбəр” дип
өченче рəкəгатькə тора. Өченче рəкəгатьтə “Фатиха”ны гына укып, рөкуг, сəҗдə
кыла, аннары “Əттəхият”, “Əллаһүммə салли”, “Əллаһүммə бəəрик”, “Раббəнəə
əəтинəə” кебек салават һəм догаларны укый һəм сəлам бирə.
5. ЯСТҮ НАМАЗЫ
Ястү намазында беренче нəкъ икенденең сөннəте шикелле дүрт рəкəгать
сөннəт, аннан соң камəт төшереп, өйлəнең фарызы шикелле дүрт рəкəгать
фарыз, аннан соң иртəнге намазның сөннəте шикелле ике рəкəгать ахыргы
сөннəт башкарыла. Боларның аермалыгы бары тик ният итүдə генə, бүтəн
аермалар, үзенчəлеклəр юк.
ВИТЫР НАМАЗЫ
Витыр намазы өч рəкəгать. Моның вакыты ястүнеке белəн бер үк.
Шунлыктан ваҗиб намаз буларак витыр намазы ястү намазыннан соң укыла.
Аның һəр рəкəгатендə “Фатиха” һəм сүрə укыла. Витыр намазы түбəндəгечə
үтəлə: иң беренче: “Аллаһ ризалыгы өчен бүгенге витыр намазын үтəргə ният
иттем” дип ният ителə һəм “Əллааһү əкбəр” дип тəкбир əйтеп намазга басалар.
Иртəнге намазның сөннəте шикелле ике рəкəгать укылгач, утырып “Əттəхият”
укыйлар. “Əллааһү əкбəр” дип өченче рəкəгатькə торалар. “Фатиха” һəм бер
сүрə укыйлар. Аннары рөкугка китмичə, куллар ике якка салына һəм “Əллааһү
əкбəр” дип колакларга кадəр күтəрелеп тəкбир əйтелə. Соңыннан куллар
багланып “Көнүт” догасы укыла. Шуннан соң куллар тагын төшерелеп, бүтəн
намазлардагыча “Əллааһү əкбəр” дип рөкугка китəлəр. Сəҗдə кылына һəм
сəҗдəдəн соң утырып “Əттəхият”, салават, догалар укыйлар һəм сəлам бирəлəр.
Шулай итеп, бер көн тəүлегендə кылына торган биш вакыт намазның фарыз,
ваҗиб һəм сөннəт рəкəгатьлəренең тулы санын түбəндəге исəптəн белеп була: а)
фарызлар: иртəн 2, өйлəдə 4, икендедə 4, ахшамда 3, ястүдə 4. Барлыгы: 17
рəкəгать; б) ваҗиблар: витыр намазының 3 рəкəгате. Барлыгы: 3 рəкəгать; в)
сөннəти-мөəккəдəлəр: иртəн 2, өйлəдə 4 һəм 2, ахшамда 2, ястүдə 2. Барлыгы: 12
рəкəгать; г) сөннəти гайре-мөəккəдəләр: икендедə 4, ястүдə 4. Барлыгы: 8
рəкəгать.

СƏҺҮ СƏҖДƏСЕ

Сəһү сəҗдəсе — ул намазда онытылып яисə бүтəн сəбəп белəн кылынмый
калган берəр кимчелек яисə артыклык нəтиҗəсендə барлыкка килгəн
җитешсезлекне төзəтү өчен ваҗиб булган сəҗдə.
СƏҺҮ СƏҖДƏСЕН ВАҖИБ КЫЛГАН СƏБƏПЛƏР
Сəһү сəҗдəсе намаз эчендəге берəр ваҗибны калдыру яки кичектерү
сәбәпле кылына. Фарызны бары тик кичектерү очракларында гына сәһү сәҗдәсе
кылына. Фарыз өлеше онытылса, сəһү сəҗдəсе генə җитми, намазны яңадан
укырга кирәк. Намазның сөннəтлəреннəн берсе калдырылса сəһү сəҗдəсе
кирəкмəс. Кем дə булса намазда тавышсыз укыла торган сүрəлəрне тавыш
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белəн, тавыш белəн укыла торганнарны да яшерен укыса, витыр намазында
көнүтне төшереп калдырса, яисə дүрт рəкəгатьле намазда беренче кәгъдәне
онытса, сəһү сəҗдəсен кылырга тиеш. Шул рəвешчə хатасын төзəтə.
СƏҺҮ СƏҖДƏСЕНЕҢ ҮТƏЛҮЕ
Сəһү сəҗдəсен үтəгəндə, намазның ахырында “Əттəхият”не укып, ике
якка сəлам биргəннəн соң “Əллааһү əкбəр” дип тəкбир əйтеп, бер-бер артлы ике
тапкыр сəҗдə кылыр. Икенче сəҗдəдəн соң “Əттəхият”, “Əллаһүммə салли”,
“Əллаһүммə бəəрик”, “Раббəнəə əəтинəə...” догаларын укып сəлам бирер. Имам
булган кеше ялгышса, уң тарафка гына сəлам биреп сəһү сəҗдəсен кылыр.

ҖОМГА НАМАЗЫ

Җомга намазы – ул җомга көнне, өйлə вакытында җəмəгать белəн уку
фарыз булган намаз. Биш вакыт намаз шартларыннан башка җомга намазының
өстәмә ике шарты да бар:
1- вөҗүб, ягъни мөселманга фарыз булуы;
2 – сиххəт, ягъни җомга намазының дөрес булу шартлары.
Җомга намазының вөҗүб шартлары җидәү:
1 – Ир-ат булу (ягъни хатын яки хөнсə булмау).
2 – Азат буллу (төрмəдə һəм тоткын булмау).
3 – Җирле кеше булу (сəфəрдə булмау).
4 – Сəламəт булу (намазга бара алмаслык дәрәҗәдә чирлəмəү).
5 – Күзлəре сəламəт булу (сукыр булмау).
6 – Аяклары сəламəт буллу.
7 – Намазга бармаска бер сəбəп булу (дошманнан курку, бик каты яңгыр
явып пычрак булган кебек нəрсəлəр җомга намазына бармаска сəбəп була ала).
Җомга намазының дөрес булу шартлары алты:
1 – Җомга намазы укылачак җирнең шəһəр булуы (рөхсəт бирелсə
авылларда да укылыр).
2 – Падишаһ яки мөфти тарафыннан рөхсəтле кешенең имам булуы.
3 - Өйлə намазының вакытында укылуы.
4 – Җəмəгать алдында хөтбə укылуы.
5– Имамнан башка кимендə өч кеше булуы.
6 – Җомга намазы укылган җир һəркемгə билгеле һəм ачык булуы.
Җомга намазына ниятләнү
Иң беренче укылган дүрт рəкəгатькə: “Җомга намазының əүвəлге
сөннəтенə” дип ният ителə. Шуннан соң имам белəн бергə укылган ике рəкəгать
– җомга намазының фарызы була. Моннан соң үтəлгəн дүрт рəкəгать җомга
намазының ахыргы сөннəте була.
Тагын соңыннан үтəлгəн дүрт рəкəгать “зөһрә-ахир” дип атала. Моңа
түбəндəгечə ният ителə: “Башкарылуы миңа фарыз булып та əле дə өстемнəн
төшмəгəн соңгы өйлə намазының фарызын үтəргə ният иттем”. Шул рəвешчə
ният ителсə, əгəр ул көннең җомга намазы шартларында берəр кимчелек булып
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кабул ителмəсə, өйлə намазы укылган булыр, җомга намазы кабул ителсə казага
калган өйлə намазы булып саналыр. Зөһрә-ахирдəн соң кылынган ике рəкəгать
намазга исə “вакыт сөннəтенə” дип ният ителер. Əгəр җомга намазының
фарызыннан соң бу ун рəкəгать укылмаганда, шартларында кимчелек булу
сəбəпле җомга намазы кабул булмаса, өйлə намазы бурыч булып калыр. Шуңа
күрə җомга намазының фарызыннан соң укылган бу ун рəкəгатьне төшереп
калдырырга һич кенə дə ярамый.
БƏЙРƏМ НАМАЗЛАРЫ
Җомга намазы фарыз булган кешелəргə бəйрəм намазлары ваҗиб. Ике
бəйрəм намазы бар: Рамазан бəйрəме намазы һəм Корбан бəйрəме намазы.
Бəйрəм намазларының вакыты, кояш чыккач 45 минуттан башланып, өйлəгə
кадəр дәвам итә. Бəйрəм намазлары җəмəгать белəн ике рəкəгать укыла. Нəкъ
иртəнге намазның фарызы шикелле башкарылып, артыклыгы тик шунда – һəр
рəкəгатьтə өчəр тапкыр тəкбир əйтелə. Өчесе əүвəлге рəкəгатьнең
“Сүбхәнəкə”сеннəн соң һəм кыйраəттəн элек, өчесе икенче рəкəгатьнең
кыйраəтеннəн соң əйтелə. Бу алты тəкбирне әйтү ваҗиб. Рөкуг тəкбирләре дә бу
ваҗиб тəкбирләргә якын булган өчен ваҗиб. Һəр намаздагыча ифтитәх тəкбире
бəйрəм намазларында да фарыз. Калган тəкбирлəр сөннəт булып санала. Бəйрəм
намазларында хөтбə намаздан соң укыла. Рамазан бəйрəмендə фитыр садакасы,
Корбан бəйрəмендə корбан хакында сөйлəнə. Корбан бəйрəме Гарәфə көненнән
соң, иртəнге намаздан башлап дүртенче көннең икенде намазына кадəр намазда
фарыздан соң тəшрик тəкбирлəрен уку ваҗиб.
Тəшрик тəкбире: Əллааһү əкбəр. Əллааһү əкбəр. Лəə илəəһə иллə-ллааһү
үəллааһү əкбəр. Əллааһү əкбəр үə лиллəəһил-хәмд.
Хатын-кызмы, ир-атмы, бер ялгызы яки җəмəгать белән булса да, мосафир
яисə мокыйм булса да, һəр фарыз намаздан соң тəшрик тəкбирлəрен əйтү ваҗиб.
КАЗА НАМАЗЛАРЫ
Һəр акыллы, мөселман ир һəм хатын-кыз балигъ булганнан соң, бөтен
дини вазифалар белəн бергə, биш вакыт намазны үтəргə тиеш. Шунлыктан
намаз калдыру катгый тыела. Коръəн Кəримдə Аллаһы Тəгалə 55 урында һəр
мөселманга намаз укуны əмер иткəн, 33 урында намазның зəкят белəн бергə
фарыз икəнлеген əйткəн. Коръəн Кəримдə намаз турында барлыгы йөздəн артык
урында искə алына. Намаз хакындагы əмернең шулкадəр кат-кат əйтелүе бер
яктан намазның фазыйлəтенә һəм савабына ишарəләсә, икенче яктан намаздан
баш тарткан өчен җавап бирүнең бик авыр булачагына дəлил булып тора.
Пəйгамбəр əфəндебез бер хəдис-шəрифендə: “Аллаһы Тəалəнең Кыямəт көнендə
колларын җавапка тартканда иң беренче сорау намаз турында булачак” дип,
намаз хисабын төгəл бирүчелəрнең бүтəн җаваплары да җиңел бирелəчəген, бу
хисапны төгəл бирə алмаганнрның башка мəсъəлəлəрдə дə кыенлыкта
калачагын аңлаткан. Бер кеше бер намаз урынына миллионнарча сум акчаны
садака итеп бирсə яисə берсенең ике рəкəгать намазы урынына йөз рəкəгать
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намаз укыса, намаз бурычы һəм җаваплылыгы шулар белəн бетми, алынмый,
түлəнми. Намаз кемгə фарыз булса, шул бәндәнең үзе тарафыннан укылуы
белəн үтəлер. Һəм шунлыктан бер кешенең гафлəт, гамьсезлек яки ялкаулык
нəтиҗəсендə, үз вакытында укымаган намазы булса, ул кичекмəстəн казасын
укырга һəм бу намазны казага калдырганы өчен тəүбə һəм истигъфар кылырга
тиеш.
Намазда бурычы булган кеше бурычларын санап чыгар, аннары
калдырылган иң соңгы намазыннан башлап каза кылырга тотыныр. Иң
әүвәлгесеннəн башларга яраса да, иң камил яшьтə калдырылган намазлар өчен
җаваплылык иң авыры булуын искə алып, шуларны гафу иттерүдəн башларга
кирəк дигəн фикер туа. Казаны үтəгəндə, фарыз һəм витыр намазлар гына каза
кылына. Сөннəтлəр каза кылынмый.
Каза намазы тыелган вакытлардан тыш, тəүлекнең телəсə нинди
вакытында укыла ала. Казаларын укыган кеше тəһəҗҗүд, əүвәбин, духа, тəсбих
намазларын һəм мөбарəк кичəлəрдə укыла торган хаҗəт намазларын, башка
нəфеллəрне дə укый ала – монда һичбер тыюлар, чиклəүлəр юк. (Ибне Габидин,
1 том, 688 бит)

КАЙБЕР НƏФЕЛ НАМАЗЛАР

Фарыз намазларын җиренə җиткереп башкарудан тыш тагын нəфел
намазларын, ягъни əүвəбин, духа, тəсбих һəм тəһəҗҗүд намазларын да укыса
яхшы була. Чөнки бу намазларда сансыз-санаусыз күп савап, дəрəҗə һəм
матурлык бар. Бер көдси хəдистə Аллаһы Тəгалə: “Колым фарызлар ярдəмендə
Минем газабымнан котылыр, нəфеллəр белəн миңа якынаер” диде.
ƏҮВƏБИН НАМАЗЫ
Əүвəбин намазында йөз савап бар. Аллаһы Тəгалə шуларның җитмеш
бишен ахирəттə, егерме бишен дөньялыкта бирə. Əүвəбин намазын дəвамлы
рəвештə укучылар, Кыямәт көнендә бернинди читенлек-кыенлык күрмəячəклəр.
Əүвəбин намазы ахшам намазыннан соң 6 рəкəгать итеп укыла.
ДУХА НАМАЗЫ
Духа намазында йөз савап бар. Аллаһы Тəгалə шуларның җитмеш бишен
дөньялыкта, егерме бишен ахирəттə бирер. Димəк, духа намазын даими
үтəүчелəр дөнья газапларын күрмəячəклəр. Духа намазы кояш тугач, 45
минуттан соң 6 рəкəгать итеп укыла.
ТƏҺƏҖҖҮД НАМАЗЫ
Тəһəҗҗүд намазындагы саваплар иксез-чиксез. Анны даими
укыганнарның һəр догасы кабул була, дəрəҗəлəре югары булыр. Чөнки
Рəсүлулла саллəллаһү галəйһи вə сəллəмнең бер дә калдырмаган намазы. Бу 6
рəкəгать булып, тəһəҗҗүд вакытында, ягъни көндез өйлə вакыты сəгать 12дə
булса, төнге 12дə кергəн тəһəҗҗүд вакытында укыла һəм имсәк вакытына кадəр
дəвам итə.
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Бу намазларның ниятлəре һəм ничек үтəлеше “Мөбарəк көндә һəм
кичəлəрдə киңəш ителə торган дога һəм гыйбəдəтлəр” дигəн əсəребездə бəян
ителгəн.
ТƏСБИХ НАМАЗЫ
Тəсбих намазы — тəүбə һəм истигъфарларның иң олысы һəм бөтен тəн
белəн эшлəнə торганы. Хəзрəти Гыйкримəдəн, ул исə үз чиратында хəзрəти
Ибне Габбастан ишетеп риваять иткəн: Хəзрəти Рəсүл Əкрам саллəллаһү
галəйһи вə сəллəм мөхтəрəм агасы Габбас ибне Габделмотталиб хəзрəтлəренə
əйткəн: “Əй, Агам! Мин сиңа ун махсус киңəш бирүем белəн хөрмəт күрсəтим
əле, ул киңəшлəремне тоткан тəкъдирдə синең гөнаһларыңның əүвəлгесе һəм
соңгысы, яңасы һəм искесе, хаталык белəн һəм белеп эшлəгəне, бəлəкəе һəм
олысы, яшерене һəм ачыгы – барысы да гафу ителер. Көчең-кодрəтең җитсə,
шундый намазны һəр көнне укы, һəр көнне укый алмасаң, аена бер тапкыр укы.
Аны да булдыра алмасаң, елына бер тапкыр укы, һич булмаса гомереңдə бер
тапкыр укы”.
ТƏСБИХ НАМАЗЫНЫҢ УКЫЛУ ТƏРТИБЕ
Тəсбих намазы дүрт рəкəгать. Бу намазда 300 тапкыр мондый тəсбих
укылыр: “Сүбхәна-ллааһи үəл-хəмдү лиллəəһи үə лəə илəəһə иллəллааһү
үəллааһү əкбəр. Үə лəə хәүлə үə лəə кувəтə иллəə биллəəһил-галийил-газыйм”
дип əйтерсең. Бу тəсбих намазда шулай укыла: 15 тапкыр “Сүбхәнəкə”дəн соң
“Фатиха”га кадәр; 10 тапкыр өстəмə сүрəдəн соң; 10 тапкыр рөкугта; 10 тапкыр
рөкугтан торгач; 10 тапкыр беренче сəҗдəдə; 10 тапкыр ике сəҗдə арасында; 10
тапкыр икенче сəҗдəдə укыла.
Беренче рәкәгатьтə укылган тəсбихләрнең саны 75. Икенче рәкәгатьтə дə
шул тəртип белəн 75 тапкыр укыла. Өченче һəм дүртенче рәкәгатьлəр дə шулай
ук укыла. Уку тəртибен белмəгəннəр файдалану максаты белəн җəмəгать белəн
укырлар. Җəмəгать белән укыганда имам булачак кеше беренче бу намазны
укырга нəзер итəр һəм намаз укыганда тиешле тəсбихлəрне һəр урында
кычкырып əйтер. Җəмəгать тавышсыз гына аның әйткәнен кабатлый.
ҖЕНАЗА ТУРЫНДА
Үлем хәлендə булган мөселманны уң ягына яткырып, йөзе кыйблага
каратылыр. Аның янында шəһадəт кəлимəсе әйтелер һəм “Йәсин” сүрəсе
укылыр. Вафат булгач, башы бер бəз белəн бəйлəнə. Күз кабаклары ябылып,
куллары ике якка җибəрелə. Шешенмəс өчен корсагына бер тимер кисəге куела.
Юылганчы янында Коръəн укылмый. Юылганда аяклары кыйблага каратылып,
махсус колашага яткырыла. Гаурəт төшлəрен ябып, киемен салдыралар. Мəет
җылы су белəн юыла.
Əгəр вафат булган кеше намаз укый торган булса, юучы кулына бер
тукыма чорнап юа башлагач, каплавычын ачмыйча тəһарəт алдыра, авызборынына су салмый. Əгəр җөнеб икəнен белсə, авыз-борынын да юар. Булмаса,
авыз-борын эчлəрен, тешлəрен, танауларын һəм кендек эчен мəсех кылу да
45

җитə. Башы һəм сакалы сабынлап юыла. Əмма чəчлəре таралмый. Шуннан соң
юучы мəетне сул ягына яткырып уң ягын, уң ягына яткырып сул ягын юа.
Соңра, билдəн югары ягын күтəреп, үзенə терəтеп, корсагын мəсех кыла.
Мəеттəн нəҗес чыкса, су белəн юыла, əмма мəетне яңадан юмый. Шуннан соң
пакь бəз белəн киптерелеп, кəфенлəнə.
КƏФЕН
Кəфен – вафат булган мөселманны төреп кабергə куела торган бəз. Кəфен
ирлəр өчен камис (озын күлмəк), изар (киң тасма) һəм лифәфəдəн (тулы
конверттан), хатын-кыз өчен камис, изар, лифәфə, баш яулыгы һəм күкрəклəре
өстеннəн бəйлəнгəн бəздəн – ак тукымадан гыйбарəт. Əгəр бəз аз булса, ирлəр
өчен изар һəм лифәфə, хатын-кыз өчен изар, лифәфə һəм баш капламасы да
җитə. Алай да эшлəп булмаса, мəет бер бəзгə төрелеп күмелə. Кəфеннең ак
мамык тукымадан булуы хəерлерәк.
МƏЕТ НИЧЕК КƏФЕНЛƏНӘ?
Мəет камис белəн муеныннан аягына кадəр, изар белəн башыннан
аягынача төрелə һəм лифәфə белəн бөтен тəне каплана һəм очлары бəйлəнə.
Төрелгəндə сулдан уңга таба төрелə. Кəфендə кесə һəм якалар булмый,
кырыйлары кайтарылып тегелми. Хатын-кызда баш капламасы камис өстеннəн
һəм лифәфə астына куеп калдырыла.
ҖЕНАЗА НАМАЗЫ
Җеназа намазы вафат булган дин кардəшлəребезнең рухына дога кылу
белəн бəйле бер фарыз кифәя.
Җеназа намазының шартлары түбəндəгелəр:
1. Вафат булган кешенең мөселман булуы. Мөселман булуы билгеле
булмаса, яисə бу хосуста мөселманмы, түгелме икəнлеге беленмəгəн кешегə
җеназа укылмый, аның мөселманлыгына дəлил һəм шаһитлар кирəк була.
Дəлиллəр һəм шаһитлар, могътəбəр кешелəр тарафыннан аеруча билгелəнə.
2. Мəет юылгач, пакь кəфенгə төрелүе.
3. Мəетнең имам һəм җəмəгать алдында булуы.
4. Мəетнең тулысынча яисə, һич булмаса, тəненең зуррак өлеше булуы,
əгəр тəненең зур өлеше яисə башы булмаса, җеназа намазы укылмый һəм мəет
юылмый. Бер бəзгə төрелеп күмелə.
ҖЕНАЗА НАМАЗЫНЫҢ УКЫЛУ ТƏРТИБЕ
Җеназа намазы дүрт тəкбир һəм кыям белəн үтəлə. Бу намаз сəҗдəсез һəм
рөкугсыз башкарыла.
Имам мəетнең күкрəге турысында баса, ə җəмəгать аның артында саф-саф
булып тезелә. Җыелучыларга мəрхүмнең ир-атмы, хатын-кызмы икəнлеге
игълан ителə һəм аңа карата ният ителə. Ягъни: “Аллаһы Тəгалə ризалыгы өчен
намазга, мəет өчен догага, ир кеше (яки хатын кеше) ниятенə оедым ошбу
имамга” — дип күңелдəн ният ителə һəм имам артыннан тəкбир əйтелə. Əүвəлге
тəкбирдə куллар колак тəңгəленə күтəрелеп, көндек астына багланып
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“Сүбхәнəкə...” догасы “үəҗəллə сəнəəүк” белəн бергə укылыр. Кулларны кабат
күтəрмичә генə икенче тəкбир əйтелə, бу тəкбирлəрне имам кычкырып,
җəмəгать эчтəн генə əйтə. “Əллаһүммə салли” һəм “Əллааһүммə бəəрик” укыла.
Моннан соң өченче тəкбир əйтелə. Җеназа догасы укыла. Җеназа догасын
белмəгəннəр бу очракта “Əллааһүммə иннəə нəстəгыйнүкə...”, ягъни көнүт
догасын яисə дога нияте белəн “Фатиха”ны укырга мөмкин. Аннары тагын
дүртенче тəкбир əйтелеп куллар төшерелə һəм сəлам бирелə. Өченче тəкбирдəн
соң укыла торган җеназа догасы: Əллааһүммə-гъфир лихәйинəə үə мəйитинəə үə
шəəһидинəə үə гааибинəə үə кəбииринəə үə сагыыйринəə үə зəкəринəə үə
үнсəəнəə. Əллааһүммə мəн əхйəйтəһүү миннəə фə əхйиһии галəл-ислəəми үə мəн
тəүəффəйтəһүү миннəə фəтəүəффəһүү галəл-иимəəни үə хусса һəəзəл-мəййитə
бир-раухи үəр-раахәти үəр-рахмəти үəл-мəгфирати үəр-ридуан. Əллааһүммə (ин
кəəнə мүхсинəн фəзид фи-ихсəəниһии үə ин кəəнə мүсииəн фəтəҗəəүəз ганһү)*
үə лəккыйһилəмнə үəл-бүшраа үəл-кəраамəтə үəз-зүлфəə бирахмəтикə йəə
əрхәмəр-раахимиин.
Мəгънəсе:
“Аллаһым!
Безнең
терелəребезгə,
үлгəннəребезгə,
мондагыларга һəм күренмəгəннəргə, олыларыбызга һəм кечелəребезгə, иратларыбызга һəм хатын-кызларыбызга гафу һəм мəгъфирəт бир! Əй Раббыбыз!
Бездəн соң яшəүчелəребезне Ислам буенча яшəт, үлүчелəребезне иман белән
үтер. Хосусән, бу мəрхүмне уңайлыкка, рəхəтлеккə, гафу ителүгə, ризалыгыңа
ирештер. Əй Раббыбыз! Əгəр бу мəрхүм ихсанлы булса, ихсанын (рухи
гүзəллеген) арттыр һəм əгəр ярамас эшлəр кылган булса, гафу ит. Рəхмəтең
белəн үзенə иминлек, сөенечлек, юмартлык һəм якынлык насыйп ит, əй
мəрхəмəтлелəрнең иң мəрхəмəтлесе!”
Мəрхүм ир бала булса, югарыдагы дога “галəл-имəн”нəн соң түбəндəгечə
укыла: “Əллааһүммə-җгальһү лəнəə фəратан үəҗгальһү лəнəə əҗран үə зуһра.
Əллааһүммə-җгальһү лəнəə шəфиган үə мүшəффəган”.
Мəрхүм кыз бала булса “галəл-имəн” нəн соң болай укыла: “Əллааһүммəҗгальһə лəнəə фəратан үəҗгальһə лəнəə əҗран үə зуһра. Əллааһүммə-җгальһə
лəнəə шəəфигатəн үə мүшəффəгатəн”.
* - Хатын-кыз булса, “ин кəəнəт мүхсинəтəн фəзид фи ихсəəниһəə үə ин
кəəнəт мүсиəтəн фəтəҗəəүəз ганһə үə лəккыйһəл-əмнə” дип əйтелə.
МӨҺИМ ИСКƏРМƏЛƏР
а) Күп кенə кешелəр җеназа намазының дүртенче тəкбирендə яки
кулларын һич төшермичə сəлам бирəлəр, яки уң тарафка сəлам биргəндə уң
кулларын, сул тарафка сəлам биргəндə сул кулларын төшерəлəр. Бу
хəрəкəтлəрнең һəр икесе дə ялгыш. Дөресе — дүртенче тəкбирне алганнан соң
кулларны янга төшереп сəлам бирү. (“Дүрəр”, 1/53)
б) Җеназа намазында имам ачык итеп “Əллааһү əкбəр” дип тəкбир əйткəч,
кайбер кешелəр башларын югары күтəрəлəр. Бу да бик ялгыш хəрəкəт. Иң
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дөресе – намаз тəмамланганчы баш белəн дə, бүтəн əгъза белəн дə төрле
хəрəкəтлəр ясамау.
в) Җеназа укылачак җир яисə аяк киеме чиста булмаса, аяк киемен салып
шуның өстенə басалар.
КАБЕР ҺƏМ ДƏФЕН
Җеназа намазы укылгач, табутның дүрт почмагыннан тотып күтəреп бару
сөннəт. Мөмкин булса кимендə кырык адым күтəреп барырга кирəк.
Күтəрүчелəр игътибар белəн һəм табутны бик селкетмичə барырга тиешләр.
Мəетне ташыганда һəм күмгəндə күтəренке тавыш белəн зикер əйтү, мəетне
җиргə индерелгəнче җиргə утыру мəкруһ. Кабер кимендə ярты кеше буе
тирəнлегендə һəм мəет җиңел керерлек киңлектə булырга тиеш. Тирəнрəк
казылса да начар түгел. Кабер казылып беткəч, җир ишелми торган булса, лəхет
алына. Ягъни кабернең кыйбла тарафы мəет сыярлык итеп уела һəм мəет шунда
кертелə. Мəет кабергə кыйбла тарафыннан төшерелə. Кабергə төшергəн кеше
мəетне уң ягына яткырып, йөзен кыйблага каратып куйганда: “Бисмиллəəһ үə
галəə миллəти рәсүлиллəəһ!” — дип əйтə. Кəфеннең баш һəм аяк очларындагы
баулары чишелə. Лəхет эчендəге җеназа өстенə туфрак коелмасын өчен кирпеч
яисə такталар куела. Кирпеч җиңел табылып та, аның урынына такталар яки
ясалма материаллар кую мəкруһ. Кабер туфрак белəн күмелə. Шул ук җирдəн
алынган туфрак белəн күмү шарты белəн җирдəн кимендə бер карыш (аршын)
биегəйтеп, шуннан соң тагын өркəчлəндереп өелə. Өем почмаклап куелмый.
Кабер өстенə зиннəт өчен бина ясау мəкруһ. Чиста булсын дип өстенə
төзелеш кору да мəкруһ. Өй эченə күмү пəйгамбəрлəргə хас. Гүр иясенең
хәтирəсе югалмасын өчен язулы таш куюда гөнаһ юк. Мəетне бина эченə күмү
дə мəкруһ, ярамас эш. Талашып һəм басып алынган урынга да күмәргә ярамый.
Мəет хуҗаларының кайгысын уртаклашу 3 көн. Моннан артыгы мəкруһ санала.
Мəетне сəбəпсез бер шəһəрдəн икенче шəһəргə күчерү файдасыз һəм мəкруһ.
Үлгəн кешелəрнең рухы өчен тəүхид кəлимəсен (тəһлил) әйтергә һəм Коръəн
Кəрим хәтемнəрен укырга ярый. Мондый хәтемнәрдə мəрхүм өчен бик зур əҗер,
савап һəм файда бар. Аннары мəетнең рухын шат итү өчен садака һəм хəерлəр
бирү, фəкыйрьлəргə ярдəм итү - рухи матурлыкның билгесе.
КАБЕР СОРАВЫ
Мəет кабергə куелганнан соң, аның янына ике фəрештə килеп Раббысы,
дине, пəйгамбəре, китабы хакында сорау бирерлəр. Иман, итəгать һəм изге
гамəл иясенə Аллаһы Тəгалə фəрештəлəрнең сорауларына җавап бирерлек көч
бирер. Лəкин кәферлəр һəм гөнаһлылар, баш күтəрүчелəр Мөнкир һəм Нəкир
исемендəге бу сорау бирүче фəрештəлəрен күрүгə, аларның күренешеннəн һəм
олылыгыннан куркып теллəре тотылыр һəм җавап бирə алмаслар.
Фəрештəлəрнең сорауларына җавап бирə алган мөэминнəрне җəннəт
хәбəре белəн сөендерерлəр һəм моннан соң бу мөэминнəргə илаһи ихсан һəм
əҗер килə башлар. Җавап бирə алмаган кәферлəргə һəм гөнаһлыларга исə “Вай,
48

синең хəлең начар!”, - диярлəр. Аларның тəннəренə җəһəннəмнəн мəгънəви бау
бəйлəнер һəм алар кабердə газап чигə башларлар.
КАБЕР СОРАУЛАРЫ ҺƏМ ҖАВАПЛАРЫ
- Раббың кем?
- Раббым – Аллаһы Тəгалə.
- Динең ни?
- Динем – Ислам дине.
- Пəйгамбəрең кем?
- Пəйгамбəрем – Мөхəммəд галәйһис-сəлам.
- Китабың нинди?
- Коръəн Кəрим.
- Кыйблаң кайда?
- Кыйблам – Кəгъбəи-Мөгаззəмə.
- Син кемнең токымыннан?
- Мин хəзрəти Адəм галəйһис-сəлəм токымыннан һəм үзем хак мөселман,
əлхəмдү лиллəəһ.
КАБЕРЛƏРНЕ ЗИЯРАТ ИТҮ
Ирлəр һəм хатыннар өчен каберлəрне зиярат итү матур эш. Анда “Йәсиншəриф”. “Əлһəəкүмүт-тəкəəсүр” сүрəсе, бер “Фатиха” белəн 11 “Ихлас” сүрәсе
укылыр, үлгəннəрнең рухына багышланыр. Кабер өстенə утырып уку катгый
тыелмаса да, дога укымыйча кабергə менү, шунда йоклау һəм пычрату мəкруһ.
Əгəр кабер аркылы үтəргə туры килсə, бер “Фатиха”, унбер тапкыр “Ихлас”
укылып, кабердə яткан мөселман рухынабагышлана һəм шуннан соң гына үтеп
кителə. Кабер өстендəге агачларны кисү һəм үлəннəрне йолку да мəкруһ. Чөнки
агач һəм үлəннəр үскəн дəверлəрендə кабердə ятканнарның гөнаһларын
җиңелəйтəлəр. Корыган агач һəм үлəннəрне кисү, йолку тыелмый. Əммə бу да
урынына карап эшлəнə. Инде аларны утын итеп файдалану əйбəт түгел.
СƏФƏР ТУРЫНДА
Коры җирдə дөя яки җəяү унсигез сəгатьлек (бүгенге исəп белəн 90
километрлык), диңгездə алтмыш миллек бер ераклыкка китү сəфəр хөкеменə
керə. Шул араны үткəн юлчыга шəригать буенча мосафир дилəр. Нинди нəрсə
белəн һəм күпме вакыт эчендə үтсə дə, торган җиренең соңгы өйлəрен үтү белəн
мосафир хөкеменə керə. Юлга чыгып, авылның яки шəһəрнең соңгы өйлəрен
узган кеше юлчы, ягъни үзен мосафир дип исəпли. Сəфəре Рамазан аенда булса,
мосафир уразасын казага калдырырга хаклы. Əмма сəламəтлегенə зыян
китермəсə, ураза тоту хəерлерəк. Дүрт рəкəгатьле фарыз намазларны ике итеп
укый. Əмма ахшам намазының фарызы, витыр намазы һəм дүрт рəкəгатьле
сөннəтлəр тулысынча укыла. Бер кеше 4 рәкәгатьле фарызларны мосафир
булганда 4 итеп укыса, хата эшлəгəн булыр. Бу хата өчен гафу сорау һəм
сəламне соңга калдырганга күрə сəһү сəҗдəсе тиешле була. Сəфəрдə булган
мосафир җирле имамга иярсə, җəмəгать белəн бергə тулысынча укыр. Аның
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үзенə имам вазифасын башкарырга туры килсə, ике рəкəгать кенə укыр һəм
сəлам бирер. Əгəр аңа ияргəн җəмəгать мосафирлардан булса, сəлəм биреп,
намазны имам белəн бергә тəмамларлар. Əгəр ул җəмəгать мосафирлардан
булмаса, намазның калган рəкəгатьлəрен үзлəре укып бетерерлəр. Кыямда яки
“Фатиха” укырлар, яки укымаслар.Укымаган очракта “Фатиха” укыячак кадəр
көтеп, аннан соң рөкугка барырлар. Əгəр мосафир кеше барган җирлəрендə
(шəһəрдə яки авылда) унбиш көн һəм күбрəк торырга исəплəсə, ул мосафир
хөкеменнән чыга һəм намазларын тулысынча укый. Унбиш көн торырга
ниятлəмичə, эшлəренең бетмəве сəбəпле бүген яки иртəгə чыгармын дип айлар
буена, хәтта еллар буена көтсə, барыбер сəфəр хөкемендə була. Мосафир кеше
үз ватанына кайтуга мокыйм хөкеменə керə, ягъни мосафирлыктан чыга. Асыл
ватанында никадəр калса да барыбер мокыйм булып, намазларын тулысынча
укыр.
Сəфəрдə казага калган дүрт рəкəгатьле намазларын мосафир кеше
тукталышта яисə иленə кайткач ике рəкəгатьле итеп үтəр. Əмма мокыйм
булганда казага калдырылган дүрт рəкəгатьле намазларны дүрт рəкəгать итеп
тулысынча укырга тиеш.
Яшəгəн җир (ватан) өч төргə бүленə:
1 – Ватани-асыл;
2 – Ватани-икамəт;
3 – Ватани-сөкнə.
Ватани-асыл: кешенең туып-үскəн һəм өйлəнгəн җире. Туып-үсмəгəн һəм
өйлəнмəгəн җир булса да, шунда яшəргə ниятләп шул урында калырга телəгəн
җиргə дə ватани-асыл дилəр. Ватани-асыл үзе кебек бер ватани-асыл белəн
бозыла. Мəсəлəн: кешенең туып-үскəн җире бер ара аның ватани-асылы булып,
ул башка шəһəрдəн хатын алса, хатынының туып-үскəн җире ватани-асыл
хөкеменнән чыга. Ул элеккеге ватани-асылына кайтып унбиш көннəн азрак
вакыт торса, дүрт рəкəгатьле намазларын кыскартып, ике рəкəгать итеп үтəр.
Мəсəлəн, Казанда туып-үскəн кеше Уфада туып-үскəн кызга өйлəнсə һəм
хатыны белəн Оренбургка барып урнашса, боларның ватани-асылы Оренбург
булып санала һəм җефетлəрнең берсе Казанга яки Уфага килеп, шунда унбиш
көннəн азрак вакытта калмакчы булса, мосафир булып санала һəм дүрт
рəкəгатьле намазларны ике рəкəгатьле итеп укый. Кемнең дə булса бердəн
артык хəлəл хатыны булып, боларның һəркайсысы аерым-аерым шəһəрдə
торсалар, ул кеше хатыны яшəгəн һəр шəһəрдə мокыйм булып хисаплана һəм
намазларын тулы килеш үтəргə тиеш була. Димəк, кешенең гаилəсе белəн
урнашкан, җирлəшкəн җире аның ватани-асылы була. Ватани-асыл ватаниикамəт белəн бозылмаган кебек сəфəргə чыгу белəн дə үзгəрми.
Ватани-икамəт – мосафирның ватани-асылыннан кимендə 90км.
ераклыкта булып, мосафир шунда 15 көн һəм күбрəк торырга исəплəгəн җир. Бу
урында намаз кыскартылмый. Ватани-икамəт икенче бер ватани-икамəт белəн
50

һəм əлбəттə, ватани-асыл белəн бозыла. Ватани-икамəт ватани-сөкнə белəн
бозылмый.
Ватани-сөкнə дигəне югарыда əйткəнчə, мосафирның ватани-асылыннан
кимендə 90км. юл үтеп урнашкан һəм шунда унбиш көннəн азрак торырга
исəплəгəн җир. Ватани-сөкнəдə дүрт рəкəгатьле намазлар ике рəкəгатьле итеп
укыла.
КОРЪƏНДƏГЕ ТИЛƏВƏТ СƏҖДƏЛƏРЕ
Коръəн Кəримдə тилəвəт сəҗдəсе булган аятьлəргә “сəҗдə” дип языла.
Коръəн укыган кеше бу аятьне укыганнан соң сəҗдə кыла, ягъни кыйблага
юнəлеп кулларын күтəрмичə “Əллааһү əкбəр” дип сəҗдəгə бара. Сəҗдəдə өч
тапкыр “Сүбхәнə раббийəл-əгълəə” дип əйтə. Соңра кабаттан “Əллааһү əкбəр”
дип тəкбир əйтеп аякка баса һəм “Сəмигнəə үə əтагнəə гуфраанəкə раббəнəə үə
илəйкəл-мəсыйр” дип əйтə. Сəҗдə аятен ишеткəн кеше дə, тилəвəт сəҗдəсен
кылырга тиеш.
Коръəн Кəримдəге сəҗдə аятьлəре: “Əгъраф” сүрəсе, 206 нчы аять;
“Рәгыд” сүрəсе, 15 нче аять; “Нәхел” сүрəсе, 49 нчы аять; “Исра” сүрəсе, 107
нче аять; “Мəрьям” сүрəсе, 58 нче аять; “Хаҗ” сүрəсе, 18 нче аять; “Фуркан”
сүрəсе, 60 нчы аять; “Нəмел” сүрəсе, 25 нче аять; “Сəҗдə” сүрәсе, 15 нче аять;
“Сад” сүрәсе, 24 нче аять; “Фуссылəт” сүрәсе, 37 нче аять; “Нəҗем” сүрәсе, 62
нче аять; “Иншикак” сүрәсе, 21 нче аять; “Галəкъ” сүрәсе, 19 нчы аять.

МӨБƏРƏК КИЧƏЛƏРДƏ КЫЛЫНА ТОРГАН
ГЫЙБАДƏТЛƏР

МƏҮЛЕД КИЧƏСЕ
Рабигел əүвəл аеның уникенче, ягъни унбереннəн уникесенə каршы
кичəсе - Пəйгамбəр əфəндебез туып дөньяны шəрəфлəндергəн кичə. Бу кичəдə
бер тəсбих намазы укыла. Бу намазга түбəндəгечə ният ителə: “Əй, Раббым! Бу
кичə хөрмəтенə, дөньяны нурга күмгəн сөекле Пəйгамбəребез хөрмəтенə, мине
дə шундый илаһи изгелеккə катнашучы ит. Əллааһү əкбəр”.
РӘГАИБ КИЧƏСЕ
Өч изге айның беренчесе булган Рәҗəб аеның тəүге җомга кичəсе, ягъни
пəнҗешəмбедəн җомгага каршы кичə Рәгаиб кичəсе дип атала. Бу кичəдə ахшам
белəн ястү арасында унике рəкəгать хаҗəт намазы укыла, һəр ике
рəкəгатьтə сəлам бирелə. Һəр рəкəгатьтə бер тапкыр “Фатиха”, өч тапкыр
“Иннəə əнзəлнəəһү”, унике тапкыр “Ихлас” сүрәсе укылыр. Унике рəкəгать
тəмамлангач, җиде яисə җитмеш тапкыр Салəти-өммия укылыр. Ул
түбəндəгечə: Əллааһүммə салли галəə сəйидинəə мүхәммəдинин-нəбийилүммийи үə галəə əəлиһии үə сахбиһии үə сəллим.
Хаҗəт намазына ният болай кылына: “Əй, Раббым! Мине Пəйгамбəр
əфəндебез хөрмəтенə илаһи фəезеңə, илаһи гафуыңа, илаһи ризалыгыңа
ирештер. Изге колларың арасына билгелə. Дөнья һəм ахирəт авырлыкларыннан
азат ит”.
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Шуннан соң, сəҗдəгə барып, җитмеш тапкыр ошбу тəсбих укыла:
“Сүббүүхүн куддүүсүн раббүнəə үə раббүл-мəлəəикəти үəр-руух”. Сəҗдəдəн
торып утыргач, бер мəртəбə шушы дога əйтелə: “Рабби-гъфир үəрхәм үə
тəҗəəүəз гаммəə тəглəм. Иннəкə əнтəл-əгаззүл-əкрам”. Кабат сəҗдəгə барып,
беренче сəҗдəдə укылган “сүббүүхүн куддүүсүн...” янə җитмеш тапкыр укыла.
МИГЪРАҖ КИЧƏСЕ
Рəҗəб аеның 27 нче кичəсе, ягъни 26сыннан 27сенə каршы кичə Мигъраҗ
кичəсе була. Бу кичəдə ястү намазыннан соң унике рəкəгать хаҗəт намазы
укыла. Һəр рəкəгатьтə “Фатиха”дан соң ун тапкыр “Ихлас” сүрәсе укыла һəм
һəр ике рəкəгатьтəн соң сəлəм бирелə. Намаздан соң дүрт тапкыр “Фатиха” һəм
йөз тапкыр: Сүбхәна-ллааһи үəлхəмдү лиллəəһи үə лəə илəəһə иллə-ллааһү
үəллааһү əкбəр. Үə лəə хәүлə үə лəə кувəтə иллəə биллəəһил-галийил-газыыйм.
Йөз тапкыр: “Əстəгъфиру-ллааһəл-газыыйм үə əтүүбү илəйик” дип һəм 100
тапкыр салават укыла. Югарыда əйтелгəн намаз 12 рəкəгать урынына 100
рəкəгать итеп тə укыла ала.
БƏРАƏТ КИЧƏСЕ
Шəгъбан аеның унбишенче кичəсе, ягъни унбишенə каршы кичə бəраəт
кичəсе дип атала. Бу кичəдə йөз рəкəгать намаз кылган кеше, шул ел эчендə
үлсə, шəһит буларак үлер, ягъни шəһитлəргə тиң изге булып саналыр.
Бəраəт кичəсе намазына түбəндəгечə ният ителə: “Əй Раббым! Ният иттем
бу намазга, күңел тупаслыгыннан һəм дөнья басуыннан котылу өчен, шулай ук
илаһи гафуыңа һəм бəхетлелəр дəфтəренə язылуым өчен...”. Бу намазда ике
рəкəгать саен сəлам бирелə. Һəр рəкəгатьтə бер тапкыр “Фатиха”, ун тапкыр
“Ихлас” сүрәсе укыла. Йөз рəкəгать намаз шулай ук тəмам ителер.
Намаздан соң укыла торган догалар:
14 тапкыр “Əстəгъфиру-ллааһəл-газыыймə үə əтүүбү илəйиик”, шулай ук
14 тапкыр “Əллааһүммə салли үə сəллим үə бəəрик галəə Мүхәммəдин үə галəə
əəли Мүхәммəд”. 14 тапкыр “Фатиха”, 14 тапкыр “Аятел-көрси”, 14 тапкыр
“Лəкад җəə əкүм”, бер тапкыр “Йәсин”, 14 тапкыр “Ихлас”, 14 тапкыр
“Фəлəкъ”, 14 тапкыр “Нəс” һəм 14 мəртəбə “Сүбхәна-ллааһи үəлхәмдү лиллəəһи
үə лəə илəəһə иллəллааһү үəллааһү əкбəр. Үə лəə хәүлə үə лəə кувəтə иллəə
биллəəһил-галийил-газыыйм”. 14 тапкыр Салəти мөнҗия укыла һəм дога
кылына.
КАДЕР КИЧƏСЕ
Кадер кичəсендə дүрт рəкəгать намаз укыла. Ике рəкəгатьтән соң сəлам
бирелə. Беренче рəкəгатьтə бер тапкыр “Фатиха”, өч тапкыр “Иннəə
əнзəлнəəһү”, икенче рəкəгатьтə бер тапкыр “Фатиха”, өч тапкыр “Куль һүвəллааһү əхәд”, өченче рəкəгатьтə бер тапкыр “Фатиха”, өч тапкыр “Иннəə
əнзəлнəəһү”, дүртенче рəкəгатьтə бер тапкыр “Фатиха”, өч тапкыр “Куль һүвəллааһү əхəд” укыла. Бу намазга түбəндəгечə ният əйтелə: “Əй Раббым! Бу кичə
хөрмəтенə, Пəйгамбəребез хөрмəтенə, рәхмəтең хөрмəтенə минем тəүбəлəремне
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кабул əйлə. Илаһи гафуыңа, фəезеңə һəм илаһи изгелегеңə кушылучылар
арасына керт!”
Намаздан соң бер тапкыр: Əллааһү əкбəр, Əллааһү əкбəр. Лəə илəəһə
иллəллааһү үəллааһү əкбəр. Əллааһү əкбəр үə лиллəəһил-хəмд, дип; йөз тапкыр
“Иннəə əнзəлнəəһү”, йөз тапкыр “Əлəм нəшрах лəкə садрак” һəм йөз тапкыр
“Əллааһүммə иннəкə гафуун кəриимүн түхиббүл гафуə фагфү ганнии”, дип
әйтелә.

УРАЗА

Исламның өченче шарты – ураза. Ураза – гыйбəдəт кылу нияте белəн
имсәктән башлап кояш баеганчыга кадəр ашаудан, эчүдəн һəм җенси
мөнəсəбəттəн тыелу.
Уразаның фарызлары:
1 – Ният итү.
2 – Ниятнең əүвəлге һəм ахыргы вакытын белү.
3 – Имсәктән кояш батканчы уразаны боза торган нəрсəлəрдəн саклану.
Уразаның башланган вакыты “имсәк” дип, тəмамланган вакыты “ифтар”
дип атала.
УРАЗАНЫҢ ТӨРЛƏРЕ
Ураза алты төрле була:
1 – Фарыз;
2 – Ваҗиб;
3 – Сөннəт;
4 – Мəндүб;
5 – Нəфел;
6 – Мəкруһ.
Фарыз ураза — Рамазан ае уразасының вакытында тотылуы һəм казасы,
кəффарəт уразасы.
Ваҗиб ураза — бозылган нəфел уразасының казасы һəм нəзер уразасы.
Сөннəт ураза — мөхəррəм аеның 9 нчы көне белəн рəттəн гашура
(Мөхəррəм аеның 10нчы көне) көнендə тотылган ураза.
Мəндүб ураза — һəр айда өчəр көн тотыла торган ураза. Бу өч көн
“əййəмү-бəйд” (ак көннəр), ягъни ай тулганда һиҗри аеның 13, 14, 15 нче
көннəре.
Нəфел ураза — шушы əйтелгəн ураза төрлəреннəн тыш мəкруһ булмаган
бүтəн уразалар нəфел уразасы диелə.
Мəкруһ ураза — гашура көнендə генə тотылган ураза (ягъни мөхəррəм
аеның рәттән тугызынчы яисə унберенче көнендə тотылмаган ураза). Рамазан
бəйрəменең беренче, Корбан бəйрəменең 1,2,3,4нче көннəрендə ураза тоту
хәрамга якын мəкруһ санала.
Ураза тагын ике төргə бүленə:
53

1 – Кичтəн үк ният ителə торганнары: Рамазан аенда тотылмаган
уразаның казасы, нəфел ураза булып бозылган һəм көненə көн тотылган ураза,
кəффарəт уразалары, вакыты билгеле булмаган нəзер уразалары – мондый төр
уразаларда кичтəн үк ният итү шарт.
2 – Кичтəн үк аерым ният ителмəгəннəре: Рамазан аеның уразасы, вакыты
билгеле булган нəзер һəм нəфел уразаларга кичтəн ният итү шарт түгел.
Ният итү кичтəн генə түгел (əгəр таң беленгəннəн башлап ураза шартлары
үтəлсə), өйлə намазына 15 минут калганчыга кадəр ниятләнсә дə дөрес.
Рамазан уразасына гадəти ураза дип ният ителсə дə, нəфел яисə башка төр
ураза дип ниятлəнсə дə, барыбер Рамазан уразасы булыр.
УРАЗАНЫ БОЗЫП, ГАДИ КАЗА КЫЛЫРГА МƏҖБҮР ИТƏ
ТОРГАН НƏРСƏЛƏР
1 – Ураза исендə булып, тамакка бер нəрсəнең керүе;
2 – Авызны чайкаганда, борынына су алганда эчкə су китү;
3 – Уразага өйлəдəн соң ниятлəү (ниятнең вакыты үтүе);
4 – Онытылып берəр нəрсəне йотып җибәргəннəн соң, барыбер уразам
бозылды дип, нəрсə дə булса ашау;
5 – Авызга кергəн яңгыр яисə кар суын йоту;
6 – Укол кадату;
7 – Борынга дару салу;
8 – Колакка май салу;
9 – Ялгышып, таң беленгəч сəхəр ашау;
10 – Ялгышып, инде кояш батты дип авыз ачу;
11 – Косыгыңны йоту;
12 – Дустыңның яки хатыныңан башкасының төкереген йоту;
13 – Үз төкерегеңне тышка чыгарып, кире йоту;
14 – Чыланган яисə майланган бармагыңны оят төшлəреңə кертү;
15 – Теш канаганда, кан төкеректəн артык яисə тигез булган
хәлдə,төкерекне йоту;
16 – Хуш исле нəрсəлəрне яндырып, төтенен авызга алу (тəмəке һ.б. белəн
хушлану).
УРАЗАНЫ БОЗЫП, КАЗА ҺƏМ КƏФФАРƏТ КЫЛЫРГА МƏҖБҮР
ИТКƏН НƏРСƏЛƏР
1 – Белə торып ашау-эчү;
2 – Белə торып җенси мөнəсəбəткə керү;
3 – Белə торып тəмəке һ.б. тарту;
4 – Гайбəт сөйлəгəч, “уразам бозылды” дип, белə торып ашау;
5 – Хатынының яки кемнең дə булса (мəсəлəн сөйгəн кешеңнең,
балаңның) төкереген йоту;
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Шушы саналган гамəллəрнең берсен кылган кеше бозган уразасын каза
кылудан тыш гөнаһысына кəффарəт кылып, арасын бүлмичə ике ай тоташ ураза
тотарга тиешле була.
УРАЗАЛЫ ЧАГЫНДА МƏКРУҺ БУЛГАН НƏРСƏЛƏР
1 – Кирəге булмыйча, нəрсəне дə булса татып карау;
2 – Кирəге булмыйча, нəрсəне дə булса чəйнəү;
3 – Алдан чəйнəлеп тəме калмаган сагызны чəйнəү (тəмле, татлы сагызлар
уразаны боза).
4 – Зəүҗəсен (ирен, хатынын) үбү;
5 – Зəүҗəсенə сарылу;
6 – Төкерегеңне авызга җыеп йоту;
7 – Кан алдыру.
УРАЗАНЫ БОЗМЫЙ ТОРГАН НƏРСƏЛƏР
1 – Онытылып китеп ашау-эчү һəм җенси мөнəсəбəткə керү;
2 – Бер-береңə тию, уйнашу һəм үбешү, үбү нəтиҗəсендə түгел, ə
сокланып карау яки хыяллану нəтиҗəсендə мəни (поллюция) чыгу;
3 – Йоклаганда төшлəнү (мəни чыгу);
4 – Үбү (əгəр мəни чыкмаса);
5 – Иртəнге йокыдан тилергəн хәлдə уяну;
6 – Авызга килгəн лайланы йоту;
7 – Борыннан килгəн сыекчаны йоту;
8 – Колакка су керү.
9 – Сəхəр ашаганда тешлəр арасында калган азыкны, əгəр ул борчактан
зур булмаса, йотып җибəрү;
10 – Телəмичə косу (күп булса да зарар бирмəс);
11 – Сөрмə тарту;
12 – Гайбəт сөйлəү;
13 – Күзгə дару тамызу.
ФИТЫР САДАКАСЫ
Фитыр садакасы нисап микъдарына ия булган һəр мөселманга ваҗиб.
Фитыр бирүнең ваҗиб буллу шартлары: мөселман булу, азат (кол түгел) булу
һəм нисап микъдарынча мал-мөлкəткə ия булу. Əмма зəкяттəн аермалы буларак,
фитыр бирү өчен мөлкəтенең арта баруы шарт түгел. Хəтта үз хаҗəтлəренең бер
еллык микъдарыннан артык мөлкəт булырга тиешле дигəн шарт та куелмый.
Зəкəт бирелə торган җирлəргə фитыр садакасын да бирергə була. Фитыр
садакасы, Рамазан бəйрəме көненең таңыннан алып, бəйрəм намазы
тəмамланганчы бирелə. Алдан бирсəң дə ярый.
ТƏРАВИХ НАМАЗЫ
Тəравих намазы хатын-кызга һəм ирлəргə сөннəти-мөəккəдə булып,
егерме рəкəгатьтəн тора. Җəмəгать белəн дə, ялгыз да башкарыла. Рамазан
аеның сөннəте дип санала. Ястү намазыннан соң, витыр намазыннан əүвəлрəк
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укыла. Һəр ике яисə дүрт рəкəгатьтəн соң сəлам бирелə. Һəр сəламнəн соң бераз
утыру сөннəт. Бу хəлдə салават, “Салəти-өммия”, аять һəм догалар укылыр.
Имам тəравихта, артындагы җəмəгатьнең торышына аеруча игътибар итəр. Əгəр
бу намазда шəфигый мəзһəбендəгелəр булса, ике рəкəгать саен сəлам бирер.

ЗƏКЯТ

Исламның дүртенче шарты – зəкят. Зəкят — мал-мөлкəтнең билгеле бер
өлешен, махсус шартларда, билгеле бер кешелəр төркеменə мөлкəт итеп бирү.
Шуңа күрə, бер кеше зəкят бирү нияте белəн фəкыйрьне туйдырса, бу мөлкəт
булмаган өчен зəкят булып саналмый.
Зəкятнең фарыз шартлары: балигъ, акыллы һəм азат булган, бурычы
булмаган мөселманның үз ихтыяҗларыннан арткан һəм өстеннəн бер ел үткəн
билгеле күлəмдəге мал-мөлкəткə (нисапка) хуҗа булуы. Аермалы буларак, малмөлкəтнең арта баруы шарт. Əмма алтын һəм көмеш артып бармаса да, алар
нисап микъдарында булса, зəкят бирелə.
Нисап: Зəкят өчен дин буенча төгəл билгелəмə бар, бурычларыннан тыш
кимендə егерме мискал (80 грамм) алтын яки шуңа тиң акча яисə сатулык малы
булу.
Нисап микъдарында булган акчаның кырыктан бер өлеше зəкят итеп
бирелə. Мал-туардан зəкят терлекнең төренə карап бирелə: кырык сарыктан бер
сарык, биш дөядəн бер сарык, утыз сыердан бер бозау. Шулай ук рудадан да
(җир астындагы тимер һəм минераллар) зəкят бирелə.
ГОШЕР
Гошер - җир үсемлеклəренең зəкяте.Уңыштан уннан берен бирү. Əгəр җир
акча түлəп сулана торган булса егермедəн берсе бирелə. Гошер бирелə торган
нəрсəлəр: бодай, арпа, дөге, бəрəңге, карбыз, кыяр, баклажан, печəн, зəйтүн,
көнҗет, бал, шикəр чигендере, җилəк-җимеш кебек ризыклар.
ЗƏКЯТ БИРЕЛƏ ТОРГАН ТӨРКЕМНƏР
1 – Зəкят бирерлек нисапка ия булмаган фəкыйрьлəр.
2 – Бер нəрсəлəре дə булмаган мескеннəр.
3 – Зəкят җыючы махсус кешелəр.
4 – Мөəллəфəи-кулюб.
5 – Коллыктан котылачак кешелəр.
6 – Бурычын түли алмаган бурычлылар.
7 – Фи сəбилиллəһ (Аллаһ юлында булганнар).
8 – Юлда акчасыз калганнар.
Зякəтне бу сигез төркемнең кайсысына да бирергə мөмкин, лəкин бирелүе
иң фазыйлəтле булган төркем – бернəрсəсе дə булмаган мескеннəр һəм Аллаһ
юлында булучылар.

ХАҖ

Исламның бишенче шарты – хаҗ. Хаҗ — зөлхиҗҗə аенда ихрамга кереп
Гарәфə көне Гарәфәт тавында вакыф кылу (көтеп тору), аннан соң Кəгъбəне
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таваф кылудан гыйбарəт. Мөмкинчелеге булган һəр мөселманга гомерендə бер
тапкыр хаҗга бару фарыз санала.
ХАҖНЫҢ ФАРЫЗ ШАРТЛАРЫ
1 – Мөселман булу.
2 – Балигъ булу.
3 – Акыллы булу.
4 – Азат булу (кол булмау).
5 – Төп ихтыяҗлары үзенə, өенə əйлəнеп кайтканчы һəм гаилəсенə шул
дəвердə яшəргə җитəрлек матди хəлдə булу.
6 – Ислам мəмлəкəте булмаган җирдə яшəүче мөселманның хаҗның
фарыз икəнлеген белүе.
ХАҖНЫҢ ҮТƏЛҮЕНЕҢ ФАРЫЗ БУЛУ ШАРТЛАРЫ
1 – Тəннең сəламəт булуы.
2 – Юл иминлеге булу.
3 - Əгəр хаҗга баручы кеше хатын булса, аның янында ире яисə аңа
никахланырга ярамый торган берəр якыны (улы, əтисе һ.б.) булу.
4 – Ире үлгəн яисə аерылган хатынның гыйддəт дəвере (толлык вакыты)
тəмамланган булу.
5 – Зинданда булмау.
ХАҖНЫҢ ДӨРЕС КЫЛУЧЫ ШАРТЛАРЫ
1. Ихрам (Хаҗ нияте белəн ихрамга керү).
2. Вакыт (Зөлхиҗҗə ае).
3. Мəкəн (Кəгъбə һəм Гарәфəт).
4. Ислам (ягъни мөселман булу).
Хаҗ хакында тагын киңрəк белергə телəгəннəр безнең “Кыскача хаҗ
белешмəсе” дигəн əсəребезне укый алалар.
КОРБАН
Корбан – Аллаһы Тəгалəгə мəгънəви якынлык өчен, аның телəге буенча
корбан бəйрəме көннəрендə билгеле хайванны чалу. Үзлəренə фитыр садакасы
йөклəтелгəн кешелəргə корбан да йөклəтелə. Ягъни, нисап иясе булган һəр азат
һəм мокыйм мөселман кешегə корбан чалу ваҗиб. Аллаһ ризалыгы өчен чын
бер ният белəн чалына торган корбаннан аккан беренче тамчы кан белəн бергə,
корбан хуҗасының гөнаһлары юылыр дип ачыкланган.
КОРБАН ЧАЛУ ВАКЫТЫ
Корбанлыкның чалыну вакыты - Корбан бəйрəменең 1, 2 һəм 3нче
көннəре. Əмма көннəр хисабында хаталанудан һəм бəхəслəрдəн котылу өчен,
корбан чалуны бəйрəмнең өченче көненə калдырмау хəерле санала. Иң яхшысы
– корбанны беренче көндə чалу.
КОРБАН ЧАЛУ ТƏРТИБЕ
1 – Терлекне интектермичə, кыйблага каратып яткырырга кирəк;
2 – Ул аягында чакта корбан догасы укыла;
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3 - Өч тапкыр “Əллааһү əкбəр, Əллааһү əкбəр, лəə илəəһə иллə-ллааһү
үəллааһү əкбəр, Əллааһү əкбəр үə лиллəəһил-хəмд” дип тəкбир əйтелə.
Корбан чалуга ният итү:
“Əй, Раббым! Бу тəнем сиңа каршы шулкадəр хата, гөнаһ кылды, гафу
ителүем өчен бу тəнемне Сиңа корбан итəргə тиеш булам, фəкать Синең əмерең
буенча, кеше үз-үзен корбан итү хәрам булганлыктан, үзем урынына бу
хайванны чаламын. Əй, Раббым! Кабул ит. Бисмиллəһи, Əллааһү əкбəр!” – дип
корбанлык киселə. Корбан хуҗасы корбанын үзе чалса, бу иң яхшысы. Əмма
үзе булдыра алмаса, бу эшне бүтəн мөселманга тапшырып, үзе ниятен укый һəм
карап тору хәерлерəк.
Корбанлыкның ите өчкə бүленə: беренче өлеше үз гаилəсенə, икенче
өлеше туганнары һəм дуслары белəн кунак мəҗлесенə, өченче өлеше
фəкыйрьлəргə садака итеп бирелə.
НӘРСӘ УЛ ГӨНАҺ ҺƏМ ТӨП ГӨНАҺЛАР
Гөнаһ – Аллаһ тарафыннан тыелган һəм хәрам дип игълан иткəн бер
нəрсəне эшлəү.
Гөнаһ ике төрле була:
1 – Зур гөнаһлар.
2 – Кече гөнаһлар.
Зур гөнаһлар:
1 – Аллаһыга ширек кылу.
2 – Кеше үтерү.
3 – Намуслы бер кешегə яла ягу.
4 – Зина кылу.
5 – (Мөселманнар сафында) сугыштан качу.
6 – Сихер белəн шөгыльлəнү, сихерлəү һəм сихерлəтү.
7 – Ятим малын ашау.
8 - Əни һəм əтинең шəригатькə туры килгəн телəклəренə
каршы килү.
9 – Ихрамда (Хәрам шəрифтə) гөнаһ эшлəү.
10 – Риба эшлəү.
11 – Урлашу.
12 – Исерткеч эчү.
Югарыда саналган 12 гөнаһларга тиң дəрəҗəдə начар эшлəр күп эшлəнсə,
алар да зур гөнаһ булып санала. Дəвамлы эшлəнгəн кечкенə гөнаһлар да зур
гөнаһка əверелə.
ГӨНАҺЛАРДАН КОТЫЛУ ЧАРАЛАРЫ
Тəүбə һəм истигъфар
Матди пычракны сабын һəм су белəн чистартып булган кебек, күңелне
каралткан, кешене җəһəннəмгə юнəлткəн мəгънəви пычрак һəм авыруларны да
бетерə торган чаралар бар: тəүбə, гафу сорау, үкенү һəм күздəн яшь агызу. Төп
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табигате белəн кеше гаять гүзəл итеп яратылган. Пəйгамбəр əфəндебез кеше
күңеле асылда көзге кебек пакь булуын бəян итə. Кеше бу илаһи күңел
пакьлеген каралта, күңелен нурга тутырасы урында гыйсьян (фетнә) һəм тугъян
(ярсыну) нəтиҗəсендə күңеленə шөбһə, вəсвəсə, фетнə, бозыклык, ачу тоту, үч
алу һəм хөсет кебек бозык хислəр тутырса, куркыныч бер рухи авыруга дучар
була. Бу авырудан дəваланмаса, Аллаһ сакласын, бара торган җире җəһəннəм
булыр. Бу авырулардан котылу чарасы – тəүбə һəм истигъфар кылып (Аллаһтан
гафу сорау), күңелеңнəн начар ниятләрне һəм хислəрне чыгарып, үкенү, күз
яшьлəрен түгү.
Каткан күңеллəрегезне Аллаһыны уйлап, Аны зикер итеп йомшартыгыз,
каралган хислəрегезне тəүбə-истигъфар һəм үкенү яшьлəре белəн пакълагыз!
Бигрəктə төн һəм сəһəр вакытларында намаз укып, салават әйтеп һəм догалар
кылып, Аллаһының мəгъфирәтенә һəм ризалыгына ирешүне телəргə тиешлебез.
ӨМЕТСЕЗЛЕК ДӨРЕС ТҮГЕЛ
Имин булу да, өметсезлəнү дə дөрес түгел – көферлек булып санала.
Ягъни, “Мин шулкадəр изгелеклəр эшлəдем, инде җəннəтле булдым” - дип
ышану һəм үзен Аллһының ачуыннан имин дип күрү, яки “Мин шул кадəр
гөнаһлар эшлəдем инде, миңа җəһəннəмнəн котылу юлы юк”, - дип
өметсезлеккə төшү көферлек. Пəйгамбəребез: “Мөэмин курку белəн өмет
арасын өзмəгəн хəлдə, үзенең җитешсезлеклəрен белеп, курку хисеннəн дə азат
булмаячак”, — дигəн. Əгəр Кыямəттə бер кешенең җəннəтле икəнен əйтсəлəр:
“Мин шул кеше микəн?” — дип гаҗəплəнгəн кебек, берəү тəмуглы булса: “Мин
микəн”, — дип гаҗəплəнер.
ТƏҮБƏНЕҢ КАБУЛ БУЛУ ШАРТЛАРЫ
1 – Кеше кылган гөнаһының зарарын танырга тиеш, чөнки гөнаһ кешене
дөнья һəм ахирəт бəхетеннəн ераклаштырыр.
2 – Кылган гөнаһлары өчен күңелендə газап һəм үкенү булырга тиеш.
3 – Моннан соң шундый гөнаһларны кылмаска дигəн ныклы карарга
килергə тиеш.
Эшлəгəн гөнаһ урынына шул ук вакытта изгелек кылу, явызлыгы тигəн
кешелəр белəн бəхиллəшү, ризалашу һəм намаз укып истигъфар кылу тиешле.
Иң зур истигъфар — тəсбих намазы.
Күңел игътибарсыз булып, гөнаһ эшлəргə телəп торган хәлдə, тел белəн
генə тəүбə-истигъфар кылуның файдасы юк.
Зур истигъфар догалары
Сүбхәна-ллааһи үə бихәмдиһи сүбхәна-ллааһил-газыыйм, əстəгъфируллааһəл-газыыймə үə əтүүбү илəйик.
Бигрəк тə зур гөнаһлар кылган кешелəр түбəндəге доганы кат-кат
кабатларга тиешлəр: “Əллааһүммə мəгъфиратүкə əүсəг мин зүнүүбии үə
рахмəтүкə əрҗəə гыйндии мин гамəли”.
ҖИҺАД
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Җиһад – Аллаһының динен тарату өчен эшлəнгəн актив эшлəр.
Мөселманнар көндəлек гыйбадəтлəрен һəм дини вазифаларын үтəү белəн бергə
җиһадта да катнашырга тиешлəр.
Бидгать (дингə яңалык кертү) һəм дингə яла-ягучылар белəн көрəшү,
иманны һəм əхлакны корыта торган иҗтимагый күренешлəрне бетерергə
тырышу һəм малыңны да, бөтен барлыгыңны да кызганмыйча бу юлга сарыф
итү һəр мөселманга йөклəтелгəн вазифа.
Җиһад Аллаһ сүзен тарату өчен эшлəнə. Ягъни Аллаһы Тəгалəнең нурын
һəр җиргə җиткерү, бу нур белəн нурланганнарның иманын көфердəн саклау, бу
нур
ирешмəгəн күңеллəргə шул нурны ирештерү – җиһадның максаты шул.
Чын белəн ялган төрле шəкел һəм сурəтлəрдə, төрле рəвештə һəрвакыт үзара
көрəштə булганлыктан, җиһад та Кыямəткə кадəр барыр. Бу көрəштə һəр
мөселман хаклык ягында булып, хаклыкның җиңүе, көфернең һəм кяферлəрнең
җиңелүе өчен бөтен көче белəн омтылырга һəм тырышырга, өлеш кертергə
тиеш. Чын мөселман кеше, бер əхлаксызлык күрсə, аны эшлəмəс өчен
тырышырга тиеш. Бу җиһадның заһири (күренə торган) ягы.
Шулай ук җиһадның батыни (күренмəгəн) ягы бар, бу — үз күңелеңдəге
нəфескə каршы көрəшү. Бу җиһадларның иң олысы. Пəйгамбəребез җиһадның
əһəмиятен кайбер мөбарəк хəдислəре белəн белдергəн: “Бер кеше Аллаһ
юлында җиһад кылмыйча һəм күңеленнəн булса да җиһад хислəрен кичермичə
үлеп китсə, ул Бер монафикъ бəндəдән саналып үлгəн була”. “Җиһад
хатыннарга да һəм ирлəргə дə фарыз”. “Җиһадтан качкан үзен мөселман
димəсен”. “Арагыздан берəү бер тискəре нəрсə күрсə, аны куллары белəн
төзəтсен. Кулыннан килмəсə, теле белəн төзəтергə омтылсын. Теленнəн дə
килмəсə, күңеле белəн каршы булсын”.
МӨСЕЛМАННАРНЫҢ ҖƏМГЫЯТЬТӘГЕ ВАЗИФАЛАРЫ
1-Күрше хакы
Гаилəбездән һəм туганнарыбыздан соң безгә иң якын булган кешеләр —
күршелəребез. Күрше хакын бик ныклы рəвештə саклап, кулыбыз,телебез һəм
башка хəрəкəтлəребез белəн аларны рəнҗетмəскə тиешлебез.Чөнки Пəйгамбəр
Əфəндебез: “Миңа Җəбраил фəрештə күрше хакы турында шундый нəрсəлəр
əйтте, мин күрше күршенең малына варис булыр инде дигəн фикергə килдем”, –
дигән.
2-Мосафир хакы
Пəйгамбəр Əфəндебез бер хәдисендə: “Кем дə кем Аллаһыга һəм Ахирəт
көненə иман китерсə, мосафирны да хөрмəт итсен”, - дип боерган. Бигрəк тə
мосафир килгəн җирендə юклыкка һəм тарлыкка сəбəп булмыйча, киресенчə,
бəракəт һəм муллыкка сəбəп булачагын ачыклап: “Мосафир килгəн өйгə ун
өлеш белəн килер, берсен ашаса тугызны калдырыр” - дип əйткəн.
3-Башка иҗтимагый вазифаларыбыз
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Башкаларның хакларын тану һəм берəүгə дə зарар китермəү. Намус һəм
мал-мөлкəт хакларына игътибар бирү. Яхшылык эшлəү, берəүгə дə көнчелек
кылмау. Башкаларны кимсетмəү, алардан көлмəү. Башкаларның гаеплəрен
уртага чыгармау.
КАЙБЕР ДОГАЛАР
Иртəн, өйдəн чыкканда укыла:
Бисмиллəəһи, тəүəккəлтү галə-ллааһи лəə хәүлə үə лəə куввəтə иллəə
биллəəһил-галийил-газыыйм.
Иртəн, бигрəк тə урамда һəм базарда укыла:
Лəə илəəһə иллə-ллааһү үəхдəһүү лəə шəриикə лəһ. Лəһүл-мүлкү үə лəһүлхәмдү йүхйии үə йүмиит. Үə һүə хәййүл-лəə йəмүүт. Бийəдиһил-хайир, үə һүə
галəə күлли шəй ин кадиир.
Мəгънəсе: “Аллаһыдан башка һичбер илаһ юк. Ул гына бар. Аның
тиңдәше, уртагы юк. Ул үтерер һəм терелтер. Ул тере һəм үлмəс. Һəр хəерлелек
Аның кодрəтендə. Аның һəрнəрсəгə көче җитəр”.
Шушы доганы һəр иртəдə унбер тапкыр, хəтта йөргəн вакытларда да –
юлларда, урамнарда, һəр җирдə укырга кирəк. Пəйгамбəр Əфəндебез: “Бу
доганы укыганнарга Аллаһы Тəгалə миллионлаган савап бирер, миллионлаган
гөнаһын юар, миллионлаган дəрəҗəлəргə күтəрер”,— дип боерган. Укыган
мөэминнең иманы чистарыр. Бу дога Рəсүлебезнең шəфəгате, ярдəме өчен иң
бөек сəбəп.
Сүбхәна-ллааһи мил-əл миизəəни үə мүнтəһəл-гыйльми үə мəблəгар-ризаа
үə зинəтəл-гарш.
Мəгънəсе: “Аллаһының мизаны (үлчəве) тулганчы, гыйлемнең чиксезлеге
кадәр, ризалыгына ирешкəнче һəм Гарешенең авырлыгы кадәр тəсбих итəргə
əзермен”.
Бу доганы һəр иртəн, һəр кичен өч мəртəбə укырга кирəк. Бу дога
гомернең озын һəм бəхетле булуына, иман белəн вафат булуга, кабер
газабыннан котылуга, сират күпереннəн үтүгə һəм җəннəткə лаек булуга бер
чара.
Бəдрəфкə кергəндə укыла торган дога:
Əгуузү биллəəһи минəл-хүбси үəл-хәбəəис.
Бəдрəфтəн чыккач укыла торган дога:
Əлхәмдү лиллəəһил-лəзии əзһəбə ганнил-əзəə үə гаафəəни мин зəəлик.
Мəгънəсе: “Җəфа биргəн нəрсəлəрдəн мине коткарып пакьләүче Аллаһы
Тəгалəгə мактау булсын”.
Бəдрəфтəн чыкканда укыла торган бу доганы даими укучылар бəвел һəм
тəһарəт юлларында авырлык күрмəслəр. Бəдрəфкә һəм мунчага сул аяк белəн
керәлəр, уң аяк белəн чыгалар. Өйгə һəм мəчеткə исə уң аяк белəн кереп, сул аяк
белəн чыгарга кирəк.
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Куркыныч төш күргəч укыла торган дога:
Куркыныч төш күргəн кеше ул төшнең тормышка ашмавы өчен, “Һүəллааһүл-лəзии ...” не укыр һəм бер тапкыр “Фатиха”, унбер тапкыр “Ихлас”
сүрәсен укып, Пəйгамбəребезнең рухына багышлап: “Əй Раббым! Əгəр шушы
күргəн төшем хəерле булса, хəерлеген дəвамлы кыл, əгəр яман төш булса,
хəерлегə əверелдер. Хəерлесе безгə, яманы дошманнарга булсын”, - дип дога
кылыр.
Күңелле төш булса да, ул тиз эшлəнсен өчен, бер тапкыр “Фатиха”, 11
тапкыр “Ихлас” сүрәсен укып, Рəсүлулла əфəндебезгə багышларга кирəк.
Аллаһының ярдəме һəм рөхсəте белəн бай булу өчен иртə-кич
түбəндəге доганы өчəр тапкыр укырга кирəк:
Йəə хәмиидəл-фигали зəлмəнни галəə җəмииги халкыйһи билүтфиһ.
Мəгънəсе: “Əй барча əйтелгəн мактауларга лаек булган һəм игелеге белəн
барча мəхлукларга ризык биреп торучы (Раббым!)”.
Кичен ятканда укыла торган дога:
Əллааһүммə бисмикə əмүүтү үə əхйəə.
Мəгънəсе: “Əй Аллаһым! Исемең белəн үлеп, исемең белəн терелергə
язсын!”
Иртəн торганда укыла торган дога:
Əлхәмдү лиллəəһи-ллəзии əхйəəнə бəгдə мəə əмəтəнəə үə илəйһил-бəгсү
үəн-нүшүүр.
Мəгънəсе: “Мактау булсын ул Аллаһы Тəгалəгə. Үлгəннəн соң да безне
терелтер. Үлгəннəн соң Мəхшəргə терелеп бару Аңа”.
Һəрвакыт зур файда китерə торган догалар:
Əллааһүммə əринəл-хакка хаккаү-үəрзукнəл-иттибəга илəйһи үə
əринəл-бəəтыйлə бəəтыйлəн үəрзукнəл-иҗтинəəбə ганһ.
Мəгънəсе: “Əй Аллаһым! Безгə хакны хак итеп күрсəт һəм безне хакка
буйсынулы кыл. Ялгышны ялгыш итеп күрсəт һəм безне аннан өстенрəк,
читтəрəк кыл!”
Əллааһүммə йəə мүкаллибəл-кулүүб, сəббит калбии галəə дииникə үə
таагатикəл-ислəəм.
Мəгънəсе: “Əй күңеллəрне төрлечə бора алучы Раббым! Минем
күңелемне дингə һəм Исламга итəгать рухында карарлаштыр!”
Бəлагə очраган берəүне күргəндə (ул бəланең үзеңə килмəвен телəп)
укыла торган дога:
Əлхəмдү лиллəəһил-лəзии гаафəəнии мим-мəбтəлəəкə биһии үə
фəззалəнии галəə кəсиирим миммəн халəка тəфзыйлəə.
Мəгънəсе: “Син дучар булган бу хəлдəн миңа ерак торырга мөмкинлек
биргəн өчен һəм мине үзе яраткан бик күп кешелəрдəн изгерəк кылып, өстенлек
биргəн өчен Аллаһыга хəмед (мактау) булсын”.
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Бу дөньяда башка кешелəрдəн көлеп, аларны гаеплəргə ашыгырга ярамый.
Чөнки көлке үзеңə иярə килер дилəр.

Иртəнге намазның
укылачак дога

сөннəте

белəн

фарызы

арасында

Йəə хаййү, йəə каййүүм, йəə зəл-җəлəəли үəл-икраам. Əс-əлүкə əн түхйийə
калбии бинуури мəгърифəтикə əбəдəə. Йəə Əллааһү, йəə Əллааһү, йəə Əллааһ,
йəə бəдиигас-сəмəəүəəти үəл-ард.
Мəгънəсе: “Əй һəрвакыт бар һəм уяу булучы Аллаһым! Əй Җəлəл һəм
Кəрам иясе булган Раббым! Əй, җирне-күкне тиңсез гүзəллек белəн яратучы
(бар итүче) Аллаһым! Əй Аллаһым, əй Аллаһым, əй Аллаһым! Күңелемне
мəңгелек мəгърифəт нуры белəн яктыртсаң иде”.
Бу доганы даими укыган кешелəрнең иман белəн вафат булулары өмет
ителер.
Иртəн иртүк торуның гүзəллеклəре хакында
Барча ризык иртəн өлəшелгəн булганга, бу вакытны йокыда булганнарның
ризыклары да ким булыр, өйдəге бар кешене – олысын-кечесен иртəн иртүк
уятырга кирəк. Бик телəсəлəр, кояш күтəрелгəч, йоклап алырлар. Догаларны
мөмкин булса, өчəр тапкыр укырга кирəк, чөнки өчəр тапкыр уку доганың кабул
булуына сəбəп була.

САЛАВАТ ШƏРИФƏЛƏР

САЛƏТҮ-МӨНҖИЯ
Əллааһүмə салли галəə сəйидинəə Мүхәммəдин үə галəə əəли сəйидинəə
Мүхәммəд салəəтəн түнҗиинəə биһəə мин җəмигыйл-əһүəəли үəл-əəфəəт. Үə
тəкзый лəнəə биһəə җəмиигал-хааҗəəт. Үə түтаһһирунəə биһəə мин җəмигыйссəйиəəт үə тəрфəгунəə биһəə гыйндəкə əглəд-дəраҗəəт. Үə түбəллигунəə биһəə
əксал-гаайəəт. Мин җəмигыйл-хайрати фил-хайəти үə бəгдəл-мəмəəт. Иннəкə
галəə күлли шəй иң кадиир.
Мəгънəсе: “Əй Раббым! Пəйгамбəребез Мөхәммəд галәйһис-сәламгə һəм
аның нəселенə, токымнарына шундый мəрхəмəтлəр бүлəк ит, шуның белəн
безне барча курку, дəһшəт һəм афəтлəрдəн коткар. Барча ихтыяҗларыбызны
канəгатьлəндер. Барча гөнаһлардан арындыр. Үз яныңдагы иң югары дəрəҗəгə
күтəр. Яшəвебездə дə, үлемебездə дə бөтен игелеклəрнең иң зур тəңгəллəренə
ирештер. Синең чыннан да һəр нəрсəгə көчең, кодрəтең җитə”.
САЛƏТҮ-ФƏТХЫЙƏ
Əллааһүммə салли үə сəллим үə бəəрик галəə сəйидинəə Мүхәмəдинилфəəтихи лимəə үгълика үəл-хаатими лимəə сəбəкъ. Нəəсирил-хакки бил-хаккый
үəл-һəəдии илəə сыйраатикəл-мүстəкыйм үə галəə əəлиһии хакка кадриһии вə
микъдəəриһил-газыйм.
Мəгънəсе: Əй Раббым! Игелек ишеклəрен ачу өчен килеп-киткəн
пəйгамбəрлəрнең иң соңгысы, тугрылыкта һəм гаделлектә Аллаһы Тəгалəнең
ярдəмчесе булган һəм тугрылык юлына өндəгəн Мөхəммəд галәйһис-сәламнең
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үзенə һəм гаилəсенə, аның югары дəрəҗəсе һəм мəртəбəсе хөрмəтенə, безгə
мəрхəмəт ит, сəламəтлек һəм бəракəт бүлəк ит”.
САЛƏТҮ –НƏРИЯ
Əллааһүммə салли салəəтəн кəəмилəтəн үə сəллим сəлəəмəн тəəммəн,
галəə сəййидинəə Мүхәммəдинил-лəзии тəнхаллү биһил-гукадү үə тəнфəриҗү
биһил-күрабү үə түкзаа биһил-хаүəəиҗү үə түнəəлү биһир-рагааибү үə хүснүлхаүəəтими үə хүснүл-хаүəəтим, үə йүстəскал-гамəəмү биүəҗһиһил-кəриим үə
галəə əəлиһии үə сахбиһии фии күлли лəмхатин үə нəфəсин бигадəди күлли
мəглүүмил-лəк.
Мəгънəсе: “Əй, Аллаһым! Аның үзе хөрмəтенə төеннəр чишелгəн, кайгыхəсрəтлəр бетерелгəн, ихтыяҗ һəм телəклəр бетерелгəн, яхшы нəтиҗəлəргə
ирештерə торган киң юллар ачылган, иксез-чиксез юмартлык иясе, абруе
хөрмəтенə, болытлар елаган Пəйгамбəребез Мөхəммəд Мостафа галәйһис-сәлам
һəм аның затына, токымына һəм сәхабəлəренə, дөньядагы һəр карашта һəм һəр
сулышта камил мəрхəмəт һəм тулы сəламəтлек бүлəк ит”.
Мөхəммəд саллəллаһү галəйһи үə сəлләмгə һəркөнне салават әйтергә
кирəк. Бигрəк тə Салəтү-мөнҗия, Салəтү-нəрия һəм Салəтү-фəтхиялəрне күп
тапкырлар уку бик саваплы. Һəрнинди кыенлыклар һəм тарлыклар вакытында,
шуларны хәтем итеп дога кылынса, телəклəр Аллаһы Тəгалəгə ирешер һəм
кабул булыр. Салəтү-мөнҗиянең тулы хəтеме 1000, Салəтү-нəриянең тулы
хəтеме исə 4444 тапкыр.
ХӘТЕМ ДОГАСЫ
УТЫЗ ИКЕ ФАРЫЗ
Намаз фарызлары - унике
Иман шартлары - алты
Ислам шартлары - биш
Тəһарəт фарызлары - дүрт
Госел фарызлары - өч
Тəяммум фарызлары - ике
Барлыгы утыз ике
НАМАЗ ФАРЫЗЛАРЫ
Тышкы фарызлар:
1 – Бүлендеклəрдəн арыну (тəһарəт яки госел алу);
2 – Кер-пычрактан арыну;
3 – Гаурəт əгъзаларын, гаурəт төшлəрне каплау;
4 – Кыйбла тарафына юнəлү;
5 – Намазны вакытында уку;
6 – Ният итү.
Эчке фарызлар (әркәннəр):
1 – Ифтитәх тəкбирен əйтү;
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2 – Кыям;
3 – Кыйраəт;
4 – Рөкугъ;
5 – Сəҗдə;
6 – Кәгъдəи-ахирə.
Иман шартлары:
1 – Аллаһының барлыгына һəм берлегенə инану;
2 – Аллаһының фəрештəлəренə инану;
3 – Аллаһының китапларына инану;
4 – Аллаһының пəйгамбəрлəренə инану;
5 – Ахирəт (Кыямəт) көненə инану;
6 – Тəкъдиргə ягъни, яхшылыкның һəм начарлыкның бер Аллаһы
Тəгалəдəн булуына инану.
ИСЛАМНЫҢ ШАРТЛАРЫ
1 – Шəһадəт китерү;
2 – Намаз уку;
3 – Ураза тоту;
4 – Зəкят бирү;
5 – Хаҗга бару.
ТƏҺАРƏТНЕҢ ФАРЫЗЛАРЫ
1 – Йөзне юу;
2 – Кулларны терсəклəр белəн бергə юу;
3 – Башның дүрттəн Бер өлешен мəсех кылу (сулатып сөртү);
4 – Аякларны юу.
ГОСЕЛНЕҢ ФАРЫЗЛАРЫ
1 – Авызны чайкау;
2 – Борынны чайкау;
3 – Бөтен тəнне юу.
ТƏЯММУМ ФАРЫЗЛАРЫ
1 – Ният;
2 – Ике тапкыр сугу һəм мəсех кылу;
ИЛЛЕ ДҮРТ ФАРЫЗ
1 – Аллаһыны һəрвакыт зикер итү (истə тоту). Зикер: телдән яки күңелдəн
эшлəнə. Күңелдəн булса зикри-хафи (яшерен зикер) диелə. Коръəн Кəрим,
кəлимəи-тəүхид, тəһлил, салават шəрифə һəм догалар уку исə тел белəн
кылынган зикерлəрдəн саналалар;
2 – Хəлəлдəн килгəн кием кию;
3 – Тəһарəт алу;
4 – Биш вакыт намаз уку;
5 – Пычрактан арыну; җөнүб булганнан соң госел алу;
6 - Ризык өчен Аллаһыга тəвəккүл итү;
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7 – Хəлəлдəн ашап-эчү;
8 – Аллаһ биргəн ризыкка канəгать булу;
9 – Тəвəккəл кылу;
10 – Аллаһының язганына риза булу;
11 – Нигмəтенə шөкер итү;
12 – Бəла-казага сабыр итү;
13 – Гөнаһлардан тəүбə итү;
14 – Гыйбадəтлəрне ихласлык белəн үтəү;
15 – Шайтанны дошман дип белү;
16 – Коръəн сүзен дəлил дип тану;
17 – Үлемгə хəзерлəнеп тору;
18 – Яхшылыкка өндəү, начарлыктан тыю;
19 – Гайбəттəн качу һəм ямьсез сүзлəрне тыңламау;
20 - Əти-əнигə игелекле һəм итəгатьле булу;
21 – Туган-тумачалар белəн аралашу;
22 - Əманəткə хыянəт итмəү;
23 – Дингə каршы мəзəклəрне кире кагу;
24 – Аллаһ һəм Аның илчесенә ышану;
25 – Гөнаһтан качып Аллаһыга сыену;
26 – Аллаһ өчен сөю һəм Аллаһ өчен сөймəү;
27 – Һəр нəрсəдəн гыйбрəт алу (һəр нəрсə турында тирəн уйлау);
28 – Аллаһы Тəгалəнең кодрəтен, бөеклеге һəм кешенең яратылуы, яшəү
мəгънəсе турында уйлау;
29 – Гыйлемгə омтылып, гыйлем өйрәнү;
30 – Башкалар хакында начар уйлаудан саклану;
31 – Кешедəн көлмəү, башкаларны мыскылламау;
32 – Хәрамнан ерак тору;
33 – Һəрвакыт тугры булу;
34 – Тыйнаксызлыктан һəм азгынлыктан саклану;
35 – Сихердəн һəм сихерчелектəн саклану;
36 – Үлчəүне төзек тоту (сəүдəдə алдашмау);
37 – Аллаһының газабыннан курку;
38 – Бер көнлек ашамлыгы булмаган кешегə садака бирү;
39 – Аллаһының рəхмəтеннəн өмет өзмəү;
40 – Нəфес котыртуыннан саклану;
41 – Исерткеч эчүдəн саклану;
42 – Аллаһ һəм мөэминнəр хакында начар уй йөртүдəн саклану;
43 – Зəкят бирү һəм мал белəн җиһадка катнашу;
44 – Хәез һəм нифас вакытында хатыны белән якынлык кылудан саклану;
45 – Гөнаһлардан һəм явызлыктан күңелеңне ерак тоту;
46 – Ятим малын хаксыз ашаудан саклану;
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47 – Тəкəбберлектəн саклану;
48 – Гомосексуализм һəм зинадан саклану;
49 – Биш вакыт намазны калдырмаска омтылу;
50 – Золым кылып халык малын ашаудан саклану;
51 – Аллаһыга ширек кушудан саклану;
52 – Риядан (үзен күрсəтүдəн) саклану;
53 – Ялган сөйлəүдəн һəм ялган ант бирүдəн ерак тору;
54 – Биргəн садаканы битенə какмау.
КАЙБЕР ЕВРОПА ФӘЛСӘФӘЧЕЛӘРЕНЕҢ ИСЛАМ ДИНЕ
ТУРЫНДАГЫ ФИКЕРЛƏРЕ
“Исламият тар мəгънəдə бер дин, ягъни кешелəрнең нормаль вөҗданына
нигез булган хосусый ышану һəм гыйбадəтлəрдəн торган бер метафизик
система гына түгел, ə шулар өстенə, бөтен бер дөньяга караш системасы һəм
кешенең (шəхеснең) һəм җəмгыятьнең тормышын тəртиптə тота торган яшəеш
ысулы”.
“Way of Life” журналы.
“Исламият тормышның барлык очракларына кагыйдəлəр əзерлəгəн. Ул
һəр яктан җитеш кануннар җыентыгы. Һəртөрле чисталыктан, пакьлектəн алып,
сəүдəдə намуслыкка кадəр хөкем йөртеп, хəтта сакал-мыекны ничек кисү
мəсъəлəсенə кадəр мəслихəтлəр һəм нəсихəтлəр бирə. Исламның барлык
кануннары рациональ һəм əһəмиятьле.
Everyman`s enyclopaedia
“Ислам матдəсе”.
Мəшһүр немец шагыйре Гёте Коръəн Кəрим турында болай əйтə:
“Коръəннең əзəлдəн булу-булмавы турында минем шөбһəм юк. Мөселман
буларак, миңа фарыз булган кебек китапларның китабы булуына иман
китерəм”.
БИСМАРК ƏЙТƏ: “...Бөтен күктəн индрелгəн китапларны тикшереп
берсендə дə хикмəтле эш тапмадым. Бу кануннар бер җəмгыятнең түгел, бер өй
халкының да бəхетен җиренə җиткерүдəн бик ерак тора. Лəкин
мөхəммəдилəрнең Коръəне бу яктан иркен... Мин Коръəннең һəр сүзендə
хикмəтлəр күрдем... Əй Мөхəммəд, синең белəн бер вакытта яшəмəгəнемə
үкенəм. Мөгаллиме һəм таратучысы син булсаң да, бу китап синеке түгел. Ул
Аллаһныкы. Аның илаһи булуын инкарь итү, барлык гыйлемнəрнең нигезсез
икəнен алга сөрү кадəр көлкеле эш булыр. Кешелек синең төсле чиксез бер
кодрəтне бер күргəн, моннан соң күрмəс. Мин сиңа мəхəббəт итеп, хөрмəт белəн
баш иям”.
МӨСЕЛМАН БАЛАЛАРЫ ӨЧЕН КАЙБЕР ДИНИ СОРАУЛАР ҺƏМ
ҖАВАПЛАР
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СОРАУ: Син мөселманмы?
ҖАВАП: Əлхəмдүлиллəһ, мөселманмын.
СОРАУ: Мөселман нəрсəне аңлата?
ҖАВАП: Аллаһыны бар һəм бер дип белү. Коръəн Кəримне һəм
Мөхəммəд галəйһис-сəламне тану.
СОРАУ: Син кайчаннан бирле мөселман?
ҖАВАП: “Бəла” дигəн заманнан бирле мөселманмын.
СОРАУ: Нəрсə ул бəла заманы?
ҖАВАП: Бəла – ул мисак заманы. Ягъни Аллаһы Тəгалə рухларыбызны
яратканда, аларга “Əлəстү бирабббикүм”, ягъни: “Мин сезнең Раббыгыз
түгелме? ” – дип сораган һəм рухларыбыз: “Бəла” (əйе, Син безнең Раббыбыз), дип җавап биргəннəр.
СОРАУ: Раббың кем?
ҖАВАП: Аллаһы Тəгалə.
СОРАУ: Сине кем яратты, бар итте?
ҖАВАП: Аллаһы Тəгалə.
СОРАУ: Син кемнең колы?
ҖАВАП: Аллаһының колымын.
СОРАУ: Аллаһ ничə дип əйтүчелəргə нəрсə əйтерсең?
ҖАВАП: Аллаһ бер дип əйтермен.
СОРАУ: Аллаһының берлегенə дəлилең ни?
ҖАВАП: “Ихлас” сүрәсенең беренче аяте.
СОРАУ: Аның мəгънəсе ни?
ҖАВАП: “Син əйт өммəтеңə, əй яратканым, Аллаһ бер генə” дигəн
мəгънəдə.
СОРАУ: Аллаһының барлыгына акыллы дəлилең ни?
ҖАВАП: Бу галəмнең барлыгы һəм галəмдəге төзеклекнең, тəртипнең
дəвам итүе.
СОРАУ: Аллаһының кемлеге, ниндилеге хакында уйларга ярыймы?
ҖАВАП: Бу турыда уйларга ярамый. Чөнки акыл Аллаһының затын
аңлата алмый. Əммə Аллаһының сыйфатлары хакында уйланырга ярый һəм
кирəк.
СОРАУ: Нəрсə ул йәис иманы?
ҖАВАП: Фиргавен шикелле үлгəн чакта иман китерү.
СОРАУ: Бу игътибарга лаеклы иманмы?
ҖАВАП: Түгел.
СОРАУ: Нəрсə ул йәис тəүбəсе?
ҖАВАП: Иманы һəм гамəле булган кешенең үлгəн чактагы тəүбəсе.
СОРАУ: Мондый тəүбə игътибарга лаекмы?
ҖАВАП: Лаеклы.
СОРАУ: Динең кайсы дин?
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ҖАВАП: Ислам дине.
СОРАУ: Китабың кайсы китап?
ҖАВАП: Коръəн Кəрим.
СОРАУ: Кыйблаң кайсы як?
ҖАВАП: Кəгъбəи-Мөгаззəмə.
СОРАУ: Син кемнең нəселеннəн?
ҖАВАП: Адəм галəйһиссəлəм нəселеннəн.
СОРАУ: Син кемнең өммəтеннəн?
ҖАВАП: Мөхəммəд галəйһис-сəлам өмəтеннəн.
СОРАУ: Пəйгамбəребез кайда туган һəм хəзер кайда?
ҖАВАП: Мəккəдə туган. Илле яшьлəрендə Мəдинəгə һиҗрəт кылган.
Бүгенге көндə шундагы “Раузаи-Мөтаһһәра”да.
СОРАУ: Пəйгамбəребезнең ничə исеме бар?
ҖАВАП: Гүзəл исемнəре бик күп. Əмма дүртесен белү һəркемгə лязем:
Мөхəммəд, Мостафа, Əхмəд, Мəхмүд.
СОРАУ: Пəйгамбəребезнең иң еш кулланылган исеме кайсы?
ҖАВАП: Хəзрəти Мөхəммəд Мостафа саллəллаһү галәйһи вə сəллəм.
СОРАУ: Пəйгамбəребезнең əтисенең исеме ничек?
ҖАВАП: Габдулла.
СОРАУ: Əнисенең исеме ничек?
ҖАВАП: Əминə.
СОРАУ: Сөт əнисенең исеме ничек?
ҖАВАП: Хəлимə хатын.
СОРАУ: Кендек əбисенең исеме ничек?
ҖАВАП: Шифа-хатын.
СОРАУ: Дəү əтисенең исеме ничек?
ҖАВАП: Габделмотталиб.
СОРАУ: Пəйгамбəребез ничə яшендə чакта аңа пəйгамбəрлек əмере килə?
ҖАВАП: Кырык яшендə чакта пəйгамбəрлек əмере килгəн.
СОРАУ: Ул ничə ел пəйгамбəрлек итте?
ҖАВАП: Егерме өч ел пəйгамбəрлек итте.
СОРАУ: Фани дөньядан ул ничə яшендə китте?
ҖАВАП: Алтмыш өч яшендə китте.
СОРАУ: Пəйгамбəребезнең ничə кызы бар иде?
ҖАВАП: Дүрт кызы бар иде: 1 – Зəйнəб, 2 – Рокыя, 3 - Өмме Күлсүм, 4 –
Фатыйма (разыяллаһү ганһүннə).
СОРАУ: Хəзрəти Пəйгамбəребезнең ничə углы бар иде?
ҖАВАП: Өч углы бар иде: 1 – Ибраһим, 2 – Касим, 3 – Габдулла.
СОРАУ: Хатыннарын санап-əйтеп күрсəтə аласыңмы?
ҖАВАП: Күрсəтə алам: 1 - Хəзрəти Хəдичə, 2 – Хəзрəти Сəүдə, 3 Хəзрəти Гайшə, 4 - Хəзрəти Хафса, 5 - Хəзрəти Зəйнəб бинтү Хөзəймə, 6 69

Хəзрəти Өмме Сəлəмə, 7 - Хəзрəти Зəйнəб бинтү Җәхеш, 8 - Хəзрəти Җөвəйрия,
9 - Əбү Суфьянның кызы Хəзрəти Өмме Хəбибə, 10 - Хəзрəти Сафийə, 11 Хəзрəти Мəймүнə, 12 - Хəзрəти Мəрия (разыяллаһү ганһүннә) исемле
аналарыбыз. Болардан Хəзрəти Хəдичə (разыяллаһү ганһə) Пəйгамбəребезнең
тəүге хатыны булып, үзеннəн унбиш яшькə олырак иде. Ул Пəйгамбəребез
белəн егерме биш ел гомер кичерде.
СОРАУ: Пəйгамбəребезнең илле өч яшеннəн соң да өйлəнүлəренең нинди
сəбəп һəм хикмəтлəре бар?
ҖАВАП: Пəйгамбəребезнең гарəп кабилəлəрен Исламияткə багламак һəм
бигрəк тə хатын-кызга багланышлы хөкемнəрне хатын-кызлар аркылы җəю,
шулай ук кайберлəрен ярлылыктан коткару, кайберлəренең гыйффəт һəм
намусларын саклау нияте белəн өйлəнгəн. Иң төп максаты – мөселманлыкны
хатыннар аркылы тарату һəм ныгыту.
СОРАУ: Пəйгамбəребезнең иң соңгы вафат булган хатыны кем?
ҖАВАП: Хəзрəти Гайшə разыяллаһү ганһә.
СОРАУ: Килгəн һəм килəчəк кешелəрнең иң бөеге кем?
ҖАВАП: Пəйгамбəребез Мөхəммəд Мостафа саллəллаһү галəйһи вə
сəллəм.
СОРАУ: Пəйгамбəребезнең ничə оныгы бар?
ҖАВАП: Ике оныгы бар: 1- Хəсəн, 2 – Хөсəен.
СОРАУ: Болар кемнең балалары?
ҖАВАП: Хəзрəти Гали һəм Хəзрəти Фатыйма (р.а.) балалары.
СОРАУ: Пəйгамбəр дип кемне атыйлар?
ҖАВАП: Илаһи хөкемнəрне кешелəргə җиткерү һəм аңлату өчен Аллаһ
тарафыннан йөкләтелгән затны пәйгамбәр дип атыйлар.
СОРАУ: Аллаһ тарафыннан барлык мәхлукларга җибəрелгəн
пəйгамбəрлəрнең саны күпме?
ҖАВАП: Пəйгамбəребездəн килгән бер риваять буенча, йөз егерме дүрт
мең, шундый ук икенче бер ривать буенча, ике йөз егерме дүрт мең.
СОРАУ: Коръəн Кəримдə ничə пəйгамбəр искə алына?
ҖАВАП: Егерме сигез.
СОРАУ: Исемнəре белəн əйтеп бирə аласыңмы?
ҖАВАП: Əйтеп бирə алам: Адəм, Идрис, Нух, Һуд, Салих, Ибраһим, Лут,
Исмəгыйль, Исхак, Якуб, Йосыф, Əюб, Шөгаеб, Муса, Һарун, Давыт, Сөлəйман,
Юныс, Ильяс, Əльяса, Зөлкифел, Зəкəрия, Яхъя, Гайсə, Гозəер, Локман,
Зөлкарнəен һəм хəзрəти Мөхəммəд (салаватүллаһи галəə нəбийинə үə галəйһим
əҗмəгыйн). Гозəер, Локман һəм Зөлкарнəен (галəйһимүс-сəлам) кайберлəре исə
вəли (əүлия) дип саныйлар.
СОРАУ: Хəзрəти Мөхəммəд Мостафа галәйһис-сәлам ничəнче елда туып,
ничəнче елда вафат булган?
70

ҖАВАП: 571 нче елда рабигел-əүвəл аеның уникенче көне – дүшəмбе көн
туып, 632 нче елда рабигел-əүвəл аеның уникесендə вафат булды.
СОРАУ: Пəйгамбəребез галәйһис-сәлам Мəккə Мөкəррəмəдəн Мəдинə
Мөнəүвəрəгə ничəнче елда һиҗрəт итте?
ҖАВАП: Милади буенча 622 нче елда һиҗрəт итте. Һиҗрəт кылу вакыты
мөселманнарның яңа тарих исəбенең төп ноктасы (һиҗри еллар исəбе шуннан
башлана).
СОРАУ: Фəрештə нəрсə ул?
ҖАВАП: Аллаһының нурдан яраткан һəм үзлəре телəсə нинди рəвешкəшəкелгə керə ала торган һəм һəрвакыт гыйбадəттə булучы гөнаһсыз затлар.
СОРАУ: Дүрт бөек фəрештə кайсылары?
ҖАВАП: Җəбраил, Микаил, Исрафил һəм Газраил (галəйһимүс-сəлам).
СОРАУ: Дүрт бөек китап кайсылардыр һəм кайсы пəйгамбəргə иңгəн?
ҖАВАП: Тəүрат – Муса алəйһиссəлəмгə, Зəбүр – Давыт галəйһиссəлəмгə,
Инҗил – Гайсə галəйһиссəлəмгə, Коръəн Кəрим – Мөхəммəд Мостафа
саллəллаһү галйһи вə сəллəмгə индерелгəн.
СОРАУ: Сүхүф ни дигəн сүз, ничə данə һəм кемнəргә бирелгән?
ҖАВАП: Аллаһы Тəалəнең дүрт китаптан башка Җəбраил (а.с.)
арадашлыгы белəн кайбер пəйгамбəрлəргə иңдерелгəн əмер-күрсəтмəлəрен
сүхүф дип атыйлар. Алар йөз данə. Адəм галəйһиссəлəмгə - 10, Шис
галəйһиссəлəмгə - 50, Идрис галəйһиссəлəмгə - 30, Ибраһим галəйһиссəлəмгə 10 сүхүф җибəрелгəн.
СОРАУ: Мəзһəблəр ничə төрле?
ҖАВАП: Ике төрле?
СОРАУ: Ниндилəр?
ҖАВАП: Игътикадтагы мəзһəб һəм гамəлдəге мəзһəб.
СОРАУ: Игътикадтагы мəзһəб имамнары ничə?
ҖАВАП: Икəү.
СОРАУ: Алар кемнəр?
ҖАВАП: Имам Əбү Мөхəммəд Матуриди һəм Имам Əбү Хəсəн Əшгари
хəзрəтлəре.
СОРАУ: Гамəлдə ничə мəзһəб?
ҖАВАП: Дүрт.
СОРАУ: Алар нинди?
ҖАВАП: Хəнəфи, Шəфигый, Мəлики, Хәнбəли мəзһəблəре.
СОРАУ: Игътикадта синең мəзһəбең нинди?
ҖАВАП: Əһле сөннəт вəл-җəмəгать мəзһəбе.
СОРАУ: Гамəлдə мəзһəбең нинди?
ҖАВАП: Хәнəфи мəзһəбе.
СОРАУ: Безнең игътикад мəзһəбенең имамы кем?
ҖАВАП: Имам Мансур Мөхəммəд Матуриди хәзрəтлəре.
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СОРАУ: Шəфигый, Мəлики һəм Хәнбəли мəзһəбен тотучыларның
игътикадтагы имамнары кем?
ҖАВАП: Əбү Хəсəн Əшгари (рəхимəһүллаһ) хəзрəтлəре.
СОРАУ: Имам Əбү Мансур Мөхəммəд Матуриди кайсы якныкы?
ҖАВАП: Сəмəрканд тирəсендəге Матурид авылыннан.
СОРАУ: Матуриди кайчан вафат булган.
ҖАВАП: Һиҗри буенча 333 нче елда вафат булган.
СОРАУ: Əбү Хəсəн Əшгари хəзрəтлəре кайсы якныкы һəм кайчан вафат
булган?
ҖАВАП: Ул Басрада туып-үскəн һəм һиҗри буенча 324 нче елда вафат
булган.
СОРАУ: Намазның казага калдыру сəбəплəре ничə?
ҖАВАП: Өч.
СОРАУ: Санап күрсəтə аласыңмы?
ҖАВАП: а) Йокы; б) сугыш мəйданында булып, форсат юклыгы; в)
Оныту.
СОРАУ: Утыз ике фарызны санап күрсəтə аласыңмы?
ҖАВАП: Алтысы иман шарты; бишесе Ислам шарты; уникесе намаз
фарызлары; дүртесе тəһарəт фарызлары; өчесе госел фарызлары; икесе тəяммум
фарызы. Барысы – 32.
СОРАУ: Иманның шартлары нилəр?
ҖАВАП:
Аллаһының
барлыгына,
берлегенə,
фəрештəлəренə,
китапларына, пəйгамбəрлəренə, Ахирəт көненə, тəкъдиренə, игелекнең һəм
явызлыкның Аллаһыдан булуына ышану.
СОРАУ: Исламның шартлары ничə?
ҖАВАП: Биш:
1. Шəһадəт китерү.
2. Намаз уку.
3. Зəкят бирү.
4. Ураза тоту.
5. Хаҗ кылу.
СОРАУ: Тəһарəтнең фарызы ничə?
ҖАВАП: Дүрт:
1. Чəч кырыеннан һəм колак йомшагыннан ияк астына кадəр битне юу.
2. Кулларны терсəклəре белəн юу.
3. Башның дүрттəн бер өлешенә мəсех кылу.
4. Аякларны тубыклары белəн юу.
СОРАУ: Госелнең фарызы ничə?
ҖАВАП: Өч:
1. Мул су илə авызны чайкау;
2. Мул су белəн борынны чистарту;
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3. Һичбер коры төшне калдырмыйча коену.
СОРАУ: Госел тəһарəтен тасвирлап бирə аласыңмы?
ҖАВАП: Бирə алам. Ул болай: башта бисмиллəһ əйтеп ниятлəнəбез.
Аннары гаурəт җирлəрне юабыз. Намаз тəһарəте кебек тəһарəт алабыз. Шул
чакта өч тапкыр күп-күп су алып авыз чайкыйбыз. Өч тапкыр сөртеп
борыныбызны пакьлибез. Шуннан соң өч тапкыр башыбызга су коябыз, өч
тапкыр уң, өч тапкыр сул иңебезгə су коябыз һəм һəрберсендə ышкыйбыз.
Бəдəндə һичбер коры төш калдырмыйбыз: йөзек аслары һəм кендек чокырына
да игътибар итəбез. Суның тирегə тиюенə каршы килəчəк бер нəрсə булса, аның
чарасын табып пакьлибез. Хатыннар колакларындагы алка тишеклəрен дə
игътибарсыз калдырмыйлар.
СОРАУ: Тəяммумның фарызы ничə?
ҖАВАП: Ике.
1. Ният итү.
2. Кулларны ике тапкыр туфракка сугу, беренчесеннəн соң битне,
икенчесеннəн соң кулларыңны мəсех кылу.
СОРАУ: Тəяммум ничек башкарыла?
ҖАВАП: Тəяммумга ният əйтелə. Кулларны чиста җирлеккə сугып һəм
бармак араларын ышкып, битне мəсех кыласың. Тагын кулларны чиста
җирлеккə сугасың да сул кул белəн уң кулны, уң кул белəн сул кулны сөртəсең.
СОРАУ: Намазның фарызы ничə?
ҖАВАП: Алтысы - эчке, алтысы – тышкы санала, барлыгы – 12 фарыз.
СОРАУ: Тышкылары нинди?
ҖАВАП: Хәдəстəн тəһарəтләнү, нəҗестəн тəһарəтләнү, гаурəтлəрне ябу,
кыйблага карау, вакыт, ният.
СОРАУ: Эчкелəре нинди?
ҖАВАП: Ифтитәх тəкбире, кыям, кыйраəт, рөкуг, сəҗдə, кәгъдəи-ахирəдə
тəшəһһүд микъдары утыру.
СОРАУ: Бер көндə ничə тапкыр намаз укыла һəм нинди намазлар?
ҖАВАП: Иртəнге, өйлə, икенде, ахшам, ястү намазлары булып, барлыгы
биш намаз.
СОРАУ: Бу намазларның һəркайсы ничə рəкəгать?
ҖАВАП: Иртəнге намаз 4 рəкəгать – икесе сөннəт, икесе фарыз. Башта
сөннəте, аннары фарызы укыла. Өйлə намазы 10 рəкəгать – тəүге дүртесе
сөннəт, аннары дүрт фарыз, соңыннан ике сөннəт. Икенде намазы 8 рəкəгать тəүге дүртесе сөннəт, аннары дүрт фарыз. Ахшам намазы 5 рəкəгать – тəүге
өчесе фарыз, аннары ике сөннəт укыла. Ястү намазы 13 рəкəгать - тəүге дүртесе
сөннəт, аннары дүрт фарыз, соңра ике сөннəт һəм иң ахырдан өч рəкəгать витыр
намазы башкарыла. Барысы көненə 40 рəкəгать була.
СОРАУ: Намазда өстəмə сүрəлəрне онытып, укымыйча калдырсаң
нишлəргə?
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ҖАВАП: Сəһү сəҗдəсен кылырга кирəк.
СОРАУ: Сəһү сəҗдəсе нинди очракларда кылына?
ҖАВАП: Намазда бер ваҗибны оныту яки соңга калдыру очракларында, ə
фарызлардан бары тик соңга калдыру очракларында гына кылына.
СОРАУ: Сəһү сəҗдəсе кылынмаса ни булыр?
ҖАВАП: Намаз җитешсез булыр.
СОРАУ: Сəһү сəҗдəсе ничек кылыныр?
ҖАВАП: Намазның ахырында утырып “Əттəхият” укып, сəлам биргəч,
ике тапкыр сəҗдəгə кителə, икенче сəҗдəдəн соң утырыла һəм “Əттəхият”,
салават укылып сəлам бирелə.
СОРАУ: Сəһү сəҗдəсе тиеш булган кайбер очракларны санап күрсəтə
аласыңмы?
ҖАВАП: 1. Өстəмə сүрəне онытканда;
2. витыр намазының көнүт тəкбирен, көнүт догаларын яисə икесен дә
онытканда;
3. дүрт рəкəгатьле намазларда тəүге утыруда “Əттəхият” укыгач, торып
басырга онытып, салаваттан бераз укып өченче рəкəгатькə күчкəндə сәһү
сәҗдәсе укыла.
СОРАУ: Гыйбадəт белəн уздыру аеруча саваплы һəм тантаналы булган
төннəрне ничек атыйлар?
ҖАВАП: Кəндил кичəлəре дип атыйлар.
СОРАУ: Ничə кəндил кичəсе бар?
ҖАВАП: Биш кəндил кичəсе бар:
1. Мəүлед кичəсе.
2. Рəгаиб кичəсе.
3. Мигъраҗ кичəсе.
4. Бəраəт кичəсе.
5. Кадер кичəсе.
СОРАУ: Нәрсә ул мəүлед кичəсе?
ҖАВАП: Пəйгамбəребезнең дөньяга килгəн – туган көне.
СОРАУ: Нәрсә ул рəгаиб кичəсе?
ҖАВАП: Хəзрəти Əминəнең бөек Пəйгамбəребез белəн йөкле булуын
белгəн кичə.
СОРАУ: Нәрсә ул мигъраҗ кичəсе?
ҖАВАП: Сөекле Пəйгамбəребезнең илаһи солтанлыкны күрү өчен
Аллаһы Тəгалəнең чакыртуы буенча тиңсез бер могъҗиза белəн күклəргə һəм
ничəмə-ничə галəмнəргə сəяхəт иткəн кичəсе.
СОРАУ: Нәрсә ул бəраəт кичəсе?
ҖАВАП: Коръəн Кəримнең Лəүхел-Мəхфуздан дөньяга индерелгəн,
кешелəрнең бер еллык тормышы һəм ризыклары күздəн кичерелеп,
мөселманнарны гафу итү кичəсе.
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СОРАУ: Нәрсә ул кадер кичəсе?
ҖАВАП: Коръəн Кəримнең Пəйгамбəребезгə индерелə башлаган кичə.
ЭЧТƏЛЕК

Дин
Шəригать
ИМАН
ИМАН ШАРТЛАРЫ
Аллаһы Тəгалəгә инану
Сыйфатү-зәтия
Сыйфатү-сүбүтия
Фəрештəлəргə инану
Китапларга инану
Пəйгамбəрлəргə инану
Пəйгамбəребез
Сәхабәләр
АХИРƏТКƏ ИНАНУ
ƏҖƏЛ
ТƏКЪДИР ҺƏМ КАЗАГА ИНАНУ
Ирадəи җүзьийə (сайлау иреге)
ТƏКЪДИР
РИЗЫК
ТƏВƏККƏЛ
ИМАННЫҢ ДƏВАМЛЫЛЫК ШАРТЛАРЫ
ИМАННЫ САКЛАУЧЫ КАЛЬГӘЛӘР
МӨСЕЛМАН КЕШЕГƏ САКЛАНЫРГА ТИЕШЛЕ БУЛГАН ХӘЛЛƏР
ƏДИЛЛƏИ-ШƏРГЫЯ (ШƏРИГАТЬ ДƏЛИЛЛƏРЕ)
Китап
Сөннəт
Иҗмаг-үммəт
Кыясы-фокаһа
Иҗтиһад
Мөҗтəһид
ГЫЙЛЕМНЕҢ ЮЛЛАРЫ ҺƏМ БЕЛЕМ ЧАРАЛАРЫ
Хавассы сəлимə
Хәбəри саадык
Акыл
МƏЗҺƏБЛƏР
ГАМƏЛДƏГЕ (ГАМƏЛИ) ХАК МƏЗҺƏБЛƏР
ИСЛАМНЫҢ ШАРТЛАРЫ
ФГАЛИ МҮКƏЛЛƏФИН
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НАМАЗ
Намазның шартлары
Намазның рукүннəре
ХӘДƏСТƏН ТƏҺАРƏТ
ТƏҺАРƏТ
ТƏҺАРƏТНЕҢ ФАРЫЗЛАРЫ
ТƏҺАРƏТНЕҢ СӨННƏТЛƏРЕ
ТƏҺАРƏТНЕҢ МƏКРУҺЛАРЫ
ТƏҺАРƏТНЕ БОЗА ТОРГАН НƏРСƏЛƏР
ТƏҺАРƏТ НИЧЕК АЛЫНА?
Каплама мəсех шулай эшлəнер
ГОСЕЛ
ГОСЕЛНЕҢ ФАРЫЗЛАРЫ
ГОСЕЛНЕҢ СӨННƏТЛƏРЕ
ГОСЕЛ ТƏҺАРƏТЕ НИЧЕК АЛЫНА?
ГОСЕЛ ТƏҺАРƏТЕ ҺƏМ ЯСАЛМА ТЕШ МƏСЬƏЛƏСЕ
ТУТЫРМАЛЫ ТЕШ МƏСЬƏЛƏСЕ
ТƏЯММУМ
ТƏЯММУМ НИЧЕК АЛЫНА?
ЧИТЕК ӨСТЕНƏ МƏСЕХ ИТҮ
МƏСЕХНЕҢ МИКЪДАРЫ
МƏСЕХНЕ БОЗГАН НƏРСƏЛƏР
БƏЙЛƏГЕЧ ҺƏМ ЯРА ӨСТЕННƏН МƏСЕХ ИТҮ
ХАТЫН-КЫЗНЫҢ МАХСУС ХƏЛЛƏРЕ
Хәез
Нифас
Истиһаза
ХӘЕЗ ҺƏМ НИФАС ХƏЛЛƏРЕНДƏ ХӘРАМ БУЛГАН НƏРСƏЛƏР
НƏҖЕСТƏН ТƏҺАРƏТ
ИСТИНҖӘ, ИСТИНКА, ИСТИБРА
СƏТРИ-ГАУРƏТ
ИСТИКЪБӘЛИ КЫЙБЛА
ВАКЫТ
КƏРАҺƏТ ВАКЫТЛАРЫ
НИЯТ
АЗАН ҺƏМ КАМƏТ
НАМАЗНЫҢ ӘРКӘННƏРЕ
ИФТИТӘХ ТƏКБИРЕ
КЫЯМ
КЫЙРАƏТ
НАМАЗДА УКЫЛА ТОРГАН КАЙБЕР СҮРƏ ҺƏМ АЯТЬЛӘР
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НҮТ ДОГАСЫ
РӨКУГ
СƏҖДƏ
КӘГЪДƏИ-АХИРƏ (соңгы утырыш)
НАМАЗНЫҢ ВАҖИБЛƏРЕ
НАМАЗНЫҢ СӨННƏТЛƏРЕ
НАМАЗНЫҢ МӨСТƏХƏБЛƏРЕ
НАМАЗНЫҢ МƏКРУҺЛАРЫ
НАМАЗНЫ БӨТЕНЛƏЙ БОЗА ТОРГАН НƏРСƏЛƏР
НАМАЗ НИЧЕК УКЫЛА?
БИШ ВАКЫТ НАМАЗ
ИРТƏНГЕ НАМАЗ
ӨЙЛƏ НАМАЗЫ
ИКЕНДЕ НАМАЗЫ
АХШАМ НАМАЗЫ
ЯСТҮ НАМАЗЫ
ВИТЫР НАМАЗЫ
СƏҺҮ СƏҖДƏСЕ
СƏҺҮ СƏҖДƏСЕН ВАҖИБ КЫЛГАН СƏБƏПЛƏР
СƏҺҮ СƏҖДƏСЕНЕҢ ҮТƏЛҮЕ
ҖОМГА НАМАЗЫ
Җомга намазының ваҗиб шартлары җиде
Җомга намазының дөреслек
Шартлары алты
Җомга намазына ният
БƏЙРƏМ НАМАЗЛАРЫ
КАЗА НАМАЗЛАРЫ
КАЙБЕР НƏФЕЛ НАМАЗЛАР
ƏҮВƏБИН НАМАЗЫ
ДУХА НАМАЗЫ
ТƏҺƏҖҖҮД НАМАЗЫ
ТƏСБИХ НАМАЗЫ
ҖЕНАЗА ТУРЫНДА
КƏФЕН
ҖЕНАЗА НАМАЗЫ
Җеназа догасы
КАБЕР ҺƏМ ДƏФЕН
КАБЕР СОРАВЫ
КАБЕР СОРАУЛАРЫ ҺƏМ ҖАВАПЛАРЫ
КАБЕРЛƏРНЕ ЗИЯРАТ ИТҮ
СƏФƏР ТУРЫНДА
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Ватани-асыл
Ватани-икамəт
Ватани-сөкнə
КОРЪƏНДƏГЕ ТИЛƏВƏТ СƏҖДƏЛƏРЕ
МӨБАРƏК КИЧƏЛƏРДƏ КЫЛЫНА ТОРГАН ГЫЙБАДƏТЛƏР
МƏҮЛЕД КИЧƏСЕ
РӘГАИБ КИЧƏСЕ
МИГРАҖ КИЧƏСЕ
БƏРАƏТ КИЧƏСЕ
КАДЕР КИЧƏСЕ
УРАЗА
УРАЗАНЫҢ ТӨРЛƏРЕ
УРАЗАНЫ БОЗЫП, ГАДИ КАЗА КЫЛЫРГА МƏҖБҮР ИТƏ ТОРГАН
НƏРСƏЛƏР
УРАЗАНЫ БОЗЫП, КАЗА ҺƏМ КƏФФАРƏТ КЫЛЫРГА МƏҖБҮР
ИТКƏН НƏРСƏЛƏР
УРАЗА ТОТКАНДА МƏКРУҺ БУЛГАН НƏРСƏЛƏР
УРАЗАНЫ БОЗМЫЙ ТОРГАН НƏРСƏЛƏР
ФИТЫР СƏДАКАСЫ
ТƏРАВИХ НАМАЗЫ
ЗƏКЯТ
ГОШЕР
ЗƏКЯТ БИРЕЛƏ ТОРГАН ТӨРКЕМНƏР
ХАҖ
ХАҖНЫҢ ФАРЫЗ ШАРТЛАРЫ
ХАҖНЫҢ ҮТƏЛҮЕНЕҢ ФАРЫЗ БУЛУ ШАРТЛАРЫ
ХАҖНЫҢ ДӨРЕСЛЕК ШАРТЛАРЫ
КОРБАН
КОРБАН ЧАЛУ ВАКЫТЫ
КОРБАН ЧАЛУ ТƏРТИБЕ
Корбан чалуга ният итү
НӘРСӘ УЛ ГӨНАҺ ҺƏМ ТӨП ГӨНАҺЛАР
Зур гөнаһлар
ГӨНАҺЛАРДАН КОТЫЛУ ЧАРАЛАРЫ
Тəүбə һəм истигъфар
ӨМЕТСЕЗЛЕК ДӨРЕС ТҮГЕЛ
ТƏҮБƏНЕҢ КАБУЛ БУЛУ ШАРТЛАРЫ
Зур истигъфар догалары
ҖИҺАД
МӨСЕЛМАННАРНЫҢ ҖƏМГЫЯТЬТƏГЕ ВАЗИФАЛАРЫ
Күрше хакы
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Мосафир хакы
Башка иҗтимагый вазифаларыбыз
БƏГЪЗЕ ДОГАЛАР
Бəдрəфкə кергəндə укыла торган дога
Бəдрəфтəн чыккач укыла торган дога
Куркыныч төш күргəч укыла торган дога
Аллаһының ярдəме һəм рөхсəте белəн бай булу өчен иртə-кич түбəндəге
доганы өчəр тапкыр укырга кирəк
Кичен ятканда укыла торган дога
Иртəн торганда укыла торган дога
Һəрвакыт зур файда китерə торган догалар
Бəлагə очраган берəүне күргəндə (ул бəланең үзеңə килмəвен телəп) укыла
торган дога
Иртəнге намазның сөннəте белəн фарыз арасында укылачак дога
Иртəн иртүк торуның гүзəллеклəре хакында
САЛАВАТЫ-ШƏРИФƏЛƏР
САЛƏТИ-МҮНҖИЯ
САЛƏТИ-ФƏТХЫЙƏ
САЛƏТИ –НƏРИЯ
ХӘТЕМ ДОГАСЫ
УТЫЗ ИКЕ ФАРЫЗ
ИЛЛЕ ДҮРТ ФАРЫЗ
КАЙБЕР
ЕВРОПА
ФӘЛСӘФӘЧЕЛӘРЕНЕҢ
ИСЛАМ
ДИНЕ
ТУРЫНДАГЫ ФИКЕРЛƏРЕ
МӨСЕЛМАН БАЛАЛАРЫ ӨЧЕН КАЙБЕР ДИНИ СОРАУЛАР ҺƏМ
ҖАВАПЛАР
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