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«ӘТ-ТӘСҺИЛ АД-ДАРУРИ ЛИ МӘСӘИЛ ӘЛ-КУДУРИ» ИСЕМЛЕ
КИТАП ҺӘМ АҢА КАГЫЛЫШЛЫ КАЙБЕР МӘСЬӘЛӘЛӘР
Укучы кулына алган бу «әт-Тәсһил әд-дарури ли-мәсәил әл-Кодури»,
ягъни «әл-Кодури мәсьәләләрен тиешлечә җиңеләйтү», дип аталган китап
күңел ачу өчен яки вакыт үткәрер өчен укыла торганнардан түгел. Әлеге
әсәр ислами гыйлемнәренең иң мөһимнәреннән берсе булган фикъһыга багышланып, фикъһы мәсьәләләре буенча сорау-җавап рәвешендә язылган
дәреслек-белешмә булып тора.
Әлеге дәреслек-белешмә кәгазьгә Һиндстанлы дин галиме Мәүләна
Мөхәммәд Гашыйк Илаһи әл-Барныйның иҗат җимеше буларак кына
иңмәгән. Бу китап хәнәфи әдәбиятының бер мисалы буларак мөселман
әдәбиятына хас булган үзенчәлекләренең берсен чагылдыра. Ул да булса,
бу «әт-Тәсһил әд-дарури ли-мәсәил әл-Кодури» исемле китап үзеннән күпкә
элек башка автор тарафыннан язылган китапның аңлатмасы-тәфсилләмәсе,
ягъни, гарәпчә әйткәндә – шәрхе буларак язылган. Ул борынгы чыганакның
исеме Әбе-л-Хөсәен Әхмәд бине Әбү Бәкер Мөхәммәд бине Әхмәд әлКодури каләме белән язылган «Мохтасар әл-Кодури»дыр. «Мохтасар әлКодури» – ислам динен хәнәфи мәзһәбе буенча тотучы мөселманнар өчен
бик борынгы заманнардан бирле иң мөһимнәрдән һәм кирәклеләрдән саналган китапларның берсе булып тора. Шуны күздә тотып башта биредә телгә
алынган фикһы, мәзһәб кебек төшенчәләрнең нәрсә икәнлеген кыскача гына
аңлатып узыйк.
ФИКЪҺЫ ГЫЙЛЕМЕНДӘ ХӘНӘФИ МӘЗҺӘБЕ
Мөхәммәд пәйгамбәрнең (салләллаһу галәйһи вә сәлләм) вафатыннан
соң бераз вакыт узгач, тормыш агымында барлыкка килгән иҗтимагыйикътисади һәм сәяси үзгәрешләр мөселман өммәте каршында яшәешне һич
тайпылмыйча-ялгышмыйча ислам кагыйдәләре нигезендә дәвам иттерү
мәсьәләсен куялар. Мөселманча тормыш коруның һәр адымында диярлек
үрнәк вә өлге булып торган Рәсүлүллаһның (салләллаһу галәйһи вә сәлләм)
бу дөньядан китүе сәбәпле, диянәтнең «пәйгамбәр тәрбиясендә» үскән
дәвере тәмамлана һәм мөселман өммәте «мөстәкыйль диянәт» дәверенә аяк
баса. Моннан болай дөрес юлны күрсәтүче буларак бары тик Коръән, хәдис
һәм аларны халыкка аңлатучы, андагы хөкемнәрне тормышка ашыручы
галимнәр кала.
Чыннан да, югарыда искә алынган мәсьәләне бары тик дин өлкәсендә
тирән гыйлем туплаган, аек һәм төзек акыл ияләре булган галимнәр генә
чишә алырлык булган. Коръәнне, хәдисләрне, динне яхшы белгән галимнәр
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мөселманнар арасында, әлбәттә, булган. Мондый кешеләрне фәкыйһ дип
атаганнар. Фәкыйһ сүзе фәкыйһә ()ﻔﻘﻪ, ягъни «нәрсәнең дә булса асылын
тирәнтен аңламак, белмәк» дигән мәгънәгә ия булган фигыльдән ясала.
Тора-бара шул фәкыйһларның тырышлыгы белән исламча яшәүне тәэмин
итү өчен асыл чыганакларга таянып шәригать хөкемнәре чыгаруның махсус ысулларын булдырган, шәригать кануннарын саклап калып, киңәйтептирәнәйтеп гамәлгә ашыруны җайлаган дүрт махсус юнәлеш-мәзһәб оешкан. Болар Әбү Хәнифә имамның мәзһәбе (хәнәфи мәзһәбе), Шәфигый
имамның мәзһәбе (шәфигый мәзһәбе), Мәлик имамның мәзһәбе (мәлики
мәзһәбе) һәм Хәнбәл имамның мәзһәбе (хәнбәли мәзһәбе).
Мәзһәб дигәндә бу төшенчәнең тар һәм киң аңламга ия булган ике
мәгънәдә кулланылуын истә торарга кирәк. Гарәп телендә мәзһәб ( )ﻤﺬﻫﺏсүзе
«юл» димәктер. Әлеге төшенчә исламиятнең һәр өлкәсендә, шул исәптән
илаһият белемендә (теология), фикъһыда, хәдис гыйлемендә, төрле фикер
агымнарында, суфыйчылыкта кулланыла. Мәзһәб дигән сүз дини китапларда киң мәгънәдә нинди дә булса тәгълимат аңламына ия булып кулланылса,
тар мәгънәдә ул фикъһының теге яки бу юнәлешен белдерә.
Махсус белемле галимнәр карамагында булган фикъһы гыйлеменең
нәтиҗәләре безгә «шәригать» яки «шәригать хөкемнәре» буларак мәгълүм.
Беренче һәм башлангыч шәригать хөкемнәре Коръән белән хәдисләрдә
бирелгән булса, аларның яңа «үсентеләре» – фәкыйһларның фидакяр гыйльми эшчәнлеге-тырышлыгы нәтиҗәсендә үсеп чыкканнар.
Мәгълүм тарихи сәбәпләр җирлегендә татар халкының ислам динен
тотуы фикъһының хәнәфи мәзһәбенә нигезләнгән. Хәнәфи мәзһәб милади ел исәбе белән 8 гасырда гыйраклы Күфә шәһәрендә барлыкка килгән.
Әлеге мәзһәбнең башында аңа нигез салучы мәшһүр имам, бөек дин галиме, фәкыйһ Әбү Хәнифә (милади 767 елда вафат) хәзрәтләренең Коръән вә
хәдисләрдән дин хөкемнәрен чыгару даирәсендәге гыйльми эшчәнлеге ята.
Әбү Хәнифә кебек дин галименең хәер-фатихасы белән утыртылган, олуг
хикмәт иясенең бәрәкәтле карамагы белән тәрбияләнеп багылган фикъһы
мәзһәбе милади X–XI гасырдан башлап бик нык үсеш ала һәм Анадолу вә
Балкан ярымутрауларында, Төньяк Кавказ белән Кара диңгез буйларында,
Урта һәм Үзәк Азия җирләрендә, Һиндстанда һәм, ниһаять, Дәшт-и Кыпчак
далалары белән Идел буйларында яшәп яткан мөселманнарның акылында да, гамәлләрендә дә ныклап тамыр җибәрә. Татар халкының фикъһыда
хәнәфи мәзһәбкә иярүе әнә шул заманнан башлана.
Шәхси исемнәре теге яки бу мәзһәбнең исеме, ягъни эпонимы булып
киткән борынгы галимнәрнең, шул исәптән Әбү Хәнифә имамның да:
«Кыямәткә кадәр үзгәрешсез булачак ысул вә кагыйдәләр теркәп калабыз», –
дигән уй белән эш итмәгәннәрен дә аңларга кирәк. Үзгәреп торган һәм көн
саен яңа, моңарчы Коръән вә сөннәттә каралмаган мәсьәләләргә юлыга баш4

лаган мөселманнар аларны дин яссылыгында дөрес итеп хәл итү заруриятен
кичерә башлаганнар. Әлеге дини-иҗтимагый вәзгыятькә җавап йөзеннән
ислам чыганакларына таянып шәригатьнең яңа хөкемнәрен булдырырга,
ягъни иҗтиһад кылган бу галимнәр дини тормышның үсеш-үзгәрешсез булуын күз алдына да китереп булмаганлыкны аңлаган беренче кешеләр иде.
Болай булганга күрә югарыда искә алынган торгынлыкка этәрүче фикер
аларның башларына килмәс тә иде.
Исламияттә торгынлык, ә XIX–XX гасырларда Ислам дөньясының
Көнбатыштан тәмам артта калып аның колына әверелүе фикъһы өлкәсендә
әлеге олуг галимнәрдән соң эшләгән дин белгечләреннән башлана. Нәкъ
әнә шул галимнәр якынча XIV гасырдан башлап: «борынгы заманның
мөҗтәһидләре, ягъни тирән белемле, абруйлы вә данлыклы фәкыйһлары,
барлык сорауларга җаваплар биреп калдырганнар, шуңа күрә моннан болай
шәригатьтә яңа хөкемнәр булдыру тыела вә иҗтиһад капусы ябыла», – дигән
ялгыш һәм зарарлы фикерне тарата башлыйлар. Шул заманнан башлап ислам диненә салынган илаһи көчне файдаланып, адәм баласын дөньяви вә
рухи югарылыкларга ирештерү вә кешелек дөньясының яшәешен Аллаһ ризалыгы юлында алга таба үстерү – тәрәккый иттерү мөмкинлекләре тәмам
буыла, юкка чыгарыла. Исламият галәме, ислами яшәеш, сәясәт, җәмгыять,
икътисад, мәдәният, мөселманнарның аңы вә рухияте торгынлык-коллык
халәтендә хәрәкәтсез катып кала.
Исламиятнең сүлпән хәле тора бара фикъһы гыйлемендә дә чагылыш таба:
фәнни эшчәнлек борынгы китапларда бәян ителгән тәһарәт-госел, намаз, ураза, хаҗ, зәкәт, мирас бүлү, никях-талак һәм башка кайбер мәсьәләләргә карата
яңадан-яңа шәрех-аңлатмалар, алар өстенә яңадан-яңа тәфсилләмә-хәшияләр
язып, асылда, чүбек чәйнәүгә тиң булган эшләргә кайтып кала. Үз вакытында бөтен ислам дөньясында танылган татар дин галиме Муса Җаруллаһ
Бигиев (1875–1949) әйтүенчә, фикъһы гыйлеменең башлангыч дәверендә
мөҗтәһидләрнең игътибары үзәгендә әлеге фәнне җәмгыятькә файда китерү
юнәлешендә үстерү һәм куллану торган. Соңрак заманнарда фәкыйһ исемен
йөрткән галимнәрнең фикри сүлпәнлеге һәм рухи дәртсезлекләре аркасында
фикъһы фәне бары тик югарыда искә алынган тар даирәле дини мәсьәләләрне
бәян итү белән чикләнә1. Кулыбыздагы китапның әнә шундый фикъһының
сакланып калган бер мисалы булуын аңларга кирәк.
Ә хәзер «әт-Тәсһил ад-дарури ли мәсәил әл-Кодури» китабының язылуына сәбәп вә нигез булган «Мохтасар әл-Кодури» исемле китапны иҗат итеп
калдырган һәм хәнәфи мәзһәбенең мәшһүр галиме әл-Кодури хәзрәтләре турында да бер-ике сүз кушыйк.
1
Кара: Хайрутдинов А.Г. Муса Джаруллах Бигиев. Казань: Издательство «Фән» Академии
наук РТ, 2005. С. 107–111.
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ӘЛ-КОДУРИ ХӘЗРӘТЛӘРЕ
Әбе-л-Хөсәен Әхмәд бине Әбү Бәкер Мөхәммәд бине Әхмәд әл-Кодури
(милади 973–1037 еллар) дин галиме, фәкыйһ, хәдисләр белгече буларак танылган. Аның туган урыны Багдад каласыдыр. Галимнең нәсел-нәсәбәсенең
башы кайларга барып чыкканы тәмам төгәл билгеле булмаса да, кайбер
хәбәрләргә күрә Багдад янында урнашкан чүлмәк җитештерү һәм сатучылык белән дан казанган Кодур авылына барып чыга имеш. Кайбер чыганакларда һәм үзенең кайбер әсәрләрендә мәшһүр галимнең күнъясе Әбел-Хәсән рәвешендә теркәлеп калган. Яшь чагын әл-Кодури дини гыйлем
эстәүгә багышлый. Фикъһыда төпле гыйлемне ул танылган дин галиме
Әбү Габдулла Мөхәммәд бине Йахъя әл-Җөрҗанидан ала, ә хәдис гыйлемен Мөхәммәд бине Сөвәед әл-Мөәддиб исемле мөхәддистә шәкертлек кылып үзләштерә. Аерым хәбәрләргә күрә фикъһы белән хәдистән тыш әлКодури Әбү Бәкер Әхмәд бине Гали әр-Рази (милади 981 елда вафат) исемле
күренекле мөфәссирдән Коръән һәм тәфсир гыйлемен өйрәнә.
Әл-Кодури дини гыйлем туплауда зур тырышлык куюы сәбәпле, Гыйракта тиз арада хәнәфи мәзһәбенең иң зур белгечләре буларак таныла.
Кайбер риваятьләрдә хәбәр ителгәнчә шигыйлык тарафтарлары буларак
хәтта мөстәкыйль дәүләтләр булдыруга ирешә алган Фатыймилар белән
Бөвәйһилыларга каршылык күрсәтү һәм сөннилекне өстенлеккә ирештерү йөзеннән, Габбасыйлар токымыннан булган Кадир-Биллаһ (һ. 422 /
м. 1031 вф.) исемле хәлифә сөнни мәзһәзбнең иң ныклы вәкилләре булган
дүрт галимнең һәркайсына берәр мохтасар, ягъни кыска рәвештә язылган
аңлатмалы фикъһы китабы язарга әмер иткән. Әлеге йөкләмәне тормышка ашыру өчен хәнәфи галимнәр арасында бертавыштан иң тирән һәм киң
гыйлемлесе буларак танылган әл-Кодури хәзрәтләре сайлана һәм алга таба
мәзһәзбнең асыл чыганакларының берсе булып саналачак данлыклы «әлМохтасар» исемле фикъһы китабын язып хәлифәгә тәкъдим итә.
«Әл-Мохтасар»га нигезләнеп күпсанлы шәрех вә хәшияләр, ягъни шәрехләргә карата аңлатмалар язылган. Шулар арасында татар теленә
тәрҗемә ителгән әлеге шәрехнең авторы Мөхәммәд Гашыйк Иләһи ӘлБарный хәзрәтләре дә бар.
Әл-Кодуриның бу мәшһүр әсәре ислам дөньясының төрле почмакларында күп мәртәбә басылган, мәсәлән, һиндстанлы Деһли, Лаһор, Ләкнәү һәм
Мумбайда, Истанбулда һәм, ниһаять, 1880, 1909 елларда бу китап башкалабыз Казанда дөнья күрә. Моннан тыш әсәр гарәп теленнән төрекчәгә, фарсычага, кайбер көнбатыш телләренә, шул исәптән урысчага да тәрҗемә ителгән.
Әл-Кодури хәзрәтләренең иң мәшһүр китабы «әл-Мохтасар» булса да,
бу әсәр, әлбәттә, галим тарафыннан язылган бердәнбер хезмәт түгел. Аннан
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тыш хәзрәтнең «әт-Тәкъриб», «әт-Тәҗрид», «Шәрх Мохтасар әл-Кәрһи»,
«Нөбзә мин мәнакыйб Әбү Хәнифә» исемле китаплары мәгълүм. Мәсәлән,
«әт-Тәкъриб» исемле әсәрнең нигезенә әл-Кодуринең шәкертләре белән
мәзһәб эчендәге аермаларга багышланган әңгәмәләре салынган була.
Бу рәвештә китап «әт-Тәкъриб әл-әүвәл» буларак таныла. Соңрак әлеге
язма дәлилләр белән баетыла, киңәйтелә һәм «әт-Тәкъриб әс-саний»
исеме белән таралыш таба. Хәзрәтебезнең «әт-Тәҗрид» исемле фикъһы
китабы хәнәфи белән шәфигый мәзһәбләре арасында булган аермаларга
багышланган җиде бүлектән торган әсәрдер. Бу китапның да нигезендә
шәкертләргә сабак укыту барышында куелган мәсьәләләр, бәхәсләр ята.
Тик бу очракта остаз хәзрәт игътибар үзәгенә ике мәзһәб вәкилләре булган шәфигый һәм хәнәфи шәкертләр арасындагы бәхәсләр дәвамында
күтәрелгән мәсьәләләрне куйган.
428 елның рәҗәб аеның 5 нче яки 15 нче көнендә (1037 елның
24 апрелендә яки 4 маенда) Раббысына җан тәслим кылып дарел-л-фәнадан
даре-л-бәкага күчә. Әл-Кодури хәзрәтләренең кабере Багдадның күренекле
хәнәфи голәмәсе җирләнә торган Мансур урамындагы аерым бер төрбәдә
урнашкан.
Әл-Кодури хәзрәтләре белән аның әсәре турында мәгълүмат биргәнебездән соң ул әсәргә карата шәрех рәвешендә язылган дәреслекнең авторы булган шәех Мөхәммәд Гашыйк Илаһи әл-Барный хәзрәтләре турында
да бер-ике сүз әйтеп узыйк.
МӘҮЛӘНА ШӘЕХ МӨХӘММӘД ГАШЫЙК
ИЛАҺИ ӘЛ-БАРНЫЙ
Мөхәммәд Гашыйк Илаһи әл-Барный хәзрәтләре XIX йөз ахыры –
ХХ башы Һиндыстан ислам галимнәренең күренеклеләреннән бередер.
Кызганыч, әмма аның турында нинди дә булса биографик мәгълүмат табып
булмады. Шулай да, әлеге гыйлем иясенең һиндстанлы булуын һәм ислам
дөньясының иң зур вә атаклы гыйлем учагы булган Диюбәнд каласындагы
ислам университетын тәмамлавы турында тәгаен генә хәбәр бирә алабыз.
Диюбәнд ислам университеты мөселманнар арасында «Дарел-голүм»,
ягъни «Гыйлемнәр йорты» буларак дан казанган. Ул Мисыр башкаласы
Каһирәдә Х гасырдан бирле эшләп килгән данлыклы әл-Әзһәр ислам университетыннан кала икенче урында дип санала. Бу ислам университеты
1866 елда барлыкка килә, ә инде XIX гасыр ахырында аның бөтен дөнья
буйлап сибелгән 15000 филиал мәдрәсәсе була. Бүгенге көндә Диюбәнд
Дарел-голүмендә якынча 3500 шәкерт гыйлем ала. Ел саен 10000 кеше бу
уку йортында шәкертлек кылу өмете белән килә, тик аларның 800 генә бу
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бәхеткә ирешә. 2001 елга чаклы Дарел-голүмнән 65000 яшь дин белгече
чыккан була. Безнең мөхтәрәм хәзрәтебез мәүләна Мөхәммәд Гашыйк
Илаһ әл-Барный нәкъ әнә шул данлыклы университетны тәмамлаган.
Аның исеме алдыннан әйтелә-языла торган «мәүләна» сүзе исә Һиндстан
мөселманнарының гадәтедер. Бу мәртәбәле сүз белән бик тирән гыйлемле
һәм өммәткә зур вә бәрәкәтле хезмәт күрсәтеп халык ихтирамын казанган
галимнәрне атыйлар.
Шулай итеп, кулыбыздагы «әт-Тәсһил әд-дарури ли мәсәил әл-Кодури»
исемле китапның авторы Мәүләна Мөхәммәд Гашыйк Илаһи әл-Барный
әфәнде турында без аз булса да хәбәрле-мәгълүматлы булдык. Алга таба
сүзебез «әт-Тәсһил ад-дарури ли мәсәил әл-Кодури»нең үзе турында булыр.
ӘТ-ТӘСҺИЛ ӘД-ДАРУРИ
Безнең буынга катлаулы чуар заманада яшәргә насыйп булды. Диннең
тәмам тыелып юкка чыгарылган дәверен дә күрдек, аның бүгенге көндә
татар халкы тормышына кире кайтуын да күрәбез. Моннан тыш чит
илләрдә исламиятнең нинди авырлыклар кичергәнен, ислам исеме астына яшеренгән ерткычларның никадәр коточкыч вәхши җинаятьләр кылуларын күреп-ишетеп торабыз. Мондый болгавыр буталчык вакытларда
адәм баласы, бигрәк тә без, – бала чагыбызда дин турында бабайларыбыз, ак әбиләребез, дәү әти-дәү әниләребездән генә ишетеп белгән буын
вәкилләре, – җаныбызга юаныч, күңелебезгә тынычлык эзләп инде курыкмыйча-оялмыйча бөек исламыбыз куенына сыена алабыз, ихлас иманыбыз
белән Аллаһыга гыйбадәт-салаватта була алабыз. Тик монысы гына аз.
Дин ул – гыйлем димәктер. Аеруча, гыйлемле булуны фарыз дәрәҗәсенә
күтәргән ислам динендә шулай. Гыйлем чыганагы булып, беренче чиратта, дини китаплар тора. Әмма дини китаплар да төрле була. «Дини» китаплар укып ялгыш юлга кереп китеп фанатик, экстремист, террорист булып
китүчеләр юк түгел ләбаса! Шуңа күрә нинди генә китап булмасын, аны
укыганда аек акыллы, саф күңелле булу зарури.
Ошбу «әт-Тәсһил әд-дарури»ны укыганда, беренче чиратта, аның Урта
гасырларда, билгеле тарихи, сәяси-иҗтимагый шартларда язылган булуын
истә тотарга кирәк. Бу йөздән китапта бәян ителгән байтак хөкемнәр безнең
заманга, җирлегебезгә, гадәтләребезгә, акылыбызга туры килми. Мәсәлән,
кое чистарту хөкемнәре, миля1 кебек ара үлчәмнәре белән эш итү, кол хатын1
Миля 1609 метр тәшкил иткән тарихи үлчәм. Биредә «инглиз милясы» күздә тотыла. Үз
вакытында Һиндыстан Бөекбританиянең колониаль биләмәсе булган. Шул сәбәпле чыгышы
белән Һиндыстанлы булган әл-Барный хәзрәт үзенең китабында әлеге үлчәмне куллана.
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кыз гаурәте турындагы хөкемнәр һ.б.ш. Димәк, әлеге китап безнең өчен,
беренче чиратта, фикъһы гыйлеменең ислам тарихының борынгы дәверенә
бәйле булган бер сурәте, үрнәге булып торырга тиеш.
Икенчедән, авторның кайбер мәсьәләләрдә чамадан тыш ваклануы, юктан бар итеп уйлап чыгарылган вакыйгаларга карата җавап бирүе күзгә ташлана. Бу искәрмә әл-Кодуриның үзенә дә, аны «җайлаштырган» әл-Барный
хәзрәтләренә карый. Олуг галимнәрнең болай итүләре сәер хәл, чөнки, минем фикеремчә, алар Пәйгамбәребезнең (савс): «Әүвәлге өммәтләр дини
мәсьәләләрдә артык төпченгәннәре өчен юкка чыгарылдылар», дигән
кисәтүен санга сукмаган булып чыгалар.
Мисал өчен, хаҗ вә гомрә кылу турындагы хөкемнәрне алыйк. Хаҗга
баручы бәндә Мәккәгә бөтен җаны-тәне белән бирелеп Аллаһ белән
күрешергә дип бара. Аның «Ләббәйкә, Рабби!» дигән сүзләре нәкъ шуны
белдерә дә бит инде. Әмма Кодури китабында теркәлгән кагыйдәләрне бозмау турында уйлый башласаң, үтә дә нәфис, самими рухи кичерешләргә
бөтенләй урын калмый, чөнки хаҗга килгән мөселман кеше, беренче чиратта, Кодури китабында бәян ителгән кагыйдәләр буенча имтихан тапшыручы хәлендә кала.
Китапның тагын бер үзенчәлеге бар. Аны укый торгач, ислам
фикъһысының методологик нигезләренең дөреслеге турында шомлы уйлар
туа башлый. Мәсәлән, китапның төрле урыннарында мәшһүр Әбү Хәнифәнең
фәтвалары белән бергә аның шәкертләре чыгарган фәтвалар килә. Бер уйлаганда, ул кадәр бөек галимнән сабак алган шәкертләр остазларының эшен
алга таба үстереп дәвам иттерергә тиешләр кебек. Бактың исә, эш алай түгел,
нәкъ киресенчә икән. Әбү Хәнифә шәкертләренең фәтвалары күпчелек очракта аларга фикъһы галәмен ачкан остазның карарларына капма-каршы
килә. Мәсәлән, Әбү Хәнифә кыйраәт эчтән укылырга тиеш дигән, ә аның
шәкертләреннән иң атаклылары булган Әбү Йосыф белән Мөхәммәд нәкъ
киресен, ягъни кыйраәтнең тавыш белән укылырга тиешле булуы турында язганнар. Һәм мондый каршылыклы карашлар китапта бихисап! Ә бит
аларның һәрберсен фикъхы фәнендә дан казанган галимнәр уйлап чыгарганнар. Шәкертләрнең чәчрәп остазларына каршы чыгуларын ничек аңларга?
Әбү Хәнифә ялгышкан булып чыгамы? Әллә инде каршылыкларның башы
фикъһының чыганагы булган Коръән белән хәдисләрдән киләме? Әллә
сәбәп башка нәрсәдәме?
Миңа калса, Әбү Хәнифәнең шәкертләре үзләренең фәтваларын
тәкәбберлек коткысына бирелеп, остазларыннан да оста булып күренү
теләге белән чыгарганнар. Мәсәлән, кыйраәт дигәндә, аны я тавыш белән
уку, яки эчтән генә уку мөмкин. Остазның фикерен дөреслим дигәндә, бары
тик капма-каршы хөкем чыгарып була. Шәкертләр шул капма-каршыны алга
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сөргәннәр дә инде, ә бит баксаң, болай итү остазның иҗтиһадын, гыйльми
абруен тәмам юкка чыгара.
Шәригать хөкемнәре белән болай уйнарга ярамый, ак-ак булып калырга тиеш, ул кара була алмый. Ә инде бер абруй иясе «ак!», дигәнне башка
абруй ияләре «Юк, кара!», дип игълан иткәннәр икән, бу шәригать түгел, бу,
бер яктан – мин минлек, масаю галәмәте, ә икенче яктан, мөселманнарның
зиһенен чуалдыруга, акылын бутауга кайтып кала.
Менә бу ноктаи нәзардан караганда да, әлеге китапны укыганда тиешле
дәрәҗәдә аек уяу акыллы булу зарур.
Һәм, ниһаять, китапның теле турында да бер ике сүз әйтергә кирәк. Әлеге
әсәр татар теленә урысчадан тәрҗемә ителгәнен истә тотарга кирәк. Бүгенге
көндә татар әдәби теле дини темаларга кагылышлы яклары белән яңадан туу
дәверен кичерә. Байтак кына дини төшенчәләр телебезгә бөтенләй яңа нәрсә
булып килеп керәләр, гәрчә әүвәлге татар дини әдәбиятында алар тәмам
гадәти булып һич тә ят сүз булып тоелмаган булсалар да. Әмма борынгы татар дини китапларын укыр өчен махсус белем алырга кирәк – аларның теле
бик катлаулы, күбесенчә гарәп-фарсы-төрек сүзлләреннән гыйбарәттер.
Бу йөздән хәзерге көн татар укучысын дини әдәбият белән таныштыруда
хәзерге телне файдалануның мәҗбүри чара булуын истә тотарга кирәк.
Безнең укучыбыз ошбу китап теленең җитешсезлекләрен кабул итеп, кичерерлек дәрәҗәдә киң күңелле кеше булыр дип ышанып калабыз.
Айдар Хәйретдинов,
Татарстан Фәннәр академиясе Ш. Мәрҗани исемендәге
Тарих институтының өлкән фәнни хезмәткәре,
фәлсәфә фәннәре кандидаты, доцент.
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ӘЛ-КОДУРИ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕН ТИЕШЛЕЧӘ ҖИҢЕЛӘЙТҮ
Бу гаҗәеп китап үз эченә «Мохтасар әл-Кодури» китабындагы «Тәһарәт»
бүлегеннән башлап «Мирас» бүлегенә кадәр каралган шәригать хөкемнәрен
һәм мәсьәләләрен туплаган. Биредә шулай ук хәдисләр һәм башка фикъһы
җыентыкларыннан алынган өстәмәләр дә бар. Китапның авторы каралган
мәсьәләләрне сорау һәм җавап алымы белән аңлату һәм ачыклау юлын сайлаган. Бу юл гади булуы белән күңелгә ятышлы, шул ук вакытта ул аңлау
өчен җайлы, ялыктырмый, башлап өйрәнүчегә мәгълүматны ансат һәм
аңлаешлы булган җиңел тел белән җиткерә.
ФИКЪҺЫ ГЫЙЛЕМЕНЕҢ ӘҺӘМИЯТЕ ТУРЫНДА
:ك َو تَ َعالَى
َ قَا َل هللاُ تَبَا َر
ً﴿ َو َما َكانَ ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّة
ْ فَلَوْ الَ نَفَ َر ِمن ُكلِّ فِرْ قَ ٍة ِّم ْنهُ ْم طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّه
ِّين
ِ ُوا فِي الد
ْ ُوا قَوْ َمهُ ْم إِ َذا َر َجع
ْ َولِيُن ِذر
َ
﴾ َُوا إِلَ ْي ِه ْم لَ َعلَّهُ ْم يَحْ ذرُون
Аллаһ Тәбарәкә вә Тәгалә әйткән:
«Мөэминнәр барысы да бергә чыгып китүчеләр түгел. Һәр төркемнән
берничә кешегә чыгып китеп әлеге динне аңлауга ирешсен дә, кавемдәшләре
янына кире кайткач аларны кисәтсен. Мөгаен, алар уяу булырлар» («Тәүбә»
сүрәсе, 122 нче аять).
:صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
َ َو قَا َل النَّبِ ُّي
َّ اس ٌم َو
َّ َم ْن ي ُِر ْد
ْطي
د
ال
ي
ِ للاُ يُع
ِ َِّين َوإِنَّ َما أَنَا ق
ِللاُ بِ ِه َخ ْيرًا يُفَقِّ ْههُ ف
ِ
Шулай ук Пәйгамбәребез (салләллаһү галәйһи вә сәллам) әйткән:
«Аллаһ берәүгә хәер теләсә – Ул аны динне аңлауга китерә. Чынлыкта,
Аллаһ бүләкли, ә мин исә, бүлеп кенә бирәм»1.
بسم هللا الرحمن الرحيم
КЕРЕШ СҮЗ
Үзенең рәхмәтен һәм барча нигъмәтләрен безгә бүләк итеп биргән
һәм юмарт рәвештә тараткан, безгә тәһарәтле һәм гыйбадәтле булырга, нәҗесләрдән һәм гөнаһлардан арынырга әмер иткән, безне туры юлга
күндерер өчен Үзенең илчесен җибәргән Аллаһ Тәгаләгә барча мактауларыбыз һәм хәмед-сәнәләребез булса иде!
1
Бу хәдисне әл-Бохарый Могавиядән (Аллаһы аннан разый булсын) китерә («Гыйлем китабы», № 63, А. Нирша тәрҗемәсендә – тәрҗемәчедән).

11

Безгә тормышыбызның һәрбер өлкәсенә һәм мизгеленә кагылышлы
булган шәригатьне аңлаткан, хәлалне хәрамнан аерырга өйрәткән, намазга, зәкәткә, хаҗга, уразага, сәүдәгә һәм аның белән бәйләнешле булган
барлык мәсьәләләргә, шулай ук гаризалар бирүгә, мәхкәмәдә судлашуга
һәм җиһадка кагылышлы булган кануннарны һәм хөкемнәрне бәян кылган
Пәйгамбәребезгә (салләллаһу галәйһи вә сәлләм) салават-шәрифләребез
булса иде!
Шулай ук динсезлек караңгылыгында яшәгән халыкларга хакыйкать
яктылыгын күрсәтеп торган Пәйгамбәребезнең (салләллаһу галәйһи вә
сәлләм) әһле бәйтенә һәм сәхәбәләренә дә Аллаһ Тәгаләнең чиксез рәхмәте
һәм бәрәкәте булсын иде!
Шулар белән бергә Коръәнгә һәм пакь сөннәткә нигезләнеп шәригать
кануннарын чыгаручыларга, китап язучыларга, галимнәргә һәм барча
мөселманнарга җиңел итеп аңлатып бирүчеләргә дә Аллаһның чиксез
рәхмәтләре һәм бәрәкәтләре булсын иде!
Ошбу китабымны мин әл-Кодуриның (Аллаһы аннан разый булсын)
хезмәтендә каралган фикъһы мәсьәләләрен һәм хөкемнәрен укучыларга җиңел итеп аңлату һәм ятларга ярдәм итү максаты белән сорау-җавап
рәвешендә яздым. Бу эшемдә мин кайбер җирләрдә әл-Кодуриның язу
тәртибен дә бераз үзгәрттем: нәрсәнедер алга чыгардым һәм, киресенчә,
нәрсәнедер артка куйдым; шулай ук шәкертләрнең ихтыяҗларын исәпкә
алып һәм аларга файда булсын дип мин бу китабыма фикъһы китапларыннан өстәмә мәгълүмат та керттем.
Гадиләштерергә теләп китабымның кайбер урыннарында үзем кирәкле
дип санаган темаларны да куштым. Хезмәтемне җиңел, гади һәм аңлаешлы
итергә тырыштым. Нәтиҗәдә, мин аны «әл-Кодури мәсьәләләре өчен зарури
булган җиңеләйтү» дип атадым.
Мин Аллаһ Тәгаләдән ошбу хезмәтемне кабул итүен һәм аны Үзенең
мәхлукларына файдалы итүен сорыймын!
Чынлыкта, Ул – Юмарт, Мәрхәмәтле, Рәхимле. Әл-хәмде ли-лләһи
Рабби-л-галәмин!
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بسم هللا الرحمن الرحيم
Без Аллаһ Раббыбызны мактыйбыз һәм Аның югары дәрәҗәле Илчесенә
сәламнәр һәм бәрәкәтләр телибез!
ТӘҺАРӘТ КИТАБЫ
Сорау (С.): Нигә фәкыйһлар, ягъни фикъһы фәне белгечләре, үзләренең
китапларын «Тәһарәт» бүлеге белән башлыйлар?
Җавап (Җ.): Чөнки тәһарәт намазның төп шарты булып тора. Намаз
исә Исламның икенче нигезедер. Шуңа күрә дә фәкыйһлар башта тәһарәт
мәсьәләләрен, аннан соң – намаз мәсьәләләрен бәян итәләр.
С.: Тәһарәтнең телдәге һәм шәригатьтәге мәгънәсе нинди?
Җ.: «Тәһарәт» сүзе гарәп телендә «чисталык», «пакьлек» дигәнне,
ә шәригатьтә – «намаз уку өчен киемне, тәнне һәм намаз урынын чистартып,
өлешчә һәм тулаем нәҗесләнү халәтләреннән чыгу» дигәнне аңлата.
С.: Нәрсә ул «тулаем нәҗесләнүдән арыну?»
Җ.: «Тулаем нәҗесләнүдән, яки җөнүб халәттеннән арыну» – ир-атның
яисә хатын-кызның тулаем бөтен тәнен юуны таләп итә, ягъни аның өчен
бөтен тәнен юу фарыздыр. Бөтен тәнне юып «тулаем нәҗесләнүне» (җөнүб
халәтен) бетерү «игътисал» (ягъни, «госел кылу») дип атала.
С.: «Өлешчә нәҗесләнүдән арыну» нәрсә ул?
Җ.: «Өлешчә нәҗесләнүдән арыну» – ир-атның яисә хатын-кызның намаз укыр өчен тәненең кайбер җирләрен генә юууы яисә мәсех кылуыдыр.
Мондый юыну белән нәҗасәт бетсә, бу «вөдү» дип атала, ә тәһарәтләнгән
кеше турында «әл-мөтәвәддый» диләр1.
С.: Тәһарәт алганда тәннең кайсы өлешләрен юарга яисә мәсех кылырга
кирәк?
Җ.: 1) Битне чәч төпләреннән алып ияк астына кадәр һәм уң колак йомшагыннан сул колак йомшагына кадәр;
2) Кулларны бармак очларыннан башлап терсәкләргә кадәр терсәкләр
белән бергә;
3) Аякларны, бармак очларыннан башлап тубык сөякләренә кадәр тубык
сөякләре белән бергә;
1
Мондый очракларда безнең халык «тәһарәт», «тәһарәт алу», «тәһарәтләнү», «тәһарәтле
булу» кебек сүзләрне куллана.
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Тәннең искә алынган өлешләре тулысынча юылырга тиеш. Әгәр дә бу
өлешләр юылмаса яисә бу өлешләрдә чәч бөртеге кадәр генә дә берәр җир
юылмый калса, тәһарәт башкарылмаган булып санала.
4) Башка мәсех кылу, ягъни башны юеш куллар белән сыпыру. Башның
дүрттән бер өлеше дә юеш куллар белән сыпырылса, мәсех кылынган булып
санала.
С.: Терсәкләрне һәм тубыкларны юарга кирәкме?
Җ.: Әйе, аларны юу фарыз хөкеменә керә.
С.: Тәһарәтле булу өчен тәннең югарыда әйтелгән өч өлешен юуның
һәм башка мәсех кылуның фарызлыгын кайдан белдегез?
Җ.: Аллаһ Тәгаләнең китабыннан. Ул әйткән: «Ий, мөэминнәр! Әгәр намазга басарга теләсәгез, битегезне һәм ике кулыгызны терсәкләргә тикле
юыгыз, башыгызны (юеш кулларыгыз белән) сыпырыгыз һәм дә аякларыгызны тубыкларына тикле юыгыз. . . » («Маидә» сүрәсе, 6 нчы аять).
С.: Башның ¼ өлешенә мәсех кылырга кирәк икәнлегенә нинди дәлил бар?
Җ.: Дәлиле – әл-Мөгыйрә ибне Шөгъбәдән тапшырылган хәдис.
Мөслим җыентыгында «Күн оекларга мәсех кылу» бүлегендә ул: «Чыннан
да, Пәйгамбәребез (с. г. в.) тәһарәтләнде һәм (тәһарәтләнгәндә) башының
алгы өлешендәге чәчләренә мәсех кылды», – дигән.
Тәһарәтнең сөннәтләре
С.: Тәһарәтнең нинди сөннәтләре бар?
Җ.: 1) Тәһарәт алырга ниятләү;
2) Тәһарәт алдыннан «бисмилләһ» дип әйтү;
3) тәһарәтне башлаганда кулларны беләзекләргә тикле өч мәртәбә юу.
Бу эш бигрәк тә йокыдан торгач башкарылырга тиеш. Бу вакытта кулларны
чиста сулы савытка тыкмыйча гына юарга кирәк1;
4) Мисвәк белән тешләрне чистарту;
5) Авыз эчен өч мәртәбә чайкау;
6) Борынга өч мәртәбә су кертеп, аны сеңгереп чыгару;
7) Башның чәч үсә торган өлешенә мәсех кылу;
1
Татар халкында тәһарәт алу өчен махсус комган куллану гадәткә кергән булганга күрә
аерым савытка су җыеп шунда кулларны тыгып тәһарәтләнү гадәте таныш түгел. Тәһарәт
алуның әлеге китапта сурәтләнгән мондый ысулын, әлбәттә, сөннәт рәвешендә кабул итү таләп
ителмәгәнлеген истә тотып көньяк илләрдә су кытлыгы кичереп яшәгән халыкларның гадәте
буларак кабул итәргә кирәк (фәнни мөхәррир иск).
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8) Колакларны юеш кул белән сөртү;
9) Бармак араларын әйбәтләп юу;
10) Сакалны юеш бармаклар белән тарау;
11) Башка һәм аякка мәсех кылулардан кала тәһарәт гамәлләрен өчәр
мәртәбә башкару;
12) Тәһарәтне Коръәндә бәян ителгән тәртип белән башкару: битне һәм
кулларны терсәккә кадәр (терсәкләр белән бергә) юарга; башка мәсех кылырга; аякларны тубыкка кадәр (тубыклар белән бергә) юарга;
13) Тәһарәтне уң яктан башлау, ягъни әүвәл уң кул юыла, аннан соң сул
кул, аяклар да шул ук тәртиптә юылалар;
14) Тәһарәтне өзмичә башкару;
15) Муенга мәсех кылу1.
Тәһарәтне боза торган нәрсәләр
С.: Әгәр дә ир-ат яисә хатын-кыз «өлешчә нәҗесләнүдән» чистарынган (тәһарәтләнгәннәр) икән, аларның тәһарәтләре кайчан һәм ничек бетә,
ягъни нинди очракларда бозыла?
Җ.: Тәһарәтне боза торган сәбәпләр:
1) олы хаҗәт үтәлсә; 2) ишетелерлек итеп яки ишетелмичә арткы яктан
жил чыкса; 3) бәвел, вәди2 яки мәзи3 чыкса; 4) кан, үлек чыкса; 6) авызга косык тулса; 6) кеше яткан килеш йокыга китсә; 7) нәрсәгәдер терәлеп
утырган килеш йоклаган кешенең терәвен алгач, ул йоклаучы кеше авып
китә торган булса; 8) кешенең аңы югалса; 9) кеше мәҗнүн халәтенә килсә
(җенләнсә); 10) балигъ кеше намаз вакытында кычкырып көлсә.
Бу очракларда тәһарәт бозыла, намаз башкарыла алмый. Шушы очраклардан соң намаз укыр өчен тәһарәтне яңарту тиеш була.
1
Әл-Кодури фикеренчә, тәһарәт алу өчен әзерләнгән сулы савытка кулларны тыкканчы,
чисталык өчен ике кул аерым бер савыттагы су белән юылырга тиеш; Аллаһ исеме белән эшне
башлау; мисвәк куллану; авыз һәм борын тишекләрен чайкау, колакларны сыпыру; бармак араларын юу; сакалны тарау, шулай ук тәннең һәр урынын өчәр мәртәбә юу – сөннәт. Ул әйтте:
«Тәhарәт алучының иң әүвәл пакьләнергә ният итүе хуплана. Аннары башны сыпырырга,
тәhарәтнең тәртибен сакларга, башта уң якны юарга, тәhарәт алганда тукталып тормаска һәм
муенны сыпырырга тиеш». «Әл-Һидая» авторы исә тәһарәт алуны Аллаһ исеме белән башлауны хуплый, ә ният кылу белән тәhарәтнең тәртибен саклауны сөннәттер, ди. Шундый фикер
төрлелегендә мин барлык бу гамәлләрне «Тәһарәт сөннәтләре» дигән бүлеккә берләштердем.
Бу дингә әле яңа гына килгәннәр буталмасын, ялгышмасын дигән ният белән эшләнде. Ләкин
укытучы мөгаллим әл-мөстахәбнең сөннәткә караганда кечерәк булуын аңлатырга тиеш».
2
Вәди – кайвакыт кече хаҗәтне үтәгәннән соң бүленеп чыга торган ак төстәге куе сыеклык. Ул җенси теләкне тоткарлау билгесе булып тора (тәрҗемәчедән).
3
Мәзи – үтә күренмәле төссез сыеклык, иркәләнгәндә, җенси теләк уянганда барлыкка
килә (тәрҗемәче искәрмәсе).
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Госелнең фарызлары һәм ваҗиблары
С.: «Тулаем нәҗесләнү» халәте нинди очракта барлыкка килә?
Җ.: «Тулаем нәҗесләнү» (җөнүб халәте) ошбу очракларда була:
1. Балигъ булган ир-аттан мәни1 чыкса (поллюция булса), яки хатынкыздан сыеклык агып чыкса.
2. Ир-атның җенси әгъзасы хатын-кызның җенси әгъзасына яисә арт
юлына керсә2. Бу очракларда җенси әгъзалардан мәни чыкса да, чыкмаса да
җимагъ кылучыларның икесенә дә госел кылу фарыз була.
3. Шәһвәтләнү сәбәпле, ягъни җенси теләк барлыкка килгәндә мәни чыкса.
Бу өч очракта барлыкка килгән «тулаем нәҗесләнү» халәте җенси
мөнәсәбәткә керү белән бәйле була.
4. Хәез тәмамланса.
5. Нифас тәмамланса.
Мондый очраклардан соң госел кылу фарыз ягъни, тәннең тулаем бөтен
җире дә юылырга тиеш. Болай итеп госелләнгәндә юылмаган бер генә җир дә
калырга тиеш түгел, хәтта һәр чәч бөртегенә кадәр су белән юешләнергә тиеш.
С.: Әгәр җенси әгъзадан мәзи яисә һәмди чыкса, госел кылу кирәкме?
Җ.: Югарыда әйтелгәнчә, ул вакытта тәһарәт бозыла, димәк, андый очракларда тәһарәтне генә яңартырга кирәк, ә госел кылу таләп ителми.
Сөннәт хөкемендә башкарыла торган госел (сөннәт-госел)
С.: Шәригатьтә фарыз булган госелдән башка тагын берәр төрле госел
бармы?
Җ.: Әйе, бар. Пәйгамбәребезнең (салләллаһу галәйһи вә сәлләм)
сөннәтендә җомга һәм ике гает намазы, ихрамга керү һәм Гарәфәдә басып
тору алдыннан госел кылу турында хөкем бар3.
1
Мәни – җенси якынлык кылганда яки шәһвәтләнгән вакытта ир-аттан бүленеп чыга торган орлык сыекчасы.
2
Билгеле ки һәм бәхәссез, Исламда хатын-кыз белән арт ягы аша җенси якынлык кылу
һәм, шул исәптән әл-ливат, ягъни Лут кавеме гамәле (гомосексуализм) катгый рәвештә тыелган хәрам нәрсәләрдер. Шуны гына әйтергә кирәк, монда каралган мәсьәләдә автор бу шакшы
гамәлләргә бәя бирүне үзенә максат итеп куймый. Аның максаты булып фәкать госел алуны
таләп иткән ягъни, фарыз булган очракларны гына тасвирлау тора (тәрҗемәчедән).
3
Самура бине Җөндүб (Аллаһы аңардан разый булсын) әйтте: Пәйгамбәребез ()ﷺ
әйтте: «Әгәр кем дә булса, җомга көнне тәһарәт алса,бу яхшыдыр, әгәр госел алса бу тагын
да яхшырактыр» (бу хәдисне «Җомга намазы турында» дигән бүлектә әт-Тирмизи хәзрәт тапшырды һәм: «Бу – яхшы хәдис», – диде.). Ибне Габбастан (Аллаһ аңардан разый булсын) тапшырылганча, Пәйгамбәребез ()ﷺ: «Чынлыкта, бу бәйрәм көнне Аллаһ мөселманнар өчен
билгеләгән, шуңа күрә кем җомга көненә ирешсә, госел алсын, әгәр хушбуе булса – шулны
тидерсен һәм мисвәк куллансын» – дигән. Бу хәдисне Ибне Маҗәһ «Җомга көнне бизәнү ха-
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Госел кылуның фарызлары (әркәннәре)
С.: Госел кылуның нинди фарызлары бар?
Җ.: 1) Авызны тамак төбенә үк җиткереп су белән гаргара кылып чайкау;
2) Борын тишекләрен эчтәге йомшак җиргә үк җиткереп су белән чайкау;
3) Бөтен тәнне тулаем бер мәртәбә юу.
С.: Ә сөннәтчә госел ничек кылына?
Җ.: Сөннәт буенча госел кылу ошбу тәртиптә башкарыла: башта куллар, аннары җенси әгъзалар, бот аралары, барча тишекләр мөмкин булганча юыла. Әгәр тәндә нәҗес яисә күренеп торган пычрак булса – алар юып
төшерелә. Шуннан соң намазга әзерләнгән вакыттагы кебек тәһарәт алына
һәм аннары баш һәм бөтен тәнгә өч мәртәбә су коела. Башка һәм тәнгә су
койганда суның колак тишекләренә, култык асларына, кендек тишегенә һәм
башка җирләргә керергә тиешлеген исәпкә алырга кирәк.
Искәрмә: Әгәр кеше госелне каты җирлектә (таш, такта, кафель өстендә)
башкарса, ул аякларын, гадәттәгечә, тәһарәт кылган вакыттагыча юа. Әгәр
инде йомшак яисә аяк астында су җыела торган иңкү җирдә госелләнсә, ул
аякларын госелне тәмамлаганда су җыелып торган җирдән чыккач кына юа.
С.: Бу госел алу тәртибе фарыз-госел алучыга карата да, сөннәт-госел
алучыга карата да берме? Алар арасында нинди дә булса аерма бармы?
Җ.: Госел алу тәртибе бер генә. Ягъни, фарыз-госел алучының да,
сөннәт-госел алучының да госел кылу тәртипләре бер.
С.: Хатын-кызга госелләнгәндә чәч толымын сүтү һәм чәчләрен тулысынча юешләү тиешме?
Җ.: Юк. Хатын-кызга толымлап үрелгән чәчен сүтмәсә дә ярый, әмма
ул су белән чәч төпләрен чылатырга тиеш. Чылата алмаса, толымны сүтәргә
кирәк. Әлеге рөхсәт чәче толымланган хатын-кызга гына бирелә. Чәче толымланмаган очракта, хатын-кыз чәчен чәч төпләрен чылатканчыга кадәр
кындагы бүлек»тә тапшыра, һәм әл-Мөнзири «әт-Тәргыйб»тә: «Бу хәдиснең иснады яхшы» –
дип яза. Әт-Тәхави «Шәрх магани-л-әсар»да Зазан әйткәнне тапшыра: «Мин Галидән (Аллаһ
аңардан разый булсын), тәhарәт турында сорадым һәм ул: «Әгәр теләсәң госел коен», – диде,
тик мин әйттем: «Мин синнән тулы тәhарәт турында гына сорадым, сөннәткә мөнәсәбәтлесе
ул – госел» һәм ул әйтте: «Җомга көннендә, Гарәфәт көнендә, ураза тәмамланган көнне һәм
корбан чалу көнендә». Бу хәдис «Җомга көнне тулы тәhарәт бүлеге»ндә тапшырылган. ӘлХәким «Әл-Мөстәдрәк»тә (I, 447 б.) тапшырганча Бәкер Ибне Габдулладан, Ибне Гомәрдән
(Аллаһы аңардан разый булсын), Ибне Гомәр әйткән: «Чынлыкта, сөннәткә күрә кеше Мәккәгә
яки ихрамга керергә теләсә тулы тәhарәт, ягъни госел алырга тиеш». Әл-Хәким әйтте: «ӘлБохарый һәм Мөслимнең куйган шартларына күрә дөрес хәдистер», – диде һәм моның белән
әз-Зәһаби дә килешә.
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тулысынча юешләргә тиеш. Бу шулай ук ир-атларга да кагыла. Алар да
чәчләрен нинди озынлыкта һәм куелыкта булуына карамастан, төпләреннән
башлап очларына кадәр су белән чылатырга тиешләр.
Өлешчә һәм тулаем нәҗесләнүләргә кагылышлы хөкемнәр
С.: Өлешчә һәм тулаем нәҗесләнүләр белән бәйле хөкемнәрне
аңлатмассызмы икән?
Җ.: Әгәр ир-атка яисә хатын-кызга госел кылу фарыз булаганда, ягъни,
алар җөнүб халәтендә булсалар, намаз уку тыела. Шулай ук аларга җөнүб
халәтендә мәчеткә керү, Коръән уку, аерым тышлыгы булмаса Коръәнгә кагылу, хаҗда тәваф кылу тыела. Әмма аларга Коръән укымыйча гына Аллаһы
Тәгаләне зикер итергә рөхсәт ителә.
Өлешчә нәҗесләнү халәтендә булган кешегә карата ошбу хөкемнәр куелган: тәһарәтен яңартмыйча намаз уку тыела, шулай ук аңа тәваф та кылырга ярамый. Әмма Коръән укырга һәм өстәмә тышлыклы Коръәнне кулга
алырга, Аллаһы Тәгаләне зикер итәргә һәм мәчеткә керергә рөхсәт ителә.
Суның тәһарәт-госел кылу өчен яраксыз
яисә яраклы булуы турында
С.: Тулаем һәм өлешчә нәҗесләнүдән нәрсә белән чистарынып була?
Җ.: Бу ике төрле нәҗесләнүләрдән су белән чистарынырга рөхсәт ителә.
Яңгыр суы, инеш, елга, чишмә һәм кое суы белән, хәтта тозлы диңгез суы
белән дә пакьләнергә ярый. Шулай ук пакьләнү өчен чиста матдә белән буталган суларны, мәсәлән: кызыл балчык яисә туфрак белән буталган суны,
сабын яисә зәгъфран кушылган суларны да кулланырга була.
С.: Тәһарәт-госел кылу өчен нинди суны кулланырга ярамый?
Җ.: Агачлардан, үсемлекләрдән һәм җимешләрдән сыгып алган сокларны, шулай ук берәр нәрсә белән кушылып су сыйфатын югалткан сыекчаларны кулланырга ярамый, мәсәлән: эчемлекләр, аш серкәсе, шулпа һ. б.
С.: Госел алу өчен яисә тәһарәт өчен бер мәртәбә кулланган суны кабат
кулланырга ярыймы? Мондый суны нәҗесләнү халәтендә булмаган кеше
Аллаһның савабына ирешү максаты белән куллана аламы?
Җ.: Андый су белән ни госел кылырга, ни тәһарәтләнергә ярамый.
С.: Без госел һәм тәһарәт өчен кулланылган су белән тулаем һәм
өлешчә нәҗесләнүдән чистарынырга ярамаганлыгын белдек, ә хәзер безнең
беләсебез килгәне – бу су нинди булып санала: чиста булыпмы, юкмы?
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Җ.: Бу су, тулаем һәм өлешчә нәҗесләнүдән чистартмаса да, башка максатларда куллану өчен чиста булып санала, чөнки ул су ниндидер матди
нәҗес бетерү өчен кулланылмаган һәм шул сәбәпле ул башка әйберләрне
пычратмый, ягъни, аның зарары юк. Әйтик, андый су киемгә тамса яисә эчә
торган чиста суга, савытларга төшсә, ул аларны пычратмый.
С.: Суга берәр нәрсә төшсә, ул су пычранамы?
Җ.: Аллаһы Тәгалә суны, гомумән, чиста итеп һәм пакьләнү өчен яраткан. Ләкин суга нинди күләмдә булса да берәр нәҗес төшсә, ул су пычрана (нәҗесләнә). Шуңа күрә Пәйгамбәребез (салләллаһу галәйһи вә сәлләм)
безгә суны нәҗесләмәскә һәм чисталыгын сакларга әмер иткән: «Торгын
суга берегез дә бәвел итмәсен, чөнки ул су аңа юынырга кирәк булырга
мөмкин», – дип (Бохарый). Шулай ук ул (салләллаһу галәйһи вә сәлләм):
«Әгәр дә берәү йокыдан уянса, кулын өч мәртәбә юмыйча сулы савытка кулын тыкмасын, чөнки ул кулының төнлә кая булганын белми», – дип әйткән
(Мөслим).
Әгәр дә суга нәҗес төшкән икән – андый су тәһарәт һәм госел кылуга
яраклы булмый.
С.: Буа суына төшкән нәҗес турында фәкыйһларның фикере нинди?
Җ.: Әгәр дә зур буаның бер кырыена нәҗес төшсә, ә буаның шул кырыенда барлыкка килгән су хәрәкәте ике якның арасы ерак булу сәбәпле
икенче якка күчә торган булмаса, бу очракта буаның чиста ягындагы суын
тәһарәтләнү өчен кулланырга ярый.
С.: Ә агымсуда нәҗес булса нишләргә?
Җ.: Әгәр дә суның нәҗесләнгәне күренмәсә, ягъни нәҗес суның сыйфатын үзгәртмәсә, мондый су белән тәһарәтләнергә һәм госелләнергә рөхсәт
ителә, чөнки агымсуда нәҗес бер урында тормый – агып китә.
С.: Суны үләксә пычратамы?
Җ.: Әлбәттә, суны канлы үләксә (үлгән кош яисә җир хайваны
кебекләр) пычрата. Әмма су хайваннарының (балыкларның, бакаларның,
кыслаларның) һәм кансыз бөҗәкләрнең (әйтик, чебен, черки, шөпшә, чаян)
үләксәсе суны пычратмый.
Нәҗес төшкән коеларны чистарту
С.: Сез әйткәнчә, кое суы чиста була. Ә бит аңа да нәҗес төшәргә
мөмкин. Ул вакытта коены ничек чистартып була?
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Җ.: 1) Әгәр дә коега нәҗес төшсә яисә коеда үлгән кеше, үлгән хайван (эт, сарык һ. б. шундый хайваннар) булса, андый очракта коедагы бөтен
суны түгеп бетерергә кирәк;
2) Әгәр дә коега күгәрчен, тавык, мәче һәм башка шуларга охшашлы
кошлар-хайваннар төшеп үлсә, андый очракта коедан кырык чиләк суны
алып түгү тиешле була (50 чиләк итеп түгү, мөстәхәб санала);
3) Әгәр дә коеда үлгән тычкан, чыпчык һәм шуларга охшаш кошхайваннарның үләксәсе булса, ул коедан 20 чиләк су алу тиешле була,
ә 30 чиләк алу мөстәхәбтер;
4) Әгәр дә үләксә кабармаган һәм череп таркалмаган, исләнмәгән, бозылмаган булса, кое суын чистарту югарыда әйтелгәнчә башкарыла, әмма
үләксә, кабарган һәм череп таркала башлаган булса, бу очракта үләксәнең
зурлыгына-кечелегенә карамастан коедагы суны тулаем чыгарып түгәргә
кирәк.
С.: Чиләк нинди зурлыкта булырга тиеш?
Җ.: Коеларда, гадәттә, кулланыла торган уртача зурлыктагы чиләк булырга тиеш.
С.: Әгәр зур чиләк булса, бу очракта суның күләмен ничек билгеләргә?
Җ.: Чиләкнең зурлыгына карап билгелиләр: а) әгәр дә бу чиләккә
10 гади чиләкнең суы керә торган булса, ә коега тычкан яисә шуңа охшашлы
берәр хайван төшеп үлгән булса, нәҗесләнгән коедан бу зур чиләк белән
2–3 мәртәбә суны алып түгү җитә; б) шул ук исәптән чыгып, үлгән
күгәрченле һәм аңа охшаш үлгән кош-хайванлы коены чистарталар, ягъни,
бу очракта гади чиләк белән 40 мәртәбә урынына суны 4–5 мәртәбә шул зур
чиләк белән түгәргә була.
Искәрмә: коеда су беткәненең билгесе – соңгы чиләктәге суның күләме
ярты чиләктән азрак булырга тиеш.
С.: Кайвакыт коелар чишмәле булалар, шул сәбәпле андый коедан күпме
су алсаң да су бетми. Мондый коелар ничек чистартыла?
Җ.: Коедан шушы вакытка җыелган су күләме чыгарылса – кое чистарыр. Мондый очракта суның күләмен билгели ала торган ике ир-атның
килешкән сүзенә нигезләнеп эш итәргә кирәк.
Әбү Хәнифәнең шәкерте Мөхәммәд ибне Хәсәннән (Аллаһы аларның
икесеннән дә разый булсын) килгән хәбәрдә әйтелгәнчә, андый коелардан
200 дән 300 гә кадәр чиләк су чыгарырга кирәк булачак1.
1
«Әд-Дөрре-л-мохтар»да әйтелә: «Бу, ягъни, Мөхәммәдтән (Аллаһы анардан
разый булсын), тапшырылган нәрсә җиңелрәк, ә хөрмәткә лаек ике ир кешенең
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Искәрмә: Коедан кирәге кадәр суны алынгач, чиләкне, бауны, коеның
төбен һәм диварларын юарга кирәк.
Искәрмә: Суны коедагы нәҗес алынганнан соң гына чыгарырга кирәк,
чөнки шулай ителмәсә кое чистармаячак.
С.: Әйтик, коеда тычкан үләксәсе табылырга мөмкин. Аның анда кайчан төшкәне билгесез булып, кешеләр ул су белән тәһарәтләнгән, кер һәм
савыт-сабалар юган һ. б. булсалар, бу очракта алар нишләргә тиешләр?
Җ.: Әгәр дә тычкан кабармаган һәм череп таркалмаган, исләнмәгән,
бозылмаган булса, ул кешеләр бер тәүлек дәвамында укыган намазларын
яңадан укыйлар һәм шул су белән юган әйберләрен яңадан юалар. Әгәр дә
тычкан кабарган һәм череп таралган булса, Әбү Хәнифә (Аллаһы аннан разый булсын) әйтүенчә, ул кешеләр өч тәүлек дәвамында укыган намазларын
яңадан укырга тиешләр. Әмма Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһы аларның
икесеннән дә разый булсын): «Тычканның коега кайчан төшкәнен белмичә
торып намазлар яңадан укылмый», – дигәннәр. Бу хөкем җиңелрәк, әмма
Әбү Хәнифәнең сүзләре ышанычлырак.
Эчкәннән соң калган су турында
С.: Кеше яисә хайван эчкәннән соң калган су турында нинди хөкемнәр бар?
Җ.: Кешенең кем булуына карамастан: ир-атмы ул, хатын-кызмы, җөнүб
халәтендәме-юкмы, хәезле хатын-кызмы, мөселманмы яки түгелме – ул
эчкәннән соң калган су чиста дип санала. Шулай ук ите кешегә ашарга яраклы булган хайван эчкәннән соң калган су да чиста булып санала.
Эт, дуңгыз, ерткыч хайван эчкәннән соң калган су пычрак (нәҗес) су
була. Мәче, тавык, ерткыч кошлар (әйтик, бөркет, карчыга), елан һәм тычкан
эчкән суны куллану мәкруһ булып санала.
С.: Мәкруһ дип саналган суларга карата нинди хөкемнәр бар?
Җ.: Әгәр дә андый су белән бергә чагыштырмача чистарак суың бар
икән, шул чистарак суны кулланырга кирәк. Мәсәлән, тәһарәтләнергә
ниятләгән кеше алдында ике төрле су тора: кеше эчкәннән соң калган су
сүзен исәпкә алу ышанычлырак...». «Әл-Һидая» авторының Әбү Йосыфтан (Аллаһ
аңардан разый булсын) тапшыруынча билгеле бер коедагы су күләмен үлчәү өчен ике
ысул каралган. Беренчесе – иңен, буен һәм тирәнлеген чамалап кое казырга, шуннан
соң андагы балчыклы суны алып бетерегә кирәк, шуннан соң коега тулган су чиста булып саналачак. Икенчесе – коега камыш яки коры бау төшереп, су тирәнлеген
билгелиләр, һәм аннан соң егерме чиләк суны чыгаралар. Шуннан соң камышны яки
бауны алып, су күпмегә кимегәнне карыйлар. Шул рәвешле су тирәнлеге билгесен
карап әледән-әле егерме чиләк суны түгеп торырга кирәк.
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һәм мәче эчкәннән соң калган су. Бу очракта, һичшиксез, тәһарәтләнү өчен
беренчесен кулланырга кирәк.
С.: Әгәр дә мәче эчкән судан чистарак су табылмаса нишләргә кирәк:
шул су белән тәһарәтләнергәме яисә тәяммүм генә кылыргамы?1
Җ.: Тәһарәтне шундый су белән алырга кирәк, чөнки ул су барыбер
чиста булып санала гәрчә чистарак сулар белән чагыштырганда «мәкруһ»
дип бәяләнсә дә.
С.: Эчкәннән калган суның чисталыгында шөбһә булырга мөмкинме?
Җ.: Әйе, ишәк һәм качырдан калган суларның чисталыгына карата
дәлилләүдә ихтилаф булу сәбәпле шөбһә булырга мөмкин.
С.: Әгәр дә ишәк яисә качыр эчкән судан чистарак су тапмасаң нишләргә
кирәк? Шул су белән тәһарәтләнергәме яисә тәяммүм генә кылыргамы?
Җ.: Шөбһәдән котылу өчен икесен дә башкарырга кирәк: тәһарәтләнергә
дә, тәяммүм дә кылырга.
С.: Бу очракта нәрсәдән башларга – тәһарәттәнме, тәямммүмнәнме?
Җ.: Аермасы юк.
Искәрмә: Әгәр дә эчелгән су спиртлы эчемлек эчкән, тешләре арасыннан кан киткән, авызына косык тулган кешедән калган булса, андый су пычрак була. Әгәр дә андый кеше су эчәр алдыннан авызын өч мәртәбә су белән
чайкаса яисә авызында һәм иреннәрендә пычрагын калдырмаслык итеп
төкереген берничә мәртәбә йотса, шул очракта гына аннан калган су чиста
булып санала2.
Шулай ук су эчәр алдыннан гына тычкан ашаган мәчедән калган су
да нәҗес булып санала. Әгәр мәче суны тычкан ашаганнан соң озак вакыт
үткәннән соң эчсә, бу вакытта аннан калган су чиста санала, әмма ул суны
куллану мәкруһ була3.
1
Тәяммүм – ниятләп, чиста ком (туфрак, тузан) белән битне һәм кулларны сыпыру (тәрҗемәче искәрмәсе).
2
Бу хөкем «Әл-Бәхер әр-раикъ»та искә алына (I, 133 бит), шулай ук кара:
«Хәшийат Ибне Габидин галә-д-Дөрре-л-мохтар» (I, 149 бит).
3
«Әл-Һидая» авторы әйтте: «Әгәр мәче тычкан ашагач та су эчсә, ул вакытта
су нәҗесләнә, әгәр ул суны күпмедер вакыттан соң авыз тирәләрен төкереге белән
югач эчсә, (әз генә калдыклар булу әһәмиятле түгел, чөнки ул аларны чистартып
бетерә алмаска мөмкин) су нәҗесләнми. Бу искәрмә Әбү Хәнифә һәм Әбү Йосыф
(Аллаһ алардан разый булсын) фикеренә туры килә, Ибн әл-Хуммәм әйткәнчә, бу:
«Мөхәммәд (Аллаһ аңардан разый булсын) фикере белән туры килми, аныңча,
нәҗес, су белән генә чистара».
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Тәяммүм
С.: «Тәяммүм» төшенчәсенең телдәге һәм шәригатьтәге мәгънәсе
нинди?
Җ.: Телдә «тәямммүм» сүзе «теләк» мәгънәсенә ия, ә шәригатьтә –
ниятләп нәҗесләнүдән пакьләнү, ягъни тәһарәт һәм госел кылу өчен чиста
булган туфракны (комны, җир тузанын, акбурны һәм «җир» дип саналган
башка төрле матдәләрне) куллануны аңлата. Бу төр пакьләнүне Аллаһы
Тәгаләнең ошбу сүзләре дәлилли: «...пакьләнергә су тапмасагыз, пакь җиргә
ике кулыгыз белән сугыгыз, шул кулларыгыз белән битегезне сыпырыгыз,
икенче мәртәбә җиргә сугып ике кулыгызны сыпырыгыз!..» («Маидә»
сүрәсе, 6 нчы аять).
С.: Нәҗесләнгән кешегә нинди очракта тәямммүм кылырга рөхсәт
ителә?
Җ.: Әгәр нәҗесләнгән кеше мосафир булса яисә ул кешеләр тора
торган җирдән яки сулы җирдән 0,7 чакрымнан ераграк булса1 һәм шул
сәбәпле ул кеше пакьләнергә су тапмаса, мондый шартларда тәяммүм кылырга рөхсәт ителә.
С.: Суы булган авыру кешегә тәяммүм кылу рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, әгәр дә авыру кеше суын һәм үзен җылыта алмау сәбәпле су
белән пакьләнү аның сәламәтлегенә зыян китерер дип курка икән, бу вакытта ул тәяммүм кыла ала2.
С.: Тәяммүм ничек башкарыла?
Җ.: 1) Госелләнергә яисә тәһарәтләнергә, дип ният кылырга; 2) кулларны чиста җиргә (комга, туфракка, җир тузанына, акбурга) сугып йөзнең бар
1
Китапның төп нөсхсендә биредә аралык үлчәме миля буларак бирелә. Татар
халкында әлеге үлчәм кулланылмаганга күрә аны чакрымга күчереп бирү урынлы
булып табылды. Бер миля 1870 метр булса, чакрым – 1066 метр, ягъни миляның
0,7 өлешен тәшкил итә (фәнни мөхәррир иск.).
2
«Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы (I, 149 бит) әйтә: «Бел, әгәр кешенең җенси якынлык кылганнан соң су җылытып юынырга акчасы булмаса, мунчага кереп юынырга мөмкинлеге булмаса, яки аның юынганнан соң кияргә җылы киеме булмаса, яки
кешеләр күзеннән яшеренеп юынырга мөмкинлек булмаса, Әбү Хәнифә (Аллаһ
аңардан разый булсын) фикере буенча җенси нәҗесләнү вакытында тәяәммүм алу
рөхсәт ителә», «Әл-Бәдаи’» һәм «Шәрхе-л-җәмигъ әс-сәгыйр» Кадыханда хәбәр
ителгәнчә, аңа шәригать нигезенә әйләнеп кайтырга кирәк, әгәр госел алырга
мөмкинлек тапса, аңа тәяәммүм алу рөхсәт ителми, голәмә иҗмагында бу шулай
кабул ителгән».
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җирен дә тузанланган-туфракланган куллар белән яхшылап сыпырып чыгырга, битнең кул тимәгән урыны (каш, керфек, сакал бөртекләре дә) калмаска тиеш; 3) икенче мәртәбә куллар белән җиргә сугып, башта уң кулны, аннары сул кулны сыпырырга кирәк. Бармак очларыннан башлап терсәкләргә
кадәр, шул исәптән терсәкләрне дә.
С.: Тәяммүм олы һәм кече нәҗесләнүләрдән пакьләнгәндә бер тәртиптә
башкарыламы?
Җ.: Әйе, нәҗесләнүнең ике төреннән дә тәяммүм белән пакьләнү бер үк
рәвештә башкарыла, араларында аерма юк.
С.: Тәяммүм кылу өчен нәрсә кулланыла?
Җ.: «Җир» дип саналган һәм җирне тәшкил иткән кергән барча нәрсәләр
(чиста туфрак, ком, җир тузаны, гипс, акбур, известь, штукатурка, сөрмә,
таш ул хәтта шома булуы сәбәпле тузанлы булмаса да. Әбү Хәнифә һәм
Мөхәммәд (Аллаһ аларның икесеннән дә разый булсын) фикерләре буенча,
бу әйберләрне куллану мөмкин, тик аларның чисталыгы гына шарт булып
тора. Ә Әбү Йосыф исә (Аллаһ аннан разый булсын), тәяммүмне фәкать чиста җир тузаны яисә чиста ком белән генә кылып була, дип санаган.
С.: Әгәр дә йорт ишелү яисә җил чыгу сәбәпле тузан күтәрелсә һәм шул
тузан биткә һәм кулларга ятса, бу тәяммүм булып саналамы һәм мондый
тузанлы хәлдә намаз укырга буламы?
Җ.: Юк, саналмый, чөнки тәяммүмнең бер фарыз шарты булып ният кылу
тора. Әмма госелгә карата башкачадыр: әгәр кеше «госелләнәм» дип ният
кылмыйча суга бөтен гәүдәсе белән чумса, ул госелләнгән булып санала,
ягъни, олы нәҗесләнүдән пакьләнә. Шулай ук тәһарәтләнергә ниятләмәгән
кеше яңгыр астында калып, аның тәһарәтләнә торган тән өлешләре суланса һәм ул кеше шул вакытта башына мәсех кылса – ул кеше тәһарәтләнгән
булып санала. Чөнки тәһарәт һәм госел кылуны ниятләү – ул фарыз гамәл
түгел, сөннәт кенә.
С.: Тәяммүм кылган кешегә нәфел намазларын да укырга рөхсәт
ителәме?
Җ.: Әйе, тәяммүм алган кешегә һәр төрле намазларны, – фарызларын
да, нәфелләрен дә, укырга ярый. Шулай ук андый кешегә олы нәҗесләнүдән
госелләнеп пакьләнгән кешегә һәм кече нәҗесләнүдән тәһарәтләнеп
пакьләнгән кешегә рөхсәт ителгән гыйбадәтләр дә рөхсәт ителә. Тәяммүм
кылучы белән госел кылучының, һәм шулай ук тәяммүм кылучы белән
тәһарәт кылучының, пакьлектә бернинди дә аермалары юк. Шуңа күрә дә,
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тәяммүм кылган кешегә гыйбәдәт кылуның барлык төрләре, шул исәптән
Коръән уку, аны кулга алу, мәчеткә керү, тәваф кылу да рөхсәт ителә.
С.: Кайбер очракларда яки шартларда сәламәт һәм мосафир булмаган
кешегә янында суы була торып та тәяммүм кылырга рөхсәт ителәме?
Җ.: Җәназа намазы булачагы турында ишетеп, шунда катнашырга ашыккан сәламәт һәм мокыйм кешегә әгәр ул үлгән кешенең якыны яки мәетне
күмү өчен җаваплы булмаса, тәяммүм кылып кына җәназа намазында катнашырга рөхсәт ителә.
С.: Әгәр дә шундый ук хәлгә гает намазына килүче калса ягъни, гает намазы башланыр алдыннан аның тәһарәте булмаса, андый кешегә нишләргә?
Җ.: Шулай ук тәһарәтләнү сәбәпле гает намазына соңга калудан куркып
ашыккан сәламәт һәм мосафир булмаган кешегә дә, тәяммүм кылып кына
гает намазында катнашырга рөхсәт ителә.
С.: Ә җомга намазына тәһарәтләнмичә килгән кешегә тәяммүм кылып
намаз укырга рөхсәт ителәме?
Җ.: Юк, ярамый. Ул тәһарәтләнергә тиеш. Әгәр дә ул тәһарәтләнеп намазга өлгерсә, имам белән җомга намазын укый, өлгермәсә, 4 рәкәгать өйлә
намазын укый.
С.: Әгәр дә намаз укучының вакыты бик тар булып, тәһарәтләнүе намазын калдыруга китерә торган булса, әйтик, берәү йокыдан кояш чыгар
алдыннан гына уянса һәм аның тәһарәтләнергә бөтенләй вакыты калмаса,
андый кешегә намазын укып калырга өлгерү максаты белән тәяммүм генә
кылырга мөмкинме?
Җ.: Юк, андый очракта тәяммүм кылырга рөхсәт ителми. Ул кеше
тәһарәтләнергә яки, әгәр дә ул җөнүб халәтендә булса, госелләнергә тиеш
һәм, кояш чыгып сөңге биеклегенә күтәрелгәч, намазын «казага калган намаз» хөкемендә укырга тиеш. Мондый очракта вакыт кытлыгы тәяммүм кылуга сәбәп була алмый.
С.: Суы булмаган кеше су булыр дип өметләнеп, намазын кичектерергә
тиешме?
Җ.: Юк, тиеш түгел, мөстәхәб кенәдер. Намазын кичектерү аңа су табарга мөмкинлек бирә, ә су таба алса, ул тәһарәтләнә ала, ә инде таба алмаган
очракта, тәяммүм генә кыла.
С.: Әйтик, мосафир, үзендә су барлыгын онытып, намазын тәяммүм
кылып укыса һәм шуннан соң намаз вакыты чыкканчы суын тапса, мондый
очракта аңа тәһарәтләнеп намазын яңадан укырга кирәкме?
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Җ.: Әбү Хәнифә һәм Мөхәммәд (Аллаһ аларның икесеннән дә разый
булсын) фикерләренчә, яңадан укырга кирәкми, әмма Әбү Йосыф (Аллаһ
аннан разый булсын) «мондый очракта ул намазын яңадан укый», – дип
әйткән.
С.: Мосафирның юлда суы булмаса, ул су эзләргә тиешме?
Җ.: Әгәр дә ул якын тирәдә суның булмавына инанса, аңа су эзләргә
кирәкми. Әмма якын тирәдә су барлыгын чамаласа һәм «су бармы икәнюкмы икән», – дип икеләнгән хәлдә суның барлыгына ышануы ныграк булса, аңа тәяммүм кылырга ярамый – ул суны эзләргә тиеш.
С.: Әгәр дә су мосафирның юлдашында булса, аңа тәяммүм кылганчы
су сорарга кирәкме?
Җ.: Әйе, хәтта су өчен түләргә туры килсә дә, ул су сорап алып
тәһарәтләнергә тиеш. Суны бирмәсәләр, ул тәяммүм кылып, намазын
укый ала1.
Күн аяк киеме, читекләргә2 һәм бәйләвечләргә3 мәсех кылу
С.: Тәһарәтләнүнең аякларга кагылышлы өлешен башка нәрсә белән
алыштырып буламы?
Җ.: Әйе, тәһарәтләнүнең аякларга кагылышлы өлешен башка нәрсә
белән алыштырып була, һәм бу күп санлы дөрес хәдисләр белән расланган4.
С.: Күн аяк киеменә, читекләргә мәсех кылуның рөхсәт ителүе өчен
башка төрле шартлар бармы?
Җ.: Әйе, мәсех кылу рөхсәт ителсен өчен күн читекнең чиста,
тәһарәтләнгән аякка киелгән булуы шарттыр.
1
«Әл-Гыйная» авторы әйтә: «Бу өч төрле очракта – яки ул аңа суны аның якын тирәдәге
бәясе белән бирә, яки аннан аз гына арттырып, яки күпкә арттырып. Беренче һәм икенче очракта аңа тәяммүм алырга ярамый, өченче очракта аңа (матди) зыян килү куркынычы булу сәбәпле
тәяммүм кылырга рөхсәт ителә. Галимнәр арасында су бәясен бик күпкә арттыруга карата өчен
төрле фикер бар: «Ән-Нәвадир» авторы су бәясен бик күпкә арттыру ул аны икеләтә арттыру, –
дип саный, ә башка берәүнең әйтүенчә: «Бу бәя куючылар бәясенә туры килми...».
Димәк, бу очракта сатып алучы өчен сәүдә килешүе мәҗбүри була, һәм ул бу туар өчен
түләүне капларга тиеш.
2
Гарәп телендә «әл-хуфф», татар телендә «читек» (тәрҗемәчедән).
3
Лубок – сынган урыннарны бөгелми торган предмет белән бәйләп кую ысулы, ул гипс та
булырга мөмкин (тәрҗемәчедән).
4
Ибн әл-Мөнзир әйтте: «Без әл-Хәсәннән тапшырдык, ә ул болай диде: «Пәйгамбәребезнең
( )ﷺҗитмеш сәхабәсеннән тапшырылганча, Мөхәммәд ( )ﷺкүн аяк киеме өстеннән мәсех
кыла торган булган («Нәсбе-р-райа», 1, 162 б.).
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С.: Мәсех кылу өчен каралган вакыт чикләре бармы?
Җ.: Читекләр тәһарәтле вакытта киелгән булып, аннары тәһарәт бозылса, кеше бер тәүлек дәвамында тәһарәт алганда читекләренә мәсех кыла ала,
әгәр сәфәрдәге мосафир булса – өч тәүлек дәвамында мәсех кыла ала. Һәм
өлешчә тәһарәт алганда шушы вакыт эчендә ул мәсех кыла ала.
С.: Тәһарәт алып читекләр кигәннән соң бу вакытны санау тәүлекнең
башыннан яки өч тәүлекнең башыннан башланамы әллә тәһарәт бозылганнан соң башланамы?
Җ.: Бу вакыт өзеге читекләр тәһарәтле хәлдә киелгән булып тәһарәт
бозылганнан соң санала башлый. Мәсәлән, әгәр кеше сәфәрдә булмаса
һәм кояш баеганнан соң тәһарәт алып читекләрен киеп куйса, ул аны икенче көннең кояшы баеганга кадәр аягыннан салмыйча йөри ала. Сәфәрдәге
кешенең дә мәсех кылу вакытын шул рәвешле тәгаенләп була.
С.: Госел кылу фарыз булган кешегә мәсех кылу рөхсәт ителәме?
Җ.: Юк, рөхсәт ителми, чөнки аңа бөтен тәнен юарга кирәк.
С.: Әгәр читектә тишек булса, мәсех кылу дөрес булырмы?
Җ.: Әгәр тишекләр күп булып, шул тишеккә өч бармак сыйса, мәсех
кылу дөрес булмас, әмма тишекләр азрак булса, мөмкин.
С.: Бу тишекләр саны бер читектәме әллә ике читектәме?
Җ.: Бу бер читек өчен билгеләнә, икесе өчен дә түгел, әгәр тишекләр ике
читектә дә, аякның өч бармагы зурлыгында булса, бу вакытта читекләргә
мәсех кылырга рөхсәт ителә, әгәр бу аларның һәрберсендә дә булса яки
берсендә генә булса, ул вакытта мәсех кылырга рөхсәт ителми.
С.: Күн читеккә ничек мәсех кылырга?
Җ.: Кулны су белән юешләп, бармакларны бер-берсенә кысып, аяк
бармакларының башларыннан алып, читекнең кунычына кадәр, астан өскә
табан өч бармак киңлегендә буе белән сыпырырга кирәк1.
С.: Мәсехне нәрсә боза?
Җ.: Тәһарәт нәрсәләр белән бозылса, мәсех тә шул ук нәрсәләр белән
бозыла, шулай ук читекләрне салу һәм тәһарәтле булуның вакыты узуы да
мәсехнең бозылуына китерә.
1
Ягъни бармакларның очларын гына кысу түгел, ә аларны буеннан буена бер-берсенә
кысарга кирәк.
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С.: Әгәр мәсех вакыты тәмамланса яки читек салынса, ләкин тәһарәт
бозылмаган булса, бу вакытта аякларны юарга яисә тәһарәт алырга
кирәкме?
Җ.: Бу вакытта тәһарәт алынмыйча аяклар гына юыла.
С.: Сәфәрдә булмаучының бер тәүлек дәвамында, ә сәфәрдә булучының
өч тәүлек дәвамында мәсех кылулары турында сез инде искә төшердегез.
Инде сәфәрдә булган, ә аннан соң сәфәре тәмамланаган кеше турында,
яки сәфәрдә булмаган, ә анннан соң сәфәргә киткән кеше турында нәрсә
дип була?
Җ.: Әгәр кем дә булса сәфәрдә булган вакытта мәсех кыла башлап, ә аннан соң сәфәрдән кайткач ул инде бер тәүлек һәм аннан да артыграк мәсех
кылып килгән булса, ул читекләрен салырга тиешле була. Әгәр бу азрак вакытка сузылган булса, ул аларны бер тәүлек узганчы кия. Берәү сәфәрдә
булмыйча мәсех кыла башласа, аннан соң бер тәүлек үткәнче сәфәргә чыгып
китсә, ул читекләрен өч тәүлек дәвамында мәсех кыла.
С.: Әгәр кеше оек өстеннән галуш1 кигән булса-аңа мәсех кылырга
рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, тәһарәте бозылганчы киелгән булса, рөхсәт ителә.
С.: Оек өстеннән мәсех кылу буенча шәригать хөкеме нинди?
Җ.: Әгәр оек күн катнашы белән эшләнмәгән булса аның өстеннән мәсех
кылырга ярамый2. Әбү Хәнифәнең (Аллаһ аннан разый булсын) фикере
шундый. Ә Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый булсын), әгәр
оек калын һәм үтә күренмәле булмаса3 мәсех кылу рөхсәт ителә дигәннәр.
С.: Бәйләвечләргә мәсех кылу, аларның тәһарәтле вакытта бәйләнгән
булулары шартмы?
Җ.: Юк, бәйләвечне мәсех кылу өчен аның тәһарәтле вакытта бәйләнгән
булуы шарт булып тормый. Әгәр ул тәһарәтсез вакытта бәйләнгән булып
та, соңрак бәйләвечле кеше тәһарәт алырга уйласа, аңарга мәсех кылырга
рөхсәт ителә.
1
Гарәп текстында җурмук – галуш, «тубыкка җитми торган кыска аяк киеме», ягъни, бу
туфли булырга да мөмкин, яки кыска итек һәм башкалар (тәрҗемәче искәрмәсе).
2
Күннән тегелгән дигән сүз, өстән дә астан да күн белән тегелгән дигәнне аңлата, ә табаны
бар дигәне – димәк, табанлы сандалига охшаган.
3
Димәк, ул оекбаш аның аша эчендә нәрсә икәнлеге күренеп торырлык дәрәҗәдә булмаска тиеш, шуңа күрә гади юка оекбашларга мәсех кылырга, сыпырырга ярамый (тәрҗемәче
искәрмәсе).
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С.: Әгәр бәйләгеч бушап аның астындагы яра төзәлеп беткәннән соң
төшсә, аңа кылынган мәсех сакланамы?
Җ.: Бу очракта бәйләвечне мәсех кылу бозыла. Әгәр кеше моңа кадәр
тәһарәт алган булса һәм бәйләвечне мәсех кылса, ә аннан соң аны сүтеп
алып ташласа, бу тәһарәтне бозмый, әмма ул бәйләгеч булган урынны юарга
тиеш, шуннан соң гына намаз укырга ярый. Әгәр бәйләвеч яра төзәлгәнче
төшсә, шул урынны юуу да мәҗбүри түгел, мәсех тә бозылмый.
С.: Чалмага, пирчәткегә, чадрага мәсех кылырга ярыймы?
Җ.: Юк, ярамый.
Хәез, нифас һәм истихадә1
С.: Айлык күрем нәрсә ул?
Җ.: Аллаһ Тәгалә хатын-кызларның аналыгыннан кан агуны тәкъдир
итте, һәм бу хәл күпчелек хатын-кызларда ай саен кабатлана һәм ул «айлык
күрем» дип атала. Айлык күрем килмичә торган вакытка «чисталык вакыты» диелә.
С.: Шәригать хөкемнәрендә хәез һәм чисталык вакытына караган сораулар бармы?
Җ.: Әйе, фикъһы китапларында аларга карата әйтелгән аерым
хөкемнәр бар.
С.: Әгәр хатын-кызның хәез вакытын кичерүе белән бәйле нинди
шәригать хөкемнәре бар?
Җ.: Хәез вакытында түбәндәге нәрсәләрне эшләү тыела:
1. Намаз уку, ураза тоту (фарызларын да, нәфелен дә);
2. Мәчеткә керү, тәваф кылу;
3. Аерым тышлыгы булмаган Коръән китабын уку;
4. Ире белән җенси якынлык кылу тыела.
С.: Хәез тәмамланганнан соң ханымнар укылмаган намазларын каза кылырга тиешме?
Җ.: Юк, укылмый калган намазлары өсләреннән төшә, ләкин рамазан
аенда тотылмый калган уразаларын каза кылырга тиеш булалар.

1
Әл-истихада – гарәп телендә аналыктан килә торган кан, бу айлык күрем вакытында һәм
бала тудырганнан соң килә торган кан түгел, нинди дә булса сәбәпләр аркасында даими һәм
билгеле бер вакыт аралыгы белән килә торган кан (тәрҗемәче искәрмәсе).
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С.: Хәез вакыты күпме?
Җ.: Хәезнең вакыты 3 көннән 10 көнгә кадәр.
С.: Хәез каны үзгә бер төскә ияме?
Җ.: Бу вакытта хатын-кызда була торган кызыл, сары яки саргылт кан,
хәтта чиста ак төстәге кан да, болар барысы да хәез каны диеп санала.
С.: Әгәр хәез каны килүеннән туктап һәм чиста ак төстәге сыекча килә
башласа, ул вакытта андый ханым белән кайчан якынлык кылырга ярый?
Җ.: Әгәр хәез башланганнан соң 10 көн үткәнче тәмамланса, госел
алып1 яки бер тулы намаз вакыты үткәннән соң2 ире белән якынлык кылырга рөхсәт ителә, әгәр хәезе башланганнан алып 10 көн үткәч тәмамланса, ул
вакыта госел алганчы ук җимагъ кылу рөхсәт ителә.
С.: Әгәр хәез вакытында кан вакытлыча туктап торса, бу очракта
нишләргә?
Җ.: Канның вакытлыча тукталып торуы хәезнең бетүе дип саналмый,
шуңа күрә хатын-кыз хәез хәлендә була.
С.: Ике хәез арасындагы иң аз вакыт күпме?
Җ.: Ике хәез арасындагы иң аз вакыт 15 көндер. Әгәр беренче хәез
тәмамланганнан соң икенчесе 15 көннән иртәрәк башланса, бу шәригатьтә
хәез белән нәҗесләнгән булып саналмый. Әгәр хәезе бетеп һәм ел буе яки
берничә ел күренмәсә, шәригать буенча мондый хатын-кыз чиста булып
санала.
С.: Нәрсә ул нифас?
Җ.: Нифас – ул бала тапканнан соң аналыктан килә торган кан.
С.: Аның вакыты күпме?
Җ.: Нифасның иң озакка сузылганы 40 көндер, ә иң кыска вакыты исә
чикләнмәгән.

1
Бу шундый очраклар өчен, гадәттә, аның айлык күреме ун көн була торган булса, һәм шул
вакыт үткәч, айлык күрем килү тукталса. Әгәр айлык күреме аның гадәттәге айлык күременә
караганда алдарак тәмамланса, ул госел алса да якынлык кылырга ярамый, чөнки гадәттәге
айлык күрем яңадан дәвам итәргә мөмкин, шуңа күрә сакланырга кирәк («Әл-Һидая»дән).
2
Аның «тулы» дигән сүзе әгәр айлык күреме тулы булмаган намаз (мәсәлән, әд-духа яки
бәйрәм намазы) вакытында туктаса, ул госел алмыйча яки өйлә намазы үтмичә аның белән
якынлык кылырга ярамый. Бу турыда «әл-Җәүһәр ән-наййир»да әйтелә.
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С.: Нифас вакытында нәрсәләр тыела?
Җ.: Хәез вакытында тыела торган нәрсәләр нифас вакытында да тыела.
С.: Әгәр хатын-кыз бер бер артлы ике бала тапса, кайсыннан башлап
нифас вакыты санала башлый?
Җ.: Әбү Хәнифә һәм Әбү Йосыф (аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) буенча, беренчесеннән башлап, ә Мөхәммәд һәм Зөфәр (аларга Аллаһ
Тәгаләнең рәхмәте булсын) буенча, икенчесеннән башлап санала башлый.
С.: Әгәр баланы карынны ярып алсалар, аңа югарыда әйтелгән тыелулар туры килерме?
Җ.: Әгәр кан аналыктан гадәти юл белән акса, бу нифас булып санала
һәм тыелуллар шулай ук кала. Әгәр дә кан аналыктан акмаса, бу җәрәхәттән
аккан кан булып санала1.
С.: Бала тудырганнан соң кан килмәгән очракта нишләргә?
Җ.: Госел алырга, фарыз намазларын укырга һәм фарыз уразаларын тотарга кирәк2.
С.: Корсак төшкән очракта нишләргә?
Җ.: Әгәр дә яралгының куллары, аяклары, тырнаклары һәм чәчләре булса, хатын-кыз нифас хәлендә була, әмма яралгыда кеше сурәте булмаса, хәез
булып санала3.
С.: Истихадә нәрсә ул?
Җ.: 1) Хәез гадәти вакыттан яки ун көннән артыкка сузылса, бу артып
китү «истихадә» дип атала.
2) Әгәр аңардан кан килә башласа һәм ул кан килү өч көннән азрак вакыт үткәч тукталса, бу – аналыктан килә торган кан була.
3) Беренче хәезе ун көн дәвам итсә, хәез дип санала.
4) Авырлы вакытта кан килсә.
5) Бала туу алдыннан яки тудырган вакытта кан килсә.
6) Нифас гадәти вакыттан артык яки кырык көннән күбрәк булса.
7) Әгәр беренче мәртәбә бала тапканнан соң каны кырык көннән күбрәк
килсә.
8) Корсак төшкәндә кан килүе хәтта өч көннән артык дәвам итсә дә хәез
булып саналмый4.
Кара: «әл-Бәхер- әр-раикъ» 1, 229 б.
Шунда ук.
3
Кара: «әд-Дөрре-л-мохтар».
4
Шәригать хөкемнәре күзлегеннән караганда, намаз, ураза һәм башкалар (тәрҗемәчедән).
1
2
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С.: Истихадә вакытында нәрсәләр эшләргә ярый?
Җ.: Истихадәгә бәйле тыюлар юк. Мәсәлән: Коръән укырга, мәчеткә
керергә, ураза тотарга, ире белән якынлык кылырга ярый. Әгәр истихадә
бертуктаусыз килсә, бу вакытта һәрбер намаз алдыннан тәһарәт алырга
кирәк һәм шәригать буенча бу хатын укылган намазының вакыты чыкканчы
чиста булып санала, мондый вакытта аңа тәваф кылырга да, Коръән укырга
да рөхсәт ителә.
С.: Борыныннан һәрвакыт кан аккан, җәрәхәте төзәлмәгән, бәвел агуы
туктамаган яки һәрвакыт җил чыгарып торган кешеләргә нишләргә?
Җ.: Алар һәр намаз өчен тәһарәт алалар һәм шул тәһарәт белән бөтен намазлар (Аллаһ укырга боерган биш вакыт намаз) һәм үзе теләп укый торган
өстәмә намазлар укый алалар. Ләкин намаз беткәннән соң тәһарәте бозылган булып санала.
С.: Әгәр тәһарәт алганнан соң тәһарәтне боза торган, ләкин югарыда
искә алынган авырулардан булмаган башка бер нәрсә булса, тәһарәте буламы яки бозыламы?
Җ.: Тәһарәте бозыла. Мәсәлән: әгәр кешенең борыныннан һәрвакыт кан
килсә, яки бәвелен тота алмаса ул вакытта тәһарәт намаз ахырына кадәр
сакланмый. Моны аңларга тырыш.
Нәҗес һәм аңардан пакьләнү ысуллары
С.: Нәҗес нәрсә ул һәм аның нинди төрләре бар?
Җ.: Нәҗес ике төрле була: авыр һәм җиңел. Авыр нәҗес – ул кешенең
тәненнән чыгып тәһарәтне боза торган, һәм тәһарәт яки госел алынуны таләп итә торган матдәләрдер. Шундыйлардан: сидек (бәвел), җенси
әгъзадан килә торган сыекчалар, тизәк, үлек, авызны тутырган косык, канлы
эрен, хәез, нифас, истихадә, имидән аерылган яки ризык ашый торган булса баланың сидеге, шулай ук хәмер, агып чыккан кан. Шулай ук итләрен
ашарга ярамаган хайваннарның үләксәсе һәм тиресе, сидеге, сыер тизәге, эт,
тавык, каз, ерткыч хайваннарның тизәкләре – болар барысы да авыр нәҗес
булып санала.
Җиңел нәҗес булып итен ашау рөхсәт ителгән мал-товарның сидеге, ат
сидеге, киек кошчыкларның тизәкләре санала1.
С.: Авыр нәҗес һәм җиңел нәҗеснең аермасы нәрсәдә һәм аның хөкемен
белү ни өчен әһәмиятле?
1
Хәнәфи мәзһәбенең хөкеменә күрә итләрен ашау рөхсәт ителгән кош-кошчыкларның,
мәсәлән: күгәрченнәрнең һәм башка вак кошларның тизәге чиста булып санала.
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Җ.: Бу аерманы белү намазның дөрес булуы өчен кирәк, чөнки намаз
уку өчен киемдә булган нәҗеснең күләме әһәмияткә ия. Әгәр кием-салымда булган авыр нәҗес бер дирһәм1 зурлыгыннан ким булса андый киемне
кигән хәлдә намаз укырга ярый, ләкин мәкруһтыр. Җиңел нәҗесләр өчен
бу чикләр киемнең ¼ өлешен тәшкил итә. Әгәр шуннан артык булса, ул
нәҗесле кием белән намаз укырга ярамый.
С.: Әгәр нәҗес тәнгә яки киемгә тисә, ничек пакьләнергә?
Җ.: Әгәр нәҗес күзгә күренеп торса, тәнне яки киемне су белән юарга
яки аш серкәсе яки гөл (роза) чәчәге суы белән чистартырга кирәк. Әгәр
нәҗес күзгә күренеп тормаса, тәнне яки киемне аның чиста булуына инанганчы юарга кирәк.
С.: Әгәр күзгә күренеп торган нәҗес юылгач бетсә, аңардан калган эз
хакында шәригать хөкеме нидер?
Җ.: Әгәр күзгә күренеп торган нәҗес юылгач бетсә, аңардан калган эз,
төс, яки ис тәһарәтле булуга комачауламый.
С.: Нәҗестән чистарынуның бүтән ысуллары бармы?
Җ.: Әйе, фикъһы белгечләре моңа аңлатма биргәннәр. Аның кайберләре
ошбудыр: Беренчесе – әгәр күренә торган нәҗес аяк киеменә эләгеп шунда
кипсә һәм кеше аны нәҗесе бетәрлек итеп җиргә ышкый икән, ул вакытта
андый аяк киеме (читек) кигән хәлдә намаз укырга ярый.
Икенчесе – әгәр кием-салымга мәни суы эләгеп аны юешләсә, аны юып
төшереп була, әгәр ул кипкән булса, аны кырып төшерсәң дә ярый, тик ул
бәвел белән буталган булырга тиеш түгел2.
Өченчесе – әгәр нәҗес көзгегә яки кылычка тисә, аларны сөртеп чистарталар.
Дүртенчесе – әгәр нәҗес җирдә кибеп бетеп аның эзе дә калмаган булса, монда намаз укырга ярый. Ләкин бу урында тәяәммүм кылырга ярамый.
Әгәр җир юылган, нәҗес беткән булса икесе дә рөхсәт ителә.
Бишенчесе – хайван тиресе эшкәртелгәннән соң чистара һәм аңа басып намаз укырга ярый, шулай ук аңардан ясалган савытлардагы су белән
тәһарәт алырга да ярый. Дуңгыз тиресе беркайчан да, ничек кенә эшкәртсәң
дә чистармый, шуңа күрә аны кулланырга ярамый. Кеше тиресе дә, аңа
хөрмәт йөзеннән кулланылмый, хәрамдыр.
1
Мөселман дөньясында Урта гасырларда кулланылышта булган тәңкә акча исеме. Кайбер
илләрдә дирһәм исемле акча әлеге вакытта да кулланыла (фәнни мөхәррир иск.).
2
Әгәр җенес әгъзасының башы сидеккә буялган булса, киемне кырып кына аны бетереп булмый, кием чистармый. Бу «әл-Мохит әс-Сәрахси» дә шулай әйтелә («әл-Фәтавә әлһиндия»дән 1, 44 б.).
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Хаҗәтне үтәгәннән соң чистарыну
С.: Шәригатьтә хаҗәтне үтәгәннән соң чистарыну ничек бәяләнә?
Җ.: Бу сөннәтне үтәү өчен, ягъни шул урынны сөртү һәм чистарту өчен
таш, яндырылмаган кызыл балчык һәм аларга охшаш башка нәрсәләр кулланырга ярый. Так сандагы ташлар куллану хәерле ләкин мәҗбүри түгел. Әгәр
нәҗес чыккан урыныннан җәелеп киткән булса, ул урынны су, яки башка
нәрсә белән юу яхшырак, чөнки мондый очракта аны таш белән генә чистартып бетереп булмый.
С.: Чистарыну өчен ярамаган нәрсәләр турында әйтсәгез иде?
Җ.: Уң кул белән чистарынырга ярамый, сөяк, кош тизәге, ризык, яки
хөрмәтле нәрсәләр белән дә чистарыну тыела.
С.: Сахрада яки бинада кыйблага ал яки арт белән утырып олы яки кече
хаҗәтне үтәү хакында нәрсә диярсез?
Җ.: Сахрада яки бинада кыйблага ал яки арт белән утырып олы яки кече
хаҗәтне үтәү мәкруһтыр.
С.: Олы яки кече хаҗәтне кайсы урыннарда һәм ни рәвешле үтәү тыелган?
Җ.: Олы яки кече хаҗәтне суга, су үткәргечләргә, җимеш агачлары
төбенә, кешеләр файдалана торган ышык урынга, кешеләр йөри торган юл
өстенә, җилгә каршы яки кош-корт оясына үтәргә ярамый, һәм, аерым алганда, кече йомышны аягүрә дә үтәргә ярамый.

НАМАЗ КИТАБЫ
С.: Шәригать күзлегеннән караганда биш вакыт намазның шәргый
хөкеме ничек?
Җ.: Намаз – Ислам дине әркәннәренең «Лә иләһә иллә Аллаһу Мөхәммәд
рәсүлуллаһи» шәһадәтеннән соң икенче олы әркәне һәм Ислам диненең
терәге. Аллаһ Коръәндә берничә мәртәбә биш вакыт намазны укырга әмер
итте1. Намаз – һәрбер акыллы һәм балигъ булган ир-ат һәм хатын-кыз өчен
фарыз гамәл һәм әгәр кем дә булса аның фарызлыгын инкяр итсә, ул диннән
чыгып, кәфер була.

1
Тәүлек дәвамында намазны биш мәртәбә уку Коръәндә түгел – хәдисләрдә бәян ителгән.
(фәнни мөхәррир иск.).
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С.: Балаларга ничә яшьтә намаз укырга боерыла?
Җ.: Пәйгамбәребез ( )ﷺәйтте: «Балаларыгызга җиде яшь тулгач, намаз укырга әмер итегез, ун яше тулгач та намазга басмаса җәза бирегез һәм
йокларга аерым яткырыгыз»1. Икенче бер хәдистә Пәйгамбәребез ()ﷺ
әйтте: «Намазны балаларыгызга җиде яшендә өйрәтегез», – дигән2. Ата
кешегә үзенең балаларына намаз укырга әмер итү ваҗибтыр. Аллаһ Тәгалә
«Таһа» сүрәсенең 132 нче аятендә әйтә: «Үз гаиләңә намаз укырга куш һәм
үзең дә сабырлык белән аны үтә», – дигән.
Намаз вакытлары, аларның башлануы һәм тәмамлануы,
шулай ук аларның кайсысы өстенрәк саналуы хакында
С.: Тәүлек дәвамында ничә мәртәбә намаз уку фарыз?
Җ.: Тәүлек дәвамында биш мәртәбә, ягъни биш вакыт намаз уку фарыз.
Һәр намазның башы һәм ахыры бар.
С.: Һәр намазның башы һәм ахыры бар, шул вакытларны аңлатсагыз иде.
Җ.: 1) Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә, өйлә
намазының вакыты – төш авышканнан алып, һәрнәрсәнең күләгәсе ике
мәртәбә озынайганчыга кадәр3. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан
разый булсын) фикеренчә, өйлә намазының вакыты – төш авышканнан башлап, һәрнәрсәнең күләгәсе төш вакытында булган күләгәдән бер мәртәбә
озынрак булганчы.
2) Икенде намазының вакыты – һәрнәрсәнең күләгәсе төш вакытында
булган күләгәдән ике мәртәбә озынрак булганнан башлап, кояш баеганчы.
3) Ахшам намазының вакыты – кояш баеганнан башлап, шәфәкъ кызыллыгы беткәнче;
4) Ястү намазының вакыты – шәфәкъ кызыллыгы беткәннән алып таң
вакыты кергәнче;
5) Иртә намазының вакыты – «икенче»таң атканнан башлап, кояш чыга
башлаганчы дәвам итә.
1
Бу хәдисне Әбү Давыт «әс-Сүнән»дә ир балада кайсы яшьтән намаз укырга кызыксындыру уятырга кирәклеге хакындагы бүлектә тапшырган.
2
Бу хәдисне «әл-Җамигъ»та әт-Тирмизи «Балага намаз укырга боеру вакыты кайчан
икәнлеге хакындагы бүлектә нәрсә тапшырыла?»дигән башлам астында урнаштырып тапшырган.
3
Бу күләгә төш вакытында кояш күкнең яртысына, зәвәл ноктасына җиткәч була, аның
турында «әд-Дөрр-л-мохтар» авторы: «Предметларның иң кыска күләгәсе кояш зәвәл ноктасына җиткәч була, һәм ул урын, вакыт ягыннан аерылып торырга мөмкин» ди. Ибне Габидин:
«Ягъни, озынрак яки кыскарак булырга мөмкин, яки бөтенләй дә булмаска мөмкин...», дигән,
ә «Гомдәт әр-ригая»да: «Бу күләгәнең зенитка кушылу вакыты , кешеләргә хаталанмас өчен
сәбәп булып тора» – диелә.
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С.: Шәфәкъ нәрсә ул?
Җ.: Кояш баеганнан соң күктә кызыллык күренә һәм ул кызыллык кырык минутка кадәр сузылып1, әкрен генә югала. Бу кызыллык югалганнан
соң күктә аклык барлыкка килә. Бу кызыллык һәм аннан соң пәйда булган аклык шәфәкъ дип йөртелә. Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын)
фикеренчә, шәфәкъ ул – аклык, аклык бетү белән ахшам вакыты чыгып, ястү
вакыты керә2.
С.: «Икенче» таң – «сөбхе сәни» нәрсә ул?
Җ.: Төн ахыры якынлашкач, көнчыгышта баганага охшаган бер озын
яктылык күренсә ул фәҗер әүвәл, ягъни «беренче таң», яки сөбхе кәзиб –
«ялган таң» дип атала3. Соңрак күк йөзе янә караңгылана. Бу караңгылыктан
соң ачык якты нур җәелә. Шул нур – сөбхе сәни, ягъни «икенче таң» яисә
сөбхе садыйк, ягъни «дөрес таң» дип атала.
С.: Фарыз намазлары ничә рәкәгатьтер?
Җ.: Өйлә, икенде һәм ястү намазлары дүрт, ахшам намазы өч, иртәнге
намаз ике рәкәгатьтән тора.
С.: Бу фарыз намазлардан тыш башка намазлар бармы?
Җ.: Әйе, болардан тыш башка намазлар бар, ләкин алар фарыз намазлар түгел. Бары тик витыр намазы ваҗибтыр. Фарыз һәм ваҗибларга өстәмә
булган сөннәт намазлар да бар, аларның фазыйләтләре хәдисләрдә искә алына. Аллаһ теләсә, аларны да аңлатырбыз.
1
Шәфәкъ кызыллыгы бу кадәр вакыт дәвамында көньяк илләрендә генә күзәтелә. Котыпларга таба якынрак кыйтгаларда шәфәкъ кызыллыгы күпкә озаграк күренә, ә кайбер илләрдә,
мәсәлән, Татарстанда җәйнең кыска төннәре вакытында таң атканчы төн буе саклана (фәнни
мөхәррир иск.).
2
Таң ату дигәндә аклыкның пәйда булуы күз алдында тотыла, бу фикергә таянучылар:
имам Әбү Хәнифә (Аллаһ аңардан разый булсын), Әбү Бәкер әс-Ситдыйк, Гомәр, Мөгази һәм
Гайшә (Аллаһ алардан разый булсын). Боларны автор «әл-Бәхер әр-раикъ» (I, 258 б.) искә ала.
Ибне Габидин үзенең шәрхендә «әл-Бәхер әр-раикъ»ка карата, «Минхат әл-Халикъ»та, «әлИхтияр»да әйтте: «Габдерраззак бу фикерне Әбү Һөрәйрәдән (Аллаһ аңардан разый булсын)
тапшыра, һәм Гомәр бине Габделгазиздән, ә әл-Бәйхакый (Аллаһ алардан разый булсын) кызыл
таң турында тапшыра». Ибне Хөзәйма үзенең «Сахихында» әйтә: «Кызыллык бетү белән әле
бетмәгән аклык кала, димәк төнге намаз вакыты керү әле шикле, ышанычлы түгел. Бу галимнәр
арасында таң атуга карата фикерләрнең төрле булуы белән аңлатыла. Мәсәлән, аларның
кайберләре: «Бу кызыллыктыр», ә кайберләре «Бу аклыктыр», – диләр. Пәйгамбәребез()ﷺ
дән: «Таң ул кызыллыктыр» дигән тәгаен белем тапшырылмаган, Пәйгамбәребез()ﷺнең
дөрес белем белән тапшырылган андый хәдисе юк ...» (I, 184 б).
3
Бу күренеш шулай ук көньяк кыйтгаларга хас нәрсә, төньякка таба, һәм шул исәптән
Идел-Урал һәм Урта Русиядә ул күзәтелми (фәнни мөхәррир иск.).
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С.: Витыр намазының вакыты турында әйтсәгез иде.
Җ.: Витыр намазының вакыты ястү намазы вакытындадыр һәм иртәнге
намаз вакыты кергәнче дәвам итә. Витыр намазын ястү намазыннан алда
уку дөрес түгел.
С.: Намаз уку вакытларының бер-берсеннән өстенлекләре бармы?
Җ.: Иртәнге намазны вакыты керүгә үк уку мөстәхәб. Аны караңгылык
таралганчы башларга һәм Коръәнне сөннәткә туры килерлек күләмдә уку
тиеш1. Намазны тәһарәт бозылу сәбәпле яңадан укырга кирәк булса, шуңа
өлгерерлек вакытта укып бетерү тиеш2.
Өйлә намазын җәй көне бераз кичектереп уку, ә кышын вакыты керү
белән уку мөстәхәб.
Икенде намазын кышын да җәен дә кичектереп уку мөстәхәб. Әмма
икенде намазын кояшның төсе үзгәрә башлаганчы укырга кирәк. Кояшка
караганда нуры күзне чагылдырмаса, бу кояшның үзгәрүе була.
Ахшам намазын кыш көне дә, җәй көне дә вакыты керүгә үк уку
мөстәхәб.
Ястү намазын төннең өчтән бер өлеше үткәнгә чаклы кичектереп уку
мөстәхәб. Гадәти очракларда һәм көннәрдә шулай укыла. Әмма болытлы
көннәрдә икенде һәм ястү намазларын вакыты керүгә үк, ә калганнарын кичектереп уку мөстәхәб.
Төнлә намаз укырга гадәтләнгән кешеләргә, йокыдан уяначагына ышанганда, витыр намазын төннең азагында уку мөстәхәб. Уяначагына ышаныч
булмаса, йокларга ятканчы уку яхшырак.
Намаз уку тыелган – мәкруһ – вакытлар
С.: Тәүлек дәвамында намаз уку тыелган вакытлар бармы?
Җ.: Әйе, намаз укучы өч вакытта намаз укудан тыелырга тиеш. 1) кояш
чыкканда; 2) зәвәл вакытында, ягъни кояш иң югары ноктасында булганда;
3) кояш баеганда. Бу өч вакытта фарыз, сөннәт, нәфел һәм җеназа намазлары
укырга, тилавәт сәҗдәсе кылырга ярамый.
С.: Бу өч вакыттан башка мәкруһ вакытлар бармы?
Җ.: Әйе, бар. Иртә намазыннан соң, кояш чыгып, сөңге биеклегенә
күтәрелгәнче һәм икенде намазыннан соң, кояш баеп беткәнче нәфел намазларын уку мәкруһ.
1
Уртача уку белән кырык-алтмыш аять укырга кирәк. («әл-Лүбәб фи шәрхе-л-китаб»,
I, 57 б.) (тәрҗемәчедән).
2
«Әл-Бәхер әр-раикъ» (I, 260 б.).
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С.: Әгәр иртәнге намаздан һәм икенде намазыннан соң, берәү
Кәгъбәтулланы тәваф кылса, аңа ике рәкәгать тәваф намазын укырга
ярыймы?
Җ.: Ике рәкәгать тәваф намазын бу вакытларда укымыйлар. Кояш чыгып, бераз күтәрелүен һәм шулай ук икендедән соң кояш баеганын көтәргә
кирәк1.
С.: Әгәр кеше казага калдырган намазларын иртәнге яки икенде намазыннан соң укырга теләсә, аның болай итәргә хакы бармы?
Җ.: Әйе, икенде намазыннан соң кояшның төсе үзгәргәнче намазын
укып бетерә алса, аның болай итәргә хакы бар.
С.: Әгәр кеше иртәнге намаздан соң кояш чыкканчы һәм икендедән соң
җеназа намазы укырга яки тилавәт сәҗдәсе кылырга (боларда Коръәннең
аерым аятьләрен уку мәҗбүри итеп куелган) теләсә – аның алай итәргә
хакы бармы?
Җ.: Әйе, бу аңа рөхсәт ителгән.
С.: Иртәнге намаз алдыннан кеше өстәмә нәфел намазы укыса, сез
нәрсә диярсез?
Җ.: Таң аткач, ике рәкәгать иртәнге намазның сөннәтеннән башка нәфел
намазлар2 уку мәкруһтыр.
С.: Кояш баеганнан соң ахшам намазыннан әүвәл нәфел намазы уку
дөресме?
Җ.: Кояш баеганнан соң ахшам намазыннан алда нәфел намазы уку
дөрес түгел. Ахшам намазын укырга ашыгырга кирәк3.
1
Әл-Бохарый үзенең «әл-Җамигъ әс-сәхыйх» исемле китабына «Иртәнге һәм ахшам
намазларыннан соң тәваф кылу хакындагы бүлек»не дә керткән. Анда ул Гомәрнең (Аллаһ
аңардан разый булсын) иртәнге намаздан соң тәваф кылуы, аннан соң хайван өстенә атланып, китеп баруы һәм Зү Тувада ике рәкәгать укуы турында яза. Моны шулай ук Мәлик тә
«әл-Мөвәтта»да тапшыра. Бу турыда иснәд белән имам әт-Тәхави «Шәрхе мәгани-л-әсар»да
«Иртәнге һәм ахшам намазларыннан соң кылынган тәвафтан соң намаз кылу хакындагы
бүлек»тә яза. Ул әйтә: «Бу Гомәр (Аллаһ аңардан разый булсын) ул вакытта ике рәкәгатьне укымаган, чөнки намаз вакыты әле кермәгән дип санаган, намаз вакыты җиткәнне көткән. Болар
барысы да Пәйгамбәребез()ﷺнең бөтен сәхабәләре катнашында булган, аларның берсе дә
моңа каршы килмәгән. Әгәр аның фикеренчә бу вакыт намазга туры килсә, ул аны тәваф кылганнан соң укыла торган намазны укыр иде. Шулай итеп, Кәгъбәтулла тирәли тәваф кылганнан
соң, берәр җитди сәбәп булмый торып, намаз укырга кирәкми...».
2
Фарыз намазлардан калган барлык намазлар өстәмә (нәфел) намазлар дип атала, чөнки
алар безгә боерылган намазларны тулыландыручылар булып торалар һәм үз эченә «сөннәт
мөәккәдә» хөкемендә булган намазларны һәм башкаларны алалар.
3
Пәйгамбәребез ( )ﷺике мәртәбә: «Сезгә боерылган ястү намазы алдыннан, намаз
укыгыз», – дип ике тапкыр әйткән дә өченчесендә: «Бу – теләгәннәр өчендер», – дип өстәгән.
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Азан һәм камәт
С.: Азан турындагы шәригать хөкеме ни?
Җ.: Азан биш вакыт фарыз намаз алдыннан һәм җомга намазы алдыннан сөннәт-и мөәккәдәдер. Биш вакыт фарыз намаздан тыш, башка намазларда, ике гает, сөннәт, нәфел, истиска һәм көсүф намазлары алдыннан азан
әйтү сөннәт-и мөәккәдә түгел.
С.: Азанда нинди сүзләр әйтелә?
Җ.: Азанның сүзләре болай, без аны сиңа укыйбыз, ә син игътибар
белән тыңла:
هللاُ أَ ْكبَ ُر هللاُ أَ ْكبَ ُر هللاُ أَ ْكبَ ُر هللاُ أَ ْكبَ ُر
ُأَ ْشهَ ُد أَ ْن آل إِلَهَ إِ َّل هللاُ أَ ْشهَ ُد أَ ْن آل إِلَهَ إِ َّل هللا
Соңгысын ул кешеләр аны мәҗбүри сөннәт дип уйламасыннар өчен әйткән. Бу хәдисне әлБохарый «Өстәмә кичке намаз китабы»нда китерә. Ул хәдис ястү намазы алдыннан намаз уку
шәригать күзлегеннән караганда канун икәнен күрсәтә, һәм бу намазның мәҗбүри сөннәт булмаганын да турыдан туры күрсәтә. Ибне Кодамә «әл-Мөгъни»дә (I, 766 б.): «Әхмәднең иң киң
таралган фикере шулдыр ки, бу ике рәкәгать рөхсәт ителгән, ләкин сөннәт түгел ...», – дигән.
Бу мәсьәләдә без кешеләрнең ике фикер төркеменә бүленгәнлекләрен күрәбез. Бер төркем бу
ике рәкәгатьне бер дә калдырмыйча үти, шуның өстенә алар моны үтәмәүчеләргә ачуланып
карыйлар, аларга хәтта ташланырга әзер торалар. Бу исә – чиктән чыгу һәм мондый гамәлләре
белән алар бу ике рәкәгать намазны мәҗбүри дәрәҗәсенә күтәрәләр, аларны калдырырга ярамый диләр, ләкин бу гамәлләре белән алар Пәйгамбәребез()ﷺнең «Бу – теләгәннәр өчендер»
дигән сүзләренә һәм «кешеләр аны мәҗбүри сөннәт дәрәҗәсенә күтәрмәсен өчен» дигән
аңлатмага каршы киләләр. Башка төркем кичке фарыз намаз алдыннан өстәмә намаз уку катгый тыелган дип саный, һәм хәтта имамны көткәндә өстәмә намаз укырга вакытлары булуына
карамастан аны беркайчан да укымый. Бу бигрәк тә ике Изге Мәчеттә шулай. Анда имамнар
азаннан соң бераз вакыт үткәннән соң киләләр, бу гадәт берәүнең ике рәкәгать өстәмә намаз
укыйсы килсә, ул аны укырга өлгерсен өчен кертелгән. Димәк, бу кичке намаз алдыннан укыла торган өстәмә намазны кайвакыт укысалар, ә кайчакта укымасалар да зыян юк, чөнки ул
мәҗбүри түгел.
Ханәфиләр китабында искә алынган кичке намаз алдыннан өстәмә ике рәкәгать намаз уку
хупланмый, дигәнне дөрес аңларга кирәк. Анда сүз бу намазларны озак итеп укымаска, азан
белән камәт арасындагы вакытны суза төшәргә кирәк дигәнне аңлата. Әгәр азан белән камәт
арасындагы вакыт дәвамында ике рәкәгать намазны укып өлгерсәләр моның зарары юк. ӘшШәми «Рәдде-л-мохтар»да (I, 252 б.): «Ул «әл-Фәтех»тә хәбәр иткәнчә, һәм аннан соң «әлХильйат» һәм «әл-Бәхер»дә раслаганча, ике рәкәгать намаз укып алырга рөхсәт ителә, әгәр
алар озакка сузылмаса...», – дигән.
Мин әйтәм: «Бу турыда әл-Бохарыйның «әл-Җамигъ әс-сәхыйх»нда «Азан китабы»нда,
азан һәм камәт арасында күпме вакыт булырга тиешлеге турындагы бүлектә әйтелгәнчә: «һәм
Госман бин Җәбал һәм Әбү Давыт Шогыбтан тапшырылганча, алар арасында вакыт бик аз
булды...». Шул рәвешле әгәр кичке намаз алдыннан өстәмә кичке намаз озак итеп, башкаларны
тоткарлап торырлык сузылып, укылса, бу зыян китерә, ә бит әл-Бохарый тапшырганча, Рафигъ
бине Ходәҗ әйткән: «Без Пәйгамбәребез ( )ﷺбелән кичке намаз укыдык, безнең арадан кемдер китте һәм ул вакытта атылган укның кая төшкәнкәне күреренерлек иде әле...».
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هللاُ أَ ْكبَ ُر هللاُ أَ ْكبَ ُر
ُآل إِلَهَ إِالَّ هللا
«Алла́һу әкбәр! Алла́һу әкбәр! Алла́һу әкбәр! Алла́һу әкбәр!1
Әшһәдү әл-лә иля́һә илля-Лла́һ! Әшһәдү әл-лә иля́һә илля-Лла́һ!2
Әшһәдү әннә Мухаммәдәр-р-рәсүлү-Лла́һ!3
Әшһәдү әннә Мухаммәдәр-р-рәсүлү-Лла́һ!
Хәййә галә-с-салә! Хәййә галә-с-салә!4
Хәййә галә-ль-фәлах! Хәййә галә-ль-фәләх!5
Алла́һу әкбәр! Алла́һу әкбәр! Лә иляһә иллә-Ллаһ!».
С.: Азанга бу сүзләрдән тыш башка сүзләр кушып әйтеләме?
Җ.: Әйе, иртәнге азанда «Хәййә галә-ль-фәлах!»дигәннән соң ике тапкыр «әс-саләту хайрум-минә-н-нәүм!»6. – дип әйтелә.
С.: Азанда шәһадәт сүзләрен кабатлап бару бармы?
Җ.: Юк, азанда шәһадәт сүзләрен кабатлап бару юк7.
С.: Камәт сүзләре һәм аның кайчан әйтелүе турында аңлатма
бирсәгез иде.
Җ.: Камәт кешеләр җәмәгать намазына баскач әйтелә. Моның өчен
мөәззин мәчеттәге бөтен кеше ишетерлек итеп, башта азан сүзләрен кабатлый, «Хәййә галя-ль-фәлах!» дигәннән соң, ике мәртәбә «Кад камәти-ссалә!»8 – дип әйтә. Бу камәт була.
С.: Азан белән камәт әйтелешендә берәр аерма бармы?
Җ.: Әйе, азан әкрен генә сузып әйтелә, ә камәт тиз әйтелә.
С.: Камәтне кыйблага карап әйтү хакында шәригать хөкеме бармы?
Җ.: Камәт кыйблага йөзең белән караган килеш әйтелә, бу әмер
Пәйгамбәребездән ( )ﷺкилеп, бүгенге көнгә кадәр дәвам итә.
«Аллаһ Бөек!» дүрт мәртәбә әйтелә (тәрҗемәчедән).
«Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга яраклы зат юк!» ике мәртәбә әйтелә (тәрҗемәчедән).
3
«Мөхәммәд – Аллаһның илчесе дип шәһадәт бирәм!»ике мәртәбә әйтелә (тәрҗемәчедән).
4
«Намазга ашыгыгыз!»ике мәртәбә (тәрҗемәчедән).
5
«Котылырга ашыгыгыз!»ике мәртәбә (тәрҗемәчедән).
6
«Намаз йокыдан яхшырак» (тәрҗемәчедән).
7
Ягъни, ике шәһадәтне басынкы тавыш белән, ә аннан соң көчлерәк тавыш белән кабатлау, бу шәригать күзлегеннән караганда дөрес, ә шафигый мәзхәбендәгеләр өчен сөннәт булып
санала.
8
«Намаз башланды» (тәрҗемәчедән).
1
2
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С.: Азанның нинди сүзләрен әйткәндә йөзне уң якка һәм сул якка боралар?
Җ.: Азан әйтүче: «Хәййә галә-с-салә!» – дип әйткәндә йөзен уң якка
бора, ә «Хәййә галә-л-фәлах!» – дигәндә йөзен сул якка бора.
С.: Азан әйткәндә бармакларны колакка тидерү хакында нинди
шәригать хөкеме бар?
Җ.: Бу азанның сөннәте, Пәйгамбәребез ( )ﷺмоны Билалга (Аллаһ аннан разый булсын) әмер иткән булган һәм: «Бу синең тавышыңны көчлерәк
итәр» – дип әйтеп калдырган1.
С.: Казага калган намазлар өчен азан һәм камәтнең шәригать хөкеме
нинди?
Җ.: Кешенең берничә намазы казага калган булып, барысын да бергә
укырга теләсә, беренчесендә азан һәм камәт әйткәннән соң, калганнарына
әйтү үз ихтыярында, теләсә һәр намазына азан һәм камәт яки калганнарында
камәт кенә әйтергә дә мөмкин.
С.: Тәһарәтсез кеше азан белән камәт әйтә аламы?
Җ.: Аңарга азан белән камәтне тәһарәтле килеш әйтү тиеш, ләкин
тәһарәтсез кеше азан әйтсә, азан дөрес була, камәтне тәһарәтсез, яки җөнеб
хәлендәге кешенең әйтүе мәкруһтыр.
С.: Әгәр берәү азан яки камәтне җөнеб хәлендә булган килеш әйтсә,
моңа карата шәригать хөкеме нинди?
Җ.: Мондый очракта азан кабат әйтелә, ләкин камәт кабатланмый2.
С.: Бала әйткән азан дөрес буламы, шуның белән генә чикләнергә ярыймы?
Җ.: Әйе, әгәр бала аңларлык яшькә җиткән булса, һәм ул азан әйтсә, аны
кабат әйтергә кирәкми, ул әйткән азан дөрес була.
С.: Намаз вакыты кергәнче әйтелгән азанның шәригать хөкеме нинди?
Җ.: Азанны намаз вакыты кергәнче әйтү дөрес түгел, әгәр вакытыннан
алда әйтелгән булса, яңадан кайтарып әйтергә кирәк. Ләкин Әбү Йосыф
(Аллаһ аннан разый булсын) вакыты кергәнче әйтелгән азан иртәнге намаз
өчен ярый, – дип саный.
Бу хәдисне Ибне Маҗәһ тапшырды.
Алар: «Госелсез кеше әйткән азанны яңадан әйтергә кирәк, ләкин камәтне кабатларга
кирәк түгел», диделәр. Бу «әл-Һидая»дан китерелгән булырга тиеш һәм бу дөресрәк, «ӘлМөҗтәбә»да күрсәтелгәнчә, камәтне кабатлаудан аермалы буларак, азанны кабат әйтү шәригать
күзлегеннән чыгып караганда дөрес, җомга намазы очрагында да дөрес булган кебек, камәтне
кабатлау – ул шәригать буенча законлаштырылмаган. (әл-Бәхер әр-раикъ, 1, 278 бит).
1
2
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Намазның шартлары
С.: Намаз дөрес булсын өчен, мәҗбүри булган шартларны санап чыксагыз иде.
Җ.: Намаз укучы түбәндәгеләрне үтәргә тиеш:
1. Намаз укучы намазның башыннан ахырына кадәр госелле һәм
тәһарәтле булырга тиеш.
2. Намаз укучының тәне нәҗестән пакь булырга тиеш.
3. Намаз укучының намаз уку урыны нәҗестән пакь булырга тиеш.
4. Намаз укучының киеме пакь булырга һәм гаурәте капланган булырга
тиеш, әгәр аның гаурәте күренсә, һәм намазны нәҗесле кием кигән килеш
укыса, намазы дөрес булмый.
5. Һәр намаз үз вакытында укылырга тиеш, вакыты кергәнче укылган
намаз дөрес булмый.
6. Намаз укучының йөзе кыйблага юнәлгән булырга тиеш.
7. Намаз укучының намаз укыр алдыннан, нияте булу һәм нинди намаз укыганын төгәл белүе шарт, имамга оеп укучының нияте имамга иярү булу шарт.
С.: Әгәр намаз укучының чиста киеме булмаса, бу киемне чистарту
мөмкинлеге дә булмаса, ул вакытта бу кеше нишләргә тиеш?
Җ.: Әгәр намаз укучының чиста киеме булмаса, бу киемне чистарту
мөмкинлеге дә булмаса, ул вакытта бу кеше шул киеме белән укый, шул
кием белән укылган намаз дөрес була, укылган намазны яңадан укырга
кирәкми1.
С.: Әгәр берәү ят күзләрдән гаурәтен капларга кием таба алмаса, аңа
ничек намаз укырга?
Җ.: Намазны аягүрә торып, рөкүгъ һәм сәҗдә кылып укуы дөрес
була, ләкин аңа утырып намаз уку яхшырак, рөкүгъ2 һәм сәҗдәләрен
1
Бу әл-Кодуриның кыска сүзләре, ә менә «әл-Һидая» авторы бу сорауны тирәнрәк аңлаткан
булган: «Бу ике төрле булырга мөмкин – әгәр аның киеменең ¼ өлеше яки күбрәге чистарак
булса, ул намаз укый ала, ләкин әгәр ул ялан өс намаз укыса, бу дөрес булмый, чөнки киемнең
¼ өлеше бөтен киемне үз эченә ала. Әгәр чиста кием ¼ өлештән кимрәк булса, Мөхәммәд
(Аллаһ аңардан разый булсын) фикере буенча, шулай ук Шәфигый (Аллаһ аңардан разый булсын) мәзһәбенчә дә ике фикернең берсе, шулай ук бу намазда бер фарыз үтәлми дип саныйлар,
ләкин әгәр дә намазны ялан өс укысалар, ул вакытта Аллаһның күп боерыклары үтәлмәгән
булып санала. Әбү Хәнифә һәм Әбү Йосыф (Аллаһ алардан разый булсын) фикеренчә ул намазны ялан өс уку һәм шул киемендә укуны икесенең берсен сайлап алырга мөмкин, яки шундый кием кигән килеш намаз укый ала, монысы яхшырак. Бу шуның белән аңлатыла ки, ят
карашлардан тәнеңнең билгеле бер урыннарын каплау намазда гына да түгел, һәрвакыт тиешле.
Ә менә чиста киемле булу нәкъ менә намаз белән бәйләнгән.
2
Ягъни, билдән бөгелгәндә утырып бөгелергә, ә җирдәге бөгелү-сәҗдә вакытында күбрәк
бөгелү (тәрҗемәчедән).
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ишарә белән үтәү1 хәерлерәк, ике очракта да аңа кеше күзеннән качарга
кирәк.
С.: Намаз дөрес булсын өчен ир кеше гәүдәсенең кайсы урыннарын ят
карашлардан сакларга тиеш?
Җ.: Ир кеше ят карашлардан кендегеннән алып тезенә кадәр капланган
булырга тиеш, монда тезне каплау керә, ләкин кендек гаурәт түгел.
С.: Намаз дөрес булсын өчен хатын-кыз гәүдәсенең кайсы урыннарын
ят карашлардан сакларга тиеш?
Җ.: Ирекле хатын-кыз булса2, намазы дөрес булсын өчен ят карашлардан
йөзе, кул чуклары, һәм табаннарыннан башка барлык җирләрен яшерергә тиеш.
Монысы намазга кагылганы, ә, гомумән алганда, мөслимә хатын-кыз үзенә
мәһрам3 булмаганнарга йөзен ачарга тиеш түгел4. Ә колиһә хатын-кызның
гаурәте ирләрнеке кебек, әмма аркасы һәм корсагы гаурәт булып санала.
С.: Әгәр кеше ерткыч хайваннан яки башка берәр нәрсәдән куркып намазын кыйблага карап укый алмаса, нишләргә тиеш?
Җ.: Ул кайсы якка карап намаз укый ала, шул якка карап укырга тиеш.
С.: Әгәр дә намаз укучы кыйбланың кайсы тарафта икәнен белмәсә,
һәм сорарга кеше дә булмаса, нишләргә?
Җ.: Кыйбланы тарафын табарга тырышырга кирәк, табып булмаса, чамалап, кайсы якта дип уйласа (шул яктадыр дип ышанса), шул якка карап
намаз укыр.
С.: Әгәр кыйбланы чамалап укыганнан соң, кыйбланың дөрес түгеллеге
билгеле булса, намазны яңадан башлап укырга кирәкме?
Җ.: Юк, намаз яңа баштан укылмас.
1
Биредә дүрт вариант бар: 1) намазны утырып ишарә белән уку, 2) яки рөкүгъ һәм сәҗдә
белән; 3) намазны басып ишарәләр белән уку; 4) яки рөкүгъ һәм сәҗдә белән; Болар барысы да
дөрес була, бу «әд-Дөрр-л-мохтар»да ләкин боларның беренчесе яхшырак (кара «ад-Дөрре-лмохтар галә хамиши радди-л-мохтар», «Намаз шартлары бүлеге»)
Искәрмә: ишарә белән бу очракта куллар белән дигән сүз түгел, гадәттәгечә, ә сәҗдә вакытында ул күпме булдыра ала шулкадәр бөгелә, ә рөкүгъ вакытында бераз кимрәк бөгелә һәм
болар барысы да утырган килеш эшләнә (тәрҗемәчедән).
2
Ягъни, кәнизәк түгел (тәрҗемәчедән).
3
Мәхрам – якын туган, хатын-кыз кияүгә чыга алмый торган кеше (тәрҗемәчедән).
4
«Әд-Дөрре-л-мохтар» авторы: «Яшь хатын-кызга ирләр алдында йөзен күрсәтү тыелган, һәм бу йөзнең тәннең бер өлеше булган өчен генә түгел, ул вакытта аны капларга кирәк
икәнлеге билгеле, бу очракта азгынлык куркынычы бар, мәсәлән, кагылу, хәтта кеше үзенең
теләге белән идарә итә алса да, чөнки бу олы гөнаһ», – дип язган.
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С.: Әгәр берәү намаз укыган вакытында кыйбла тарафын тәгаенләгәндә
ялгышканын белсә, бу вакытта аңа нишләргә?
Җ.: Намаз укыганда ялгыш кыйбла тарафын сайлаганын белсә, намаз
дәвамында кыйблага таба борыла да, намазын укып тәмамлый.
Искәрмә: әгәр намаз укучы әл-Хәрам мәчетендә булса, Кәгъбәтулланың
үзенә генә карап уку дөрес булыр. Әгәр әл-Хәрам мәчетендә булмаса,
Мәккәдә булса да, Кәгъбәтулла юнәлешенә карап уку тиеш.
Намазның фарызлары
С.: Намазның фарызлары турында аңлатсагыз иде.
Җ.: Намазда алты фарыз бар:
1. Тәкбир тәхрим (кереш тәкбир);
2. Кыям (басып тору);
3. Кыйраәт (сүрә, бер генә аять булса да уку);
4. Рөкүгъ кылу (билдән бөгелү);
5. Сәҗдә кылу (җиргә иңеп маңгай белән борынны җиргә тидерү);
6. Кагъдә (намазның соңгы рәкәгатендә «әт-Тәхият» догасы уку кадәр
утыру)1.
С.: Фарыз намазларына карата нинди шәригать хөкемнәре бар?
Җ.: Намазның безгә үтәргә дип боерылган һәр төре, безнең тарафтан
берсүзсез үтәлергә тиеш, әгәр кеше аларның берсен генә булса да алдан
ниятләп, яки онытып калдырса, аның намазы дөрес булмый, һәм ул аны
яңадан башкарырга тиеш. Бу намазда кушылганнарны онытып калдырып
үтәмәүне ике сәҗдә2 кылып кына тулыландырып булмаганлыгы белән
аңлатыла.
Намазның ваҗиблары
С.: Намазның ваҗиблары (мәҗбүри өлешләре) турында аңлатсагыз
иде?
Җ.: Алар түбәндәгеләр:
1. «Фатиха» сүрәсен уку;
2. Аңардан соң бер сүрә яки өч аять уку;
3. Башта «Фатиха» сүрәсе, ә «Фатиха» сүрәсеннән соң бүтән бер сүрә
уку;
Ягъни, намазны тәмамлаганда тәшәһһүдне укып бетергәнче тыныч кына утырырга кирәк
(тәрҗемәчедән).
2
Сүз сәҗдә-и сәхү хакында бара (тәрҗемәчедән).
1
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4. Фарыз намазларда Коръән уку беренче һәм икенче рәкәгатьләрдә булырга тиеш;
5. Намазның бөтен хәрәкәтләре тулысынча үтәлергә тиеш1;
6. Кагъдә-и әүвәл (беренче утыру)2;
7. Беренче һәм икенче кагъдәдә әт-Тәхият уку;
8. Намаздан чыкканда «әс-сәламу галәйкүм» – дип әйтү;
9. Витыр намазында «Кунут» догасын уку;
10. Ураза һәм Корбан гаете намазларында алты тәкбир әйтү;
11. Иртәнге намазда, җомга, ике гает, тәравих намазларында, рамазан
аенда витыр намазларында, ахшам һәм ястүнең рәкәгатьләренең икесендә
имамның кыйраәтне кычкырып укуы.
12. Имамның өйлә, икенде һәм ястүнең соңгы рәкәгате һәм ахшамның
соңгы бер рәкәгатен эчтән укуы3.
С.: Намазның мәҗбүри өлешләре хакында нинди шәригать хөкемнәре бар?
Җ.: Әгәр кеше мәҗбүри өлешләрнең кайсын да булса алдан ниятләп
башкармый калдырса, ул бу намазны яңадан укырга тиеш, әгәр игътибарсызлык аркасында бер өлешен калдырган булса, ул вакытта ике сәҗдә кылып, ялгышын төзәтә ала.
Намазның сөннәтләре
С.: Намазның сөннәтләре турында аңлатсагыз иде.
Җ.: Алар түбәндәгеләр:
1. Намазга керешкәндә «Аллаһу әкбәр», дигән вакытта кулларны күтәрү,
ирләр колакларына кадәр, хатын-кызлар иңбашларына кадәр күтәрәләр, аннан соң ирләр кулларын кендек астына куялар, уң кул сул кул өстенә куела;
2. Тәкбир әт-тәхримнән соң «Сәнә» догасы укыйлар;
1
Ягъни, бу гамәлдән соң гәүдә тулысынча тынычланырга тиеш, аннан соң гына икенчесенә
күчәргә (тәрҗемәчедән).
2
Ягъни, әгәр намаз өч яки аннан да артык рәкәгатьле булса ике рәкәгать кылганнан соң,
тәшәһһүд укып бетергәнче тыныч кына утырырга кирәк, ә инде әгәр бу ике рәкәгатьле намаз
булса, бу «соңгы утыру» һәм ул фарызга карый, бу турыда алдарак әйтелде (тәрҗемәчедән).
3
Имам әл-Касани «Бадаи әс-санаи»дә (IV, 118 б.) әйтә: «Уку телең кыймылдаса гына дөрес
була. Укый ала торган булып та, авазларны әйткәндә теле кыймылдамаса намазы дөрес булмас.
Әгәр кем дә булса, Коръәннән бер сүрә дә укымаска ант итсә, ә аннан соң Коръәнгә карап, анда
нәрсә язылганын аңласа һәм теленкыймылдатмаса, ул антын бозмаган булып санала». Укучы
кеше Коръәнне пышылдап укыганда үзенең тавышын ишетергә тиеш. Әл-Хиндувани һәм әлФазлый шундый фикердә, әш-Шәфигый да шулай дип таный (кара «Рәдде-л-мохтар»да «Намаз
ничек укыла» бүлеге, II, 253 б.).
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3. «Әгузү би-Лләһи минә-ш-шәйтани-р-раҗим»1ны «Фатиха»
сүрәсеннән алда әйтү;
4. Аннары «Бисми-лләһи-р-рахмәни-р-рәхим», – дип әйтү;
5. «Фатиха» сүрәсеннән соң «Әмин» дип әйтү;
6. Рөкүгътән торганда «Сәмига-Ллаһу лимән хәмидәһ»2, – дип тәсмигъ
әйтү;
7. Рөкүгътән соң тураеп баскач, «Раббәнә ләкә-л-хәмдү»3, – дип тәхмид
әйтү;
8. Рөкүгъкә бөгелгәндә, сәҗдәдән торганда «Аллаһу әкбәр» – дип әйтү;
9. Рөкүгътә «Сөбханә Рабби-ль-Газыйм»4, ә сәҗдәдә «Сөбханә Раббиль-Әгълә!»5 – дип әйтү;
10. Рөкүгътә ике кулны бармак араларын аерып тезләр өстенә кую;
11. Ирләр өчен кагъдәдә булганда сул аякларында утырып, уң аякның
бармакларын кыйблага юнәлдерү;
12. Шәһадәт укыганда уң кулның имән бармагы белән ишарә итү;
13. Утырганда кулларны ботларга кую;
14. Фарыз намазларның өченче һәм дүртенче рәкәгатендә «Фатиха»
сүрәсеннән тыш бер сүрә яки өч аять укыла (ә фарыздан башка намазларда,
бөтен рәкәгатьләрдә дә «Фатиха» укылырга тиеш);
15. Тәшәһһүдтән соң Пәйгамбәребез()ﷺ-гә «Салават» әйтү;
16. «Салават» әйткәннән соң Аллаһка Коръәннән һәм Сөннәттән алынган сүзләр белән дога кылу;
17. Сәлам биргәндә башны уң һәм сул якка бору;
18. Имам сәлам биргәндә янында булган ир-атларның:»Сакчы
фәрештәләргә һәм мөселман җеннәргә сәлам бирәм», – дип ният кылуы;
19. Имамга оеп намаз укучы башын борганда имам шул якта булса, аңа
сәлам бирергә ният кыла, ә инде имамның нәкъ артында баскан булса, ул ике
якка да сәлам бирергә ниятләве;
20. Имамга оеп намаз укучының сәлам биргәндә янында булган мөселман
ир-атларның: «Сакчы фәрештәләргә һәм мөселман җеннәргә сәлам бирәм», –
дип ният кылуы;
21. Намазны ялгыз укучы ике сакчы фәрештәгә генә сәлам бирә.

«Таш белән бәреп куылган шайтаннан Аллаһка сыенам!» (тәрҗемәчедән).
«Аллаһ Үзен мактаучыны ишетә!» (тәрҗемәчедән).
3
«Безнең Раббыбыз, мактау Сиңа!» (тәрҗемәчедән).
4
«Бөек Раббыма мактаулар булсын!» (тәрҗемәчедән).
5
«Бөек Раббыма мактаулар булсын!» (тәрҗемәчедән).
1
2
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Намаз әдәпләре
С.: «Намаз әдәпләре» нәрсә дигән сүз ул?
Җ.: Алар түбәндәгеләр:
1. Ир кеше тәкбир тәхрим әйткәндә кулларын җиң эченнән чыгарырга
тиеш;
2. Намаз укучының басып торганда сәҗдә урынына, рөкүгъта аяк бармагына, сәҗдәдә борын очына, әттәхияткә утырганда бармакларына, сәлам
биргәндә иңбашына каравы;
3. Мөмкин кадәр ютәлләмәскә тырышу;
4. Мөмкин кадәр авыз ачып иснәмәскә тырышу (иснәргә туры килсә,
авызны кул сырты белән каплау).
Әт-тәхримнән алып сәлам әйтү белән тәмамлаганчы
намаз уку тәртибе ничек?
С.: Намазның башыннан алып, ахырына кадәр ничек укылганын
аңлатсагыз иде?
Җ.: Намаз укучы баскан килеш, намазны «Аллаһу әкбәр» тәкбире белән
башлый, ләкин Аллаһ сүзенең озын «әлиф»ен сузмаска кирәк. Куллар колакка кадәр күтәрелә, тәкбир әйтелә, тәкбир әйткәннән соң сул кулны уң кул
белән баглап, кендек астына куйгач «әс-Сәнә» догасы укыла: «СөбхәнәкәАллаһуммә вә бихәмдикә вә тәбәракә-смукә вә тагалә җәддукә вә лә иләһә
гайрук»1. Шуннан соң ул: «Әгузү би-Лләһи...» һәм «Бисми-Лләһи...», дип
әйтә һәм болар барысы да пышылдап кына әйтелә. Имамга ияреп укучы
«Әгузү би-Лләһи...» һәм «Бисми-Лләһи…» не әйтми, чөнки ул намазда
Коръән укымый. Аннан соң «әл-Фатиха» сүрәсе укыла һәм аны укыгач, пышылдап кына «Әмин» дип әйтә, намазда Коръәнне кычкырып укыса да шулай ук итә. «Әл-Фатиха» сүрәсе укылгач, үзе теләгән урыннан теләсә нинди
бер сүрә, яки өч аять укый. Коръәнне укып бетергәч, «Аллаһу әкбәр» дип,
кулларны күтәрмичә генә тәкбир әйтә һәм рөкүгъ кыла. Бу вакытта бармак
аралары ачык булган хәлдә ике кулның учлары тез капкачларының өстенә
куела, тезләр туры, баш белән арка бер тигезлектә торырга тиеш, ягъни баш
аркадан югары яки түбән тормас. Рөкүгъ вакытында өч мәртәбә: «Сөбхәнә
Рабби-ль-Газыйм», – дип әйтә. Шуннан соң, намаз укучы рөкүгъны тәмамлап
туры баса һәм турайганда: «Сәмиг-Ллаһу лимән хәмидәһ» һәм «Раббәнә
ләкәл-хәмдү» – әйтә. Әгәр намазны ялгыз хәлдә укыса бу ике җөмлә арасын1
«Йа Аллаһым, Сиңа гына мактауларыбыз булсын, Синең исемең хәерледән – хәерле,
Синең бөеклегең барысыннан да бөек, Синнән башка гыйбадәт кылырга яраклы зат юк!»
(тәрҗемәчедән).
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да тукталыш ясый, ә имам «Сәмига-Ллаһу лимән хәмидәһ» сүзләре белән
чикләнә. Аның артыннан намазны тәмамлаучы: «Раббәнә ләкәл-хәмд» дип
кенә әйтергә тиеш. Ул тураеп баса, ә аннан соң: «Аллаһу әкбәр» тәкбирен
әйтә һәм сәҗдә кыла. Сәҗдә кылыр өчен иңгәндә җиргә иң беренче булып
тезләр тияргә тиеш, аннан соң куллар. Һәр ике кул бармаклары берсенә берсе
тиеп торган хәлдә кыйбла тарафына юнәтелгән килеш җиргә куела, шуннан
соң ике кул арасына маңгай, борын җиргә тидерелә, бу вакытта терсәкләр
җиргә, корсак ботларга тиеп торырга тиеш түгелләр. Аяк бармаклары кыйблага каратыла. Шул чакта өч мәртәбә: «Сөбханә Рабби-ль-Әгълә» – дип
әйтелә. Аннан соң «Аллаһу әкбәр» дип тәкбир әйтеп, намаз укучы башын
күтәрә һәм яңадан кагъдәгә утыра. Бу вакытта аның аркасы туры булырга,
куллары ботлар өстенә куелырга, гәүдәсе алга-артка яки як-якка авышмыйча
тулысынча тынычланырга тиеш. Аннан соң ул тагын: «Аллаһу әкбәр» дип
әйтә һәм икенче мәртәбә сәҗдә кыла. Сәҗдә кылганда аның гәүдәсе тотырыклы хәлдә булып селкенмәскә тиеш. Шул вакытта ул өч мәртәбә: «Сөбханә
Рабби-ль-Әгълә» дип әйтә. Аннан соң ул: «Аллаһу әкбәр»не әйтеп тураеп
яңадан аягүрә баса. Икенче рәкәгать шулай башлана һәм ул беренчесенә
охшаган, бары бу юлы ул кулларын күтәрми һәм «әс-Сәнә», укымый һәм
«Әгузү би-Лләһи...» әйтми. Икенче рәкәгатьне тәмамлагач, ул үз сул аягына
утыра, уң аягының табаны өскә күтәрелгән, бармаклары кыйблага юнәлгән
халәттә булырга тиеш. Ул бармак аралары ачык килеш уң кулын уң як ботына, сул кулын сул як ботына куеп, тәшәһһүд укый. Ибне Мәсгудтән, (Аллаһ
аннан разый булсын):
ُ َات َوالطَّيِّب
ُ صلَ َو
ُ اَلتَّ ِحي
َّ َّات ِ َّلِ َوال
 اَلس ََّل ُم.ُك أَيُّهَا النَّبِ ُي َو َرحْ َمةُ هللاِ َوبَ َركَاتُه
َ  اَلس ََّل ُم َعلَ ْي.ات
ُ َوأَ ْشهَ ُد أَ َّن ُم َح َّمداً َع ْب ُدهُ ُو َرسُولُه،ُ أَ ْشهَ ُد أَ ْن آل إِلَهَ إِ َّل هللا. ََعلَ ْينَا َو َعلَى ِعبَا ِد هللاِ الصَّالِ ِحين
«Әт-тәхиййәту ли-Лләһивә-с-салавату вә-т-тайибәтү, әс-сәләму галяйкя, әййуһа-н-набиййу вә рахмәту-Ллаһи вә бәракәтуһ, әс-сәләму галәйна вә
галә гыйбади-Лләһи-с-салихин. Әшһәдү әл-лә илаһә иллә-Ллаһу вә әшһәдү
әннә Мүхәммәдән габдүһувә рәсүлүһ»1.
«Әт-Тәхият» укыганда «Әшһәдү әллә илаһә иллә-Ллаһу», – дип
әйткәндә имән бармак күтәрелә, баш бармак белән урта бармак түгәрәк ясап
бер-берсенә тоташа, ә калган бармаклар учка җыела. Әгәр ул ике рәкәгатьле
намаз укырга нияләгән булса, «Әт-тәхият»тән соң Пәйгамбәребез()ﷺгә
«Салават» әйтелә, аннан соң дога кылына, әмма дога Коръән һәм сөннәттән
алынырга тиеш2.
1
«Аллаһка сәламнәребез һәм догаларыбыз һәм иң яхшы сүзләребез булсын. Тынычлык
сиңа Пәйгамбәребез, һәм Аллаһның рәхмәте булсын һәм безгә, Аллаһка буйсынган колларыңа
да тынычлык булсын. Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга яраклы зат юк, Мөхәммәд – Аның
колы һәм Аның Илчесе» (тәрҗемәчедән).
2
Кешенең намаз ахырындагы тәшәһһуд вакытында гадәти сүзләр сөйләнеп утыруы, намазны боза. Ул утырган җирендә шул сүзләр нәтиҗәсендә намаздан чыга. Бу шелтәле һәм бу
шелтә тыюга якын. (макрух тахрими) (кара. «Әл-Люба́б», I, 74 бит) (тәрҗемәчедән).
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Шуннан соң ул ике якка «әс-Сәләму галәйкум вә рәхмәту-Ллаһи», –
дип сәлам биргәндә башын башта уң якка аннан соң сул якка бора, башны борып сәлам биргәндә ул арттагыларга йөзе күренерлек итеп һәм уң
ягындагыларны да, сул ягындагыларны да сәламләрлек итеп, аның белән
бергә намаз кылган сакчы фәрештәләргә дә сәлам бирерлек итеп сәлам
бирә. Әгәр ул тәкбир әт-тәхримне әйткәндә дүрт рәкәгать намаз укырга
ниятләгән булса тәшәһһүдтән соң, ул өченче рәкәгатькә торып баса, кулларын күтәрми, «әс-Сәнә» укымый, «Әгузе би-Ллаһи...»не дә әйтми. Өченче
рәкәгатьнең ике сәҗдәсен кылганнан соң, ул дүртенчегә күтәрелә, аларны
да беренче һәм икенче рәкәгатьләрне укыган кебек, кыям, кыйраәт, рөкүгъ
һәм сәҗдә белән бетерә. Дүртенче рәкәгатьнең сәҗдәсеннән соң ул утыра
(баштагы 1 нче һәм 2 нче рәкәгатьләрдән соң утырган кебек һәм тәшәһһүд
укый, Пәйгамбәребез()ﷺгә «Салават» әйтә, аннан соң дога кыла, ул дога
Коръән һәм сөннәттән алынырга тиеш. Шуннан соң, ул ике якка «әс-Сәламү
галәйкум вә рәхмәту-Ллаһи», – дип сәлам биргәндә башын башта уң якка,
аннан соң сул якка бора. Әгәр ул тәкбир әт-тәхрим әйткәндә өч рәкәгатькә
ниятләгән булса, өченче рәкәгатьнең сәҗдәсен кылганнан соң тәшәһһуд
укыла – Пәйгамбәребез()ﷺгә «Салават» әйтелә, аннан соң дога кылына,
әмма дога Коръән һәм сөннәттән алынырга тиеш. Шуннан соң, ул ике якка
«әс-Сәламу галәйкум вә рәхмәтү-Ллаһи», – дип сәлам биргәндә башын башта уң якка, аннан соң сул якка бора.
С.: Әгәр чалма яки баш киеме белән сәҗдә кылынса, аның хөкеме нинди
булыр?
Җ.: Әгәр чалма уравы маңгаен каплап торса, сәҗдә кылу дөрес булыр.
Әмма гозере булса, дөрес булыр мәкруһ булмас1.
Намазны укуда ир-ат һәм хатын-кызга кагылышлы аермалар
С.: Югарыда искә алынганнар ирләр өчен намаз уку тәртибеме, әллә
икесе өчен дә, ирләр өчен дә, хатын-кызлар өчен дә ярыймы?
Җ.: Бу аңлатылган намаз уку тәртибе ирләргә дә, хатын-кызларга ярый,
бары тик кайбер урыннарда гына хатын-кыз намазы ир-ат намазыннан аерыла, башкачарак укыла. Ул аермалар түбәндәгеләр:
1. Хатын-кызлар кулларын күкрәкләренә куялар.
1
«Әд-Дөрре-л-мохтар» авторы әйтте: «Шулай ук, әгәр шуңа җитди сәбәп булмаса чалма кырыена сәҗдә кылырга[макрух танзихи]дыр, әгәр сәбәп булса да чалманың ул өлеше
маңгайны каплый – элегрәк бу турыда әйткән идек. Әгәр чалманың очы башта гына булса, һәм
ул шуңа сәҗдә кылса, сәҗдә дөрес булмый, тәннең дөрес урыны белән кылмаганга – шулай ук
урынның чисталыгына, һәм аның зурлыгына бәйле. Ләкин кешеләр бу турыда уйламыйлар»
(«Намаз ничек кылына» дигән бүлек).
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2. Тәкбир әйткәндә кулларын җиңнәре эченнән чыгармыйлар.
3. Тәкбир әйткәч кулларын иңбашларына кадәр күтәрәләр.
4. Рөкүгъ кылганда бармакларын ачмыйча гына кулларын тезләренә тоталар.
5. Рөкүгътә күп иелмиләр, тезләре бөгелебрәк тора.
6. Рөкүгътә терсәкләре гәүдәсенә ябышып торыр.
7. Сәҗдәдә эчләре ботларына тиеп торыр.
8. Кагъдә булганда ике аякларын да уң тарафтан чыгарып, аяк очларын
кыйблага каратып, сул ботларына утыралар.
9. Сәҗдәдә вакытта терсәкләрен җиргә тидерәләр.
10. Кычкырып укыла торган намазларда хатыннар кычкырып укымыйлар1.
Кыйраәт фасылы – намазда Коръән уку
С.: Имам, аңа оючы һәм ялгыз укучы өчен кыйраәтнең нинди
хөкемнәре бар?
Җ.: Түбәндәге җавапларны истә калдыр:
1) Кыйраәт бөтен намазларда да фарыздыр.
2) «Фатиха» сүрәсен уку ваҗибтыр.
3) «Фатиха» дан соң бер сүрә яки өч аять уку ваҗибтыр.
4) Фарыз намазларның өченче һәм дүртенче рәкәгатьләре бу хөкемгә
кермиләр, чөнки фарыз намазларның өченче, дүртенче рәкәгатьләрендә
«Фатиха» сүрәсен уку – сөннәт.
5) Фарыз намазларның әүвәлге ике рәкәгатьләрендә кыйраәтне билгеләү
ваҗиб.
6) «Фатиха» сүрәсен бүтән сүрәләрдән алда уку ваҗиб.
7) Фарыз намазларында баштагы ике рәкәгатьләрдә «Фатиха»сүрәсе
укыла яисә тәсбих әйтелә, ләкин «Фатиха» уку яхшырак. Әгәр шул
рәкәгатьләрдә «Фатиха»дан соң онытылып кыйраәт укылса, бу очракта
сәҗдә-и сәһү ваҗиб түгел.
8) Ияреп укучы имам артыннан ишеттереп һәм яшерен укыла торган
намаз кыйраәтләрендә Коръән аятьләрен укымый2.
9) Имам өчен иртә, җомга, ике гает, ахшам һәм ястү намазларында беренче ике рәкәгатьләрендә кыйраәтне ишеттереп укырга ваҗибтыр.
Кара: «Рәдде-л-мохтар» (I, 339 б.) һәм «Хәшият әт-Тахтави галә мәрак әл-фәлах» (141 б.).
Бу Мөслим Әбү Муса Әл-Ашгаридан (Аллаһ аңардан разый булсын) тапшырылган Пәйгамбәребез()ﷺнең: «Имам укыганда – эндәшмәгез», дигән хәдисенә нигезләнә
(«Тәшәһһүд намазы вакытында» дигән бүлектән).
1
2
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10) Өйлә, икенде намазларында, ахшам намазының өченче рәкәгатендә
һәм ястү намазының соңгы ике рәкәгатьләрендә имам һәм ялгыз укучыга
кыйраәтне яшерен уку ваҗиб.
11) Имам ишеттереп укый торган рәкәгатъләрдә ялгыз укучы, теләсә
ишеттереп, теләсә эчтән генә укырга ирекле. Икесе дә дөрес.
12) Имам һәм ялгыз укучыга иртә һәм өйлә намазларында озын
сүрәләрне («Бүлмәләр» сүрәсеннән алып, «Каланча» сүрәсенә кадәр) уку,
икенде һәм ястү намазларында уртача озынлыктагы сүрәләрне («Таң йолдызы» сүрәсеннән алып, «Аңлатма» сүрәсенә кадәр уку, ахшам намазында кыска сүрәләрне («Җир тетрәү» сүрәсеннән алып, «Кешеләр» сүрәсенә
кадәр уку сөннәт. Болай уку мосафир булмаган мөселманнар өчен, ә мосафир кеше кайсы ансатрак булса – шунысын укый ала.
С.: Имам яки намазны ялгыз укучы Коръәнне ишеттереп укыса, «Әгузү
би-Лләһи...» һәм «Бисми-Лләһи…» сүзләрен әйтәме?
Җ.: Имам яки намазны ялгыз укучы Коръәнне ишеттереп укысалар,
«Әгузү би- Лләһи...» һәм «Бисми-Лләһи...» сүзләрен эчтән генә әйтерләр.
С.: «Фатиха» сүрәсен укыгач, имам һәм аңа оючылар «Әмин»сүзен
ишеттереп әйтәләрме?
Җ.: Имам да, оючылар да «Әмин» сүзен эчтән генә әйтерләр.
С.: Намазны ялгыз укыган хатын-кыз, ишеттереп укыла торган намазларны тавыш белән укыймы?
Җ.: Юк, ишеттереп укымый.
С.: Билгеле намазларда гына уку өчен билгеләнгән сүрәләр бармы?
Җ.: Бер намазда да шул сүрәне генә укырга, башка сүрәләрне укырга
ярамый дип билгеләп куелганнар юк, алай гына түгел, бөтен намазларда да,
яки кайбер намазларда гел бер сүрәне генә уку хупланмый, кеше намазларда
төрле сүрәләр укырга тиеш.
С.: Бер төрле сүрәне төрле намазларда уку ваҗиб булмаса да, кайбер
сүрәләрне кайбер намазларда уку турында хәдисләрдә хәбәр ителгәнме?
Намаз укучы намазда шул сүрәне укыса, савап эшләп күп әҗер аламы?
Җ.: Әйе, хәдисләрдә билгеле сүрәләрне билгеле намазларда уку күп
әҗер һәм савап китерер дип хәбәр ителгән.
Ул сүрәләр түбәндәгеләр:
1. Җомга көнне иртәнге намазда беренче рәкәгатьтә «Сәҗдә», икенче
рәкәгатьтә «Инсан» сүрәләрен уку сөннәттер1.
1
Бу хәдис имам Бохарый белән Мөслим имамнан, ә аларга Әбү Һөрәйрәдән (Аллаһ алардан разый булсын) тапшырылган.
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2. Җомга намазының беренче рәкәгатендә «Җомга» икенче рәкәгатендә
«Мөнафикун» сүрәләрен уку сөннәт1.
3. «Әгълә» сүрәсен җомга намазының беренче рәкәгатендә уку
сөннәттер2.
4. Ураза һәм Корбан гаете намазларының беренче рәкәгатендә
«Әгълә»сүрәсен, икенче рәкәгатендә «Гашияһ»сүрәсен уку сөннәттер3.
Витыр намазы
С.: Витыр намазы ничек һәм ничә рәкәгать итеп укыла?
Җ.: Витыр намазы ястү намазыннан соң өч рәкәгать итеп укыла. Аны
ястүдән алда уку дөрес түгел. Витыр намазын укырга баскач, тәкбир-и
тәхрим әйтеп, «Сәнә», «Әгузе би-Лләһи. . . «, «Бисми-Лләһи. . . « һәм «Фатиха» сүрәсе, аннан соң теләсә нинди бер сүрә укыла. Соңрак рөкүгъ һәм ике
сәҗдә кылына. Икенче рәкәгатьне дә шулай ук укып, аннан соң «әт-Тәхият»
укыла. Өченче рәкәгатькә баскач, «Фатиха» сүрәсе һәм тагын бер сүрә кушып укыла, кыйраәтне бетергәч, тәкбир әйтеп4, ике кул колакларга кадәр
күтәрелә5, һәм яңадан куллар багланып, «Кунут» догасы укыла6, «Кунут»ны
укып бетергәч7, тәкбир әйтеп, рөкүгъ кылына, өченче рәкәгатьтән соң калганы бүтән намазлардагы кебек үк тәмамлана.
1
Бу хәдис Мөслим имамнан, ә аңа Әбү Һөрәйрәдән (Аллаһ алардан разый булсын) тапшырылган.
2
Бу хәдис Мөслим имамнан, ул аңа Ногман бине Бәширдән (Аллаһ алардан разый булсын)
тапшырылган.
3
Бу хәдис Мөслим имамнан, ул аңа Ногман бине Бәширдән (Аллаһ алардан разый булсын)
тапшырылган.
4
Ибне Әбү Шәйбә Шөгъбә әйткәнне тапшырган: «Мин әл-Хәкәмнең, Хәммәднең һәм Әбү
Исхакның витыр әл-Кунут турында: «Коръән укуны тәмамлагач, «Аллаһу әкбәр» дип әйтте,
аннан соң «әл-Кунут» – дип әйткәннәрен ишеттем.
5
Габдеррахман ибне-л-Әсвәд үзенең әтисенең сүзләрен тапшыра: «Габдулла Ибне Мәсгуд
(Аллаһ алардан разый булсын), кулларын күтәрә иде дә, витыр намазында әл-Кунут догасын
укый иде». Бу хәдисне Ибне Әбү Шәйбә тапшырган (III, 390 б., Мәдинә басмасы). Имам әлБохарый кулларны күтәрү бүлегендә, бу хәдисне Габдулладан килгән дөрес хәдис дигән, һәм
аны витырның соңгы рәкәгатендә укый иде дигән: Ул әйтте: «Ул – Аллаһ Бердер», аннан соң
кулларын күтәрде һәм «әл-Кунут»ны укыды, шуннан соң сәҗдә кылды.
6
Ибраһим [ән-Нәхагый] витырда укыла торган «әл-Кунут» хакында әйтә: Бу «Аллаһуммә
иннә нәстәгыйнукә вә нәстәһдик...». Моны Ибне Әбү Шәйбә тапшырды (III, 381 б.). Шулай
ук Габдеррахман әйтә: «Ибне Мәсгуд безне «әл-Кунут»тагы «Аллаһуммә иннә нәстәгыйнукә
вә нәстәһдик вә нүэмину бикә вә нусни галәйкә-л-хәйр...» догасын укырга өйрәтте (Ибне Әбү
Шәйбә).
7
Бу хәдис әт-Тирмизи һәм Әбү Давытка хәзрәт-и Гайшәдән (Аллаһ аңардан разый булсын)
тапшырыла, моны шулай ук ән-Нәсаи Габдеррахман бине Габзә тапшыра. Әхмәд моны Гобәй
бин Кагыбтан, ә әд-Дарими – Ибне Габбастан таплышра. (кара: «Мишкат әл-масабих» та «Витыр турындагы бүлек»).
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С.: Витыр намазының бөтен рәкәгатьләрендә дә «Фатиха» сүрәсеннән
соң тагын бер сүрә укыламы?
Җ.: Әйе, витыр намазының бөтен рәкәгатьләрендә дә «Фатиха»
сүрәсеннән соң тагын бер сүрә укыла.
С.: Витыр намазында сөннәт булган кыйраәт бармы?
Җ.: Әйе, беренче рәкәгатьтә «Фатиха»дан соң – «Әгълә», икенче
рәкәгатьтә – «Кәфирун», өченче рәкәгатьтә «Ихлас» сүрәләрен уку сөннәт.
Кайбер хәдисләрдә «Ихлас», «Фәләкъ» һәм «Нәс» укырга кушыла.
С.: «Кунут» догасы тавыш белән яки эчтән генә укыламы?
Җ.: «Кунут» догасын имам да, аңа оючы да, һәм ялгыз укучы да эчтән
генә укыйлар1.
С.: Витыр намазы җәмагать белән укыламы?
Җ.: Витыр намазын рамазан аеның бар кичләрендә дә тәравих намазыннан соң җәмагать белән уку сөннәт.
С.: Витыр намазын имам ишеттереп укыймы?
Җ.: Әйе, имам өч рәкәгатьтә дә Коръән аятьләрен ишеттереп укый.
С.: Витырдан башка намазларда «Кунут» догасы укыламы?
Җ.: Витырдан башка намазларда «Кунут» догасы укылмый. Әмма
мөселманнарга берәр фаҗига яки бәла-каза килсә, «Кунут» догасы укыла.
Бу очракта «Кунут» догасы витырның өченче рәкәгатендә, рөкүгътан соң
кыямга торгач укыла һәм имам мөселманнарны дошманнан саклау өчен
дога кыла.
Сөннәт һәм нәфел (өстәмә) намазлар
С.: Фарыз намазлары алдыннан яисә соңыннан ничә рәкәгать сөннәт
укыла?
Җ.: Фарыз намазлары алдыннан унике рәкәгать сөннәт укыла. Болар – сөннәт-и мөәккәдә дип атала һәм мөэминнәр анасы Гайшә (Аллаһ
аннан разый булсын) хәбәр иткән хәдискә нигезләнә. Ул хәдис ошбудыр:
Пәйгамбәребез ( )ﷺәйтте: «Бу унике рәкәгать сөннәтне даими кылучыга
Аллаһ Тәгалә җәннәттә бер йорт төзи, бу сөннәтләр – дүрт рәкәгать өйлә
намазына кадәр, ике рәкәгать өйләдән соң, ике рәкәгать ахшам һәм ястү на1
Галкамә, Ибне Мәсгуд тапшыруынча Пәйгамбәребез()ﷺнең сәхабәләре әл-Кунут догасын рөкүгъка кадәр укыганнар. Моны Ибне Әбү Шәйбә дә тапшырган (III, 383 б.).
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мазларыннан соң, һәм тагы ике рәкәгать иртә намазыннан алда укыла торган намазлар1.
Шөрәех Гайшәдән (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) тапшырып
әйтә: Гайшә (Аллаһ аннан разый булсын) сөйләгән: «Пәйгамбәребез ()ﷺ
ястү намазын укыгач, һичбер вакыт минем яныма кермәс иде, бары дүрт
яки алты рәкәгать намаз укыганнан соң гына керер иде». Бу таләп сөннәтне
калдырмас өчен зикер кылынган2.
С.: Сөннәт намазларының берсенең икенчесеннән өстенрәге бармы?
Җ.: Әйе, бу сөннәтләрнең иң мөһиме – иртә намазның ике рәкәгать
сөннәте һәм өйләдән элек укыла торган дүрт рәкәгатьле сөннәт намазы.
Гайшә (Аллаһ аннан разый булсын): «Пәйгамбәребез ( )ﷺһичбер нәфелне
иртән ике рәкәгать сөннәт кебек даими кылмаган» – дип әйткән (Бохарый).
Шулай ук тагын бер хәдистә китерелә: «Пәйгамбәребез ( )ﷺдүрт рәкәгать
өйлә намазы алдыннан булган сөннәт намазын һәм иртәнге намазның ике
рәкәгать сөннәтен һичкайчан укымыйча калдырмаган» – диелә. (Бохарый).
С.: Җомга намазыннан алда һәм җомга намазыннан соң сөннәт намазлары укыламы?
Җ.: Әйе, шәригатьтә җомга намазыннан алда дүрт рәкәгать һәм җомга
намазыннан соң дүрт рәкәгать сөннәт уку турында хөкем бар3. Бу Әбү
1
Бу хәдисне әт-Тирмизи белән ән-Нәсаи тапшыралар. Әт-Тирмизинең ривәяте болай:
«Хәдисләр Өмме Хәбибәдән, Әбү Һөрәйрәдән, Әбү Мусадан һәм Ибне Гомәрдән». Аннары ул
Өмме Хәбибәдән хәдис тапшырды аны дөрес дип санады, шуның ахырында әйтте: «Һәм мин
шуннан соң аны кылудан туктамадым».
2
Монда фарыз булган кичке намаздан соң дүрт һәм алты рәкәгать намаз кылу турында
искә алына һәм моны үтәүче яхшы итә, ләкин мәҗбүри сөннәткә аның ике генә рәкәгате керә,
чөнки аны даими кылырга кирәк. Шөрәехтән хәбәр ителгән бу хәдисне Әбү Давыт тапшырган.
3
Җомга намазыннан соң укыла торган дүрт рәкәгать дигәне Мөслим хәзрәтнең Әбү
Һөрәйрәдән(Аллаһ аңардан разый булсын) килгән хәдисне тапшырып калдырган булуына
нигезләнә. Ул хәдис ошбудыр: «Пәйгамбәребез( )ﷺәйтә: «Әгәр сез җомга намазыннан соң
намаз укырга уйласагыз аңардан соң дүрт рәкәгать укыгыз» – ди. Хәдиснең Мөслимдә, әтТирмизидә, ән-Нәсаида, Әбү Давытта һәм Ибне Маҗаһта китерелгән башка бер яңгырашында:
«Сезнең берәрегез җомга укыса, шуннан соң дүрт рәкәгать намаз укысын» диелә. Беренче
хәдис хуплауны күрсәтә, ә икенчесе мәҗбүрилекне күрсәтә. Һәм без аларны берләштереп «бу
сөннәт мөәккәдәдер» – дибез. Ә җомга намазына кадәр укыла торган дүрт рәкәгать, ул өйлә намазы алдыннан укыла торган намаздыр. Пәйгамбәребез ( )ﷺкояш зәвәл ноктасыннан узгач,
даими рәвештә дүрт рәкәгать намаз укый иде, бу җомга көнне укыла торган намазны да үз
эченә ала. (кара: «Гуньйат әл-мөстәмли»).
Мин исә болай дим: Мөслим Әбү Һөрәйрәдән(Аллаһ аңардан разый булсын) тапшырганча, Пәйгамбәребез( )ﷺболай дигән: «Берәү госел алып, Аллаһ боерган намазын укып җомга
намазына килсә, имамны тыныч кына, хөтбәсе тәмамланганчы тыңласа, ә аннан соң аның
белән бергә боерылган намазны укыса, андый кешенең ике җомга арасында булган һәм тагын
алдагы өч көн буена булачак гөнаһлары гафу ителер». Бу хәдис җомга намазы алдыннан дүрт
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Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча шулай. Ә Әбү Йосыф
(Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә, җомгадан соң алты рәкәгать сөннәт
укыла.
С.: Икенде намазы алдыннан сөннәт намазы укыламы?
Җ.: Әйе, бер хәдистә икенде намазыннан алда дүрт рәкәгать сөннәт
укырга кушылган. Рәсүлуллаһ ()ﷺ: «Әгәр берәү икенде намазы алдыннан дүрт рәкәгать сөннәт укыса, Аллаһ Тәгалә ул кешегә рәхмәт кылыр» –
дигән. Галидән (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) риваять кылына:
«Пәйгамбәребез ( )ﷺикенде намазы алдыннан ике рәкәгать укый иде»1.
С.: Ястү намазы алдыннан сөннәт укыламы?
Җ.: Ястү намазының дүрт рәкәгать фарызыннан алда дүрт рәкәгать
сөннәт уку мөстәхәбтер2.
С.: Бу намазларга карата нинди шәригать хөкемнәре бар?
Җ.: Икенде һәм ястү намазлары алдыннан укыла торган дүрт рәкәгать
сөннәт, сөннәт-и мөәккәдә түгел.
рәкагәть намаз укылырга тиешлеген күрсәтә, биредә җомга намазы алдыннан дүрт рәкәгать
намаз юк диючеләрнең сүзен кире кагуны бик ачык күрсәтә». Габдулла бине Мәсгуд (Аллаһ
аңардан разый булсын), җомга намазы алдыннан дүрт рәкәгать намаз укый торган булган, моны
Габдерразза́к (III, 247 б.) белән Ибне Әбү Шәйбә дә тапшырганнар (III, 143 б.).
Шулай ук Габдерраззак әс-Сауридан, ә анысы Гатый бине-с-Саибтан ирешлереп Әбү
әл-Әхвәс әс-Сүләми әйткән: «Габдулла безгә җомга намазы алдыннан һәм аңардан соң ике
рәкәгать, аңардан соң дүрт рәкәгать намаз укырга боерды» – дип. Әл-Хафиз «әд-Дирайа»да
әйткән: «Бу хәдисне тапшыручылар ышанычлылардыр, чөнки ул хәдис сәхабәдән тапшырылган, ул мәүкуфтыр, ләкин аны Пәйгамбәребез()ﷺдән тапшырылган дип санарга кирәк. [Габдулла бине Мәсгуд] бу хәдиснең Пәйгамбәребез()ﷺдән тапшырылган булуына күрә боерган». Әт-Тәхави «Көндез һәм төнлә нинди өстәмә намазлар кылып була дигән бүлек»тә Җәбли
бине Сөхәймәдән Ибне Гомәр җомга намазы алдыннан ике рәкәгать укый торган булган, җомга
намазы ике рәкәгать һәм аннан соң дүрт рәкәгать, бу хәдиснең иснәде дөрес, – дип «Әсар әссүнән»дә ән-Нәймәви шулай язган.
1
Бу хәдисне Әбү Давыт риваять кылган.
2
Әл-Халәби «Муньйат әл-мөсалли»да һәм «Гуньйат әл-мөстәмли»дә әйтә: «Аның алдыннан дүрт дигәнем (кичке намаз алдыннан) дигән сүз, моңа карата хәдисләр юк. Ләкин дәлил
буларак, әл-Бохарый, Мөслим, әт-Тирмизи, ән-Нәсаи, Әбү Давыт һәм Ибне Маҗаһ Габдулла
бин Мәгъфәлдән (Аллаһ аңардан разый булсын) тапшыралар болай дип әйтте дип: «Намазга
Һәр ике чакыру арасында намаз бар» аннан соң өченче мәртәбә: «... теләгән берәү өчен» –
ди. Хәнәфиләр китабында искә алынган кичке намаз алдыннан өстәмә ике рәкәгать намаз уку
хупланмый дигәнне дөрес аңларга кирәк. Анда сүз бу намазларны озак итеп укымаска, азан
белән камәт арасындагы вакытны суза төшәргә кирәк дигәнне аңлата. Әгәр азан белән камәт
арасында булган вакытта ике рәкәгать намазны укып өлгерсәләр моның зарары юк. Әш-Шәми
«Рәдде-л-мохтар»да (I, 252 б.): ««әл-Фәтех»та хәбәр иткәнчә, һәм аннан соң «әл-Хильйат» һәм
«әл-Бәхер»дә раслаганча, ике рәкәгать намаз укып алырга рөхсәт ителә, әгәр алар озакка сузылмаса...» – дигән.
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С.: Сөннәтләрдә махсус каралган кыйраәт бармы?
Җ.: Әйе, әт-Тирмизи Габдулла бине Мәсгуд сөйләгәнне (Аллаһ алардан
разый булсын) китерә: «Мин Пәйгамбәребез()ﷺнең иртәнге намаз һәм ахшам намазларында ике рәкәгать сөннәтнең беренче рәкәгатендә «Кәфирун»
һәм «Ихлас» сүрәләрен күпме укыганын ишеткәнемне санап та бетерә алмыйм». Шулай ук Мөслим Әбү Һөрәйрәдән (Аллаһ алардан разый булсын)
тапшыра: «Пәйгамбәребез ( )ﷺиртәнге намазның беренче рәкәгатендә
«Кәфирун» һәм «Ихлас» сүрәләрен укый иде» – дип.
Мөслимнең Ибне Габбастан (Аллаһ аннан разый булсын) тапшырган хәдисендә әйтелә: «Пәйгамбәребез ( )ﷺике рәкәгатьле иртәнге
намазның беренче рәкәгатендә: «Ий, мөэминнәр әйтегез: «Аллаһыга
һәм үзебезгә иңдерелгән Коръәнгә Ибраһим, Исмәгыйль, Исхак, Ягъкуб
пәйгамбәрләргә иңдерелгәннәргә, аларның балаларына иңдерелгәннәргә,
Мусага иңдерелгән Тәүратка һәм дә барча пәйгамбәрләргә иңдерелгәннәргә
ышандык, пәйгамбәрләрне берсен икенчесеннән аермыйбыз, барчасына бертигез ышанабыз, һәм Аллаһыга итагать итеп, мөселман булабыз»,
(2:136) – дип укыр иде. Ә икенче рәкәгатьтә: «Гайсә мөшрикләрнең һаман
көферлекләрен дәвам иткәннәрен күргәч: «Аллаһ динендә миңа кем ярдәмче
була?» – диде. Гайсәгә ияргән мөэминнәр: «Аллаһ диненә без ярдәмче булабыз, без Аллаһыга ныклап ышандык. Аллаһыга итагать итүче хак мөселман
икәнлегебезгә шаһит бул, диделәр» – дигән «Гыймран» сүрәсенең 52 нче
аятен укыр иде.
Мөслимнең Ибне Габбастан (Аллаһ аннан разый булсын) тапшырган хәдисендә әйтелә: «Пәйгамбәребез ()ﷺике рәкәгатьле иртәнге
намазның беренче рәкәгатендә: «Ий, мөэминнәр әйтегез: «Аллаһыга
һәм үзебезгә иңдерелгән Коръәнгә Ибраһим, Исмәгыйль, Исхак, Ягькуб
пәйгамбәрләргә иңдерелгәннәргә, аларның балаларына иңдерелгәннәргә,
Мусага иңдерелгән Тәүратка һәм дә барча пәйгамбәрләргә иңдерелгәннәргә ышандык, пәйгамбәрләрне берсен икенчесеннән аермыйбыз, барчасына бертигез ышанабыз, һәм Аллаһыга итагать итеп,
мөселман булабыз», (2:136) – дип укыр иде. Ә икенче рәкәгатьтә «Әли
Гыймран» сүрәсенең 64 нче аятен укый иде: «Әйт: «Ий китап әһелләре
безнең һәм сезнең өчен бер тигез хак булган Коръәндәге Аллаһ сүзләренә
ышаныгыз!» – дип.
С.: Фарызлардан, витыр һәм сөннәт намазларыннан башка мәшруг,
(шәригать кушкан), намазлар бармы?
Җ.: Әйе, бу әйтелгәннәрдән башка мәшруг намазлар бар һәм алар нәфел
намазлар дип аталалар. Кеше күпме теләсә шулкадәр нәфел намазлары укый
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ала, нәфелнең фазыйләтләре күп1. Нәфел намазлары да башка намазлар кебек мәкруһ вакытларда укылмый.
С.: Сез әйткән нәфел намазлары төрле очракларда, теләгән вакытларда укыла. Әгәр махсус бер вакытта нәфел укылса, фазыйләт һәм савап
күбрәкме?
Җ.: Әйе, нәфел савабы һәм фазыйләте әлеге очракларда күбрәк:
1. Төн азагында укыла торган «Тәһәҗҗүд» намазында2;
2. Кояш чыгып, бераз күтәрелгәннән соң укыла торган намазда3;
3. Рамазан кичләрендә һәм шулай ук кадер кичәсендә укыла торган намазларда4;
4. Тәһарәттән соң укыла торган тәһарәт намазында5;

1
Әбү Һөрәйрә (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) әйтә: «Мин ишеттем ки,
Пәйгамбәребез ( )ﷺәйтте: «Кыямәт көнендә кешедән иң беренче соралган гамәл ул
намаздыр. Аллаһ Тәгалә Үзе бөтенесен белеп торса да, фәрештәләргә әйтә: «Минем колымның
намазларын карагыз: алар камилме әллә кимчелеклеме?» Әгәр ул камил булса, ул камил дип
языла, әгәр ул кимчелекле булса, ул вакытта Аллаһ Тәгалә әйтә: «Минем колымның өстәмә
намазларын карагыз», – ди. Әгәр аның өстәмә намазлары булса, Аллаһ Тәгалә әйтә: «Минем
колымның өстәмә намазларын тутырыгыз», – ди. Шуннан соң бөтен калган гамәлләр дә шулай
бәяләнә» – дип. (хәдисне Әбү Давыт тапшырган).
2
Әбү Өмәмә (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) әйткән: Пәйгамбәребез ()ﷺ: «Төнлә
торырга гадәтләнегез, чөнки ул сездән алда үткән изгеләр вә салихларның гадәтедер. Һәм дә
сезнең Аллаһ Тәгаләгә якын булуыгызга сәбәптер. Сезнең явыз эшләрегездән кәффәраттыр,
гөнаһларыгызны пакьлаучыдыр», –дигән.
3
Әбү Һөрәйрә (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) әйтте: «Пәйгамбәребез ()ﷺ: Әгәр
берәү бераз кояш күтәрелгәннән соң ике рәкәгать намаз укырга уйласа гөнаһлары диңгез
күбекләре кебек күп булса да, Аллаһ Тәгалә аны кичерер», – диде. Әхмәд, Тирмизи вә Ибн
Мәҗә исә бу хәдисне риваять кылганнар: Мөгаз әйтте: «Гайшәдән (аңардан Аллаһ Тәгалә
разый булсын), Пәйгамбәребез (« )ﷺдуха» (кояш күтәрелгәннән соң укыла торган намаз)
намазын ничә рәкәгать итеп укый иде?» – дип сорадым. Гайшә (аңардан Аллаһ Тәгалә разый
булсын) әйтте: «Дүрт рәкәгать, Аллаһ теләсә, арттыра иде». Гайшә (аңардан Аллаһ Тәгалә
разый булсын) кояш күтәрелгәннән соң сигез рәкәгать намаз укый иде һәм «Әгәр әти-әниемне
пычкы белән киссәләр дә мин бу намазны калдырмас идем», – дигән. (Мәлик риваять иткән).
4
Әбү Һөрәйрә (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) әйтте: Рәсүлүллаһ ()ﷺ: «Әгәр
берәү рамазан аенда иман белән Аллаһ Тәгаләнең разыйлыгын һәм савабын өмет итеп ураза
тотса, кылган гөнаһлары гафу ителер. Вә берәү рамазанда иман вә әҗер өчен төнлә намаз
укырга торса, алдагы гөнаһлары кичерелер. Вә берәү иман белән вә әҗер өчен кадер кичәсендә
намаз укыса, кылган гөнаһлары кичерелер», – дигән. (Бохарый вә Мөслим риваять кылганнар).
5
Әбү Һөрәйрә (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) әйтте: Пәйгамбәребез ( )ﷺиртәнге
намаз вакытында Билалга (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) әйтте: «Әй Билал, Исламда иң
яхшы кылган гамәлләреңне миңа әйт, чөнки мин синең аяк тавышларыңны җәннәттә ишеттем»
– дип. Билал (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) әйтте: «Минем һич яхшы гамәлләрем юк,
бары тик төнлә яки көндез тәһарәт алганнан соң минем өчен тәкъдир булган намазны укыдым»
(Бу хәдисне Бохарый вә Мөслим риваять кылганнар).
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5. Мәчеткә кергәч укыла торган ике рәкәгать тәхияте-л-мәсҗид (мәчеткә
сәлам бирү) намазында1;
6. Авыр хәлдә калганда укыла торган намазда2;
7. Тәүбә намазында3;
8. Хаҗәт намазында4;
9. Истихарә намазында5.
1
Әбү Катадә (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) риваять кыла, «Пәйгамбәребез ()ﷺ:
«Әгәр берегез мәсҗедкә керсә, иң әүвәл ике рәкәгать намаз укыгыз», – диде (Бу хәдисне
Бохарый вә Мөслим риваять кылганнар).
2
Хөзәйфә (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) әйтте: «Пәйгамбәребез ( )ﷺберәр
авырлык килгәндә намаз укый иде». (Бу хәдисне Әбү Давыт риваять кылган).
3
Гали (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) әйтте: «Әбү Бәкер (аңардан Аллаһ Тәгалә
разый булсын) миңа: «Пәйгамбәребез ()ﷺ: «Кем дә кем гөнаһ кылса, аннан соң тәһарәт алып
намаз укыса, Аллаһ Тәгалә ул кешене гафу итәр», – дип әйтә иде диде (Ибн Мәҗәдән ривәять
кылына).
4
Габдулла бин Әби Әүфи риваять кылган: Пәйгамбәребез ( )ﷺәйткән: Әгәр берәүнең
Аллаһ Тәгаләгә яки берәр кешегә хаҗәте булса, тәһарәт алып ике рәкәгать намаз укысын,
соңыннан Аллаһ Тәгаләгә хәмед-сәнә әйтеп вә Пәйгамбәребезгә ( )ﷺсәлам һәм дога укысын» – дип. Бу дога болай укыла:
«Лә иләһә иллә-Лләһу-ль-Хәлиму-ль-Кәрим, Субханә-Лләһи Рабби-л-гарши-ль-газыйм,
Әл-хәмду ли-Лләһи Рабби-ль-галямин! Әсьәлүкә мүҗибати рәхмәтикә вә газа’има мәгъфиратик
вә-ль-ганимата мин кулли биррин, вә-с-саләмәтә мин кулли исмин. Лә тадаг ли зәнбан иллә
гафартаһу вә лә хамман иллә фәрраҗтаһу, вә лә хаҗәтан һийа ләкә ридан иллә кадайтаһә, йә
Әрхәмү-р-рахими́н». Тәрҗемәсе: «Хәлим вә кәрим булган Аллаһтан башка тәңре юктыр. Бөек
тәхетнең иясе Раббымны тәсбих итәмен. Барча мактаулар галәмнәрнең иясе һәм Раббысы –
Аллаһтыр. Йә, Раббым!Рәхмәтеңне вә мәгъфирәтеңне, бәрәкәтеңне һәм гөнаһлардан саклауны
сорыймын. Кичерелмәгән гөнаһымны, үтмәс кайгымны һәм үтенечләремне калдырма. Син
разый булган һәм Син үтәмәгән ихтияҗларымны кабул ит. Йә Мәрхәмәтлеләрнең мәрхәмәтлесе
булган Аллаһым!» (Бу хәдисне Тирмизи вә Ибн Мәҗә ривәять кылганнар).
5
Җәбир (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) әйтте: Пәйгамбәребез ( )ﷺбезгә Коръән
сүрәләрен өйрәткән шикелле һәрбер эшебездә истихаране тәгълим кылып: «Әгәр сезнең
берәрегезгә берәр эш кылырга туры килсә, ике рәкәгать нәфел намазы укып дога кылсын» диде.
Бу дога ошбудыр:
Аллаһуммә инни әстәхырукә би-гыльмикә, вә әстәкъдирукә би-кудратикә вә әсьәлюкә мин
фадликә-ль-газыйми, фа-иннакә тәкъдиру вә лә әкъдиру, вә тәгъләму вә лә әгъляму вә Анта
Галләмү-л-гуйүби!
Аллаһуммә, ин кунта тәгъләмү анна һазә-л-әмра хайрун ли фи дини, вә магаши вә
гакыйбати амри (гаҗили әмри вә әҗилиһи) фа-кдурһу ли, вә йәссирһу ли суммә барик ли фиһи.
Вә ин күнтә тәгъләму анна һазә-л-амра шәррун ли фи дини, вә магаши вә гакыйбати әмри
(гаҗили әмри вә әҗилиһи) фа-срифһу ганни, вә-срифни ганһу вә-кдур ли-ль-хайра хәйсу кәнә,
суммә ардыни биһи».
Тәрҗемәсе: «Аллаһым!Синең белемең белән хәерне сорыймын. Кодрәтеңнән көч сорыйм
һәм Синең бөек фазылыңны телимен. Чөнки Синең һәрнәрсәгә көчең җитә, минем җитми. Син
белүчесең. Мин белмим һәм Син яшерен булган эшләрне дә белүчесең. Аллаһым! Бу эшнең
минем динем, тормышым, бүгенге хәлем, соңгы көнем һәм киләчәгем өчен хәерле дисәң, бу
эшне миңа тәкъдир ит, аны эшләвемне җиңеләйт, аны миңа мөбәрәк кыл. Әгәр бу эшнең динем,
тормышым, бүгенге хәлем, соңгы көнем һәм киләчәгем өчен начар булуын белсәң, бу эш начар
дисәң, бу эшне миннән ерак тот. Аллаһым! Хәер кайда булса, миңа насыйп ит, бу эш белән мине
шатландыр» (Бу хәдисне Бохарый риваять кылган).
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С.: Бер сәлам белән ничә рәкәгать нәфел намазы укыла?1
Җ.: Әгәр көндез укылса, ике рәкәгать тә, дүрт рәкәгать тә укырга ярый,
моннан артыгы мәкруһ. Төнлә нәфел укуда Әбү Хәнифә (аңардан Аллаһ
Тәгалә разый булсын) фикере буенча, бер сәлам белән сигез рәкәгать уку
дөрес, шуннан артыгы мәкруһ.
Әбү Йосыф (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) әйтүенчә, төнлә бер
сәлам белән ике рәкәгать кенә укырга ярый имеш.
С.: Башланган нәфел намазы бозылса?
Җ.: Бозылган намазны каза кылырга кирәк, чөнки нәфел намазын башлагач укып бетерү ваҗибтыр.
С.: Дүрт рәкәгать итеп укырга ният кылганда ике рәкәгать укыганнан
соң соңгы ике рәкәгатьтә намазы бозылса, ничә рәкәгать каза кыла?
Җ.: Әүвәлге ике рәкәгате укылып бетү сәбәпле, калган ике рәкәгате генә
каза кылына.
Әмма Әбү Йосыф ( аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) дүрт рәкәгатен
дә каза кылырга кирәк, дип саный.
С.: Аягүрә укырга көче җитсә дә нәфел намазын утырып уку дөресме?
Җ.: Әйе, дөрес, ләкин савабы ярты гына булыр.
С.: Нәфел намазын аягүрә укып, соңыннан утырып тәмамласа намазы
дөресме?
Җ.: Әбү Хәнифә (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) карашынча
дөрес, әмма шәкертләре каршынча гозерсез утырып укырга ярамый.
С.: Атка атланган хәлдә нәфел намазын уку дөресме?
Җ.: Яшәгән җиреннән ерак булса дөрес.
Калдырылган намазларны каза кылу
С.: Вакытында укылмаган намазны кайчан каза кылырга ярый?
Җ.: Искә төшүгә үк каза кылырга кирәк. Калдырылган намазлар намаз
уку мәкруһ булган вакытларда каза кылынмас.
С.: Әгәр берәүнең намазы вакытында укылмаса, аны ничек каза кылырга?
Җ.: Казасын тәртип белән уку ваҗиб. Болай уку «Сахиб-е тәртиб» өчен
ваҗиб.
1

Ике якка сәлам бирү турында сүз бара (тәрҗемәчедән).
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С.: «Сахиб-е тәртиб» нәрсә ул?
Җ.: Әгәр казага калган намазлар алтыдан ким булса, галимнәр карашынча «Сахиб-е тәртиб» дип атала. «Сахиб-е тәртиб» – ул вакытында укылмаган
һәм вакытында укылырга тиешле намазаларны тәртибе белән уку. Шулай
ук, вакытында укылмаган намазаларны тәртибе белән уку ваҗиб, вакыты
җиткән намазын әүвәл укымас. Әгәр киресенчә укыса, укылган намазаларын яңадан уку ваҗиб булыр. Мәсәлән, берәү каза намазаларында икенде
намазын өйлә намазыннан алда укыса, аңа өйлә намазын укып, икенде намазын башта уку ваҗибтыр, чөнки намазларның тәртибе шулай.
Каза намазлар һәм вакытына туры килгән намазларны уку болай була:
тәртибе белән укырга калдырылган намазлары өйлә вакытында исенә төшсә
һәм өйләне казага калдырылган намазлардан алда укыса, ул вакытта каза
намазларын укып соңыннан өйлә намазын яңадан башлап уку ваҗиб.
С.: Витыр һәм фарыз намазларны тәртибе белән уку ваҗибмы?
Җ.: Әйе, ваҗиб. Әгәр ястүдән алда витыр укылса, витырны ястүдән соң
яңадан уку ваҗиб. Әгәр витырны укымыйча йоклап китсә, таң аткач башта
витырны каза укып, аннан соң иртә намазны уку ваҗиб. Әгәр киресенчә
укыса, иртәнге намазны яңадан уку ваҗиб булыр.
С.: Каза кылу тәртипнең ваҗиблыгы алынган очраклар бармы?
Җ.: Әйе, тәртипнең ваҗиблыгы өч очракта алына:
1. Витырдан башка каза намазлар алтыга җиткәндә1;
2. Каза намазлар онытылса;
3. Вакыт кысан булса.
Казага калдырылган намазлар алтыга җитсә, кайсын беренче укысаң да
дөрес.
Шулай ук, бу хәлдә каза намазлары исендә булса да, вакыты кергән намазны уку дөрес.
Әгәр казага калган намаз онытылса, укырга вакыты җиткән намазны
уку дөрес. Аннан соң, каза намазлары исенә төшсә, вакытында укылган намазы дөрес булыр, кабатлап уку ваҗиб булмас.
1
«Әд-Дөрре-л-мохтар» (I, 488 б.) әйтелә: «Әгәр вакыт җитмәслек булса намазларның
үтәлү тәртибен сакламасаң да ярый, яки ул калдырылган намаз турында онытса, бу җитди
сәбәп булып тора. Яки ул фарз намазларының алтысын калдырган булса, чөнки алар кабатлана башлыйлар, ә бу кыенлык китереп чыгара». Ибне Габидин үзенең «Әл-Хәшия»сендә әйтә:
«Аның сүзләре «... үтәү боерылганнар» витырдан башка, витыр төшеп калган фарыз намаз
булып саналмый. Димәк, витыр алты төшеп калган намаз исәбенә керми ул боерылган намазларны көндезге һәм кичке намазларны тулыландыра. Шулай итеп, алтыга кадәр арту вакыт
сәбәпле генә яки сәгать сәбәпле, витырның моңа катнашы юк...».
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Әгәр кояш чыгар алдыннан уянып, ястү һәм витыр намазларын укылмый калган булуы исенә төшсә, бу очракта иртәнге намазны укыр, кояш бераз күтәрелгәч ястү һәм витыр намазын каза кылып укыр. Иртәнге намазны
яңадан уку ваҗиб түгел, чөнки вакыт кысанлыгы сәбәпле тәртип алына.
Намазны бозучы гамәлләр
С.: Намазны бозучы гамәлләрне һәм сүзләрне бәян итегез әле.
Җ.: Намазны бозучы гамәлләр болар:
1. Онтылып ашау һәм эчү.
2. Намазда булган гамәлләрдән (хәрәкәтләрдән) тыш гамәл (хәрәкәт)
кылу1.
3. Намаз укыганда белә торып тәһарәтне бозу.
4. Берьюлы өч адым атлау.
5. Күкрәкне кыйбладан авыштыру.
6. Аңны югалту.
7. Хыяллану.
8. Шәһвәт яки ихтиләм белән багу.
9. Араларында пәрдә булмаганда ир белән хатыннарның бер сафта торып намаз укуы.
10. Бер рөкүгъ беткәнгә хәтле гаурәтнең ачылуы яки намазны боза торган нәҗасәт булганда уку.
11. Кычкырып көлү.
Намазны боза торган сүзләр түбәндәгеләр
1. Берәр кешегә сәлам бирү.
2. Бер кәлимә яки белә торып, онытылып китеп яисә хаталык белән
сөйләшү.
3. Сәламгә җавап бирү.
4. Уфылдау.
5. Кисәк кычкыру.
6. Уфтану.
7. Авыртудан яки кайгыдан кычкырып елау, әмма ахирәтне күзаллап яки
уйлап еласа намазы бозылмый.
1
Гарәпчә «әл-гамәл әл-кәсир» («күп булган хәрәкәт»). Күп хәрәкәт белән аз хәрәкәтне аеручы чик шуннан торадыр ки, әгәр карап торучы кеше намаз укучының бик күп хәрәкәт ясавын
күреп, бу намаз укымый дип уйласа, димәк хәрәкәтләр чыннан да күп булган, намаз бозылган,
әгәр ул кешене намаз укыймы яки укымыймы икәнлеген аңламаса, димәк хәрәкәтләр аз булга
(«Мәракы-л-фәлах шәрх-е нуре-л-изах», 120 б.) (тәрҗемәчедән).
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8. Төчкерүгә «ярхәмүкәллаһ» дип җавап бирү1.
9. Кеше соравына «Лә иләһә илләллаһ» дип җавап бирү2.
10. Кайгылы хәбәр ишеткәч: «иннә лилләһи вә иннә иләйһи раҗигун», – дип җавап бирү3.
11. Берәр шатлыклы хәбәр ишетеп: «әлхәмдү лилләһ»4, – дип әйтү.
12. Гаҗәпләнгән очракта «лә иләһә илләллаһ»5 яки «субхәналлаһ»6 – дип
әйтү.
13. Нинди дә булса сүз әйтү һәм җавап бирү йөзеннән сүз әйтү7.
14. Имамнан узып башка кешене искәртү, төзәтү.
15. Кыйраәтнең яки тәкбирнең мәгънәсе бозылырлык итеп уку.
Тәкбирнең һәмзәсен сузып әйтү8.
Ихтилафлы унике мәсьәлә
1. «Тәяммүм» кылучы намазын укыган вакытта су күрсә һәм тәһарәт
алырга мөмкинчелеге булса.
2. Әгәр итекләренә мәсех кылса һәм ул мәсехнең дөрес булуы вакыты
чыкса.
3. Әгәр аз гына вакытка читекләрен салган булса.
4. Әгәр Коръән укый белмәгән кеше берәр аять өйрәнсә.
5. Әгәр ялангач булып, кием тапмаса.
6. Әгәр намазын ишарәләп укыса, әмма рөкүгъ һәм сәҗдәгә көч тапса.
7. Әгәр намаз эчендә алдагы намазын калдырганы исенә төшсә.
8. Әгәр намаз укыган вакытта имамның тәһарәте бозылып бер надан
кешене үз урынына имам итеп калдырса.
9. Әгәр иртәнге намазын укыганда кояш чыга башласа.
10. Әгәр җомга укыганда икенде вакыты керсә.
11. Әгәр яра өстенә ябылган бәйләвечкә мәсех кылган булса, ләкин
төзәлгәннән соң бәйләнгән чүпрәге төшсә.
12. Әгәр хәез хәлендә булса һәм кан күренсә.
Әбү Хәнифә имам (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын): «Әгәр бу
хәлләр (унике хәл) ахырыгы утыруда «әт-Тәхият» кә утырганчыга кадәр
булса да, намазлары бозыла», – ди.
«Аллаһ сиңа рәхмәтен бирсен» (тәрҗемәчедән).
Ягъни, кем дә булса намаз укучыдан: «Аллаһның тиңдәше бармы?» – дип сораса һәм
тегесе: «Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга яраклы зат юк» – дип җавап бирсә.
3
«Чынлыкта без Аллаһныкы һәм Аңа әйләнеп кайтабыз» (тәрҗемәчедән).
4
«Барча мактау Аллаһкадыр» (тәрҗемәчедән).
5
«Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк» (тәрҗемәчедән).
6
«Аллаһ Бөектер» (тәрҗемәчедән).
7
Ягъни, Коръән аяте белән кемгә дә булса мөрәҗәгать итү (тәрҗемәчедән).
8
Сүз башында ул сорау кисәкчәсенә әйләнерлек итеп ягъни, һәмзәне сузу.
1
2
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Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд имамнар (алардан Аллаһ Тәгалә разый булсын): «Әгәр ахыргы утыруда «әт-Тәхият» микъдары кадәр утырган булсалар, намазлары дөрес булыр» – диләр.
Намазның мәкруһлары
С.: Намазда мәкруһ булган эшләрне аңлатсагыз иде.
Җ.: Намаз укучы өчен түбәндә китерелгән нәрсәләрне эшләү мәкруһ.
1. Намазда тәне һәм киеме белән уйнау.
2. Сәҗдә урынын вак ташлардан тазарту.
3. Намазда киерелү.
4. Намазда билгә таяну.
5. Киемен күтәрү яки төшерү.
6. Чәчне үрү.
7. Нәрсәгә булса да борылып карау.
8. Эт кебек ике үкчәгә утыру.
9. Сәҗдәдә терсәкләрне җиргә тидерү.
10. Сәламгә кул белән ишарәләп җавап бирү1.
11. Аякларны гозерсез чалыштырып утыру.
12. Маңгайдан һәм борыннан тузан сөртү.
13. Авызга укый алмаслык зур әйбер кабу2.
14. Түбәнчелек белән укымау.
Җәмәгать һәм имамәт
С.: Җәмәгать белән укуның савабын һәм аның шәригатьтә булган урынын бәян кылсагыз иде.
Җ.: Җәмәгать белән уку ирләр өчен сөннәт-и мөәккәдә булып, әҗере
бик олугдыр. Пәйгамбәребез ()ﷺ: «Җәмәгать белән намаз уку ялгыз укудан егерме җиде мәртәбә өстенрәк», – дигән. Ибн-е Гомәр (алардан Аллаһ
Тәгалә разый булсын): «Пәйгамбәребез ()ﷺ: «Авылда яки сәхрада өч
кеше булса, намазны җәмәгать белән бергәләп кылырга кирәк, чөнки аерылып калган хайванны бүре ашый» – дигән. Моны Әбү Давыт, Әхмәд һәм
Нәсаи риваять кылганнар.
Әбү Һөрәйрә (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) болай дип риваять
кыла: Пәйгамбәребез ()ﷺ: «Җаннарны кулында Тотучы Зат белән ант
итеп әйтәм, ки сезгә утын җыярга боерыр идем, утын җыелгач намазга боӘгәр ул теле белән җавәп бирсә, намаз бозыла.
Бу намаз укыганда авызга нәрсә дә булса кабу рөхсәт ителә дигән сүз түгел, әлбәттә
(фәнни мөхәррир иск.).
1
2
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ерыр идем һәм намазга азан әйтергә бер кешене билгеләр идем, аннан соң
намазга килмәгән кешеләрнең өйләренә ут төртер идем» – дигән (Бохарый).
Әлеге хәдис «намазга килмәгән ирләрне җыеп, өйләрен яндырыр идем», –
дигән мәгънәгә ия.
С.: Имамлыкка кем яхшырак?
Җ.: Әбү Хәнифә: «Сөннәтне иң яхшы белүче галим кеше, ягъни
шәригатъ кануннарын, гомумән, намаз мәсьәләсен башкалардан яхшырак
белүче кеше» – ди.
Әбү Йосыф (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын): «Имамлык кылырга
кыйраәттә остарак булган кеше хаклы. Әгәр кыйраәттә бер тигез булсалар,
яше белән олырагы имамлыкка хаклырак була» – дип әйтә.
С.: Имам булуы мәкруһ булган кеше бармы?
Җ.: Намазда имам итеп әгърабиләрне, ягъни күчмә тормыш итү сәбәпле
гыйлемсез булган халык вәкилләрен, фасикъларны, сукырларны, чөнки ул
тәһарәттә игътибарсыз була, зинадан туган баланы кую мәкруһ. Ләкин шулай булып та намазда имам булсалар, намаз дөрес була.
С.: Хатын-кызларның җәмәгать белән намаз уку өчен мәчеткә килүләре
дөресме?
Җ.: Хатын-кызларга җәмәгать намазына килү мәкруһ, алар өчен өйдә уку
яхшырак. Әбү Хәнифә (аңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) олы яшьтәге
хатыннарның иртә, ахшам, ястү намазларына бизәнмичә килүе дөрес, дип
санаган. Әбү Йосыф (аңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) барча намазларга да килергә ярый дигән фикердә торган.
С.: Хатыннарның җәмәгать белән намаз укулары дөресме?
Җ.: Хатыннарның җәмәгать белән намаз укулары мәкруһ, әмма укысалар араларында имам булып укучы булырга тиеш.
Шулай ук ялангач кешеләр, җәмәгать белән намаз укыганда, араларында имамнары булырга тиеш.
С.: Әгәр имамга оючы кеше берәү генә булса ул кайда торырга тиеш?
Җ.: Имам иярүчене уң ягына бастырырга тиеш, әгәр оеп укучылар
күбәйсә, имам алга чыга.
С.: Әгәр оеп укучылардан бер генә хатын-кыз булып, имамга иярсә, кайда торырга тиеш?
Җ.: Имамның артында торырга тиеш.
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С.: Әгәр намаз укучылар арасында ир-ат, хатын-кызлар һәм сабыйлар
булса, саф булып ничек тезелергә тиешләр?
Җ.: Имам артындагы беренче сафка иң әүвәл ир кешеләр тезеләләр, аннан соң сабыйлар, сабыйлар артында хөнсәләр (гермофродитлар), аларның
артыннан хатын-кызлар саф-саф булып тезеләләр.
С.: Ияреп укуның хөкемнәрен аңлатсагыз иде.
Җ.: 1. Әгәр ике кеше бер үк фарыз намаз укыса, алардан берсенең
икенчесенә оеп укуы дөрестер. Әгәр мөхтәлиф булсалар, ягъни берсе өйлә
намазы, икенчесе икенде намазын укысалар, яисә берсе бүгенге өйлә намазын, ә икенчесе кичәге өйлә намазын укысалар, бу сурәттә ияреп укулары
дөрес түгел.
2. Тәяммүм алган кешенең тәһарәт алган кешеләргә имам булуы дөрес.
3. Читеккә мәсех сөрткән кешенең аякларын юган кешеләргә имам булуы дөрес.
4. Утырып намаз укучының намазны аягүрә укучыларга имам булуы
дөрес.
5. Рөкүгъ һәм сәҗдә белән намаз укучыларның ишарәләп намаз укучыга
оеп намаз укулары дөрес түгел.
6. Нәфел укучының фарыз укучы артыннан намаз укуы дөрес.
7. Киресенчә булганда дөрес булмас.
8. Гозерсез кешенең гозерле кешегә оеп укуы намаз укуы дөрес булмас.
Мәсәлән, сәламәт кешенең бәвелен тота алмаган, җил чыгара торган яки
ярасыннан эрен ага торган кешегә ияреп намаз укуы дөрес булмас.
9. Пакь хатынның хәезле хатынга ияреп намаз укуы дөрес түгел.
10. Коръәннән бер генә аять булса да укый белүче кеше, Коръәннән бер
аять тә белмәгән кешегә оеп намаз укымас.
11. Өстендә киеме булган кеше ялангач кешегә ияреп намаз укымас.
С.: Әгәр берәү имамга иярсә, әмма соңыннан имамның тәһарәте юклыгын белсә, ул кеше нишләргә тиеш?
Җ.: Намазын яңа баштан укырга тиеш.
Фарыз намазларына өлгерү1
С.: Бер кеше өйлә яки икенде намазларының бер рәкәгатен укып сәҗдә
кылган булса, аннан соң җәмәгать укуы өчен камәт әйтелсә, аңа нишләргә?
Җ.: Икенче рәкәгатьне укыр, аннан соң сәлам биреп имамга иярер.
1
Әл-Кодури бу сорауларны искә алмый һәм мин аларны «Фәтхе-л-кадир» һәм «Әлфәтавәл-Һиндия» дән алып өстәдем.
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С.: Әгәр беренче рәкәгатьтә сәҗдә кылмаган булса, нишләргә?
Җ.: Укый торган намазыннан туктап имамга иярер.
С.: Әгәр өйлә яки ястү намазларының өч рәкәгате укылган булса, аннан
соң җәмәгать намазын уку башланса, нишләргә кирәк?
Җ.: Намазны тәмам кылып, нәфел намазын укырга ниятләп имамга
иярергә кирәк.
С.: Әгәр өченче рәкәгатьнең сәҗдәсе кылынмаган булса нишләргә?
Җ.: Намазны туктатып, имамга иярергә кирәк.
С.: Намаздан ничек чыгарга?
Җ.: Бу аның үз ихтиярында. Әгәр теләсә, кайтып кагъдәгә утырыр, бер
якка сәлам биргәннән соң яисә кыямда торганда тәкбир әйтеп, имам намазына керергә ният кылыр. Бу эш белән ике шарт үтәлә:
1. Ялгыз укыганда намаздан чыгу.
2. Имамга иярү.
С.: Икенде намазының дүрт рәкәгать фарызының хөкемен аңлатыгыз.
Җ.: Икенде намазының хөкеме өйлә һәм ястү намазларының хөкеме кебек. Фәкать икенде намазын укып бетергәннән соң имамга ияреп нәфел намазлары укылмас, чөнки икендедән соң нәфел намаз уку мәкруһ.
С.: Әгәр бер яки ике рәкәгать иртәнге яисә ахшам намазын ялгыз укыгач җәмәгать намазын уку башланса, ялгыз укучы нишләр?
Җ.: Әгәр иртәнге яки ахшам намазларының бер рәкәгатен укыганда
җәмәгать белән уку башланса (бу рәкәгатьтә сәҗдә кылган булса да, булмаса
да), ул намазыннан чыга. Әгәр икенче рәкәгатьтә сәҗдә кылмаган булса, намаздан чыгып имамга иярә. Ләкин икенче рәкәгатьтә сәҗдә кылган булса,
намазын бозмыйча укып бетерер.
С.: Намазын укып бетергәннән соң имамга иярәме?
Җ.: Бу намазларда имамга иярми1.
1
«Кәнзе-д-дәкаикъ» авторы әйтә: «Әгәр ул иртәнге яки кичке намазның бер рәкәгатен кылган булса һәм шул вакытта җәмәгать намазы башланса, ул туктала, намазын өзә һәм җәмәгать
намазына кушыла». «Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы әйтте: «Бу шуның белән аңлатыла ки, әгәр ул
тагын бер рәкәгать укыса, ул вакытта җәмәгать намазыннан кала, чөнки иртәнге намазда да, кичке намазда да җитәрлек ара бар. Аның «әгәр ул беренче рәкәгатьтән икенчегә торган булса, әле
сәҗдә кылмаган булса», – дигән сүзләре – бу очракта ул бер рәкәгать белән чикләнә, әгәр ул сәҗдә
кылып өлгергән булса, ул аны өзми, намазны ахырына җиткерә һәм имамга кушылмый – дигәнне
белдерә (кара: «Кәнзе-д-дәкаикъ» аның «Әл-Бәхер әр-раикъ» аңлатмасы белән, II, 77 б.).
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С.: Әгәр берәү өйләнең дүрт рәкәгать сөннәтен яки җомганың әүвәлеге
дүрт рәкәгать сөннәтен укый башлаганнан соң җәмәгать намазы башланса яки җомгада хөтбә уку башланса, бу кешегә нишләргә?
Җ.: Ике рәкәгать укып сәлам биргәннән соң, өйлә намазын уку өчен
имамга иярә яки җомга хөтбәсен тыңлап кына утыра1.
С.: Әгәр берәү нәфел намазын укыганда җәмәгать намазын уку башланса, нишләргә?
Җ.: Әгәр нәфел намазын башлагач җәмәгать намазын укый башласалар,
ялгыз укучы укый торган ике рәкәгатен тәмамлар.
С.: Әгәр берәү иртә намазының сөннәтен укымастан мәчеткә барса, ә
анда имам җәмәгать белән намазда булса, ул кеше нишләргә тиеш?
Җ.: Әгәр бер рәкәгатькә өлгерәм дип белсә, сөннәтне мәчет ишек алдында укып имамга иярер, әгәр ике рәкәгатенә дә өлгермәүдән курыкса,
сөннәтне укымыйча имамга иярер2.
С.: Әгәр берәү иртәнге намазын казага калдырса, һәм кояш чыгып бераз
күтәрелгәч аны каза кылырга ният кылса, бу кеше сөннәт белән фарызны
да, яки фарызын гына каза кылырмы?
Җ.: Әгәр шул көннең төш вакытына кадәр укыса, сөннәте белән бергә
каза кылыр, ләкин төш вакытыннан соң фарызын гына каза кылыр3.
1
«Әл-Һидая» авторы әйтте: «Бу Әбү Йосыфтандыр (Аллаһ аңардан разый булсын). Һәм
да тагын кемдер әйткән «ул аны ахырына кадәр укып бетерә...» – дип. Ибне-л-Һүммәм «Фәтхел-кадир»да әйтә: «Беренчесе (ягъни ике рәкәгать белән сәлам бирү) дөресрәк, чөнки ул аны
фарыз намаздан соң дәвам итә ала һәм сәлам бирү бу ике рәкәгатьне юкка чыгармый, шулай
ук ул имамның вәгазен тыңлау бурычын һәм барысын да иң яхшы рәвештә кылуны сәбәпсез
рәвештә калдыра алмый...».
2
Бу шулай итеп «Әл-Һидая»дә искә алына. Ләкин «Әл-Кифая» авторы үзенең китабында алар соңгы кагъдәгә өлгерергә ниятләсәләр нишләргә тиеш булулары хакында әйтмәгән
һәм дөресрәге «Мохтасар әл-Кодури» да әйтелгәнедер: «әгәр ул ике рәкәгать укып бетерергә
өлгермәүдән курыкса...», чөнки бу аның имамга кушылуын күрсәтә. Фикъһы белгече Әбү
Җәгъфәрдән (Аллаһ аңардан разый булсын) тапшырылганча Әбү Хәнифә һәм Әбү Йосыф,
(Аллаһ алардан разый булсын) сүзләре буенча, ул ике рәкәгать иртәнге намазны укый, чөнки
бу алар фикере буенча тәшәһһүдкә өлгерү димәк, рәкәгатькә өлгерү. Аннан соң: «Әл-Һидая»
авторы әйтә: «Мәчет ишеге төбендә укырга тиеш, дип чик кую, әгәр мәчеттә имам намазны
башлаган булса, эчкә кереп үзең генә имамга буйсынмыйча намаз уку дөрес түгел дигәнне
аңлата. ..» ди. Ибне-л-Һүммәм әйтте: «Тагын да начаррагы әгәр берәү имам белән намаз укып
торган кешеләр рәтенә басып, сөннәт намазын укый башласа, чөнки кайбер надан кешеләр
шулай да эшлиләр...» дип.
3
«Әл-Һидая» авторы әйтте: «Аңардан соң (көннең икенче яртысында) шәехләр арасында
төрле фикерләр булды...». «Әл-Гыйная» авторы әйтте: «Шәйхләр арасында» – Мавәраэннәһер
шәехләре арасыннан берсе әйткән: «ул фарз намазны тулыландыру кебек, ләкин үзен-үзе түгел»,
ә кемдер әйтә: «ул аны гомүмән тулыландырмый...»ди. «Әл-Кифая» авторы, «әл-Мохит»тә
әйтелгәнне тапшырганда: «ул көннең икенче яртысындагы сөннәтне тулыландырмый, әгәр ул
аны боерылган намаз белән укымаган булса да һәм фикерләр төрлелеген искә алмый» – дип яза.
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С.: Әгәр иртә намазын вакыт кысанлыгы аркасында яки фарызга
өлгерү өчен сөннәтне калдырса кайчан каза кылырга кирәк булыр?
Җ.: Әбү Хәнифә һәм Әбү Йосыф (аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте
булсын) карашынча кояш чыкканчы да кояш чыккач та каза кылынмас.
Мөхәммәд (аңарга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын): «Кояш чыканнан соң
төш вакытына кадәр каза кылуны яратам», – дигән.
С.: Әгәр өйләнең дүрт рәкәгать сөннәтен казага калдырган булса кайчан каза кылырга тиеш?
Җ.: Өйләне укып бетергәч, вакыты чыкканчы каза намазын укыр. Вакыт
чыкканан соң каза намазы укылмас.
С.: Фарыздан соң дүрт рәкәгать казага калдырылган сөннәт укыламы
яки ике рәкәгать соңгы сөннәтне укырга кирәкме?
Җ.: Әүвәл фарыздан соңгы ике рәкәгать сөннәтне укып соңыннан казага
калдырылган дүрт рәкәгать сөннәтне укыр1.
С.: Кем дә булса җомганың әүвәлге дүрт рәкәгать сөннәтен калдырган
булса, җомгадан соң аны каза кылырмы?
Җ.: Әйе, җомгадан соң каза кылыр2.
Намазда тәһарәт бозылу
С.: Намаз укыганда намаз укучының тәһарәте бозылса, нишләргә?
Җ.: Намаздан чыгып тәһарәт алганнан соң, намазны калдырган урыныннан башлап дәвам итәргә, әмма яңадан уку яхшырак.
С.: Әгәр берәр кеше имам булган хәлдә тәһарәте бозылса, бу вакытта
оеп укучылар белән нишләргә?
Җ.: Әгәр имам булса, бу вакытта оючылардан берсен үз урынына калдырыр һәм имам урынына куелган кеше намазны дәвам итеп бетерер.

1
«Әл-Кәнез»дә әйтә: «Дүрт рәкәгать казага калдырылган сөннәтне ике рәкәгать соңгы
сөннәтне алда укыр», – ди. Ибне-л-Һүммәм дә «Фәтхе-л-кадир»да: «Соңгы ике рәкәгать
сөннәтне фарыздан соң укып, аннан соң казага калдырылган дүрт рәкәгать сөннәтне укуы яхшырак. Чөнки бу дүрт рәкәгать сөннәт билгеләнгән урыныннан соңга калган вә бу ике рәкәгать
зарурәтсез билгеле урныннан кичектерелмәсен» – дигән.
2
«Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы әйтә: «Икенде намазының ике рәкәгать сөннәтен искә
алганнан соң, һәм дүрт рәкәгатькә караган шәригать хөкемнәренә мөнәсәбәтле рәвештә,
җомга намазы алдыннан, күренгәнчә ул икенде намазыныкы кебек үк дүрт рәкәгатькә туры
килә,...» – ди.
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С.: Әгәр имам урынына калучы намазның башына өлгермәгән булса,
нишләргә?
Җ.: Оючылар белән бергә, калдырган урынына кадәр укып, соңыннан
намазның башыннан ук укыган бер кешене имам итәр. Шул имам оючылар
белән бергә сәлам биреп намазны тәмамларга тиеш.
С.: Әгәр намаз укучы берәүнең соңгы утырышта «әт-Тәхият»не уку
вакытын утырганнан соң тәһарәте бозылса, аңа нишләргә?
Җ.: Ул яңадан тәһарәт алып, сәлам биреп, намазын тәмамлар.
С.: Әгәр тәһарәте бозылганнан соң сөйләшсә, хөкеме нинди булыр?
Җ.: Әгәр аңлы рәвештә яки онытылып сөйләшсә, намазы бозылыр. Калган урыннан дәвам итүе дөрес булмас, баштан ук укырга тиеш.
С.: Әгәр намаз укучы бер җитди сәбәп аркасында йөзен кыйбладан
читкә борса, яисә өч адым яки аннан да күбрәк атласа, намазы бозылырмы?
Җ.: Юк, намазы бозылмас.
С.: Әгәр намаз эчендә олы нәҗес белән нәҗесләнсә яки җөнеб хәленә
килсә, госел алгач укылмый калган намазын дәвам итү дөресме?
Җ.: Намазда йоклау сәбәпле мәни чыкса яки акылдан язса, биһуш булса,
кычкырып көлсә, намаз бозылыр. Беренче сурәттә госел алганнан соң, икенче сурәттә тәһарәт алганнан соң намаз яңадан укыла.
Сәҗдә-и сәһү1
С.: Намаз укучы намазда ялгышса нишләргә тиеш?
Җ.: Намаз укучы намазда ялгышса, ягъни:
1. Намазда булган әркәннәрнең берсен арттырса
2. Ике мәртәбә рөкүгъ кылса
3. Берәр рәкәгатен арттырса
4. «Фатиха» сурәсен калдырса
5. Соңыннан укый торган сүрәләрне калдырса
6. «әт-Тәхиятне» калдырса
7. Витырда «Кунут» догасын калдырса
8. Имам ишеттереп укый торган намазларда эчтән генә укыса
9. Эчтән укый торган намазларны тавыш белән укыса, ахыргы
тәшәһһүдтән соң сәлам биреп, ике сәҗдә кылыр. Бу сәҗдә – сәҗдә-и сәһү
дип атала. Аннан соң тәшәһһүд, «Салават» һәм дога укып сәлам бирер2.
1
Ягъни, намазны игътибарсызлык һәм ялгышлык уку сәбәпле кылына торган сәҗдә
(тәрҗемәчедән).
2
«Рәдде-л-мохтар»да әйтелгәнчә, соңгы утыруда Пәйгамбәребез()ﷺгә салават әйтә, һәм
дога сүзләрен әйтә, ә кемдер «моны ике утыруда да эшләргә кирәк» – дигән.
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С.: Имам ялгышса, аңа оючыга да сәҗдә-и сәһү кылу ваҗибмы?
Җ.: Имам ялгышса, имамга да, оючыга да сәҗдә-и сәһү ваҗиб була.
С.: Әгәр имам сәҗдә-и сәһү кылмаса, оючыга нишләргә?
Җ.: Әгәр имам сәҗдә-и сәһү кылмаса, оеп укучы да сәҗдә кылмас.
С.: Әгәр оеп укучы ялгышса, аңа сәҗдә-и сәһү ләзем буламы?
Җ.: Әгәр оеп укучы ялгышса, сәҗдә-и сәһү ләзем түгел.
С.: Әгәр берәү өч яки дүрт рәкәгатьле намазларда беренче кагъдәне
онытса, нишләргә кирәк?
Җ.: Әгәр утырырга мөмкин булса, утырып тәшәһһүд укыганнан соң калган намазын укып бетерер. Бу хәлдә сәҗдә-и сәһү ваҗиб түгел. Әгәр кыямга
якын булса, бу хәлдә утырмыйча, өченче рәкәгатькә торып намазын бетерер, соңыннан тәшәһһүд укып сәлам биреп, сәҗдә-и сәһү кылыр, шуннан
тәшәһһүд, «Салават» һәм дога укып сәлам биргәннән соң намаздан чыгар.
С.: Әгәр соңгы кагъдәдә сәҗдә-и сәһү кылса, нишләргә?
Җ.: Әгәр дүрт рәкәгатьле намазның соңгы кагъдәсендә сәҗдә-и сәһү
кылса, бишенче рәкәгатькә торып басып сәҗдә кылынмаган кагъдәгә кайтыр һәм бишенче рәкәгатьне калдырып сәҗдә-и сәһү кылыр.
С.: Әгәр бишенче рәкәгатьнең сәҗдәсен кылган булса, нишләргә?
Җ.: Бу сурәттә фарызы бозыла, чөнки соңгы кагъдәдә утыру фарыз иде,
аны калдыру белән фарызы нәфелгә әйләнер. Бу очракта алтынчы рәкәгатьне
кушып сәлам бирер1.
Искәрмә: Әгәр ике яки өч рәкәгатьле намазларда соңгы кагъдә онытылса, боларга әйтеп үтелгәнчә кыяс кылына.
С.: Әгәр дүртенче рәкәгатьтән соң «әт-Тәхият» укылса, соңыннан
икенче рәкәгать дип уйлап, бишенче рәкәгатькә торса һәм шуннан соң
исенә төшсә, нишләргә?
Җ.: Бишенче рәкәгатьнең сәҗдәсен кылмастан исенә төшсә, утырып
сәҗдә-и сәһү кылганнан соң намазын тәмамлар.
С.: Әгәр бишенче рәкәгать укый башласа, нишләргә?
Җ.: Тагын бер рәкәгать кушып, соңыннан сәҗдә-и сәһү кылыр. Дүрт
рәкәгате фарыздан, ике рәкәгате нәфелдән китәр.
1
«Әл-Һидая»да әйтелгәнчә моңа бернәрсә дә өстәмәскә, тик ул ике сәҗдә эшләргә тиешме? «Фәтхе-л-кадир» авторы әйткән: «Ике сәҗдәне эшләмәү дөрес булыр, чөнки бу намазның
бозылуы ул ике сәҗдә белән генә төзәлми» – дип.
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С.: Кем дә кем «өч рәкәгать укыдыммы, яисә дүрт рәкәгать укыдыммы?» – дип икеләнсә, бу очракта нишләргә?
Җ.: Әгәр бу хәл гомерендә беренче мәртәбә булса, намазын яңадан укыр.
Әмма бу хәл һәрвакыт кабатланса, фикере кайсысына авыша, кайсы җирдә
кагъдә урыны булырга мөмкин, шул урында кагъдә кылыр1. Әгәр уе бер
якка да авышмаса, намазының иң әз өлешен дәвам итәр. Һәр ике сурәттә дә
сәҗдә-и сәһү кылыныр2.

1
«Әл-Гыйная» авторы моңа шундый мисал китергән һәм әйткән: «Моны бу рәвешле
аңлатып була: дүрт рәкәгатьле намазда, әгәр намаз укучы бу беренче рәкәгатьме әллә икенчеме
дип шикләнсә, аңа уйлап карарга кирәк. Ләкин әгәр моның нәтиҗәсе булмаса, намазны иң аз
саннан чыгып, дәвам итә һәм бу рәкәгатьне беренче дип саный, аннан соң саклану йөзеннән
утыра, чөнки бу икенче дә булырга мөмкин һәм бу очракта утыру мәҗбүри. Аннан соң ул тора
һәм икенче рәкәгатьне укый һәм утыра моны икенче рәкәгать дип саныйбыз, аннан соң тора
һәм утыра, чөнки бу рәкәгать дүртенче дә булырга мөмкин шәригать күзлегеннән караганда,
аңардан соң утыру боерылган бурыч булып санала. Өч рәкәгатьле намазлар да шуңа охшашлы
укыла...».
2
Әл-Кодури хаталанганнан соң өстәмә сәҗдәләр кылу хакында искә алмый. Ләкин «ӘдДөрре-л-мохтар» авторы, «Фәтхе-л-кадир»га таянып шуны әйтеп була: бөтен ялгышкан очракларда, шикләнгәндә, биредә ул фикерләп торганмы юкмы икәнлеге әһәмиятле түгел, аның
нигез итеп әз рәкәгатьле санны алуы да түгел, иң мөһиме аны ул төзәтү өчен өстәмә сәҗдә
кылырга бурычлы. Аннан соң ул әйтә: «Ләкин «Әс-Сираҗ»да әйтелә, ул бу өстәмә сәҗдәне әгәр
нигез итеп, бөтенләй аз рәкәгатьне кылса, бу вакытта аның намазның бер элементын үтәгән
кадәр вакыт үткәнлегенә ышанычы булырга тиеш». «Фәтхе-л-кадир» да әйтелә: «Әгәр ул уйлау нәтиҗәсендә намазны тәмамлыйм дип уйласа, һәм ике сәҗдә кылса, шундый ук хәл бөтен
очракларда да. Әгәр ул үзенең уйлары нәтиҗәсендә гамәл кылса, яки нигез итеп иң әзен алса,
бу очракта ул өстәмә сәҗдә кыла. «Әл-Һидая»дә дә һәм «ән-Ниһая»да да бу өстәмә сәҗдәләрне
күздән ычкындырмаска кирәк. Әгәр аның фикерләре бер нәтиҗә дә бирмәсә нигез итеп иң әз
рәкәгать алына Ибн-е Габидин әш-Шәми «әс-Сираҗ» да әйтелгәннәрне раслап, әйтә: «Әгәр ул
уйлаганнан соң аның нәрсәгәдер ышанычы артса, ул шуның белән эш итәргә бурычлы, һәм
без сәҗдә кылу өчен сәбәп күрмибез, әгәр аның уйлары бик озакка сузылмаган булса, без алда
аңлатма биргән идек...».
Мин әйттем: «Фәтхе-л-кадир»да әйтелгәнчә дөресе шул ки, ул хәдис белән раслана,
дөреслеген әл-Бохарый һәм Мөслим раслаган һәм Габдулла бине Мәсгудтән тапшырылган
(Аллаһ аңардан разый булсын) хәдис, Пәйгамбәребез()ﷺдән тапшырылган. [Анда әйтелә]:
«Әгәр берәрегез үзенең намазы хакында шикләнсә, дөрескә омтылсын, һәм намазын шуннан
чыгып тәмамласын, аннан соң сәламләү сүзләрен әйтсен, ә аннан соң ике рәкәгать өстәмә сәҗдә
кылсын». Бу хәдисне әл-Бохарый «Кая гына булсаң да намаз вакытында йөзең белән кыйбла
тарафына карарга кирәк», бүлегендә тапшырды. Уйлану озаккарак сузылса ике сәҗдә кылу
бурычы текстлар (хәдисләрдәге) белән расланмый. Бу шуның белән аңлатыла ки, киресенчә
булган очракта, – хәнәфиләр фикере буенча – бу үзеннән-үзе өстәмә сәҗдә кылырга бурычлы
итәр иде, әгәр уйлау намазның боерылган бер өлеше кадәр вакытны алган булса һәм әгәр бу
вакытта Коръән укылмаса.
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Сәҗдә-и тилавәт
С.: Кешеләр Коръән тилавәт кылганда сәҗдә кылалар шул сәҗдәнең
мәгънәсен аңлатыгыз әле.
Җ.: Бу сәҗдәне сәҗдә-и тилавәт диләр, сәҗдә аятен укыган яки ишеткән
(Коръән тыңларга нияте булмаса да) кешегә сәҗдә кылу ваҗиб.
С.: Сәҗдә аяте Коръәндә ничә урында һәм кайсы сүрәләрдә килә.
Җ.: Сәҗдә аяте ундүрт сүрәдә килә:
1. «Пәрдә» (сүрәсе 206 аять).
2. «Күк күкрәү» (сүрәсе 15 аять).
3. «Умарта кортлары» (сүрәсе 49 аять).
4. «Төнге сәяхәт» (сүрәсе 107 аять).
5. «Мәрьям» (сүрәсе 58 аять).
6. «Хаҗ» (сүрәсе 18 аять).
7. «Аеручы» (сүрәсе 60 аять).
8. «Кырмыска» (сүрәсе 25 аять).
9. «Сәҗдә» (сүрәсе 15 аять).
10. «Сад» (сүрәсе 24 аять).
11. «Аңлатылды» (сүрәсе 38 аять).
12. «Нәҗем» (сүрәсе 62 аять).
13. «Ярылу» (сүрәсе 21 аять).
14. «Куерык» (сүрәсе 19 аять).
Сәҗдә аятьләре Коръән хафизларга билгеле һәм мосхәфтә сәҗдә
аятьләренә билге куелган.
С.: Әгәр имам сәҗдә аятен тилавәт кылса, ияреп укучы сәҗдә кылырга тиешме (аңа бу ваҗибмы)?
Җ.: Әгәр имам сәҗдә аятен эчтән яки кычкырып укып сәҗдә кылса, ияреп укучы да имам белән сәҗдә кылыр.
С.: Әгәр оеп укучы сәҗдә аятен укыса, ул үзе һәм имам сәҗдә кылырга
тиешләрме?
Җ.: Әгәр ияреп укучы сәҗдә аятен укыса, аңа да, имамга да сәҗдә кылу
ваҗиб булмас.
С.: Әгәр намаз укыган вакытта намаз укымый торган кешедән сәҗдә
аятен ишетсәләр, ишетүчеләргә сәҗдә-и тилавәт кылу ваҗиб булырмы?
Җ.: Намаздан соң сәҗдә кылу ваҗиб булыр.
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С.: Әгәр намаз эчендә сәҗдә-и тилавәт өчен сәҗдә кылсалар, бу
сәҗдә-и тилавәт исәпләнәме?
Җ.: Сәҗдә-и тилавәт исәпләнми.
С.: Бу артык сәҗдә намазының бозылуына сәбәп буламы?
Җ.: Бу сәҗдә намазны бозмас.
С.: Берәү сәҗдә аятен укыса, сәҗдә кылмастан намазын башласа,
икенче тапкыр сәҗдә аятен намазда укыса һәм сәҗдә кылса, бу сәҗдә ике
тилавәт аятенә дип исәпләнәме?
Җ.: Әйе, икесе дә бер мәҗелестә укылса, бер сәҗдә ике тилавәт аяте
өчен була.
С.: Берәү сәҗдә аятен укып сәҗдә кылса, соңыннан намаз укый башласа һәм икенче тапкыр шул сәҗдә аятен намазда укыса, әүвәлге сәҗдә
кылганы икенче тапкыр укыган сәҗдә аяте өчен буламы?
Җ.: Әүвәлге сәҗдә икенче сәҗдә аяте өчен булмас, икенче сәҗдә аятенә
тагын сәҗдә кылу тиеш булыр.
С.: Бер кеше сәҗдә аятен берничә мәртәбә кабатласа, соңыннан бер
тапкыр сәҗдә кылса, җитәме?
Җ.: Сәҗдә аятен бер мәҗлестә ничә тапкыр кабатласа да, бер сәҗдә
кылу да җитә, әгәр берничә мәҗлестә кабатласа, һәрбер мәҗлес өчен бер
сәҗдә кылыр. Шулай ук, сәҗдә аятен төрле сүрәләрдән укыса, бер мәҗлестә
булса да, һәрбер сәҗдә аяте өчен бер сәҗдә кылыныр.
С.: Сәҗдә-и тилавәт кылырга ниятләүче ничек сәҗдә кылыр?
Җ.: Кулларын күтәрмичә тәкбир әйтеп, бер сәҗдә кылыр; аннан соң
тәкбир әйтеп башын күтәрер. Тәшәһһүд укымыйча һәм сәлам бирмичә
тәмамлар.
Зәгыйфь кешенең намазы
С.: Зәгыйфь кешенең басып торырга көче җитмәсә, намазны ничек
укыр?
Җ.: Әгәр авыру сәбәпле кешенең басып торырга көче җитмәсә, ул намазын утырып укыр, рөкүгъ һәм сәҗдә кылыр.
С.: Әгәр рөкүгъ һәм сәҗдә кыла алмаса, нишләр?
Җ.: Ул аны ым белән кыла, сәҗдә кылганда рөкүгъ кылгандагыга караганда түбәнрәк иелә, ләкин, сәҗдә кылу өчен битенә бер нәрсә дә тидерми,
бушлыкка гына сәҗдә кыла.
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С.: Әгәр утырырга көче җитмәсә нишләр?
Җ.: Чалкан ятып, аякларын кыйбла тарафына сузыр, баш астына берәр
нәрсә куер, рөкүгъ һәм сәҗдәне ишарәләп намаз укыр.
С.: Кырын яткан кеше ничек укый?
Җ.: Әгәр кырын яткан булса, йөзен кыйблага каратып рөкүгъ һәм
сәҗдәне ишарә кылып укыр.
С.: Әгәр башы белә ишарә кыла алмаса, күзе, кашы, һәм күңеле белән
ишарә кылып укыса, дөрес буламы?
Җ.: Юк, ул бары тик башы белән генә ишарә кылырга тиеш, әгәр башы
белән ишарә кылып укый алмаса, намазын башка вакытта укыр.
С.: Басып тора алган, рөкүгъ һәм сәҗдә кыла алмаган кеше намазын
ничек укыр?
Җ.: Бу хәлдә утырып ишарә белән намазын укуы иң яхшысы, басып торып ишарә белән укыса да дөрес булыр.
С.: Әгәр берәр кеше сәламәт вакытында намазын басып укый башлаган булса, намаз уртасында чирләп китсә, намазын ничек бетерер?
Җ.: Бу сурәттә утырып рөкүгъ һәм сәҗдә кылып намазын бетерер, әгәр
рөкүгъ һәм сәҗдә кыла алмаса, намазын ишарәләп укыр, әгәр утырырга да
көче җитмәсә, чалкан яткан хәлдә ишарә белән намазын укып бетерер.
С.: Әгәр хаста кеше утырып рөкүгъ һәм сәҗдә белән намаз укый алса
һәм намаз укыганда авыруы үтеп китсә, намазын яңадан укырмы?
Җ.: Намазын яңадан укымыйча, калганын аягүрә басып дәвам итәр.
С.: Намазын ишарә белән укыганда үзендә рөкүгъ һәм сәҗдә кылырга
көч тапса, намазын укыган урыныннан тулысынча дәвам итеп бетерерме?
Җ.: Намазын дәвам итмәс, яңадан башлап укыр.
С.: Һуштан язу сәбәпле казага калган намазларның хөкеме ничек?
Җ.: Берәүнең һушсыз булып ятуы аркасында биш яки дүрт намазы казага калса, аңына килгәннән соң аларны каза кылыр, һәм әгәр биштән күбрәге
казага калдса, аларны каза кылмас.
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Мосафир намазы
С.: Ислам шәригатендә мосафир өчен берәр хөкем бармы?
Җ.: Фикъһы китапларында мосафир хөкемнәре бәян ителгән.
С.: Мосафирның намазына бәйләнешле хөкемнәрне бәян итсәгез иде1.
1
«Әл-Һидая» авторы әйтә: «Шәригать кагыйдәләре үзгәрүгә сәбәпче булган юл, дөянең
бару тизлеге һәм кешенең җәяү бару тизлеге белән үлчәнә торган ара ераклыгына өч көнлек
юлга чыгу – шәригать кагыйдәләре үзгәрүгә сәбәпче булган юл дип санала.Әбү Хәнифәдән
тапшырылганча, ул бу юл дөя өч көндә үтә торган юлдыр, дип саный. Бу беренчесенә якын,
дөрес фикер буенча, фәрсах белән исәп ясау игътибарга алынмый...».
«Әл-Кифая»да әйтелә: «Аның сүзләре шәригать кагыйдәләре үзгәрүгә сәбәпче булган юл»га – намаз кыскару һәм уразаны туктатып торуга рөхсәт булу, күннән тегелгән аяк
киемнәренә мәсех кылу вакыты озагракка (өч көнгә) сузылу, җомга һәм бәйрәм намазларыннан
азат ителү, корбан чалу бурычыннан азат булу, шулай ук ирекле хатын-кызның махрамсыз юлга
чыгып китүе тыелган булу керә..».
Ибн-е Габидин әш-Шәми (I, 527 бит) әйтте: «Әл-Һидая»да әйтелә «күпчелек шәехләрнең
юл ераклыгын фәрсах белән үлчәп билгеләү бик читен. Аннан соң алар арасында бер көн
эчендә үтелә торган юл фәрсах санына мөнәсәбәтле фикер төрлелеге бар. Кемдер әйткән «егерме бер», кемдер «унсигез», кемдер –«унбиш», чөнки бу уртача ераклык. Ә «әл-Мөҗтәбә»дә
Харәзем имамнарының өченче фикергә мөнәсәбәтле фәтвасы бар. Аннан соң автор сүзләре
астына «ад-Дөрре-л-мохтар» әйтте: «Әгәр ул тизрәк барып, ике көндә барып җитсә дә, барыбер
намазларын кыскарта. Ләкин «Фәтхе-л-кадир»да авырлыклар булмау сәбәпле бу караш кабул
ителми, чөнки юлда авырлыклар булу гына намазларны кыскартуга сәбәп була...».
Мин әйтәм: Элек бөтен кеше җәяү яки дөя белән генә юлга чыкмаган, бу хәзер дә шулай,
юлга шулай гына чыкмыйлар. Әгәр элек тиз хәрәкәтләнә торган кеше дөя өстендә яки почта
белән яки безнең заманда самолет яки автомобиль белән юлга чыкса, ул вакытта бу юлның
озынлыгын җәяү өч көндә үткәнме яки дөядә өч көндә үткәнме икәнлеген ничек билгеләргә?
Фикъһы белгечләре өч көнлек юлны тиз хәрәкәтләнеп ике көндә үткәннәрнең намазы кыскара,
һәркем үзенчә бу араны билгели һәм аның өч көнлек юл икәнлегенә ышана Бу турыда Ибнел-Һүммәм «Фәтхе-л-кадир»да әйтә. Имам [Әбү Хәнифәдән] тапшырылганча, бу ара ераклыгы
дөянең бер көн эчендә үткән юлы аша исәпләп чыгарыла. Бу «Әл-Һидая»да әйтелгән, һәм бу
ара ераклыгын билгеләргә омтылган һәр кешене шәригать билгеләмәсеннән чыкмый, бигрәк тә
әгәр юлның һәр кисәге бер көн эчендә каравән белән үтү билгеләнгән, гадәти тизлек белән бер
көндә үтелә торган ара ераклыгыннан чыгып безнең көндә юлчылар моны исәпләп чыгаруга
бик мохтаҗ., Фикъһы белгечләре моны фәрсахлар үлчәргә фәтвә бирделәр һәм бу яхшырак
һәм уңайлырак. Шуңа күрә без унсигез фәрсах дигән фәтваны сайлап алдык, чөнки бу уртача
ара ераклыгы, һәм бу намаз кыскаруга да сәбәп була торган ара ераклыгы ул алтмыш дурт чакрымдыр. Бу шуңа нигезләнә бер фәрсах – төгәл билгеләмәләр белән өч мил. Аннан соң әгәр
без милне километрларда санасак, безнең заманда ул киң таралган, намаз кыскарырлык юл
озынлыгы 89 километрдан аз гына артык килеп чыга. Әгәр без намаз кыскартырга ярый торган
ара ераклыгы – 15 фәрсахтыр дигән фәтвә чыгарсак, димәк бу – 45 милгә тигез, яки – 82 километрдан артыграк. Галимнәр арасында намаз кыскаруга сәбәп була торган ара ераклыгы кадәр
юл 88 километрга тигез дигәннәре дә бар һәм бу ара ераклыгын үлчәгән кешенең фикеренә
нигезләнгән ул аны 16 фәрсах дип саный. Һәм бары тик Бөек Аллаһ кына иң яхшы Белүче.
Ибне-л-Һүммәм шәех әйткәнчә – «Әгәр тиз хәрәкәтләнү сәләтенә ия кеше өч көнлек юлны
кыска вакытта үтсә, аның бу араны(намаз кыскарырлык араны) үтүен танырга кирәк, һәм ул
намазын кыскартырга тиеш». Бу беренчел сәбәп булып, намаз кыскаруга, юлның авырлыгы
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Җ.: Әгәр берәү дөядә яки җәяүләп өч көнлек юлга чыкса, ул мосафир
дип атала. Бу хәлдә дүрт рәкәгатьле фарыз намазлар кыскартылып, өйлә,
икенде һәм ястү ике рәкәгать итеп укыла. Ахшам, витыр, сөннәт һәм нәфел
намазларында кыскарту юк.
С.: Кыскартып укый торган намазлар дүрт рәкәгать итеп укылса, савап булырмы?
Җ.: Кыскартып уку катгый куелган, ике рәкәгатьтән артык уку мәкруһ.
С.: Кыскартып укый торган намазларда ике рәкәгать укылса, ике
рәкәгать фарыз үтәлгән буламы?
Җ.: Әгәр дүрт рәкәгать укыганда ике рәкәгатьтән соң «әт-Тәхият» укуга кадәр утырса, ике рәкәгате фарыздан хисапланыр, калган ике рәкәгате
нәфел булыр.
С.: Әгәр ике рәкәгатьтән соң «әт-Тәхият»кә кадәр утырмаса, хөкеме
ничек була?
Җ.: Бу сурәттә фарызы бозылу сәбәпле1, намазны яңадан укырга кирәк.
С.: Мосафирга дүрт рәкәгатьле намазын тулысынча уку кирәкме?
Җ.: Әйе, мосафир мокыймга, ягъни шул җирлектә яшәүчегә ияреп укыса, намазын дүрт рәкәгать итеп укыр2. Шулай ук, әгәр бер шәһәрдә яки авылда 15 көн яшәргә ният кылган булса, дүрт рәкәгать укыр.
С.: Әгәр 15 көннән азрак торырга ниятләгән булса, ничек булыр?
Җ.: Намаз дүрт рәкәгать итеп укымыйча, кыскартылып укыла.
тора дигән фикерне кире кага. Аңарда юлга чыгу үзе үк авырлык сәбәбе булып тора, юлда
авырлык булу-булмауга бәйләнмәгән. Шуңа күрә фикъһы белгечләре фәтва чыгардылар, әгәр
кеше почта белән яки дөягә атланып, өч көнлек юлны ике көндә үтсә, шәригать нормалары
аңарга мөнәсәбәтле, бу араны өч көндә үтүченең хокук нормаларыннан аерылмый. Әгәр бу
шулай булса, тиз хәрәкәтләнә алучының шәригать кагыйдәләре – әгәр ул кыска вакыт эчендә,
намаз кыскартырлык ара ераклыгы үтсә, аның хокук нормалары шул араны самолетта яки машинада үтүченекеннән аерылмый. Ибне-л-Һүммәм (Аллаһ аңардан разый булсын), вакытында
пассажирлар белән самолет очса, (гадәттән тыш сәләткә ия булып ара ераклыгын үтүче дип)
мисал китерү кирәк тә булмас иде. Чөнки өч көнлек юлны кыска гына вакытта үтү бүген бөтен
кешегә дә бирелгән мөмкинлек ул, моңа Аллаһка буйсынучылар да һәм гөнаһлылар да ия. Бу
турыда фикерлә.
1
«Әд-Дөрре-л-мохтар галә хамиши рәдде-л-мохтар» (I, 520 б.) әйтелә: «Әгәр ул утырмаса
аның фарыз намазы дөрес түгел, һәм бөтен рәкәгатьләре нәфел намазы була, чөнки ул утыруны
калдырды, ә ул боерылган намазның бер элементы...».
2
Бу намаз вакыты чыгуны күрсәткәннән соң, юлчы булмаган артыннан намаз укый алмый,
аның өчен боерылган намаз үзгәрә алмый, чөнки аның вакыты узды.
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С.: Мосафир берәр шәһәргә яки авылга кереп, анда 15 көн яшәргә ният
кылмыйча, бүген яки иртәгә китәм дип торса, хөкеме ничек булыр?
Җ.: Әгәр еллар буе шушы нияте белән торса да, дүрт рәкәгатьле намазларны ике рәкәгать итеп укыр.
С.: Мөселман гаскәре дошман шәһәренә кереп 15 көн торырга ният
кылса, намазларын дүрт рәкәгать итеп укырлармы?
Җ.: Алар намазларын ике рәкәгать итеп укыйлар, ниятләре игътибарга
алынмый.
С.: Мосафир дүрт рәкәгатьле намазда имам булып мокыймнәр аңа ияреп укысалар, намазын кыскартып укырмы?
Җ.: Әйе, мосафир имам намазын кыскартып укыр. Ияреп укыган
мокыймнәр имам сәлам биргәннән соң, калган ике рәкәгатьләрен укырлар.
С.: Мосафир булган имам үзенең мосафирлыгын аңа оючыларга белгертерме?
Җ.: Әйе, имам өчен сәламнән соң ияреп укучыларга, намазларыгызны
миннән башка тәмамлагыз, мин мосафир, дип белдерү мөстәхәб.
С.: Мосафир Мәккә белән Минада 15 көн торырга ният кылса, ул мосафир булып хисапланырмы?
Җ.: Ул кеше мосафир булып хисапланыр, чөнки ул бер генә урында
яшәми.
С.: Әгәр мосафир ватанына кайтса, әмма 15 көн яшәргә нияте булмаса,
бу кеше намазын кыскартып яки тулысынча укырмы?
Җ.: Әгәр мосафир үз ватанына ярты гына сәгатькә керсә дә, намазын
тутырып укыр, бу сурәттә бер җирдә генә яшәү нияте шарт түгел.
С.: Әгәр кеше бер шәһәрдә туып берничә ел яшәгәннән соң бу шәһәрдән
икенче шәһәргә күчеп китсә, күпмедер вакыттан соң туган шәһәренә эш
буенча килсә, бу шәһәрдә намазын кыскартып укыймы?
Җ.: Әгәр яшәгән урыныннан1 өч көнлек яки озынрак юлга чыкса, бу очракта кыскартып укый. Чөнки Пәйгамбәребез ( )ﷺМәккәдән Мәдинәгә
күчкәннән соң, Мәккәгә килгәндә намазын кыскартап укыган.

1
Бу очракта туган ил дигәндә, ул туган илне күз алдында тотылмый, ә кешеләр яши торган
урын диелә (тәрҗемәчедән).
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С.: Мосафир сәфәр вакытында намазын казага калдырган булса, ватанына кайткач каза намазын укырга теләсә яки мокыйм ватанында намазын казага калдырган булса, сәфәргә чыккач калдырган намазан каза кылырга теләсә, бу ике очракта нишләргә?
Җ.: Әгәр берәүнең намазы сәфәрдә булганда казага калса, ватанына
кайткач каза кылып ике рәкәгать укый. Әгәр намазы ватанында вакытта казага калган булса, сәфәрдә каза кылса, дүрт рәкәгать укырга тиеш.
С.: Намазны кыскартырга мондый рөхсәт, Аллаһка буйсынучы мосафирга гына кагыла, яки Аллаһны тыңламаучы бу очракта бер-берсенә
тигезме?
Җ.: Аллаһка буйсынучы, яки Аны тыңламаучы бу очракта бер-берсенә
тигез1.
С.: Хәзерге заманда сәфәргә чыгучылар машина һәм очкычлар белән
йөриләр, боларга намазны кыскартып уку тиешлеме?
Җ.: Әгәр ватаныннан чыгып юл йөрергә ният кылган булса, намазлар
кыскартып укыла, чөнки сәфәр үзе мәшәкатьтер.
С.: Мосафир өчен ике намазны бергә уку дөресме, ягъни өйлә белән икендене, ахшам белән ястүне берләштерергә ярыймы?
Җ.: Бу эш «фигълән» яраса да, «вакыттан» ярамый, чөнки Аллаһ Тәгалә
Коръәндә әйтә: «Дөреслектә намаз вакыты билгеләнгән фарыз гамәл итеп
йөкләтелде»2.
С.: «Фигълән» ярый, «вакыттан» ярамый дигән сүзегезне аңлатсагыз иде.
Җ.: «Фигълән» өйләне кичектереп ахыр вакытында һәм икендене әүвәл
вакытында, шулай ук ахшамны соңлап, вакытының азагында һәм ястү
намазының әүвәл вакытында укуны аңлата.
Болай җыеп укуны «җәмгый фигълән»дип әйтәләр3. Фәкыйһлар бу җыеп
укуны «җәмгый сури» диләр. Ләкин безнең мәзһәбтә бер намазны икенче
намаз вакытында уку дөрес булмас. Болай берләштерүне «җәмгый вакти»
диләр. Фәкыйһлар бу берләштерүне «җәмгый хакыйки» диләр.

1
Сүз гөнаһ кылу максаты белән юлга чыккан кеше намаз кыскарта аламы – мәсәлән: кеше
талау, яки сугыш кырыннан качу һәм башкалар сүз шул турыда бара (тәрҗемәчедән).
2
Ниса (Хатыннар) сүрәсе, 103 аять.
3
Гарәбчә Әл-җәмыг әс-сурий, ягъни, тышкы яктан формасы буенча бу берләшү кебек
күренсә дә, эчтәлеге буенча берләшү-шул мәгънәдә, ике намаз бергә намазларның берсе вакытында кушып укыла. (тәрҗемәчедән).
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Җомга намазы
С.: Җомга намазының нинди хөкемнәре бар?
Җ.: Җомга намазы акыллы, балигъ, ир-ат, ирекле, сәламәт, ике күзе
сәламәт һәм мокыйм булган кешегә фарыз гаендер, ягъни һәрбер кеше
үтәргә тиешле булган фарыз.
С.: Җомга намазы шартларга бәйлеме?
Җ.: Әйе, җомга уку өчен билгеле шартларның үтәлүе кирәк:
1. Ул шәһәрнең1 җамигъ мәчетендә укылырга тиеш яки гает үткәрелгән
урында, авылларда җомга намазы укылмас2.
2. Җомга намазын солтан яки солтан билгеләгән имам яки мөселманнар
тарафыннан намазларын җәмәгать белән уку өчен сайланылган имам укырга тиеш3.
3. Җомга намазы өйлә вакытында укыла, өйлә вакыты җитүдән алда һәм
өйлә вакыты узгач җомга уку дөрес булмас.
4. Хөтбә җомгадан алда укыла. Әгәр ул фәкать Аллаһ Тәгаләне зикер итү
белән генә булса, Әбү Хәнифә (аңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) карашынча дөрес булмас. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (аларга Аллаһ Тәгаләнең
рәхмәте булсын): «Озакка сузылган зикер булырга тиеш», – диләр.

1
Әл-Кәрхи, искә алганча «...Кешеләр яши торган урында законнар үтәлсә, җәза бирүләр
үтәлсә шул вакытта ул зур дип санала. Имам Әбү Хәнифә фикеренчә, шәһәргә якын урыннары
белән, бу зур шәһәр булырга тиеш. Анда урамнар, базарлар булырга тиеш, аның хуҗасы, үзенең
белемнәре һәм чаралары белән кыерсытылганнарны яклаучы һәм үз араларында килеп чыккан
низаглар белән кешеләр аңа мөрәҗәгать итә алырлык бер кеше булырга тиеш» («Төхфәте-лфокаһа», «Җомга намазы хакындагы бүлек», 80 б.).
Әбү Йосыфтан тапшырылган бер фикер буенча, минбәр һәм казый булган урын, дөрес
хөкемнәр чыгарыла торган урын зур дип санала, мондый урында яшәүчеләр җомга намазы
укырга бурычлы.
Габдулла әл-Бәлхи фикере буенча әгәр авыл-каръядә шәригать боерыкларын үтәргә тиешле кешеләр шул авылның иң зур мәчетенә җыелганда ул аларның барысын да үзенә сыйдыра
алмаса, аларның мәчет төзү ихтыяҗы туа. Мондый авыл-каръя зур дип атала һәм анда җомга
намазы укылырга тиеш (кара: «Бәдаигъ-с-сәнаи», I, 583–584 б.).
2
Алда әйтелгәнчә, сүз зур булмаган авыл-каръя турында бара, ул зур кала таләпләренә
туры килә.
3
Әл-Кодури әйтте: «Аны үткәрергә бары тик солтанга яки солтан кемне сайлап куйды
шуңа гына ярый», ә мин өстәп әйтәм» һәм ул кешене мөселманнар җомга намазлары үткәрү
өчен имам итеп сайлап куйсалар», «Әл-Фәтавәәл-һиндия» авторы «Миграҗ әд-дирая» китабыннан тапшырганга нигезләнеп: «Хуҗалары мөселман булмаган илдә, мөселманнарга җомга
намазы үткәрергә рөхсәт ителә, һәм аны үткәрүче мөселманнар разыйлыгы белән эшли...»
(I, 146 бит, Мисыр басмасы). Шул ук «Миграҗ әд-дирая» дан Ибн А́бидиннан «Рәдде-л-мохтар»
(I, 540 бит).
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5. Әбү Хәнифә һәм Мөхәммәд (аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) карашынча: җәмәгатьнең иң аз дигәндә дә, – имамнан башка тагын өч
кеше булуы, – дип әйтә1.
С.: Җомга укымаска нинди гозер-сәбәпләр бар?
Җ.: Гозер-сәбәпләр шулардыр:
1. Намаз укучы мосафир булып, намазлар кыскартып укыла торган
сәфәрдә йөрүче булса;
2. Хатын-кыз булу;
3. Чирле булу;
4. Ике күзнең дә сукырлыгы;
5. Кол булу.
Җомга намазы мосафирга, хатыннарга, чирле кешегә, ике күзе дә сукыр
кешегә һәм колларга ваҗиб түгел.
С.: Әгәр бу кешеләр мәчеткә барып җомга намазын укысалар, намазлары фарыз намазыннан исәпләнерме?
Җ.: Әйе, бу намаз җомга намазы булып исәпләнер.
С.: Әгәр җомга намазында чирле кеше, мосафир яки сукыр кеше имам
булса, аларның артыннан ирекле, сәламәт һәм мокыйм кешеләр ияреп укысалар, имам һәм ияреп укучыларның намазлары дөрес буламы?2
1
Әл-Кодури да, «әл-Һидая» авторы да җомга намазының бөтенесе өчен рөхсәт икәнлеге
хакында искә алмыйлар, ләкин бу шарт бүтән хәнәфи фикъһы китапларында искә алына. Анда
язылганча, җәмәгать мәчетләренең ишекләре бөтен кеше өчен ачык булырга тиеш, әгәр бер
төркем кешеләр генә җыелып, ишекне ябып, җомга намазы үткәрсәләр бу дөрес булмый. Бу «әлФәтавә әл-һиндия» дә «әл-Мохит»тән тапшырыла. Әш-Шәми исә үзенең «Хәшия галә-д-Дөррел-мохтар»да әйтә: «Бу фикер мәзхәбнең төп фикерендә искә алынмый, шуңа күрә «әл-Һидая»дә
искә алмыйлар, ләкин ул «ән-Навәдир»да искә алына, һәм аңа «Кәнзе-д-дәкаикъ», «әл-Викая»,
«ән-Никая», «әл-Молтака»һәм башка күп кенә әһәмиятле китаплар...» иярәләр – ди.
Бу шарт, «ән-Нәвадир» да тапшырылса да күпчелек мәчетләрдә саклана, чөнки алар бөтен
кеше өчен ачык, җомга намазында катнашырга теләгән һәркем өчен дә рөхсәт бар. Ләкин хәрби
урдаларда, ягъни – лагерьларда җомга намазын уку-укымау хөкеме шик тудыра. Биредә шунда
яшәгәннәр өчен генә рөхсәт бар, бүтәннәргә анда керү тыела имеш. Болай булгач, бөтен кешегә
караган уртак рөхсәт ни өчен анда гына тыела, аңлаешсыз. Ләкин бу проблеманың чишелешен
үзенең тикшеренүләре ахырында Ибн-е Габидин, тапкан һәм: «Әгәр җомга намазы бары тик
бер урында гына үткәрелсә, бу очракта бәхәскә урын булыр иде, ләкин җомга намазы бер генә
урында үткәрелми берничә урында үткәрелә, шуңа күрә бу урында мәчеткә керә алмаса икенче
мәчеткә барып укып була һич кыенлык юк, кешеләр җомга намазын укый алмыйча калмыйлар...» – дигән (кара «Рәдде-л-мохтар галә хәмиш әд-Дөрре-л-мохтар», I, 546 бит).
Шуңа күрә аларның җомга намазы дөрес булуы хакында фәтва чыгарырга кирәк, ә барысын да Белүче Аллаһ Тәгалә генәдер!
2
Имам итеп томана кешене сайлау шелтәләнә, сукырга кагылышлы, аннан башка берәү
табылмаса, ул имам була ала. Моңа Пәйгәмбәрнең Мәдинәдән киткәндә вакыты белән өлкән
итеп Ибн-е Үмм Мактумны калдырганы күрсәтмә булып тора, ул сукыр булса да кешеләр белән
намаз үткәргән (тәрҗемәчедән).
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Җ.: Әйе, аларның имамлыклары җомгадагы халык өчен дөрес һәм
имамның һәм ияреп укучыларның намазлары дөрес булыр.
С.: Берәүнең җомга намазы нинди дә булса гозере булуы сәбәпле казага
калса, аңа нәрсә ваҗиб була?
Җ.: Кем дә кем берәр гозере булу сәбәпле җомгага бара алмаса, җомга
урынына өйлә намазы укыр, әгәр җомга намазын гозере булмыйча калдырса, гөнаһлы булыр.
С.: Берәүнең җомга укыганчы өендә калып намаз укуы дөрес булырмы?
Җ.: Шәригатьтә бу гамәл тыелган.
С.: Әгәр җомга көнендә өйлә намазының вакыты үткәннән соң намаз
укыса, өйлә фарызын үтәгән буламы?
Җ.: Әйе, бу өйлә фарызына хисаплана.
С.: Әгәр берәү өйлә намазын өйдә укыганнан соң җомга намазына
мәчеткә барып имам белән җомга укыса, хөкеме нинди?
Җ.: Җомга намазы дөрес була. Ә Имам Әбү Хәнифә (аңарга Аллаһ
Тәгаләнең рәхмәте булсын): «Җомга укырга чыкканда өйлә намазы батыйл
була», – ди.
Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын):
«Имамга ияреп җомга намазына керешкәнче укыган өйлә намазы батыйл
булмас», – диләр.
С.: Җомга көнне гозерле һәм төрмәдә утыручылар өйлә намазын
җәмәгать белән укыйлармы?
Җ.: Аларга җәмәгать белән уку мәкруһ.
С.: Җомганың бер рәкәгатенә генә өлгергән кешегә нишләргә?
Җ.: Җомга намазына кушылып тәмамларга кирәк.
С.: Җомга намазының тәшәһһүденә яки сәҗдә-и сәһүсенә өлгергән
кеше нишләргә тиеш?
Җ.: Әбү Хәнифә һәм Әбү Йосыф (аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте
булсын) карашынча җомга намазына кушылып укыр, әммә Мөхәммәд (аңа
Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын): «Әгәр икенче рәкәгатьнең күбрәгенә
өлгергән булса, җомга намазын укыр, әгәр икенче рәкәгатьнең азрагына
өлгерсә, өйлә намазы итеп дәвам итәр, ягъни шул тәкбир-тәхрим белән дүрт
рәкәгать укыр», – ди.
81

С.: Җомга азаныннан соң сату итүнең хөкеме нинди?
Җ.: Җомга көнендә намаз өчен азан әйткәннән соң сәүдәне калдырып,
җомга намазына барырга кирәк.
С.: Имам хөтбәгә чыккач, сөйләшүнең һәм намаз укуның хөкеме нинди?
Җ.: Әбү Хәнифә карашынча: «имам хөтбә укырга чыгып, хөтбәсен укып
бетергәнче кешеләр намазларын һәм сөйләшүләрен туктатып торыр» –
ди. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын):
«Имам хөтбә укый башлаганчы сөйләшү һәм намаз укуның зыяны юктыр» –
дигән фикердә.
С.: Җомга көнне ничә азан әйтелә?
Җ.: Җомга көнне ике азан әйтелә.
1. Төш вакыты үткәч, халык җомгага барырга әзерләнер, сатуны туктатыр, Аллаһ Тәгаләгә зикер кылырга ашыгыр.
2. Имам минбәргә менеп утыргач, азан әйтелә, соңыннан имам ике хөтбә
укый, икенче хөтбә беткәч, камәт әйтелеп җомга намазы укыла.
С.: Хөтбәнең сөннәтләрен аңлатыгыз.
Җ.: Имам аягүрә басып ике хөтбә укыр, бу ике хөтбә арасында аз гына
утырып торыр.
С.: Имам җомгада кыйраәтне кычкырып укыймы?
Җ.: Әйе, җомга намазында имам кыйраәтне кычкырып укыр.
С.: Еракта утырган кешеләргә хөтбә тыңлауның хөкеме нинди?
Җ.: Хөтбәне тыңлаганда ерактагы кешеләр имамның тавышын
ишетсәләр дә ишетмәсәләр дә якындагы кешеләр кебек тыңларга тиешләр,
чөнки хөтбә сөйләүче имам-хатибне тыңлау һәрбер кеше өчен дә ваҗиб.
Ике гает намазы
С.: Гает намазының хөкеме нинди?
Җ.: Гает намазы җомга намазы ваҗиб булган кешеләргә ваҗиб була.
С.: Гает намазының башы һәм ахыры кайчан?
Җ.: Башы кояш бераз күтәрелгәч, ахыры төш вакытына кадәр. Ләкин
Корбан гаетенең намазын иртәрәк уку мөстәхәб, чөнки корбан чалырга
кирәк, ә ураза гаетен кичектереп уку мөстәхәб.
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С.: Ураза һәм Корбан гаете көннәрендә нинди эшләр эшләү сөннәт?
Җ.: Ураза һәм Корбан гаете көннәрендә мисвәк белән теш чистарту, госел коену, хушбуй тидерү, иң яхшы кимнәрне кию, әгәр ураза гаете булса,
так санда берничә хөрмә ашау яки нинди дә булса тәм-том ашау, намазга
чыгу алдыннан фитыр садакасын бирү1, әгәр Корбан гаете булса, ашауны
соңга калдырып, гает намазыннан соң корбан ашы ашамак сөннәттер.
С.: Гает намазына барышлый юлда тәкбир2 әйтеләме?
Җ.: Әбү Хәнифә, Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (аларга Аллаһ Тәгаләнең
рәхмәте булсын): «Корбан гаетендә гает намазын укырга барганда юлда
кычкырып тәкбир әйтеп барырга кирәк3», диләр. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд
(аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын): «Ураза гаетендә тәкбир әйтелер»,
– дигәннәр. Ләкин Әбү Хәнифә фикеренчә (аңарга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте
булсын) карашынча ураза гаетендә тәкбир әйтелмәс4.
С.: Гает намазына баруга кагылышлы нинди дә булса сөннәтләр бармы?
Җ.: Гает намазына баручыга бер юл белән барып, икенче юл белән кайту
мөхтәсәбтер.
С.: Гает намазы укыла торган урында гает намазыннан алда нәфел
намазы укыламы?
Җ.: Гает укыла торган урында гает намазыннан алда да, соңыннан да
нәфел намазы укылмас.
С.: Гает намазының тәртибен ачыкласагыз иде.
Җ.: Имам һәм җәмәгать яшәгән урыннарыннан китеп, берәр сахрага
яки үзәнлеккә баралар. Шунда имам җәмәгать белән ике рәкәгать намаз
укый, иң беренче тәкбир-тәхрим әйтелә, соңра сәна укыла, аннан соң өч
мәртәбә кычкырып тәкбир әйтелә һәм һәрбер тәкбирдә куллар колакка кадәр
күтәрелә, аннан соң эчтән генә «Әгузү билләһ...» һәм «Бисмилләһ...» әйтелә,
соңра «Фатиха» сүрәсе һәм башка берәр сүрә тавыш белән укыла, башка наБу төшенчә «Зәкят китабы» бүлегендә соңрак аңлатылыр (тәрҗемәчедән).
«Аллаһу әкбәр» сүзләре яки шуңа охшаганнар (тәрҗемәчедән).
3
Монда сүз кеше йөри торган сукмаклары турында бара.
4
Әл-Кодури шулай ди, ә «әл-Фәтавә әл-һиндия»дә: «Тәкбирләр корбан чалу көнендә намазга барганда кычкырып әйтелә, ләкин ул аны намаз уку урынына барып җиткәч туктала, һәм
бу кабул ителгән фикердер. Ураза беткән көндәге бәйрәмдә тәкбирләр кычкырып әйтелми, бу
Әбү Хәнифә фикере кабул ителгән фикердер», – диелә. «Әл-Гашия»дә такбирне пышылдап
әйтү хуплана диелгән, «әл-Җәваһир ән-наййира»да дә шулай диелгән (I, 150 б., Мисыр басмасы)». Бу фикерләр төрлелеге тәкбирнең ураза бәйрәмендә кычкырып әйтелү-әйтелмәвендә
генә аерылалар. (кара: «әл-Хәшия» Ибн-е Габидин әш-Шәми «әд-Дөрре-л-мохтар» (I, 558 б.).
1
2

83

мазлардагы шикелле рөкүгъ һәм сәҗдә кылып, беренче рәкәгать тәмамлана.
Икенче рәкәгатькә баскач «Бисмилләһи-р-рахмәни-р-рахим» ны эчтән
әйтеп, «Фатиха» сүрәсе белән тагын бер сүрә кычкырып укыла, кыйраәтне
тәмамлагач, өч тапкыр тәкбир әйтелә, һәр тәкбирдә куллар колакларга кадәр
күтәрелә, рөкүгъ өчен дүртенче тәкбир әйткәндә куллар күтәрелми. Икенче рәкәгать тә башка намазлар кебек тәмамлана. Тәшәһһүд укылганнан соң
Пәйгамбәребез ()ﷺгә салават әйтелә, дога кылгач сәлам бирелә.
С.: Өстәмә тәкбирләр арасында кулларны төшерергәме яки багларгамы?
Җ.: Өстәмә тәкбирләрнең араларында куллар төшереп торыла, әмма беренче рәкәгатьтә өченче тәкбирдән соң баглап кендек астына куела.
С.: Бу гамәлләр имамның гает намазларындагы гамәлләредер. Имамга
оючылар гает намазында нишләрләр?
Җ.: Оеп укучылар бөтен гамәлләрдә дә имамга иярерләр. Алар
фәкать «Әгузү билләһ...», «Бисмилләһ...» һәм кыйраәтне укымыйлар һәм
тәкбирләрне дә тавыш белән әйтмиләр.
С.: Гает намазларында хөтбә укыламы?
Җ.: Әйе, гает хөкемнәрен аңлатып гает намазыннан соң ике хөтбә уку
сөннәт.
С.: Гает хөтбәсенең хөкеме нинди?
Җ.: Гает хөтбәсен уку сөннәттер.
С.: Гает хөтбәсен тыңлауның хөкеме нинди?
Җ.: Тик торып тыңлау һәрбер хөтбәдә ваҗиб, җомга хөтбәсе гает хөтбәсе
белән бертигез.
С.: Әгәр берәр кеше гает намазына өлгермәсә, каза кылып укыймы?
Җ.: Ураза һәм корбан гаете намазлары каза кылынмый.
С.: Әгәр айны болыт капласа яки ай күренмәсә, төштән соң ай күренүе
хакында имам алдында шаһитлык итсәләр, гает намазы кайчан укыла?
Җ.: Гает намазы икенче көннең иртәсендә укылыр.
С.: Әгәр икенче көнне дә берәр гозер белән гает намазы укылмаса, кайчан укылыр?
Җ.: Икенче көн үткәннән соң гает намазы укылмый.
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С.: Әгәр берәр гозер булуы сәбәпле Корбан гаете намазы укылмаса, кайчан укылыр?
Җ.: Корбан гаете намазын икенче көнне дә, өченче көнне дә укырга була.
С.: Тәкбир-тәшрик нәрсә ул?
Җ.: Тәкбир-тәшрик дип һәрбер фарыз намазыннан соң1 «Аллаһы әкбәр,
Аллаһу әкбәр, Лә иләһә иллә-лаһу, вәллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, вәлилләхил
хәмдү»2 дип әйтүдер.
С.: Тәкбир-тәшрик кайчан башлана һәм кайчан тәмамлана?
Җ.: Әбү Хәнифә (аңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) әйтә: «Тәкбиртәшрик Гарәфә көнне иртәнге намаздан соң башлана, нәһер көненең (ягъни гает көненең) икенде намазыннан соң тәмамлана» ди. Әбү Йосыф һәм
Мөхәммәд (аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын): «Тәкбир-тәшрикнең
ахыры тәшрик көненең икенде намазы укыганга кадәр», диләр3.
С.: Тәкбир-тәшрик эчтән генәме яисә тавыш белән әйтеләме?
Җ.: Имам һәм оючылар аны тавыш белән, хатын-кызлар эчтән генә
әйтәләр.
С.: Әгәр имам тәкбир әйтергә онытса, оючылар тәкбир әйтәләрме?
Җ.: Әйе, әгәр имам онытса, аңа оеп укучылар тәкбир әйтәрләр.
С.: Бу тәкбирнең хөкеме нинди?
Җ.: Тәкбир биш вакыт фарыз намазларын һәм җомга намазын укыган
кешеләргә ваҗиб. Сәлам биргәч тәкбир-тәшрик әйтелә4. Әгәр намаз укучы
мәчеттән чыкса, онытып яки ялгышып берәр сүз сөйләсә, тәһарәте ялгыш
бозылса, тәкбир аның өстеннән төшә.

1
Шулай ук аны бәйрәм намазыннан соң да әйтү хуплана, зыяны юк. Галимнәр шулай дип
саный Балха («әд-Дөрре-л-мохтар») (I, 564 б.).
2
Аллаһ Бөек, Аллаһ Бөек, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга яраклы зат юк, Аллаһ Бөек
һәм Аллаһка Мактау» (тәрҗемәчедән).
3
Кара «Бахер әр-раикъ» (II, 178 б.).
4
Сүзләр «сәлам сүзләрен әйтү белән» дигәнне аңлата, ул аларны туктамыйча әйтә. Әгәр
ул мәчеттән чыкса, яки башка нәрсә турында сөйли башласа, яки ялгыш тәһарәте бозылса, ул
вакытта бу кеше тәкбир әйтүдән азат ителә. Аның кыйблага аркасы белән борылуы хакында
ике версия бар, әгәр ул онытылып китеп тәһарәтен бозса, сәламнан соң, ул вакытта аңа тәкбир
әйтергә ярый һәм өлешчә тәһарәт алырга чыкмый («Рәдде-л-мохтар», I, 562 б.).
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Көсүф намазы
С.: Кояш тотылган вакытта (көсүф вакытында) мөселманнарга нәрсә
эшләргә боерылган?
Җ.: Кояш тотылган вакытта җәмәгать белән, азан һәм камәтсез ике
рәкәгать нәфел намазы укыла. Һәрбер рәкәгатьтә бер рөкүгъ, ике сәҗдә кылына, кыйраәт һәрбер рәкәгатьтә озын итеп укыла, аннан соң кояш ачылганчы Аллаһ Тәгаләгә дога кылына.
С.: Бу намазның кыйраәте тавыш беләнме яки эчтән генә укыламы?
Җ.: Әбү Хәнифә (аңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын): «Кыйраәт эчтән
укылыр», ә Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте
булсын): «Кыйраәт тавыш белән укылыр», – дип әйтәләр.
С.: Нинди имам бу намазда имам булып торыр?
Җ.: Җомга намазын укучы бу намазда да имам булып торыр.
С.: Әгәр җомга укучы имам килмәсә яки булмаса кем имам була?
Җ.: Әгәр имам килмәсә яки булмаса, халык аерым-аерым укый.
С.: Бу намазда хөтбә укыламы?
Җ.: Юк, бу намазда хөтбә укылмый.
С.: Ай тотылганда нишләргә?
Җ.: Ай тотылганда да нәфел намазы укыла.
С.: Кояш яки ай тотылганда намаз укудан тыш башка гамәл бармы?
Җ.: Гайшә (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) риваять итүенчә
Пәйгамбәребез ()ﷺ: «Кояш һәм ай тотылулар Аллаһ Тәгаләнең ике
могҗизасыдыр. Бер кешенең үлеме яисә исән булуы өчен генә кояш яисә ай
тотылмас. Кояш яки ай тотылуны күрсәгез Аллаһ Тәгаләгә дога кылыгыз,
намаз укыгыз һәм садака бирегез», – дигән1. Әсма (аңардан Аллаһ Тәгалә
разый булсын): «Пәйгамбәребез ( )ﷺкояш тотылганда кол азат итәргә боерды», –дип калдырган2.

Бу хәдисне әл-Бохарый «Кояш тотылганда Сәдака бирү бүлегендә» тапшыра.
Бу хәдисне әл-Бохарый «Кояш тотылганда колларны азат итәргә теләүче хакындагы
бүлек»тә тапшыра.
1
2
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Истиска намазы
С.: Истисканың мәгънәсе ничек?
Җ.: Истиска – корылык елында яңгыр теләү.
С.: Истиска намазында нишлиләр?
Җ.: Шәригатьтә яңгыр яумаганда намаз уку каралган, ләкин намаз уку
ваҗиб түгел. Истисканы дога һәм истигъфар белән кылсалар да дөрес.
Пәйгамбәребез ( )ﷺистиска намазын укыган, кайвакыт җомга көнне
минбәргә менеп басып, Аллаһ Тәгаләдән яңгыр теләп, намаз укымыйча
гына дога кылган. Болар барысы да Пәйгамбәребез()ﷺдән сабит булган
хәбәрләрдер.
С.: Әбү Хәнифә (аңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын): «Истиска
сөннәт намазыннан түгел», – дигән. Бу сүздән нәрсә аңларга була?
Җ.: Әбү Хәнифә (аңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) сүзенең
мәгънәсе, истиска намазы таләп ителмәгән һәм сөннәт-и мөәкәддә дә булмаган1 димәктер.
С.: Әгәр имам җәмәгать белән истиска намазы укырга теләсә,
нишләргә тиеш?
Җ.: Имам һәм җәмәгать тыйнаклык һәм Аллаһ Тәгаләдән курку белән
башларын түбән иеп җәяү берәр сахрага яки берәр үзәнлеккә чыгалар,
имам алар белән кычкырып ике рәкәгать намаз укый, аннан соң ике хөтбә
укыла. Җәмәгать йөзләрен имамга таба юнәлтәләр. Имам хөтбә укыганда
чапанының астын өскә кайтарып уң як читен сул як җилкәсенә, сул як читен
уң як җилкәсенә сала. Хөтбәдән соң кыйблага каршы утырып дога, истигъфар һәм тәүбә кылалар. Истиска намазына әби-бабайлар, сабый балалар һәм
зәгыйфьләр дә чыгарга тиеш.
С.: Бу әйтелгәннәрдән кала тагын нинди дә булса бер гамәл бармы?
Җ.: Әйе, намазга чыгу алдыннан садака бирү тиеш.

1
«Әл-Һидая» китабында әйтелә: «Пәйгамбәребез ( )ﷺбу намазны кайчак укыган һәм
кайчак укымаган, шуның өчен ул сөннәт-и мөкәддә түгел. Әш-Шәми хәзрәтләре «Рәдде-лмохтар» да: «Һәрвакыт кылынган эш кенә сөннәт-и мөәккәдә булыр. Бервакыт укып икенче
вакыт калдыру мөстәхәб булуны күрсәтә. Истиска намазы юк дип әйтү дөрес хәдисләргә
каршы килү булыр. Әбү Хәнифәдән килгән риваятьтән истиска намазы сөннәт түгел дип әйтә
алмыйбыз, бәлки сөнннәт-и мөәккәдә түгел дип кенә әйтә алабыз» – ди.
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Рамазан аенда намаз уку
С.: Рамазан аенда фарыз һәм билгеле сөннәтләрдән башка артык намаз
бармы?
Җ.: Пәйгамбәребез ( )ﷺәйткән: «Әгәр берәрсе иман һәм савап өмет
итеп рамазан аенда ураза тотса, элек кылган гөнаһлары гафу ителер, шулай
ук берәрсе иман һәм савап өмет итеп рамазан аенда намаз укыса, элек кылган гөнаһлары гафу ителер»1.
С.: Рамазан аеның төннәрендә ничек намаз укыла?
Җ.: Ястүдән соң имам җәмәгать белән егерме рәкәгать намаз укый, һәр
ике рәкәгатьтән соң сәлам бирелә һәм биш урында тукталып тәравиха кылына, ягъни, ял ителә2.
С.: Биш тәравих ясау нәрсә дигән сүз?
Җ.: Һәр дүрт рәкәгатьтән соң тукталыш (тәравиха) ясала, шуңа күрә бу
намаз тәравих намазы дип атала, һәр дүрт рәкәгатьтән соң имам кешеләрне
ял иттерә.
С.: Бу намаз хатын-кызлар өчен дә сөннәтме?
Җ.: Әйе, рамазан аенда ястүдән соң егерме рәкәгать намаз уку хатынкызлар һәм ирләр өчен дә сөннәт-и мөәккәдә. Тәравих намазын ирләр
мәчеттә җәмәгать белән укырлар, хатын-кызларга өйдә уку яхшырак.
С.: Ирләр өчен тәравих намазын җәмәгать белән уку шәригать
хөкемнәрендә ничек карала?
Җ.: Тәравих намазын җәмәгать белән уку шәригать хөкемнәре буенча
сөннәт-и мөәккәдә-и кифая, әгәр мәчет әһелләре аны калдырса, гөнаһлы
булалар.
С.: Рамазан аенда витыр намазы җәмәгать белән укыламы?
Җ.: Әйе, имам тәравих намазын укып бетергәннән соң, барлык
рәкәгатьләрдә дә Коръәнне кычкырып укый, имам һәм аңа оючылар «Кунут» догасын эчтән генә укыйлар.
С.: Рамазан аеннан башка вакытларда витыр җәмәгать белән укыламы?
Җ.: Рамазан аеннан башка вакытларда витыр җәмәгать белән укылмый.

1
2

Бу хәдис Бохарыйдән китерелгән.
Ягъни бу намаз үзенең исемен һәр дүрт рәкәгать саен ял иткәннән алган (тәрҗемәчедән).
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Хәвеф намазы
С.: Әгәр дошман һөҗүм итсә һәм кешеләр бик курыксалар, имам
җәмәгать белән ничек намаз укыр?
Җ.: Имам кавемне икегә бүлә. Бер төркем дошманга каршы торганда
икенчесе имам артыннан бер рәкәгать намаз укыр, имам икенче сәҗдәдән
башын күтәргәч, бу төркем дошманга каршы торыр, икенче төркем намазга
килер, имам бер рәкәгатьне алар белән укыр, тәшәһһүд укып сәлам бирер,
ләкин төркем сәлам бирмәс. Имам сәлам биргәч бу икенче төркем барып дошманга каршы торыр, дошманга каршы торган беренче төркем килеп, калган бер рәкәгатьне кыйраәтсез тәмамлап, тәшәһһүд укып, сәлам бирер һәм
барып дошманга каршы торыр, икенче төркем килеп калган бер рәкәгатьне
кыйраәт белән укып, тәшәһһүд укып сәлам бирер.
С.: Әгәр имам мокыйм булса, нишләргә?
Җ.: Әгәр мокыйм булса, дүрт рәкәгатьле фарыз намазын һәр ике төркем
белән икешәр рәкәгать итеп укый.
С.: Әгәр ахшам намазы булса, ничек укыла?
Җ.: Беренче төркем белән ике рәкәгать, икенче төркем белән бер рәкәгать
укыла.
С.: Әгәр куркыныч бик көчле булып намазны җәмәгать белән уку
мөмкинчелеге булмаса, нишләргә?
Җ.: Бу вакытта, атка атланган килеш, кеше ялгыз рәвештә, рөкүгъ һәм
сәҗдәне ишарәләп кенә намаз укый.
С.: Әгәр намазны кыйблага таба борылып уку мөмкин булмаса,
нишләргә?
Җ.: Кайсы тарафка карап уку мөмкин булса, шул тарафка карап намаз
укыла.
С.: Әгәр җәяүле булсалар, ничек намаз укырлар?
Җ.: Туктап торып рөкүгъ һәм сәҗдә кылып намаз укырлар.
Әгәр рөкүгъ һәм сәҗдә кылырга мөмкинчелек булмаса, ишарә кылырлар.
Җәяүле гаскәрнең рөкүгъ һәм сәҗдә кылырга мөмкинчелеге булмаса,
ишарә белән укырга ярый1.
1
Әгәр рөкүгъ һәм сәҗдә кыла алмаса, баручы намазны ишарә белән укый («әл-Фәтавә
әл-һиндия», I, 156 б.).
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С.: Намаз вакытында сугышырга һәм үтерергә мәҗбүр булсалар,
намазның хөкеме нинди?
Җ.: Әгәр намаз вакытында сугыша башласалар яки йөрсәләр, күп гамәл
кылыну сәбәпле намазлары бозылыр.
С.: Дошман һөҗүм итү сәбәпле кешеләр намазларын җәмәгать белән
яисә аерым-аерым, яки рөкүгъләрен һәм сәҗдәләрен ишарә белән укый алмасалар, ничек укырга?
Җ.: Намазларын калдырып торырлар, Пәйгамбәребез ( )ﷺӘхзәб сугышында калдырып торган кебек үк калдырып торып, вакыт булганда каза
кылырлар1.
Кәгъбәдә намаз уку
С.: Аллаһ Тәгалә Кәгъбәне мөселманнарга кыйбла иткән һәм алар намазларын аңа карап укыйлар. Әгәр берәр кеше Кәгъбә эчендә намаз укыса,
намазы дөрес булырмы?
Җ.: Әйе, Кәгъбәдә фарыз һәм нәфел намазларын уку дөрес.
С.: Әгәр имам Кәгъбә эчендә намаз укыса, иярүчеләрнең бер төркеменең
аркалары имам аркасына каратылса, намазлары дөрес булырмы?
Җ.: Әйе, намазлары дөрес булыр.
С.: Әгәр кешенең йөзе имамга каршы булса, аның намазы дөресме?
Җ.: Намазы дөрес, ләкин мәкруһ булыр.
С.: Әгәр берәр кешенең аркасы имамга каршы булса, аның намазы дөрес
булырмы?
Җ.: Имамнан алда басып торганлыгы өчен намазы дөрес булмый.
С.: Әгәр имам намазны Кәгъбәнең тышында укыса, Кәгъбә әйләнәсендәге
җәмәгать имамга иярсә, намазлары дөрес булырмы?
Җ.: Әйе, намазлары дөрес булыр.
С.: Бу хөкем бөтен кешегә дә берме яки кайбер иярүчеләр бу хөкемнән
аерыламы?
1
Бохарыйдан риваять кылынганча, Гомәр бине Хаттаб (аңардан Аллаһ Тәгалә разый булсын) Хандака сугышында кояш баегач, корәеш кәферләрен тиргәп: «Я, Рәсүлуллаһ, кояш баюга якынлашты, ә минем икенде намазы укылмаган» – дигән булган. Пәйгамбәребез (;)ﷺ
«Минеке дә укылмаган» – дигән. Соңыннан тәһарәт алып кояш баегач икенде намазын, аннан
соң ахшамны укыйлар.
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Җ.: Кәгъбәгә якын торучыларның имамнарыннан алда торулары сәбәпле
бу имамга ияреп укучыларныкы дөрес түгел. Ләкин имам ягында булмаган
кешеләр Кәгъбәгә якын булсалар, намазлары дөрес булыр.
С.: Әгәр берәр кеше Кәгъбә өстендә намаз укыса, намазы дөрес
булырмы?
Җ.: Намазы дөрес, ләкин Кәгъбәне хөрмәтләмәве мәкруһ.
ҖЕНАЗА ХӨКЕМНӘРЕ
С.: Әгәр берәр кеше үлем хәлендә булса, аның янында булган кешеләр
нишләргә тиеш?
Җ.: Әгәр берәүнең үлеме якынлашса, йөзен кыйблага каратып уң ягына яткырырлар һәм шәһадәт кәлимәсен кабатлап торырлар. Җаны чыккач
авызын ябып, ачылмасын өчен ияген башына тарттырып бәйләп куялар да
күзләрен йомдыралар.
Госел бүлеге
С.: Кеше үлгәч, аны ничек юалар?
Җ.: Госел коендырганда мәетне хушбуй сөртелгән1 тактага яткырып
киемнәрен салдыралар, гаурәтләрен каплап, авызын һәм борынын юганчы
тәһарәт алдыралар, сакалын һәм башын хитми2 (хуш исле үсемлек) белән
юалар, аннан соң аны сул ягына яткырып моңарчы тактага тиеп торган
җирләренә су тидереп юалар, шуннан соң аны уң ягына яткырып, тактага
тиеп торган әгъзаларын су белән чылатырлык итеп юалар. Соңыннан юучы
мәетне аз генә утырткан кебек итеп торгызып, үзенә терәп кулы белән корсагын акрын генә сыйпый, әгәр нәҗес чыкса, юып кына ала, яңадан госел

1
«Әд-Дөрре-л-мохтар» авторы әйтмеш: «Аны так санда төтәсләнгән түшәккә салырга, ул
үлгән вакытында кәфенлеген төтәсләгән кебек җидегә кадәр төтәсләндерелгән булырга тиеш,
һәм бу өч мәртәбә эшләнә...» дип. Ибн-е Габидин әш-Шәми әйтә: «[аны болай төтәслиләр] –
яндырып сүндерелгән тәмле исләр чыгара торган күмер белән бер, өч, биш, яки җиде мәртәбә
(ләкин шуннан артык түгел) түшәк тирәли әйләнәләр, «Фәтхе-л-кадир», «әл-Кәфи» һәм «әнНиһая»да бу турыда әйтелә, пәйгамбәрләрне өч мәртәбә яки җиде мәртәбә төтәслиләр, ләкин
шуннан артык түгел» «һәм бу өч мәртәбә...» «Фәтхе-л-кадир»дә искә алынганча, үлгәннән соң
шунда ук, начар исләрне бетерү өчен мәет хуш исләр белән өч мәртәбә төтәсләнә – юган вакытта һәм кәфенгә төргән вакытта ... (I, 574 б.).
2
Хитми – Алте́й лека́рственный, яки Алтей аптечный (күпьеллык үләнчел үсемлекләр
семьялыгыннан). Аурупада, Азиядә һәм Африканың төньягында үсә. Хуш исле матдәләрдә кулланылырга мөмкин. (тәрҗемәчедән).
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алынмый. Шуннан соң аны сул ягына яткыралар да өстенә кәфүр катнашкан
су коялар1. Шуның белән өч мәртәбә юу тәмамлана.
С.: Мәет пакьлеге өчен судан башка берәр нәрсә кулланыламы?
Җ.: Әйе, мәетне юасы суга сидыр яки хизыр салып кайнаталар да шуның
белән юалар2, сабын да кулланырга ярый.
С.: Әгәр бу матдәләр булмаса, нишләргә?
Җ.: Бу матдәләр булмаганда мәет саф су белән юыла.
Мәетне кәфенләү
С.: Ирләрнең һәм хатыннарның кәфен санын һәм кәфенгә ничек итеп
төрелүен аңлатсагыз иде.
Җ.: 1. Ирләрнең кәфене сөннәт буенча изар, камис (күлмәк)3 һәм
лифафәдән тора. Изар һәм лифафә кифаядыр. Зарурәт вакытында нәрсә табылса да ярый. Гозер булмаганда бер кәфен белән кәфенләү мәкруһ.
2. Изар һәм лифафә баштан аякка кадәр, ә камис муеннан аякка кадәр,
күлмәк кесәсез һәм җиңсез булырга тиеш.

1
Бу аның тәнен өченче мәртәбә юганда, сөннәттә аталган санны тотар өчен, һәр очракта
тән су белән өчәр мәртәбә коендырыла диелә «әд-Дөрре-л-мохтар»да. Әл-Кодури да, «әлҺидая» авторы да, «Кәнзе-д-дакаикъ» авторы да өченче коендыру турында хәбәр бирмиләр,
ә «әл-Бәхер әр-раикъ» авторы әйтүенчә: «әл-Кәнз» авторы янәсе әйткән булган: «...һәм
аны лотос чәчәге кайнаткан су белән коендыралар», дип, ләкин бу дөрес түгел, чөнки бу
өченче коендыру түгел». Бу аның «һәм аның башлары һәм сакалы алтей суы белән юыла
һәм сөннәт аны беренче госел коендырганда бөтен тәнен юганда коендыру», сүзләре белән
раслана һәм бу сүзләр тәннең ничек юылуы хакында гомуми аңлатмадыр. Ягъни, сөннәт буенча, аны өлешчә коендырганнан соң, башын юалар, сакалын алтей суы белән юалар, ләкин
тарак белән тарамыйлар. Аннан соң аны сул якка яткыралар һәм тулысынча юалар, аннан
соң шулай ук уң ягына әйләндереп юалар, бу икенче, шуннан соң аны утырталар һәм кул
белән эченә басып алалар, алда әйтелгәнчә, янә сул ягына яткыралар, аннан соң тәнен су
белән коендыралар, бу өченче мәртәбә юу була... Ибне-л-Һүммәм шәех «Фәтхе-л-кадир»да
шуны искә төшерә (кара: «Җеназа намазы хакында» дигән бүлектә», һәм «Үлгән кешене юутәһарәт алдыру» бүлегендә).
2
Ибне-л-Һүммәм «Фәтхе-л-кадир» китабында: «Беренче ике юу вакытында иң яхшысы
лотос суы куллану, бу турыда «әл-Һидая»да әйтелә. Мәет юу хакында хәдис тапшырган Әбү
Давыт Мөхәммәд бине Сириннән килгәнчә, Өмм-е Гатыйдан лотос суы белән ике мәртәбә юарга кирәк, ә өченчесендә – суга кәфүр (камфара) мае салып юарга һәм аның иснәде дөрес...»
дип язган.
3
Бу очракта изар һәм камисны туры мәгънәдә изар һәм күлмәкне гомуми кабул ителгәнчә
аңларга кирәк түгел, кәфен кисәкләрнең бу атамалары бераз башка мәгънәгә иядер һәм ул
түбәндә тирәнтенрәк аңлатылыр (тәрҗемәчедән).
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3. Кәфенгә хушбуй сибелә. Аннан соң лифафәне җәеп куялар, аның
өстенә күлмәкне1 җәяләр, мәетнең чәч һәм сакалына бәлзәм сылыйлар,
сәҗдә урыннарына – маңгаена, борынына, уч төпләренә, тезләренә һәм аякларына кәфүр сөртәләр. Беренче күлмәген, аннан изарны кидерәләр, әүвәл
уң тарафтан, аннары сул тарафтан ябыла, аннан лифафәне аның өстенә
ябарга кирәк.
4. Әгәр кәфеннең ачылып китү ихтималы булса, кәфеннең очлары
бәйләнеп куела.
5. Хатыннар кәфене сөннәт буенча күлмәк, изар, химар, лифафә һәм
хиркадан тора. Хирка белән күкрәген бәйлиләр. Изар, лифафә һәм химаркифая. Зарурәт вакытта нәрсә булса да ярый. Гозерле булмаганда ике кәфен
белән күмү мәкруһ.
6. Хирканың озынлыгы – күкрәктән ботларга кадәр.
7. Химарның озынлыгы – өч аршын2.
8. Хатыннарның кәфеннәренә так сан белән хушбуй сибелә. Аннан
лифафә, аның өстенә изар җәелә. Мәетне изар өстенә куеп күлмәк кидерелә,
чәчләрен бәйләп, күлмәк өстенә күкрәгенә куела, аннан соң химар3 белән
бәйләнә. Аннан хирка4 камис өстенә бәйләнә. Аннан соң изар һәм лифафә
аларның өстеннән урала, кәфеннең ачылып китү хәвефе булганда, кәфеннең
очлары бәйләнеп куела.
С.: Мәетнең чәче тараламы?
Җ.: Чәче һәм сакалы таралмый, тырнаклары киселми.
Җеназа намазы
С.: Мәеткә ничек җеназа укыла?
Җ.: Имам мәетнең күкрәге турысында тора, җеназа укучылар имам артынан өч сафка тезелеп басалар5. Имам һәм җеназа укучылар тәкбир, аннан
1
Ками́сны болай кидерәләр – аны изар өстенә яртылаш җәяләр ә калган өлешен баш
очында калдыралар, үлгән гәүдәне күтәреп изар өстенә утырталар, башын камиста киселгән
тишеккә тыгалар, шуннан соң тәнен икенче кисәк белән каплыйлар.
2
Аршын – 0.7112 метр тәшкил иткән озынлык үлчәме атамасы. Аршын сүзе урыс теленә
төрки-татар теленнән үтеп кереп аршин дип язылган (фәнни мөхәррир иск.).
3
Химар башны каплый һәм чәчләрне ике яктан каплый һәм аннан соң аны камис өстенә
күкрәк турысына каплап куялар.
4
Ибн-е Габидин әш-Шәми «Рәдде-л-мохтар» (I, 580 б.), «әл-Ихтияр» да әйтелгәнне тапшырып, әйтә: «Башта камис кидерелә, аның өстеннән химар, ә камис өстеннән хырка бәйләнә.
Фикъһы белгечләреннән ул башка фикерне дә тапшыра: хырка бөтен кәфенлек киемнәренең
өстеннән бәйләтелә ди. Һәм без «әл-Ихтияр»дагыны сайлап алдык, чөнки ул хәдисләр белән
ныгытылган (кара: «Игълә әс-сүнән», «Хатын-кыз кәфенгә ничек төрелә» бүлеге (VIII, 205 б.).
5
Мәлик бине Хобәйра әйтмеш: «Үлгәннән соң җеназа намазында мөселманнар өч рәт булсалар, бу мөселман, һичшиксез, җәннәткә керәчәк» дип һәм Мәлик үзе, әгәр җеназа намазында
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соң Аллаһ Тәгаләгә хәмед һәм сәна әйтәләр. Соңра икенче тәкбир әйтелә.
Пәйгамбәребез ( )ﷺгә салават укыла. Соңра өченче тәкбир әйтелә. Өченче
тәкбирдән соң мәеткә, исән һәм үлгән мөселманнарга дога кылына1. Аннан
соң дүртенче тәкбир әйтеп сәлам бирелә2.
С.: Сабый баланың җеназасында нинди дога укыла?
Җ.: Сабый балага дога кылганда: «Аллаһуммә иҗгальһу ләнә фаратан»3
дигән дога ахырына кадәр укыла4.
С.: Җеназа намазында тәкбир әйткәндә куллар күтәреләме?
Җ.: Куллар беренче тәкбирдә генә күтәрелә, башка тәкбирләрдә
күтәрелмәс.
С.: Җеназа намазын җәмәгать белән уку шартмы?
Җ.: Җеназа намазын җәмәгать белән уку шарт түгел, әгәр берәр ир кеше
яки хатын-кыз мәеткә җеназа укыса, җеназа намазы, һәм шуның белән бергә
фарыз кифая намазы үтәлгән була.
С.: Җеназа намазының шартларын һәм фарызларын аңлатыгыз.
Җ.: Җеназа намазының шартлары:
1. Тәһарәтле һәм госелле булу.
катнашучыларның әз икәнлеген күрсә, шушы хәдискә нигезләнеп булганнарны өч саф итеп
бастыра торган булган. Бу хәдисне Әбү Давыт тапшырган.
1
«Аллаһуммә-гфир ли-хәййинә вә мәййитинә вә шаһидинә вә гаибинә вә сагыйринә вә
кәбиринә вә зәкәринә вә үнсанә. Аллаһуммә мән ахйайтаһум иннә фа-ахййихи галә-ль-ислами,
вә мән тавәффайтаһу миннә фа-тавәффаһу галә-ль-имани! Аллаһуммәлә тахримнә аҗраху вә ля
тудылләнә бәгъдәһу» (тәрҗемәчедән).
2
Әбү Бәкер бин Әбү Шәйебтән тапшырылганча, «Хәфсә бине Гыйяс безгә Әшгас сүзләрен
сөйли имеш әш-Шәгъби әйткән ди: «Аллаһу әкбар» – дип беренче әйткәннән соң Аллаһны
мактыйлар һәм данлыйлар, икенчесеннән соң Пәйгамбәребез()ﷺгә салават әйтәләр,
өченчесеннән соң – үлгән кешегә дога кылалар, ә дүртенчесеннән соң – сәлам бирү», һәм
Һиндстан белән Пакъстанда җеназа намазында шундый гадәт бардыр ки, алар шулай дога
кылалар: «Аллаһуммә-гфир ли-хәййинәвә мәййитина...». Бу хәдисне әт-Тирмизи тапшыра
(«Үлгән кешегә җеназа намазы укыганда нәрсә әйтелүе хакында»гы бүлек).
3
Бу «әд-Дөрре-л-мохтар» һәм «Рәдде-л-мохтар»да шулай (I, 587 бит), ә әл-Бохарый
искәрмә итеп әйткән: әл-Хәсән әйтте: «[намазда] балага укыганда «әл-Фатихә»сүрәсен укыйлар (Аллаһны мактау буларак олыларның җеназасындагы кебек үк) һәм әйтәләр «Аллаһуммәиҗгалһу ляна фәратан вә сәләфән вәәҗран...». Бу дога үлгән бала өчен дә ярый, аның ата-анасы
өчен дә һәм аңа җеназа намазы укучылар өчен дә, бу хакта «әд-Дөрре-л-мохтар» һәм «Рәддел-мохтар» да искә алына.
4
«Аллаһуммә-иҗгалһу ляна фәратан вә зөһран ли-вәлидәйһи вә шәфиган мүҗабән,
Аллаһуммә, саккыль биһимәвәзинәһума вә агзым биһи үҗүраһумәвә-л-хыкһу би-салихил-мөэмининә вә иҗгалһу фи кәфаләти Ибраһима вә кыйһи бирәхмәтикә газаба-л-җахими
вә абдильһу дарән хәйран мин дариһи вә әһлән хәйран мин әһхлиһи! Аллаһуммә-гфир лиәсләфинә вә әфратинә вә ман сәбәканә би-ль-имани!» (тәрҗемәчедән).
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2. Урыны һәм киеме пакь булу.
3. Мәетнең пакьлеге һәм намаз укучылар алдына куелуы.
4. Кыям һәм дүрт тәкбир әйтү.
Шартлардан һәм фарызлардан башка бөтен таләпләр дә сөннәттер.
С.: Намаз уку өчен төзелгән мәчеттә җеназа намазы укып буламы?
Җ.: Җеназа намазын мәчет эчендә уку мәкруһ. Пәйгамбәребез ()ﷺ
җеназа намазларын мәчет тышында укый торган булган1.
С.: Җеназа намазын кем укырга тиеш?
Җ.: Әгәр казый булса, җеназа намазын казый, әгәр казый булмаса,
мәхәллә имамы укыр. Имам да булмаса, мәетнең вәлие укыр.
С.: Казый һәм вәлидән башка кеше җеназа намазы укыса, вәли икенче
тапкыр җеназа намазын укый аламы?
Җ.: Әйе, вәли икенче тапкыр җеназа намазын укый ала.
С.: Әгәр җеназа намазын вәли укыган булса, икенче бер кеше җеназа
намазын яңадан укый аламы?
Җ.: Әгәр вәли мәеткә җеназа намазын инде укыган булса, башка бер
кешенең җеназа намазын укуы дөрес түгел.
1
Әл-Бохарый Әбү Һөрайрәдән (Аллаһ алардан разый булсын) тапшырганча, Аллаһ Илчесе: «(кешеләргә) негусның (негус – Хабәшистан-Эфиопия падишаһыдыр) үлеме турында шул
ук көнне хәбәр итә, һәм алар белән намаз урынына чыга, (кешеләрне) рәтләргә тезә һәм дүрт
мәртәбә «Аллаһу әкбәр» дип әйтә.
Шулай ук әл-Бохарый Габдулла ибне Гомәрдән (Аллаһ аңардан разый булсын): «Яһүдләр
Аллаһ Илчесенә зина кылган бер ир белән бер хатынны китерделәр һәм аларны мәчет янында
җәназа кашагасы куела торган урында ташлар белән бәреп үтерделәр» дигән хәдис тапшырган.
Беренче хәдистә Аллаһ Илчесенең мәет биредә булмаса да җеназа намазы укыла торган
урынга чыгуы турында турыдан-туры хәбәр бар, ә икенче хәдистә мәчет янында, кашага куелган урында иде, дип турыдан-туры әйтелә.
Мөхәммәд бине Габдулла бине Җәһеш (Аллаһ аңардан разый булсын) әйтте: Без мәетле
кашага куелган мәчет ишеге алдында утыра идек, һәм Пәйгамбәребез ()ﷺ, дә безнең белән
утыра иде...» (хәдис). Моны Әхмәт «Мишкате-л-мәсабих» та «Бурычны кичектереп түләү
һәм бөлгенлек (банкрутлык)бүлеге»нең өченче кисәгендә тапшыра. Бу хәдистә турыдан-туры
күрсәтелгәнчә, үлеләрнең гәүдәсе куелган кашаганың урыны мәчет ишегалдында булган. Ибнел-Һүммәм «Фәтхе-л-кадир»дә әйтә: Мөслим җыентыгында менә нәрсә тапшырыла: «Сәгыд
ибне Әбү Вәккас, (Аллаһ аңардан разый булсын), үлгәннән соң, Гаишә, (Аллаһ аңардан разый
булсын), әйтә: «Аны җеназа намазын уку өчен мәчеткә кертегез», – дигән. Ләкин кешеләр аңа
каршы булганнар һәм шуннан соң ул: «Аллаһ белән ант итәм, Пәйгамбәребез()ﷺ, Сөһәелгә
һәм аның абыйсына җеназа намазын шулай укыды» – дигән. Без әйтәбез, беренчедән бу
бердәнбер, аерым алынган очрак, ул гомуми һәм киң таралган түгел, бәлки бу шулай кирәк булган очрактыр, мәсәлән, ул мәчеттә игътикяфта булгандыр. Ләкин кешеләрнең каршы килүләре
(ә алар сәхабәләр һәм аларның эшен дәвәм итүчеләр) дәлил булып тора, моннан соң үлгән
кешенең гәүдәсен кашага белән мәчеткә алып кермиләр...».
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С.: Мәеткә җеназа намазын укымыйча күмүнең хөкеме нинди?
Җ.: Җеназа намазы укылмыйча күмелгән булса җеназа намазы аның кабере өстендә өч көн дәвамында укылырга мөмкин1, өч көннән соң укылмас.
Мәетне күтәрү һәм күмү
С.: Ирләр мәетне ничек күтәрәләр һәм аны ничек алып баралар?
Җ.: Табутны күтәргән кешеләр аны дүрт җирдән тотып, күтәреп баралар,
алар тиз барырга тиеш, ләкин йөгерергә ярамый. Табутны күтәреп барырга
теләүче, башта уң кул белән уң яктан алдагы тоткадан тотып бара, аннан соң
бүтән кеше белән алмашынып, уң яктан арттагы тотканы уң кулбашына сала,
шуннан соң бераз баргач сул кулы белән алып сул яктан алдагы тотканы сул
кулбашына сала, аннан соң арттагы сул тоткасын сул кулбашына куер.
С.: Халыкка зиратта утырырга ярыймы?
Җ.: Әйе, зиратта утыру дөрес, ләкин мәетне җиргә куйганчы утыру
мәкруһ.
С.: Кабер ничек казыла?
Җ.: Кабер кимендә ярты гәүдә тирәнлегендә яки күкрәккә кадәр казыла,
әмма аңардан күбрәк казылса яхшы булыр. Әгәр анда ләхет алынса тагын да
яхшырак. Әгәр җир йомшак булса, ләхетсез казылса да дөрес.
С.: Мәет кабергә ничек куела?
Җ.: Мәетне ләхеттә уң ягына салгач аның йөзе кыйбла тарафына карап торырлык итеп иңдерәләр. Аны ләхеткә куючы кеше бу доганы укыр:
«Бисмилләһи вә билләһи вә галә милләти расулилләһи салләллаһу галәйһи
вәсәлләм»2. Мәетне уң ягына яткырып йөзен кыйблага каратканнан соң
кәфеннең баулары чишелә. Аннан соң ләхет авызын җирдән киселгән
кирпечләр белән томалап, кабер эченә балчык салалар.
1
Әл-Кодури «әд-Дөрре-л-мохтар» да әйтелә дип искә ала: «Әгәр кеше җеназа
намазы укылмыйча яки намазы укылып, тәһарәтсез күмелсә, бу очракта истихсан
күзлегеннән караганда иң яхшысы җеназа намазын тәне череп таралганчы кабере
янында укырга кирәк, бу дөресрәк фикер...». Бу шуның белән аңлатыла, тәннең череп таралуы кызу яки салкын һавадан яки үлгән кеше таза я булмаса ябык гәүдәле
булуга да карый, шулай ук күмелгән урынның нинди булуы да әһәмиятле, боларны
әш-Шәми «Әл-Бәхер әр-раикъ»та тапшырды.
2
Ибне Гомәрдән, (Аллаһ аңардан разый булсын), үлгән кешене кабергә
төшергәндә Пәйгамбәребез ( )ﷺәйтте: «Аллаһ исеме белән һәм Аллаһ Илчесе
диненә карап», һәм хәдисне тапшыручы икенче мәртәбә әйтте: «Аллаһ исеме белән
һәм Аллаһ Илчесе Сөннәтенә карап» Бу хәдисне әт-Тирмизи тапшырды һәм ул аны
яхшы дип атады.
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С.: Ләхет казыганда яндырылган кирпеч, такта яки камыш кулланырга
ярыймы?
Җ.: Яндырылган кирпеч һәм такта куллану мәкруһ, ләкин камыш куллануда зыян юк1.
С.: Кабергә балчык салгач, аның өстендәге җирне ничек итеп өеп куярга кирәк?
Җ.: Кабер өсте дөя сырты кебек булырга2, бер карыштан3 биек булмаска
һәм өстенә йорт төзелмәскә тиеш.
С.: Бала туып тавыш чыгарганнан соң үлсә, җеназа укыламы?
Җ.: Бала туып тавыш чыгарса яки исәнлеге сизелсә, аңа исем кушып,
госел алдырып җеназа намазы укыла.
С.: Әгәр тавышы ишетелмәсә һәм исәнлеге сизелмәсә, нишләргә?
Җ.: Бер чүпрәккә урап, җеназа намазын укымыйча гына күмәләр.
Шәһитнең хөкемнәре
С.: Шәһит хөкеме башка хөкемнәрдән үзгәме?
Җ.: Әйе, шәһит хөкемнәрендә аермалыклар бар.
С.: Ул хөкемнәрне аңлатсагыз иде.
Җ.: Кәферләр тарафыннан үтерелгән мөселман яки сугыш мәйданында
табылган һәм тәнендә җәрәхәт булган мөселман шул җәрәхәттән үлгән булса,
яисә мөселманнар аны золым белән үтергән булсалар, һәм аны үтергәннән
соң дийә түләү ваҗиб булмаса4, бу шәһит юылмыйча кәфенләнеп, җеназа
укылып күмелә.

1
Татарларда ләхетне камыш, шакмаклап киселгән җир яки кирпеч белән каплау гадәте юк,
шуңа күрә көньяк илләрдәге гадәтләргә хас булган әлеге хөкемнәрне үтәүне дә «шулай гына
дөрес икән» дип аңларга кирәкмәс (фәнни мөхәррир иск.).
2
Ягъни, кабер өстенә өелгән җирне дромаде, ягъни бер өркәчле дөя сыртына охшатып
ясарга кирәк [калкулык рәвешле, баш-башлары яссы булырга тиеш – тәрҗемәчедән]. «Әл-Бәхер
әр-раикъ»та: «Пәйгамбәребез()ﷺнең каберен күрүчеләр әйтүенчә, ул дөя өркәченә охшаган
булган», диелә. Аннан соң «әл-Бәхер әр-раикъ» авторы әйтә: «аны дөя өркәче кыяфәтендә бер
карыш биеклегендә өяләр, кемдер әйтә дүрт бармак киңлегендә өяргә кирәк...» – ди (II, 209 б.).
3
Карыш, бер сөям (урыс. пядь) – озынлык үлчәме, 22,5 см (тәрҗемәчедән).
4
Әд-дийә – ялгышлык белән эшләнгән үтерү өчен җәза бирү чамасы, яки имгәтү өчен
гаепледән мал белән яки акчалата түләтү, әд-дийә күләме төрле очраклар өчен сөннәттә
килешенә (тәрҗемәчедән).
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С.: Әгәр берәр кеше җөнеб хәлдә шәһит булса, юыламы?
Җ.: Имам Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын): «Госел алдырылыр», – ди. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте
булсын): «Госел алдырылмас», – диләр.
С.: Шәһитнең башка мәетләр кебек юылмаганын белдек, ә тәнендә булган кан юыламы һәм киемнәре салдырыламы?
Җ.: Тәнендәге каны юылмый, киемнәре дә салдырылмый. Ләкин туны,
итеге, сугыш киемнәре һәм коралы салдырыла.
С.: Әгәр кеше сугыш мәйданында җәрәхәтләнгәч, ашап-эчеп,
дәваланганнан соң үлсә, бу да шәһит хөкемендәме?
Җ.: Ул Аллаһ Тәгалә каршында шәһит хөкемендә булыр, шулай ук иншә
Аллаһ, аңа шәһит савабы бирелер. шәригать буенча бу шәһитне башка
мөселманны күмгән кебек күмәргә кирәк.
Бу шулай ук сугыш мәйданында җәрәхәтләнеп, бер намаз вакыты кадәр
исән булганнан соң вафат булган, яки сугыш мәйданыннан чыгарылган
шәһиткә дә кагыла.
С.: Шәригать кануннары буенча җәза бирелеп үтерелгән кешенең
хөкеме нинди?
Җ.: Бу мәетне госел алдырып җеназа намазы укып күмәргә кирәк.
С.: Әгәр азгынлыкта йөрүчеләрдән яисә юлдагы талаучылардан берәрсе
үтерелсә, аларга җеназа намазы укыламы?
Җ.: Аларга җеназа намазы укылмый.
ЗӘКЯТ КИТАБЫ
С.: Зәкят телдә һәм шәригатьтә нәрсәне аңлата?
Җ.: Телдә зәкят – «чистарыну» һәм «үсү» не1, шәригатьтә – хәләл юл
белән табылган мал-мөлкәттән билгеләнгән өлешне (нисапны)2 риясызлык
белән3 фәкыйрь мөселманга бирүне аңлата.
1
Зәкят милекне чистарткан өчен шулай атала. Ул малның артуына сәбәп булганга күрә
шулай атала диючеләр бар, ягъни мал-мөлкәт шул бурычны үтәү нәтиҗәсендә үсә («Әл-Бәхер
әр-раикъ»тан, I, 216 б.).
2
Нисап (нисаб) – милекнең зәкят булып түләнергә тиешле булган өлешенең атамасы. Әгәр
милкең булса аңардан зәкят түләргә тиешсең һәм аның күләме милекнең төренә карап төрле
була (кара: «әл-Мисбах әл-мөнир», Нисаб фасылы, 232 б., һәм «әл-Лүбәб фи шәрхе-л-китаб»,
I, 136 б.) (тәрҗемәчедән).
3
Ягъни, «Бөек Аллаһка буйсынып һәм Аның разыйлыгын алырга омтылып, ничек кенә
аңа бәйләнгән булсаң да малыңны бирү».
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С.: Зәкятнең Исламда хөкеме нинди?
Җ.: Зәкят бирү фарыздыр һәм ул Ислам әркәннәренең берсе1, Аллаһ
Тәгалә Коръәндә әйтте: «Намазларыгызны үтәгез, зәкятләрегезне түләгез»2.
Кем дә кем зәкятне инкяр итсә, ул кеше кәфер һәм Исламнан чыгучы булыр.
Зәкят түләү кемнәр өчен фарыз?
С.: Зәкят түләү кемгә фарыз?
Җ.: Балигъ, ирекле, акыллы кешенең акчалата исәпләгәндә билгеләнгән
күләмдә (нисап хәтле) малы булып һәм ул ай исәбе белән бер ел дәвамында
аның кул астында торса, андый мөселман зәкят түләргә тиеш.
С.: Нисапның күләме никадәр?
Җ.: Нисапның күләме 200 көмеш дирһәм3 яки 20 мискаль4 (1 мискаль =
4, 68 гр.) алтындыр, ягъни 93,6 грамм алтын тәшкил итә. Бу сумма кәгазь
акча рәвешендә булса да, сәүдә әйләнешендә йөргән сәрмая-капитал булса
да нисап булып исәпләнә.
С.: Нисабы булган бурычлы кеше зәкят түләргә тиешме?
Җ.: Бурычын түләгәннән соң нисап күләмендә югарыда искә алынган
мал-мөлкәте калса, зәкят түләргә кирәк, әмма калмаса, юк.
С.: Әгәр бу әйберләр сәүдә итүгә билгеләнгән булса, зәкят түләргә
кирәкме?
Җ.: Әйе, әгәр сәүдә итүдән алынган керем нисапка җитсә, зәкят түләү
фарыз.
С.: Тору урыны, кием-салым, өй җиһазлары хакында нәрсә әйтерсез?
Җ.: Йорт-җир, каралты-кура, кием-салым, өй җиһазлары, транспорт һәм
хезмәтчеләрдән зәкят түләнми.

1
Фикъһы белгечләренең күпчелеге зәкятне түләүне уразадан алда куялар. Бөек Аллаһ
Китабында зәкят – намаздан соң гыйбадәтнең яхшырагы булып санала һәм Бөек Аллаһыбыз
Үзенең Бөек Китабында утыз ике урында зәкятне намаз белән бергә искә ала («Рәдде-лмохтар», «Зәкят китаплары»).
2
«Әл-Бәкара» сүрәсе, 43, 83 һәм 110 нчы аятьләр, «ән-Ниса» сүрәсе, 77 нче аять, шулай ук
Аллаһның бу сүзләре бүтән сүрәләрендә дә очрый (тәрҗемәчедән).
3
Дирһәм – көмеш монета, бу шулай ук авырлык үлчәме, консенсус сәхабәләр һәм аларның
эшен дәвам итүчеләр вакытыннан бирле ун дирһәм җиде мискальгә тигез дигән килешүдә
(тәрҗемәчедән).
4
Мискаль – авырлык үлчәме, 4,68 граммга тигез (тәрҗемәчедән).

99

С.: Сезнең «әгәр бу милеккә ия булган вакыттан башлап бер ел үтсә»
дигән сүзләрегез нәрсәне аңлата?
Җ.: Бу шуны аңлата ки, әгәр ирекле һәм балигъ булган мөселман кеше
зәкяте түләнергә тиешле булган билгеле бер күләмдәге милеккә ия булса,
һәм әгәр аның бу милеккә ия булган вакыттан башлап бер ел (ай исәбе белән
унике ай)1 үтсә, аңа үз милкеннән зәкят түләү боерылган. Кабатлап әйтәбез:
бу очракта бер ел вакыт кояш елы буенча түгел, ай елы буенча исәпләнә, ә ай
елы кояш елыннан 11 көнгә кыскарактыр.
С.: Берәүнең алтыннан яки көмештән яки сатарга билгеләнгән товарлардан зәкят түләү бурычы барлыкка килеп ул зәкят бәясен бирсә, болай
итү рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, зәкят бәясен түләү юлы белән дә зәкят бирергә мөмкин. Җавап
сорауга туры килми.
С.: Әгәр берәү зәкятне түләүне күз алдында тотмыйча үзенең милкен
корбан итсә, аның өстендә нинди йөкләмәләр була?
Җ.: Зәкят түләү йөкләмәсе аның өстеннән алына.
С.: Зәкят түләү йөкләмәсеннән соң кеше бөлгенлеккә чыкса, зәкят
түләве кирәкме?
Җ.: Әгәр кеше милкеннән мәхрүм калса, зәкят түләү аның өстеннән
алына, ләкин әгәр кеше үз милкен үзе сарыф итеп бетерсә, ул вакытта зәкят
түләү йөкләмәсен аның өстендә кала.
Алтын һәм көмештән зәкят түләү
С.: Көмеш микъдары никадәр булганда зәкят түләү ваҗиб була?
Җ.: Әгәр берәүнең бер ел дәвамында 200 дирһәм көмеше булса2, ул вакытта барлык акчаның кырыктан бер өлешен (¼0)3, ягъни 5 дирһәмне зәкят
итеп түләргә кирәк.
С.: Әгәр ике йөздән артык дирһәме булса, ул вакытта 200 дирһәмнән
арткан суммадан күпме зәкят түләнә?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) әйтә: «Әгәр ул кырык дирһәмгә җитмәсә, 200 дирһәмнән арткан суммадан зәкят түләнми.
Югарыда әйтелгәнчә, әгәр бер ел тулса, һәр елны шул бер ел тулган көнгә туры китереп,
ягъни аның беренче мәртәбә нисабы барлыкка килгәннән соң ул зәкят түләргә тиеш.
2
Хәнәфи мәзһәбендәге галимнәрнең уртак фикере буенча граммнарга күчергәндә
дирһәмнең авырлыгы 3.125 гр. тәшкил итә (тәрҗемәчедән).
3
Ягъни, 2,5 % (тәрҗемәчедән).
1
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Ә инде 240 дирһәмгә җитү белән, зәкятнең 5 дирһәменә тагын бер дирһәм
өстәргә кирәк һәм калган 40 дирһәмгә дә берәр дирһәм өстәлә. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) әйттеләр:
«200 дирһәмнән артканда зәкят бөтен суммадагы пропорция буенча түләнә.
Бу 200 дирһәмнән сумманың күпмегә артуына карамастан».
С.: Алтын микъдары никадәр булганда зәкят түләү ваҗиб була?
Җ.: Әгәр берәүнең бер ел дәвамында егерме мискал алтыны1 (93, 6 гр.)
булса, ул вакытта ярты мискал (2, 34) алтын, ягъни барлык сумманың
1/
40 өлешен түләргә, аннан соң һәрбер дүрт мискаль кушылган саен ике
карат түләргә кирәк. Егерме мискальдан артык алтын дүрт мискальгә
җиткәнче аңардан зәкят түләнми. Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча бу шулай, ә аның шәкертлре: «Егерме мискальдән
ярты мискале түләнә һәм егерме мискальдән артыгыннан шул исәп буенча
зәкят түләнә» – дигәннәр.
С.: Кыйммәтле әйберләрдән, ягъни алтын-көмеш савыт-сабадан зәкят
түләргә кирәкме?
Җ.: Кирәк. Шулардан ясалган барлык нәрсәләрдән: бизәнү әйберләре,
савыт-саба кулланышта булганнарыннан да яңаларыннан да бер үк күләмдә
зәкят бирелә.
С.: Йөгертелгән алтын һәм көмешнең хөкеме нинди?
Җ.: Әгәр көмеш коелмасында көмеш катнашмасы күбрәк булса, коелма көмеш булып санала, әмма катнашма күбрәк булса, бу
1
«Әд-Дөрре-л-мохтар» авторы әйтүенчә: «Зәкят түләнә торган алтынның күләме егерме
мискаль, ә көмешнеке – ике йөз дирһәм. Һәр ун дирһәмнең авырлыгы җиде мискальгә тигез.
Динар (ул мискальгә тигез) – егерме карат, ә дирһәм – ундүрт карат, бер карат биш бөртек арпа
орлыгының авырлыгына тиң. Шулай итеп, бер шәригать дирһәме җитмеш бөртек арпа орлыгына тиң, ә мискаль – йөз бөртек орлыкка тиң, яки 1 һәм 3/7 дирһәмгә...» имеш. Башка урында ул:
«Ән-Нәһер әл-фаикъ» авторы, «әс-Сираҗ»га нигезләнеп өстәде, дирһәм ундүрт каратка тигез,
һәм бу фикергә күпчелек кушыла, бу элеккеге һәм соңгы фикъһы белгечләренең китапларында
да сөйләнә» дип яза (II, 30 нчы бит). «Кәнзе-д-дакаикъ» авторы әйтте: «түләү вакытында да бурыч итеп кертелгәндә игътибарга Аларның авырлыгы алына һәм бу дирһәмнәр җиде мискальгә
тигез, Ягъни, ун дирһәм, җиде мискальгә тигез булырга тиеш...».
Аны санарга омтылучыларда аларның авырлыгы хәзерге үлчәмнәрдә төрле фикерләр тудыра. Кемдер әйтә: егерме мискаль ул 85 граммдыр, – ди, кемдер әйтә: «87 граммдыр» – ди,
кемдер – «90 грамм» – ди. Изге шәригатьнең бер таләбе сакчыллыктыр һәм кемнең дә булса
85 грамм яки аннан да күбрәк алтыны булса һәм әгәр шул алтынның иясе булган көненнән башлап санаганда бер ел вакыт үткән булса ул зәкят түли. Шулай ук ике йөз дирһәмгә мөнәсәбәтле дә
төрле фикерләр бар, болары 595, 609 һәм 612 граммдыр. Шулай ук зәкят түләнә торган күләмгә
саклык йөзеннән иң яхшысы иң аз авырлыкны алырга һәм шуннан зәкят түләргә, әгәр кеше
595 грамм көмешкә яки күбрәк көмешкә ия булса, аларның бәясенә зәкятне акчалата бирә ала.
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товар1 булып санала (ягъни зәкят әйбернең авырлыгыннан түгел, аны
тәшкил иткән коелманың бәһасеннән алына)2. Йөгертелгән алтынга карата
да шул ук хөкем дөрестер.
С.: Әгәр кешенең алтын-көмеше булмыйча, банкта кыйммәтле
кәгазьләре булса, аңа зәкят түләү ваҗибмы?
Җ.: Әгәр милкенең суммасы нисапка тигез булса, ваҗибтыр.
Алтыннан, көмештән һәм товарлардан зәкят түләү тәртибе
С.: Малдан зәкят түләүнең хөкеме нинди?
Җ.: Әгәр бәhасе нисапка җитсә, бу малдан зәкят түләү ваҗиб. Әбү
Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, мал бәһасен алтын һәм
көмеш белән бәяләргә кирәк. Әбү Йосыф (аңарга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте
булсын) фикеренчә, әгәр мал алтынга сатып алынган булса, алтын белән,
әгәр көмешкә сатып алынган булса, көмеш белән бәяләнә. Әмма мал алтынга да, көмешкә дә алынмаган булса, аның бәһасе җирле акча берәмлеге
белән бәяләнә һәм мал бәясеннән 2,5% тәшкил итә.
С.: «Зәкятнең фарыз күләмен аеру вакытындагы ният» дигән гыйбарә
нәрсәне аңлата?
Җ.: Ел ахырында зәкят түлисе кеше милкенең күләмен исәпли, тиешле
булган зәкят күләмен санап чыгара һәм зәкят алырга хокуклы берәүне эзләп
табып зәкят бирергә ният кыла. Зәкят түләгәндә шундый ният игътибарга
алына. Һәм ярлы кеше аңа килгән саен ул аңарга һәрвакыт шул зәкяткә дип
бүленгән малдан бирә һәм бу зәкят түләү дип атала. Бу хәтта аның зәкяткә
хокукы булган кешегә зәкят биргәндә нияте булмаса да, ул биргән мал
зәкяттән булып санала.

1
«Туар» дигән сүз асылы белән төрки-татар сүзе булып, үз вакытында урыс теленә үтеп
кергән һәм әлегә кадәр «туар» рәвешендә кулланыла (фәнни мөхәррир иск.)
2
Әл-Кодури «әл-Фәтавә әл-һиндия»дә (I, 179 нчы бит) моңа карата киңрәк аңлатма бирә:
«Әгәр аңарда кушылма булса, ул көмеш булып саналмый һәм әгәр ул тәңкә акчалар әйләнештә
булса, яки сәүдәдә кулланылса, ул вакытта аларның бәясе хисаплана. Әгәр аларның бәясе зәкят
түләү күләменә җитсә, зәкят түләргә кирәк була, әгәр юк икән – юк. Әгәр алар әйләнештә
йөрми торган акчалар булса, сәүдә өчен кулланылмаса, ул вакытта алардан зәкят аңардагы
көмеш күләме ике йөз дирһәмгә җитсә һәм көмеш күп булса һәм аны кушылмадан аерып булса гына алына. Әгәр көмешне аерырга мөмкин булмаса, хуҗа зәкят түләргә тиеш түгел. Күп
кенә китапларда шулай диелә. Шәригать хөкемнәре кушылмалы алтынга карата нинди булса
кушылмалы көмешкә карата да шул ук. Әгәр кушылма белән металл авырлыгы тигез булса ул
чакта төрле фикерләр бар, һәм «әл-Хәния» белән «әл-Хөласә»да әйтелгәнчә зәкят түләүнең
бурыч булуы турында «Әл-Бәхерәр-раикъ» та да хәбәр бар («әл-Фәтавә-л-һиндия»).
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С.: Әгәр зәкят түләрлек малы булган кеше ел буена тагын малын арттыруга ирешсә – ул ничек зәкят түли?
Җ.: Әгәр зәкят түләрлек малы булган кеше ел дәвамында малын тагын
да арттыруга ирешсә, шул малына өстәлгән малдан да зәкят түли1.
С.: Зәкятне ел үткәнче түләргә ярыймы?
Җ.: Әгәр зәкят түләрлек малы булган кеше бер ел үткәнче зәкятен
түләсә, бу дөрес булыр һәм аның зәкяте түләнгән булып саналыр.
С.: Әгәр зәкят түләрлек малы булган кеше ел ахырында зәкятен бирсә,
ә аннары киләсе ел барышында аның малы кимесә, ул зәкят түләргә тиешме?
Җ.: Әгәр зәкят түләрлек малы булган кешенең малы ел тулганчы зәкят
түләрлек дәрәҗәгә җитсә, ул вакытта зәкят түләргә бурычлы. Әгәр зәкят
түләрлек малы ел башында һәм ел ахырында булса, ә кимүе ел уртасында
булса зәкят түләү бурычыннан азат ителми.
С.: Берәү сата торган товарга ия булсын ди, һәм бу зәкят түләү
күләменә туры килә ди, ләкин шулар белән бергә аның алтыны һәм көмеше
дә бар ди. Мондый хәлдә ул зәкят түләргә тиешме?
Җ.: Товар бәясе алтын һәм көмешкә яки аларның берәресенә кушыла,
әгәр болар бөтенесе зәкят түләү күләменә туры килсә, ул вакытта зәкят
түләү мәҗбүри була.
С.: Әгәр кешенең егерме мискальдән ким алтыны һәм ике йөз дирһәмнән
ким көмеше булса, аңа зәкят түләү ваҗибмы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, әгәр алтын һәм көмешнең суммасы нисап суммасына җитсә, зәкят түләнелә. Әмма
шәкертләренең фикеренчә, аерым-аерым исәпләргә кирәк.
С.: Бу ихтиләфнең аермасын күрсәтегез?
Җ.: Мәсәлән, кешедә йөз дирһәм көмеш һәм йөз дирһәм бәһасе белән биш
мискаль алтыны булса, Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә
зәкят түләргә кирәк, әмма укучылары фикеренчә, зәкят түләнелми2.
1
Зәкят милек кешенең кулына кергәннән соң бер елдан алына башлый, милекнең төренә
карап чикләүләр булырга мөмкин. Мәсәлән, дөя һәм вак мөгезле мал-туар исәпкә алынмый.
Милек алу дигәндә – мирас алу, бүләк алу, сатып алу, васыять буенча алу күздә тотыла. Алтын
һәм көмеш бер-берсенә кушыла ала, чөнки алар бәяләрен билгеләү ягыннан караганда бер төр
туарга керәләр («Әл-Бәхер әр-раикъ», II, 239 нчы бит).
2
Моннан аңлашылганча берсен икенчесенә өлеш белән кушу мөмкин, чөнки йөз дирһәм
бу көмеш күләменең яртысы, моңардан зәкят түләнә. Ә ун мискаль – алтын күләменең яртысы,
зәкят шуңардан түләнә.
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Ирекле көтүдә йөри торган мал-товардан зәкят түләү
С.: Алтыннан, көмештән һәм сатылырга билгеләнгән товарлардан
башка тагын нәрсәләрдән зәкят бирелә?
Җ.: Зәкят ирекле көтүдә йөри торган хайваннардан түләнә.
С.: Нәрсә ул «ирекле көтүдә йөри торган хайваннар?»
Җ.: Болар далада йөрүче хайваннар: дөя, сыер, сарык һәм башкалар.
Зәкят түләүнең шарты шунда ки, бу хайваннар елның күп өлешен көтүдә
үткәргән булырга тиешләр. Әгәр хайван кимендә ярты ел яки елның күбрәк
өлешен абзар-утарда махсус әзерләнеп куелган ризык белән тукландырылса, ул вакытта аңардан зәкят түләнми.
С.: Бу төрдәге хайваннардан күпме зәкят түләнә?
Җ.: Зәкят төрле хайваннан төрлечә түләнә.
С.: Транспорт өчен һәм эштә кулланыла торган яки көтүгә чыкмый
торган хайваннардан зәкят түләргә кирәкме?
Җ.: Андый хайваннардан зәкят түләнми.
Дөяләрдән зәкят түләү
Әгәр дөяләр саны ел әйләнәсендә биштән тугызга кадәр булса, зәкят
итеп бер сарык түләргә кирәк, әгәр дөяләр саны уннан ундүрткә кадәр булса,
ике сарык, әгәр унбиштән – унтугызга кадәр булса, өч сарык түләргә кирәк,
әгәр егермедән егерме дүрткә кадәр булса, дүрт сарык, әгәр егерме биштән –
утыз бишкә кадәр булса, ике еллык бер ана дөя түләнелә, әгәр утыз алтыдан
кырык бишкә кадәр булса, өч еллык бер ана дөя, әгәр кырык алтыдан алтмышка кадәр булса, дүрт еллык бер ана дөя, әгәр алтмыш бердән җитмеш
бишкә кадәр булса, биш еллык бер ана дөя, әгәр җитмеш алтыдан туксанга
кадәр булса, өч еллык ике дөя, әгәр туксан бердән йөз егермегә кадәр булса,
дүрт еллык ике ана дөя, аннан соң санау яңабаштан башлана, ягъни һәрбер
дөя өчен бер сарык ун дөя өчен ике сарык, унбиш дөя өчен өч сарык, егерме дөя өчен дүрт сарык, егерме биш дөя өчен ике елллык бер ана дөя, йөз
илле дөя өчен, дүрт еллык өч ана дөя, аннары тагын яңадан башлана. Һәрбер
өстәлгән биш дөя өчен бер сарык1, ун дөя өчен ике сарык, унбиш дөя өчен
өч сарык, егерме дөя өчен дүрт сарык, егерме биш дөя өчен ике еллык бер
ана дөя, утыз алты дөя өчен өч еллык бер ана дөя, әгәр дөяләр саны йөз тук1
Ягъни, шул санга, алдан килүче дөяләр санынча – өч-дүрт яшьлекләр, һәм башкалар
(«әл-Кифайа»).
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сан алтыдан ике йөзгә кадәр булса, ул чакта дүрт еллык дүрт ана дөя, аннан
соң санау йөз илледән башланган кебек шулай дәвам итә.
С.: Зәкят күләменең нормасы бәхти1 һәм гарәп дөяләре мөнәсәбәтле
аерыламы?
Җ.: Зәкят күләменең чамасы бәхти һәм гарәп дөяләренә карата бер үк
төрледер.
Сыерлардан зәкят түләү
Әгәр сыерлар саны утыздан ким булса, зәкят түләнми. Әгәр утыздан
утыз тугызга кадәр булса, ул чакта зәкят ике еллык бозау белән түләнә, әгәр
кырык булса, өч еллык бозау белән, әгәр кырыктан алтмышка кадәр булса,
Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә, һәрбер баштан өч еллык 0,4 бозау белән түләнергә тиеш2. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (аларга
Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) фикеренчә, кырыктан алтмышка кадәр
зәкят кырыктагы кебек кала, ә алтмыштан ике еллык ике бозау яки тана3,
әгәр җитмешкә җитсә, ике еллык бер бозау һәм берсе өч еллык бозау булып түләнә, әгәр сиксәнгә җитсә, өч еллык ике бозау түләнер, әгәр туксанга
җитсә, ике еллык өч бозау, йөз сыер өчен – ике еллык ике бозау һәм берсе
өч еллык бозау булып түләнә, һәрбер ун баш өстәлгән саен ике еллык бозау, егерме сыер өчен өч еллык бер бозау түләнә, бу хәлләр шулай ук тау
үгезеләренә дә (буйвол)4 кагыла.
Вак мөгезле терлектән зәкят түләү
С.: Мөгезле вак терлектән зәкят алу тәртибе турында аңлатсагыз
иде?
Җ.: Терлек саны кырык баштан ким булган көтүдән зәкят түләнми, әгәр
ирекле көтүдә йөргән сарыклар саны кырыкка җитсә, һәм алар хуҗалары
1
Бахт-и Наср, иң беренче булып Гарәбстан һәм фарсы дөяләрен кушылдыручыдыр. Алардан туган дөя балаларын бәхти дип атадылар («әд-Дөрре-л-мохтар»).
2
Ягъни, кырык баш өчен өч еллык һәм шуңа һәр башка бер өч еллыкның кырыгынчы
бәясен өстәргә (тәрҗемәчедән).
3
Аларның фикере бер төрле кырык баштан ким булган көтү мөнәсәбәтендә һәм алтмыштан башлап һәм артыграк та булса.
4
«Әл-Бәхер әр-раикъ» белән «Кәнзе-д-дәкаикъ» авторлары: «Тау үгезе (буйвол) сыерга охшаган», чөнки сыер сүзе аңа карата да башкага карата да кулланыла, болары бер төрдер, һәм зәкят
түләнә торган сыерлар саны тау үгезләре белән тулылана һәм алардан зәкят түләнә. Көтү катнаш
булса, зәкят төренә карап куела, һәм зәкят тә төрлечә булырга мөмкин» диләр (II, 232 бит).
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милкендә бер елдан артык булсалар, ул вакытта кырык баштан башлап,
йөз егерме баш сарыкка кадәр бер сарык зәкят итеп бирелә. Әгәр алар йөз
егермедән ике йөзгә кадәр булсалар, ул вакытта ике сарык бирелә. Әгәр алар
ике йөз бер булса, ул вакытта – өч сарык, дүрт йөздән – дүрт сарык һәм һәр
йөз сарыкктан берсе зәкяткә тапшырыла.
С.: Зәкятнең сарык һәм кәҗә санына бәйле булган аермасы хакында
шәригать хөкемнәре ничек?1
Җ.: Сарык һәм кәҗә саныннан зәкятнең аермасы юк, алар бер үк төрле,
алар буенча шәригать хөкемнәре да шул ук.
Атлардан зәкят түләү
С.: Атлардан зәкят түләү каралганмы?
Җ.: Әгәр ирекле көтүдә йөргән атлар, ягъни бияләр һәм айгырлар
хуҗалары кулында бер ел булсалар, аларның хуҗалары әгәр теләсә һәр аты
өчен бер динар бирә ала яки аларның гомуми бәясен чыгарып, һәр ике йөз
дирһәмнең биш дирһәмен түләргә мөмкин. Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә: айгырлардан гына торган көтүдән зәкят алынмый2,
чөнки алар үрчемиләр, ә бияләрдән генә торган көтүдән зәкят алына, чөнки
алар үрчиләр.
С.: Атлардан зәкят алу хакындагы фикерләрдә аерма бармы?
Җ.: Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) фикере Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикереннән аерыла,
чөнки алар: «Атлардан зәкят түләнми», – дигәннәр.
С.: Качырдан һәм ишәктән зәкят түләргә кирәкме?
Җ.: Әгәр качыр яки ишәк сату өчен булмаса, болардан зәкят түләнми.
Әгәр сату өчен булса, ул вакытта сатарга дип билгеләнгән малдан түләгән
шикелле зәкят түләнә.
1
Хәдис текстында сарыклар һәм бәрәннәр турында да әйтелә. Бу атама сарыклар
һәм кәҗәләрне дә үз эченә ала. («Рәдде-л-мохтар» «ән-Нәһер әл-фаикъ»), «әд-Дөрре-лмохтар»авторы әйтә: «Алар бер үк төрле хайвандыр (сарыклар һәм кәҗәләр) һәм зәкят түләү
санына тутырыру өчен аларны бергә кушып санарга ярый, һәм алардан зәкят шул рәвешле
түләнә...».
Әш-Шәми «әл-Җәуһара» китабында әйтте: «Сарыклар саны аз булса, кәҗәләре булган
очракта тиешле санга җиткерер өчен шуларны да кушып саныйлар, кәҗәләре аз булып сарыклары күп булса да шулай эшләнә, барысын бергә кушып саныйлар һәм алардан зәкят түләнә»
(«Рәдде-л-мохтар», II, 19 бит).
2
«Әл-Һидая» авторы: «Көтүдәге айгырлардан зәкят түләнми, чөнки алар үрчемиләр.
Шулай ук Әбү Хәнифәдән тапшырыла ки, көтүдәге бияләрдән генә зәкят түләнә, чөнки алар
янына күпмедер вакытка айгыр китерсәң алар үрчиләр. Бияләрдән генә торган көтүдән зәкят
түләнә...» дигән.
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Төрле сораулар
С.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) дөя баласы һәм бозаулар
хакында нәрсә дигән?
Җ.: Әбү Хәнифә һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый булсын) дөя баласы һәм бозаулар, бәрәннәрдән, әгәр алар янында көтүдә олырак хайваннар булмаса зәкят түләнми дип санаганнар. Ә Әбү Йосыф (аңарга Аллаһ
Тәгаләнең рәхмәте булсын) фикере буенча, аларның берсен зәкят итеп
бирергә кирәк1.
С.: Зәкят җыючы мәсьүл2 малның яхшысын аламы, әллә начарынмы?
Җ.: Зәкят җыючы мәсьүл малның яхшысын яки начарын түгел, ә уртачасын ала.
Искәрмә: сыер һәм сарыктан аермалы буларак, ата дөяләр белән зәкят
түләргә ярамый3.
С.: Әгәр зәкят түләнә торган күләмдәге терлек кенә калып, калганнар
барысы да үлеп бетсә, зәкят башта ук булган барлык хайваннардан алынамы, әллә үлгәннән соң калганнарыннан гынамы?
Җ.: Әбү Хәнифә һәм Әбү Йосыф (Аллаһ алардан разый булсын)
фикеренчә, зәкятне зәкят түләнергә тиешле саннан гына алырга ярый,
артыгыннан түгел. Әгәр зәкят түләнә торган өлеш исән калган икән, шул
түләнергә тиешле зәкят тулысынча саклана. Мөхәммәд һәм Зөфәр (Аллаһ
алардан разый булсын) зәкят күләме үлгән хайваннар исәбенә кими дип
язганнар.
С.: Бу фикерләр төрлелеге нәрсәдән килә? Ул бит гомуми аңлатудан
гына ачыкланып бетми.
Җ.: Без моңа мисал китерәбез, бик игътибар белән тыңла:
Бер кешенең тугыз дөясе бар иде, бер ел үтте, шуннан соң аның дүртесе
үлде, һәм ул калган дөяләр саныннан тулы бер сарыкны зәкят итеп түләргә
тиеш. Бу дөяләр саны биштән артмаса, шулай булырга тиеш. Әбү Хәнифә
һәм Әбү Йосыф (Аллаһ алардан разый булсын) фикеренчә, үлгән дөяләр
артык санга керәләр, шуңа күрә алардан зәкят мәҗбүри түгел. Аларның
саны унга җиткәнче бу шулай кала. Мөхәммәд һәм Зөфәр (Аллаһ алардан
разый булсын) әйткәннәр, калган дөяләр өчен ул 5/9 өлеш күләмендә сарык
1
«Әл-Һидая» авторы тапшыра Әбү Йосыфтан, (Аллаһ аңардан разый булсын), теләсәң
аннан карый аласың.
2
Мәсьүл – теге яки бу иҗтимагый вазыйфаны башкаручы (фәнни мөхәррир иск.)
3
Кара «Әл-Бәхер әр-раикъ» (II, 230 бит).
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түләргә бурычлы. Димәк, алар мәҗбүри зәкятне тугыз дөягә бүлделәр, үлгән
дөяләрне дә бөтен мал исәбенә кертеп, мәҗбүри зәкяттән үлгән хайваннарга
туры килә торган өлешне алып ташладылар.
Икенче мисал: бер кешенең сиксән сарыгы булган, бер ел үткәннән соң,
шуның кырыгы үлгән. Әбү Хәнифә һәм Әбү Йосыф (Аллаһ алардан разый
булсын) ул калган сарыклардан тулы бер сарык бирергә тиеш түгел, – диләр,
ә Мөхәммәд һәм Зөфәр (Аллаһ алардан разый булсын) әйткәннәр: ул ярты
сарык түләргә тиеш дип. Әгәр аларның алтмышы үлгән булса, Әбү Хәнифә
һәм Әбү Йосыф (Аллаһ алардан разый булсын): калган сарыклардан ул ярты
сарык бирергә тиеш, диләр, ә Мөхәммәд һәм Зөфәр (Аллаһ алардан разый
булсын) ул чирек сарык түләргә тиеш – дигәннәр.
Җыелып алынган уңыш һәм җиләк-җимештән зәкят түләү
С.: Җыелып алынган уңыш һәм җимештән зәкят түләнәме?
Җ.: Нинди су белән сугарылган булуына карап, җыеп алынган уңыштан
һәм җиләк-җимештән уңышның 1/10 яки 1/20 өлеше зәкят итеп түләнә.
С.: Җыелып алынган уңыш һәм җиләк-җимешнең зәкят түләнергә тиешле нисабы бармы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, җыелып
алынган уңыш һәм җиләк-җимештән зәкят түләүнең билгеле бер күләме
юк, ләкин җир уңышны аз биргән булса да, күп биргән булса да, уңышның
теләсә нинди күләменнән һәм җиләк-җимештән зәкят түләргә кирәк.
Искәрмә: утыннан, камыштан һәм печәннән зәкят түләнми. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый булсын) әйткәннәр: «Әгәр уңыш
саклап булмый торган җиләк-җимештән гыйбарәт булса һәм аның күләме
биш васак булса, аңардан зәкят түләнми. Зәкят шулай ук яшелчәләрдән дә
түләнми.
С.: Васак нәрсә ул?1
Җ.: 1 васак – 240 кушучтыр. Васак Мәдинә шәһәрендә яшәүчеләрнең
үлчәм берәмлеге, ул алтмыш сагъдыр. Димәк, 60 сагъ – бер васакка тигез,
ә васак 240 кушучтыр.
С.: Нинди очракларда уңышның 1/10 өлешен, ә нинди очракларда
1/20 өлешен зәкят итеп түлиләр?
Җ.: Әгәр чәчүлек җир яңгыр суы белән яки җир асты сулары белән сугарылса, җыелып алынган уңышның – 1/10 өлеше, әгәр ясалма юл белән сугарылса, аның 1/20 өлеше зәкят итеп түләнелә.
1
Сагъ – күләм үлчәме, ул дүрт мөдд кадәрдер, мөдд – чәчмә әйберләр күләменең үлчәме,
ике кушучка тигез, бер васак 240 шундый кушучка тигез (тәрҗемәчедән).
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С.: Күләмен үлчәп булмый торган уңыштан (мәсәлән – зәгъфран, мамыктан) зәкят түләү Әбү Хәнифә һәм аның шәкертләре (Аллаһ алардан
разый булсын) фикере буенча ничек булырга тиеш?
Җ.: Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә, әгәр уңыш
бәясе күләмен үлчәп булган арзан уңышның бәясенә (300 сагъка) җитсә,
ул вакытта 1/10 өлешен түләргә кирәк. Мөхәммәд (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә: әгәр уңыш шундый продукт үлчәме белән биш үлчәм булса, аның 1/10 өлешен түләү мәҗбүри. Мамыкны төргәк белән исәплиләр,
ә зәгъфранны мәнгы белән үлчиләр. Бер мәнгы 25 граммга тигез1.
С.: Балдан зәкят түләнәме?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, әгәр бал
салым түләнә торган җирдән җыелган булса, бал уңышының күпме булуына карамастан аңардан 1/10 өлеш түләргә кирәк. Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә: «Бал уңышы ун фәрак булмыйча аңардан
зәкят түләнми» – ди. Мөхәммәд (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә:
уңышның күләме биш фәракка җитмичә аңардан зәкят түләнми – дигән.
С.: Фәрак нинди үлчәм берәмлеге ул?
Җ.: Бу утыз биш гыйрак рателедер. Ә бер гыйрак рателе – йөз утыз
дирһәмгә тигез.
С.: Җир салымы (әл-хәраҗ) түләнә торган җирдән җыелып алынган
уңыштан зәкят түләргә кирәкме?2
Җ.: Юк, монда зәкят мәҗбүри түгел, җир салымын түләү җитә.
С.: Зәкят биргәндә эшчеләргә түләү һәм үгезләр тотуга киткән чыгымнар һәм башка шундый нәрсәләр исәпкә алынамы?
Җ.: Юк, чыгымнар исәпкә алынмый, җир нәрсә биргән булса, шуның
1/10 яки 1/20 өлешен биреп зәкят түлиләр.
Зәкятне өләшү тәртибе
С.: Зәкятне өләшү хакында аңлатсагыз иде.
Җ.: Аллаһ Тәгалә Үзенең Бөек Китабында: «Садакалар – фәкыйрьләргә,
мескеннәргә, әмир тарафыннан куелган зәкят җыючыларга, һәм зәкят өчен
Бу мәнгыдыр, манн түгел, «әл-Камус» та әйтелә «бер мәнгы ике рателегә тигез...», бер
гыйрак рателе 130 дирһәмгә яки 406.25 граммга тигез.
2
Әл-хәраҗ – җир салымы түләнә торган җирләр. Анда яшәүчеләр мөселманнарга каршылык күрсәткән булсалар да, мөселманнар ул җирләрне яулап алганнар, аннан соң шундагы
халыкка калдырганнар яки мөселманнарга бүлеп биргәннәр.
1
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исламга карата күңелләрендә өлфәт хасыйл иткән кешеләргә: тоткында булган кешеләргә, бурычын түләргә көче җитмәгән бурычлы кешеләргә, ислам
дине өчен Аллаһ юлында йөргәннәргә һәм малсыз калган мосафирләргә,
шул күрсәтелгән урыннарга бирергә Аллаһыдан фарыз ителде. Аллаһ
белүче һәм хөкем итүче» (9:60).
Зәкят 7 төр кешеләргә таратыла:
1. Фәкыйрьләргә.
2. Мескеннәргә.
3. Зәкятне җыю һәм тарату белән шөгыльләнүчеләргә.
4. Ислам диненә кермәгән кешеләрнең йөрәкләрен үзләренә җәлеп
итәргә теләгәннәргә, зәкят өчен исламга карата күңелләрендә өлфәт хасыйл
иткән кешеләргә.
5.Тоткындагы кешеләргә.
6. Бурычын түләргә хәле җитмәгәннәргә.
7. Аллаһ юлында кирәкле булган чыгымнарга.
8.Мосафирларга.
С.: Кем ул – фәкыйрь?
Җ.: Фәкыйрь ул – малы бик аз булган, яки зәкят түләрлек күләмдә малы
булмаган кеше.
С.: Кем ул – мескен?
Җ.: Мескен ул – нинди дә булса мал-мөлкәткә бөтенләй ия булмаган
кеше.
С.: «Зәкятне җыю һәм тарату белән шөгыльләнүче» – дигәндә кем күз
алдында тотыла?
Җ.: Әмир тарафыннан билгеләнеп мөселманнарга Аллаһтан боерылган
зәкятне җыю вазыйфасын башкаручы кеше «Зәкятне җыю һәм тарату белән
шөгыльләнүче» – дип атала. Ул үзенең вакытын шуңа сарыф итә, шуның
өчен аңа зәкяттән мал бирелә.
С.: Аллаһ Тәгаләнең «тоткындагы кешеләргә» чыгым тоту өчен
зәкяттән файдаланырга рөхсәт итүенең мәгънәсе нәрсәне аңлата?
Җ.: Бу зәкятне колларга ярдәм итү нияте белән аларның әл-мөкәтәбә
килешүе төзүләре өчен бирү1.

1
Әл-мөкәтәбә килешүе кол белән аның хуҗасы арасында билгеле бер бәһане түләп
бетергәч колны азат итү хакында төзелә.
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С.: Бурычлы кеше – кем ул?
Җ.: Түләнәсе бурычы булып, аны түләрлек мал-мөлкәте булмаган
кешедер.
С.: «Аллаһ юлында кирәкле булган чыгымнарга тоту» – дигәнне ничек
аңларга?
Җ.: Аллаһ юлында көрәштә булучылар, матди ярдәмгә мохтаҗ булган
кешеләр.
С.: Мосафир – кем ул?
Җ.: Мосафир ул – юлын дәвам иттерерлек кадәр малы булмаган кешедер. Гәрчә ул үз илендә бай булган булса да, зәкят җыелган җирдә аның
малы булмаса, аңа зәкят бирелә.
С.: «Зәкят өчен исламга күңелләрендә өлфәт хасыйл иткән кешеләргә»
дигәнне ничек аңларга?
Җ.: Пәйгамбәребез ( )ﷺкешеләрне ислам диненә керсеннәр, дигән
ният белән зәкяттән мал биргән, болар кабилә башлыклары булган, аларның
исламга керүе сәбәпле, кабиләләрнең дә ислам динен кабул итүенә өмет
белән бирелгән зәкят булган ул. Аллаһ Сөбханә һәм Тәгалә ислам диненең
бөеклеген күрсәткәч, ул кешеләр арасында киң таралгач һәм көчлеләнгәч,
мондый зәкят бирелми башлаган, Пәйгамбәребез ( )ﷺчоры үткәннән соң
мондый зәкят түләү дә бетерелгән1.
С.: Димәк, зәкят бирү җиде төрле кешегә каралган, зәкят түләүче
аларның барысына да бирергә тиешме, әллә ул бер генә төргә бирсә дә
җитәме?
Җ.: Зәкят түләүче кеше бер төр белән чикләнә ала, шулай ук ике яки
артыграк төргә дә бирә ала.
С.: Мөселман булмаган фәкыйрьләргә яки мескеннәргә зәкят малыннан
өлеш бирергә рөхсәт ителәме?
Җ.: Юк, мөселман булмаган кешеләргә зәкят бирергә рөхсәт ителми,
хәтта аларз имми2, ягъни мөселманнар тәрбиясендәге кешеләр булсалар да.
1
«Әл-Һидая» авторы әйтте: «Бу төрдән «кемнәрнең йөрәкләрен үз якларына авыштырырга теләгәннәрне» төшеп кала, чөнки Бөек Аллаһ исламны күтәрде һәм ул кешеләргә йомышың
төшмәслек итте...». Ибне-л-Һүммәм «Фәтхе-л-кадир»да әйтте: «Алар өч таифәгә бүленделәр:
Ышанмаучылар. Ислам дине белән кызыксындыру өчен Пәйгамбәребез()ﷺ, аларга [зәкяттән
бирде]. Хәтәрләр. Бу таифәгә аның явызлыгыннан саклану өчен зәкяттән бирде, һәм тагын бер
таифә – болар ислам динен кабул итүчеләр,Пәйгамбәребез( )ﷺаларның йөрәкләрен ныгыту
өчен зәкяттән өлеш бирде..» – ди.
2
Әһле зиммә – «язма әһелләре», мөселманнар территориясендә аларның тәрбиясендә
җизия салымы түләп яшәүчеләр (тәрҗемәчедән).
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С.: Зәкятне үлгән кешенең җеназасына, мәчет, мәдрәсә, күпер һәм юл
төзелешенә куллану өчен бүлеп бирергә ярыймы?
Җ.: Зәкятне үлгән кешенең җеназасына, мәчет, мәдрәсә, күпер һәм
юл төзелешенә кулланырга ярамый, әгәр кулланылган булса, зәкятне кире
алырга хокукы булган кешегә һич кичекмәстән кайтарып бирергә кирәк.
Ә үлгән кешенең җеназасын, мәчет, мәдрәсә, күпер һәм юл төзелешен
кешегә милек итеп тапшырып булмый, аны бөтен халык куллана.
С.: Әгәр зәкят милке мәдрәсә белән идарә итүче мөдиргә тапшырылса,
шәригать хөкемнәре бу хакта нәрсә ди?
Җ.: Әгәр зәкят милке мәдрәсә белән идарә итүче мөдиргә тапшырылса, һәм ул аны ярлы студентларга шәхси милек итеп бирсә, рөхсәт ителә.
Әгәр аларга шул зәкят акчасы исәбеннән ашарга гына рөхсәт ителсә, зәкят
түләнмәгән булып санала. Зәкят акчасын мәдрәсә төзелешенә файдаланырга
да, андагы мөгаллимнәргә хезмәт хакы итеп тә бирергә ярамый.
С.: Әгәр зәкят акчасына коллар сатып алынып, аннары азат ителсәләр,
зәкят түләнгән дип саналамы?
Җ.: Юк.
С.: Әгәр зәкят түләүче үзенең зәкятен ярлы туганнарына түләсә –
бу дөрес булырмы?
Җ.: Туганнар ике төркемгә бүленә:
1) турыдан-туры туган булучылар (ата-ана, ата-ананың әти-әниләре, балалар һәм оныклар);
2) турыдан-туры булмаган туганнар (абыйлар, апалар, ата-анасының
абый-энеләре, ата-анасының апа-сеңелләре һәм аларның балалары). Беренче төркем туганнарга зәкят бирергә ярамый, ә икенче төркемдәгеләргә
мөмкин. Әгәр беренче төркемдәгеләргә зәкят бирелсә, бу зәкят түләнгән
дип саналмый. Ә икенче төркемдәгеләргә зәкят түләгән өчен икеләтә бүләк
бирелә, һәм Аллаһ Тәгалә туганлыкны ныгыту өчен дә бүләкли.
С.: Әгәр аларга «бу зәкят малыдыр» дисәң, һәм алар аны алмасалар, ул
вакытта аларга зәкятне ничек бирергә?
Җ.: Бу турыда, гомумән, әйтеп торырга да кирәкми, әгәр син зәкят
түләргә ниятләсәң, аларга: «Бу сезгә бүләк», – дисәң, шул зәкят була. Ләкин
шундый шарт бар, алар зәкят алырга хокуклы булырга тиеш, бу турыда без
моннан алда (зәкят алырга хокуклары булган төр кешеләрне) искә төшердек,
алар бану һашим нәселеннән булмаска тиеш.
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С.: Әгәр ир кеше үзенең хатынына, хатыны иренә зәкят бирсә, бу зәкят
түләнгән булып саналамы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча: зәкят
түләнгән булып саналмый, ә аның ике шәкерте: «Әгәр хатын-кыз үз малыннан иренә зәкят бирсә, бу дөрес була» диләр.
С.: Әгәр зәкят бай кешегә яки бай улына бирелсә, моңа карата хокук
хөкеме нинди?
Җ.: Бай кешегә, ягъни зәкят түләрлек малы1 булган кешегә, аның зәкяте
нинди малдан алынуга карамастан, башка кешенең аңа үз зәкятен бирүе
дөрес түгел, рөхсәт ителми. Байның баласына да әгәр ул кечкенә булып, балигълык яшенә җитмәгән булса, зәкят бирү рөхсәт ителми, ләкин байның
яше җиткән улына әгәр ул зәкят түләрлек малга ия булмаган дәрәҗәдә, ярлы
булса зәкят бирү дөрес була.
1
Ибне әл-Һүммәм «Фәтхе-л-кадир»дә әйтә: «Зәкят түләнә торган милек күләме өч төрле
була» дип. Алар:
– Бу зәкят түләү өчен күләме туры килгән милек, күләме буенча ул артып тора яки кими
һәм бурыч түгел.
– Бу зәкят түләү тиеш булмаган күләмдәге милек, ул үрчеми, артмый, әгәр хуҗасы мохтаҗ
булса үзенә зәкят бирү тиеш. Мәсәлән: зәкят түләнә торган милеккә тиң булган кием-салым,яки
ул һәм ул өйдә тулысынча кулланылмый торган йорт кирәк-яраклары, яки ул кол, яки ат, яки
өй. Ләкин кеше без искә алганнарга мохтаҗ булса, аның үзенә зәкят алырга рөхсәт ителә, әмма
кешеләрдән сорарга ярамый.
– Мал кешеләрдән соранып йөрергә ярамый торган күләмдә шул вакытта була ки, әгәр
кешенең бер көнлек ризыгы булса, яки булмый торып та ул аны эшләп алырлык булса.
«Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы, «Кәнзе-д-дакаикъ» авторының «...зәкят түләрлек малы булган бай кешегә...», – дигән сүзләренә аңлатма биреп әйтте: «Ул моны гомумиләштереп әйтте
һәм ул үз эченә ала:
Артып торучы, бурычка кермәгән, зәкят түләү күләменә җитәрлек милек.
– Артмый торган, бурычка кермәгән милек, зәкят түләү күләменә җитәрлек милек, аңа
мөнәсәбәтле өч төрле йөкләмә бар – садака-и фитыр, корбан чалу һәм якыннарыңны тәэмин
итү. Аларның икесенә дә (бай кешегә яки бай улына) зәкят алу тыелган...». Бу аңлатмадан байлык ике төрле булуы аңлашыла:
– Байлык хуҗасына зәкят түләрлек күләмдә булса, аңарга зәкят алу тыела, бу арта баручы
байлык, шартлы рәвештә булса да, сату өчен булган мал, әгәр ул зәкят түләнә торган алтын яки
көмеш күләменә җитсә.
– Байлыкның хуҗасына зәкят бирергә ярамый, ә аңарга аны алырга ярамый, бу мал,
хуҗаның кирәк-яраклары өчен тотылмый, мәсәлән, йорт кирәк-яраклары, яки хуҗа кулланмый
торган китаплар, яки хуҗаның анда яшәргә мохтаҗлыгы булмаган өй. Бу мал җитешлелек дип
атала, аның белән садака-и фитыр түләү бурычы һәм корбанлык хайван чалу бурычы бәйләнгән,
мондый җитешлелеге булган кешегә зәкят алырга һәм аңа зәкят бирергә дә ярамый, ә зәкят
түләүчегә аңарга зәкят бирергә ярамый. Кешеләр әгәр ул зәкят түли алмаса, димәк, зәкят алырга хокукы бар дип уйлыйлар. Ләкин бу алай түгел, чөнки ул зәкят түләрлек күләмендәге малга
ия булырга, һәм җитәрлек күләмдә милке булырга мөмкин, шул сәбәпле аңа зәкят бирергә ярамый. Кешеләр бу турыда белмиләр моны аңларга тырыш.
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С.: Фәкыйрьләр һәм мескеннәр арасында зәкят бирергә ярамаган
кешеләр бармы?
Җ.: Әйе, бану һашим нәселенә зәкят бирергә ярамый, болар бик ярлы
һәм мескен булсалар да зәкят бирергә ярамый. Алар Гали нәселе, Габбас
нәселе, Җәгъфар нәселе, Гакыйл нәселе һәм Харис бине Габделмөталлиб
(Аллаһ алардан разый булсын) нәселе.
С.: Әгәр алар чыннан да ярдәмгә мохтаҗ булсалар, аларга ничек булышырга?
Җ.: Аларга хәйрия ярдәме күрсәтелә, тик зәкяттән дә, мәҗбүри садакадан да түгел.
С.: Әгәр кеше үз милкеннән берәр кешенең зәкяткә хокукы бар дип белеп
бирсә, ә аннан соң аның бай икәнен белсә, яки бану һашим нәселеннән яки
мөселман булмаган кеше икәнлеген белсә – зәкят түләнгән дип саналамы?
Яки ул караңгыда ярлы кешегә зәкят бирәм дип биргәндә – ул кеше аның
әтисе яки улы булып чыкса?
Җ.: Бу очракта аның зәкяте түләнгән дип исәпләнә, һәм ул зәкятен
яңадан түләргә тиеш түгел1. Әбү Хәнифә һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан
разый булсын) шундый фикердә. Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын):
«Ул бу очракларның барысында да зәкятен яңадан түләргә тиеш» – дигән.
С.: Әгәр кеше зәкятен кемгә биргәнен белмичә бирсә һәм ул зәкят
бирелгән кеше аның колы яки мөкәтибе булып чыкса – бу очракта өч имам
нәрсә ди?
Җ.: Мондый хәл булганда, өч имам да бер үк фикердә: бу зәкят түгелдер
диләр.
С.: Әгәр кеше сау-сәламәт һәм хезмәткә яраклы икән, ләкин зәкят
түләрлек малы булмаса, аңа зәкят бирергә рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, зәкятне андый кешегә бирергә рөхсәт ителә.
С.: Әгәр кеше зәкят түләргә бурычлы булып, үзенең зәкятен чит илгә
күчерсә, аны үз илендә таратмаса, моның хөкеме ничек?
1
Әл-Куһистани әз-Заһидидән тапшыра «Әгәр ул кол яки мөселманнарга каршы сугышучы
булса да зәкятне кире кайтаруны сорарга кирәкми, ә бану һашим нәселенә кагылышлы ике
фикер бар, шулай ук бай улыннан да кире кайтаруын сорарга ярамый. Ләкин боларга бу рөхсәт
ителгәнме дигәндә төрле фикерләр бар, әгәр тиеш булмаса, галимнәр аны садака итеп бирергә
киңәш итәләр, шулай ук кемдер әйткән, аңа бу бирелгән закятне кем биргән шуңа кайтарып
бирергә кирәк...» дип. Моны Ибне Габидин әш-Шәми «Рәдде-л-мохтар»да әйткән (II, 68 бит).
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Җ.: Зәкят аны бирүче кеше кайда яшәсә шул җирлектәгеләргә таратылырга тиеш, чит илгә җибәрү ярамый. Әгәр инде ул моны эшләгән икән
бу эш мәкруһ, әгәр ул бу зәкятне үз туганнарына яки үзе яшәгән җирдәге
кешеләргә караганда мохтаҗрак халыкка таратса, бу рөхсәт ителә.
Фитыр садакасы
С.: Шәригатьтә фитыр садакасы хакында нинди хөкем бар?
Җ.: Ул һәрбер, торак җире, киемнәре, көндәлек кирәк-яраклары, транспорт, коралдан башка нисап суммасы булган ирекле мөселман кешегә
ваҗибтыр1.
С.: Фитыр садакасы кемнән түләнелә?
Җ.: Үзеннән, үзенең кечкенә балаларыннан, кол һәм хезмәтчеләреннән,
әгәр кол мөселман булмаса да фитыр садакасы түләнә.
С.: Ир кеше үзенең хатыны һәм балигъ булган балалары өчен түлиме?
Җ.: Юк, ул үзенең хатыны һәм балигъ булган балалары өчен фитыр садакасы түләргә тиеш түгел. Сатылырга билгеләнгән коллары өчен дә фитыр
садакасы түләми.
С.: Ике кешегә уртак булган кол өчен фитыр садакасын кем түли?
Җ.: Аларның берсе дә аның өчен фитыр садакасы түләми.
С.: Фитыр садакасын кеше кайчан түләргә тиеш?
Җ.: Фитыр садакасы таң атканнан соң, ураза тәмамланган көнне бирелә,
шуңа кадәр үлгән кеше өчен фитыр садакасы бирелми. Шулай ук фитыр
көнендә таң ата башлаган вакытта туган булган яки ислам дине кабул иткән
кешеләргә фитыр садакасы бирү мәҗбүри түгел.
С.: Фитыр садакасын кайсы көнне түләсәң әйбәтрәк?
Җ.: Фитыр садакасын ураза беткән көнне бирү хәерле, бу бәйрәм намазына чыгар вакыт була.
С.: Кеше фитыр садакасын ураза беткәнче бирсә ярыймы?
Җ.: Әйе, әгәр кеше фитыр садакасын ураза беткәнче бирсә, бу рөхсәт ителә.
С.: Әгәр ул фитыр садакасын соңрак бирсә, бу рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, бу рөхсәт ителә.
1

Садака-и фитыр җитешлелегең булганда мәҗбүри санала.
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С.: Фитыр садакасы кемнәргә бирелә?
Җ.: Фитыр садакасы фәкыйрьләргә һәм мескеннәргә, нисапка, ягъни
зәкят түләрлек малга ия булмаганнарга бирелә1.
С.: Фитыр садакасының нинди файдасы бар?
Җ.: Әбү Давыт җыентыгында Габдулла ибне Габбас (Аллаһ алардан
разый булсын) әйтә: «Пәйгамбәребез ( )ﷺфитыр садакасын уразадан
пакьләнү, буш сүзләрдән арыну, мескеннәрне ризыкландыру өчен фарыз
кылды»2.
С.: Фитыр садакасының күләме күпме?
Җ.: Фитыр садакасының күләме ярты сагъ бодай яки бер сагъ хөрмә,
йөзем яки арпа.
С.: Фитыр садакасын акча, дөге яки кукуруз белән бирергә мөмкинме?
Җ.: Мөмкин, ләкин бәясе югарыда язылганнар белән тигез булырга
тиеш.
С.: Бер сагъның үлчәү берәмлеге күпмегә тигез?
Җ.: Әбү Хәнифә һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый булсын) фикере буенча: бер сагъ сигез Гыйрак рателиенә тигез, бер Гыйрак рателие исә
130 дирһәмгә тигез. Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын): «Ул 5 1/3
рателиегә тигез»3 дигән.

1
Җитешле тормышта яшәүчегә сәдәка-и фитырны бирергә ярамый, шул сәбәпле аңа
зәкят тә бирелми. «Әд-Дөрре-л-мохтар»да әйтелгән: «Садака-и-фитыр зәкяткә охшаган...».
Әш-Шәми үзенең «әл-Хашия»сендә әйтә: «Зәкят кемгә бирелә дигәндә, димәк, аятьтә телгә
алынучылардыр, «зәкят җыю һәм бүлү белән шөгыльләнүче бай кешеләрдән башка» барлык
кешеләргә дә зәкят бирелә». Шулай ук туганнарга, ир белән хатын бер-берсенә, бану һашим
нәселенә бирелми.
2
Бу хәдисне Әбү Давыт «әл-фитр зәкяте турында» исемле бүлектә тапшыра.
3
«Шәрхе-л-викая» авторы: «Сагъ сигез рателиегә тигез һәм сигез рателиене күрсәткәндә
маш яки ясмык кулланалар» – дип язган. Аннан соң ул: «Бел, Гыйрак сагъы бу ике манъа, һәм
һәр манъ ул кырык истар, ә бер истар – ул дүрт ярым мискаль, һәм манъ сиксән мискальгә
тигез була...» дигән. Сагъ Пәйгамбәребез ( )ﷺвакытында әйберләрнең күләмен үлчәү өчен
кулланыла торган махсус савыт булган, ә ислам бөтен дөньяга таралгач, һәм мөселманнарның
садака-и-фитыр бирәселәре килә башлагач, алар үлчәү өчен яраклы савыт эзли башлыйлар.
Безнең заманда базарларда да башка урыннарда да авырлык килограммнарда һәм граммнарда
үлчәнә. Мин галимнәрдән сораштым, бу турыда китаплардан укыдым, һәм җавапларның күп
төрле икәнен күрдем. Боларның барысыннан да шундый нәтиҗә чыгарып була ки, кем садакаи-фитыр итеп ике килограмм бодай бирсә, ул шуның белән хәнәфиләр фикере буенча, садака-ифитырны биргән булып санала, чөнки ярты сагъ, әгәр сагъны сигез бәгдад рателие дип санасак,
моны арттырмый.
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УРАЗА КИТАБЫ
С.: Ислам динендә уразаның хөкеме нинди?
Җ.: Рамазан аенда ураза тоту балигълыкка ирешкән һәрбер мөселманга
йөкләнгән фарыздыр. Аллаһ Тәгалә әйткән: «Ий, мөэминнәр! Сездән
әүвәлгеләргә рузә тоту фарыз ителгәне кеби сезгә дә, һәр елны бер ай
рузә тоту фарыз ителде, шаять, рузәне калдырудан яки рузәгә кимчелек
китерүдән сакланырсыз!» (2: 183) Рамазан аеннан башка айларда уразаны
үз теләгең белән тотып була. Әгәр инде нәфел уразасына ният кылсаң, аны
тотып бетерү ваҗиб.
С.: «Әс-саум»ның сөйләмдәге мәгънәсе ничек һәм ул нәрсәне аңлата?
Ураза вакыты кайчан башлана, кайчан тәмамлана?
Җ.: «Әс-саум»ның сөйләмдәге мәгънәсе – ниятләп, нәрсәдән булса да
тотылып тору дигән сүз, ә шәригатьтәге мәгънәсе – Аллаһ разыйлыгы өчен,
ниятләп, ашау-эчүдән һәм җенси якынлыктан таңнан алып кояш батканчыга
кадәр тыелып торуны аңлата.
С.: Рамазан аенда кемгә булса да ураза тотмаска рөхсәт ителәме?
Җ.: Әгәр дә кеше мосафир хәлендә булса, яки авыру булып ураза тоту
сәбәпле авыруы көчәюдән курыкса, ураза тотмаса да ярый. Тик соңыннан
калган уразаларны каза итеп тоту ваҗиб. Әгәр мосафирга ураза тотудан
зыян килмәсә, ураза тоту хәерлерәк.
С.: Әгәр дә мосафир юлда булу сәбәпле яки берәү авыруы сәбәпле ураза
тота алмыйча үлеп китсә, мосафир бу вакытта сәфәреннән кайталмаган,
авыру кеше авыруыннан шифа таба алмаган көе үлгән очракта, алар өчен
ничек булса да түләргә кирәкме?
Җ.: Юк, аларга бернәрсә дә йөкләнми.
С.: Әгәр авыру сәламәтләнсә, мосафир сәфәрен тәмамласа, алар уразаны каза кылырга тиешме?1
Җ.: Әйе, авыру кеше калган уразаларын сәламәт булган көннәрендә
тотып уразасын тулыландырырга тиеш, ә мосафир сәфәрен тәмам кылган
көннән башлап, тотылмаган уразаларын тотып, тулыландыра.
1
Бу очракта, гомумән, тулыландыру турында сүз бармый, ә үлгән кешенең намусында
уразаны тулыландыру бурычы калганмы икәнлеге хакында сүз бара. Әгәр ул каядыр тукталган
һәм мосафир булудан туктаган булса һәм шунда үлеп калса, яки авырып китеп, терелгәннән соң
калган уразаларын тотып бетерә алмыйча үлеп китсә, ул аның өчен боларны тулыландыра ала
иде (кара «Әл-Лүбәб», I, 170 бит) (тәрҗемәчедән).
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С.: Рамазан аенда мосафир белән авырудан тыш тагын кемгә дә булса
ураза тотмаска рөхсәт ителәме?
Җ.: Әгәр ураза тоту сәламәтлекләренә яки бала сәламәтлегенә зыян китерер дип курыксалар, авырлы һәм бала имезүче хатыннарга рамазан аенда
ураза тотмаска рөхсәт ителә. Ләкин соңыннан бу уразаны тулыландырып
бетерү ваҗиб.
С.: Рамазан аенда ураза тотмаска бурычлы кешеләр бармы?
Җ.: Әйе, күремле, нифаслы хатыннарга ураза тоту тыела.
С.: Алар соңыннан уразаларын каза кылалармы?
Җ.: Әйе, алар пакьләнгәч шул көннәр өчен уразаны каза кылырга тиеш
булалар.
С.: Кешеләр арасында калдырган уразаларын каза кылып, тулыландырмаска, ә аның урынына фидия бирергә рөхсәт ителгәннәр бармы?
Җ.: Кешеләр арасында калдырган уразаларын каза кылып, тулыландырмаска, ә аның урынына фидия бирергә рөхсәт ителгәннәр бар, болар ураза
тотарга көчләре калмаган бик карт кешеләр. Алар фидия садакасы бирергә
тиеш булалар.
С.: «Бик карт кеше» дигәнне ничек аңларга?
Җ.: Бу рамазан уразасын тота алмаслык карт кеше.
С.: Мондый фидия садакасының күләме күпме?
Җ.: Рамазан аенда калдырылган һәрбер ураза көне өчен бер ярлыны
сыйлау кирәктер. Фитыр садакасының күләме ярты сагъ бодай яки бер сагъ
хөрмә, йөзем яки арпадыр. Фитыр садакасын акча, дөге яки кукуруз белән
бирергә дә мөмкин, ләкин бәясе югарыда искә алынганнарныкы белән тигез
булырга тиеш1.
С.: Әгәр дә мосафир юлда булу яки хаста кеше авыруы сәбәпле уразасын
калдырса, әмма соңыннан вакытлары булып та уразаларын тулыландырмаган булса, үлем сәгате якынлашса аларга нишләргә?
Җ.: Алар Аллаһтан гафу-истигфар үтенәләр, үзләренең вәкилләренә
аның өчен көн саен бер ярлыны ашатуны васыять итәләр, ярты сагъ бодай
яки бер сагъ хөрмә, йөзем яки арпа, күләмендә садака бирергә дә мөмкин.
1
«Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы әйтә: «Аңа авырлык килгәнгә күрә ураза тотмаска рөхсәт
ителгән иде. Ул үзенең калган уразаларын тулыландырсын өчен садакати фитр буларак, һәр
көн яртышар сагъ бодай яки йөзем яки бер сагъ финик яки арпа бирергә тиеш. Ләкин монда
ашатырга да рөхсәт ителә, бу ике мәртәбә туйганчы ашату, садака-и-фитырдан аермалы буларак, без элегрәк әйткән идек инде «Фәтхе-л-кадир» һәм «Фәтавә Кадыйхан» (кара «Әл-Бәхер
әр-раикъ», II, 308 бит).

118

С.: Рамазан көнендә бала балигъ булса, мөселман булмаган кеше ислам
динен кабул итсә, алар нәрсә эшләргә тиеш?
Җ.: Аларга шул көннең калган өлешен һәм рамазан ае уразасын тотып
бетерергә кирәк.
С.: Алар калган көннәрне каза кылырга тиешләрме?
Җ.: Юк, алар калган көннәрне каза кылырга бурычлы түгелләр.
С.: Рамазан аенда аңын югалткан кешегә нишләргә?
Җ.: Әгәр берәү Рамазан аеның бер көнендә ураза тоткан килеш аңын
югалтса, бу көнне каза кылырга кирәкми, ләкин әгәр ул моннан соң да
аңын югалтып яткан икән, ул бу көннәре өчен уразасын тулыландырырга
тиеш була.
С.: Әгәр мәҗнүн бәндә рамазан аенда акылына килсә, ул нишләргә тиеш?
Җ.: Ул алдагы көннәрен тулыландыра, калган көннәрен ураза тотып
бетерә.
С.: Әгәр юлчы әйләнеп кайтса һәм ураза тотарга ниятләмәсә яки
хатын-кыз көн барышында айлык күремнән чистарынса, алар нишләргә
тиеш?
Җ.: Көннең калган өлешендә алар уразаны боза торган өч нәрсәдән тыелалар, ураза аена хөрмәт йөзеннән.
Рамазан аеның башы ничек билгеләнә?
С.: Рамазан уразасы тоту кайчан бурычка әйләнә, Рамазан аеның башы
ничек билгеләнә?
Җ.: Пәйгамбәребез ( )ﷺәйтте: «Күктә яңа туган ай1 күренү белән
ураза тота башлагыз, шәүвәл аеның яңа туган аен күрү2 белән уразаны
тәмамлагыз. Әгәр болытлы булса утыз көнне3 санагыз»4. Шуңа күрә кешеләр
яңа туган айны шәгъбан аеның егерме тугызынчы көнендә эзли башларга
1
Рамазан ае башланганда яңа ай калкуы күз алдында тотыла (А. Нирша искәрмәсе хәдис
тәрҗемәсендә) (тәрҗемәчедән).
2
Монда шәүвәл ае башында яңа ай калку турында сүз бара, алдагы ай (А. Нирша искәрмәсе
хәдисе тәрҗемәсеннән) (тәрҗемәчедән).
3
Әгәр сүз ураза башлану турында барса, шәгъбанның утыз көнен санарга кирәк, әгәр ураза тәмамлану хакында сүз барса, рамазан аеның утыз көнен санарга кирәк (А. Нирша искәрмәсе
хәдис тәрҗемәсендә) (тәрҗемәчедән).
4
Бу хәдисне тапшыручылар Әл-Бохари һәм Мөслим, бу «Яңа ай күренү бүлеге»ндә
«Мишкате-л-мәсабих»та күрсәтелә.
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тиеш булалар. Әгәр яңа ай күрсәләр ураза тота башлыйлар, әгәр болытлы
булып ай күренмәсә, алар шәгъбан аен утызга тутырып, шуннан соң ураза
тота башлыйлар.
С.: Әгәр айны күрергә нәрсә булса да комачауласа һәм бары тик бер
кеше генә шәгъбан аеның егерме тугызынчы көнендә яңа айны күрдем дип
шәһадәт бирсә, аның шәһадәте кабул ителәме?
Җ.: Бу очракта аның шәһадәте яңа айны күп кешеләр күргәнчегә кадәр
кабул ителми һәм шуннан соң гына кешеләрнең хәбәрләренә нигезләнеп
кенә дөрес карар кабул ителә.
С.: Бу шул, Рамазан аеның башлануын раслаучы, әмма сез нәрсә
әйтерсез, бәйрәм аеның яңа ае күренүе ничек итеп раслана?
Җ.: Әгәр нәрсәдә булса яңа айны күрергә комаучаулык итсә, ул вакытта
солтан һәм казый бары тик ир-атларның яки бер ир кеше белән ике хатынкызның яңа айны күрүләре турындагы дәлилне кабул итәләр, һәм аларның
хәбәре дөрес белү өчен нигез булыр.
С.: Әгәр берәү Рамазан аеның яңа аен – бәйрәм аен күрсә, ләкин казый
яки имам аңа ышанмаса ул нишләргә тиеш?
Җ.: Әгәр бу Рамазан аеның башы икән, ул чакта үзенә генә ураза тотарга,
әгәр Рамазанның ахыры икән, кешеләр белән уразаны дәвам итәргә кирәк.
Ураза дөрес булсын өчен
аны ниятләү мәҗбүри шарт булып тора
С.: Әс-Саумга аңлатма биргәндә сез ният булырга тиеш дидегез,
ә нәрсә ул ният, аның тирәнрәк аңлатмасы нинди?
Җ.: Ният – ул Аллаһ Тәгалә каршында нинди дә булса бер төр ураза тотарга күңелдән вәгъдә бирү. Уразаның һәм ниятнең берничә төре бар:
1) Рамазан аендагы фарыз ураза;
2) Нәзер ителгән ураза1.
3) Кешенең Аллаһ разыйлыгы өчен тоткан уразасы.
4) Рамазан аенда тотмыйча калган уразаларны каза кылу.
5) Ирекле тоткан уразаларның бозылганнарын тулыландыру уразасы.
6) Кәффәрат уразасы2.
7) Өстәмә ураза.
1
Бу кеше нәзер әйткәндә була мәсәлән: «Аллаһ разыйлыгы өчен пәнҗешәмбе көнне ураза
тотарга нәзер әйтәм», яки «айның фәләненче көнендә», – дип нәзер әйтелә.
2
Мәсәлән, бозылган ант өчен кәффәрат уразасы кебек, боерылган уразаны ниятләп бозган
өчен тулыландыру уразасы, зыйһар өчен йолым уразасы, яки алдан ниятләмичә кеше үтергән
өчен йолым уразасы.
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Рамазан уразасына, билгеле бер вакытта ураза тотуга һәм ирекле уразага
ният итү кичтән булса да ярый. Ләкин киченнән ниятләп калдыру мәҗбүри
түгел, кеше иртән торгач ниятләсә дә дөрес була, тик мөмкин кадәр иртәрәк
ниятләргә кирәк, кояш югары ноктасына җиткәнчегә кадәр ният ителгән булырга тиеш1.
Нәзер ителгән ураза
Кешенең Аллаһ разыйлыгы өчен тоткан уразасы; Рамазан аенда тотмыйча калган уразаларны каза кылу; ирекле тоткан уразаларның бозылганнарын тулыландыру уразасы; кәффәрат уразасы (зыйхар өчен, кеше үтергән
өчен...) – бу уразалар аларны тота башлаганчы киченнән ниятең булса гына
дөрес булалар.
С.: Хаҗ кылганда тәмәттегъ һәм кыйран үтүчеләрнең анда корбан
чала алмаганда тоткан уразасының нияте кичтән үк булуның хөкеме
ничек?2
Җ.: Бу уразаны тоту өчен барлык кәффәрат намазларыныкы кебек үк,
ният кичтән булырга тиеш.
С.: Сезнең сүзләрдән без нәфел уразасы бозылса, аны тулыландыруның
мәҗбүри икәнлеген аңладык. Моны тирәнрәк аңлатсагыз иде.
Җ.: Әгәр берәү мондый уразаны башлаган икән ул аны ахырына кадәр
җиткерергә тиеш. Бу намазга да, уразага да, хаҗга да, гомрәгә карата да шулай, ягъни, башладың икән, аларны тәмамларга тиешсең.

1
«Әл-Һидая» авторы: «Аннан соң «Мохтасар» авторы [әл-Кодури] әйтте: «Көн башлану белән һәм кояш югары ноктасына җиткәнче» дигән. «Әл-Җамигә әс-сагыйр»да әйтелә «...
көннең яртысына кадәр» дип һәм бу дөресрәк, чөнки ният көннең зуррак өлешендә булырга
тиеш, ә ул ярты көн таң атканнан алып кояш югары ноктасына җиткәнгә чаклыдыр. Шуңа күрә
ният көннең зуррак өлешендә булырга тиеш...» – диелә.
Әш-Шәми «Хашият әд-Дөрре-л-мохтар»да: «Аның сүзләре» һәм «ярты көнгә кадәр»
шәригать күзлегеннән чыгып ярты көнне аңлата һәм ул вакыт кояш яктылыгы горизонтта таралган вакытта, кояш чыгышыннан башлап, кояш батканчыга кадәр. «ярты көнгә кадәр» дигәне
бу вакытка керми» ди. Шулай ук берничә юлдан ул әйтә: «Әс-Сираҗ»авторы әйтә: «Әгәр ул
көндез ураза тотарга нияләгән булса, ул көн башыннан ниятли, әгәр инде нияте көн башыннан
түгел, ә кояш югары ноктага җиткәнче «шул вакытттан ураза тотам» – дип ниятләсә, аның бу
уразасы дөрес булмый» – ди (II, 85 бит).
2
Тәмәттегъ һәм кыйран-хаҗ темасында карала. Бер-бер артлы гомрә һәм хаҗ кылу
димәктер.
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Уразаны боза торган нәрсәләр
С.: Уразаны нәрсәләр бозганын аңлатсагыз иде?
Җ.: Ураза түбәндәге очракларда бозыла:
1. Әгәр үпкәндә яки назлап кагылганда мәни чыкса;
2. Әгәр кеше көнбагыш, таш яки тимер кыйпылчыкларын йотса;
3. Әгәр кеше аналык җиңсәсенә дә, арткы юлга да тыкмыйча якынлык
кылса һәм шуннан мәние чыкса;
4. Әгәр кеше клизма ясаса яки борынына дару салса;
5. Әгәр ул баш сөягендәге яки эчендәге яраны юеш дару белән
эшкәрткәндә ул аның эченә яки баш миенә үтеп керсә;
6. Әгәр колагына дару салса;
7. Әгәр ул әле таң атмаган дип ашаса, ләкин аннан соң таң аткан икәнлеге
беленсә;
8. Әгәр ул кояш батты дип уйлап кояш баеганчы ашаса;
Бу очракларның барысында да ураза бозыла һәм ул аны каза кылырга
тиеш, бу очракларда кәффәрат гамәлләр кылу тиеш түгел.
С.: Кече хаҗәтне үти торган әгъзага дару тамызу уразаны бозамы?
Җ.: Әбү Хәнифә һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый булсын) фикере
буенча: кече хаҗҗәтне үти торган әгъзага дару тамызу уразаны бозмый. Әбү
Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә, кече хаҗҗәтне үти торган
әгъзага дару тамызу уразаны боза.
С.: Косу яки үз-үзеңне костырту уразаны бозамы?
Җ.: Әгәр косык авызга үз-үзеңне костырту нәтиҗәсендә тулса, ураза бозыла, әмма гадәти косу булса, ураза үз көчендә кала1.
1
Әл-Кодури шулай диде, ә Ибне-л-Һүммәм «Фәтхе-л-кадир»дә болай дигән: «Гадәттә шулай була ки, косу теләккә карамый, ә кайвакытта ул ниятләп ителә. Һәр ике очракта да ул, я
авыз тутырып килә, яки алай ук булмый, барлык очракта да ул я тышка чыга яки кире китә.
Әгәр косу үзеннән-үзе килеп, аз булса да, күп булса да, тышка чыкса, бу уразаны бозмый. Әгәр
косучы авызын тутырып килгән косыгын йотса, һәм шул чакта ул ураза тотуын исендә тотса,
Әбү Йосыф фикере буенча, ураза бозыла, чөнки, беренчедән, косыкның тәннән чыгып китүе
чисталыкны боза, икенчедән, косык кире китә һәм йотыла. Мөхәммәд фикере буенча, ул уразаны бозмый һәм бу дөрес, чөнки авыз ачу булмады, ул үзе авызына бер нәрсә дә капмады, моңа
охшаш эш тә булмады. Өстәвенә косыкны ризык итеп тә кулланмыйлар. Әбү Йосыфның төп
фикере, косыкның кире керүенә һәм шул вакытта, аның чыгып авызны тутыруына нигезләнә.
Ә Мөхәммәд фикере косык аз булса да, күп булса да аны кире йоту махсус ниятләп эшләнми.
Ә инде кеше аны алдан ук ниятләп йотса, аларның икесенең фикере буенча да ураза бозыла.
Әбү Йосыф фикере буенча шәригать күзлегеннән караганда ураза косыкның чыгуы нәтиҗәсендә бозыла, ә Мөхәммәд фикере буенча, косучының моны ниятләп эшләве
нәтиҗәсендә бозыла. Аларның икесенең дә фикере буенча, әгәр косык авызны тутырмаса
һәм кире китсә, ураза бозылмый. Әгәр кеше ниятләп косса, һәм косык авызны тутырса, моны
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С.: Кайсы очракларда ураза каза кылына һәм кәффәрат түләнелә?
Җ.: Әгәр кеше алдан ниятләп җенси якынлык кылса, ниятләп ашаса,
эчсә, яки дәваланса, аның уразасы бозыла.
С.: Нәрсә ул кәффәрат, ул ничек түләнелә?
Җ.: Әгәр мөмкин булса, кол азат итәргә, анысын булдыра алмаса, бербер артлы ике ай дәвамында ураза тотарга. Мондый кәффәратны ураза аенда
һәм ураза тотарга ярамаган көннәрдә үтәргә ярамый. Боларын булдыра алмаса алтмыш ярлыны ашатырга тиеш.
С.: Рамазан аеннан башка вакытларда тоткан ураза бозылса,
кәффәрат түләнеләме?
Җ.: Рамазан аеннан башка вакытларда тоткан ураза бозылса, кәффәрат
түләнелми хәтта бу ураза рамазан аенда калган уразаны тулыландыру булса да.
Уразаны бозмый торган нәрсәләр
С.: Уразаны нәрсәләр бозмый һәм ураза тотучы белән кайвакыт нинди
очраклар була?
Җ.: Әгәр ураза тотучы үзенең ураза тотуын онытып ашаса, эчсә, якынлык кылса, поллюция күренеше булса, хатынына карап мәние чыкса, тәненә
шифалы май (мазь) сөртсә яки берәр нәрсәсе киселсә, сөрмә тартса, хатынын үпсә, ураза бозылмый.
Ураза тотучыга мәкруһ булган гамәлләр
С.: Уразада нәрсәләр эшләргә ярамый?
Җ.: Ураза тотучыга үз теләкләрен тотып кала алуына ышанмаса, үбешү
мәкруһ. Шулай ук берәр нәрсәнең тәмен татып карау, сагыз чәйнәү, порошок яки паста белән теш чистарту.

ниятләп эшләү сәбәпле аның уразасы бозыла. Моңа карата иҗмаг хөкеме бар. Кеше ниятләп
косуы белән үк уразасын боза, шуңа күрә аның күпме косуы, кире йотуы, йотмавы исәпкә дә
алынмый. Ягъни, мәзхәбнең төп фикере Мөхәммәд «Әл-Кәфи»дә искә алынган сүзләренә туры
килә. Дәвам итеп шуны да әйтергә кирәк: әгәр косык үзлегеннән кире китсә, Әбү Йосыф фикере буенча, ураза бозылмый. Ләкин ул аны ниятләп эшләсә, бу очракта ике хөкем бар: берсе буенча ураза бозылмый, ә икенчесе буенча, бозыла, чөнки ул алдан ниятләп гамәл кылды. Зөфәр
белән Мөхәммәд икесе дә аз гына булса да косык, нигездә, уразаны боза, чөнки ул чисталыкны
боза дигән фикердә торалар» («Фәтхе-л-кадир», II, 260 бит).
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Уразаны каза кылу
С.: Рамазан аеның каза уразаларын Рамазан ае бетүгә үк каза кылырга
кирәкме?
Җ.: Бу шарт булып тормый, кайчан тели шунда каза кыла ала.
С.: Әгәр берәү каза кылуын икенче Рамазан ае башланганчыга кадәр сузып килсә, нишләргә?
Җ.: Башта башланган рамазан уразасын тотарга, аннан калдырган
көннәре өчен каза кылырга тиеш.
С.: Әгәр берәү Рамазан аеннан каза уразалары калган булып, үлгәннән
соң үзенең милкеннән кәффәрат түләргә васыять итеп калдырган булса,
аның вәкиленә нишләргә?
Җ.: Мондый васыять үлгән кешенең милкеннән 1/3 өлеше алып түләнелә.
Һәрбер калдырган көн өчен ярта сагъ бодай яки бер сагъ арпа, хөрмә белән
бер мескенне ашатырга кирәк.
Нәфел уразасы
С.: Рамазаннан тыш тагын нинди дә булса ураза бармы?
Җ.: Рамазан уразасы ул – фарыз, безнең бурычыбыз, ә калган уразалар
ирекле – нәфел уразалары, бу уразаларны тота икән, кеше Аллаһтан әҗерсавап ала, иншә Аллаһ.
С.: Ураза тотарга ярамаган көннәр бармы?
Җ.: Елның биш көнендә ураза тотарга ярамый, алар түбәндәгеләр:
Ураза һәм Корбан гаетендә, Корбан гаете артыннан килүче өч көндә
нәфел уразасы тотарга ярамый (тәшрик көннәре)1.
С.: Нинди дә булса нәфел уразаларының башка уразалардан фазыйләтлерәкләре бармы?
Җ.: Әйе, бар. Һәм бу хакта хәдисләрдә әйтелә:
Гайшә (Аллаһ аннан разый булсын): «Пәйгамбәребез ( )ﷺдүшәмбе
һәм пәнҗешәмбе көннәрендә ураза тотты»2 дип хәбәр иткән.
Әбү Һөрәйрәдан (Аллаһ аннан разый булсын) Пәйгамбәребезнең ()ﷺ:
«Эшләр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрдә карала, һәм минем эшемнең
ураза тоткан хәлемдә каралуын телим»3 дигән сүзләре китерелә.
1
Тәшрикъ – «киптерергә», «итне кояшта киптерү-каклау», бу көннәрдә гарәпләр корбан
итләрен кояшта киптергәннәр, ягъни, каклаганнар (тәрҗемәчедән).
2
Бу хәдисне тапшыручы әт-Тирмизи, ул «Мишкат әл-масабих»та күрсәтелә.
3
Шунда ук.
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Шулай ук Әбү Һөрәйрәдан (Аллаһ аннан разый булсын) хәбәр ителгәнчә
Пәйгамбәребез ( )ﷺтулган ай көннәрендә1 өйдә дә һәм сәфәрдә дә ураза
тота торган булган2.
Әбү Катадан «Пәйгамбәребезнең ()ﷺ: «Гарәфә көнендә тоткан ураза өчен3 Аллаһ Тәгаләгә минем киләсе елымдагы һәм аннан соңгы тагын
бер елымның гөнаһларын гафу итәр дип өметләнәм. Ә Гашура көнендә тоткан ураза өчен Аллаһ Тәгалә киләсе елымның гөнаһларын гафу итәр дип
өметләнәм» – дигән сүзләре ирештерелгән.
Әбү Әюп әл-Әнсаридан (Аллаһ аннан разый булсын) китерелгәнчә
«Пәйгамбәребез ()ﷺ: «Кем Рамазан аенда һәм шәүвәл4 аеның алтынчы
көнендә ураза тотса, гомере буе ураза тоткан кебек булыр»5 – дигән.
Әл-игътикяф
С.: Әл-игътикяф нәрсә ул?
Җ.: Игътикяф – ул ниятләп мәчеттә калу6. Рамазан аенда соңгы ун көндә
мәчеттә тору сөннәт-и мөәккәдә. Ният кылганнан соң бер сәгать кадәр вакыт
мәчеттә калу мөстәхәбтер. Мәчеттә калу исә ваҗибтыр. Әгәр бер мәхәлләдә
яшәүчеләр арасыннан бер генә кеше игътикяф кылса да, шунда яшәүчеләр
өчен сөннәт үтәлгән булып санала, әгәр бер үтәүче дә булмаса, бу мәхәллә
халкы сөннәтне үтәмәгән булып санала.
С.: Шәригать белән ныгытылган башка төрле игътикяф бармы?
Җ.: Әйе, моннан тыш яхшырак игътикяф һәм мәҗбүри игътикяф бар.
Иң кыска булган игътикяф ул мәчеттә бер сәгать булудыр. Моны мәчеткә
кергән саен игътикяф кылмакны ниятләп башкарып була. Болай булганда
кеше мәчеттән чыкканчы игътикяфын саклый.
С.: Игътикяф кайчан ваҗиб була?
Җ.: Әгәр дә кеше мәчеттә бер көн калырга нәзер итсә, игътикяфны үтәү
ваҗиб була.
Бу көннәр ак дип атала, чөнки төннәр тулы балкыганга якты булган (тәрҗемәчедән).
Бу хәдисне тапшыручы ан-Насаи, ул «Мишкат әл-масабих»та күрсәтелә, ә бу хәдиснең
ат-Тирмизи тапшырган шәкелендә ән-Насаи «бу айның унөченче, ундүртенче, һәм унбишенче
көннәредер» – ди.
3
Ягъни, зөлхижжә аеның 9 нчы көнендә хаҗ кылмаучыларга тәкъдим ителә (тәрҗемәчедән).
4
Шәүвәл ае — ай календареның 10 нчы ае.
5
Бу хәдисне Әбү Катададан һәм Әбү Аюбтан (Аллаһ алардан разый булсын), Мөслим
тапшырган.
6
Игътикяф булган мәчеттә булу нияте белән, бу хакта «Әл-Бәхер әр-раикъ»та әйтелә
(II, 322 бит).
1
2
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С.: Әгәр берәү берничә көн дәвамында мәчеттә игътикяф кылырга
ниятләсә, ул төнлә дә игътикяфта булырга тиешме?
Җ.: Әйе, ул төнлә дә анда булырга тиеш гәрчә бу хакта әйтелмәгән булса да.
С.: Бу кешенең нәзере буенча, ураза тоту игътикяфның мәҗбүри
шартымы?
Җ.: Әйе, бу мәҗбүри1.
С.: Игътикяфта булучыга нәрсәләр рөхсәт ителми?
Җ.: Якынлык кылу һәм бу хәлгә китерүче бөтен гамәлләрне кылу тыела.
Әгәр үпкәндә һәм назлаганда мәни чыкса, хәтта кеше онытылып яки төнлә
булса да, ул чакта игътикяф бозыла һәм кәффәрат кылырга кирәк.
С.: Игътикяфта булучыга мәчеттән чыгарга ярыймы?
Җ.: Ул кече һәм олы хәҗҗәт кылмак өчен генә мәчеттән чыгып керә
ала. Әгәр ул сәбәпсез рәвештә мәчеттән бер сәгатькә чыгып китсә, игътикяф
бозыла. Бу Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикередер. Аның ике
шәкерте исә: «Аның игътикяфы әгәр мәчеттән чыгып киткәненә ярты көн
үтмәсә бозылмый», – дигәннәр
С.: Әгәр берәү җомга намазы укылмый торган мәчеттә игътикяфта
булса, җомга җиткәч, ул нишләргә тиеш?
Җ.: Ул җомга вакыты җиткәндә җамигъ мәчетенә барып, андагылар
белән бергә җомга намазында катнаша. Җомга намазы тәмамлануга үз урынына кире кайтып, игътикяфын дәвам итә.
С.: Игътикяф тотучыга нәрсәләр рөхсәт ителә?
Җ.: Аңа мәчеттә йокларга, ашарга, эчәргә, товарны анда кертмичә генә
сату-алу белән шөгыльләнергә рөхсәт ителә.
С.: Игътикяфта булучының мәчеттә сөйләшмәүләрен күрергә туры
килә, алар игътикяфта булучы мәчеттә сөйләшергә тиеш түгел дип уйлыйлар – фикъһы белгечләре бу хакта нәрсә диләр?
Җ.: Игътикяфта булучыга мәчеттә сөйләшергә ярый, бу тыелмаган,
ләкин яхшы сүзләр генә сөйләшергә, начар сүзләрдән тыелырга кирәк. Әгәр
кеше игътикяфта вакытта сөйләшмәүне игътикяфның бер өлеше дип санаса,
бу дөрес түгел.
1
Әгәр ул: «Мин Аллаһ каршында игътикафта булам» дип ниятләсә, ул игътикафта булырга бурычлы була һәм ураза тотарга тиеш була. «Әз-Заһирийя»да әйтелгәнчә, игътикафта
ураза тоту шарты шуннан килә, ә ураза игътикафның бер өлеше булган өчен түгел. Әгәр берәү
Рамазан аенда игътикафта булырга нәзер әйткән булса, аның нәзере дөрес санала. «Әл-Фәтавә
әл-һиндия» дә шулай диелә (I, 211 бит).
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ХАҖ КИТАБЫ
С.: Әл-Хаҗ сүзенең сөйләмдәге мәгънәсен аңлатсагыз иде. шәригатьтә
ул нинди әһәмияткә ия?
Җ.: Сөйләмдәге мәгънәсе – «ниндидер бөеклеккә омтылу»,
ә шәригатьтәге әһәмияте – «билгеле бер урынга1, билгеле бер вакытта, билгеле бер гамәлләр белән зыярәт кылудыр». Биредә «билгеле бер урынга» –
дию, ул Изге Кәгъбәтулла һәм Гарәфәт тавы үзәнлеге хакында әйтелә; ә билгеле бер вакыт – дигәне, тәваф кылырга һәм Гарәфәт тавында тору өчен
билгеләнгән вакыттыр; билгеле гамәлләр белән зиярәт кылу – дигәне ихрам хәлендә булу, хаҗ кылу һәм Гарәфәт тавында тору белән, тәваф кылу
ниятендә булуны күздә тота.
С.: Ислам динендә хаҗга карата шәригатьнең нинди хөкемнәре бар?
Җ.: Хаҗ – Ислам дине әркәннәренең берсе. Моны кире каккан
диннән читтә тора. Аллаһ Тәгалә: «Әгәр шул юлны үтәрлек көчләре булса, кешеләр Изге Кәгъбәтуллага барып, Аллаһ каршында хаҗ кылырга
бурычлы,. Әгәр кемдә булса моңа ышанмаса, аңа Аллаһның мохтаҗлыгы
юк. «Ул Кәгъбәтуллаһта билгеле галәмәтләр бар, шулардан берсе Ибраһим
пәйгәмбәрнең ташка баткан аяк эзләредер. Анда кергән кеше гаепле булса да, анда чагында хөкем ителүдән иминдер. Көче җиткән кешеләргә
Аллаһыга гыйбадәт өчен хаҗ кылу фарыз. Берәү хаҗның фарыз булын инкяр
итсә, яки көче җитеп тә хаҗ кылмаса, зарары үзенә. Аллаһ бөтен галәмнәр
мәхлугыннан мөстәгънидер, һичберсенең гамәленә мохтаҗ түгел, карышкан
кешеләрне газап кылыр» (3: 97).
С.: Хаҗ кылу кемгә вәҗиб?
Җ.: Хаҗ кылу – ирекле, акыллы, балигълыкка ирешкән мөселманга
сәфәре тәмамланганчы транспорт белән тәэмин итә алырлык һәм шул ук
вакытта гаиләсенең ул кайтканчы кирәкле чыгымнарына тотарлык малы
булган кешегә фарыздыр.
С.: Хатын-кызның хаҗ кылуы хакында өстәмә шарт бармы?
Җ.: Әйе, бар. Ул хаҗга мәхрамсыз бара алмый, әгәр ул Мәккәдә намазны
кыскартып укырлык ара кичәр булса, аның белән ире яки башка мәхрамы
булырга тиеш.
1
«Билгеләнгән урын» дигәндә бу очракта Изге Кәгъбәтулла һәм Гарәфәт тавы турында әйтелә «Билгеләнгән урын» тәваф өчен билгеләнгән вакыт, Гарәфәттә булу вакыты.
«Билгеләнгән гамәлләр» дигәне Гарәфәттә булу һәм тәваф кылу нияте белән ихрам халәтендә
булудыр.
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Хаҗның фарызлары, ваҗиблары һәм сөннәтләре
С.: Хаҗның фарызлары ниндиләр?
Җ.: Хаҗның өч фарызы бар: ихрам кию; Гарәфәт тавында басып тору;
тәваф кылу;
С.: Хаҗның ваҗиблары ниндиләр?
Җ.: Алар түбәндәгеләр:
1. Корбан гаете көненең таңы атканда Мөздәлифә үзәнлегендә басып
тору;
2. Сафа һәм Мәрва таулары арасында йөгерү;
3. Таш ату;
4. Саубуллашу тәвафы;
5. Чәчне кыскарту яки кыру;
6. Кояш баеганчы Гарәфәт тавында басып тору;
7. Корбан чалу;
8. Мөфриднең1 тәртибе болай: башта таш ата, аннан соң чәчен кыра
яисә кисә.
9. Карин2 һәм мөтәммәтигның3 тәртибе баштан таш ата, аннары корбан
чала, ахырдан чәчен кыра яки кисә.
10. Зыярәт тәвафын4 корбан көннәренең берсендә үтәү.
11. Чәч кыру яки кисү изге әл-Хәрам җирлегендә булырга тиеш.
12. Корбан көннәрендә хаҗ кылу.
С.: Хаҗның сөннәтләре нинди?
Җ.: Карин һәм ерактан килүче (мөфрид) килеп җиткәч тәваф итәр.
1. Тәваф өчен ихрам кигәннән соң Сафа һәм Мәрһәм таулары арасында
йөгерергә ниятләү.
2. Зөлхиҗҗәнең сигезенче көнендә Минага барып куну.

1
Ифрад яки әл-ифрад – хаҗның бу төре бары тик хаҗ йолаларын үтәүне генә күз алдында
тота (тәрҗемәчедән).
2
Карин (кыран яки әл-кыран кылучы) – хаҗ кылу рәвеше, хаҗи бу вакытта хаҗ белән
гомрәне бергә кылуны ниятләп ихрам хәленә керә (тәрҗемәчедән).
3
Мөтәммәтиг (тәмәттуг яки әт-таматтуг кылучы) – хаҗ кылу рәвеше, хаҗ кылучы башта
гомрә хаҗы гамәлләрен кыла, ә аннан соң төп хаҗ гамәлләрен кыла.Шуның өстенә хаҗи иң
әүвәл гомрә кылу нияте белән генә ихрам хәленә керә, аннан соң аны кылгач, ихрам хәленнән
чыга һәм олы хаҗ башлану көнен көтә, шуннан соң ул яңадан Мәккәдә яшәгән җирендә ихрам
хәленә керә (тәрҗемәчедән).
Хаҗга багышланган бу төрләр барысы да алдагы бүлекләрдә каралачак (тәрҗемәчедән).
4
Тәваф әз-зийара яки тәваф әл-ифадә – бу тәваф, хаҗның фарызы, боерылган элементы
(тәрҗемәчедән).
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3. Гарәфә көнендә (зөльхиҗҗәнең тугызынчы көне) кояш чыкканнан
соң Минадан Гарәфә тавына чыгу1.
4. Корбан чалу көнендә Мөздәлифәдә куну.
5. Гарәфә тавында госел алу.
6. Корбан чалуның калган көннәрендә Минада куну.
Микатлар2 һәм ихрам (хаҗ һәм гомрә кылу өчен
Мәккәгә кергәндә ихрам кигән хәлдә керергә кирәк булган урыннар)
С.: Ихрам хәленә кергәч кенә үтәргә мөмкин булган микатларны
аңлатсагыз иде?
Җ.: Пәйгамбәребез ( )ﷺшундый биш урынны-микатны билгеләде:
1. Мәдинә әһелләре һәм шул яктан килүчеләр өчен ул урын – Зөльхәлифә; 2. Гыйрак ягыннан килүчеләргә – Зәтү-Гыйрак; 3. Сүрия һәм Ливан
ягыннан килүчеләргә – әл-Җөхфә; 4. Нәҗдә ягыннан килүчеләргә – Карен;
5. Йәмән ягыннан килүчеләргә – Йәлүмлүм3.
С.: Бу микатлар ерактан килүчеләр өчен, ә микатның үзендә яшәүчеләргә
микат кайда?
Җ.: Аларга әл-Хил (микат һәм әл-Хәрам арасында булган җирлек)
дип аталган урын микат булып тора. Гомрәгә килгәндә – әл-Хил, ә хаҗга
килгәндә – әл-Хәрам дигән урын микат булып санала.

1
Тарвийа яки ат-Тарвийа – зөлхиҗҗә аеның сигезенче көне бу көнне хаҗиләр үзләренең
хайваннарына су эчергәннәр, һәм запас су җыеп куйганнар, (шуннан чыккан бу сүз – аттарвийа) һәм шуннан соң Мәккәдән чыгып, Минага барганнар (тәрҗемәчедән).
2
Микат яки әл-микат – микат сүзенең турыдан-туры мәгънәсе гарәпләрдә «чик», «кырый», «чик сызыгы», шәригать терминологиясе күзлегеннән караганда микат – билгеле вакыт
һәм территория чикләре, алар ихрам хәленә керү өчен билгеләнә (тәрҗемәчедән).
3
Бу микатларны, Пәйгамбәребез ( )ﷺбилгеләп куйган:
Беренчесе: Зө-л-холейфа, хәзер ул Абьйар-и Гали, ул Изге Мәккә юлында, пәйгамбәрлек
нуры белән яктыртылган Мәдинәдән якынча ундүрт чакрым ераклыкта урнашкан.
Икенчесе: Зату Гыйрк, бу микат Гыйракта яшәүчеләр өчен, аның урыны хәзер төгәл генә
билгеле түгел, һәм Гыйракта яшәүчеләр Мәдинә аша үтеп, ихрамга Зө-л-холейфада керәләр.
Өченчесе: Әл-Җохфа, элегрәк Пәйгамбәребез()ﷺвакытында бу зур торак пункт булган,
ул Мәккәгә бару юлында бераз сулдарак, Рабигадан якынча кырык мил ераклыкта. Тик хәзер
инде бу торак пункт ташланган һәм хаҗиләр юлы аннан үтми, һәм әш-Шәмдә яшәүчеләр барысы да ихрам хәленә шуннан үтү сәбәпле Зө-л-холейфада керәләр.
Дүртенче: Карн, бу микат Нәҗеддә яшәүчеләр өчен һәм көн якта яшәп, Мәккәгә шул яктан
килүчеләр ихрам хәленә шунда яки шул далада керәләр.
Бишенчесе: Йалүмлүм, хәзерге чорда Сәгъдийа дип атала, Изге Мәккәгә бару юлында
Йеменнән килүчеләр бу тау яныннан үтәләр.
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С.: Микатка кадәр ихрам кияргә ярыймы?
Җ.: Әйе, әгәр кеше хаҗ айларында берәр тыелган нәрсәне бозудан курыкмаса, ихрам киюе хәерлерәк.
С.: Әгәр кеше ихрам хәлгә кермичә микатны үтеп чыкса, нишләргә
тиеш?
Җ.: Бу рөхсәт ителми. Әгәр ул ихрам хәленә кермичә микатны үтеп чыккан икән, ул вакытта корбан чалырга тиеш.
С.: Әгәр Мәккәгә киткән кеше юлында микат тапмаса, аңа нишләргә?
Җ.: Әгәр Мәккәгә киткән кеше юлында микат тапмаса, микатлар арасындагы сызыкны үткәндә ихрам хәленә керергә кирәк.
С.: Ихрамлы булу нәрсә ул?
Җ.: Ихрам ул – тәлбия белән Аллаһны сәламләп, хаҗ яки гомрә кылырга
ниятләү1.
С.: Ихрам хәленә керүнең сөннәткә туры китерелгән тәртибе бармы?
Җ.: Әйе, әгәр кеше ихрам хәленә керергә ниятләсә, аңа госел яки тәһарәт
алырга, тегелгән җөе булмаган ике кисәк пакь тукыма белән уранырга. Аның
бер кисәге билгә уранылырга тиеш, әгәр булса ислемай сөртергә, каплаулы
баш белән ике рәкәгать намаз укырга кирәк, аннан соң баш киемен салып,
хаҗ кылуга ният кылу сүзләре әйтелә: «Аллаһуммә инни уридул-хаҗҗә
фәяссирһу ли уә тәккаббәлһу минни». Тәрҗемәсе: Йә Аллаһ, мин хаҗ кылырга ниятләдем, аны миңа җиңеләйт һәм миннән кабул ит». Аннан соң ул
Аллаһны сәламләү сүзләре әйтә: «Мин синең каршыңда, я Аллаһ, мин синең
каршыңда. Дөреслектә, хәмед Сиңадыр, нигъмәт һәм куәт Синдәдер, Сиңа
тиңе юктыр!»
ك
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Һәрбер гыйбарәгә нәрсәдер өстәргә мөмкин, ләкин башка сүзләр белән
бутарга ярамый. Бу тәлбияне әйткәннән соң кеше ихрам хәленә керә һәм аңа
билгеле булган тыелулар йөкләнә.
С.: Әгәр хатын-кызның хәез һәм нифас вакыты булса, аңа ихрам хәленә
керергә мөмкинме?
Җ.: Әйе, ихрам хәленә керергә мөмкин, моның өчен хәез тәмамланганын
көтмичә, урын тапса госел алырга һәм чәчен тарарга, ике рәкәгать ихрам
1
Ниятне тәлбия белән әйтү шарт булып тормый, бу сөннәттер һәм Аллаһны төрлечә искә
алу белән алып барылырга тиешлеге шарт булып тора. Шуңа күрә кеше тәлбия әйтә икән, ул
аны, һичшиксез, теле белән әйтергә тиеш, әгәр ул йөрәге белән әйтсә, бу игътибарга алынмый.
«Рәдде-л-мохтар» да шулай диелә (II, 158 бит).
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намазын укымыйча хаҗга яки гомрәгә ният кыла һәм Аллаһны сәламләү
сүзләрен әйтергә тиеш. Мәккәгә килеп җиткәч, кан агуы тәмамланганын
көтәр, аннары госел алып, тәваф кылыр.
Ихрамның тыелулары
С.: Ихрамның тыелулары ниндиләр?
Җ.: Алар түбәндәгеләр:
1. Буш сүз сөйләшү.
2. Җимагъ кылу.
3. Бәхәсләшү, тарткалашу.
4. Җирдә йөрүче хайваннарны, кошларны үтерү.
5. Ауга чыгу.
6. Ауда хайванның яшеренгән урынын әйтеп аучыга ярдәм итү.
7. Тегелгән һәм гәүдә чалымнарын күрсәтә торган кием кию.
8. Пирчәткә һәм аяккиеме кию (сандалие булмаган очракта аяк киеменең
тубыкка кадәрге өлешен кисеп атарга кирәк)
9. Башны яки битне каплау.
10. Ислемай сөртү.
11. Кырыну чәч кыскарту яки тәндәге төкләрдән арыну.
12. Тырнак кисү.
13. Зәгъфран яки кыргый сафлор белән юылмаган, һәм аңардан шул
үсемлекләрнең хуш исе килеп тормаган, сары агач суына манылган кием кию.
С.: Бу тыелулар хаҗда да, гомрәдә дә бер үк төсле буламы?
Җ.: Бу тыелулар хаҗда да, гомрәдә дә бер үк төсле.
С.: Ир-атка һәм хатын-кызга бер үк булган яки хатын-кыз өчен генә
искәрмә булып килгән тыелулар бармы?
Җ.: Киемгә кагылышлы булганнары бар: хатын-кыз ихрам кими,
ә үзенең гадәти киемендә була, башы капланган хәлдә кала, ләкин йөзе ачык
булырга тиеш.
С.: Ихрам хәлендәге кешегә госел алырга ярыймы?
Җ.: Әйе, ихрам хәлендәге кешегә госел алырга ярый, ләкин сабын кебек
нәрсәләр кулланырга һәм тәнендәге керне юып төшерегә ярамый.
С.: Ихрам хәлендә булган кешегә өй ышыгында качып торырга, берәр
төзелеш янында яки машина янында яисә чатыр янында ышыкланып тору
ярыймы?
Җ.: Болар барысы да рөхсәт ителә.
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С.: Хаҗ кылганда тәлбия сүзләрен күп әйтүнең хөкеме ничек?
Җ.: Намаздан соң, иртән уянганда һәм йокларга ятканда, шулай
ук кешеләр белән транспортта очрашканда тәлбия әйтү мөстәхәб һәм
мәндүбтер.
Мәккәгә керү һәм тәваф-и кодүм (килеп җитү тәвафы)
С.: Хаҗи әл-мөфрид Мәккәгә кергәннән соң ни эшләргә тиеш?
Җ.: Беренчедән, тәһарәт алып, әл-Хәрам мәчетенә юнәлә. Мәчетне
күрүгә тәкбир, тәхлил (лә иләһә иллә Аллаһ) әйтергә, аннан соң тәваф кылырга, ягъни Кәгъбәне җиде мәртәбә әйләнергә тиеш. Бу гамәл микатларга
чит җирләрдән килгән кешеләргә сөннәттер һәм ул тәваф-и кодүм дип атала. Мәккә әһелләренә, микатларга анларның якын тирәсеннән килүчеләргә
тәваф-и кодүм кылу кирәкми1.
С.: Тәваф ничек кылына?
Җ.: Тәваф Кәгъбәнең тышкы почмагында урнаштырылган әл-Хәҗәр әләсвадтән, ягъни Кара Таштан башлана. Аңа йөз белән борылып, ике кулны күтәреп тәкбир һәм тәхлил әйтәләр, әгәр мөмкинлек булса, уң кул белән
ташка кагылырга яки аны үбәргә кирәк. Әгәр мөмкин булмаса, бер әйбер
белән ташка кагылып, шул әйберне үбәргә кирәк була. Әгәр бу да мөмкин
булмаса, кара ташка каршы басып, тәкбир вакытында ике кулны колакка
кадәр күтәреп, аннан соң ташка тигән кебек ишарәләп кулларны үбәргә
кирәк. Шуннан соң сул як белән Кәгъбәгә борылып һәм аның ишеге ягына
юнәлеп, тәваф кылына. Әл-Хатыйм2 дивары артыннан үтеп, аннан соң әрРөкне-л-йәмәни почмагын үткәндә почмакка һәм таш яныннан үткән саен
ташка кагылып үтәргә кирәк. Бу тәваф җиде мәртәбә кабатлана һәм һәрбер
тәваф ташка кагылудан башлап, ташка кагылу белән тәмамлана.

1
«Гуньяту-н-на́сик» авторы: «Бу микат чикләренең тышында яшәүчеләр һәм ифрад белән
кыран үтәүчеләр өчен сөннәттер» ди. Әгәр хаҗ кылучы Мәккәгә хаҗ башланганчы килсә, ул вакытта тәваф әл-кодүм гомрә кылучы өчен дә, таматту’ кылучы өчен дә һәм Мәккәдә яшәүчеләр
өчен дә һәм Мәккә белән микатлар арасында яшәүчеләр өчен дә сөннәт булмый . «Әс-Сираҗ»да
һәм бүтән китапларда да шулай диелә. Ә «Фәтхе-л-кадир»дә, бу микат чикләрендә яшәүчеләр
өчен генә сөннәттер...» диелә.
2
Әл-Хатыйм яки Хиҗр-е Исмәгыйл – ак мәрмәрдән дагасыман итеп урнаштырылган –
Кәгъбәтулланың төньяк Гыйрак һәм көнбатыш Сүрия почмагын тоташтыручы стена, әлХатыймның биеклеге метрга якын, калынлыгы – метр ярым, ярым әйләнәнең озынлыгы
17, 75 метр (тәрҗемәчедән).
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Әр-рамел һәм әл-идтыйба (тукыма чорнау)
С.: Без кайбер тәваф кылучыларның вак адымнар белән тиз-тиз
йөрүләрен күрәбез, алар ихрамның бер ягын уң як култык астына кыстыралар, уң җилкәләре ачык тора, ихрам тукымасының ике очы да сул як
җилкәгә ташланган була. Моңа карата шәригать хөкемнәре ничек?
Җ.: Сафа һәм Мәрва таулары арасында йөгергән вакытта гәүдәгә тукыма
чорнау сөннәт. Шулай ук таулар арасында беренче өч мәртәбә рамел кылу
сөннәт.
С.: Сөннәт буенча әр-рамел ничек эшләнелә?
Җ.: Җилкәләрне артка җибәреп, горур баручы сугышчы кебек тиз барырга кирәк.
С.: Әл-Идтыйба (тукыманы сул җилкә аша ташлау) ничек эшләнелә?
Җ.: Хаҗ кылучы тукыманы башта гәүдә тирәли чорнарга, ә аннан соң
тукыманың ике башын сул җилкәгә ташларга кирәк, шул ук вакытта аның
уң як җилкәсе ачык калырга тиеш.
Тәвафтан соң ике рәкәгать
С.: Кеше тәвафтан соң берәр нәрсә эшләргә тиешме?
Җ.: Әйе, тәвафтан соң ул ике рәкәгать намаз укырга тиеш.
С.: Тәвафтан соң ике рәкәгать намаз кайда укыла?
Җ.: Бу ике рәкәгать намазны Ибраһим мәкаме1 янында уку яхшырак,
ул урын Кәгъбә белән намаз укучылар арасында була. Әл-Хәрам мәчетенең
башка урынында да укырга ярый.
С.: Бу намазда нинди сүрәләр уку яхшырак, билгеле бер сүрәләрне уку
сөннәтме?
Җ.: Мөслимнең2 Җәбирдән (Аллаһ алардан разый булсын) китергән
хәдисендә: «Пәйгамбәребез ( )ﷺбу намазда «Кәфирун» һәм «Ихлас»
сүрәләрен укыган», – дип әйтелә.
1
Ибраһим макаме – пыяла астында металл белән эшкәртелгән Ибраһим (Аллаһтан аңарга
тынычлык булсын), пәйгамбәрнең аяк эзләре. Ибраһим (Аллаһтан аңарга тынычлык булсын),
Кәгъбәтулланы төзегәндә шул таш өстендә Исмәгыйльне җилкәсенә күтәргән килеш басып иң
өске өлешне эшләгәнне күзәткән дип сөйлиләр (тәрҗемәчедән).
2
Мөслим моны Пәйгамбәребез ()ﷺнең саубуллашу хаҗындагы тарихны сөйләгәндәге
хәдисендә тапшырган.
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Әс-сәгъи (Сафа белән Мәрва таулары арасында йөгерү)
С.: Сафа белән Мәрва таулары арасында йөгерү ничек булырга тиеш?
Җ.: Әгәр Хаҗ кылучы әс-Сәгъи кылырга теләсә тәвафның ике рәкәгать
намазыннан соң Кара таш ягына борылып, аңа кагылырга, аннан соң Сафага
әзрәк күтәрелеп, шушы аятьне укый:
ّ صفَا َو ْال َمرْ َوةَ ِمن َش َعآئِ ِر
َّ ﴿ إِ َّن ال
للاِ فَ َم ْن َح َّج ْالبَيْتَ أَ ِو ا ْعتَ َم َرفَالَ ُجنَا َح َعلَ ْي ِه أَن يَطَّوَّفَ بِ ِه َما َو َمن
ّ تَطَ َّو َع َخيْراً فَإِ َّن
﴾للاَ شَا ِك ٌر َعلِي ٌم
«Сафа һәм Мәрһәм таулары, әлбәттә, Аллаһыга гыйбадәт кыла торган
урыннарның билгелеләредер. Берәү, Кәгъбәттулланы тәваф кылып, хаҗ
гамәлләрен үтәсә, яки нәфел-хаҗ кылса, Сафа һәм Мәрһәм тауларын тәваф
кылуда ул кешегә гөнаһ юктыр. Ягъни, фарыз хаҗга хәтле яки хаҗдан соң
шул тауларны тәваф кылучыга гөнаһ юк, ә савабы бар. Берәү фарыз хаҗда
бу тауларны тәваф кылганнан соң янә нәфел тәвафны кылса, һичшиксез,
Аллаһ әҗерен бирүче һәм белүчедер» (2: 158).
Аннан соң ул кыйблага йөзе белән борыла: «Аллаһу әкбәр» һәм «Лә
иләһа иллә-Ллаһу» дип әйтә, шуннан соң Пәйгамбәребезгә ( )ﷺсалават
әйтергә, Аллаһ Тәгаләдән үзең мохтаҗ булган нәрсәләрне сорап дога кылырга, һәм өч мәртәбә:
ُ  لَهُ ْال ُم ْل،ُك لَه
َي ٍء قَ ِدي ٌر
َ َري
َ ص َد
ْ ك ولَهُ ْال َح ْم ُد وهُ َو َعلَى ُكلِّ ش
َ َق هللاُ َو ْع َدهُ َون
َ
ِ ص َر آل إِلَهَ إِ َّل هللاُ َوحْ َدهُ الَ ش
َ
َ
ْح
َاب َوحْ َد ُه
ز
األ
م
ز
ه
و
َ
َ
َ َ َُع ْب َده
«Ләә илаһә иллә Аллаһу уәхдәһу ләә шәрикә ләһ, ләһу-л-мүлкү уә ләһул-хәмдү уә һуә галә кулли шәйиң кадыйр,садака Аллаһу уәгдәһу уәә насара габдәһү уә һәзәмәл әхзәбә уәхдәһу», – дип әйтергә кирәк. (Мәгънәсе:
Аллаһтан башка һичнинди илаһ юк. Аңа тиңнәр юк, мөлкәт Аныкы гына
һәм хәмед – мактаулар Аңа гына һәм Ул һәрнәрсәдән дә кодрәтлерәк, Аллаһ
үзенең вәгъдәсен тотты һәм үзенең колына җиңү бирде һәм берүзе гаскәрне
тар-мар итте») .
Шуннан соң хаҗига Мәрва тарафына борылырга һәм яшел баганага
якынайгач, икенче баганага кадәр йөгерә башларга кирәк, һәм бу вакытта шушы сүзләрне әйтә: «Раббигъфир уәрхәм уә әнтә-л-әгаззүл әкраму уә
тәҗәуәз гаммә тәгъләм» (мәгънәсе: Раббым, гафу ит һәм рәхимле бул, Син
иң Бөек һәм Юмарт, бөтен гөнаһларыбызны гафу кыл)1.
َربِّ ا ْغفِرْ َوارْ َح ْم َوأَ ْنتَ األَع َُّز ْالَ ْك َر ُم َوتَ َجا َو ْز َع َّما تَ ْعلَ ْم
1
Әт-Тәбараани Ибне Мәсгудтән, (Аллаһ аңардан разый булсын) тапшырган һәм бу турыда
«Җәмгы-л-фәваид»тә әйтелә.
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Икенче баганадан соң йөгерү атлауга күчә. Мәрвага менгәч, Сафада
нәрсә эшләнелсә, монда да шул ук гамәлләр кылына, һәм шулай ук 7 мәртәбә
кабатлана, ягъни сәгъи кылу Сафадан башланып, Мәрвада тәмамлана.
Сәгъи кылганда Аллаһны зикер итәргә һәм Коръән укырга, ике яшел багана
арасында йөргәндә йөрешне тизләтергә кирәк. Хатын-кызларга йөгерергә
кирәкми, гадәти адымнар белән йөрү дә җитә.
Мина үзәнлегенә бару һәм аннан Гарәфәт тавына китү
С.: Хаҗи тәваф-и кодүм һәм Сафа белән Мәрва арасындагы әс-сәгъи
кылуны тәмамлады, әле хаҗ тәмамланырга берничә көн бар, ул нишләргә
тиеш?
Җ.: Хаҗи тәваф-и кодүм һәм Сафа белән Мәрва арасындагы әс-сәгъи
кылуны тәмамлаганнан соң әл-Хәрам мәчетендә җәмәгать белән бергә биш
вакыт намаз укырга тиеш, чөнки бу мәчеттә намаз уку башка мәчеттә укуга
караганда 100 меңгә артыграк савапка ия.
Тәрвия көне туу белән, ягъни зөлхиҗҗәнең 8 нче көнендә Минага барып, зөлхиҗҗәнең 9 нчы көненең кояшы чыкканчыга кадәр анда калырга
тиеш. Һәм шунда җәмәгать белән бергә биш вакыт намаз укыла.
Кояш чыкканнан соң, Гарәфәт тавына барып, кояш баеганчыга кадәр
шунда торырга кирәк. Өйләдән соң имам кешеләр белән бергә өйлә һәм
икенде намазларын укый, алар алдында намаз уку, Гарәфә тавында басып
тору, Мөздәлифәгә килү, ташларны дөрес итеп ату, корбан чалу, ничек башны кыру һәм тәваф кылу хакында ике өлештән торган вәгазь сөйли. Аннан
соң югарыда искә алынган 2 рәкәгать намазны өйлә вакытында бер азан ике
камәт белән укыйлар. Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын), хаҗ өчен
ихрам кигән хәлдә һәм хаҗда имамның булуын шарт итеп куя. Әгәр берәү
үзе генә яки имам белән хаҗ өчен булмаган намазын укыса, аңа һәрбер намазын аерым укырга кирәк.
С.: Хаҗи намаздан соң нәрсә белән шөгыльләнә?
Җ.: Намаздан соң ул барлык хаҗилар белән бергә Гарәфәт тавына килә1,
анда госел ала, һәм кояш батканчыга кадәр гыйбадәттә була. «Рәхмәт» тавына тавына якын басып торып дога кылу мөстәхәб. Әгәр басып тора алмаса,
үзенең чатыры эчендә дә дога кыла ала, бу рөхсәт ителгән. Имамга Гарәфәт
тавында үзенең дөясе яки атына атланып тору һәм дога кылу һәм башкаларга хаҗ тәртипләрен өйрәтү мөстәхәб.

1

Батн-и Урана – бу Гарәфәт тавы чикләренә керми торган урын (тәрҗемәчедән).
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Мөздәлифә үзәнлегенә бару һәм анда булу
С.: Хаҗи Гарәфә көнне кояш бату белән нишләргә тиеш?
Җ.: Кояш батканнан соң Мөздәлифә үзәнлегенә килер шунда ахшам һәм
ястү намазларын азан һәм камәт белән имамга ияреп укырга тиеш. Ахшам
намазы Гарәфәттә дә, Мөздәлифәгә бару юлында да укылмас.
С.: Әгәр дә намазны ялгыз укысаң, бу ике намаз бергә кушылып укыламы?
Җ.: Әйе, кушылып укыла. Чөнки монда имам белән уку шарт түгел.
С.: Әгәр дә ахшам намазын Гарәфәдә, яисә Мөздәлифәгә бару юлында
укысаң, хөкеме нинди булыр?
Җ.: Болай уку ярамас, шулай укыган булса, намазын яңадан укыр.
С.: Бу ике намаздан соң ул нишли?
Җ.: Мөздәлифә үзәнлегендә таң атканчы төн уздырырга, таң аткач
иртәнге намазны укырга һәм кояш чыкканчыга кадәр Аллаһка догада булырга кирәк. Батн-и Мөхәссардан кала Мөздәлифәнең бөтен үзәнлеге хаҗ
кылучылар өчен тукталу урыны булып тора.
Минага бару, Джамрат әл-гакабәдә1 таш ату,
корбан чалу һәм чәч кистерү
С.: Мөздәлифәдә булганнан соң хаҗи нишләргә тиеш?
Җ.: Кояш чыгарга берничә минут калгач, Мина үзәнлегенә юнәлергә.
Барып җиткәч тә ул баганага җиде вак таш ата2. Һәр ташны атканда:
«Бисмилләһи, Аллаһу әкбәр, ридан лиррахмәни һәм рагъмән лишшәйтани»,
тәрҗемәсе: «Аллаһ исеме белән, Аллаһ бөек, Аллаһ разыйлыгы өчен һәм
шәйтанга каршы» – дип әйтелә. Таш атканнан соң тәлбия әйтүне туктатырга
һәм багана яныннан шул минутта ук китәргә кирәк.
С.: Хаҗига корбан чалу мәҗбүриме?
Җ.: Юк, мөфрид кылучыга корбан чалу мәҗбүри түгел, ләкин корбан
чалса яхшырак, мөстәхәбтер.
С.: Аннан соң нишләргә кирәк?
Җ.: Мөфрид хаҗи корбан көнендә таш атканнан соң чәчен кыра яки
кыскарта. Бу эшләрне эшләгәннән соң ихрам хәленнән чыккан дип санала
1
Бу Мина үзәненнән Мәккәгә таба барганда соңгы баганадыр. Хәзерге вакытта хаҗиларга
уңайлы булсын өчен багана урынына бетон җайланмалар куелган, бу хаҗ йолаларын кылуда
хәлне күпкә җиңеләйтә (тәрҗемәчедән).
2
Хөрмә (финик) төше яки фасоль зурлыгы кадәр (тәрҗемәчедән).
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һәм якынлык кылудан башка бөтен тыелулар өстеннән төшә. Ул үзе теләгән
киемне кия, хуш исле майлар сөртә, тырнакларын кисә ала. Мөтәмәттигъ
һәм карин хаҗилар таш атканнан соң корбан чалалар. Аннан соң чәчләрен
кыралар яки кыскарталар.
С.: Әгәр мөфрид хаҗи корбан чалырга теләсә, кайчан чәчен кыра яки
кыскарта ала?
Җ.: Корбан чалганчы яки чалгач кырырга яки кыскартырга мөмкин, тик
корбан чалганнан соң яхшырак.
С.: Ул чәчләрен кайда кыра яки кыскарта?
Җ.: Әл-Хәрам җирлегендә, ләкин башка урында кырса, корбан чалырга тиеш.
Зиярәт тәвафы
С.: Корбан көнендә чәч кырудан тыш шәригать хөкеме буенча үтәлергә
тиешле башка йолалар бармы?
Җ.: Әйе, моннан тыш хаҗи зиярәт тәвафын кылырга тиеш, һәм бу тәваф
фарыз гамәлләрдән санала. Аның вакыты өч көн, ягъни корбан көненнән
алып, кояш чыкканнан соң 12 нче зөлхиҗҗәнең кояшы батканчыга кадәр.
Әмма корбан көнендә кылу әйбәтрәк. Чәчне кырганнан соң яки кыскартканнан соң Мәккәгә барып, җиде мәртәбә тәваф кылына. Зиярәт тәвафын
кылганнан соң хаҗига хатыны хәлал була.
С.: Бу тәвафта рамел (таш ату) һәм идтыйба (ихрамны сул җилкәгә
ташлау) кирәкме?
Җ.: Әгәр дә тәваф-и кодүмнан (хаҗ урынына килеп җитү тәвафыннан)
соң хаҗи сәгъи кылмаган булса, бу тәвафтан соң сәгъи кылырга кирәк. Тик
бу вакытта идтыйба кылынмый, чөнки инде өстенә тегелгән кием кигән була.
С.: Әгәр дә зиярәт тәвафы әйтелгән өч көндә үтәлмәсә, хөкеме нинди?
Җ.: Әгәр дә зиярәт тәвафы әйтелгән өч көндә үтәлмәсә, Әбү Хәнифә
(Аллаһ аннан разый булсын), фикере буенча корбан чалу ваҗиб була.
Ә аның шәкертләре фикеренчә соңга калучыларга бернәрсә дә йөкләнми.
Өч көн эчендә өч баганага таш ату
С.: Зиярәт тәвафыннан соң хаҗи нәрсә эшләргә тиеш?
Җ.: Минага кайтырга һәм алдагы ике көндә дә зәвал вакытыннан соң өч
баганага таш атырга тиеш. Таш башта кечкенә баганага, аннан соң уртанчы137

сына, ахырдан Җөмрат әл-гакабә дигән зур баганага атыла. Һәр ташны атканда тәкбир һәм тәһлил әйтелә, кечкенә һәм урта баганаларга таш атканнан
соң1, таш аткан урыннан уң тарафка борылып, басып дога кылына. Ә зур
багана Җөмрәте-л-күбра янында дога кылынмый, ташларны бәреп бетерү
белән китеп барырга кирәк, юлда барганда дога кылып барыла.
С.: Бу көннәрдә зәвалгә кадәр таш ату рөхсәт ителәме?
Җ.: Таш ату бары тик зәвалдән соң гынадыр, әгәр хаҗи зәвалгә кадәр
таш аткан булса, бу эшне яңадан кабатлый.
С.: Таш атып бетергән бу ике көннән соң хаҗи нишләргә тиеш?
Җ.: Аңа Мәккәгә кайтырга да рөхсәт ителә, өченче көннең ташларын
ату өчен Мина үзәнендә калса да ярый. Аллаһ Тәгалә әйтә: «Билгеле олугъ
көннәрдә, ягъни хаҗ көннәрендә Аллаһыны күп зекер итегез! Берәү хаҗ
кылганда Минадан ашыгып, икенче көнне Мәккәгә кайтса аңа гөнаһ юк,
әгәр берәү кичегеп, өченче көнгә калса, аңа да гөнаһ юктыр, гөнаһтан сакланучылар өчен. Шулай булса да, Аллаһыдан куркыгыз! Гөнаһлардан сакланыгыз! Шуны яхшы белегез, хөкемгә Аллаһыга кайтасыз». (2: 203). Ләкин
кояш баткач, 13 нче көндә таш атмыйча торып Мәккәдән чыгу мәкруһ. Әгәр
дә 13 нче көннең таңы атса һәм ул Минада булса, бу көндә дә аңа таш ату
ваҗиб була.
С.: Таш атырга соңга калучы хаҗи 13 нче көнне таш атырга теләсә,
аңа моны кайчан эшләргә кирәк?
Җ.: Зәвалдән соң атыр һәм бу сөннәт гамәл. Таш ату вакыты кояш батканчы дәвам итә, кояш батканнан соң дөрес булмый. Зәвалгә кадәр таш
ату Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын), фикере буенча рөхсәт ителә,
сөннәткә каршы булу сәбәпле мәкруһ. Ә аның шәкертләре зәвалгә кадәр таш
ату рөхсәт ителми, диләр.
С.: Үзе Минада калып, әйберләрен Мәккәгә күчерергә рөхсәт ителәме?
Җ.: Бу эш мәкруһ.
Әл-видагъ (саубуллашу) тәвафы
С.: Ташлар атуны бетереп Мәккәгә кайткач, хаҗига нишләргә?
Җ.: Таш атканнан соң әл-видагъ тәвафы кыласы була, аны тагын икенче
төрле садыр тәвафы да диләр. Бу тәваф монда яшәмәүчеләр өчен ваҗибтыр.
1
Беренче баганага ташлар бәргәннән соң, ул бераз алгарак китә, бераз сулга борылып,
кулларын күтәреп дога кыла, аннан соң урта баганага бара, анда да нәкъ шулай беренче багана
янындагы шикелле эшли. Ташларны атып бетергәннән соң, ул яңадан үзәнлеккә төшә.
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Мәккәгә кайтканнан соң әл-видагъ тәвафы кылырга кирәк, шуннан соң үз
ватанына кайтып китсә дә ярый.
С.: Хаҗи әл-видагъ тәвафын Мәккәгә кайткач ук кыламы, яки үз ватанына кайтып киткәнче, ягъни Мәккәдән чыгып киткәнче ул тәвафны кылмыйча торамы?
Җ.: Әгәр хаҗи зиярәт тәвафы кылганннан соң тәваф кылган булса, бу
саубуллашу тәвафы булып санала, хәтта ул аны өстәмә тәваф итеп ниятләгән
булса да. Ләкин аңарга саубуллашу тәвафын үз иленә кайтып китәр алдыннан кылу яхшырак була.
С.: Саубуллашу тәвафында әр-рамел һәм әл идтыйба бармы?
Җ.: Юк, соңгы саубуллашу тәвафында боларның берсе дә юк һәм хаҗи
бу очракта сәгъи дә кылмый.
Төрле сораулар
С.: Әгәр дә берәү микатларның берсендә ихрам хәленә керсә һәм
тәваф-и кодүм кылмыйча Гарәфәгә китсә, аңа нишләргә?
Җ.: Ул тәваф-и кодүмнән азат ителә һәм аны калдырган өчен аңа
бернәрсә дә йөкләнми.
С.: Әгәр кеше Гарәфәгә 9 нчы зөлхиҗҗәдә кояш батканнан соң килсә,
ул хаҗга өлгергән буламы?
Җ.: Әгәр кеше Гарәфәгә 10 нчы зөлхиҗҗәнең таңына хәтле килсә, ул
хаҗга өлгергән була.
С.: Хаҗ дөрес итеп үтәлсен өчен Гарәфәдә дога кылырга кирәкме?
Җ.: Бу сөннәт гамәлләрнең берсе. Гарәфәдә кыска вакытта, ягъни йоклаган яки ихрам кигән хәлдә булса да, бу кеше хаҗга өлгергән дип, Гарәфәдә
булганын белмәсә дә, Гарәфәдә булган дип санала.
С.: Болар барысы да ир-ат хаҗилар өчен генәме, әллә ирләргә дә, хатын-кызларгадамы?
Җ.: Хатын-кызлар хаҗны ирләр кебек үк кылалар, алар бары тик ихрам
хәлендә башларын ачмыйлар, битләрен капламыйлар. Кычкырып тәлбия
әйтмиләр, сәгъи кылганда йөрүләрен тизләтмиләр, чәчләрен кырмыйлар,
бары тик кыскарталар гына. Әгәр дә хатын-кыз күрем яисә нифас хәлендә
булса, аңа тәваф кылу тыела. Зиярәт тәвафы күрем туктагач кына кылына.
Мәккәдән китәр алдыннан күреме башланса, саубуллашу тәвафы кылмый,
моның өчен аңа бернинди җаваплылык йөкләнми.
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Гомрә (кече хаҗ)
С.: «Гомрә» сүзенең сөйләмдәге һәм шәригатьтәге мәгънәләрен
аңлатсагыз иде, аның фарызлары һәм ваҗиблары нинди һәм аны ничек
үтәргә?
Җ.: Гомрә – сүзенең сөйләмдәге мәгънәсе зиярәт кылудыр. шәригатьтәге
мәгънәсе дүрт нәрсәнең бергә җыелуын белдергән төшенчә булы. Ул дүрт
нәрсә: әл-ихрам; кәгъбә тирәли тәваф кылу; Сафа белән Мәрва арасындагы
әс-сәгъи кылу; чәчне кыру яки кыскарту.
Беренче ике гамәлне кылу – фарыз. Калган икесе ваҗибка якын. Гомрә
кылырга ниятләгәндә, тәһарәт яки госел алырга, ике рәкәгать намаз укып,
гомрә хаҗына ният кылу сүзләре әйтелә: «Аллаһуммә инни уриду-лгумрата фәйәссирһу ли уә тәкаббәлһу минни» (тәрҗемәсе: Йә Аллаһ, мин
гомрә кылырга ниятләдем, аны миңа җиңеләйт һәм миннән кабул ит»).
Аннан соң хаҗдагы кебек үк сәламләү сүзләре (тәлбия) әйтелә. Әс-сәгъи
тәмамланганнан соң чәчне кыралар яки кисеп аталар да, шуннан соң гомрә
тәмамланган дип санала.
С.: Гомрәдә язык булган, ягъни тыелган нәрсәләр бармы?
Җ.: Гомрәнең языклары хаҗдагы кебектер: буш сүз сөйләү, бозыклык,
бәхәсләр, тегелгән кием кию, чәчне кисү, ауга чыгу яки аучыга ярдәм итү,
тырнак кисү, – болар барысы да тыелган гамәлләр.
С.: Гомрәнең микатлары нинди?
Җ.: Гомрәнең микатлары хаҗ микатларына туры киләләр. Пәйгамбәребез
( )ﷺшундый биш урынны-микатны билгеләп калдырган: - Мәдинә
әһелләре һәм шул яктан килүчеләр өчен ул урын – Зө-л-хәлифә; 2. Гыйрак ягыннан килүчеләргә – Затү-Гыйрак; 3. Сүрия һәм Лүбнән ягыннан килүчеләргә – әл-Җөхфә; 4. Нәҗед ягыннан килүчеләргә – Карин;
5. Йәмән ягыннан килүчеләргә – Ялүмлүм. Бу микатлар ерактан килүчеләргә,
ә микатның үзендә яшәүчеләргә микат булып микат әл-Хил дип аталган урын
тора. Ул микат белән әл-Хәрам арасында булган җирлектер. Гомрәгә килгәндә – әл-Хил, ә хаҗга килгәндә – әл-Хәрам дигән урын микат булып санала.
С.: Шәригать хөкемнәре гомрә хаҗы хакында нәрсә ди?
Җ.: Гомрәнең хөкеме хәленнән килгән кешегә сөннәт-и мөәккәдә1 булудыр.
1
Әбү Һорәйрә (Аллаһ аңардан разый булсын) тапшырган, Пәйгамбәребез( )ﷺәйткән:
«Алдагы гомрә хаҗыннан соң кылган һәр гомрә хаҗы алар арасында кылынган гөнаһларга
кәффәрат була, ә бик яхшы итеп үтәлгән хаҗ өчен җәннәт бүләк ителә» бу хәдисне әл-Бохари
һәм Мөслим тапшырдылар.
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С.: Гомрәнең ихрамында тәлбия әйтүнең хөкеме нинди?
Җ.: Тәлбия ихрам хәленә кергәндә мәҗбүри шарт булып тора, аны
мөмкин кадәр күп әйтү яхшы санала1, тәвафның беренче урамын кыла башлаганда тәлбия әйтүне туктатырга кирәк.
С.: Гомрәдә тәваф кудүм һәм тәваф уәдәгъ кылу кирәкме?
Җ.: Юк, гомрәдә тәваф-и кодүм һәм тәвафе-л-видагъ кылу кирәкми.
С.: Хаҗдагы кебек гомрәнең дә үз вакыты бармы?
Җ.: Гомрәнең хаҗдагы кебек үзенең махсус бер вакыты юк. Гомрәне хаҗ
вакытыннан кала елның төрле вакытларында да кылырга мөмкин. Рамазан
аенда гомрә кылуның фазыйләте тагын да артыграк, чөнки гомрәне рамазанда кылмак, хаҗ кылу кебек үк саваплыдыр2.
С.: Гомрә хаҗ белән бергә кылынамы?
Җ.: Әйе, моның турында без алдарак аңлатырбыз, Аллаһ теләсә.
Берләштерү (кыйран)
С.: Гомрәнең ихрамын хаҗ ихрамы белән берләштерү дөрес буламы?
Җ.: Әйе, бу дөрес була. Ул тәмәттегъ яки хаҗның үзен генә кылуга караганда яхшырак. Бу рәвештә хаҗ кылучы кеше – карин дип атала.
С.: Кыйран, ягъни гомрә белән хаҗны, берләштерү ничек була?
Җ.: Моның өчен микатта гомрә белән хаҗ өчен ихрам хәленә керергә
һәм ике рәкәгать намаз укыганнан соң гомрәгә һәм хаҗга ният кылу сүзләре
әйтелә: «Аллаһуммә инни уриду-л-хаҗҗә уә-л-гумратә фәяссирһумә ли уә
тәкаббәлһумә минни». (тәрҗемәсе: Йә Аллаһ, мин хаҗ һәм гомрә кылырга
ниятләдем, аны миңа җиңеләйт һәм миннән кабул ит». Аннан соң Аллаһны
сәламләү сүзләре (тәлбия) әйтелә. Шуннан соң хаҗ кылучы хаҗ һәм гомрә
өчен ихрам хәленә кергән булып санала. Мәккәгә кергәннән соң, ул 7 кат
әйләнеп тәваф кыла, тәваф кылучылар вак адымнар белән тиз-тиз йөриләр,
1
Ниятне тәлбия белән әйтү шарт булып тормый, бу сөннәт һәм Аллаһны төрлечә искә
алу белән алып барылырга тиешлеге шарт булып тора. Шуңа күрә кеше тәлбия әйтә икән, ул
аны, һичшиксез, теле белән әйтергә тиеш, әгәр ул йөрәге белән әйтсә, бу игътибарга алынмый.
«Рәдде-л-мохтар» да шулай диелә (II, 158 нче бит).
2
Ибне Габбас (Аллаһ аңардан разый булсын) тапшырганча, Пәйгамбәребез( )ﷺәйткән:
«Рамазандагы гомрә олы хаҗга тигез», бу хәдисне Мөслим тапшырды. Әл-Бохаридан тапшырылганча: «Чынлыкта, Рамазандагы гомрә ул хаҗ яки аңа охшаш», ә Мөслим тапшыруында:
«Рамазандагы гомрә хаҗны тулыландыра», яки «... минем белән бергә кылынган хаҗ кебек»
диелә.
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алар ихрамның бер ягын уң як култык астына кыстыралар, уң җилкәләре
ачык тора, ихрам тукымасының ике очы да сул як җилкәгә ташланганнан
соң хаҗи Мәрва тарафына борылырга һәм яшел баганага якынайгач, икенче
баганага кадәр йөгерә башлый. Һәм бу вакытта шушы сүзләрне әйтә:
َربِّ ا ْغفِرْ َوارْ َح ْم َوأَ ْنتَ األَع َُّز ْالَ ْك َر ُم َوتَ َجا َو ْز َع َّما تَ ْعلَ ْم
«Раббигъфир уәрхәм уә әнтәл әгаззуль әкраму уә тәҗәуәз гаммә тәгләм»
(мәгънәсе: Раббым, гафу ит һәм рәхимле бул, Син иң Бөек һәм Юмарт, бөтен
гөнаһларыбызны гафу кыл).
Икенче баганадан соң йөгерүдән туктала да атлап кына барыла. Мәрвага
менгәч, Сафада нәрсә эшләнелсә, монда да шул ук гамәлләр кылына.
Һәм шулай ук 7 мәртәбә кабатлана, ягъни әс-сәгъи кылу Сафадан башланып, Мәрвада тәмамлана. Әс-сәгъи кылганда Аллаһны зикер итәргә һәм
Коръән укырга, ике яшел багана арасында йөргәндә һәрберсендә йөрешне
тизләтергә кирәк.
Тәрвия көне туу белән, ягъни зөлхиҗҗәнең 8нче көнендә Минага барып, зөлхиҗҗәнең 9 нчы көненең кояшы чыкканчыга кадәр анда калырга
тиеш. Һәм шунда җәмәгать белән бергә биш вакыт намаз укыла.
Кояш чыкканнан соң, Гарәфәт тавына барып, кояш баеганчыга кадәр
шунда торырга кирәк.
Кояш батканнан соң, Мөздәлифә үзәнлегенә китәргә һәм шунда ахшам
һәм ястү намазларын азан һәм камәт белән имамга ияреп укырга тиеш. Ахшам намазының Гарәфәдә дә, Мөздәлифәгә бару юлында да укылмавын
истә тотарга кирәк.
Мөздәлифә үзәнлегендә таң атканчы төн уздырырга, таң аткач, иртәнге
намазны укырга һәм кояш чыкканчыга кадәр Аллаһка догада булырга кирәк.
Кояш чыгарга берничә минут калгач, Мина үзәнлегенә барырга тиеш. Барып
җиткәч тә ул өч баганага җиде вак таш ата, аннан соң корбан чала, зиярәт
тәвафын кылырга тиеш. Калган гамәлләр хаҗны үзен генә кылгандагы кебек кылына, бары тик корбан чалу гына ваҗиб була. Монысы таш атканнан
соң айның 10 нчы көнендәдер.
С.: Мөфрид эшләмәгән берәр эшне карин эшләргә тиеш булган гамәлләр
бармы?
Җ.: Әйе, корбан көнендә таш атканнан соң корбан чалдыру ваҗиб. Аннан соң ул чәчен кыра яки кисә һәм хаҗ белән гомрә ихрамы хәленнән чыга.
Моннан соң якынлык кылудан тыш бөтен нәрсә дә рөхсәт ителә. Чәчне кыру
яки кисү корбан чалганнан соң, ә якынлык кылу зиярәт тәвафыннан соң
гына ярый.
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С.: Әгәр хаҗ кылучының сарык сатып алырга акчасы булмаса нишләргә?
Җ.: Хаҗда Гарәфәнең ахыргы көннәрендә 3 көн ураза, гаиләсенә кайткач, 7 көн һәм барысы бергә 10 көн ураза тоту ваҗиб була.
С.: Корбан чалу көненә кадәр 3 көн ураза тота алмаса нишләргә?
Җ.: Корбан чалырга кирәк.
С.: 7 көн уразаны Мәккәдә тотарга мөмкинме?
Җ.: Әйе, мөмкин.
С.: Әгәр берәр кеше хаҗ һәм гомрә өчен ихрам хәленә керсә, ләкин
Мәккәгә кермичә Гарәфәгә юнәлсә, шәригатьтә аңа карата нинди хөкем
бар?
Җ.: Әгәр берәр кеше хаҗ һәм гомрә өчен ихрам хәленә керсә, ләкин
Мәккәгә кермичә Гарәфәгә юнәлсә, гомрәдән тайпылса, аның өстеннән
кыйранның корбан чалу йоласы төшә, ләкин гомрәне калдырганы өчен корбан чалырга, аннан соң гомрәне үтәргә тиеш була.
Бер-бер артлы гомрә һәм хаҗ кылу (тәмәттегъ)
С.: Тәмәттегъ нәрсә ул?
Җ.: Бер микатта хаҗ айларында ихрам хәленә кереп, гадәттәгечә, гомрә
кылганнан соң, хаҗ кылучы ихрам хәленнән чыга. Соңыннан зөлхиҗҗә
аеның 8 нче көнендә хаҗ өчен ихрам хәленә кергәннән соң, мөфрид кебек
үк хаҗ кыла. Таш атканнан соң, корбан чалу көнендә Аллаһка шөкер кылып, корбан чалырга, әгәр корбан чалырга мөмкинчелеге булмаса, 3 көн,
ягъни айның 7–9 нчы көннәрендә хаҗ кылганда1 һәм 7 көнен хаҗдан соң
өйгә кайткач, ураза тотарга тиеш. Хаҗ кылучының корбан чалганчы чәчен
кырырга хакы юк.
С.: Әгәр кеше гомрә кылырга ниятләп үзе белән корбан чалырга хайван
алып килсә, моңа нинди хөкем бирелә?
Җ.: Тәмәттегъ – ике ысул белән кылына ала: кеше үзе белән чалынасы
корбанын алып килми яки алып килә. Корбан малын алып килмәү очрагын
1
Әгәр аның әл-хадьи (корбан чалу) өчен корбанлык сатып алырга акчасы булмаса, ул
вакытта хаҗ вакытында гомрә кылу өчен ихрам хәленә кергәч, Гарәфә көненә кадәр өч көн ураза тотарга рөхсәт ителә. Гарәфә көненнән соң ураза тотарга ярамый. Аңа бу өч көнне: Гарәфә
көнендә, йауме-т-тәрвия һәм аңа кадәр бер көн ураза тотарга кирәк ягъни зөлхиҗҗәнең 7, 8 һәм
9нчы көннәре. Соңгы көн Гарәфә көне булырга тиеш һәм бу турыда «әл-Фәтавә әз-заһирия»дә
әйтелә. Бу ураза башка кәффәрат уразаларындагы кебек үк аны ниятләү кичтән ителгән булса
дөрес була. Шуның өстенә ул чиратлаштырылырга мөмкин, рәттән ураза тотамы яки көн аралаш тотамы «әл-Җәүһәр ән-наййира»да шулай әйтелә.
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аңлаткан идек инде. Аны алып килү очрагында ул гомрә кылу өчен микатта
ихрам хәленә керә һәм хайванны алып Мәккәгә китә. Әгәр бу хайван сыер
булса аның муенына буш савыт яки сандали элә, әгәр дөя яки үгез булса
аның әзрәк тиресен кисеп кан чыгара. Мәгәр, Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) болай эшләү ярамый1 хайванга зыян килүе бар дигән. Хаклыкны белүче бер Аллаһ кынадыр. Мәккәгә кергәч, ул тәваф, сәгъи кыла, ләкин
ихрам хәленнән чыкмый. Шуннан соң соң ул хаҗи үтәргә тиешлеләрнең
барысын да үтәп, таш ата, үзенең корбанлык хайванын чала, ә аннан соң
чәчләрен кыскарта яки кыра, шуны эшләү белән ул ихрам хәленнән чыга.
С.: Мөтәмәтигъкә тәлвия көненә кадәр ихрамга керегә рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, рөхсәт ителә, ул да мөтәмәтигъ була2.
Хаҗ айлары
С.: Нинди айлар хаҗ айлары булып санала?
Җ.: Шәүвәл, зөлкәгъдә һәм зөлхиҗҗәнең беренче чиреге.
С.: Хаҗ биш көн эчендә үтәлә бит, ни өчен бу айлар хаҗ айлары дип
атала?
Җ.: Бу кайбер хәлләр белән бәйләнгән, мәсәлән, әгәр хаҗ кылучы шәүвәл
ае туганчы гомрә үтәсә, ул мөтәмәттигъ булып саналмый. Шулай ук шәүвәл
ае башланганчы ихрам хәленә керү мәкруһ.
С.: Әгәр берәү хаҗ айларының берсендә гомрә кылып өенә кайтса һәм
шул ук елда Мәккәгә барып хаҗ кылса, андый кешене мөтәмәттигъ дип
атап буламы?
Җ.: Юк, мөтәмәттигъ бер барган сәфәрендә хаҗны да, гомрәне дә үтәп
кайтырга тиеш.
Кемгә хаҗ белән гомрәне берләштерергә ярамый?
С.: Мәккәдә яшәүчеләргә кыйран яки тәмәттегъ кебек хаҗ кылырга
мөмкинме?
Җ.: Әл-Хәрам биләмәсендә һәм шулай ук микат һәм аның арасындагы
җирләрдә яшәүчеләргә кыйран яки тәмәттегъ кылу ярамый, ә бары тик аерым хаҗ кылырга гына кирәк.
1
Әт-Тахави: «Әбү Хәнифә (Аллаһ аңардан разый булсын), моны ярамаган эш дип санаган, ул кешеләрнең кирәгеннән артык кылануын күргән, бу хайваннарның үлеменә китерергә
мөмкин, Аллаһ кына иң дөресен белүче» дип язган.
2
Әгәр ул ихрамга йаум әт-тәрвиягә кадәр керсә, бу шулай ук дөрес була, һәм бу яхшырак
та. Бу «Тәбьйине-л-хакаик»та шулай диелә. Һәм ул ихрамга никадәр иртәрәк керсә шулкадәр
яхшырак. «әл-Җәүһәр ән-наййира» («әл-Фәтавә әл-һиндия», I, 239 бит).
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Хаҗның кагыйдәләрен бозу һәм кәффәрат түләү
С.: Хаҗда һәм гомрәдә кагыйдә бозуның нинди төрләре булырга
мөмкин?
Җ.: Кагыйдә бозуның ике төре бар: 1. Ихрам кагыйдәләрен бозу;
2. Хаҗ һәм гомрә гамәлләрен бозу, ягъни ваҗибларын калдыру, тәртипләрен
үзгәртү яисә фарызларын һәм ваҗибларын вакытында үтәмәү.
С.: Ихрам хәлендә булганда кагыйдәләрне нәрсә бозганын аңлатсагыз иде?
Җ.: Беренче төргә (ихрам кагыйдәләрен бозуга) 8 төрле гамәл керә:
1. Ирләрнең тегелгән кием киюләре.
2. Ирләрнең башларын каплаулары.
3. Ирләрнең дә хатын-кызларның да башларын каплаулары.
4. Тәнгә, киемгә һәм урын-җиргә ислемай сөртү.
5. Чәчне кыру яки кыскарту.
6. Тырнакларны кисү.
7. Ауга чыгу һәм бу эштә катнашу
8. Якынлык кылу, дәртләнеп үбү һәм назлау.
Тегелгән кием кию
С.: Әгәр хаҗи тегелгән киемне онытыпмы, ниятләпме яки башка сәбәп
белән кигәнме, аңа кәффәрат кылу ваҗиб буламы?
Җ.: Әйе, әгәр хаҗи тегелгән киемне онытыпмы, ниятләпме яки ничек
кенә булса да башка сәбәп белән кигәнме, аңа кәффәрат кылу ваҗиб.
С.: Кәффәрат нинди булырга тиеш?
Җ.: Хаҗи тегелгән киемне бер көн, бер төн киеп йөрсә, корбан чалырга
тиеш1.
С.: Әгәр ул тегелгән киемне бер көн яки бер төн генә кигән булса,
кәффәрат ничек кылына?
Җ.: Әгәр ул тегелгән киемне бер көн яки бер төн генә кигән булса,
кәффәратны фитыр садакасы микъдарында биреп үти, әгәр шул вакыттан да
азрак кисә, аны бер кушуч бодай биреп үтәү ваҗиб.
1
Ихрам хөкемнәре бозылганда һәрвакыт: «кәффәрат корбаны канын агызырга», дип
әйтәләр. Сүз бер еллык сарык турында бара һәм шундый шарты бар ки, ул имгәнмәгән булырга
тиеш. Ул әл-Хәрам биләмәсендә чалынырга тиеш. Ихрам тыюларын бозган вакытта «садака»
бирергә кирәк диләр, биредә ярты сагъ бодай яки сагъ арпа, хөрмә яки йөзем яки боларның
бәясен түләү күздә тотыла.
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С.: Әгәр дә хаҗи берничә көн тегелгән кием киеп йөрсә, ул һәр көн өчен
корбан чалырга тиешме?
Җ.: Бу очракта бер корбан чалу да җитә, әгәр корбан чалганнан соң да
шул киемендә калса, аңа тагын бер корбан чалу ваҗиб була.
С.: Әгәр хаҗи бер көндә берничә тегелгән кием кисә, аңа һәр киеме өчен
корбан чалырга кирәкме?
Җ.: Юк, бер корбан чалу да җитә.
С.: Әгәр хаҗи ихрам шикелле итеп үзенең күлмәк һәм ыштанын тәненә
чорнап тәнен каплаган булса, бу ихрамны бозу буламы?
Җ: Юк, булмый, чөнки бу очракта киелгән кием тиешенчә файдаланылмый. Хаҗиның тәнен каплый торган киеме тегелмәгән булырга тиеш.
С.: Әгәр ул тегелгән япма белән яки кырыйлары гына тегелгән япма
белән яки кырыйлары тегелгән изар белән капланган булса – моның өчен
кәффәрат түләнәме?
Җ.: Әгәр ул тегелгән япма белән яки кырыйлары гына тегелгән япма
белән яисә кырыйлары тегелгән изар белән капланган булса, моның өчен
кәффәрат түләнми, чөнки бу гәүдәгә туры китерелеп тегелгән кием түгел.
С.: Әгәр хаҗи тегелгән кием кисә, аңа хуш исле майлар тидерсә һәм
шуны көне буе киеп йөрсә, моның кәффәраты ничек булыр?
Җ.: Әгәр хаҗи тегелгән кием кисә, аңа хуш исле майлар тидерсә һәм
шуны көне буе киеп йөрсә, моның кәффәраты – икеләтә корбан чалу булыр;
берсе – тегелгән кием өчен, икенчесе – хушбуй тидергәне өчен.
С.: Әгәр хаҗи күн итек, яки гади оекбаш яки туфли кисә, моның сәбәпле
ул нәрсә булса да эшләргә тиеш буламы?
Җ.: Әгәр хаҗи күн итек, яки гади оекбаш яки туфли кисә һәм шул
рәвешле 12 сәгать яки аннан да озаграк вакыт йөрсә, моның өчен ул корбан
чалырга тиеш. Әгәр шул вакыттан ким булса, фитыр садакасы кадәр садака
бирүе ваҗиб. Әгәр хаҗиның башмагы булмаса, аяк киеменең тубыкны каплый торган өлешен кисеп атарга кирәк1.

1
«Рәдде-л-мохтар»да әйтелгәнчә «Әгәр ул сандалий тапмаса ул вакытта аяк киеменең тубык сөягенә кадәр булган урынын кисеп ата...». Әш-Шәми (II, 163 бит): «Ул тубык сөяге һәм
балтырының бер өлеше ачык булырлык итеп кисеп ала» – ди.
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Башны һәм битне каплау
С.: Башны һәм битне каплауның кәффәраты турында аңлатсагыз иде?
Җ.: Әгәр ир-ат хаҗи башын һәм битенең ¼ өлешен яки тулысынча,
шулай ук хатын-кыз йөзенең ¼ өлешен яки тулысынча капласа һәм бу
хәлләрнең вакыты 12 сәгать яки артыграк булса, хаҗи бу хакта белеп яки
белмичә, үз иреге белән яки мәҗбүри рәвештә, онытып яки ниятләп эшләсә
дә, корбан чалу ваҗиб була. Әмма бу хәл 12 сәгатьтән ким булса, аңа фитыр
садакасы кадәр садака бирү ваҗиб.
С.: Әгәр ихрам халәтендә булган хаҗи колакларын, җилкәсен яки ияк
астыннан астарак урынын капласа, кәффәрат түлиме?
Җ.: Юк, түләми.
С.: Әгәр хаҗи башын Кәгъбәтулланың япмасы астына тыкса, нинди
хөкем бирелә?
Җ.: Бернинди дә җәза бирелми, тик япма аның битенә, башына тисә бу
ярамый.
Киемгә яки тәнгә хуш исле майлар тидерү
С.: Әгәр хаҗилар ихрам хәлендә киеменә яки тәненә хуш исле майлар
тидергән булсалар, алар нишләргә тиеш?
Җ.: Әгәр хаҗилар ихрам хәлендә киеменә яки тәненә хуш исле майлар
тидергән булсалар, алар кәффәрат түләргә тиеш. Әгәр исле май тәннең зур
өлешенә тидерелгән булса, корбан чалырга, әгәр кимрәк өлешендә генә булса, садака бирергә тиеш.
С.: Әгәр хатын-кыз кулын кына белән буяган булса, моның хөкеме нинди?
Җ.: Әгәр хатын-кыз кулын кына белән буяган булса, шулай ук корбан
чалдырырга тиеш. Тәнгә берәр төрле хуш исле әйбер сөртү вакыт белән
бәйләнмәгән, кулын кына белән буяп, шунда ук юса да, корбан чалдыра яки
садака бирә.
С.: Әгәр хаҗи хуш исле майны бөтен тәненә сөртсә, кәффәрат күп
мәртәбә буламы?
Җ.: Юк, әгәр бу бер урында һәм бер мәртәбә генә эшләнгән булса,
кәффәрат бер генә була. Әгәр бу гамәл төрле урында, төрле вакытта булса
кәффәрат тә шул кадәр кабатлана.
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С.: Әгәр хаҗи киеменә ниндидер хуш исле нәрсә тидерсә – ул нишләргә
тиеш?
Җ.: Әгәр хаҗи киеменә ниндидер хуш исле нәрсә тидерсә, аны киеп
йөрсә, ул ислемай сөртелгән урын – 22,5 см озынлыктан күбрәк булса, ул
аны көне буе яки төне буе киеп йөрсә, моның өчен корбан чалырга тиеш.
Шул ук зурлыкта булып, бер төн яки бер көн генә кигән булса, бер куш уч
бодай садака бирә. Бу – хуш исле матдә аз булган очракта, әгәр инде ул күп
булса, хәтта хуш исле матдә аның киеменә бер карыштан әзрәк эләккән булса да1 ул йолым корбаны чалырга тиеш була.
С.: Әгәр хаҗи хуш исле крем тидерсә, моның кәффәраты нинди була?
Җ.: Бу шулай ук хуш исле әйберләр исәбенә керә, әгәр ул, мәсәлән, аны
башына тидергән булса, кәффәрат – корбан чалу.
Тырнак кисү
С.: Ихрам халәтендә тырнак кисүнең хөкеме нинди?
Җ.: Хаҗи аякларындагы һәм кулларындагы тырнакларын киссә, ул корбан чалырга бурычлы. Әгәр ул кулларындагы аякларындагы тырнакларны
төрле урында киссә, ничә урында кабатлануына карап кәффәрат түләү дә
күп тапкыр була.
С.: Әгәр ул биш бармагындагы тырнагын гына киссә, ул вакытта хөкем
нинди?
Җ.: Әгәр ул биш бармагындагы тырнагын гына киссә, ул вакытта садака бирә2.
С.: Әгәр ул ике бармагының тырнагын уң кулыннан, икесен сулдан, бер
аяк бармагының тырнагын киссә хөкем нинди булыр?
Җ.: Әбү Хәнифә һәм Әбү Йосыф (Аллаһ алардан разый булсын) андый
хаҗи садака бирергә тиеш3 дип әйткәннәр.
Чәч кыру
С.: Әгәр ихрам халәтендәге кеше тәнендәге төкләрне кырса нишләргә?
Җ.: Хаҗи чәченең яки сакалының ¼ өлешен яисә күбрәген киссә, шулай ук култык астыннан, касык сөягеннән төкләрен кырса, корбан чалырга
Кара. «Рәдде-л-мохтар» (II, 201 бит).
«Әл-Һидая» авторы: «Ягъни ул һәр киселгән тырнак өчен садака бирергә бурычлы» – ди.
3
Шул ук автор: «Әгәр ул биштән артык тырнагын кискән булса шулай ук була» – ди.
1
2
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тиеш. Әгәр ¼ өлештән ким булса, садака бирергә тиеш. Төкләрдән эпиляция
яки башка чаралар ярдәмендә арынганда да шундый ук кәффәрат түләнелә.
С.: Хаҗи муенындагы каный торган урынны кырса, кәффәрат
түләнеләме?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә: ул корбан чалырга тиеш, ә шәкертләренең фикеренчә: ул садака бирергә тиеш.
С.: Бу мәсьәләдә буенча хатын-кызларга карата хөкемнәр нинди?
Җ.: Аларга да ирләргә булган таләпләр куела, ихрам халәтендәге хатынкыз чәчен кыскартса, тәннәрендәге төкләрен кырса, корбан чалдырып,
кәффәрат түли. 1/4 өлештә генә кырылган булса, садака бирә.
Өстәмә: кеше башын үзе кырганмы, әллә башка хаҗидан кырдырганмы,
бу мөһим түгел, шулай ук ниятләпме, әллә ирексезләп кырганнармы, онытыпмы яки теләсә нинди башка сәбәп беләнме, нинди генә сәбәп булса да,
кәффәрат түләргә тиеш.
С.: Әгәр хаҗи тегелгән кием кисә, хуш исле май тидерсә, башын яки
битен капласа, чәчен кырса, яки тырнак киссә – боларның барысының да
тиешле сәбәпләре булганга күрә эшләсә, шәригать хөкеме нинди?
Җ.: Әгәр ихрам халәтендә булган хаҗи шул кагыйдәләрне бозарга гозере
булып, мәсәлән, бизгәк тоту сәбәпле, бик салкын булганга яки башы бик нык
авыртканга күрә югарыда искә алынганнарны кылган булса – корбан чалырга тиеш. Аның сайлап алу мөмкинлеге бар: я әл-Хәрам биләмәсендә сарык
чалу, я садака итеп өч ярлыга өч сагъ бодай, я булмаса хөрмә, яки йөзем, яки
арпа бирә. Яки өч көн ураза тота. Әгәр ул садака бирерлек кенә гөнаһлы булса, садака бирергәме, әллә бер көн ураза тотаргамы – сайлап ала.
Якынлык кылу һәм шуңа китерә торган сәбәпләр
С.: Якынлык кылу һәм шуңа китерә торган сәбәпләр аркасында ихрам хәлендә булган хаҗиның хаҗ кагыйдәләрен бозуы хакында сөйләп
аңлатсагыз иде?
Җ.: Алар түбәндәгеләр:
1. Әгәр хаҗи хаҗ яки гомрә вакытында теләккә килеп хатынын үпсә яки
аңа кагылса, ул кәффәрат корбаны чалдырырга тиеш.
2. Әгәр хаҗи Гарәфәт тавына менеп басканчы хатыны белән якынлык
кылса, хаҗы дөрес булмый. Аңа корбан итеп бер сарык чалырга, шулай ук
бу хаҗны ахырына кадәр үтәп бетерергә, ә киләсе елга бу хаҗны тулысынча
каза кылу ваҗиб була.
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3. Әгәр хаҗи Гарәфәт тавына менеп басканчы, зиярәт тәвафына кадәр
һәм башын кырганчы якынлык кылса, ул чакта хаҗ бозылмый, ләкин бер
сыер яки бер ана дөяне корбан итеп чалырга кирәк була
4. Әгәр хаҗи тәвафтан соң яки башын кырганнан соң якынлык кылса, ул
бу очракта бер сарыкны корбан итеп чалыр.
5. Әгәр хаҗи гомрәдә тәвафка кадәр якынлык кылса, гомрәсе дөрес булмый һәм аны каза кылырга һәм корбан итеп бер сарык чалырга тиеш була.
6. Әгәр хаҗи гомрәдә тәвафтан соң якынлык кылса, гомрәсе дөрес булып кала, ләкин бер сарыкны корбан итеп чалырга тиеш була.
С.: Онытылып китеп яки ниятләп якынлык кылуның аермасы бармы?
Җ.: Юк, болар арасында аерма юк, боларның хөкеме бер үк.
С.: Әгәр хаҗи бозылган хаҗын тулыландыру өчен юлга чыкса, ул хатыныннан башка, үзе генә барырга тиешме?
Җ.: Юк, ялгыз баруы мәҗбүри түгел.
Хаҗның кайбер әркәннәре бозылу
С.: Кайвакыт хаҗи хаҗның әркәннәрен боза, шулар хакында
аңлатсагыз иде?
Җ.: Тәһарәтсез тәваф кылу, ваҗибны калдыру, тәртипне үтәмәү,
ваҗибны яки әркәнне вакытыннан соңга калдыру – хаҗ әркәннәрен бозучы
гамәлләрдән санала.
Тәһарәтсез яки госелсез тәваф кылу
С.: Хаҗи тәһарәтсез яки госелсез тәваф кылса, аңа нәрсә йөкләтелә?
Җ.: 1. Әгәр хаҗи тәваф-и кодүм яки саубуллашу тәвафын тәһарәтсез кылса, Кәгъбәне һәр әйләнгәне өчен 1 сагъ бодайны садака итеп бирергә тиеш.
2. Әгәр хаҗи кодүм яки саубуллашу тәвафларын госелсез кылса, аңа бер
корбан итеп бер сарык чалу ваҗиб. Әгәр хатын-кызлар хәез һәм нифас вакытларында тәваф кылган булсалар, аларга да бу хөкемнәр кагыла.
3. Әгәр хаҗи тәһарәтсез хәлдә зиярәт тәвафын кылса корбан итеп бер
сарык чалырга тиеш.
4. Әгәр хаҗи госелсез хәлдә зиярәт тәвафын кылса, аңа бер сыер яки бер
ана дөяне корбан итеп чалу ваҗиб.
Искәрмә: әгәр госелсез яки тәһарәтсез хәлдә тәваф кылып, соңыннан
тәһарәт алып тәвафны кылып бетерсә, кәффәрат түләнми.
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Хаҗ гамәлләрендә ваҗибны калдыру
С.: Хаҗ гамәлләрендә ваҗибны үтәмәүчегә нишләргә?
Җ.: 1. Мөздәлифә үзәнлегенә килмәүче хаҗи, кояш баеганнан соң корбан итеп бер сарык чалырга тиеш.
2. Хаҗи Сафа һәм Мәрва арасында сәгъи кылуны калдырса, корбан итеп
бер сарык чалырга тиеш.
3. Хаҗи өч көндә дә яки Корбан көнендә генә таш атуны калдырган яки
таш атуның өч көненең берсендә дә күп итеп ташлар атмаган булса, ул бер
корбан чалырга, ә кайсы көндә булса да, бер баганага таш атмаган булса,
садака бирергә тиеш.
4. Әгәр хаҗи кояш батканчы Гарәфәдән чыгып, ахшамга кадәр кире
кайтмаса, аңа корбан чалу ваҗиб.
5. Әгәр хаҗи саубуллашу тәвафын яисә Кәгъбә тирәсен дүрт мәртәбә
әйләнмәсә, аңа корбан чалу, ә өч мәртәбә әйләнүне калдырса, ул садака
бирергә тиеш. Әгәр яңадан тәваф кылса, бу җәзалар барысы да өстеннән
төшәр.
Үтәлүе мәҗбүри булган гамәлләрнең тиешле тәртибен бозу
С.: Ихрам халәтендәге хаҗи үтәлүе мәҗбүри булган гамәлләрнең тиешле тәртибен бозса, ул нәрсә эшләргә тиеш?
Җ.: 1. Әгәр дә хаҗи мөтәмәттигъ яисә карин Корбан көнендә зур баганага таш атканчы корбан чалса яисә корбан чалганчы башын кырса, аңа
корбан чалу ваҗиб була.
2. Әгәр дә мөфрид Корбан көнендә зур баганага таш атканчы башын
кырса, аңа корбан чалу ваҗиб була.
Мәҗбүри үтәлергә тиешле гамәлләрдә
яки хаҗ йолаларын үтәүдә тоткарлану
С.: Үтәлүе мәҗбүри булган гамәлләрне кылуда яки хаҗ йолаларын
үтәүдә тоткарлану булса, аларның кайсыларында кәффәрат түләү тиеш?
Җ.: Моңа карата түбәндәге аңлатма бар:
1. Әгәр хаҗи зиярәт тәвафын соңга калдырып, Корбан көннәреннән соң
кылса, ул корбан чалырга тиеш1;
2. Әгәр хаҗи, тәмәттегъ яки кыран кылучы, Корбан көннәре үткәч корбан салса, аңарга тагын кәффәрат корбаны чалырга кирәк.
Бу Әбү Хәнифә (Аллаһ аңардан разый булсын) фикере, аның ике укучысы – Әбү Йосыф
һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый булсын) әйттеләр: «моның өчен хаҗ кылучы бернинди
кәффәрат түләми» (тәрҗемәчедән).
1
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3. Әгәр хаҗи Корбан көннәреннән соң, башын кырса яки чәчен кыскартса ул кәффәрат корбаны чалырга тиеш.
Искәрмә: хаҗига зиярәт тәвафын кылганчыга кадәр хатыны белән якынлык кылырга ярамый.
Гомрә кылу тәртибен бозу
С.: Гомрә тәртибен бозуның хөкеме нинди, шуны аңлатсагыз иде?
Җ.: Алар түбәндәгеләр:
1. Әгәр ул ихрам хәленә микаттан соң керсә, корбан чалырга тиеш.
2. Хаҗи тәһарәтсез яки госелсез хәлдә тәваф кылса яки хатын-кыз күрем
вакытында гомрә тәвафы кылса, алар корбан чалырга тиешләр. Тәваф бер
генә мәртәбә кылынса да, аның кәффәрат корбаны чалынырга тиеш.
3. Әгәр хаҗи – могътәмир сәгъи алдыннан башын кырса, ул корбан чалырга тиеш.
4. Әгәр хаҗи башын әл-Хәрам биләмәсеннән читтә кырса, ул корбан чалырга тиеш.
Искәрмә: әгәр гомрә кылучы хаҗи, ихрам халәтендә була торып берәр
кагыйдәне бозса, моның кәффәраты корбан чалуда да, садака бирүдә дә олы
хаҗ тәртибен бозу кебек.
Ихрамлы хәлдә ауга чыгу
С.: Әгәр ихрам хәлендәге хаҗи яки гомрә кылучы хаҗи нинди дә булса
кыргый җанварны үтерсә, кәффәратын түләү ничек була?
Җ.: Әгәр хаҗ яки гомрә кылучы ихрамлы хаҗи кыргый җанварны үтерсә,
яки аның кайда икәнлеген башка аучыга күрсәтсә андыйларга кәффәрат
түләү тиеш. Бу очракта ул бу эшнең ярмаганлыгын онытып эшләдеме, әллә
алдан ниятләпме, моны ул беренче мәртәбә генә эшләдеме яки кабат шуны
кылдымы – боларның берсе дә исәпкә алынмый, кәффәрат түләү тиеш.
С.: Моның кәффәрате нинди булырга тиеш?
Җ.: Әбү Хәнифә һәм Әбү Йосыф (Аллаһ алардан разый булсын) фикере буенча, ирекле гадел мөселман булган ике кеше үтерелгән хайванның
кыйммәтен бәяләргә тиеш, аннан соң хайванны атып үтерүче шул бәягә корбанлык хайван сатып алырга һәм аны әл-Хәрам биләмәсендә чалырга тиеш,
яисә мескеннәргә ризык алып һәрберсенә ярты сагъ бодай я бер сагъ хөрмә,
я арпа бирергә тиеш яки болар урынына ураза тотарга мөмкин.
С.: Бу очракларда голәмәләр арасында аерымлыклар – ихтилафлар бармы?
Җ.: Әйе, фикер аерымлыклары бар. Әбү Хәнифә һәм Әбү Йосыф (Аллаһ
алардан разый булсын) фикере буенча, теләсә нинди кыргый җанварны
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үтергән өчен шуның бәясендә кәффәрат түләргә тиеш; ә Мөхәммәд бине-л –
Хәсән (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча әгәр шуңа охшаш хайван
табып булса, шундый ук хайван түләргә кирәк. Аның фикере буенча, антилопа яки сыртлан өчен бер сарык, куян өчен кәҗә бәтие, страус өчен сыер
яки ана дөяне корбан итеп чалырга тиеш була.
С.: Әгәр хаҗи хайванны яраласа, ул чакта нишләргә?
Җ.: Җәрәхәт аркасында барлыкка килгән кимчелек бәяләнә һәм
җәрәхәтләүче кимчелекнең бәясен түләргә тиеш була. Әгәр хайван тере булып та хәрәкәтләнә алмаса яки аңа хәрәкәтләнү авыр булса, ул аның бәясен
тулысынча түли.
С.: Әгәр ул бер кошның канатын каерса яки хайванның аягын киссә,
моның хөкеме нинди?
Җ.: Әгәр кош имгәтелсә, хаҗи тулысынча аның бәясен түли.
С.: Әгәр ул кыргый кош йомыркасын ватса, нишләргә бурычлы?
Җ.: Әгәр йомырка эчендә үлгән кош баласы булса, ул тере кош исәбеннән
садака бирә, әгәр анда кош баласы булмаса, йомырка бәясен түли, шул бәядә
садака бирә.
С.: Әгәр хаҗи саранча яки башка берәр бөҗәкне үтерсә, нишләргә тиеш?
Җ.: Саранча өчен садака итеп хөрмә бирелә.
С.: Әгәр хаҗи ите ашарга ярамый торган кыргый хайванны үтерсә,
хөкеме ничек булыр?
Җ.: Ул сарык бәясеннән дә артык булмаган кәффәрат түләргә тиеш.
С.: Әгәр ерткыч хайван хаҗига ташланса һәм хаҗи аны үтерсә,
кәффәрат түләргә тиешме?
Җ.: Юк, тиеш түгел.
С.: Ихрамдагы хаҗига үтерергә рөхсәт ителгән кош яки хайван бармы?
Җ.: Әйе, аңа карга, елан, чаян, тычкан һәм кара йонлы этне үтерергә
рөхсәт ителә.
С.: Әгәр ихрам халәтендә черки үтерсә, бет яки талпанны үтерсә, ул
кәффәрат түләрме?
Җ.: Юк, бернинди дә кәффәрат түләми.
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С.: Әгәр хаҗига ачтан үлү куркынычы янаганда бер хайванны үтереп
ашаса, кәффәрат түләргә кирәкме?
Җ.: Әйе, бу очракта кәффәрат түләнә.
С.: Сез тәпиләре мамыклы булган күгәрченне һәм антилопаны суйган
хаҗи турында ни әйтерсез?
Җ.: Алар өчен дә кәффәрат түләү ваҗиб.
С.: Әгәр ихрам халәтендәге хаҗи бер кыргый җанварны үтергән булса,
ихрамсыз кешегә аның итен ашарга ярыймы?
Җ.: Юк, ихрам халәтендә булганга да, булмаганга да ашарга ярамый.
Чөнки ихрам халәтендә булган кеше үтергән хайван мәет булып санала.
С.: Әгәр ихрамлы кеше йорт хайванын суйса, аның ите хәләл буламы?
Җ.: Әйе, ихрамлы хаҗига вак хайваннарны: тавык, үрдәк кебекләрне суярга рөхсәт ителә. Бу итне үзенә дә, башкаларга да ашарга ярый.
С.: Ихрамсыз кеше, кыргый хайванны үтерсә, ихрамдагы хаҗига аны
ашарга ярыймы?
Җ.: Әйе, әгәр хаҗи ул хайванны күрсәтмәгән, аны аулаганда катнашмаган булса, ашарга ярый.
С.: Әгәр ихрам хәлендә ике хаҗи бер хайванны үтерсә, аларга кәффәрат
түләргә кирәкме?
Җ.: Икесе дә үтерелгән хайванның тулы бәясен түләргә тиеш булалар.
С.: Әгәр ихрамда килеш хаҗи, кыргый хайванны үтерсә һәм сатса, яки
ихрамдагы бүтән хаҗидан сатып алса, яки ихрамда булмаучыдан сатып
алса, аларга карата хөкем нинди?
Җ.: Аларга сату һәм сатып алу дөрес түгел.
Кыран кылучыга карата булган тыюларны бозган өчен
кәффәрат түләү хакында шәригать хөкеме
С.: Кыран кылучыга карата булган тыюларны бозган өчен кәффәрат
түләү нинди була? Мәсәлән, әгәр ул ихрам хәлендә була торып, нинди дә
булса тыюны бозса, нәрсә эшли?
Җ.: Карин ихрам тыелуларын бозса, корбан итеп ике сарык чалырга
тиеш. Әгәр хаҗ һәм гомрә кылу өчен ихрам хәленә микаттан соң керсә, бу
очракта бер генә корбан чалдырыр1.
1
«Әд-Дөрре-л-мохтар» авторы болай дип язган: «ифрад кылучы корбанлык канын
ихрамның тыелганнарын бозган өчен, мәсәлән, аның тыелган берәр гамәлен кылган өчен кояр-
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Микатларны ихрам кимәгән килеш үтү
С.: Әгәр Мәккәгә баручы ихрам хәленә кермичә микатны узса, моңа карата нинди шәригать хөкеме бар?
Җ.: Мәккәле булмаган мөселман сәүдә яки ял итү өчен Мәккәгә юнәлсә,
микатларның берсен нинди дә булса транспорт чарасы белән (суда, җирдә,
һавада) ихрам хәленә кермичә үтсә, корбанга бер сарык чалырга тиеш була1.
га тиеш, ә аның теләсә кайсы берсен бозган өчен түгел. Мәсәлән: әгәр ул хаҗның мәҗбүри бер
хәрәкәтен калдырса, яки әл-Хәрам биләмәсендә үскән үсемлекне өзсә, моның өчен кәффәрат
күп катлы булмый, чөнки бу ихрамны бозу булып саналмый.
Монанн тыш кыран кылучы, тәматтегъ кылучы һәм үзе белән корбанлык хайван алып
килүче [әл-хадьи] «ике мәртәбә кәффәрат корбаны каны коярга тиешләр». Бу шәригать хөкеме
кәффәрат садакасына мөнәсәбәтле дә гамәлдә була, ихрам тыюларын бозган өчен ул шулай
ук икеләтә бирелә «микатны ихрамда булмаган килеш үткән өчен ул корбанлык канын бер
генә мәртәбә коярга тиеш, чөнки ул бу вакытта кыран кылучы булып санала...». Әш-Шәми
үзенең «әл-Хашия»сендә әйтә: «Әл-Хәрам, биләмәсендә үсемлек өзгән өчен кыран кылучыга
кәффәрат бер генә мәртәбә тиеш була» ди. Ә «әл-Бәхер әр-раикъ» авторы: «кәффәрат ихрам
халәте белән бәйле түгел, әл-Хәрам территориясендә ауга чыгуга караганда, әгәр кыран бер
кыргый хайван үтерсә ул бу хайванның ике бәясен түләргә тиеш, чөнки бу ихрамда булган
килеш тыюны бозу. Бу очракта әл-Хәрам биләмәсендә бу тыюны бозу буламы ул игътибарга
алынмый, чөнки ихрамдагы тыю аңардан көчлерәк, һәм ул көчсезрәген йота.
Ихрам халәтендәге тыю көчлерәк һәм хайван бәясен түләү ихрамда булу сәбәпле килеп
чыга, ә әл-Хәрам биләмәсендә булу сәбәпле түгел, һәм хайванны үтерүче ихрамда булмаса
гына игътибарга алына....» (II, 223 бит).
1
Әл-Бохари имам үзенең китабында бер бүлек багышлаган «ихрамда булмаган килеш әлХәрам биләмәсенә керү». «Ибне Гомәр [әл-Хәрам биләмәсендә] ихрам хәленә кермәгән килеш
керде һәм Пәйгамбәребез ( )ﷺхаҗ һәм гомрә кылырга теләүчеләргә ихрам хәлендә килеш
керергә боерды, ләкин утын җыючыларга мондый боерык бирелмәде...». Әл-Хафиз «Фәтхел-бари» китабында әйтте: «Ибне Гомәр турында Мәлик «әл-Мувәтта» китабында Нәфигътан,
хәдис китерде: «Габдулла бине Гомәр Мәккәдән чыгып китте һәм Кудәйдәдә иде, шул вакыт
фетнә хакында хәбәр килде, һәм ул ихрамсыз гына Мәккәгә керде». «Утын җыючыларга мондый боерык бирелмәде», дигән сүзләр, димәк, ихрамга керү хаҗ һәм гомрә кылучыларга гына
кагыла дигәнне аңлата. Дәлил итеп, Ибне Габбастан (Аллаһ аңардан разый булсын) китерелә:
«...кем хаҗ һәм гомрә кылырга тели» дип. Әгәр кеше Мәккәгә хаҗ яки гомрә кылу нияте белән
кермәсә, аңа ихрамга керү мәҗбүри түгел. Галимнәр арасында бу турыда төрле фикерләр бар.
Бигрәк тә әш-Шәфигый фикере, гомумән, ихрамга керү мәҗбүри түгел, яки аның тагын бер
фикере Мәккәгә берничә мәртәбә керү хакында төрле фикерләр бар. Анда ихрам хәлендә керү
мәҗбүри түгел. Ә өч имамның фикеренчә ихрамга керү мәҗбүри. Шулай ук аларның ихрамга
керү мәҗбүри түгел дигәне дә бар. Ибне Гомәр, әз-Зөһри, әл-Хәсән и захиритлар шулай саный.
Хәнбәлчеләр Мәккәгә керүчеләрнең кабат-кабат анда керүе сәбәпле, ихрамга керү мохтаҗлыгы
юк, диләр, ә хәнәфичеләр микат эчендә булучыларга искәрмә ясыйлар. Ибне Габделбәрнең раславынча күпчелек сәхабәләр һәм аларның эшен дәвәм итүчеләр ихрамга керүнең кирәклеге
турында әйткәннәр.
Ибне Кодамә «әл-Мөгъни»дә болай ди: «Әгәр шәригать хөкемнәрен үтәргә тиешле кеше
биләмәгә сугышсыз керсә, һәм аның Мәккәгә кат–кат керергә хаҗәте булмаса, ул вакытта аңа
микат чикләрен ихрамга кермичә үзарга рөхсәт ителми. Әбү Хәнифә, (Аллаһ аңардан разый
булсын) шулай дип саный, шулай ук әш-Шәфигыйның кайбер укучылары: «Ихрамга керү
мәҗбүри түгел» диләр. Мин: «Әбү Хәнифә, Мәлик һәм Әхмәд фикере буенча гомрә кылу өчен
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С.: Корбан чалу зарурилыгыннан котылу өчен берәр ысул бармы?
Җ.: Әгәр микатны үткәннән соң кире шул яки башка бер микатка кайтып, хаҗ яки гомрә өчен ихрам кисә, аның өстеннән корбан чалдыру вазыйфасы төшә.
С.: Кеше ихрам хәленә микатны узгач керсә, ә соңыннан башка
гамәлләрне үтәгәнче микатка кире кайтса, корбан чалдыру кирәкме?
Җ.: Әгәр кеше ихрам хәленә микаттан соң керсә, ә соңыннан башка
гамәлләрне үтәгәнче микатка кире кайтса, корбан чалдыру кирәкми.
С.: Әгәр кеше ихрам хәленә кермәгән килеш микатны үтсә, һәм хаҗ
кылу өчен ихрам хәленә соңрак керсә һәм ул микатка кайтканчы хаҗга
өлгермәүдән курыкса, моның хөкеме нинди?
Җ.: Бу очракта ул кире кайтмый, тыюны бозган өчен кәффәрат сарыгы чалып түли, бу аның микатны ихрам хәленә кермичә үтүе өчен, һәм
Аллаһтан гафу итүен сорап дога кыла, Аның каршында тәүбә итә.
дә, әгәр бу хаҗ кылу сезоны булмаса Мәккәгә керергә теләүчегә ихрам мәҗбүри дим. Әгәр кемдер акча эшләү, гаиләсен тәэмин итү өчен керсә, мәсәлән, машина йөртүче- утын җыючылар кебек аларга ихрамсыз керү рөхсәт ителә һәм моның нигезе бар. Ә инде бу биләмәгә күп мәртәбә
кермәүчеләр, шулай ук Мәккәдән микат чикләрен узып чыгып китеп, аннан соң тагын килеп
керүчеләр Мәккәгә ихрамда керергә тиеш, чөнки алар утын җыючыларга охшамаганнар...
Ибне Габбас (Аллаһ аңардан разый булсын) фәтва бирә сатучы да, анда керергә теләгән
башка кеше дә ихрамсыз керә алмый – дип. Моны әт-Тәхави, «әл-Хәрам биләмәсенә, ихрамга
кермичә керүне рөхсәт итү» дигән бүлектә тапшырган. Мәккәне алган көнне Пәйгамбәребез
( )ﷺбелән аның сәхабәләре, ягъни йөз меңнән артык кеше анда ихрам белән кергәннәр (бу турыда әл-Байхакый һәм бүтәннәр сөйли, кара: «Әүҗаз әл-масалик шархе-л-Мувәтта ли-л-имам
Мәлик»), һәм күпчелек сәхабәләр Мәккәгә ихрамсыз керергә рөхсәт юк дип санаганнар. Димәк,
алар рөхсәт ителү хакында дәлил китермәделәр, гәрчә Пәйгамбәребез ( )ﷺМәккәне алган
көндә анда ихрамсыз кергән булса да. Чөнки алар зарурилык булган һәм зарурилык бюулмаган
очракларны белгәннәр. Пәйгамбәребез ( )ﷺМәккәне алган көндә анда ихрамсыз кергән икән
бу бөтен очрак өчен дә ярый торган нәрсә түгел, шуңа күрә ул нигез була алмый. Бу шуның
белән аңлатыла ки, Пәйгамбәребез ( )ﷺМәккәне алган көндә анда сугыш белән кергән,
шуның өчен ихрамсыз керергә аңа рөхсәт булган, чөнки хаҗ кылучының башы һәм бите ачык
булырга тиеш, ә сугышчы саклану йөзеннән үзен капларга мәҗбүр. Аллаһ Сөбханә вә Тәгалә
Мәккәне алган көндә анда ихрамсыз кереп көннең бер өлешендә Пәйгамбәребез ()ﷺгә һәм
аның сәхабәләренә сугышырга рөхсәт иткән. Пәйгамбәребез ( )ﷺМәккәне алган көндә анда
ихрамсыз кергән.
Әл-Бохариның китабындагы дөрес хәдистә болай дип тапшырыла: Пәйгамбәребез
( )ﷺәйткән: «Бер кеше Пәйгамбәребез()ﷺдән сугышырга рөхсәт итүен сораган.
[«Пәйгамбәребез( )ﷺәйткән]: «Чынлыкта, Аллаһ моны Үзенең илчесенә рөхсәт итте, ләкин
сезгә түгел!» Ул аны миңа да әле көннең бер өлешендә генә рөхсәт итте». Шул рәвешле Ибне
Кодамә «Әә-Мөгъни»да искә алганча, Мәккәгә ихрамсыз керү сугышырга керүчедән башкага
рөхсәт ителми. Ибне Гомәрның анда ихрамсыз керүенә килгәндә, ул микат чикләренә җитмичә
Мәккәгә әйләнеп кайткан, шуңа күрә аңа Мәккәгә керү ихрамсыз да рөхсәт ителгән.
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С.: Микатны үткәннән соң гомрә хаҗы кылу өчен ихрам хәленә керүче,
үзенең малы өчен микатка кире кайтудан курыкса, нишләргә?
Җ.: Аның өстеннән микатка кире кайту бурычы төшә һәм аңа әл-Хәрам
биләмәсендә сарык чалу җитә.
С.: Әгәр берәү Мәккәгә яки әл-Хәрам биләмәсенә ихрамсыз килеш
берничә мәртәбә кергән булса, ул кешегә нишләргә?
Җ.: Ул һәр кергәне өчен хаҗ яки гомрә кылырга тиеш була. Әгәр ул быел
ихрам хәленә ислам дине таләп иткәнчә керсә, яки аның нәзер хаҗы булса, яки алдагы хаҗны тулыландыру хаҗы булса, бу очракта ул ниятләмәгән
булса да Мәккәгә керү сәбәпле ул аны кылырга бурычлы. Бу әгәр ул шулай беренче мәртәбә генә керү очрагында. Әгәр Мәккәгә берничә тапкыр
керсә, ихрам хәленә кермичә тора. Шул ук хәл гомрәне нәзер үтәү йөзеннән
кылганда да яки тулыландыру хаҗында да яки сөннәт булган гомрә хаҗын
кылганда да була. Әгәр Мәккәгә ихрамсыз керү сәбәпле кылырга бурычлы
булса, инде икенче ел килеп җитсә, болар ул ихрам хәлендә керсә генә дөрес
була. Әгәр ул ихрамсыз килеш Мәккәгә берничә кат кергән булса, шул ихрамсыз кергәне өчен хаҗын тулылындыру нияте белән йөрсә, ул вакытта бу
кеше һәр очракта да корбан чалу тиешлегеннән азат ителә.
С.: Микат чикләреннән еракта яшәүче ир кеше микатны ихрам
хәленә кермичә, коры җир, диңгез, яки һава аша үтеп чыкса һәм микатны
үткәндә аның нияте Җиддәгә бару гына, хаҗ яки гомрә кылу нияте булсаган булса, ул әл-Хәрам биләмәсенә дә, Мәккәгә дә керми. Бу очракта аңа
караган хөкем ничек?
Җ.: Бу очракта гөнаһ булмый, нинди дә булса кәффәрат түләргә тиеш
түгел.
С.: Әгәр ул Җиддәгә килгәч, әл-Хәрамга яки Мәккәгә керергә теләсә,
нишләргә тиеш?
Җ.: Бу очракта аңа әл-Хәрам биләмәсенә һәм Мәккәгә ихрам хәленә
кермәгән килеш керергә ярый. Әгәр ул Җиддәгә килеп җиткәч, хаҗ яки
гомрә кылырга ниятләсә, ул Җиддәдә ихрам хәленә кереп, яки теләсә кайсы
микат чигендә һәм әл-Хәрам чигендә ихрам хәленә керә ала.
С.: Микатта яшәүчеләр яки микат чикләре буенда яшәүчеләр әл-Хәрам
биләмәсенә һәм Изге Мәккә шәһәренә ихрамсыз керә алалармы?
Җ.: Әйе, аларга әгәр хаҗ яки гомрә кылырга теләмәсәләр, рөхсәт ителә.
Әгәр алар әл-Хәрам биләмәсенә һәм Мәккәгә ихрамсыз керсәләр һәм хаҗ
яки гомрә кылу теләкләре туса, алар кәффәрат итеп корбан чалырга тиеш.
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Моның өчен башта алар микат чигенә чыгарга тиешләр, әгәр чыкмыйча
гына хаҗ кылуга керешеп китсәләр, алар өчен бу гөнаһ була. Алар корбан
чалырга бурычлы булалар. Алар микат чигенә чыгып тиешле таләпләрне
үтәгәннән соң, тәваф кыла башлаганчы тәлбия әйтмәсәләр дә корбан чалып
кәффәрат түлиләр.
С.: Әл-Хәрам чикләренең эчендә яшәүче ихрам халәтендә әл-Хәрам
биләмәсендә яки Мәккәдә гомрә кылырга уйласа, бу рөхсәт ителәме?
Җ.: Бу аңа рөхсәт ителми, чөнки әл-Хәрам биләмәсендәгеләрнең микаты, микатлар чигендә санала, әгәр алар үз микатларында ихрам хәленә
кермәгән булсалар, бу гөнаһ һәм аның өчен кәффәрат түләргә – корбан чалырга кирәк була.
Әл-хәрам биләмәсе белән бәйле булган тыюлар
С.: Әл-Хәрам биләмәсе белән бәйле тыюларны аңлатсагыз иде?
Җ.: Әл-Хәрам биләмәсендә ике төрле гамәл кылу тыела:
1. Ауга чыгу; 2. Агачларны кисү һәм печән чабу.
С.: Әл-Хәрам биләмәсендә кыргый хайван үтергән өчен нинди кәффәрат
түләнә?
Җ.: Бу кеше шул хайванның бәһасенә туры китереп садака бирергә
тиеш, аңа ураза тотып кына бу бурычын үтәргә ярамый.
С.: Әл-Хәрам биләмәсендә ихрам хәлендә булмаган ике кеше кыргый хайванны үтергән өчен нинди кәффәрат түлиләр?
Җ.: Алар икәү бергә бер кәффәрат түлиләр.
С.: Әл-Хәрам биләмәсендә ихрам хәлендә булган кеше кыргый хайванны
үтергән өчен нинди кәффәрат түли, ул икеләтә артык түлиме?
Җ.: Юк, кәффәрат күп мәртәбә булмый, аңарга кәффәрат итеп ике
кәффәрат берләштерелә, үтерелгән хайван күләмендә садака бирергә рөхсәт
ителә1.
С.: Әгәр ихрам хәлендә булмаганда хаҗи агач киссә яки үлән өзсә, яисә
ихрам хәлендә булучы шуларны эшләсә – ул нишләргә тиеш?
1
«Әл-Гыная» һәм «әл-Кифая»да: «Истихсан күзлегеннән караганда ике кәффәрат үтәү
бурычы килеп чыга. Бу ике кәффәрат бергә берләштерелә. Истихсан шуңа нигезләнә ихрам
халәтендә әл-Хәрам территориясендә ауның тыелган булуына нигезләнә. Бу, шулай ук, ихрамда
булмаучы өчен дә тыелган көчлерәк тыю булганга күрә, «көчсезрәк» тыюны гамәлдән чыгара».
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Җ.: Ихрам хәлендә булган хаҗи да, ихрам хәлендә булмаганы да
киселгән агач бәясе кадәр садака бирергә тиешләр, әгәр ул агач берәр кеше
үстергән агач булмаса.
С.: Әгәр бу агач бер кешенеке булса ул вакытта шәригать хөкеме нинди?
Җ.: Агач кисүче яки үләнне өзүче аның бәясен икеләтә артык итеп түләргә
тиеш. Әгәр бу корыган агач яки корыган үлән булмаса беренчесе шәригать
файдасына садака итеп бирелә һәм икенчесе агачның хуҗасы файдасына.
Әгәр ул корыган агач булса, хуҗасына гына түли, башка нәрсә түләми.
С.: Бу тыюда искәрмә бармы?
Җ.: Әйе, изһар1 үләнен һәм кипкән үләнне яки агачны кисәргә ярый.
С.: Сез искә алганнар ихрам халәтендәге хаҗигә, яки ихрам хәлендә булмаган кешегә кагыламы?
Җ.: Бу очрак ихрам халәтендәге хаҗигә яки ихрам хәлендә булмаган
кешегә кагыла, агачны кисәргә, үләнне өзәргә ярамау ихрам халәтендә булу
яки булмауга бәйләнмәгән, аларны әл-Хәрам биләмәсендә үскәннәре өчен
кисәргә дә, өзәргә дә ярамый.
С.: Ихрам хәлендә булган ике хаҗи әл-Хәрам территориясендә бер агач
кисеп аударсалар, бу агач өчен аларга ничек кәффәрат түләргә?
Җ.: Алар икесе бергә шул агач бәясе кадәр садака бирәләр.
С.: Әл-Хәрам территориясендә үскән агачтан мисвәк (теш чистарткыч) ясарга ярыймы?
Җ.: Юк, ярамый. Әмма агач корыган булса, ярый.
Әл-ихсар2
С.: Әгәр ихрам хәлендә булганда хаҗи юлда тоткарланса, хаҗын дәвам
итү мөмкинлеге булмаса, ул бу очракта нишләргә тиеш?
Җ.: Әгәр ихрам хәлендә булганда хаҗи юлда дошман тарафыннан яки
кинәт авырып китеп тоткарланса, хаҗын дәвам итү мөмкинлеге булмаса,
аңарга ихрам хәленнән чыгу мөмкинлеге бирелә.
1
Цимбопогон (гарәпчә әл-изһир, лат. сymbopogon, ләймүн (лимун) соргосы, ләймүнле
кыяк, ләймүн үләне, цитронелла, лемонграсс яки челнобородник лимонный) – кыяклы
үсемлекләр гаиләсеннән, аның 55 төре мәгълүм. Биек булып үсә торган үләнчел үсемлек, хуш
исле, ароматлы майлар ясау өчен кулланыла һәм медицинада кулланыла (тәрҗемәчедән).
2
Әл-Ихсар – бу хаҗ һәм гомрә кылырга ниятләп ихрам хәленә керүченең алга таба хаҗын
дәвәм итә алмавы (тәрҗемәчедән).
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С.: Ул ихрам хәленнән ничек чыга?
Җ.: Әгәр ул әл-Хәрам территориясендә булса, сарык суя һәм башын кыра
яки чәчен кыскарта, әгәр ул әл-Хәрам территориясендә булмаса, фәкыйһлар
аңа: «Син бу сарыкны әл-Хәрам территориясенә җибәр яки шуның бәясен
берәр кешегә ышандырып, синең өчен сарык суюын сора, сарык суюның
көнен дә билгелә, син ышандырган кеше шул бурычны үтәү белән син ихрам хәленнән чыккан буласың» – диярләр.
С.: Әгәр ихрам хәлендә булганда хаҗи юлда тоткарланса, хаҗын
дәвам итү мөмкинлеге булмаса ул кыран кылучы (хаҗ белән гомрәне
берләштерүче) булса, бу очракта ул нишли?
Җ.: Әгәр ул әл-Хәрам биләмәсендә булса, сарык суя яки шуның бәясен
берәр кешегә ышандырып, үзе өчен сарык суюын сорый, сарык суюның
көнен дә билгели, ул ышандырган кеше шул бурычны үтәү белән бу хаҗи
ихрам хәленнән чыккан булып санала.
С.: Ни өчен хаҗи бу сарыкны үзе кайда булса шунда гына чалмыйча аны
әл-Хәрам биләмәсенә җибәрә?
Җ.: Чөнки хаҗиның ихрам хәленә кергәннән соң хаҗ яки гомрәне дәвам
итү өчен мөмкинлеге булмаган очракта да корбан чалу бурычы бары тик әлХәрам биләмәсендә генә үтәлә.
С.: Әгәр хаҗи ихрам хәлендә булганда юлда тоткарланса, хаҗын дәвам
итү мөмкинлеге булмаса, хаҗи корбан чалуны Корбан көне килеп җиткәнче
үк башкара аламы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча бу рөхсәт
ителә, ә аның шәкертләре: «хаҗи ихрам хәлендә булганда юлда тоткарланса,
һәм хаҗны дәвам итү өчен аның мөмкинлеге булмаса, ул корбан чалуны
Корбан көне килеп җиткәч кенә башкара ала» диләр.
С.: Гомрә кылучы үзенең корбанлык хайванын кайчан чала?
Җ.: Корбанны үзе теләгән чакта чала ала, ләкин голәмә иҗмагына (уртак
фикеренә) күрә бу гыйбадәт әл-Хәрам биләмәсендә башкырылырга тиеш.
С.: Әгәр хаҗига мәҗбүри рәвештә хаҗын өзәргә туры килсә һәм
ул корбан чалып, ихрам хәленнән чыкса, тагын нәрсә дә булса эшләргә
тиешме?
Җ.: Әйе, хаҗига мәҗбүри рәвештә хаҗын өзәргә туры килсә, ул алга
таба башка вакытта хаҗ һәм гомрә үтәргә тиеш, ә гомрә үтүчегә мәҗбүри
рәвештә гомрә хаҗын өзәргә туры килсә, ул гомрә үтәргә тиешле булып кала.
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С.: Әгәр кыран кылучы (хаҗ белән гомрәне берләштерүче) хаҗи ихрам
хәлендә булганда юлда тоткарланса, һәм хаҗын дәвам итү мөмкинлеге
булмаса – ихрамнан чыккач, ул нишли?
Җ.: Ул бер хаҗ һәм ике гомрә кылырга тиешле була.
С.: Әгәр хаҗи ихрам хәлендә булганда юлда тоткарланса, хаҗын
дәвам итү мөмкинлеге булмаса, бер кешегә ышандырып сарыкны корбан
чалырга җибәреп, аны чалу көнен билгеләгән булса, шуннан соң хаҗны өзү
мәҗбүрияте юкка чыкса, ул нишләргә тиеш?
Җ.: Әгәр ул корбанлыкны куып тотып бу эшне туктата алса, һәм хаҗ
кыла алса аңа ихрамнан чыгарга ярамый, ул хаҗ йолаларын башкарырга
тиеш. Әгәр ул корбанлыкны куып тота алып та, хаҗ кылырга өлгерә алмый
икән бу вакытта ихрам хәленнән чыга. Әгәр ул хаҗ үтәргә өлгерә икән,
ләкин корбанлыкны куып тота алмый икән, аңа ихрамнан чыгу рөхсәт ителә,
ләкин хаҗны дәвам итүе яхшырак1.
С.: Берәү ихрам халәтендә Мәккәгә хаҗ кылырга килде ди, ләкин аңа
хаҗның иң мөһим йоласы булган Гарәфәдә булырга нәрсәдер комачаулады
ди һәм ул Мәккәдә булса да зиярәт тәвафын үти алмады ди. Бу вакытта ул
хаҗын өзгән булып саналамы?
Җ.: Юк, ул мәҗбүри рәвештә хаҗын өзүче булып саналмый. Әгәр ул
Гарәфәгә өлгерерлек хәлдә булса, ул Гарәфәдә булачак, ә аннан соң мәҗбүри
рәвештә хаҗын өзү сәбәбе юкка чыккач, зиярәт тәвафын үти. Аңа Гарәфәдә
булырга нәрсәдер комачаулап хаҗны үтәргә өлгермәсә, ул башкарырга тиешле булып калган йолаларны үтәп хаҗын тәмамларга тиеш.
С.: Әгәр корбан чалынган булса, ихрам хәленнән чыгу өчен шул җитәме,
әллә ихрамнан башны кыргач яки чәчне кыскаркач кына чыга аламы?
Җ.: Әгәр аның өчен корбан чалынган булса, ул инде ихрамнан чыккан
булып санала – Әбү Хәнифә һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый булсын),
фикере буенча бу шулай, ә Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын): «Ихрамнан чыгу өчен ул башын кырырга бурычлы» дип әйтә.
Әгәр хаҗи хаҗны үтәргә өлгермәсә
С.: Берәү хаҗ кылу нияте белән ихрамга кереп, хаҗның иң мөһим йоласы булган Гарәфәдә торуны башкарырга өлгермәсә һәм Корбан көненең
таңы атса шәригать нәрсә ди?
1
«Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы шулай әйткән (III, 60 бит) һәм «Рәдде-л-мохтар»авторы да
шуны әйтә (II, 335 бит).
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Җ.: Әгәр хаҗ кылу нияте белән ихрамга керүче, Гарәфәдә торырга
өлгермәсә, ул сәгъи тәвафы һәм Сафа белән Мәрва таулары арасындагы
йөрүне башкарырга тиеш, шуннан соң ул башын кыра яки чәчен кыскарта
ала, димәк гомрәне үткәннән соң, ихрамнан чыга.
С.: Шуннан соң ул нәрсәдер эшләргә тиеш?
Җ.: Бу хаҗны ул киләсе елга тулыландырырга тиеш.
С.: Ул корбан чалып, кәффәрат түләргә бурычлымы?
Җ.: Юк, ул моны эшләргә бурычлы түгел.
С.: Хаҗи гомрәне үтәргә өлгермәскә мөмкинме?
Җ.: Юк, чөнки аның төгәл билгеләгән вакыты юк, гомрәне елның теләсә
кайсы вакытында үтәргә була, бары тик елның биш көннендә генә тыелырга
кирәк. Ул махсус көннәр турында югарыда әйтелде.
Корбанлык хайван – әл-һәди
С.: Нәрсә ул әл-һәди?
Җ.: Әл-һәди ул хаҗда һәм гомрәдә ихрамнан чыгу өчен корбан буларак чалынырга тиешле булган хайвандыр. Бу әл-һәди чалу очраклары
түбәндәгечәдер:
1. Әгәр хаҗига мәҗбүри рәвештә хаҗын өзәргә туры килсә;
2. Яки ике хаҗны, ягъни тәммәтегъ белән кыйранны берләштерү
мөмкинлеге биргән Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылу сыйфатында;
3. Яки ихрам халәтен бозган өчен кәффәрат түләү өчен, яки хаҗның
яисә гомрәнең бер мәҗбүри гамәлен калдырган өчен;
4. Яки өстәмә корбан чалу. Монысын өстәмә гыйбадәт кылучы теләсә
кем эшли ала.
С.: Корбан өчен нинди хайван кирәк?
Җ.: Бу дөя, сыер, һәм вак мөгезле мал-товардыр. Башка нәрсәләрне корбан итеп чалырга ярамый.
С.: Өч төрнең теләсә кайсын корбанга чалырга ярыймы, яки нинди дә
булса чикләү бармы?
Җ.: Әйе, бу ике шарт белән чикләнә: беренчедән – вак мөгезле
хайваннарның бер елы тулып икенче елга чыккан булырга тиеш, әгәр эре
мөгезле терлек булса аңа ике яшь тулып өченчегә чыккан булырга тиеш,
ә дөя булса, аңа биш яшь тулып алтынчыга чыккан булырга тиеш. Икенчедән – аның кимчелекләре, җитешсезлекләре булмаска тиеш.
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С.: Бер яшь тә тулмаган бәрәнне корбан чалырга ярыймы?
Җ.: Әйе, алты айлык бәрәнне корбан чалырга ярый. Әмма зурлыгы
белән ул бер еллык бәрәнгә торырлык булып, аны күргән кеше бер еллык
дип уйласа, аны корбан итеп чалу дөрес була1.
С.: «Аның кимчелекләре һәм җитешсезлекләре булмаска тиеш» дигәнне
ничек аңларга?
Җ.: Бу аның гәүдәсе сау-сәламәт булырга тиеш дигән сүз, имгәнгән аяклы, киселгән колаклы, койрыгы киселгән, күзе чыккан, яки артык ябык яки
бөкере яки корбан мәйданына хәтле үзе атлап бара алмый торган хайваннарны корбан итеп чалырга ярамый.
С.: Әгәр хайванның колагының яки койрыгының бер өлеше генә киселгән
булса, андый хайванны корбан итеп чалырга ярыймы?
Җ.: Әгәр аның койрыгының яки колагының зур өлеше киселгән булса,
аны корбан итеп чалырга ярамый.
С.: Корбанны кая теләсәң шунда чалырга ярыймы?
Җ.: Корбанны бары тик әл-Хәрам биләмәсендә генә чалырга ярый.
С.: Сыерны яки дөяне ничек ярый?
Җ.: Сыерны яки дөяне үз исемеңнән чалырга кирәк:
1. Моны зиярәт тәвафын госелсез хәлдә кылган һәм аны тиешлечә итеп
яңадан кылмаган хаҗи эшләргә тиеш;
2. Зиярәт тәвафын кылмаган, башын кырмаган килеш Гарәфәдә булган,
яки хатыны белән якынлык кылган хаҗи моны кәффәрат сыйфатында үти.
Бу очракларда бары тик сыер яки дөя чалына. Башка очракларда сарык
яки кәҗә корбан ителә ала. Болары мәҗбүри рәвештә хаҗ яки гомрәне өзү
яки тәмәттегъ һәм кыран үтүченең кагыйдәләрне бозу сәбәпле була яки үзе
теләп өстәмә корбан чаласы килсә чалына.
С.: Кайбер хайванны чалганда ике яки аннан да артыграк кеше берләшә
аламы?
Җ.: Әйе, әгәр аларның барысының да нияте гыйбәдәт кылу өчен булса,
хәтта җиде кеше берләшеп дөя яки сыерны корбан итеп чала алалар.
С.: Җиде кеше дөяне яки сыерны чалуда катнаштылар ди. Алар арасында берәү ит алу өчен катнашкан булса, моның хөкеме нинди?
Җ.: Әгәр корҗан чалучылар арасында шундый кеше булса, боларның
бөтенесенең дә корбаны дөрес булмый.
1

Кара «әл-Җәүһәр ән-наййира» ( 221 бит) һәм «әл-Бәхер әр-раикъ» (II, 75 бит).
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С.: Корбанга чалган хайванның итен ашарга ярыймы?
Җ.: Корбан чалучыга үзе чалган корбан итен ашарга рөхсәт ителә, кыран
һәм тәмәттегъ кылучының да чалган корбанын үзенә ашарга рөхсәте бар,
ләкин әгәр корбан хаҗны мәҗбүри өзгән өчен яки хаҗ кагыйдәләрен бозган
өчен кәффәрат итеп чалынган икән аның итен итен корбан чалучының үзенә
ашарга рөхсәт ителми.
С.: Корбан чалу өчен аерым вакыт һәм аерым көн бармы?
Җ.: Тәмәттегъ һәм кыранның корбанын Корбан көненән алда чалырга ярамый, моны Корбан көнендә яки аннан соңгы ике көндә башкарырга
кирәк1, корбан чалуны зөлхиҗҗә аеның уникенче көненнән дә соңга калдырырга ярамый. Шулай ук Корбан көнне зур Җамаратка таш ташламаган
килеш корбан чалырга ярамый. Ә инде хаҗны мәҗбүри өзгән өчен яки хаҗ
кагыйдәләрен бозган өчен кәффәрат итеп чалына икән, ул чакта корбанны
кайчан теләсәң, шунда чалырга рөхсәт ителә.
С.: Әгәр хаҗи кыран яки тәмәттегъ кылганда үзенең корбанын тоткарласа һәм моны Корбан көнендә башкара алмаса, шәригать хөкеме нинди була?
Җ.: Ул корбан чалуны вакытында башкармаган өчен тагын бер корбан
чалырга бурычлы була2.
С.: Хаҗи корбан итен әл-Хәрам биләмәсендә яшәүче ярлыларга таратырга тиешме?
Җ.: Ярлыларга гына тарату мәҗбүри түгел, ул аны әл-Хәрамдагы бөтен
кешегә тарата ала.
С.: Ул корбанлык хайванны Гарәфәгә алып барырга бурычлымы?
Җ.: Юк, бу мәҗбүри түгел.
С.: «Чалырга» яки «чәнчергә» дигәнне ничек аңларга?
Җ.: Сөннәт буенча дөяне чәнчергә, сыер һәм мөгезле вак хайваннарны
чалырга кирәк, киресенчә эшләү дә рөхсәт ителгән, ләкин ул хупланмаган
гамәл.
1
Әл-Кодури болай ди: «Корбанлык хайванны бары тик корбан чалу көнендә генә чалырга
рөхсәт [әл-хадьи]...», шул рәвешле шәригать нормасы өстәмә корбан чалуга мөнәсәбәтле, кыран һәм тамматту чалган корбанга охшаган. «Әл-Һидая» авторы: «Нигездә, ирекле корбан чалу
корбан чалу көннәренә кадәр дә рөхсәт ителә, ләкин моны корбан чалу көннәрендә башкару
яхшырак, һәм бу дөрес фикер..» – ди. Корбан чалу көне дигәндә аның барлык көннәре дә күздә
тотыла һәм тәмәттегъ белән кыран кылучыга корбан чалуны зөлхиҗҗәнең уникесендә кояш
баеганчы башкарырга рөхсәт ителә («Әл-Бәхер әр-раикъ», III, 77 бит).
2
Әгәр хаҗ кылучы корбан чалганчы чәчен кырса, җавап шул ук – ул өченче кәффәрат
корбаны чалырга бурычлы. «Гуньйату-н-насик» (150 бит).
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С.: Хаҗи корбанга чала торган хайваны үз куллары белән чалырга
тиешме?
Җ.: Юк, бу мәҗбүри түгел, әгәр ул аны кемгә дә булса ышанып тапшырса, бу дөрес була. Әгәр инде дөрес итеп үз куллары белән, чалса бу яхшырак
гамәл була.
С.: Кеше корбан чалу өчен дөя алып килеп, аңа атланып йөрергә кирәк
булып чыкса, аңа моны эшләргә ярыймы?
Җ.: Әгәр ул мәҗбүр булса гына атланырга ярый, бик кирәк булмаса, аңа
моны эшләмәү хәерледер1.
С.: Әгәр ул ана дөяне яки сарыкны алып килгән булып аның сөте булса,
ул сөтне саварга ярыймы?
Җ.: Юк, саварга ярамый, сөт югалсын өчен аларның җилемнәренә салкын су сибәргә кирәк.
С.: Әгәр корбанлык хайван юлда килгәндә үлсә, бу очракта нишләргә?
Җ.: Әгәр бу хаҗиның үз теләге белән кылынасы өстәмә корбанлык булса, ул башка корбан чалмый, ә инде әгәр хайван мәҗбүри корбан чалу өчен
булса, ул аны башкасына алыштырырга тиеш.
С.: Әгәр хайванның нинди дә булса кимчелеге килеп чыкса, шәригать
хөкеме нинди була?
Җ.: Хаҗи аны башка хайванга алыштыра, ә монысы белән ни теләсә
шуны эшли. Әгәр ул кимчелекле хайван мәҗбүри корбан чалу өчен булса,
һәм хаҗи аны үз теләге белән өстәмә корбанлык буларак алган булса ул аны
кимчелекле булса да корбан итеп чала ала.
С.: Әгәр берәү дөя яки сыер кебек эре хайван алып килгән булса, ә ул хайван юлда килгәндә үлем хәлендә булса, бу кеше нишләргә тиеш?
Җ.: Әгәр бу үз теләге белән өстәмә корбанлык буларак алынган булса, ул аны чала ала, һәм хайванның муенына асылган сандалины шул
хайван канына буяп аның бер ягына суга. Шуннан соң аны ярлыларга
калдыра, үзе дә ашамый, байларга да бирми2. Әгәр бу хайван мәҗбүри
1
Әбү әз-Зөбәер: «Мин Җабир ибне Габдулладан, да (Аллаһ алардан разый булсын ишеттем) болай дип сораганнарын ишеттем: [мөмкинме икән] корбанлык хайванга атланып йөрергә –
дип Ул: «Мин Пәйгамбәребез ()ﷺнең: «Әгәр син аңа атланып йөрергә мохтаҗ булсаң икенче
хайванны тапканчы атланып йөри аласың», – дип җавап биргәнен ишеттем», ди. Моны Мөслим
тапшырган.
2
Ибне Габбас (Аллаһ аңардан разый булсын) болай дип сөйләгән: «Пәйгамбәребез ()ﷺ
бер кеше белән уналты дөя җибәргән була һәм аларны карарга куша. Теге кеше: «Йә, Аллаһның
Илчесе! Әгәр аларның берәрсе белән берәр хәл булса нишләргә?» дип сорый. Рәсулүллаһ

165

корбанлык булса, ул аны башка хайванга алыштыра, ә тегесе белән үзе
теләгәнне эшли.
С.: Корбанга чала торган хайванны бизәү хакында шәригать хөкемнәре
нинди?
Җ.: Үз теләгең белән чалына торган корбанны бизәргә ярый, шулай
ук тәмәттегъ һәм кыран кылганда чалына торган корбаннарны да бизәргә
рөхсәт ителә. Хаҗны мәҗбүри өзәргә туры килгән очрактагы корбанлык
хайванны, яки кәффәрат түләү корбанын бизәмиләр.
С.: Корбанга чалына торган хайванның йөгәнен һәм япмасын нишләтәләр?
Җ.: Аларны садака итеп бирәләр.
С.: Корбан итеп чалынган хайванның итен аны чалган кешегә бирергә
ярыймы?
Җ.: Юк, итне чалучыга түләү исәбеннән бирергә ярамый, аңа түләүне
үзең бирергә тиешсең1.
СӘҮДӘ ИТҮ КИТАБЫ
С.: Нәрсә ул сәүдә?
Җ.: Сәүдә – ул бер-берең белән килешеп (килешү төзеп), бер малмөлкәтне икенче мал-мөлкәткә алмаштыру (сату-алу) була.
С.: Сату-алу килешүе ничек төзелә?
Җ.: Сәүдә килешүе бер яктан «Бирдем», икенче яктан «Кабул иттем»
дигән үткән заман фигыль кәлимәләрен кулланып төзелә. Мәсәлән, сатучы
«Саттым» дип, ә сатып алучы «Алдым» дип.
С.: Әгәр килешү төзүчеләрнең берсе»сатам» дип яисә «алам» дип
тәкъдим ясаса, икенчесе аның тәкъдимен кабул итәргә (ризалашырга)
тиешме?
Җ.: Юк, сату-алу өчен ике якның да ризалашуы кирәк. Берсе ризалашса
да, икенчесе ризалашмаска мөмкин. Ике якның ризалашуы яисә ризалашма()ﷺ: «Син аңарга чәнеч яки када, аннан соң аның муенындагы сандалиины канына буяп,
аның ян-якларына сук һәм аны шунда куй, аның итен үзең дә, синең белән озата баручылар да
ашамасын». Бу хәдисне Мөслим тапшырган.
1
Гали (Аллаһ аңарга тынычлык бирсен) әйтә: «Пәйгамбәребез( )ﷺмиңа аның корбанлык дөяләрен карарга кушты һәм садака итеп аларның итләрен, тиреләрен, япмаларын таратырга кушты, ләкин итчегә: «Без аның белән үзебез исәпләшербез» дип бернәрсә дә бирмәскә
кушты. Бу хәдисне әл-Бохари белән Мөслим тапшырганнар.
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вы очрашкан урында гына башкарылырга тиеш. Әгәр дә алар шул сату-алу
урынында ризалашсалар (килешү төзесәләр) – ни сатучы, ни сатып алучы ул
килешүне берничек тә боза алмыйлар (үзләренең ризалыкларын кире кага
алмыйлар) – ул вакытта килешүне үтәү аларның икесенә дә тиешле була.
С.: Ни өчен сез ризалык белдерүне, ягъни «тәкъдим итү» белән «кабул
итү»не сату-алу «бер урында гына башкарылырга тиеш» дигән шарт белән
бәйләдегез? Бер урында гына тору – килешү төзүнең шартымы ул?
Җ.: Чөнки килешү төзүчеләрнең берсе үз тәкъдимен белдереп,
икенчесенең җавабын көтеп тормыйча ул урыннан китеп барса, аның
тәкъдиме чын тәкъдим булмый һәм мондый тәкъдим буш, мәгънәсез һәм
ышанычсыз була. Шулай ук, әгәр дә тәкъдимгә җавабын бирергә тиешле
кеше дә бу урыннан үзенең җавабын бирмичә китеп барса, тәкъдим чынга
саналмый.
С.: Сатып алучы килешү төзегәннән соң сатып алынган әйбер хакында
сатучыга дәгъвасын белдерә аламы һәм аның килешүне өзәргә хакы бармы?
Җ.: Әйе, әгәр сатып алучы товарда җитешсезлек тапса ул товарны сатучыга кире кайтарып бирергә хакы бар, әмма ул товарны үзендә дә калдыра
ала. Шулай ук ул үзе күреп алмаган товардан кимчелек тапса, ул товарны
кире кайтара ала.
С.: Кичектереп һәм ваклап түләү шарты белән сату-алу («рассрочка»)
рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, товарны, түләү вакытын төгәл билгеләп, кичектереп һәм ваклап түләү шарты белән сатып-алып була.
С.: Әгәр сатучы товарының исемен генә атап, ә үлчәмен, ягъни аның
авырлыгын яки күләмен игълан итмичә сатса, яки ике кеше үзара малмөлкәт алышканда үлчәмнәрен әйтмичә эш итсәләр, мондый алыш-биреш
килешүе дөрес буламы?
Җ.: Дөрес була. Чөнки товарның (алышына торган мал-мөлкәтнең)
күләмен күрсәтү сату-алуның шарты булып саналмый.
С.: Сатып алучы сатып ала торган әйберенә нинди акча белән түләвен
әйтмәсә, мондый килешү дөрес буламы?
Җ.: Әгәр дә сатып алучы түләү берәмлеген (акчасын, атынын, көмешен,
алмашка бирә торган товарын) гомумән генә атап китә икән, мәсәлән, «Мин
сиңа көмеш (яисә алтын, ... динар, ... дирһәм, ... бодай, ... ) биреп сатып алам» –
дип, андый сату-алу (товар алмашу) килешүе дөрес булмый. Килешү дөрес
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булсын өчен сатып алучы түләү берәмлегенең төгәл суммасын, үлчәмен,
сыйфатын хәбәр итәргә тиеш. Мәсәлән, «Мин синнән ... (шуның чаклы)
дирһәмгә сатып алдым» дип һәм дирһәменең сыйфатын төгәлләп «Мисыр
дирһәменә» яисә «Шәм дирһәменә» дип, шулай ук «яхшы»/«начар» дигән
сүзләр кулланып.
С.: Илдә кулланылышта булган, әмма бәһаләре төрлечә булган
дирһәмнәр булган шартларда, сатучы тарафыннан товарның сыйфаты
тасвирланмыйча гомуми рәвештә бәясе генә әйтелсә «Мин сиңа бу әйберне
10 дирһәмгә сатам» дип, һәм, шуңа карамастан, сатып алучы сатучының
тәкъдимен кабул итсә – мондый очракта алыш-биреш дөрес буламы?
Җ.: Әгәр алар илдә иң киң кулланылышта булган дирһәмнәрне исәпкә
алып килешсәләр дөрес була.
С.: Әгәр дә дирһәмнәр эквивалентлы булмасалар, ә сату-алуда аларның
саны гына әйтелсә – болай итеп башкарган сату-алу дөрес буламы?
Җ.: Акчалар эквивалентлы булмаганда икесенең берсе акчаларны тәңгәл
китермәсә акча санын гына әйтеп сату-алуны башкару дөрес булмый.
С.: Ашлыкны (бодайны, онны) һәм башка төрле бөртекле товарны
күләме төгәл билгеле булмаган үлчәмнәр (савыт-сабалар, ташлар һ. б.)
яисә чама белән үлчәп сатарга ярыймы?
Җ.: Әйе, дирһәмнәргә, динарларга, бакыр акчаларга сатарга һәм башка культураларга алыштырырга ярый. Әмма бер үк төрле культура белән
алыш-биреш ясаганда риба хәрамына кермәс өчен мондый үлчәмнәр куллану тыела.
С.: Сатучының «Шушы савытка тутырып бодайны сиңа шушы бәягә
сатам» дигән сүзләрен сатып алучы, савытларның төгәл күләмен белми
торып, кабул итсә мондый алыш-биреш килешүе дөрес буламы?
Җ.: Савытның күләме билгеле булмаса да үзара килешеп билгеләнгән,
мәгълүм булган савыт белән алыш-биреш ясарга рөхсәт ителә.
С.: Әгәр дә сатучы товарының авырлыгын (гер урынына кулланып –
тәрҗемәче искәрмәсе) таш белән үлчәп сатса, гәрчә ул ташның үлчәү микъдары билгеле булмаса да, мондый сатуны шәригать рөхсәт итәме?
Җ.: Әйе, рөхсәт итә.
С.: Сатучы капчыкларга тутырылган ашлыгын «Бер капчык ашлык –
бер дирһәм» дип бөтенесен берьюлы сата аламы?
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Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә, мондый очракта бер генә капчык сатып алынса сату-алу дөрес булачак (калган капчыкларны сату-алу дөрес булмаячак). Аның шәкертләре (Аллаһ алар белән разый
булсын): «Капчыкларның саны әйтелсә дә, әйтелмәсә дә товарны берәмберәм дә, бөтенесен берьюлы да сатарга була» дип әйткәннәр.
С.: Әгәр сатучы бер көтү сарыкны «Һәрбер сарык бер дирһәмдер» дип
сатса – аның сәүдәсе дөрес буламы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә, бөтен көтүне
берьюлы сатарга ярамый (сарыкларны берәм-берәм сатарга кирәк). Ә аның
шәкертләре исә (Аллаһ алар белән разый булсын): «Бөтен көтүне берьюлы
сату дөрес була» дигәннәр.
С.: Ә тукыманы, буен төгәл итеп әйтмичә, «Бер аршыны бер
дирһәмдер» дип сатарга ярыймы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә, болай итеп
берәр аршын да, тулаем берьюлы да сатарга ярамый.
С.: Сатучы ашлыгын «Монда йөз дирһәмгә йөз капчык ашлык» дип берьюлы сатканнан соң сатып алучы тарафыннан капчык санының аз булуы
ачыкланса, сатып алучыга нишләргә кала?
Җ.: Сатып алучының сайлап алырга ике юлы бар: я сатучыдан
җитешсезлекнең бәһасен кайтарып бирүне таләп итәргә, я сәүдә килешүен
өзәргә дә товарны сатучысына кайтарып, акчасын кире алырга.
С.: Әгәр дә сатып алучы товарында, киресенчә, артыклык тапса – ул
вакытта аңа нишләргә?
Җ.: Бу артык товар сатучыга кайтарылырга тиеш.
С.: Әгәр кеше 10 аршын тукыманы 10 дирһәмгә яисә 10х10 аршынлы
җир мәйданын 100 дирһәмгә сатып алып, шул тукыманың озынлыгы яисә
җирнең мәйданы җитеп бетмәсә, бу мәсьәлә шәригатьчә ничек чишелергә
тиеш?
Җ.: Сатып алучының ике юлы бар: акчасын кире алырга яки барлык тукыманы (җирне) да кире кайтарып бирергә.
С.: Әгәр дә ул, киресенчә, күплеген белсә, аңа нишләргә?
Җ.: Барлык тукыма сатып алучының милке булып санала. Җир дә, шулай ук, сатып алучының милке булып санала. Сатучы килешүне өзә алмый.
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С.: Сатучы тукыманы сатканда яисә җирне сатканда «100 аршынлы
тукыманың һәр аршынына берәр дирһәм сорыйм» «100 аршын мәйданлы
җирне һәрбер аршынына берәр дирһәм сорыйм» дисә һәм сатып алучы аның
белән килешеп, ул тукыманы, җирне алса һәм шуннан соң ул товарда җирдә
артыклык яисә кимчелек тапса, бу очракта сатып алучыга нишләргә?
Җ.: Ким булганлыгын тапса, аның сайларга мөмкинчелеге бар: я җитмәгән
товарны таләп итәргә; я акчасын кире кайтарырга, я сәүдәне өзәргә. Әгәр дә
артык булганын тапса, бу очракта ул сайлый ала, я сәүдәне өзә.
С.: Әгәр дә сатучы «Мин сиңа бер төргәк күлмәк сатам, бу төргәктә
100 дирһәмгә 10 күлмәк – һәрбер күлмәкнең бәясе 10 дирһәм», дип төргәге
белән күлмәк сатса, ә соңыннан сатып алучы ул төргәктәге күлмәк санының
кимлеген яисә артыклыгын ачыкласа, ул вакытта нишләргә?
Җ.: Әгәр дә сатып алучы товар санының кимлеген тапса, ул: я җитмәгән
товар хакын акчалата ала ала, я җитмәгән товарны таләп итә ала. Әгәр дә
товар санының артыгын тапса, сәүдә эше дөрес булмый.
С.: Сатучы бер кешегә өй саткан ди, әмма килешүдә өйдән башка
әйберләр сату турында сүз булмаган. Өй сатканда өй белән бәйле булган
башка әйберләр дә күздә тотыламы?
Җ.: Өй сатканда аның җире дә, корылмалары да, йозаклары да исәпкә
алына – алар барысы да өй белән бергә сатыла.
С.: Ә җир сатканда шул җирдә үскән җиләк-җимеш агачлары аталып
әйтелмәсә, ул агачлар шул җир исәбенә (бәясенә) керәме?
Җ.: Җир сатканда шул җирдә үскән агачлары да ул агачлар турында
әйтелсә дә-әйтелмәсә дә җир белән бергә сатыла.
С.: Әгәр дә җирне сатканда, бу җирдә утыртылган үсемлекләр булса,
ә алар турында сүз әйтелмәгән булса, ул үсемлекләр сәүдә килешүенә (җир
бәясенә) кергән булып саналалармы?
Җ.: Юк, чәчкән үсемлекләр турында бер сүз дә әйтелмәгәндә алар җир
бәясенә кертелми. Җир сатканда алар турында махсус әйтелергә тиеш.
С.: Берәү агачларын җимешләре җитешкән вакытта сатса, ул вакытта ул агачларның җимешләре кемгә була?
Җ.: Сатучыга. Сатып алучының җимешләрне аласы килсә, ул аларны
өстәмә бәягә сатып ала. Андый вакытта сатучыга «Җимешләреңне үзең
җыеп алып сат», диләр.
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С.: Сыйфаты һәм яраклылыгы билгесез булган агачтагы җимешләрне
сатарга ярыймы?
Җ.: Агачта үсеп торган җимешләрне сыйфаты яраклы булган очракта
гына сатарга була. Киресенчә булса, сатып алучы ул җимешләрне кисеп
ташларга тиеш.
С.: Сатып алучы агачтагы җимешләрне калдыру шарты белән сатып
алам дисә, мондый килешү дөрес буламы?
Җ.: Килешү дөрес булмый.
С.: Сатучы агачның югары очындагы җимешләрнең күләмен үзенчә рател үлчәме белән чамалап сата аламы?
Җ.: Юк, алай итә алмый1.
С.: Бодайны башакта килеш яисә Мисыр борчагын кузакта килеш (ягъни, чистартылмаган килеш) сатарга ярыймы?
Җ.: Акчага сатарга мөмкин. Әмма бер товар икенче товарга алыштырылганда (бартер) икенче төрле товарга алыштырылырга тиеш, чөнки бер
үк төрле товарга алыштыру рибага китерергә мөмкин.
С.: Үлчисе товарның күләме бик күп булу сәбәпле, сатучы бу үлчәү
эшенә махсус үлчәүче ялласа, бу эшкә кем түләргә тиеш һәм бу эш өчен
түләнергә тиешме?
Җ.: Бу эш өчен сатучы түләргә тиеш2.
С.: Сатып алучының динар-дирһәмнәре күп булып, сатучы аларның
чынлыгын (дөреслеген) тикшерергә берәр эксперт-белгечкә бирсә, бу белгеч
тарафыннан башкарылган эш өчен кем түләргә тиеш?
Җ.: Бу эш өчен шулай ук сатучы түләргә тиеш3.
С.: Сатып алучының акчалары күп булып, ул акчаларны үлчәтергә туры
килсә, акчаларны үлчәп бирүчегә кем түли?
Җ.: Сатып алучы түли.
1
«Әл-Һидая» авторы әйтә: «Бу фикер Әл-Хәсәннән тапшырылган, әт-Тәхави дә шундый
ук фикердә, мәзхәбнең төп кагыйдәләренә килгәндә аның фикере буенча ул рөхсәт ителгән».
«Әл-Гыйая» авторы әйтә: «Ул мәзһәбнең төп кагыйдәләренә охшаш дип әйтергә тели, һәм бу
сорау хакында шәригать бәяләмәсе мәзхәбнең төп кагыйдәләрен искә алмый, шуңа күрә ул
әйтә: «ул рөхсәт ителгән булырга тиеш...». Шуңа күрә дә «Әл-Кәнз» авторы рөхсәт ителүне
сайлап ала (кара: «әл-Бәхер әр-раикъ» (V, 327 б.).
2
Шул ук озынлык яки күләм үлчәүчегә дә кагыла («әл-Һидая»дән).
3
Ибне Сәммагның Мөхәммәдтән тапшырган риваятендә әйтелә: ул сатып алучыга
йөкләнә («әл-Һидая»дән).
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С.: Сату-алу барышында иң башта товармы яисә түләү хакымы
бирелергә тиеш?
Җ.: Товар акчага сатылганда иң башта сатучыга сатып алучының акчасы
бирелә, шуннан соң сатучы сатып алучыга товарын бирә. Ә товарны товарга
алыштырганда (бартер ясаганда) алыш-биреш бер ук вакытта башкарыла.
Килешүне тану яки кире кагу хокукына
ия булу шарты нигезендә сәүдә итү
С.: Сатучы һәм сатып алучының килешүне тану яки кире кагу хокукына ия булулары шарты нигезендә сәүдә итү нинди шәригать хөкемнәренә
нигезләнә?
Җ.: Сәүдә килешүен тану яки кире кагу хокукына ия булу шарты
нигезендә сәүдә итү сатучы һәм сатып алучыга рөхсәт ителә.
С.: Бу шартның үтәлүе вакытына карата чикләүләр бармы?
Җ.: Бу шартның үтәлү вакыты өч көн яки шуннан да азрактыр. Әбү
Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, бу вакытны шуннан
да арттырырга ярамый. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый
булсын): «Әгәр бу хокукка ия булучы, үзенең билгеле вакытын игълан итсә
һәм бу килешүнең икенче катнашучысы моның белән килешсә ул вакытның
өч көн һәм аннан да артыграк булуы рөхсәт ителә» дигәннәр.
С.: Ике кеше сату-алу турында килешү төзиләр, һәм сатучы үзенең
килешүне тану яки кире кагу хокукына ия булуын аерып күрсәтә. Сатып
алучы товарны кабул итеп ала, ләкин аннан соң, килешенгән шарт вакыты
әле бетеп җиткәнче, сатып алган кеше кулындагы сатып алынган товар
югалды ди. Моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре алар нинди?
Җ.: Бу сорауның нигезендә сатучы кеше килешүне тану яки кире кагу
хокукына ия булганда товар бер кеше милкеннән икенче кеше милкенә
күчә алмавы ята. Шуңа күрә, сатып алучы аны сатып алган булса да, ул
сатучының шәхси милкендә булган товарны ала. Әгәр сатып алынган товар сатып алучы кулында булган вакытта, килешүдәге шарт үтәлеше өчен
каралган вакыт эчендә югалса, бу очракта сатып алучы шул товарга охшаган товар белән, яки андый товар булмаса, югалткан товарның бәясен
түләргә тиеш.
С.: Әгәр сатып алучы килешүне тану яки кире кагу хокукын аерып
күрсәтсә, бу сатып алынган товарның сатучының шәхси милкеннән
күчүенә каршылык тудырамы?
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Җ.: Сатып алучының килешүне тану яки кире кагу хокукына ия булуы,
сатылган товарның аның шәхси милкеннән башканыкына күчүенә каршылык тудырмый. Ләкин сатып алучы, Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, аңа ия була алмый, Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ
алардан разый булсын) киресенчә: «Ул аңа ия була ала» дигәннәр.
С.: Әгәр сатылган товар сатып алучы кулында булган чакта юкка чыкса, һәм ул үзенең килешүне тану яки кире кагу хокукын аерып күрсәтсә,
моңа мөнәсәбәтле нинди шәригать хөкемнәре бар?
Җ.: Товар бәясен каплау сатып алучыга йөкләнә һәм ул аның бәясен
түли. Шулай ук ул сатучыга сатып алган бәясен түли1.
С.: Әгәр сатып алучы кулындагы товарның кимчелеге табылса, һәм аңа
килешүне тану яки кире кагу хокукы бирелгән булса, шәригать хөкемнәре
нинди?
Җ.: Әгәр ул кимчелекне төзәтеп булмаса, мәсәлән, колның кулы
киселгән ди – бу вакытта ул үлгән товарга охшаган булып санала һәм сатып
алучыга ул түләгән бәя кире кайтарыла. Әгәр дә кимчелек вакытлыча булса,
һәм аны төзәтеп булса, мәсәлән, кол авырып китсә, ул вакытта сатып алучы килешүне тану яки кире кагу хокукына ия булуын саклап кала. Бу әлеге
шарт гамәлдә булган чорда гына шулай. Әгәр каралган вакыт үтеп китсә, ә
кимчелек сакланса, бу вакытта сату килешүе үз көченә керә, чөнки товарны
инде кире кайтарып булмый.
С.: Үзенең килешүне тану яки кире кагу хокукына шарт куюы, мондый
хокук алучыга нинди файда бирә?
Җ.: Ул килешү гамәлдә булганда килешүне өзә ала һәм шулай ук ул
килешүне гамәлдә дип таный ала.
С.: Берәү кол сата, һәм сатканда аның ипи пешерүче яки язучы булуын
әйтә, ләкин сатып алучы, моның дөрес булмаганын белә – бу очракта ул
нишли?
Җ.: Сатып алучы сайлап алу хокукына иядер һәм әгәр ул теләсә, аның
бөтен бәясен түләп ала ала яки әгәр теләсә, килешүне өзә ала һәм колны
кире хуҗасына кайтара.
С.: Килешүдә катнашучыларның берсенә сайлап алу хокукы бирелгән
һәм ул килешү төзелгәнлекне таныганчы һәм тану хокукына вакыты
үткәнче һәм килешүне туктатканчы үлсә, аның сайлау хокукы варисларына күчәме?
1
Димәк, бу очракта сатып алучы өчен сәүдә килешүе төзү мәҗбүри була, һәм аңардан бу
туар бәясен түләү таләп ителә.
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Җ.: Бу очракта аның сайлау хокукы гамәлдән чыга һәм варисларына да
күчми, ә сәүдә килешүе башкарылды1.
Сатып алучының товарны күргәненнән соң килешүне тану
яки килешүне өзү хокукын тану
С.: Берәү товарны күрмәгән килеш, аны сатып ала. Мондый сату-алу
рөхсәт ителәме яки юкмы?
Җ.: Бу очракта сату рөхсәт ителә, ләкин сатып алучы товарны күргәннән
соң гына килешүне тану яки кире кагу хокукына ия була, әгәр теләсә, ул аны
сатып ала, яки тели икән, кире кайтара2.
С.: Бу очракта нинди дә булса вакыт өзеге билгеләү хокукы каралганмы?
Җ.: Юк, биредә бернинди дә вакыт каралмаган, бу хокук аны юкка чыгаручы башка сәбәп килеп чыкканчы гамәлдә була, һәм бу очракта, хокукны
гамәлдән чыгаручы килешүне күрсәтүче сәбәп була3.
С.: Сатучының сатып алучы күрмәгән әйберне сату очрагындагы
килешүне тану яки гамәлдән чыгару хокукына ия булуы хакында нәрсә
диярсез?
Җ.: Бу очракта ул килешүне тану яки гамәлдән чыгару хокукына ия була
алмый.
С.: Әгәр кеше өйнең үзен күрмичә өйнең ишек алдын гына күрсә, бу күрү
игътибарга алынамы?
Җ.: Кеше өйнең ишек алдын күреп, өйнең үзен күрмәсә, бу күрү игътибарга алына. Бу очракта ул килешүне тану яки гамәлдән чыгару хокукына ия
була алмый. Күфәдәге өйләр бер-берсеннән аерылмаган булган һәм бу фәтва
Зөфәрнең сүзләренә нигезләнә4.
1
«Әл-Кәнз» авторы болай ди: «Сату-алу килешүе аның үлеме нәтиҗәсендә барлыкка килде, килешүне тану яки кире кагу хокукының чоры үтте, ә колны азат итү үз көченә керде...».
«Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы болай ди: «Үлемгә килгәндә, ул үлгән кешенең хокукын юкка чыгара, ул сатучы булганмы яки сатып алучымы һәм безнең фикер буенча ул мирас буенча күчми,
туарны күрү хокукы шикелле (шуннан соң я килешүне тану, яки килешүне таркату) чөнки ул үз
теләге белән үз ихтыяры белән түгел,һәм бу хокукның күчүен күз алдына китереп булмый...».
2
«Әд-Дөрре-л-мохтар»да: «Аның туарны күрүгә кире кайтару хокукы бар, ул моңа
кадәр,туарны күргәнче разый булган булса да. Әгәр ул сату – алу килешүен таркатса – туарны
күргәнче, бу дөрес була. Бу шуның белән аңлатыла, килешү яклар өчен мәҗбүри түгел, туарны
белмәү сәбәпле, шуңа күрә ул килешү төзелгән булып саналмый», – диелә.
3
Кара: «әл-Бәхер әр-раикъ» һәм « Әд-Дөрре-л-мохтар».
4
Әл-Һидая авторы әйтә: «Зөфәрның фикере буенча, кичекмәстән өйгә керергә кирәк, ләкин
дөресрәк җавап «Мохтасар әл-Кодури» да төзелешләргә мөнәсәбәтле һәм аларның өйләре ул
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С.: Әгәр сукыр кеше сатса яки сатып алса, бу очракта шәригать
хөкемнәре нинди?
Җ.: Әгәр ул сатып алса, ул вакытта товарны күргәннән соң, килешүне
тану яки гамәлдән чыгару хокукына ия була, аның өчен сату һәм сатып-алу
рөхсәт ителә.
С.: Ләкин ул сукыр икән, ничек күрә ала соң?
Җ.: Әгәр сатыла торган товар кул белән тотканда сизелә торган булса,
кулы белән капшап,– әгәр иснәп товарның нинди икәнлеген белеп булса,
иснәп карап, яки – әгәр товарның тәме буенча нинди икәнлеген белеп булса,
кабып карап. Шушы сиземнәр товарны күрүне алыштыра.
С.: Сукыр кеше күчемсез милек сатып алырга тели. Ул күчемсез товарны ничек танып белә ала?
Җ.: Күчемсез милек сатып алганда аңарга шул милек хакында сөйләп
аңлаталар, чөнки аның башкача танып белү мөмкинлеге юк. Әгәр аңа моны
сөйләп аңлатсалар һәм ул сатып алырга килешсә, килешүне тану яки өзү
хокукын югалта.
С.: Кеше башка берәүнең шәхси милкен аның ризалыгыннан башка сатса, бу очракта шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Бу очракта милек хуҗасы сайлап алырга хокуклы: әгәр ул теләсә,
сату килешүен кабул итә, әгәр теләмәсә, килешүне юкка чыгара ала. Әгәр
сатылган товар сакланган булса һәм килешү төзүчеләр шул хәлдә калган
булсалар аның килешүне гамәлдә дип кабул итәргә хакы бар1.
вакытта бер-берсеннән аерылмый. Бүгенге вакытка кагылышлысы кичекмәстән өй алдына
керергә кирәк (ягъни, өйләр эченә) һәм тыштан карау, эчтә нәрсә барлыгын белү мөмкинлеген
бирми». «Әл-Бәхер әр-раикъ»авторы (VI, 32 бит) әйтте: ««Җамигъ әл-фөсуләйн»да: «Моның
белән бәйле фәтва бирелә. . .» дип әйтелә.
1
«Әл-Җәүһәр ән-нәйира» авторы әйтә: «Бел, дүртесенең дә булуы килешүне төзелгән дип
тану өчен шарт булып тора, – сатучы, сатып алучы, шәхси милек иясе һәм сатылган туар һәм
әгәр шәхси милек иясе килешүне таныса, шулар дүртесе дә булган очракта,бу рөхсәт ителгән
була...». Шуннан соң ул әйтте: «Әгәр шәхси милек иясе килешүне танымаса һәм аны таркатса,
ул вакытта бу юкка чыгарылган була һәм сатып алучы сатучыдан зыянны каплавын таләп итә.
Әгәр шәхси милек хуҗасы килешүне таныганчы үлеп китсә, ул вакытта килешү таркалган дип
санала, һәм вәрислары килешү төзелгән дип танысалар да дөрес булмый» дип.
Аның «әгәр сатылган туар сакланса, ә килешүдә катнашучылар шулар ук булып калса»,
дигән сүзләре әгәр сатылган туарны хәле, ягъни аның сакланган-сакланмаган булуы билгесез булса, ул вакытта килешүне тану дөрес була ,чөнки нигез булып, аның саклануы тора.
Мөхәммәд (Аллаһ аңардан разый булсын) шундый фикердә булган. Әбү Йосыф (Аллаһ аңардан
разый булсын): «ул килешү төзелгән вакытка кадәр сакланганлыгы билгеле булганчы дөрес
булмый, чөнки шартларның берсендә шик туды, һәм ул әгәр шикле булса таныла алмый..»
дигән. Бу сорау чит кеше тарафыннан сату белән бәйле, ләкин әл-Кодури аны монда искә
төшерә һәм без дә аның мисалына иярдек.

175

С.: Берәү бер килешү белән ике күлмәк сатып ала, ләкин башта ул бер
генә күлмәкне күргән булып, икенчесен соңыннан гына күрә. Аңа моны кире
кайтарырга рөхсәт бармы?
Җ.: Әйе, аңа бу рөхсәт ителә.
С.: Кеше бер товар күрә дә, күпмедер вакыт узгач аны сатып ала. Сатып алынган товарны күргәннән соң аның килешүне тану яки кире кагу
хокукы искә алынамы?
Җ.: Әгәр бу товар ул аны күргән вакыттагыча сакланган булса, ул вакытта аның килешүне кабул итү яки кире кагу хокукы юк.
С.: Товарны күргәч тә килешүне кабул итү һәм кире кагу хокукына
ия булган сатып алучы үлеп китте ди. Аның үлеменнән соң шул хокукка
мөнәсәбәтле булган шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Сату-алу килешүе үтәлде, һәм бу хокук юкка чыгарылды, ул варисларга күчми.
Кимчелек табылу сәбәпле килешүне кабул итү
яки гамәлдән чыгару хокукы
С.: Кеше нәрсәдер сатып алганнан соң аның сатучыда чакта ук кимчелекле булуын белеп алса, ул кешегә сатып алынган товарны кире кайтарып
бирү рөхсәт ителәме?
Җ.: Әгәр сатып алучы кимчелекне сатып алган вакытта күрмәгән булса, сатучы да игътибар итмәгән очракта, ул сайлап алырга хокуклы; я тулы
бәясенә сатып ала ала, я теләсә, кире кайтара.
С.: Ә сатып алучы товарны үзендә калдырып, бәясен киметеп бирә алмыймы?
Җ.: Юк, аның мондый хокукы юк.
С.: Бу очракта нинди кимчелек игътибарга алына?
Җ.: Сатучылар гадәте буенча, товарының бәясен төшерүгә китергән
сәбәпләрнең барысы да кимчелек дип санала.
С.: Сатып алучыга сатып алган товарның кимчелеге булу сәбәпле
сатучыга кире кайтарып бирү рөхсәт ителгән кайбер очракларны
аңлатсагыз иде?
Җ.: Балигълык яшенә җитмәгән кече яшьтәге коллар өчен, әгәр аның
качып китү гадәте булса, яки йоклаганда бәвел тотмавы, яки урлашу гадәте
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булу кимчелек булып саналмый1. Әмма аның авызыннан начар ис килү
яки кәнизәкнең тәненнән начар ис килү – кимчелек санала. Әгәр бу авыру
сәбәпле булмаса, кол ир-ат өчен бу кимчелек түгел. Моннан тыш, зина кылу
яки кәнизәк зинадан туган булса бу аның өчен кимчелек, ә ир-ат кол өчен
кимчелек булып саналмый.
С.: Cатып алучыдагы товарда кимчелек барлыкка килсә, ә аның инде
кимчелеге сатучыда вакытта ук булуы ачыкланса, ул нәрсә эшләргә тиеш?
Җ.: Ул сатучыда вакытта булган кимчелек өчен бәясен төшереп товарны
кире кайтара ала, ләкин ул сатып алучыда вакытта булган кимчелек өчен
сатучының ризалыгы белән генә кире кайтара ала.
С.: Кеше күлмәк сатып алып, аны кия яки үзгәртеп тегә яки буйый
һәм шуннан соң сатучыда вакытта ук булган кимчелеген күрә. Бу очракта
шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Ул товарның бәясен кимчелеге булу сәбәпле киметүне таләп итә,
ләкин сатучы бу товарны кире алмый.
С.: Әйтик, бер кеше кол сатып алып аны азат итсә яки ул кол аңарда
вакытта үлсә, һәм соңыннан сатып алучы ул колның сатучыда вакытта ук
кимчелеге булуын ачыкласа нишләргә?
Җ.: Сатып алучы товарның бәясен сатучыда вакыттагы булган кимчелек
өчен киметүен таләп итә ала, ләкин товарны кире кайтармый, чөнки аны
кире кайтарып булмый.
1
«Әл-Һидая» авторы әйтә: «Әгәр бу гамәлләр бала кол сатучыда чакта булса, һәм аннан
соң яңадан сатып алучыда кабатланса, кол әле кечкенә булса, ул аны кире кайтарып бирә ала,
чөнки бу шул ук кимчелек. Әгәр бу хәл кол балигъ булганнан соң эшләнсә, (сатып алучыда) ул
аны кире кайтара алмый, чөнки бу инде бүтән кол. Бу шуның белән аңлатыла әлеге әйберләрнең
сәбәбе кечкенә чактагысы, балигъ булганнан соңгысыннан аерыла, бала кечкенә чакта урынында кече хаҗҗәтен үти икән, бу аның әле көчсез булуыннан дип кенә аңлашыла, ә инде үсеп
җиткәч тә шул ук хәл дәвам итсә, бу инде авыру. Качарга сәләтле булуы, бала чакта уйнарга
теләге булу белән бәйле, ә урлавы аңлап җиткермәве булып санала, бу бала чакта шулай, ә
инде үсеп җиткән,җитлеккән кешедә ул эчке бозыклык булып кабул ителә. Кечкенә дигәндә
сабый күз алдында тотыла, ул әле аңламый, качуга килгәндә, сабыйның бу качуы түгел, ә югалуы булып санала,чөнки ул алдан уйлап үзе каядыр качып китә алмый һәм бу кимчелек булып
саналмый. «Әл-Бәхер әр-раикъ» (VI, 43 бит) авторы әйтте: «Әгәр бала сатучыда вакытта бала
чагында ук урын-җирен юешләтсә, аннан соң үсеп җиткәч,сатып алучыда шуны дәвәм итсә, ул
кире кайтарылмый, ул аларның икесендә дә я бала чакта яки үсеп җиткәч бу эшне эшләсә (ул
вакытта ул аны кире кайтара), моның сәбәбе бер булганга күрә».
Урлауны искә алып, ул әйтә (VI, 44 бит): «Әгәр ул сатып алучыда шул ук халәттә булса,аны
кичекмәстән кире кайтарырга кирәк, әгәр караклык аларның икесендә дә бала чакта яки яше
җиткәч булса. Әгәр ул сатучыда бала чакта урласа, ә сатып алучыда үсеп җиткәннән соң урласа, ул аны кире кайтармый, чөнки бу яңа кимчелек, бала чакта ул аңлап бетермичә эшли, ә үсеп
җиткәннән соң эчке бозыклыгы белән эшли».
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С.: Әгәр сатып алучы бу колны үтерсә, яки сатылган әйбер ашый торган ризык булса һәм сатып алучы аны ашаса, ләкин шуннан соң сатучыда
вакыттагы кимчелек ачыкланса, сатып алучы сатучыдан нәрсә булса да
таләп итә аламы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә, ул аңардан бер
нәрсә дә таләп итә алмый. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый
булсын) киресен әйтеп әйттеләр: «Ул бу кимчелеге өчен товарның бәясен
киметүне таләп итә ала» диләр.
С.: Берәү кол сатты, ди. Ул колны сатып алучы да аны сатты, ди.
Шуннан соң колның кимчелеге булу сәбәпле, яңадан беренче сатып алучысына кайтардылар, ди. Аңа колны беренче булып сатучыга кире кайтырга
рөхсәт ителәме?
Җ.: Әгәр икенче сатучы (ягъни колны беренче булып сатып алучы) аны
казый карары нигезендә кабул иткән булса, – бу очракта ул аны сатучыга
кайтарырга хокуклы, ләкин әгәр ул аны казый рөхсәтеннән башка кабул
иткән булса, аның моңа хокукы юк.
С.: Берәү кол сатып алганда сатучы аңа: «Мин аның бер кимчелеге өчен
дә җавап бирмим», – дип әйтә. Сатып алучы соңыннан колның кимчелеге
булуын ачыклый. Ул кимчелекле колны кире кайтарып бирергә хаклымы?
Җ.: Бу очракта сатучы аның бөтен кимчелекләрен әйтмәгән һәм санап
бирмәгән булса да, ул аны кире кайтарып бирә алмый.
Мөһим искәрмә: сәүдә иткәндә алдау һәм товарның кимчелекләрен
яшерү хәрамдыр1.
Дөрес булмаган килешү төзү гамәлдә булмый һәм ул мәкруһ
С.: Сату-алуның дөрес һәм бозык төрләрен аңлатсагыз иде?
Җ.: Сату-алу килешүенең дүрт төре бар2:
1
Мөслим Әбү Һөрәйрадан (Аллаһ алардан разый булсын) тапшырылганча, «[бервакыт]
Пәйгамбәребез ()ﷺ, [сатарга куелган] [бодай]өеме яныннан үтеп барганда, бармакларын
аның эченә батырды һәм өем эчендә дым барлыгын [сизде]. Ул: «Хуҗа бу нәрсә?» – дип сорады. Теге әйтте: «Йә, Аллаһ Илчесе, аны күк бозды». [Пәйгамбәребез(] )ﷺ: «Ни өчен син
кешеләр күрсен өчен юеш бөртекне өскә салмадың?!» дип сорады һәм: «Ялганчы кешенең
миңа мөнәсәбәте юк!» дип җөпләп куйды.
Ибне Маҗәһ Вәили бине әл-Гаскадан (Аллаһ алардан разый булсын) тапшырган: «Мин,
Пәйгамбәребез ()ﷺнең: «кимчелеге булган туарны кимчелеген күрсәтмичә, яки әйтмичә сатучы, ул даими рәвештә Аллаһның ачуы астында булачак «дигәнен ишеттем, яки: «аны дими
рәвештә фәрештәләр каргап тора», дигәнен.
2
«Әл-Бәхер әр-раикъ» (VI, 75 бит) авторы әйтә: «Сату-алу килешүен төзү тыела торган
өч төрле хәл: дөрес булмаган очрак, гамәлдә булмаган, һәм катгый рәвештә тыелган (макрух
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1. Дөрес – ягъни бар яктан да шәригать куйган таләпләргә туры килә.
2. Батыйл – ягъни, шәригать куйган таләпләргә туры килми.
3. Фәсид (бозык) – ягъни нигездә шәригать куйган таләпләргә туры
килә, ләкин батыйлга якын булган сату-алу.
4. Рөхсәт ителгән – ягъни сатучы чит кешенең милкен сатса, килешү
хуҗаның ризалыгы белән генә дөрес булып санала.
Батыйль сату-алу мисаллары һәм шәригать күзлегеннән
мондый сату-алуга кагылышлы булган хөкемнәр
С.: Батыйль булган сату-алу килешүенә мисаллар китерсәгез иде?
Җ.: Әгәр алыштырыла торган әйберләрнең берсе яки икесе дә хәрам
яки милек була алмый торган булсалар, бу очракта сату-алу килешүе дөрес
түгел.
С.: Батыйль булган сату-алу килешүенең башка мисаллары бармы?
Җ.: Әгәр товар яки акча канунны бозу юлы белән табылган булса яки
килешү милек хуҗасының ризалыгыннан башка төзелгән булса, мондый
сату-алу батыйл була. Бөтенләй дөньяда юк нәрсәне яки мөселман өчен
тәхрими). Дөрес булмауга кагылганда, без инде аны ачыкладык (бу шәригатькә, нигездә, туры
килә, ләкин характеристикасы буенча туры килми, димәк,нигездә, шәригатькә туры килгәнлеге
турында әйткәндә, алар монда бәяле милекне күз алдында тоталар, ә килешүнең рөхсәт
ителгәнлеген һәм дөреслеген түгел, бу килешү дөрес булмаганга күрә, ул дөрес килешү төзүгә
каршылык тудыруга сәбәпче булып тора).
Ә икенчесе – бу килешү шәригатькә үзенең нигезе белән дә, характеристикасы белән дә
туры килми,һәм ул шәригать нормасы күзлегеннән караганда шәхси милек урнаштыруны да үз
эченә алмый, сатып алучы туарны алганмы, юкмы, аңа да бәйле түгел.
Шелтәле [сату-алу килешүе]нә килгәндә, тел күзлегеннән караганда бу теләккә капма-каршы килү, ләкин шәригать атамасы буларак ул турыдан-туры булмау сәбәпле тыелган сату-алу
килешүе – мәсәлән, җомгага азан әйткәндә сату. Бу төрне гомуми мәгънәсе буенча дөрес булмаган килешүләр категориясенә кертеп булыр иде, чөнки мондый килешүләр төзү тыелган, һәм
ул бу вакытта өч төрле килешүне үз эченә ала.
Килешүнең дөрес булмавы киңрәк мәгънәдә аның характеристикасыннан килеп чыга, шул
исәптән, туарга кагылышлы яки туар өчен түләүгә каршылыклы фикерләрне белмәү, шулай ук
туарны сатып алучыга тапшырып булмау, билгесезлек, шәригатькә туры килми торган шартлар, сатылган әйбернең шәхси милек булмавы, яки бәясе булмавы, яки бәя куеп булмау, сатыла
торган туарның чынбарлыкта юклыгы, яки сатучы туарны сатып алучыга тапшыра алмау. Болар барысы да сату-алу килешүе дөрес булмауга сәбәп булып торалар.
Ә сату-алу килешүенең рөхсәт ителгән булуы өчен килешү төзү тыелмаган очраклар өчәү:
мәҗбүри төзелгән, мәҗбүри булмаган килешү төзүе, һәм туктатылган килешү төзү.
Беренчесе – шәригатькә, нигездә, һәм характеристикасы буенча туры килә һәм аның белән
килешүне тану яки юкка чыгару кебек башкалар хокукы бәйләнмәгән.
Икенчесе – башкалар хокукы белән бәйләнмәгән, ләкин килешүне тану хокукы яки юкка
чыгару хокукы һәм туктату хокукы бар – бу яки кемнеңдер шәхси милке яки шәхси милек
хуҗасыннан тыш сатыла торган туарга бүтән берәүнең хокукы булып тора.
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бернинди кыйммәте булмаган товарны, мәсәлән: кан яки үләксәне1, ирекле
кешене, дөя баласының яралгысын, тумаган яралгының нәселен2 ялганлап
сату, үлгән хайванның эшкәртелмәгән тиресен, суелган сарык итен бозылган сарык ите белән бутап сату, кеше чәче сату тыелган, чөнки бу кешене хөрмәт итмәү билгесе булып санала. Моннан кала нәҗес булганы өчен
дуңгыз кылын сатарга ярамый. Шулай ук кеше тизәген җир белән бутап
сатарга3, сатучының шәхси милке булмаган нәрсәне, алдан түләп кую юлы
белән булмаса, сатарга ярамый4. Моннан тыш, тотылмаган балык, һавадагы
кош, савылмаган сөт, су төбендәге энҗе-мәрҗәннәрне, сарык йоны, аракы
һәм дуңгыз, азат ителгән колны, шулай ук көтүлектәге үләннәрне сату тыла5.
С.: Әгәр хуҗа өмм-и вәләдне (хуҗа баласының анасын), мөдәббәрне
(хуҗа үлгәннән соң азат булган кол) һәм мөкәтәбне (йолым түләгәннән соң
ирекле булган кол) сатса, моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Бу сату килешүләренең берсе дә дөрес түгел6.
Балык һәм саранчадан башка.
Бу сату дөрес булмый, һәм ул «Мөсәннәф»тә Габдераззактан тапшырыла: «Безгә аталык
орлыгын, аналыктагы яралгыны һәм тумаган яралгының нәселен сатарга рөхсәт юк». «Әс-Сираҗ
әл-вәххаҗ»да болай диелә: «Йөкле хатынның үзен сатмыйча аның эчендәге яралгыны сату тыела.
Әгәр кеше яралгыны сатса һәм болар сату-алу эшен төгәлләгәнче ана тудырса, һәм ул сатып алучыга тапшырылса, мондый килешү рөхсәт ителми. «Әл-Бәхер әр-раикъ», VI, 80 бит)».
3
Ләкин рөхсәт ителә әгәр ул үзеннән күбрәк булган ашлама яки тирес катнаш булса («әдДөрре-л-мохтар»).
4
Алдан түләп кую юлы белән сату турында хәбәр алга таба бирелер.
5
Ягъни, чабылмаган печәнне сатарга яки аны арендага бирергә рөхсәт ителми. Сатуга
килгәндә – тыюның нигезе – милкеңдә булмаган нәрсәне сатудадыр, чөнки кешеләр көтүлек
җирләреннән бергәләп файдаланалар. Бу турыда хәдистә әйтелә. Арендага бирүнең тыелуына
мөнәсәбәтле рәвештә шуны әйтеп була: аренда килешүе аңа рөхсәт булган очракта гына төзелә
(«Әл-Бәхер әр-раикъ», VI, 83 бит). «әд-Дөрре-л-мохтар»да әйтелә, әгәр кеше үзе сулар сибеп,
карап үстергән үлән үссә, бу аның милке була һәм аны ул сата ала. Ләкин кайберәүләр сата алмый дип саный. Ибне Габидинның әйтүенчә: «Аның «кайберәүләр «юк» дип әйтә» дигән сүзе
«ягъни, аның шәхси милке булып саналмый» дигәнне аңлата. Әл-Кодури, бу фикерне сайлап
алган, чөнки уртак кулланылыштагы җир хөкеме хәдис белән расланган. Һәм ул хөкем печән
чабылып, киптерелеп кибән рәвешендә саклауга куелганнан соң гына көчен югалта. Күпчелек
галимнәр моны рөхсәт ителгән дип саныйлар, бу фикер белән әш-Шәһид тә килешә». Ягъни,
күпчелек шәехләр җирен эшкәртеп,чәчеп,сулар сибеп,карап үстергән кешенең үзе әзерләгән
печәнне сатарга хаклы булуы хакында фәтвә чыгардылар.
6
«Әл-Бәхер әр-раикъ» (VI, 78 бит) авторы мөдәббәр һәм өмме вәләдне сату дөрес булмаганлыгы хакында «әл-Һидая» авторының сүзләрен китереп болай ди: «умм вәләднең ирекле булырга хакы барлыгы Пәйгамбәребез ()ﷺ, «Аны аның баласы коткарды» дигән сүзләре белән
раслана». Мөкәтәб үз-үзен сатып алу юлы белән иреккә хокук алучыдыр, һәм бу аның хуҗасы
өчен мәҗбүри нәрсә. Әгәр мөкәтәб уз-үзен сатуга разый булса, бу рөхсәт ителә. Мөдәббәр
дигәндә аның мөкаййәд түгел, мөдәббәр мотлак булырга тиешлеген истә тотарга кирәк. Ул вакытта аны сатарга рөхсәт ителә...».
Мөдәббәр мотлак – ул хуҗасынанн: «Син мин үлгәннән соң ирекле» дигән сүзләрне
ишеткән колдыр. Мөкаййәд – ул хуҗасынанн: «Әгәр мин бу сәфәрдә үлсәм, ул вакытта син
ирекле» яки «Әгәр мин авырудан үлсәм син ирекле» дигән сүзләрне ишеткән колдыр.
1
2
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С.: Берәү нәрсә булсада тотар өчен суга ятьмә куйса һәм икенче берәүгә:
«Фәлән суммага һәр эләккән нәрсә синеке була» дисә, моңа мөнәсәбәтле
шәригать хөкемнәре бармы?
Җ.: Бу сату дөрес түгел, чөнки, сату-алу килешүен төзегән вакытта сатыла торган әйбер әле аның милкенә әйләнмәгән.
С.: Берәү кол белән мөдәббәрне бергә сатты ди яки үз колы белән бергә
башка бер кешенең колын бер килешү нигезендә белән сатты ди. Бу турыда
сез нәрсә диярсез?
Җ.: Аның өлешенә тиешле түләү белән килешү дөрес була, ә мөдәббәрне
һәм башка кеше колын сатуда корылган килешү батыйл булып чыга.
С.: Батыйль сату-алу килешүенә мөнәсәбәтле булган шәригать
хөкемнәре нинди?
Җ.: Сатылган әйберне әгәр сатып алучы аны алса да, ул сатып алучының
милке булмый, чөнки мондый килешү гамәлдә була алмый.
Дөрес булмаган (фәсид-бозык) сату-алу килешүенә
мөнәсәбәтле булган шәригать хөкемнәре нинди
С.: Дөрес булмаган килешүләр төзүгә мисаллар китерсәгез иде?
Җ.: Дөрес булмаган сату-алу: пальма агачындагы булып әле җыелмаган
хөрмәне инде җыелып алынган хөрмәгә яки йөземгә алмаштырып сату,
килешүне төзүчеләр товарны (мәсәлән, күлмәкне) күрсәтмичә капшап
кына каратып сату1, яки килешү төзүчеләрнең бер үк вакытта бер-берсенә
күлмәкләрен бәрүләре2, яки сатып алучының таш бәрүе3. Шулай ук
кәнизәкне сатып, аның карынындагы баласын сатмау яки ат сатып аның ка-

1
Ягъни, килешүдә катнашучыларның икесе дә берсенә-берсе күлмәкне тотып карарга
бирә, ләкин аны күрү хокукы бирелми. Болай итүнең нәтиҗәсендә килешүне тану яки юкка чыгару хокукыннан башка килешү мәҗбүри була. Кеше сатып алган әйберен караңгыда, төрелгән
килеш кенә күргәндә ул аны капшап караганнан соң килешү төзелгән булып санала.
2
Ягъни, аларның берсе күлмәккә карамый, күлмәкне икенчесенә ыргыту белән сату
килешүе дип санала. Бу сату-алу төрләре исламга кадәрге җәһиллек чорында таралган була.
3
Ягъни, сатып алучы берничә күлмәккә таш ата. Таш берәр күлмәккә төшсә шул сату-алу
килешүе була, шуннан соң сатып алучының уйларга да, туарны күрергә дә хокукы булмый.
«Әгәр минем ташым күлмәккә төшсә, мин аны синнән сатып алдым яки син аны миңа фәлән
бәягә саттың» яки «Әгәр мин сиңа ташласам ... яки «Әгәр мин аңа кагылсам...» («Фәтхе-лкадир», «әд-Дөрре-л-мохтар» һәм «Рәдде-л-мохтар»). Пәйгамбәребез ( )ﷺмондый сәүдә
килешүләрен тыйды (кара «Мишкат әл-масабих», «Тыелган сәүдә килешүләре хакында» исемле бүлек).
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рынындагы тайны сатмау1, яки кыска гына2, бер терсәк озынлыгы тукыма
сату яки өйнең матчасын сатса, яки ике күлмәкнең берсен сату3 – боларның
барысы да дөрес булмаган сату-алу килешүенең мисаллары.
С.: Сату-алу килешүе аның шарты сәбәпле, дөрес булмаган килешүгә
әйләнәме?
Җ.: Әйе, килешү үзенең шарты сәбәпле дөрес булмаган килешүгә
әйләнә, ул килешүне таләп итми һәм килешүгә туры да килми. Шулай ук
әгәр ике якның берсенә яки килешү предметына табыш китермәсә һәм әгәр
шәригать бу шартны рөхсәт ителгән дип танымаса, яки моны гореф-гадәт
таләп итмәсә ул дөрес булмый4.
С.: Сату-алу килешүен батыйл итә торган шартларны аңлатсагыз
иде?
Җ.: Әгәр берәү үзенең колын сатканда аны сатып алучыга колны азат
итүне шарт итеп куйса, яки мөдәббәр итеп белдерсә, һәм аның белән
мөкәтәбә килешүе төзесә, аны сатучы бер ай файдаланачак (сатканнан
соң), яки кәнизәкне хуҗасы үзенең өмм-е вәләде итү шарты белән сатса, –
боларның барысы да килешүне батыйл итәләр. Әгәр берәүнең өен сатып
алучы анда билгеле бер вакыт яшәү шарты белән алса, сатучы сатып алуКара «Минхат әл-халикъ галә-л-Бәхер әр-раикъ» (VI, 95 бит).
«Тәнвире-л-әбсар»да болай диелә: «киемнең терсәк өлеше тиз туза торган өлеш», ә «әдДөрре-л-мохтар» авторы әйтүенчә: «Әгәр ул сатып алучы килешүне таркатканчы тапшырса
яки киссә, ул вакытта килешү дөрес була, әгәр кисәкне кисеп алу аңа комачауламаса, мәсәлән,
әгәр бу нәфис мамыктан эшләнгән тукыма булса, килешү төзелгән була, чөнки аны кулланырга мөмкин...». «Әл-Һидая» болай диелә: «Әгәр сатучы [тукыма кисәген буйга] терсәккә кадәр
кисеп алса, яки [түбә каплаган җирдән] бүрәнә тартып алса, сатып алучы килешүне таркатканчыга кадәр, ул вакытта ул дөрес була...».
3
Бу очракта килешү төзү дөрес түгел, чөнки күлмәкнең кайсысы сатылганлыгы билгеле
түгел. Шулай ук, әгәр кеше ике колның берсен сатса, сату-алу килешүе дөрес булмый, бу турыда «Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы әйтә (VI, 83 бит).
4
«Әл-Бәхер әр-раикъ» (VI, 92 бит) авторы – бу шартларны искә алганнан соң, болай ди:
«Шуңа күрә биш шартның берсе килешүнең дөреслеген боза. Әгәр килешү таләп итә торган
шарт булса ул килешүне бозмый. Мәсәлән, сатучы үзендә булган туарны түләүне тулысынча
алганчы тотып тора. Әгәр килешү бу шартны куймаса, ул шәригатьтә дөрес санала. Мәсәлән,
сатылган туарга түләүне кичектереп торуны билгеләү, яки алдан түләү юлы белән сату, бу шулай ук килешүне тану яки юкка чыгару шартын бозмый. Әгәр шарт гореф-гадәткә әйләнгән
булса, мәсәлән, сандалий сатуда, сатучы үзе хәзерләп сату шарты белән яки аның бавын куеп
бирү шарты белән, ул вакытта бу рөхсәт ителә. Әгәр шарт сәүдә килешүенең эчтәлегенә туры
килсә, ул шулай ук аны бозмый. Мәсәлән, шарт белән сату кебек, кемдер туар өчен түләү алуны
ышандыра, әгәр бу ышандыру килешү төзелгән вакытта булса, һәм шуның белән килешсә, яки
катнашмаса, биредә булмаса, һәм аннан соң килсә, килешүдә катнашучылар таралганга кадәр
килеп, ризалашса...».
1
2
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чыга ай башына кадәр нәрсәне дә булса бирмәскә тиеш дигән шарт белән
сатса – бу килешүләр батыйль – дөрес булмаган килешүләр була.
С.: Әгәр кеше, сатучы аңа аннан соң күлмәк яки кафтан кисеп һәм тегеп бирер дигән шарт белән тукыма сатып алса, яки сатучы тегеп бирер
яки аңа шнур хәзерләп бирер дигән шарт белән аяк киеме сатып алса, сез
нәрсә әйтерсез?1
Җ.: Бу гамәлләр килешүне батыйл итәләр.
С.: Ике кеше сәүдә килешүе төзеделәр дә, сатып алучы «нәүрүзгә кадәр
түлим» дип яки «христианнарның уразасына кадәр», я «яһүдләр фитырына кадәр түлим» дип әйтте дә сатучы шуның белән ризалашты ди. Моңа
мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Әгәр ике катнашучы да бу даталарның кайчан җитәсен икәнен
белмәсә, бу килешүләр дөрес түгел2.
С.: Әгәр алар икесе дә түләү срогын уңыш җыелган көнне яки бөртек
тарттыру, виноград җыю я хаҗ кылып кайту көненә дип билгеләсәләр,
сәүдә килешүе дөрес буламы?
Җ.: Бу очракларда сәүдә килешүе дөрес түгел.
С.: Алар икесе бергә килешеп бу срокларны билгеләделәр, ләкин срокның
вакыты җиткәнче, килешүне гамәлдән чыгарырга уйладылар. Бу очракта
килешү рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, рөхсәт ителә.
С.: Эт, леопард һәм башка ерткыч хайваннарны сатарга рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, рөхсәт ителә.
1
«Әл-Кәнзе-д-дәкаикъ» авторы: «Сандалийны сатучы тегеп сату яки бауларын куеп сату
шарты белән сатсау дөрес була» ди. «Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы: «Бу килешү дөрес түгел,
чөнки ул сатып алучы файдасына гына эшли. Бу ихтихсан хөкемедер, чөнки ә кешеләрне
гореф-гадәтләреннән баш тарттыру бик авыр. «Әл-Баззазия»дә: «Берәү сатучы ямау салыр
дигән шарт белән киелгән күлмәк, яки күннән тегелгән чүәк алса, мондый шарт дөрес була,
чөнки ул гореф-гадәткә туры килә» (VI, 95 бит)» диелә.
2
«Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы болай ди: «Ягъни, мондый сәүдә рөхсәт ителми, чөнки ул
дөрес түгел, аның вакыты билгесез, һәм әгәр алар икесе дә бу даталарны белмәсәләр бу төрле
фикерләргә китерә, бәхәслегә сәбәп була».
Мин әйтәм: бу Гомәрдән, (Аллаһ аңардан разый булсын) тапшырыла, моны шулай ук Гали,
(Аллаһ аңардан разый булсын), әл-Хатыйб «Тарих-е Багдад»та (XIII, 326 бит) әйтә ән-Ногман
бине-л-Мирзибан, Сабитның әтисе (Әбү Хәнифәнең бабасы), (Аллаһ алардан разый булсын),
нәүрүз көнне Гали бин Әбү Талибны халвә белән сыйлады, тегесе әйтте: «Безнең нәүрүз көн
саен» дип.
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С.: Ефәк һәм умарта кортларын сатуның хөкеме нинди?
Җ.: Ефәк кортын1 ефәге белән генә, ә умарта кортын2 оясы белән генә
сатарга рөхсәт ителә.
С.: Дөрес булмаган сәүдәгә караган шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Әгәр сатучы һәм сатып алучы дөрес булмаган килешү төзесәләр
һәм килешүдә алмашу предметы булса (товар һәм аның өчен түләү), аның
һәркайсы милек булып тора. Сатып алучы үзенә сатылган товарны сатучы
биргәч, сатып ала, димәк, сатып алучы бу товарның хуҗасы була һәм ул
аның бәясен түләргә тиеш. Ләкин аннары аларның икесе дә бу килешүне
шәригать хөкемнәренә туры китереп гамәлдән чыгарырга тиеш3.
С.: Алар бу килешүне гамәлдән чыгарырга тиеш иделәр, ләкин моны
алар эшләмәделәр дә сатып алучы бу милекне сатты ди. Аның бу сәүдәсе
гамәлдә булырмы?
Җ.: Әйе, бу сәүдә килешүе гамәлдә булыр4.
С.: Сатып алучы дөрес булмаган килешү белән алган әйберен сатты
һәм шуның өчен керем алды. Бу керемгә мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре
нинди?
Җ.: Бу керем аңа бәрәкәтле түгел һәм ул аны садака итеп таратырга
тиеш5.

1
Умарта корты сатуга килгәндә, Әбү Хәнифә (Аллаһ аңардан разый булсын) фикере буенча, бу тыелган. Әбү Йосыф (Аллаһ аңардан разый булсын) фикере буенча аларны ефәкләре
белән бергә сатарга рөхсәт ителә, әгәр ефәк кузысы барлыкка килгән булса, ә Мөхәммәд (Аллаһ
аңардан разый булсын) фикере буенча аларны теләсә ничек сатарга ярый, чөнки алардан файда
алалар, һәм бу фәтва Мөхәммәд сүзләренә нигезләнә.
2
Әбү Хәнифә һәм Әбү Йосыф (Аллаһ алардан разый булсын) фикере буенча бал кортларын сатарга ярамый, ә Мөхәммәд (Аллаһ аңардан разый булсын) фикере буенча мөмкин, әгәр
бал кортлары кыргый булмаса. Әл-Кодури: «Бал кортларын оясы һәм балы белән бергә генә
сатарга ярый» дип язган.
3
Аларның икесе дә бозылмасын дигән максаттан сатылган туар сатып алучыда сакланган
вакытта ук килешүне таркатырга бурычлылар, чөнки бу гөнаһ һәм аңардан котылырга кирәк.
(«әд-Дөрре-л-мохтар»).
4
Сатып алучы дөрес булмаган килешү белән алган туарны сатучыга түгел, башка кешегә
дөрес килешү белән сатып, яки бүләк итеп, яки мөкәтәбә килешүе төзеп, яки аны дөрес вакыф
итеп билгеләп аны шәхси милкеннән чыгарып, залогка салып яки мирас итеп үлеп китсә, дөрес
булмаган килешү бөтен очракларда да саклана һәм аны таркату мөмкин булмый, чөнки аның
белән башка кешеләрнең хокуклары бәйләнгән. («әд-Дөрре-л-мохтар»).
5
Бу керем дөрес булмаган килешү төзү нәтиҗәсендә туарга түләүдән кергән, сатучы өчен
ул хәерле, ләкин сатып алучы өчен ул файдалы түгел, сатучыга аны садака итеп таратырга
кирәкми, ләкин сатып алучыга садака итеп таратырга кирәк. («Әл-Бәхер әр-раикъ»).
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Төрле сораулар
С.: «Күбрәк итеп кем түли» дип аукцион формасындагы сатуга
мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: «Күбрәк итеп кем түли» дип аукцион формасындагы сатуда зыян
юк, бервакыт Пәйгамбәребез ( )ﷺшул рәвешле комган һәм тупас тукыма
саткан булган1.
С.: Сатучы «күбрәк итеп кем түли» дип аукцион формасындагы сатуда
соңгы әйтелгән бәягә сатарга бурычлымы?
Җ.: Юк, ул моны эшләргә бурычлы түгел, киресенчә, аның сайлап алырга хакы бар.
С.: Мөселман булмаган кешеләр яки мөселманнар тәрбиясендә булган
зиммилар ислам җирләрендә яшәсәләр, сәүдә иткәндә дөрес булган яки
дөрес булмаган сәүдә килешүләрендә, ислам дине кануннарын сакларга
тиешләрме?
Җ.: Бу очракта алар мөселманнарга охшаган. Әмма алар хәмер һәм
дуңгыз белән сату итә алалар, аларның хәмер сатулары мөселманның сок
сатуына тиң, ә аларның дуңгыз сатарга килешү төзүләре, мөселманның сарык сатарга килешү төзүенә тиң булып карала.

1
Әбү Давыт тапшыруынча Әнәс, (Аллаһ алардан разый булсын) болай дип риваять
иткән булган: «Бервакыт Пәйгамбәребез()ﷺгә әнсарлардан бер кеше килде һәм үзенә садака бирүләрен сорады. Рәсүлүллаһ аңардан: «Синең өеңдә нәрсә дә булса бармы?» – дип сорады. Теге: «Калын тукымадан тегелгән киемебез бар – без аның бер өлешен киябез, икенче
өлешен җәеп ятабыз һәм тагын бер савытыбыз бар, аңардан без су эчәбез» – дип җавап бирә.
Пәйгамбәребез( )ﷺул кешегә: «Миңа шуларны китер», – ди. Ул әйберләр Пәйгамбәребез
()ﷺнең кулына кергәч ул: «Моны кем сатып ала?» дип сорады. Бер кеше әйтте: «Мин аны
бер дирһәмгә сатып алам» диде. Пәйгамбәребез ()ﷺ, әйтте: «Кем артыграк итеп бирә?», –
диде. Бер кеше: «Мин аны ике дирһәмгә сатып алам», – дип җавап бирде. Шуннан соң
Пәйгамбәребез( )ﷺкиемнәрне аңа бирде дә, ике дирһәмне алып теге әнсарга бирде. Аннары
аңа: «Аның берсенә ризыклар ал, һәм гаиләңә алып кайт, ә икенчесенә балта сатып ал һәм
миңа китер» диде. Теге бәндә балта алып килде, Пәйгамбәребез ()ﷺ, балтаны саплады да
бу кешегә: «Бар, утын ярып сат һәм минем яныма унбиш көнсез килмә», – ди. Әнсар шулай
эшләгән һәм ун дирһәм акча эшләп Пәйгамбәребез()ﷺ, янына килгән, шуның бер өлешенә
кием, икенче өлешенә ризык алган. Пәйгамбәребез( )ﷺәйткән: «Бу сорап йөрегәнче, синең
өчен яхшырак, чөнки теләнеп йөрү, Кыямәт көнендә синең битеңдә күренер, билгесе булыр.
Чынлыкта, теләнеп йөрү өч очракта гына рөхсәт ителә: ул чиктән ашкан хәерчелек, яки түли
алмаслык бурыч, яки кешеләрне килештерү өчен чыгымнар кирәк булганда».
Китап авторы бу хәдисне сүзгә-сүз китерә: «...ике дирһәмне ала да әнсарга бирә» ә мин
бу хәдисне, укучы тулысынча күз алдына китерсен һәм аңардан үзенә гыйбрәт вә файда алсын
өчен тулысынча китердем (тәрҗемәчедән).
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Мәкруһ булган сату-алу килешүе
Аллаһ Тәгалә әйткән: «И иман китергән бәндәләр, әгәр җомга намазына
азан әйтелсә, эшләрегезне һәм сәүдәләрегезне калдырыгыз, намаз укырга,
һәмгазь тыңларга ашыгыгыз».
Димәк, җомга намазына азан әйтелә башлагач, һәм аннан соң намаз ахырына кадәр сату-алу тыелган1. Моннан тыш Пәйгамбәребез ()ﷺ
бәяләрне ясалма күтәрүне2, башка кешенең сәүдәсен өзүне, шәһәргә кайтучы кәрваннарны каршылауны һәм утрак тормышта яшәүченең бәдәви белән
сәүдә итүен тыйган.
Искәрмә: Кем дә булса ике кечкенә колның хуҗасы булса (аларның берсе икенчесенә туган булу сәбәпле, бер-берсенә карата мәхрам булсалар),
һәм ул аларны башка кешедән сатып алган булса, аңарга боларны берсеберсеннән аерып ике хуҗага сатарга ярамаганлыгы мәгълүм. Шул ук хәл
әгәр аларның берсе олы кеше, икенчесе – бала булса да. Әгәр ул аларны
аерса, сәүдә килешүе рөхсәт ителгән, ләкин мәкруһ. Әгәр коллар икесе дә
олы яшьтә булса, ул вакытта аларны аеруның бер куркынычы да юк3.
1
Бу сәүдә килешүенең хупланмаган төрләре хакында сүз башы. Биредә андый килешү
«дөрес булмау» сәбәпле түгел, хупланмаган булу сәбәпле китерелә, ә «дөрес булмаган»
килешүне автор иң ахырда бәян итә.
2
Димәк, сату итүче сатучының аны башка кеше күреп, шул хәйләгә эләксен дип бәяне
күтәрүе. Мондый ясалма рәвештә бәя күтәрүнең тыелган булуы хакындагы хәдис ике «Дөрес
җыентыкта» китерелә һәм безнең имамнар, аны шуның белән чикләделәр. Мәсәлән, «әлҖәүһәрә-н-наййира»да туар үз бәясендә булырга тиеш диелә. Әгәр ул үз бәясенә җитмәгән
булса, аның бәясен арттыру тыелмаган, чөнки монда мөселманнар өчен файда бар, һәм ул бер
кемгә дә зыян итми. Аның «башка кешенең сәүдәсенә комачауларга ярамый» дигән сүзләре
ошбу хәдискә нигезләнә: «Кеше үз туганының сәүдәсенә комачауламасын, һәм үзенең абыйсы
никахлашырга теләгән хатын-кызга никахланмасын».
Пәйгамбәребез ()ﷺ, кәрваннарны каршы алуны тыйган. Кәрваннарны каршы алу ике
формада булырга мөмкин: берсе ачлык елында кәрванны андагылардан азык-төлек сатып алып
аны шәһәр халкына арттырып сату өчен каршы алу, ә икенчесе – бәя уйнату, ягъни, каршы алучылар шәһәрдәгегә караганда кимрәк бәһагә сатып алалар, чөнки чын бәяне белмиләр. Тыюның
мәгънәсе шәһәр халкына зыян китерү ихтималындадыр. Әгәр мондый нәрсә булмаса зыян юк.
«Шул җирдә яшәүченең бәдәвигә сатарга хакы юк, бу тыелган» дигән тыю шуның
белән аңлатыла: шәһәр халкы корылыктан, уңыш юклыктан тилмергәндә берәү азык-төлекне
бәдәвиләргә югары бәягә сатып ятса, бу аларга зыян китерә. «Әл-Ихтияр» авторы аңлата:
«бәдәвиләр туар китергәннән соң җирле халык аннан сатып ала һәм бераз вакыт үткәч, сатып
алган нәрсәләренең бәясен арттырып сата. Беренче очракта җирле кеше – шәхси милек хуҗасы,
туар сатучы, ә бәдәви – сатып алучы, ә икенчесендә җирле кеше сатып алучы,ә бәдәви – туар
хуҗасы. Рөхсәт ителүнең файдасын хәдиснең ахыры бәян итә: «Кешеләрне калдырыгыз, Аллаһ
Тәгалә берсе аша икенчесенә өлеш бирсен». Шуңа күрә «әл-Мөҗтәба» авторы: «Бу аңлату иң
дөресе – һәм ул «Заеу-л-фөкәһа»да искә алына һәм хәдискә туры килә» ди. (бу «әл-Бәхер әрраикъ» тан (VI, 107 бит).
3
Бу Пәйгамбәребез()ﷺ,сүзләренә нигезләнә: «Ана белән баланы аеручыны Кыямәт
көнендә Аллаһ Тәгалә яратканнарыннан аерыр». Пәйгамбәребез ()ﷺ, Галигә ике кечкенә
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Ике якның ризалыгы белән сәүдә килешүен гамәлдән чыгару
С.: Ике якның ризалыгы белән сәүдә килешүен гамәлдән чыгару нәрсә
дигән сүз һәм моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Сәүдә килешүен ике якның ризалыгы белән гамәлдән чыгару – ул сатучы һәм сатып алучының үзара килешүләрен товар өчен беренчел түләнгән
бәяне кире кайтару юлы белән өзү.
С.: Әгәр аларның берсе беренчел куелган бәядән артыграк яки кимрәк бәя
куюны шарт итеп куйса, моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Бу шарт дөрес түгел, һәм товар аңа беренчел куелган бәягә кире
кайтарыла.
С.: Сәүдә килешүен ике якның ризалыгы белән гамәлдән чыгару, ул
килешүне гамәлдән чыгарумы яисә яңа сәүдә килешүе төзүме?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, бу килешү
төзүчеләр өчен ул килешүне юкка чыгару, ә башкалар өчен яңа килешү1, дип
саныйлар.

кол бүләк итә, ә аннан соң: «Ул ике колның хәлләре ничек?» дип сорый. Гали: «Мин аларның
берсен саттым» – дип җавап бирә. Шуннан соң Пәйгамбәребез()ﷺ: «Куып җит [аны],
куып җит!», яки: «Кире кайтар [аны], кире кайтар!» – ди. Бу кечкенәрәкләрнең зурларга
бәйләнүләре белән, ә зурракларның кечкенәләрне багулары белән аңлатыла. Шуңа күрә андыйларны бер-берсеннән аерырга ярамый, чөнки аларны аерым аерым сату ул алар арасындагы якынлыкны өзү димәктер. Бу әле шуның өстенә кечкенәгә карата мәрхәмәт тә. Мондый
хәлдә мәрхәмәтсезлек кылучыларны Пәйгамбәребез ( )ﷺАллаһ газабы белән куркыткан.
Шуның өстенә коллар бер-берсенә туганнар-мәхрамнәр да булалар. Якын-туганнар булган
мәхрамнәрне аермаска дигән тыюның нигезе туган-мәхрамнәр бер хуҗа кулында булган очракта аларны аерырга ярамаганлыктыр. Әгәр икесе ике кешедә булса, сату рөхсәт ителә («әл-Бәхер
әр-раикъ», VI, 108 бит).
1
Бу сатуның яңа килешүе, сатыла торган объект ул күчемсез милек сатып алырга хокуклы кеше бу хокукны беренче килешүдә уздырып җибәрде, ләкин аннан соң сатучы һәм сатып
алучы аны таркаттылар һәм сатыла торган объект сатучыга кире әйләнеп кайтты, бу очракта
күчемсез милек сатып алырга хокуклы кеше бу хокукны кире кайтаруны таләп итә ала,чөнки
бу, калган бөтенесенә караганда,сатучы белән сатып алучыдан кала, яңа килешү.
Әл-Кодури (Аллаһ аңардан разый булсын) фикерен китерә, «Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы
Әбү Йосыф һәм Мөхәммәдтән (Аллаһ аңардан разый булсын) имам фикерен китерә. «Әбү Йосыф (Аллаһ аңардан разый булсын) әйтә: «Бу сәүдә килешүе, ләкин ул күчемсез милекне алганнан соң төзелү сәбәпле, сатып алучы тарафыннан туар алынганчы төзелә алмый».
Мөхәммәд (Аллаһ аңардан разый булсын) әйтте: «Бу килешүне таркатудыр, ләкин әгәр
алар килешүне түләүле таркатсалар ул була алмый. Бу шулай ук сәүдә килешүе ,ләкин ул сатып алучы туарны түләп алганда төзелә. «Әс-Сираҗ әл-вәххаҗ»да: «Әгәр бу «сату килешүе»,
атамасы белән булса ул вакытта консенсус нигезендә ул сәүдә килешүе була» (VI,112 бит) дип
әйтелә.
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С.: Әгәр товар өчен түләнгән акча тотылып бетсә яисә товар югалса,
моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Акчаның тотылып бетүе яисә югалуы килешүне өзүнең дөреслеге
өчен киртә була алмый, ә товар югалганда килешүне өзү дөрес түгел.
С.: Сәүдә килешүен ике якның ризалыгы белән сатылган товарның бер
өлеше югалган очракта гамәлдән чыгару шәригать хөкемнәре буенча ничек
хөкем ителә?
Җ.: әгәр дә товарның күпмедер өлеше калган булса, аны үз бәясенә кайтарып була.
Искәрмә: Әгәр дә килешүдә катнашкан берәү килешүне өзүгә теләген
белдерсә, икенчесе моны үтәсә, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешер1.
Әл-мөрабәхә һәм әт-тәүлия
С.: Сез әл-мөрабәхә һәм әт-тәүлиягә нинди аңлатма бирерсез? Фикъһы
белгечләре боларга нинди билгеләмә бирәләр?
Җ.: Әл-Мөрабәхә – үзеңнең милекеңә булган хокукыңны беренче
килешү нәтиҗәсендә алынган һәм аңарга өстәмә табыш түләнгән товарга
күчерү димәктер.
Әт-тәүлия бу үзеңнең милеккә хокукыңны беренче килешү нәтиҗәсендә
алынган һәм аңарга өстәмә табыш түләнми торган товарга күчерү димәктер.
С.: Әл-мөрабәхә һәм әт-тәүлия дөрес булсын өчен нинди дә булса шарт
бармы?
Җ.: Әгәр товар һәм аңа алмашка бирелә торган әйбер икесе дә бер үк
күләмдә, һәм охшаш булмасалар, әл-мөрабәхә һәм әт-тәүлия дөрес булмый.
С.: Мәсәлән, кеше, күлмәк сатып алды ди ул, аны кыскартты, юды, буяды, үзгәртеп текте яки киемнең кырыйларын ефәк белән читләп күлмәк
бәясен арттырды ди; яки ул азык-төлек сатып алды да, аны өенә алып
кайтты ди, өстәвенә алып кайтышучыга акча түләде ди. Бу очракта әлмөрабәхә ничек булырга мөмкин?
Җ.: Әл-мөрабәхә кылу бу очракта рөхсәт ителә, чөнки ул: «Мин фәлән
бәягә аны сатып алдым» – дими, «Ул миңа фәлән бәягә төште» – ди.

1
Әбү Шурайхәдән китерелә: «Пәйгамбәребез ( )ﷺәйткән: «Кем дә кем сатып алучының
килешүне өзү турындагы теләген үтәсә, Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын Кыямәт көнендә
сөртер» (әт-Табарани).
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С.: Берәү үзенең товарын әл-мөрабәхә аша сата һәм сатып алучы
аны хак сөйли дип уйлый, ләкин соңыннан аның ялганы ачыла ди. Моңа
мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Әгәр сатып алучы әл-мөрабәхә аша сатып алганнан соң товарның
бозыклыгын ачыкласа, бу очракта аңа Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый
булсын) фикеренчә ул сайлап алырга мөмкин: йә ул товарны тулы бәясенә
алырга хак була, яки, әгәр теләсә, аны кире кайтарырга да хакы була.
С.: Әгәр ул әт-тәүлия аша сатып алганда бозык товарга тарыса,
нишләргә тиеш?
Җ.: Ул үзенең товар ишенең1 дөрес сөйләгәненә ышанып, товар
бәясеннән өстәп түләгәнен киметә.
С.: Моңа мөнәсәбәтле рәвештә Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) һәм аның ике шәкертенең фикерләрләрендә каршылыклар бармы?
Җ.: Әйе, алар арасында моңа мөнәсәбәтле каршылыклы фикерләр бар.
Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) әйткән: «Ул товар бәясеннән,
товар ише дөрес сөйләгән дип ышанып, өстәп түләгәнен киметә, бу әлмөрабәхәдә дә һәм әт-тәүлиядә дә шулай, һәм аның килешүне өзәргә хокукы
юк! – ди. Мөхәммәд (Аллаһ аннан разый булсын) әйтә: «Ул ике очракта да
товар бәясен киметми, ләкин аның сайлап алу хокукы бар»2 – ди.
Төрле сораулар
С.: Берәү нәрсәдер сатып алып, шул әйберне кулына алганчы ук сатып
җибәрә аламы?
Җ.: Әгәр дә бу товарны күчереп булса, аны тикшереп карамыйча сатарга
ярамый. Ә күчемсез милекне карамыйча да сатып була. Ике имам бу турыда
уңай фикердә, әмма Мөхәммәд мондый мөмкинчелекне кире кага.
С.: Сатып алган нәрсәне кулыңа алганнан соң яңадан үлчәп карарга
ярыймы?
Җ.: Әгәр кеше үлчәп карау шарты белән алса – ярый. Әгәр товар күләм
белән үлчәнсә яки үлчәү белән үлчәнсә, ул вакытта аны күләм белән яки
үлчәү белән үлчәп карамаган килеш, сатарга яки ашарга ярамый3.
1
«Туар ише» дигән төшенчә «партнер», «компаньон» төшенчәләренә туры килә. Бу
төшенчә үз вакытында урыс теле тарафыннан алынма буларак кабул ителеп әлегә кадәр «туарищ» рәвешендә кулланылып килә (фәнни мөхәррир иск.).
2
Әгәр теләсә ул тулы бәясен түләп туар алырга хаклы, әгәр теләсә аны кире кайтара ала.
3
«Әд-Дөрре-л-мохтар» авторы әйтә: «Әгәр ул күләм үлчәме белән үлчәнә торганны
күләмен үлчәү шарты белән сатып алса, ул вакытта аңа моның күләмен үлчәмичә сату тыелган
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С.: Берәү сатты да, акчасын әле алмады ди. Бу түләнәчәк акчаны ул
кулына алганчы ук куллана аламы?
Җ.: Бу рөхсәт ителә.
С.: Сәүдә килешүе төзелгәннән соң, товарга бәяне арттырырга яки товарлата өстәргә рөхсәт ителәме?
Җ.: Сатып алучы сатучыга товар өчен арттырып түләргә, ә сатучыга сатыла торган товарны арттырып бирергә рөхсәт ителә.
була» һәм ул «мондый килешү дөрес булмый» – дип әйткән. Үлчәү белән үлчәп сатыла торган
туарга да яки берәмтекләп саналып сатыла торганнарга да шул ук кагыла. Бу шуның белән
аңлатыла ки, туар күп булу мөмкинлеге булу, ул вакытта ул сатучыга туры килә, әгәр күпләп
сатып алу булганда барысы да сатып алучыга кайтып кала. Сатучы туар сатылганнан соң сатып алучы шунда булганда ук аның күләмен үлчи. Әгәр ул күләмне кеше алдында үлчәсә, һәм
тегесе сатып алса, һәм аннан соң аны, күләмен дә үлчәп тормыйча сатып җибәрсә, бу икенчесе туарның күләмен үлчәгән очракта да рөхсәт ителми, чөнки беренче үлчәү дөрес булмады.
Димәк, ул туар сатып алган булып саналмый. Әгәр күләм белән үлчәнә торган яки үлчәүдә
үлчәнә торган туар өчен түләү булса, аларга аны алганчы һәм беренче үлчәгәнче рөхсәт ителә.
Ибне Габидин әш-Шәми «әл-Хашия»дә: «Бу сатып–алу төре белән чикләнгән. Мәсәлән,
әгәр ул бүләк нәтиҗәсендә, мирас яки васыять нәтиҗәсендә аның хуҗасы булса, мондый вакытта аңа күләмен үлчәгәнче үк кулланырга рөхсәт ителә» дип язган.
Ибне Габидин әш-Шәми әйтүенчә, «катгый шелтәледер, (макрух тахрими)» ди. Биредә ул
бу тыюның сәбәбен аңлата һәм аны бер генә кеше тапшырган хәдисткә чыгара. Ул хәдис кискен
тыюга китерми. Бу хәдисне Ибне Маҗәһ Җәбирдән (Аллаһ аңардан разый булсын) тапшырган:
Пәйгамбәребез ( )ﷺазык-төлек сатучы сатып алучы янында үлчәмичә сатарга тиеш түгел
дигән дә, үлчәмичә сатуны тыйган. Мәлик, әш-Шаәфигый һәм Әхмәд (Аллаһ аңардан разый
булсын) һәм фикъһы белгечләренең аңлатуынча ризыкны күләмен һәм үлчәмен үлчәмичә сату
тыела. Фикъһы белгечләре тарафыннан хәдисне аңлауда фикер каршылыгы юк, сату күләм
буенча булса һәм сатып алучы туарны күпләп алса, ул аның күләмен үлчәгәнче үк куллана ала...
Ул дәвам итә: «Сатып алучы булганда туарның күләмен үлчәү җитә» ди. «Әл-Хәшия»
авторы болай ди: «Әгәр ул үлчәү шарты белән күләм белән үлчи торган туар алса, һәм сатучы
сатып алучы катнашында туарның күләмен үлчәсә имам Ибне-л-Фазыйл әйтүенчә, сатучының
күләмне үлчәве җитә, сатып алучыга шуның белән туардан куллану рөхсәт ителә» имеш.
Аның сүзләре «гомумән аның алдында түгел...» – ягъни әгәр сатучы сатканчы туарның
күләмен үлчәсә, сатып алучы янында булса да бу гамәл, гомумән, җитәрлек түгел. Шул ук
хәл әгәр туар күләмен үлчәү килешү төзелгәннән соң сатып алучы булмаган вакытта үлчәнсә,
күләмен үлчәү туарны тапшыруны тулы итә, ә ул сатып алучыдан башка була алмый. «Фәтхел-кадир»да әйтелә: «Монда шәхси сорау туа – әгәр туар кеше катнашында үлчәнсә һәм шул ук
кеше аны сатып алып, килешү урынында ук күләмен үлчәү шарты белән сатып җибәрсә, ләкин
аңа кадәр туарның күләмен үзе үлчәсә. Мондый сату килешүе рөхсәт ителми, сатып алучы
күләмне үлчәве яки үлчәмәвенә карамастан, моңа рөхсәт юк. Бу шуның белән аңлатыла сатып
алганнан соң ул туар күләмен үлчәмичә туарны алучы булып исәпләнми, димәк, аның сәүдә
килешүе туарны алганчы сату, ә бу рөхсәт ителми» (IV, 163 бит). «Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы,
«Фатх Әл-кадир»дан әйтте: «Моңа шулай ук берәмтекләп санала торган һәм бер үк размердагы,
мәсәлә, кокослар һәм йомыркалар керә, санау шарты белән сатылса,бу фикер Әбү Хәнифәдән
мәзһәбтә кабул ителгән версияләрнең берсе ул. Шулай итеп, санамыйча сатылган туар килешүе
дөрес булмый» (VI, 128 бит).
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С.: Әгәр сатучы бәяне киметсә, моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре
нинди?
Җ.: Бу шулай ук рөхсәт ителә.
С.: Әгәр сатып алучы бәяне арттырса яки сатучы сатылган товарның
күләмен арттырса, яки сатучы бәяне киметсә, моның белән өченче якның
әгәр ул үз хокукларын дауласа, милек хокукы бәйлеме?
Җ.: Әйе, өченче якның милек хокукы боларның барысы белән дә бәйле1.
С.: Берәү шунда ук түләү шарты белән товар сатты, ә аннан соң сатып алучыга билгеле бер вакытка кадәр түләүне кичектереп торырга
рөхсәт итте. Моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Ул сатып алучыга билгеле бер вакытка кадәр түләүне кичектереп
торырга рөхсәт итсә, ул моны үз теләге белән эшләде, түләү вакыты җитеп
түләнмәгән теләсә кайсы бурыч2 бу бурычны алырга тиешле кеше өчен
1
Ягъни, килешү төзелгәннәрнең барысы да, өстәмәләргә мөнәсәбәтле дә, сатып алучы
үзенә сатылган туарны аңа өстәмә бәяне куйганчы таләп итми, өстәмә түләүне алганчыга кадәр
сатучы туарны тоткарларга хокуклы. Әгәр кемдер инде сатылган туарга үзенең хокукы барлыгын белдерсә, ул вакытта сатып алучы сатучыдан тулы күләмдә зыянны каплавын таләп
итә. Әгәр хокукларын белдерүче үзенең рөхсәтен бирсә, ул бөтенесен ала. Әгәр сатылган туар
җитешсезлеге булу сәбәпле кире кайтарылса, яки килешүне кабул итү шарты белән яки таркату
белән, яки килешүне сатып алучы туарны күргәннән соң таркату булса, ул вакытта сатып алучы
сатучыдан тулы бәяне түләүне таләп итә. «Фәтавә Казыйхан» да өстенлекле сатып алу хокукы
турында әйтелә: «Әгәр сатучының вәкиле, туар сату өчен вәкаләтле кеше, мең сумга өй сатса ,
ә аннан соң сатып алучыга түләүне йөз сумга киметсә, бу киметү размеры дөрес була. Шуның
өстенә ул вәкаләт биргән кеше каршында, түләү бәясен төшерүе хакында җавап тота, ә сатып
алучы йөз сумны түләүдән азат була. Өстенлекле сатып алуга ия кеше өйне тулы бәягә сатып
ала, чөнки бәя вәкаләтле вәкил тарафыннан киметелә, бу сатып алучыга кагылмый, һәм алар
арасындагы килешүгә дә кагылмый...» («Әл-Бәхер әр-раикъ», VI, 132 бит).
2
Бурычны алу аның хокукы һәм аны алу хокукы да, кичектерү хокукы да аңа тиеш, бу сатылган туарга түләүме яки башка нәрсәме, бурычлыга җиңеләйтү максатыннан шулай эшләнә.
Моннан тыш – ул аны бурыч түләүдән тулысынча азат итә ала һәм шуңа күрә аны вакытлыча
бурыч түләүдән дә азат итә ала. Ләкин биредә бер нәрсә бар,түләүне кичектереп тору түләүче
тарафыннан кичекмәстән кабул ителергә тиеш. Әгәр ул аны кабул итмәсә, кичектереп түләү
дөрес булмый, бурычны шунда ук түләргә кирәк була. Бу турыда Әл-Исбиҗа́би әйтә. Кичектереп түләүне шартка бәйләү дөрес, һәм әгәр хуҗа бурычлыга әйтсә, ул аңа мең сум тиеш
иде, һәм түләү срогы җитте, «Әгәр иртәгә биш йөз сум бирсәң, тагын бирергә тиешле биш
йөз сумны бер ел көтәргә калдырам», дисә бу рөхсәт ителә, «аз-Захы́ра»да бу шулай диелә.
Займга кагылышлысы, ул кичектерелми, ул вакытлыча куллануга биреп торыла торган, башта
ярдәм йөзеннән биреп торыла, ә соңыннан шуны түләү белән тәмамлана торган нәрсә. Шуңа
күрә, ул шушы фраза нигезендә дөрес була: «вакытлыча куллануга тапшырдым» һәм займны
иганәчеләр генә биреп тора ала. Шуның белән бәйле заемда кичектереп түләү кирәкми, чөнки
ул вакытлыча куллануга биреп торыла. Заемның ахырында вакытны кичектерү дөрес булмый,
киресенчә булганда бу кичектерү белән дирһәмгә дирһәм сату кебек килеп чыга, ә бу – риба.
Дөрес дигәндә алар бурычны күз алдында тота, ә займда көтеп тору дөрес түгел дигәндә, алар
аның бурыч булмавын күз алдында тоталар. («Әл-Бәхер әр-раикъ», VI, 132 бит).
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кичектерелгән булып санала. Әҗәткә алу (займ) гына искәрмә булып тора,
чөнки аны кичектерү дөрес түгел.
РИБА БҮЛЕГЕ
С.: «Әр-риба»ның сөйләмдәге мәгънәсе һәм шәригатьтәге терминологик мәгънәсе нәрсәне аңлата?
Җ.: «Әр-риба»ның сөйләмдәге мәгънәсе «арттыру» дигәнне аңлата,
ә шәригатьтәге аңлатмасы буенча ул ике төркемгә бүленә: 1) сату-алудагы риба; 2) залог һәм әҗәт (заем) рибасы. Рибаның бу ике төре дә исламда
хәрамдыр. Рибачы да, арттырып алу нияте белән әҗәткә акча биреп торучы
да зур гөнаһ кылучылардан булалар1.
С.: Әҗәткә бирелгән акчаның артуы ничек була?
Җ.: Берәү әҗәткә дип дирһәм яки динар биргәннән соң, шул әҗәтне кире
алганда алып торучыга бирелгәненнән күбрәк иттереп, арттырып бирдертү
рәвешендә була.

1
Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте: «Ий мөэминнәр, риба ашамагыз, ягъни, бурычка биреп торган өчен арттырып алмагыз, катлап-катлап хәрам ашамагыз! Аллаһының сүзләрен,
хөкемнәрен игътибарсыз калдырудан сакланыгыз, шаять газаптан котылып, өстенлеккә ирешерсез». (3:130) «Ий мөэминнәр, Аллаһыдан куркыгыз, Аның хөкемнәрен бозудан сакланыгыз! Алырга сөйләшкән рибаларыгыз алынмый калган булса, рибаны хәрам кылган аять
килгәннән соң, ул сөйләшкән рибаларыгызны алмагыз, әгәр Коръән белән гамәл кылучы хак
мөэмин булсагыз Аллаһыга гөнаһкәр булудан сакланыгыз! Әгәр риба белән мал алудан туктамасагыз, ул вакытта яхшы белегез ки, Аллаһның һәм рәсүленең сезгә каршы сугышуларын
үзегезгә лязем иткән буласыз. Арттырып алу өчен бурычка бирүчеләр, әгәр тәүбә итсәгез, бурычка биргән малыгыз сезнеке, биргәнегез хәтле генә алыгыз. Бурычка биргән кеше арттырып алу белән золым итмәсен һәм бурычны киметеп бирү белән бурычка бирүчегә дә золым
ителмәсен». (2:278, 279).
Пәйгамбәребез ()ﷺ: «Бәла китерүче җиде гамәлдән ерак булыгыз!», – дип әйтте.
Кешеләр: «Йә, Рәсүллаһ, ул нинди гамәлләр?» – дип сорадылар. «Аллаһка ширек катыштырудан,
сихердән, хаксызга кеше үтерүдән, рибадан һәм ятимнәр малын ашаудан, сугыш кырыннан
качудан, гыйффәтле, мөэминә хатыннарга яла ягудан сакланыгыз», – диде (Әбү Һөрайрәдән,
әл-Бохари һәм Мөслим).
Җәбирдән (аңардан Аллаһ разый булсын) китерелә: «Рәсүлуллаһ ( )ﷺриба алучыларны
һәм бирүчеләрне, шаһидлар белән беркетелүчеләрне ләгънәтләде» (Мөслим).
Габдулла бин Хәнзәлдән (Аллаһ аңардан разый булсын) китерелә: «Рәсүлуллаһ ()ﷺ
әйтте: «Риба 70 төргә бүленә, шуларның иң җиңеле – ир баланың әнисе белән зина кылуы».
(Ибн Маҗәһ)
Бохарыйдан риваять кылына, Бурдага Габдулла бин Сәлам (Аллаһ аңардан разый булсын):
«Әгәр син рибага алынган җирдә булсаң, бу җирнең хуҗасы сиңа бурычлы булып, шул җирнең
уңышы белән түләсә, син алма, бу риба булыр», – дип әйткән.
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С.: Сәүдәдә риба ничек була?
Җ.: Бу болай була: кеше күләме буенча яки үлчәүгә салып үлчәп була
торган товарны бәясен арттырып, шундый ук товарга алмаштыра; яки
күләме буенча яки үлчәүгә салып үлчәп була торган товарны яки башка төр
товарны бәясен көтеп тору шарты белән сата.
С.: Бу хакта Пәйгамбәребез()ﷺдән нәрсә дә булса тапшырыламы?
Җ.: Әбү Сәгыйт әл-Кодри (Аллаһ аннан разый булсын)нан китерелә:
«Пәйгамбәребез ( )ﷺәйтмеш: «Алтынны – алтынга1, көмешне – көмешкә,
бодайны – бодайга, арпаны – арпага, кипкән хөрмәне – кипкән хөрмәгә, тозны – тозга, шулай ук үз тиңен – үз тиңенә сатарга һәм товарны бер үк микъдарда кулдан кулга тапшырырга кирәк. Әгәр берәр кеше өстәп бирсә яки
өстәп бирүне таләп итүче булса, ул риба кылган булыр, алучы да, бирүче дә
бер үк гөнаһлы булырлар», – дигән. (Мөслим).
Әлеге хәдистән бары тик товарларны гына алмаштырырга яраганлыгы
аңлашыла. Әгәр товар төрле төрдә булса, ул очракта төрле күләмдәгеләр
белән алмаштырырга мөмкин, ләкин ваклап түләү шарты белән алмаштырырга ярамый. Әгәр товар алмаштырганда ваклап түләү төрле төрдә һәм
сыйфатта булса, бу мөмкин.
Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) болардан түбәндәгеләрне аерып чыгарган, риба булсын өчен сәбәп: әйберләрнең күләм белән үлчәве
бер төрдә булу яки үлчәү белән үлчәү шулай ук бер төргә төр туры килү,
чөнки бу әйберләр, я күләм белән үлчәп сатыла, яки үлчәүдә үлчәнеп сатыла. Күләм белән яки үлчәү белән үлчәнгән нәрсәләр шундый ук төрдәгегә
алмаштырылса, бу әйберләр тигез санда ул әйберләргә мөнәсәбәтле булмаса
да, әгәр бер яктан арттыру булса, ул вакытта сату рөхсәт ителми. Әгәр товар һәм аңа түләү төрле төрләргә караса, ул вакытта арттырып алмаштыру рөхсәт ителә, ләкин арттырып алу максаты белән көтеп торырга биреп,
арттырып алу рөхсәт ителми. Әгәр бу ике бәяләмә дә булмаса, ягъни күләм
белән үлчәү һәм товарларның бер төрдә булуы яки үлчәү белән үлчәү һәм
бер төр товарга шундый ук төр товар туры килүе, бу шулай ук шул шарт
белән бәйләнә һәм арттырып алмаштыру да һәм түләүне арттырып алу максаты белән кичектереп тору да2 – икесе дә рөхсәт ителә.
Әгәр бу ике шарт үтәлсә, ул вакытта арттырып алу белән алмаштыру һәм түләүне көтеп тору тыела, ә әгәр аның берсе булса, ул – арттыБиредә «сатыгыз» сүзе төшеп калган, ягъни «Алтынны алтынга сатыгыз...».
Мондый [характеристика булмаганда] бер күләм белән үлчәү һәм бер төргә туры килү,
арттырып һәм кичектереп түләү рөхсәт ителгән. Кичектереп түләү юлы белән харави күлмәген
ике марави күлмәгенә алыштыру мөмкин, яки кокос чикләвеген йомыркага алыштыру, бу очракта тыю юк («Әл-Бәхер әр-раикъ», VI, 140 бит).
1
2
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ру рөхсәт ителә, ләкин арттырып алу максаты белән түләүне кичектереп
тору тыела1.
С.: Бер кешенең бодае яхшы, ә икенчесенеке начар сыйфатлы. Бу очракта арттырып алу юлы белән алмаштыру рөхсәт ителәме?
Җ.: Рөхсәт ителми, чөнки бу очракта алар бер үк төрдәге әйберләр, биредә
шул ук шәригатьнең күләм яки үлчәү белән үлчәнелә торган әйберләргә караган хөкеме кулланыла2.
С.: Күләм буенча яки үлчәүдә үлчәнелә торган төрдәге әйберләрне ничек
белеп була?
Җ.: Пәйгамбәребез()ﷺдән килгәнчә тыюлы булган теләсә кайсы
әйберне күләме белән арттырып алмаштыру һәрвакыт күләме буенча сатыла
торган булып санала, гәрчә кешеләр аны күләме буенча сатмый башласалар
да, бу, мәсәлән, бодай, арпа, хөрмә һәм тоз. Шулай ук, теләсә нинди әйбер
Пәйгамбәребез ( )ﷺтыйган булса, үлчәү белән үлчәнелеп сатыла торган
әйберләр һәрвакыт шулай сатыла, кешеләр аны кулланмый башласалар да,
мәсәлән: бу алтын һәм көмеш. Әгәр Пәйгамбәребез ()ﷺдән тапшырылган
хәбәр булмаса, килешүләр кешеләрнең гореф-гадәтләре буенча карала, шуңа
күрә ике кеше берәр нәрсәгә карата сәүдә килешүе төзесә, монда кешеләрнең
традицияләре игътибарга алына. Әгәр аларның гадәтенчә нәрсәнедер үлчәү
белән үлчәп саталар икән, димәк, ул әйбер үлчәү белән үлчәп сатыла, әгәр
аларның гадәтенчә нәрсәнедер күләм белән үлчәп саталар икән, димәк,
ул әйбер күләм белән үлчәп сатыла, әгәр аларның гадәтенчә нәрсәнедер
берәмтекләп санап саталар икән, димәк, ул әйбер берәмтекләп санап сатыла.
С.: Сәүдә килешүендә сатучыга да сатып алучыга да түләүне тиешенчә
алу кагыйдәсе шәригать буенча ничек карала?
Җ.: Әгәр килешү түләү чарасы нигезендә төзелсә – ягъни алтын һәм
көмешкә бәйле буларак – бу очракта алмаша торган нәрсәләрнең икесенең
дә килешү вакытында ук алынуы игътибарга алына. Мондый сәүдә килешүе
1
Мондый килешүнең ике ысулы бар: аның берсе кеше бодай сатканда, артыгы белән ләкин
кичектерүсез арпага алмаштырып. Икенчесе ике марави күлмәген бер күлмәккә алыштыру
дөрес була, әгәр алыштыру шунда ук булса. Бер колны ике колга алыштыру рөхсәт ителми,
чөнки болар бер төрдәге нәрсәләр («Әл-Бәхер әр-раикъ», VI, 139 бит). Мөслим тапшырганча,
Пәйгамбәребез ()ﷺ, бер колны ике кара тәнле колга алмаштырып алган.
2
Әбу Сәгыйд әл-Худридән (Аллаһ аңардан разый булсын) китерелә: «Билал Пәйгамбәребез
()ﷺгә яхшы хөрмә алып килә. Пәйгамбәребез ()ﷺ: «Каян алдың бу хөрмәне?» – дип сорый.
Билал: «Безнең начар хөрмәбез бар иде һәм без аны 2 сагъ начар хөрмәне 1 сагъ яхшы хөрмәгә
алмаштырдык» – дип җавап бирде. Пәйгамбәребез ( )ﷺәйтте: «Бу рибадыр, болай итәргә
ярамый, әгәр яхшы хөрмә аласың килсә, үзеңнең начар хөрмәләреңне сатып, килгән акчага
яхшысын сатып ал» (Бохарый һәм Мөслим).
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алмашу дип атала. Бу ике түләү чарасыннан тыш, тик риба килешүен төзү
булырга мөмкин. Боларда төгәл предмет күрсәтелә, ләкин якларның аны
алуы күрсәтелми.
Бу җөмләнең мәгънәсе аңлашылмау сәбәпле, аны татар теленә дөрес
итеп тәрҗемә итәргә кирәк.
С.: Бодайны аңардан ясалган онга алмаштырып сатарга ярыймы яки
бу бодайдан эшләнгән боткага яки онны онга алмаштырып сату рөхсәт
ителәме?
Җ.: Мондый сәүдә килешүе арттырып алу юлы белән дә, арттырып алу
нияте белән дә көтеп тору өчен дә рөхсәт ителми.
С.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча итне хайванга алыштырып сатарга мөмкинме, шәригать моңа ничек карый?
Җ.: Мондый сату рөхсәт ителгән.
С.: Моның хакында аның ике шәкерте ни дигәннәр?
Җ.: Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) үзенең остазы белән бу
мәсьәләдә килешкән, ә Мөхәммәд (Аллаһ аннан разый булсын): «Мондый
сату ит хайваннан күбрәк булганда рөхсәт ителми, шулай булганда ит тигез
күләмдәге иткә алмаштырыла, ә калган ит калдыкка алмаштырыла» дигән.
С.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) бер ук күләмдәге яңа
өлгергән хөрмәләрне кипкән хөрмәләргә алмаштырып сатуга һәм шулай ук
бер ук күләмдәге ботактагы йөземне кипкән йөземгә алмаштыру хакында
нәрсә әйткән?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча бу ике сәүдә
килешүе рөхсәт ителгән, чөнки бу бер төр нәрсәләр, ә аның ике шәкерте
әйткәннәр: «Бу рөхсәт ителми» дигәннәр.
С.: Әгәр кеше зәйтүн маена алмаштырып зәйтүн сатса яки симсим орлыгын (кунжут) шуның маена алмаштырып сатса – мондый сату
дөресме?
Җ.: Әгәр зәйтүндәге май зәйтүн маеннан күбрәк булмаса яки сим-сим
орлыгындагы май кунжуттан күбрәк булмаса мондый сату рөхсәт ителми.
Бу очракта май шул май күләменә туры китерелеп алмаштырыла, ә калганы
түбкә (жмых) алмаштырыла.
С.: Ике төрле итне артыгы булган бер генә төрле иткә алыштырырга
ярыймы? Моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Әйе, бу рөхсәт ителә.
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С.: Әгәр кеше дөя сөтен, сыер һәм вак мөгезле мал сөтен артыгы
белән берсен икенчесенә алыштырып сатса, моңа мөнәсәбәтле шәригать
хөкемнәре нинди?
Җ.: Бу шулай ук рөхсәт ителә1.
С.: Кеше хөрмәдән ясалган серкәне виноградтан ясалган серкәгә алыштырса, һәм аларның күләмнәре төрле булса – моңа мөнәсәбәтле шәригать
хөкемнәре нинди?
Җ.: Бу шулай ук рөхсәт ителә.
С.: Кеше үз колына сәүдә белән шөгыльләнергә рөхсәт итсә һәм аннан
соң аңардан риба килешүе белән нәрсәдер сатып алса, моңа мөнәсәбәтле
шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Хуҗа белән кол арасында риба була алмый һәм кол үзе дә, аңарда
булган нәрсәләр дә барысы дә хуҗаныкы булу сәбәпле, мондый килешү
рөхсәт ителә.
Акча алыштыру килешүе
С.: Акча алыштыру килешүе нәрсә ул?
Җ.: Ике як та түләү чарасы буларак акчаны сайласалар (мин алтын
белән көмешне күздә тотам), бу акча алмашу килешүе дип атала. Фикъһы
белгечләрендә шулай кабул ителгән.
С.: Алтынга – алтын, көмешкә – көмеш сату хөкеме шәригать буенча
ничек карала?
Җ.: Бу кулдан-кулга бер ук, ягъни тигез күләмдә генә рөхсәт ителә.
С.: Әгәр алтын сыйфаты һәм эшкәртелүе белән аерылып торса, артыклык белән алмаштырырга рөхсәт ителәме?
Җ.: Әгәр алмаштыру предметлары төрле булса, ул вакытта артыклык
белән алмашырга рөхсәт ителә, ләкин кулдан кулга бирү бер үк вакытта булырга тиеш.
С.: Әгәр килешүдә катнашучылар аны төзегән урыннан алмашу предметын алганчы китсәләр яки берсе генә китсә, аның шәригать хөкеме нинди?
Җ.: Бу очракта килешү дөрес булмый.

1

Бу сөтнең төрле төрләре («Җаухар»).
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С.: Алмашуга килешү вакытында аны алмыйча торып, ул түләгәнне
кулланырга ярыймы?
Җ.: Юк, рөхсәт ителми.
С.: Кеше көмеш хакына күпләп алтын сатса – моңа мөнәсәбәтле
шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Төре буенча аермалары булу сәбәпле, бу рөхсәт ителә һәм монда
саны буенча тигез булу шарты куелмый, ләкин ике предметны да алмаштыру, ике як та китеп барганчы булырга тиеш.
С.: Берәү 100 дирһәмгә бизәлгән кылыч сата яки алмаштыра. Кылычның
аның бизәлеше 50 дирһәм көмешкә тиң. Ул 50 дирһәм түли дә калганын бурычка калдыра. Моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Мондый сәүдә килешүе рөхсәт ителә, алынганы көмеш өчен түләү
булачак, хәтта ул ачыкланмаган булса да, ә калганы алар сөйләшкәнчә, бурыч булып кала, көтеп тору шарты белән .
С.: Әгәр ул: «Бу иллене аңа түләү йөзеннән үзеңә ал» дисә, моңа
мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Бу шулай ук рөхсәт ителә.
С.: Әгәр алар алмашу предметларын алганчы килешү урыныннан китеп
барсалар, бу турыда сез нәрсә диярсез?
Җ.: Әгәр кылычка зыян китерелгән булса килешү кылычка карата да,
аның бизәлешенә карата да дөрес түгел. Әгәр зыян килмәгән булса, кылычка
карата килешү дөрес була, ә кылычның бизәлешенә карата дөрес түгел.
С.: Берәү алтынга яки көмешкә көмеш савыт сата, аннан соң алар аерылышалар, сатучы ярты бәясен ала – бу сатуга мөнәсәбәтле шәригать
хөкемнәре нинди?
Җ.: Аласы акча алынып бетмичә сату килешүе дөрес түгел, шуңа күрә
бу савыт аларның уртак милке булып санала.
С.: Әгәр сатып алучы инде бу савыт бәясенең бер өлешен түләгәннән
соң кемдер бу савытның бер өлешен дәгъваласа сатып алучы нишли?
Җ.: Сатып алучыга сайлап алу хакы бирелә, әгәр ул теләсә ул калган
өлешне ала ала яки бу килешүне юкка чыгара ала.
С.: Берәү коелма кисәген сата, ә кемдер бу коелманың бер өлешенә
үзенең хакы барлыгын белдерә. Бу очракта сайлап алу хокукы игътибарга
алынамы?
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Җ.: Бу очракта аның сайлап алу хокукы юк һәм ул алмаштыруга калганны тиешле түләү өлеше өчен ала.
С.: Берәү ике дирһәмгә динар сатты, бу сатуга мөнәсәбәтле шәригать
хөкемнәре нинди?
Җ.: Мондый килешү рөхсәт ителгән чөнки ике төр, берсе икенчесе өчен
түләнә.
С.: Әгәр кеше унбер дирһәмне ун дирһәм һәм бер динарга саткан булса,
бу сатуга мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Бу шулай ук рөхсәт ителә унысы өчен ун, ә динар дирһәм өчен.
С.: Берәү ике чын дирһәм һәм бер түбән сыйфатлы дирһәм сатканда
боларны бер чын дирһәмгә һәм ике түбән сыйфатлы дирһәмгә алмаштырды. Мондый сату дөрес буламы?
Җ.: Әйе, мондый сату дөрес була, рөхсәт ителә.
С.: Кушылмалы көмеш дирһәм яки кушылмалы алтын динар – шундый
ук төр акчага аларны арттырып сатуның хөкеме нинди?
Җ.: Әгәр дирһәмнәрдә көмеш күбрәк булса, алар шәригать хөкемнәре
буенча көмеш дип санала, әгәр динарда алтын күбрәк булса, шәригать буенча ул алтын булып санала. Ул вакытта аларга карата шул ук тыюлар игътибарга алына. Ә инде кушылма күбрәк булса, алар дирһәм яки динар дип
санала, әгәр алар шул ук төрдәге акчага арттырып сатылсалар, сату рөхсәт
ителә, чөнки бер төр икенче төргә алмаштырыла1.
С.: Бакыр акчаларга аларны тикшереп карамыйча гына сату рөхсәт
ителәме?
Җ.: Бакыр акчаларга аларны тикшереп карамыйча гына сату рөхсәт
ителә.
С.: Әгәр кеше гамәлдә кулланыла торган бакыр акчага товар сатса,
ә аннан соң сатучы аны кулына алганчы ул бакыр акча гамәлдән чыкса –
моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?

1
Ягъни, көмеш бүтән кушылмага алмаштырыла. Кушылманы тапшырганда да алыш-биреш тарафларының шунда булуы шарт, чөнки биредә каршылыклар килеп чыгуы бар. Шуның
өстенә мәҗбүри шарт булып алмаштырыла торган нәрсә ике тараф аерылышканчы кулга тапшырылырга тиеш. Чөнки бу көмеш яки алтын алыштыру («Рәдде-л-мохтар», «әл-Бәхер әрраикъ»тан).
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Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча бу сәүдә
килешүе гамәлдән чыккан санала1.
С.: Бакыр акчалар белән ярты дирһәмгә нәрсә булса да сату-алу2 рөхсәт
ителәме?
Җ.: Мондый сату рөхсәт ителә һәм ул бакыр акчалар белән ярты
дирһәмгә күпме сатылса, шуның кадәр түләргә тиеш.
С.: Берәү алыштыручыга дирһәм бирә һәм: «Миңа ярты дирһәмгә бакыр акчалар бир, ә калган яртысына – дирһәмнең яртысын бир, тик бер
бөртек авырлыгындасын тотып кал3» ди. Моңа мөнәсәбәтле шәригать
хөкемнәре нинди?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча бөтенесе
өчен дә мондый сату дөрес түгел, ә аның ике шәкерте (Аллаһ алардан разый
булсын) әйтәләр: «Бакыр акчаларга кагылышлы гына килешү рөхсәт ителә,
ә калганнары буенча дөрес түгел».
С.: Әгәр ул: «Миңа ярты дирһәмгә бакыр акчалар бир, ә дирһәмнең яртысын, «бер бөртек авырлыгында тотып кал» – дисә, моңа мөнәсәбәтле
шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Мондый сату рөхсәт ителгән4.
С.: Әгәр ул: «Миңа кечкенә дирһәм бир, һәм аны бер бөртек авырлыгында киметелгән ярты дирһәм итеп сана» – дисә.
Җ.: Мондый сату шулай ук рөхсәт ителгән. Ярты дирһәм бер бөртек
авырлыгында киметелгән ярты дирһәм итеп сатыла, ә калганы – бакыр акчага сатыла.

1
Ягъни, кушылмалы динарга яки дирһәмгә сатуда. Әбү Йосыф фикере буенча сатып алучы
аларның бәясен сатып алган көнне түләргә тиеш, ә Мөхәммәд фикере буенча алар әйләнештән
чыккан көнгә. Моны әш-Шәми «Рәдде-л-мохтар» (IV, 241 бит), «әз-Заһири»дан китерә, фәтва
Әбү Йосыф, (Аллаһ аңардан разый булсын) фикере буенча бирелә.
2
Ягъни, ярты дирһәм бәясенә тигез суммага бакыр акчалар сатып ала.
3
Бер шәргый дирһәм авырлыгы җитмеш арпа бөртеге авырлыгына тиңдер (тәрҗемәчедән).
4
Ул ярты дирһәмгә бер бөртекне калдырып дирһәмне ярты дирһәмгә саткан бакыр акчаларга алмаштыра, ул вакытта бер тәңкә акчаны (монетаны) санамаганда дирһәмнең яртысы
шул ук күләмгә сатылган була, ә калган өлеше – калган акчаларга.
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Алдан түләү юлы белән сәүдә итү
С.: Сату төрләрендә сатып алынган әйберне алу1 мәҗбүри булмаганнары бармы?
Җ.: Әйе, бу алдан түләп кую юлы белән сатуда шулай була. Сатылган товарны сатып алучыга кичектереп тапшыру сатучының бурычы булып тора.
Сатып алучы акчасын түләп куя, товарны билгеле бер вакыттан соң килеп ала.
С.: Алдан түләп кую юлы белән сатуның рөхсәт ителгәнлеге, аның
нинди рәвешле булуы, кайчан рөхсәт ителмәгәнлеге хакындагы гомуми
кагыйдәләрне аңлатсагыз иде?
Җ.: Әгәр товарның бәяләмәсен төгәл белеп аның күләме тәгаен билгеле
булса, аны алдан түләү юлы белән сатып була. Ә әгәр товарның бәяләмәсе
һәм күләме ачык билгеле булмаса яки төгәл әйтелмәсә аны алдан түләү юлы
белән сатарга рөхсәт ителми.
С.: Алдан түләп кую юлы белән сатарга яраган товарларның төрләре
турында аңлатсагыз иде?
Җ.: Алдан түләп кую юлы белән сатыла торган товарның күләмен үлчәп
була, аның буен үлчәргә мөмкин яки аны берәмтекләп санап була һәм андый
товар бер генә төрле булырга тиеш, мәсәлән, кокос чикләвеге яки күкәй шикелле. Мал-товарны, тиреләрне, әгәр алар берәмләп сатылса, утынны, әгәр
ул бәйләм белән сатылса, һәм бәйләме белән сатыла торган яңа өлгергән
хөрмәләрне алдан түләп кую шарты белән сату тыелган2.
С.: Мондый төр сату рөхсәт ителсен өчен берәр шарт бармы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча мондый
сату дөрес булсын өчен килешүдә җиде шарт үтәлергә тиеш: 1) товарның
төре билгеле булырга тиеш; 2) товар төрле-төрле булырга тиеш; 3) сыйфаты
мәгълүм булырга тиеш; 4) үлчәме мәгълүм булырга тиеш; 5) әгәр килешү
аның үлчәме белән бәйләнгән булса, мәсәлән: күләм белән үлчәнә торган,
үлчәү белән яки берәмтекләп санала торган (товар өчен түләнә торган)
малның күләме билгеле булырга тиеш; 6) әгәр товар китереп бирелә торган
булса, бу товарның тапшырылырга тиешле булган урыны төгәл билгеләнгән
булырга тиеш; 7) мондый сату килешүе кичектереп сату юлы белән генә
1
Ягъни, алмашу предметын алу яки башкача әйткәндә туарны һәм аның өчен түләүне
(тәрҗемәчедән).
2
Чөнки бәйләм яки төен бер-берсеннән аерыла, мәсәлән: арканның озынлыгы күрсәтелгән,
моңа бәйләм беркетелә, ә ул бер терсәк яки карыш һәм ул вакытта алдан түләп сату рөхсәт
ителә.
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дөрес була һәм шуның өчен товарның сатып алучыга кайчан тапшырылачагы, һичшиксез, төгәл билгеле булырга тиеш.
С.: Моңа мөнәсәбәтле рәвештә Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) белән аның ике шәкерте фикерләрендә каршылыклар бармы?
Җ.: Әйе, алар арасында моңа мөнәсәбәтле фикерләр бар. Алар: «Әгәр
товар билгеле булса, товар өчен түләүне атамаска һәм товарны тапшыру
урынын да күрсәтмәскә кирәк, чөнки ул килешү төзелгән урында тапшырыла» дигәннәр.
С.: Кием-салымны алдан түләү юлы белән алып буламы?
Җ.: Әйе, әгәр буе, киңлеге, тукыманың нинди булуы1, аның сыйфаты
һәм төре күрсәтелсә рөхсәт ителә.
С.: Кыйммәтле әйберләр һәм төймәләр сатканда алдан түләү рөхсәт
ителәме?
Җ.: Әйе, алдан түләү рөхсәт ителә.
С.: Сез яндырылмаган һәм яндырылган кирпечне сатканда алдан түләү
турында нәрсә диярсез?
Җ.: Әгәр күпме кирпеч әзерләнәсе2 әйтелгән булса, алдан түләү юлы
белән сату рөхсәт ителә.
С.: Сатучы алдан түләп кую юлы белән товар сата һәм вакыты
җиткәч аны сатып алучыга тапшыра, ул аның акчасын кайчан ала?
Җ.: Сатучы акчаны сатып алучы белән аерылышканчы килешү төзегәндә
ала, шул вакытта гына мондый килешү дөрес була.
С.: Ике кеше алдан түләп кую юлы белән сәүдә килешүе төзиләр, ә аннан соң сатып алучы түләнгән акчаны кулланырга уйлый яки сатып алучы
товарны вакытыннан алда алырга уйлый – моңа мөнәсәбәтле шәригать
хөкемнәре нинди?
Җ.: Вакыты җитеп кулга алмыйча товар өчен түләнгән акчаны да,
товарның үзен дә кулланырга ярамый аны. Моннан чыгып әт-тәүлия3
килешүен алдан түләп кую юлы белән төзеп булмау турында да әйтеп була.
Ягъни, тукыманың ниндилеге – юка яки калын.
Ягъни, башкача әйткәндә, кирпечнең үлчәмнәре аталган – буе, иңе һәм калынлыгы
(тәрҗемәче аңлатмасы).
3
Әт-Тәүлия – бу беренче килешү нәтиҗәсендә алынган, өстәмә түләмичә аның өчен
түләүгә алмаштырылган туарга карата шәхси милек хокукы (тәрҗемәчедән).
1
2
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С.: Алдан түләү юлы белән сатып алганда дөрес булу шарты турында
искә алынмаганннар калдымы әле?
Җ.: Әйе, фикъһы белгечләре без искә алганнардан тыш тагын өстәмә
шартлар турында хәбәр итәләр: сәүдә килешүе төзелгәнче һәм товарны сатып алучыга тапшырганчы алдан түләп алу юлы белән килешү төзелгәндә,
товар сатуда булырга тиеш1.
С.: Берәү товар сатуга карата килешү төзеде ди. Бу килешү төгәл
күрсәтелгән бер кешенең авырлыгы белән үлчәнә торган, яки төгәл бер
кешенең буе белән исәпләнә торган товар, имеш. Алдан түләү юлы белән
мондый килешү дөрес буламы?
Җ.: Юк, дөрес булмый.
С.: Әгәр килешү ниндидер билгеле бер авылдагы бодайны сату яки ниндидер төгәл пальма җимеше сату хакында килешү төзелсә, сез нәрсә диярсез?
Җ.: Бу шулай ук дөрес түгел.
ӘР-РАХН (ЗАЛОГ) КИТАБЫ
С.: «Әр-рахн» сөйләм берәмлеге һәм термин буларак нәрсәне аңлата?
Җ.: Бу – берәр сәбәп белән нәрсәне булса да тотып тору. Шәригатьтәге
мәгънәсе – берәр нәрсәне алып бурыч түләнеп беткәнче тотып тору.
С.: Залог (ышанычлык өчен товар яки акчаны алдан биреп кую яки алып
калу) килешүе ничек төзелә һәм ул кайчан тәмамлана?
Җ.: Залог килешүе бирдем һәм алдым юлы белән төзелә һәм залогка
алучы милекне алганнан соң, килешү төзелгән дип санала. Милек алучы залогны алганнан соң, аңа башка беркем кагыла алмый һәм ул башка милектән
аерылып куела. Шул шартлар үтәлсә генә залог килешүе башкарылган дип
санала.
С.: Бирдем һәм алдым үтәлеп тә, ышанычлык өчен биреләсе товар яки
акчаны залог алучы әле һаман алмаган булса, моңа мөнәсәбәтле шәригать
хөкемнәре нинди?
Җ.: Залог алучы (ышанычлык өчен товар яки акчаны алып калучы) залогны һаман да алмаган булса, залог бирүче бу килешүдән баш тарта ала
һәм әгәр залог бирүче залогны тапшыра икән, залог алучы аны алса, ул шул
залогка алган әйбер өчен җаваплы була.
1

Ягъни, ул базардан юкка чыкмаска тиеш.
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С.: Шәригать ни өчен залог килешүен карар кылган?
Җ.: Залог килешүе кешеләр арасында ышанычны ныгыту һәм бурычны кайтаруга гарантия булсын, бурычка бирүченең хокукы саклансын өчен
кирәк. Залог бурычны түләү гарантиясе булганда гына дөрес була.
С.: Залог алучы милекне алып, ул милек аңарда булганда юкка чыкса,
бу залогны кем түләргә тиеш?
Җ.: Залог алучы залог алганнан соң шушы залогка алган әйбер өчен
матди җаваплы була. Фикъһы белгечләре фикере буенча, залог бурыч
күләменнән кимрәк була һәм бурычка гарантия булып тора.
С.: «Залог – бурыч күләменнән кимрәк була һәм бурычка гарантия булып
тора» дигәнне ничек аңларга?
Җ.: Моны түбәндәгечә аңлатып була: әгәр залог алучыга бирелгән залог юкка чыкса, бурыч белән аның бәясе тигез булганда залог алучы залог бирүчедән күбрәк алган дип санала. Әгәр залог бәясе бурыч бәясеннән
кимрәк булса, бурычлы кеше бурычка бирүчегә бәяләрнең аермасын бирергә
тиеш булыр. Әгәр инде залог бәясе бурыч бәясеннән күбрәк булса һәм залогка салынган әйбер аның аркасында югалмаган булса, бурычка бирүче
бәяләрнең аермасын түләргә тиеш түгел.
С.: Сез, залог килешүе «бирдем – алдым» юлы белән төзелә һәм милекне
залогка алучы алганнан соң килешү төзелгән дип, санала дидегез. Залогка
милек алучы залогны алганнан соң, аңа башка беркем кагыла алмый һәм ул
башка милектән аерым саклана, шул вакытта залог килешүе башкарылган
санала, дигән идегез. Бу чикләүнең файдасы бармы?
Җ.: Бу чикләү бөтенесен үз эченә ала: уртак милекне, кишәрлектән
җыелган уңышны, җимешсез агачларны, уңыш бирмәгән кишәрлекне, яки
агачтагы җимешләрне һәм җыемаган уңышны, залогка салырга ярамый.
С.: Сакларга ышандырылган залог милек буларак дөресме әгәр ул саклауга яки вакытлыча куллануга бирелгән булса?
Җ.: Боларга мөнәсәбәтле залог дөрес түгел, чөнки юкка чыккан очракта
алар матди җаваплылык предметы түгелләр.
С.: Әл-модарабның1 төп капиталына мөнәсәбәтле рәвештә һәм
шәриклек милке буенча залог договоры килешүе дөресме?
1
Әл-Модараба – шәриклек (партнерлык) займын күз алдында тота. Бер тараф, – сәрмая
(капитал) хуҗасы акча бирә, ә икенчесе – модариб аны сәүдәдә яки эшмәкәрлектә куллана.
Килешү шарты буенча керем ике тараф арасында да бүленә, ә зыян килгәндә, әгәр ул зыян
модарибның килешүне бозуы нәтиҗәсендә булмаса, сәрмая хуҗасы түли. Әгәр әл-модараба
шәриклегендә сәрмая хуҗасы һәм модариб керемдә килешенгән кадәр катнашалар, алдан ышаныч (гарантия) бирә торган процентлар булырга тиеш түгел (тәрҗемәчедән).
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Җ.: Юк, дөрес түгел.
С.: Залог килешүе товар өчен алдан түләү килешүендә, алмашу яки алдан түләп сатыла торган товар мөнәсәбәтендә дөрес булырмы?
Җ.: Ул бу әйберләрнең барысында да дөрес.
С.: Ике кеше алдан түләү килешүе яки алмаштыру килешүе төзиләр
яки килешү урынында бу товар юкка чыкса, залог алучы залог ала. Моңа
мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Алмашу килешүе һәм алдан түләү буенча сату башкарыла һәм залог
алучы хокук хөкемнәре буенча аңа нәрсә тиеш булса шуны ала.
С.: Ике кеше алмашу килешүе төзиләр һәм залог ышанычка лаек булган
кеше кулына биреләчәк дип килешәләр, моңарда нинди дә булса начарлык
бармы?
Җ.: Монда бернинди начарлык юк.
С.: Ике як та залогны ышанычка лаек булган кешегә бирү хакында
килешәләр. Аларның берсенә залогны бу кешенең кулыннан алырга рөхсәт
ителәме?
Җ.: Бу залог бирүчегә дә, залог алучыга да рөхсәт ителми.
С.: Әгәр залог ышанычлы кеше кулында булып та юкка чыкса – бу очракта матди җаваплылык кем өстендә була?
Җ.: Матди җаваплылык залог алучы өстендә була, һәм залог аның кулында булганда юкка чыгу сәбәпле, залог алучы үзенең бурычын алган булып чыга.
С.: Сез дирһәмнәр һәм динарларны залогка салуга яки күләм һәм үлчәү
белән үлчәнә торган милекне закладка салуга ничек карыйсыз?
Җ.: Бу әйберләрне, әгәр алар шундый ук милек өчен салынсалар залогка салырга рөхсәт ителә. Аннан соң товар юкка чыкса, ул вакытта ул бурыч белән тигез күләмдә юкка чыга, хәтта залог һәм бурыч сыйфаты һәм
эшләнеше буенча аерылып торсалар да.
С.: Берәүнең аңа әҗәте булган кешесе бар ди. Бу кеше аннан бурычы
кадәр суммада акча ала һәм аны туздыра, ләкин шуннан соң боларның ялган
акчалар икәнлеге ачыклана, моңа мөнәсәбәтле булган шәригать хөкемнәре
нинди?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча әҗәтле
кеше бернәрсә дә түләми, ә әҗәткә бирүче үзенең бурычын тулысынча алды,
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бу сумманы чыгымнарына тотты. Ә аның ике шәкерте (Аллаһ алардан разый
булсын): «Ул шундый ук ялган акчалар кайтара һәм тиешле сыйфаттагы акчаларны кайтарып ала ала» диләр.
С.: Берәү бер мең сумга залогка ике колны бирә һәм ярты бурычын түли
(бер кол бәясе кадәр сумманы), аңа бу колларның берсен алырга рөхсәт
ителәме?
Җ.: Калган бурычын түләп бетермичә, ул колларның берсен дә ала алмый, түләп бетергәннән соң ул аларның икесен дә ала ала.
С.: Залог бирүче залог алучыга яки ышанычка лаек кешегә я берәр башка
кешегә бурыч түләү срогы җиткәч, залогка бирелгән милекнең бер өлешен
сату вазыйфасын йөкли – моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Мондый вазыйфа тапшыру рөхсәт ителә.
С.: Әгәр югарыда искә алынган вазыйфаны тапшыру залог килешүе
төзүдә шарт булып торса, залог бирүчегә вазыйфа тапшырылган
кешеләрдән моны кире алу рөхсәт ителәме?
Җ.: Аның андый хакы юк, ә инде моны эшләсә дә, тегеләр барыбер үз
вазыйфаларында калалар.
С.: Әгәр залог бирүче үлсә һәм килешүдә вазыйфаларны бүлешү хакында әйтелгән булса, аның үлеме сәбәпле вазыйфалы зат үзенең вазыйфаларыннан азат буламы?
Җ.: Юк, ул аңа йөкләнгән вазыйфалардан азат булмый.
С.: Залог алучының залог бирүчедән үзенең бурычын таләп итәргә хакы
бармы һәм шуның өчен аны кулга алырга хакы бармы?
Җ.: Аңа үз бурычын таләп итәргә рөхсәт ителә.
С.: Залог алучы залогны алганнан соң залог бирүче залогка биргән милекне сатарга теләк белдерсә, залог алучы залогны сатарга мөмкинлек тудырырга бурычлымы?
Җ.: Ул моны эшләргә бурычлы түгел һәм залог бирүчегә: «Бурычыңны
түлә, ә аннан соң үзең залогка биргәнне ал» дияргә кирәк. Әгәр ул бурычын
түләсә, ул вакытта залог алучыга әйтәләр: «Аңа залогка биргән милкен кире
кайтарып бир» – дип.
С.: Залог алучының рөхсәтеннән башка залог алучының залогны сатып
җибәрүе турында нинди шәригать хөкемнәре бар?
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Җ.: Шәригатьтә бу килешү, – залог бирүче үзенең бурычын түләп
бетергәнче залог алучы аны танымый торып, – туктатылган булып санала.
С.: Берәү залог итеп кол бирә, залог алучы аны кабул итә, шуннан соң
залог бирүче залог алучының рөхсәтеннән башка колны азат итә. Колның
азат ителүе дөрес буламы?
Җ.: Әйе, аны азат итү үз көченә керә.
С.: Ә залог алучыда ышаныч ныгыту өчен яки кол азат булганнан соң
бурычны кайтару өчен нәрсә кала?
Җ.: Әгәр залог бирүче бай булса, ә түләү срогы килеп җиткән икән, ул
вакытта аңардан бурыч түләүне таләп итәләр. Әгәр бурычны кичектереп
тору әле гамәлдә булса, ул вакытта бу колның бәясе алына һәм ул аның өчен
түләү срогы җиткәнче залог булып санала. Әгәр залог бирүче матди яктан
авыр хәлдә булса, кол үзенең бәясен чыгарганчы һәм бурычын түләгәнче
эшли, ә шуннан соң кол хуҗасыннан үзенең хакын таләп итә ала.
С.: Ни өчен кол үзенең элеккеге хуҗасыннан үзенең хакын таләп итә?
Җ.: Чөнки залог бирүче аны түләүсез азат итте, ә кол хуҗаның бурычын
түләү өчен азат ителгәннән соң эшләргә тиеш булды.
С.: Залог бирүче залогка салган милекне сарыф итеп – тотып бетерсә,
һәм залог алучыда бернәрсә дә калмаса, ул нишләргә тиеш?
Җ.: Залог бирүчедән залогны сарыф иткән бәяне түләвен таләп итәләр
һәм бу беренчел залог урынына залог булып кала.
С.: Залог алучы залогны ала һәм ул залог алучы кулында булганда
башка кешеләр тарафыннан сарыф ителә. Сарыф ителгән өчен матди
җаваплылыкны кем алырга тиеш?
Җ.: Залог алучы матди җаваплылыкны үз өстенә алучының берсе була
һәм ул үзенә залог итеп калдырылачак залогны бу чит кешедән ала.
С.: Залог бирүченең залогны үзләштерергә тырышуы шәригатьтә ничек карала?
Җ.: Залог бирүче залогны үзләштерергә тырышса, ул аның өчен матди
җавап бирә1.
1
Бу залог алучыны аның законлы хокукыннан мәхрүм итә һәм милек сыйфатында шундый
ук хокукка ия булуга этәрә,һәм материал җаваплылык күзлегеннән караганда милек хуҗасы чит
кебек карала. «Әл-Һидая»дән.

206

С.: Ә залогны залог алучы үзләштерергә тырышса, сез нәрсә диярсез?
Җ. Аның залогны үзләштерергә тырышуы аңа тиешле бурычны юкка
чыгара, һәм ул бу бурыч күләмен нәрсә күтәрә шуны түли.
С.: Әгәр бу залог залог бирүченең яки залог алучының милкенә кул суза
икән, кем моның өчен матди җаваплы була?
Җ.: Залогның аларның үзләренә һәм аларның милкенә зыяны капланмыйча кала.
С.: Залог алучы залогны саклау өчен өйгә мохтаҗ булуы сәбәпле арендага бер өй алса, аренданың бәясен кем түләргә тиеш?
Җ.: Бу түләүне залог алучы түләргә тиеш.
С.: Әгәр залог сарык яки дөяләрдән гыйбарәт булса һәм аларны көтү
өчен көтүче кирәк булып чыкса, көтүче өчен түләүне үз өстенә кем ала?
Җ.: Көтүчегә түләүне залог бирүче үз өстенә ала.
С.: Ә залогның иминлеген тәэмин итү чыгымнарын кем үз өстенә ала?
Җ.: Алар залог бирүчегә тапшырылалар.
С.: Кайвакыт залогта артым да була, мәсәлән, сыер сөт бирә, сарыклар үрчиләр, йон, агач җимешләре һ. б. Бу артымның хуҗасы кем була?
Җ.: Артым залогка бирүченеке була, ләкин ул аны әлегә ала алмый, алар
залогка салынган башка әйберләр белән бергә шунда калалар1.
С.: Залогның артымы залог итеп салынганнар белән бергә иде, ә андагы
артым юкка чыкса, моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Артым юкка чыгу төп залогка зыян китерми.
С.: Әгәр төп залог юкка чыкса, ә артым калса, моңа мөнәсәбәтле
шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Залог бирүче залог артымын аңа туры килә торган бурыч өлешенә
сатып ала һәм бурычны залогны алган көндәге бәясенә һәм артымның залогны кире алган вакыттагы бәясенә бүлә. Һәм бурычның төп залогка
туры килә торган өлеше, аның өлеше белән юкка чыгарыла, артымга туры
килгәнен залог бирүче сатып ала2.
1
Ягъни, залог алучы әгәр теләсә, артым ала ала, яки теләсә залог бирүчедә калдыра ала.
«Әл-Җәүһәр ән-наййир»дә шулай диелгән.
2
Бу мәсьәлә алдагы мисалда карала: берәү залогка ун дирһәм тора торган сарык бирә.
Ул сарык бәрәнли һәм үлә. Залог бирүче бурычны сарыкның залог итеп бирелгән көненә,
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С.: Залог алучы залог ала һәм аның артуын тели, яки залог бирүче бурычны күбрәк итеп алырга тели. Бу ике арттыруның шәригать хөкеме нинди?
Җ.: Арттыру залогта рөхсәт ителә, ә бурычта рөхсәт ителми. Әбү Хәнифә
(Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, бу ике арттыру нәтиҗәсендә
залог залог була алмый. Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) исә:
«Арттыруның икесе дә рөхсәт ителгән» ди.
С.: Әгәр берәр кеше ике кешедән дә бурыч алып аларга залог итеп бер
әйберне бирсә, моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди була?
Җ.: Мондый залог һәм залог килешүе рөхсәт ителгән, шуның өстенә бар
әйбер дә һәр икесенең залогы булып тора.
С.: Бу – залогка бирелгән әйбергә карата матди җаваплылыкка
мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Һәрберсенең бурычтагы өлешенә карата аларның икесе дә матди яктан җаваплы.
С.: Әгәр аның берсе үз бурычын алса, залог бирүче үз милкенең залогка
бирелгән өлешен яки яртысын азат итә аламы?
Җ.: Юк, азат итә алмый, бөтен ул әйберләр үз бурычын тутырып алганчы бурычка бирүченең кулында була.
С.: Берәү сатып алучының аңа залог итеп берәр нәрсә бирү шарты
белән яки сатып алучының залог бирүдән баш тартуы шарты белән кол
сата, бу залог килешүендә һәм бу сәүдә килешүендә шәригать хөкемнәре
нинди?
Җ.: Сату дөрес, ләкин сатып алучыны залог бирергә мәҗбүр итмиләр, сатып алучы бу очракта сайлап ала, әгәр теләсә залогтан баш тартуга килешә,
яки сатып алучы шунда ук түләмәсә яки сатучыга залог бәясен түли, әгәр
теләсә сәүдә килешүен юкка чыгара. Бу очракта ул залог сыйфатында товар
өчен түләп бетергәнче була.
С.: Залог алучыга залогны үзенең хатыны һәм баласы янында сакларга
ярыймы?
ә бәрәннең бәясен исәп-хисап ясаган көнне – ягъни аны кире сатып алган көнгә бүлә. Әгәр аның
хакы түләү көнендә унга тигез булса, ул вакытта сарык биш дирһәмгә тигез бурыч вакытында
үлгән була. Әгәр бәрәннең хакы сарыктан соң үсеп, егерме дирһәмгә тигезләшсә, ул вакытта бу
бүлү дөрес булып чыкмый, һәм шул ачыклана сарык өлеше ⅓ була. Әгәр бәрәннең хакы утыз
дирһәмгә җитсә, сарыкка өлеш ¼ була, әгәр бәрәннең бәясе түбән төшсә, биш дирһәм булса,
сарыкка өлеш ⅔ була, ягъни, алты бөтен һәм ⅔ дирһәм («Әл-Җаухара»да шулай диелә).
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Җ.: Залог алучыга аны хатыны, баласы, хезмәтчесе һәм өйдәге башка
кешеләр белән бергә сакларга ярый.
С.: Әгәр залогны өйдәгеләрдән тыш башка кемдер сакласа яки ул аны
кемдә булсе да сакларга бирсә, моңа мөнәсәбәтле шәригать хөкемнәре
нинди?
Җ.: Ул моның өчен матди җаваплылык ала, чөнки болай иткәндә ул
залогның иминлегенә зыян сала.
С.: Әгәр залог алучы залогка зыян китерсә, ул нинди матди җаваплылык ала?
Җ.: Ул моның өчен тулы бәя күләмендә матди җаваплылык ала.
С.: Залог алучының залог бирүчегә залогны кире кайтаруы турында
шәригать хөкемнәре бармы?
Җ.: Бу очракта залог залог алучының матди җаваплылыгыннан чыга һәм
әгәр залог бирүче кулында булганда, залог юкка чыкса, андый вакытта ул
аның бәясен түләми.
С.: Залог алучы залогны аны бирүчегә кире кайтарса, ләкин аннан соң
аны яңадан кире аласы килсә, аның андый хакы бармы?
Җ.: Аңа аны кире кайтарырга рөхсәт ителә һәм ул аны икенче тапкыр
ала икән, ул яңадан аның өчен үз өстенә матди җаваплылыкны ала.
С.: Әгәр залог бирүче бурычын түләгәнче үлсә, залог алучы үзенең бурычын ничек ала?
Җ.: Әгәр залог бирүче үлсә, ул вакытта аның милке белән идарә итүче
залогны сата һәм бурычны түли, калган өлеше залог бирүченең варисларына кала.
С.: Залог биргән кеше үлеп киткән очракта, аның милке белән идарә
итүче булмаса, залогны кем сата ала?
Җ.: Казый вафат булучының милке белән идарә итәргә ышанычлы кешене билгели һәм ул аңа залогны сатып залог алучыга бурычны түләү вазыйфасын тапшыра.
Хокуклары чикләнгән кешеләр турында (әл-хәҗер)
С.: Шәригатьтә хокукый мөнәсәбәтләр мәсьәләсендә кайбер кешеләргә
карата тыюлар һәм чикләүләр каралганмы?
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Җ.: Әйе, шәригатьтә өч төрле кешегә хокукый мөнәсәбәтләргә керү
мәсьәләсендә тыюлар (чикләүләр) каралган: 1) балигълыкка ирешмәгән
кешегә; 2) кол булган кешегә; 3) мәҗнүн (җенләнгән, тиле) кешегә.
С.: Бу кешеләрнең хокуклары турында тулырак аңлатсагыз иде.
Җ.: Балигълыкка ирешмәгән кеше вәлиенең (әтисе-әнисенең яисә уллыкка алучысының) рөхсәтеннән башка мөстәкыйль рәвештә хокукый
мәсьәләләрне хәл итә алмый; шулай ук кол да хуҗасының рөхсәтеннән башка хокукый мәсьәләләрне хәл итә алмый; ә мәҗнүн инде, һичшиксез, мондый хокукка берничек тә ия була алмый.
С.: Берәү, сату-алу эшен белгән1 һәм сату-алу эше белән шөгыльләнә
торган, әмма балигълыкка ирешмәгән бала (яисә кол) белән сату-алу эшен
башкарган икән, мондый сату-алу эшенә шәригать ничек карый?
Җ.: Вәлинең (хуҗаның) ихтыярыннан тора: ул үзенең карамагында булган баланың (колның) сату-алуын дөрес һәм файдалы дип тапса, хуплый;
теләсә – аның сату-алуын тыя да ала.
С.: Сабыйның, мәҗнүннең һәм колның хакларын чикләү аларның
әйткән сүзләренә (икърар итүләренә) кагыламы, яисә аларның кылган
гамәлләренәме?
Җ.: Сабыйның һәм мәҗнүннең хокукларын чикләү аларның икърар
итүләренә кагыла (ягъни, аларның сүзләре исәпкә алынмый). Ә колның хокукларын чикләү мәсьәләсен без алга таба «әл-мәэзүн» турында язылган
бүлектә карарбыз, иншә Аллаһ.
С.: Сабый яисә мәҗнүн берәрсенең милкенә зыян китерсә, бу зыян өчен
кайтарып бирелә торган түләү хакы зыян китерүче сабыйның (мәҗнүннең)
милке хисабыннан алынамы?
Җ.: Әйе, зыян өчен түләү хакы зыян китерүче сабыйның (мәҗнүннең)
милке хисабыннан алына. Чөнки бу ике хәҗәр хөкемендә булган кешеләр
(сабый һәм мәҗнүн) гамәл кылуларында ирекле (аларны берничек тә тыеп
булмый). Әмма дә ләкин шуны исәпкә алырга кирәк – бу фактны раслау
аларны кеше милкенә зыян китерүдән тыерга ярамый дигәнне аңлатмый.
С.: Сабыйның һәм мәҗнүннең әйткән сүзләре игътибарга лаекмы?
Аларның сүзләре хокукый мәсьәләләрне хәл иткәндә исәпкә алынамы?
1
Сәүдә килешүенең бер мәҗбүри элементы үтәлсен өчен алар сәүдәнең нәрсә икәнен
алар, һичшиксез, аңларга тиешләр, ул вакытта ул тәрбиягә алучы яки хуҗа тарафыннан рөхсәт
булганчы туктатылып тора. «Әл-Һидая»дән.
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Җ.: Сабый (мәҗнүн) тарафыннан башкарылган килешүләр, шәһадәтнамәләр, раслаулар, талак кылулар, колны азат итүләр дөрес булып саналмыйлар.
С.: Ә колның әйткән сүзләре хокукый мәсьәләләрне хәл иткәндә исәпкә
алынамы? Аның сүзләренә карата чикләүләр бармы?
Җ.: Колның сүзе фәкать үзенә кагылышлы булган хокукый мәсьәләләрне
хәл иткәндә генә исәпкә алына. Хуҗасы белән бәйле мәсьәләләрне хәл
иткәндә, аның сүзе исәпкә алынмый.
С.: Кол кемгәдер милек бирергә тиешле булса, ягъни, әҗәтле булса,
мондый мәсьәләне шәригать ничек хәл итә?
Җ.: Аның әҗәте үз өстендә кала, хуҗасына исә аның әҗәтен түләү
йөкләнми. Ул әҗәтен коллыктан азат булгач түләргә тиеш, әмма коллыктан
азат булгач ук түгел.
С.: Әгәр дә кол җәзага тартыла торган җинаять кылган булса, һәм ул
үзе кылган җинаятен таныса – бу очракта аңа җәза ничек бирелә?
Җ.: Ул кол, җинаятен тану белән үк, тиешле җәзага тартыла һәм аның
җәзасы азат ителүенә кадәр кичектерелми.
С.: Хатыны белән аерылышканда кол хатынына үзе талак кылса дөрес
буламы, әллә инде колны хатыныннан аеру эше хуҗаның хокукындамы?
Җ.: Хуҗаның хокукы юк. Бу эшне фәкать кол үзе генә башкарырга хаклы.
С.: Балигълыкка ирешкән һәм азат булган, әмма дә акылга сай (җиңел
акыллы)1 булган кешенең үз милке белән ихтыяри рәвештә идарә итәргә
хокукы бармы, ягъни ул хокукый мөнәсәбәтләргә керә аламы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын): «Балигълыкка ирешкән
һәм азат булган кеше, үзенең малын куллана алмый торган булуына карамастан, хәтта ки ул үз малын максатсыз һәм файдасыз юк-барга әрәм һәм исраф итүче һәм малын бозучы булса да, әйтик, малын диңгезгә ташлаган яисә
утка аткан булса да, – андый кеше үз малы белән үзе идарә итәргә хокуклы
һәм аның хокукы чикләнми», – ди.
С.: Шулай да акылга җиңел булган кешегә карата милек тапшыру
мәсьәләсендә берәр төрле хокукый чикләүләр бармы? Бу мәсьәләгә галимимамнар ничек карыйлар?
1
Бу очракта сүз «сафих» турында бара. Бу сүзнең сөйләмдәге мәгънәсе «надан»«акылсыз»,
дигәнне аңлата, ә шәригатьтә бу «үзенең малы белән идарә итәргә сәләтсез» дигәнне белдерә
(тәрҗемәчедән).
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Җ.: Әйе, андый кешегә карата чикләү куелган. Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) әйткән: «Балигълыкка ирешкән, әмма дә акылы сай булу
сәбәпле, үз милкен мөстәкыйль рәвештә дөрес итеп куллана алмаган һәм
идарә итә алмаган кешегә 25 яшь тулмыйча кулына милек бирергә ярамый.
25 яшь тулгач кына аңа, акылы тиешле дәрәҗәгә үсеп җитмәвенә карамастан, тиешле милке бирелә».
Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый булсын) исә бу
мәсьәләгә икенче карашта торалар. Алар әйткәннәр: «Балигълыкка ирешкән,
әмма акылга сай булган һәм, шул сәбәпле, үз милке белән идарә итә алмаган
кеше үз милкенә хуҗа була алмый. Андый кешенең сатуы батыйль була (сатуында файда булса гына, казый хөкеме белән аның сатуы дөрес дип раслана). Аның милке белән вәли идарә итәргә тиеш була. Вәли аның милкеннән
зәкят түли, гаиләсен һәм аның карамагында булган якыннарын тәрбияли».
С.: Үз милке белән идарә итә алмый торган акылга зәгыйфь кешенең
үзенең колын азат итүенә карата галим-имамнар нинди хөкем чыгаралар?
Җ.: Әбү Хәнифәнең һәм аның шәкертләренең (Аллаһ алардан разый
булсын) фикеренчә, колны азат итү үз көчендә кала. Әмма шәкертләре кол
үзенең бәясен хуҗасына эшләп кайтарырга тиеш дигән искәрмә ясыйлар.
С.: Үз милке белән идарә итә алмаган, акылга сай кешенең никахлашуы
дөрес буламы?
Җ.: Әйе, дөрес була. Ләкин аның биргән калым-мәһәренең күләменә
игътибар итәргә кирәк: мәһәрен мәһәре-л-миселдән1 арттырып бирсә, артыгы кире төшерелә; мәһәре мәһәре-л-мисел күләменә тәңгәл килсә, дөрес
санала.
С.: Акылы сай булган кеше хаҗ кыла аламы?
Җ.: Әйе, аңа хаҗ кылырга рөхсәт ителә. Ләкин аның юллык акчаларын
казый аның үзенә бирми, ә берәр ышанычлы хаҗига тапшыра.
С.: Акылга сай булган кеше, әйтик, авыруы сәбәпле, үзенең милкен васыять итеп калдыра аламы?
Җ.: Милкенең ⅓ өлешен васыять итеп калдыра ала.
С.: Әҗәте булган хәлдә берәү бөлгенлеккә (банкротлыкка) төшсә, андый кешегә карата шәригатьтә ниндидер чикләүләр каралганмы?
1
Мәһәре-л-мисел ( )ﻣﻬﺮٲﻟﻣﺛﻞшактый күләмле төшенчә. Биредә никяхлашучының әтисе
ягындагы кыз-туганнарга түләнгән калым кадәр сумма күздә тотыла булса кирәк (фәнни
мөхәррир иск.).
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Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын): «Мин бөлгенлеккә төшеп,
әҗәте булган хәлдә калган кешенең хокукларын чикләмим», – дигән.
С.: Банкротлыкка төшкән кешенең милке була торып, ул кеше шул милке хисабыннан әҗәтен түләми икән, бу очракта казый әҗәтне тиешле
кешесенә кайтару максаты белән аның милке белән исәп-хисап ясый аламы?
Җ.: Юк, алай итә алмый. Әмма ул әҗәтле, банкрот кешене кулга ала һәм
ул кешенең милкен сатып әҗәтен түләткәнчегә кадәр төрмәдә тота ала.
С.: Банкротлыкка төшеп кулга алынган әҗәтле кешененең акчалата
милке булуы ачыкланса, бу очракта казый нәрсә эшли?
Җ.: Әгәр дә банкрот кеше әҗәт бирүчеләргә дирһәмнәр бирергә тиеш
булса һәм аның милкендә дирһәмнәре булса, андый очракта казый аның
дирһәмнәрен (банкротның рөхсәтеннән башка) әҗәт бирүчеләргә тарата.
Яисә банкротның әҗәтләре динарлар белән бәйле булып, ә аның милкендә
динарлары булса, казый шулай ук аның рөхсәтеннән башка аның динарлары
белән эш итә. Әгәр дә банкротның әҗәтләре дирһәмнәр белән бәйле булып,
ә аның милкендә динарлар булса, бу очракта казый банкротның динарларын
сатып дирһәмнәргә алыштыра һәм дирһәмнәрне әҗәт бирүчеләргә тарата.
С.: Әбү Хәнифәнең (Аллаһ аннан разый булсын) шәкертләре (Аллаһ
алардан разый булсын) банкротның хокукларын чикләүгә ничек карыйлар?
Җ.: Әбү Хәнифәнең шәкертләре (Аллаһ алардан разый булсын) бу
мәсьәлә буенча болай дигәннәр: «Бөлгеннән әҗәтне таләп итүчеләрнең
дәгъвасы буенча, казый аның хокукларын чикли. Әгәр ул милкен үзе сатарга
теләмәсә, казый аны үзе саттыра һәм әҗәт бирүчеләргә тиешле өлешләрен
тарата, әмма хатынына, гаиләсенә һәм туганнарына тиешле булган милекне
сатып өләшми».
С.: Ә гөнаһлы кешенең хокуклары чикләнәме?
Җ.: Юк, әгәр дә андый кеше үзенең милкен белән тәртипле генә исраф
итмичә куллана икән, чикләнми.
С. Изгелектә булган кеше гөнаһ кылса – аның хокуклары чикләнәме?
Җ.: Тормышта гомере буе фәсикъ булып яшәгән кеше белән очраклы
рәвештә генә гөнаһ кылган кеше арасында аерма юк.
С.: Әйтик, бер кеше сатучыдан әҗәткә товар сатып алган да сатучыга әҗәтле булып калган ди. Шуннан соң ул бөлгенлеккә төшкән, ә аның
моңа кадәр дә башка кешеләргә әҗәте булганлыгы ачыкланган. Бу очракта
сатучы кеше әҗәткә саткан товарын тулаем үзенә кире кайтара аламы?
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Җ.: Товарның хуҗасы (сатучы) банкрот-кешедән товарын тулаем үзенә
генә ала алмый. Ул шул товарны башка әҗәт бирүчеләр белән бүлешеп ала.
Искәрмә:
С.: Кайсы яшьтән ир баланы һәм кыз баланы балигълыкка ирешкән дип
саныйлар?
Җ.: Ир баланың балигълыкка ирешү вакыты беренче поллюциясе
булгач (яисә эякуляция барлыкка килүеннән, яисә беренче мәртәбә җенси
мөнәсәбәткә керүеннән) башлана. Әгәр дә санап чыккан күренешләр
(сәбәпләр) күзәтелмәсә яисә булмаса, аның балигълыкка ирешү вакыты
18 яшь тулу белән башлана. Кыз баланың исә балигълыкка ирешү вакыты
беренче хәезе килүеннән (яисә эякуляция барлыкка килүеннән, яисә балага узу белән) башлана. Әгәр дә инде санап чыккан күренешләр (сәбәпләр)
күзәтелмәсә яисә булмаса, аның балигълыкка ирешү вакыты 17 яшь тулу
белән башлана.
С.: Бу мәсьәлә буенча галим-имамнар бердәмме яисә алар арасында ихтиляф бармы?
Җ.: Бу мәсьәләдә Әбү Хәнифәнең шәкертләре (Аллаһ аларның
һәрберсеннән разый булсын) икенче фикердә торалар. Алар: «Әгәр дә ир
һәм кыз балага 15 яшь тула икән, алар балигълыкка ирешкән булып саналалар. Әмма бу яшькә җиткәнче үк, малайда поллюция булса (яисә эякуляция барлыкка килсә, яисә ул беренче мәртәбә җенси мөнәсәбәткә керсә),
ә кызда хәез килү (эякуляция яисә балага узу) күзәтелсә, мондый очракта
алар, яшьләренә карамастан, балигълыкка ирешкән булып саналалар», – дип
әйтәләр.
С.: Әгәр дә ир бала яисә кыз бала үзенең балигълык чорына җиткәнлеген,
ягъни җенси яктан җитлеккән булуын раслый икән, гәрчә тирә-юньдәге
кешеләр аның җитлеккәнлеген сизмәсәләр дә яисә шикләнсәләр дә, ул
балаларның «Мин балигълыкка ирештем» дип, раслаулары кабул ителәме?
Җ.: Әйе, аларның сүзләре кабул ителә. Алар балигълыкка ирешкән булып саналалар, һәм тирә-юньдәге барлык кешеләр алар белән барча хокукый мөнәсәбәтләрне аларның яңа халәтләренә тәңгәл килгән һәм тиешле
булган нормалар нигезендә кора башлыйлар.
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(ӘЛ-ИКЪРАР) – ИКЪРАР ИТҮ – ХАТАЛАРНЫ ТАНУ КИТАБЫ
С.: Шәригатьтә икърар итүгә карата нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Әгәр ирекле яшүсмер үзендә булган нинди дә булса йөкләмәне икърар итсә-таныса, ул вакытта бу тану ул таныган нәрсә аңарда булдымы, булмадымы аңа бәйсез рәвештә, аның өчен мәҗбүри була. Шул рәвешле икърар
итүче үзенең тануы белән җаваплылыкны үз өстенә ала.
С.: Аңа билгеле булмаган нәрсә өчен ул ничек җавап бирә?
Җ.: Аңа: «Билгесез нәрсәне аңлат» дип кушалар, әгәр ул аңлатмаса, казый аны аңлатма бирергә мәҗбүр итә.
С.: Ул кемгәдер: «Мин фәлән кешегә нәрсәдер бирергә тиеш», дип
әйткән имеш һәм кешеләр аңардан бу турыда сораша башлаганнар. Казый аны сөйләргә мәҗбүр иткәч, ул: «Мин аңа бер тамчы су тиеш» яки
«... бер бөртек бодай тиеш» дип әйткән. Шәригатьтә моңа карата нинди
хөкемнәр каралган?
Җ.: Аның бу сүзләре кабул ителми һәм ул бәясе булган нәрсә хакында
сөйләп бирергә тиеш.
С.: Кеше билгеле яки билгесез нәрсә хакында икенче кеше файдасына икърар итә, шул икенче кеше бу хакка караганда күбрәк белдерә – шәригатьтә
моңа карата нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Әгәр ул билгесез нәрсә хакында икърар итсә һәм: «Мин аңарга милек бирергә тиеш» дисә, ул вакытта аның моны аңлатуы, ант белән расланганлыгы игътибарга алына.
С.: Әгәр кеше: «Мин фәләнгә бик күп милек тиеш» – дисә, ә аннан соң:
«Бу ун дирһәмдер» – дип аңлатса, моңа карата аның аңлатмасы кабул
ителәме?
Җ.: Юк, бу очракта аның аңлатмасы, әгәр ул ике йөз дирһәмнән азрак
булса гына кабул ителә.
С.: Әгәр ул: «Мин фәләнгә бик күп дирһәм тиеш» – дисә, ләкин аннан
соң ачыклап: «Бу өч дирһәмдер», дисә, моңа карата аның аңлатмасы кабул
ителәме?
Җ.: Ул дирһәмнәр санын «бик күп» дип әйтеп, ун дирһәмнән дә ким
булмаган сумманы атаган булса, аның аңлатмасы кабул ителә.
С.: Әгәр ул: «Мин фәләнгә дирһәмнәр бирергә тиеш» дисә, аңардан
нәрсәләр таләп итәләр?
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Җ.: Аңардан өч дирһәм таләп итәләр һәм әгәр ул моннан тыш башка
сумманы атамаган булса, бу иң азыдыр.
С.: Әгәр ул: «Мин фәләнгә фәлән кадәр дирһәм бирергә тиеш» яки «Мин
фәләнгә фәлән кадәр тиеш һәм тагын фәлән кадәр» дисә, шәригатьтә моңа
карата нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Беренче очракта, ул уннан да ким булмаган дирһәмне атаса, ә икенчесе – әгәр ул егерме икедән дә ким булмаган сумманы атаса, аның аңлатмасы
кабул ителә.
С.: Әгәр ул: «Минем фәләнгә бүрычым бар» яки «... фәләнгә миннән
фәлән тиеш» дисә, шәригатьтә моңа карата нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Бу сүзләрне бурычны тану буларак кабул итәргә кирәк.
С.: Әгәр ул: «Миндә фәләннең...» яки «Миндә фәлән өчен...» дип әйтсә,
бу тану ничек аңлатыла?
Җ.: Бу аның кулында аңа сакларга бирелгән нәрсәдер бар икәнлекне
икърар итү.
С.: Бер кеше икенчесенә: «Син миңа 1000 дирһәм тиеш» дисә, ә тегесе әйтә: «Мин инде аны түләдем» яки: «Ул аны миңа санап бирде», «Ул
аны миңа үлчәде» яки «Ул аны миңа кичектерде» дисә, моның хакында
шәригать хөкеме ничек?
Җ.: Бу кеше үз сүзен таныган дип аңлатыла.
С.: Берәү кичектерелгән бурычын берәр кеше файдасына икърар итә,
һәм ул кеше аның бурычын раслый, ләкин бурычны кичектерүе хакындагысын кире кага. Ул бурычын шунда ук түләргә тиешме яки кичектерелгән
бурыч хакында карар чыгарыламы?
Җ.: Ул бурычны шунда ук түләргә тиеш. Бу бурычны биреп торган кеше,
бурычны кичектермәгән булуы хакында ант итәргә тиеш.
С.: Кеше бурычын таный, ләкин теге яки бу нәрсәгә карата төзәтмә
кертә, моның хакында шәригать хөкеме ничек?
Җ.: Бу очракта аның төзәтмә кертүе дөрес, ә калганын ул тулаем түләргә
тиеш.
С.: Әгәр ул бөтенесенә карата төзәтмә кертсә, сез нәрсә диярсез?
Җ.: Ул чагында аның төзәтмә кертүе дөрес түгел, ә бурычын тануы –
аның өчен мәҗбүри була.
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С.: Әгәр ул: «Мин аңа динардан башка 100 дирһәм бурычлы» яки «Бер
капчык бодай тиеш» дисә, моның хакында шәригать хөкеме ничек?
Җ.: Ул чагында игътибарга йөз дирһәм алына һәм аңардан динарны яки
бер капчык бодайны исәпләп чыгарабыз.
С.: Берәү: «Мин аңа 100 һәм дирһәм тиеш» ди, ягъни ул йөз саны белән
бергә дирһәм сүзен әйтте, ә исәпләнә торганның нәрсәне атамады. Бу очракта нишләргә?
Җ.: Бу очракта ул йөз дә бер дирһәм тиеш булуын таныды, гәрчә ул «йөз
дирһәм» дигән сүз тезмәдән «дирһәм» сүзен төшереп калдырган булса да.
С.: Әгәр ул «Йөз һәм күлмәк тиешмен» дип икърар итсә, ул нәрсә бурычлы була?
Җ.: Ул бер күлмәк тиеш була, ә йөз дигәнен аңлатырга тиеш була.
С.: Берәү икенче бер кеше каршында үзенең бурычын таный һәм:
«Әгәр Аллаһ Тәгалә теләсә» дип әйтә һәм шуны әйткәндә пауза ясамый,
ул нәрсә тиеш?
Җ.: Ул бернәрсә дә тиеш түгел, чөнки әйтеләгән бу сүз сәбәпле әйтерсең
бөтенләй бернәрсә дә булмады.
С.: Берәү икенче кеше каршында үзенең бурычы булуын таный һәм
«Мин өч көн эчендә сайлап ала алам», – ди, моның хакында шәригать
хөкеме ничек?
Җ.: Тану аның өчен мәҗбүри, ә сайлап алу хокукы – дөрес түгел, чөнки
тану яки таркату хокукы таркатуга мөнәсәбәтле һәм аны тануга яраклы
түгел.
С.: Бер кеше: «Мин йорт-җире белән өй тиеш», дип икърар итә, ләкин
«аның йорт-җире минеке» – дип төзәтмә кертә, моның хакында шәригать
хөкеме ничек?
Җ.: Ул өй һәм йорт-җир тиеш, ә аның өстәп әйтүе игътибарга алынмый.
С.: Әгәр ул: «Бу өйнең бинасы минеке, ә кишәрлеге (участок) фәләннеке»
дисә, аның сүзләре кабул ителәме?
Җ.: Әйе, аның сүзләре кабул ителә.
С.: Берәү кәрҗин белән хөрмә бурычлы булуын икърар итә, ул нәрсә
бирергә тиеш?
Җ.: Ул хөрмә һәм кәрҗин бирергә тиеш була.
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С.: Берәү ат бирергә тиеш (бурычлы) булуы хакында икърар итә, ә аты
абзарында тора. Бурыч сыйфатында аңа нәрсә билгеләнә?
Җ.: Бурыч сыйфатында аңа бары тик ат кына билгеләнә.
С.: Әгәр ул: «Мин фәләннән яулыклык тукыма алдым» яки «Мин аңа
күлмәклек тукыма бурычлымын» дисә, аның өчен бурыч сыйфатында нәрсә
билгеләнә?
Җ.: Бурыч сыйфатында аның өчен тукыма һәм яулык яки тукыма һәм
күлмәк була.
С.: Әгәр ул: «Мин аңарга ун тукыма эчендә тукыма бурычлы» дисә, ул
нәрсә бирергә бурычлы була?
Җ.: Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын): «Ул бер генә күлмәк
бирергә тиеш» ди, ә Мөхәммәд (Аллаһ аннан разый булсын) әйтә:
«Ул 11 күлмәк тиеш» – дип.
С.: Берәү кемнеңдер тукымасын ала һәм ниндидер кимчелеге булган тукыма китерә, «Бу шул тукыма» – ди ул, аның сүзләре игътибарга алынамы?
Җ.: Аның сүзләре ант белән ныгытылса, игътибарга алына.
С.: Кеше дирһәмнәр белән түләнеләсе бурычы барлыгын икърар итә һәм:
«Алар ялган акчалардыр» дип өстәп куя. Ул нәрсә бирергә бурычлы була?
Җ.: Ант белән ныгытылса, аның сүзләре бу очракта да игътибарга алына.
С.: Кеше әйтә: «Мин аңа бишкә биш тиеш» дип һәм бу вакытта ул күз
алдында тапкырлау җәдвәлен тота яки исәпләп чыгаруны. Шәригатьтә
моңа карата нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Ул унны тиеш.
С.: Әгәр ул: «Мин аңарга бердән унга кадәр дирһәм тиеш» – дисә, ул
нәрсә тиеш?
Җ.: Ул сумманы башыннан ук һәм аннан соңгыларын да тиеш, ләкин
соңгы чик исәпкә алынмый һәм ул тугыз дирһәм түли. Әбү Хәнифә (Аллаһ
аннан разый булсын) шулай дип саный. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ
алардан разый булсын): «Ул соңгы чикне дә кертеп, унның барысын да
тиеш» дип саныйлар.
С.: Әгәр ул әйтсә: «Мин фәләнгә аңардан сатып алынасы, ләкин әле алмаган кол өчен 1000 дирһәм бурычлы». Ул нәрсәдер бирергә тиешме?
Җ.: Әгәр ул ниндидер төгәл колны атаса, ул икърар иткән фәләннең файдасына: «Әгәр теләсәң колны тапшыр, һәм 1000 дирһәмне ал, әгәр теләмәсәң
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ул сиңа бернәрсә дә тиеш түгел» – дияргә тиеш. Әгәр ул билгесез колны
атаса һәм кем икәнен төгәл күрсәтмәсә, ул вакытта ул 1000 дирһәм бирергә
бурычлы. Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) шулай дип саный1.
С.: Әгәр ул әйтсә: «Мин фәләнгә 1000 дирһәм, хәмер һәм дуңгыз өчен
тиеш» – дип, ул нәрсә тиеш?
Җ.: Әгәр ул меңне тиеш булса, хәмер һәм дуңгыз өчен булган түләү
өлеше алынмый.
С.: Берәү: «Товар өчен ул миңа 1000 дирһәм бурычлы, ә бу дирһәмнәр
ялган дирһәмнәрдер» ди, ләкин теге кеше аның сүзләрен кире кага, алар
дөрес – чын дирһәмнәр» – ди, алар өчен нинди карар чыгарыла?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) сүзләренә караганда,
ул чын дирһәмнәр тиеш була. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан
разый булсын): «Ул моны икърар итү белән бергә әйтсә, ул вакытта аның
сүзләре кабул ителә, әгәр дә ул бер паузадан соң гына әйтсә, аның сүзләре
кабул ителми һәм ул яхшы сыйфатлы дирһәмнәр тиеш» диләр.
С.: Берәү: «Йөзек яки кылыч бурычлымын» – дип, икърар итә. Ул
нишләргә тиеш?
Җ.: Ул асыл таш белән ясалган кашлы йөзек яки кылыч һәм кылыч кыны
бирергә тиеш.
С.: Берәү, «Мин килен чатыры бирергә тиеш» – дип икърар итә, ләкин
аның терәүләрен һәм япмасын искә алмый. Ул нәрсә бирергә тиеш?
Җ.: Ул килен чатырын терәүләре һәм япмасы белән бергә бирергә тиеш.
С.: Берәү: «Фәлән кешенең карынында яралгысы бар һәм мин шул карындагы яралгыга 1000 дирһәм тиеш «дип әйтә. Бу икърар итү дөрес булырмы?
Җ.: Бу очракта ачыкларга кирәк: әгәр ул әйтсә: «... аңа фәлән кеше васыять әйтте» дип, яки «... әтисе үлеп, аңа мирас калдырган» дип, ул вакытта бу тану дөрес. Ләкин әгәр ул моны ачыкламыйча калдырса2, ул вакытта
1
Аның «Мин аны алмадым» дип әйтүе ул икърар итү белән бергә әйтеләме яки паузадан
соңмы, аның сүзләре барыбер кабул ителми, чөнки ул милек йөкләмәсе кабул итте. Әбү Йосыф
һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый булсын) фикеренчә: «Әгәр ул моны икърар итү белән
бергә әйтсә, аның сүзләре кабул ителә һәм ул бернәрсә дә тиеш түгел, әгәр ул аны паузадан соң
әйтсә аның сүзләре кабул ителми, әгәр теге кеше (аның файдасына сөйләүче кеше) бу сатылган
туарга түләүнең бер өлеше генә дигән сүзләрен кире какса». («әл-Җәүһара»дан).
2
Димәк бу аның: «Мин бер яралгыга 1000 дирһәм тиеш» һәм башка бер сүз дә
әйтмәгәнлеген күрсәтә. («әл-Җәүһара»дан).
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тану дөрес булмый, Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) шулай дип саный, ә Мөхәммәд (Аллаһ аннан разый булсын): «Икърар итү дөрес була һәм
аңлатма да кирәкми, ул нәрсә икърар итте шул гына тиеш була»1 дип әйтә.
С.: Берәү: «Кәнизәк карынындагы яралгыны яки сарык эчендәге яралгыны бер кешегә бирергә бурычлымын» дип икърар итә, мондый икърар итү
дөресме?
Җ.: Бу икърар итү дөрес һәм ул нәрсә икърар иткән булса, шуны тиеш.
С.: Авыру кеше авырганда бурычлары булуын таный, аның сәламәт вакытта да бурычлары була, шулай ук авыру вакытында да, билгеле сәбәпләр
аркасында бурычлары барлыкка килә. Әгәр шул авыруыннан үлеп китсә
аның кайсы бурычларына өстенлек бирелә?
Җ.: Ул сәламәт вакытта булган бурычлары һәм авыру вакытында билгеле
сәбәпләр аркасында барлыкка килгән бурычларының икърар ителгәннәре.
С.: Әгәр аның сәламәт вакытында бурычлары булмаса, аның авыру вакытында икърар иткән бурычларына карата шәригатьтә нинди хөкемнәр
каралган?
Җ.: Аның тануы дөрес, ул кем файдасына икърар иткән булса, шул варислары мирас алганда өстенлеккә ия булалар.
С.: Әгәр авыру кеше үзенең кайбер варисларына бурычлы булуын таныса аның бу икърарына карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Әгәр авыру кеше тарафыннан аталмый калган варислары бу икърарны расламасалар, аның кайбер варисларына бурычлы булуын тану дөрес
түгел.
С.: Авыру кеше авырган чагында бурычы булуын танып: «Бу бурыч
фәлән кешегә» – ди, ә аннан соң: «Ул минем улымдыр» ди дә авыруы сәбәпле
үлеп тә китә. Аның бу ике икърарына карата шәригатьтә нинди хөкемнәр
каралган?
Җ.: Үзенең ата булуын тануы дөрес, ул кем файдасына икърар итсә, шул
аның улы булып санала, ләкин аңа милек йөкләмәсен тануы дөрес түгел.
С.: Ят кеше алдында ул, бер ир-ат, милек йөкләмәсен икърар итте һәм
аннан соң өйләнде, үзе авыру хәлдә иде (шул авырудан ул үлеп тә китте) –
бу икърар итүгә карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
1
Моны фәлән кешенең аңа васыять әйтүе дип яки үлүче кешенең мирас калдыруы дип
аңларга кирәк. («әл-Җәүһара»дан).
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Җ.: Милек йөкләмәсен тануы дөрес һәм ул никах килешүе нигезендә
юкка чыгарылмый.
С.: Бер кеше өч мәртәбә хатыны белән аерылды ди, үзе авыру иде ди,
соңрак шул сәбәпле ул үлеп тә китте ди, ә аңарчы соң хатынына бурычлы
булуын икърар итте ди. Бу хатын аның милкеннән нәрсә алырга хокуклы?
Җ.: Ул бурыч күләменнән кимрәк ала һәм аңардан соң үзенең өлешенә
тигән мирастан да азрак ала.
С.: Берәү «Бу малай аның углыдыр» дип икърар итте ди. Башкаларның
да аңарга охшаган балалары булырга мөмкин, моңа карата шәригатьтә
нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Әгәр ир баланың нәселе билгеле булмаса һәм ул аның икърар итүен
расласа ул вакытта кем аны икърар итте, шуның улы дип баланың чыгышы
билгеләнә.
С.: Әгәр икърар итүче авыру булса, һәм «бу оглан минем улымдыр» –
дип таныса, баланың нәселе тәгаен булса һәм әгәр аны улым дип таныган
кеше үлеп китсә, – башка варислары белән бергә бу углан да мирас бүлүдә
катнашамы?
Җ.: Әйе, ул мирас бүлүдә катнаша.
С.: Берәүгә: «Фәлән кеше минем әтием, фәлән кеше минем – әнием,
фәлән кеше минем хатыным, фәлән кеше минем улым яки фәлән кеше иреккә
җибәрелгән» – дип, икърар итәргә рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, бу икърар итү дөрес булыр.
С.: Бер хатынның әти-әнисе турында, ире һәм иреккә җибәргән кешесе
турында икърар итүенә карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Аның боларны икърар итүе дөрес.
С.: Хатын-кызның баласы турында икърар итүенә карата шәригатьтә
нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Әгәр ире расламаса, хатынның икърар итүе кабул ителми, әгәр ире
яки туганнары аның сүзләрен расласа, яки бала туганда аны кабул итүче
шаһитлык бирсә, шул вакытта баланың, аның иреннән туганлыгы – нәселнәсәбәсе тәгаен ителә.
С.: Әгәр бер кеше ата-анасыннан һәм балаларыннан тыш, туганнарын
таный икән, мәсәлән, шулай, ди: «Бу минем абыем», яки «Бу минем әтием
ягыннан туган абыем» – аның тануы кабул ителәме?
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Җ.: Аның тануы туганлыкны билгеләү1 күзлегеннән караганда кабул
ителә. Ә инде мираска кагылганда, түбәндәгеләргә игътибар итәргә кирәк:
әгәр икърар итүченең танылган варисы булса (якын туганымы ул, әллә еракмы – барыбер), ул вакытта ул икърар ителүчегә2 караганда мираска күбрәк
хокуклы була. Әгәр аның варисы булмаса, икърар ителгән кеше аның мирасын алу хокукына ия була3.
АРЕНДА – (ӘЛ-ИҖАРА)
С.: Нәрсә ул аренда?
Җ.: Ул нинди дә булса милекне вакытлыча кулланып, аннан соң кире
кайтарып бирү турында килешү төзү.
С.: Килешү дөрес булсын өчен үтәлергә тиешле булган шартлар бармы?
Җ.: Әйе, милекнең файдасы һәм аренда өчен түләү күләме билгеле булу
шарты бар.
С.: Аренда килешүе нәрсәгә нигезләнеп төзелә?
Җ.: Аренда килешүе билгеле бер түләүгә нигезләнә. Аренда килешүе
төзегәндә аренда өчен түләү алу рөхсәт ителә.
С.: Түләү күләме берәмләп яки үлчәүдә үлчәп исәпләнә, ә файда алуны
ничек белеп була?
Җ.: Файда алу кайвакыт вакыт белән билгеләнә. Мәсәлән, өйне арендага
бер айга яки бер елга яки җирне бер елга яисә ике елга арендага алалар, һәм
аренда килешүе билгеле бер вакыт өзеге өчен дөрес була.
Кайвакыт ул эш буенча һәм атамасы буенча ачыклана, мәсәлән, кеше
материал буяу яки күлмәк тегү өчен бер эшче яллый, яки билгеле бер
күләмдәге йөкне бер урыннан икенче урынга күчерү өчен яки билгеле бер
араны үтү өчен арендага ат алып тора. Кайвакыт ул төгәллек һәм күрсәтү
аша билгеләнә, мәсәлән, азык-төлекне тиешле урынга кадәр илтеп кую өчен
кеше яллауга охшаган.

Монда башкага мөнәсәбәтле туганлык чыгышын билгеләү булу сәбәпле.
Танылган вариска каршы тора алмау сәбәпле аның нәсел-нәсәбәсе расланмаган иде.
3
Ул үзенең мирасы белән варисы булмаганда идарә итә алу сәбәпле (әл-Һидаядән).
1
2
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Өйләрне, сәүдә рәтләрен һәм җир
яки кишәрлекләрне (участокларны) арендага алу
С.: Өйләрне һәм сәүдә рәтләрен арендага алуга карата нинди шәригать
хөкемнәре каралган?
Җ.: Яшәү өчен өйләрне арендага алырга яки сату өчен сәүдә рәтләре
алырга рөхсәт ителә.
С.: Арендага алучыга ни теләсә шуны эшләргә ярыймы?
Җ.: Әйе, аңа үзе нәрсә тели шуны эшләргә рөхсәт ителә, бары тик: тимерчелек, тукыма буяу һәм он тарттыру белән шөгыльләнүдән башка; әгәр
арендага бирүченең бу эшләргә рөхсәте булса, бу да мөмкиндер.
С.: Эшкәртү өчен арендага җир алырга ярыймы?
Җ.: Эшкәртү өчен арендага җир алу рөхсәт ителә, ләкин килешү шул очракта гына дөрес була ки, әгәр анда үстереләсе нәрсә төгәл аталса, яки аренданы алучы ни теләсә шуны үстерә ала дигән шарт куелган булса. Килешүгә
җирне сугару һәм юл да керә, гәрчә алар договор шартында искә алынмаган
булсалар да.
С.: Төзелеш яки пальма яисә башка төрле агачлар утырту өчен арендага җир алырга ярыймы?
Җ.: Аларны бу нәрсәләр өчен арендага алырга ярый.
С.: Кеше җирне агач утырту һәм төзелеш өчен арендага ала. Аренда
срогы үткәч, ул бу җирне хуҗасына ничек кайтарып бирә?
Җ.: Әгәр җир хуҗасы төзелешне һәм агачларны шул килеш калдырып,
аларның суммасын түләп, үз милке итәргә риза булмаса, арендага алучы
төзегәннәрен сүтәргә, бөтен утыртылган агачларны алып җирне хуҗасына
чиста килеш тапшырырга тиеш. Әгәр җир хуҗасы шуңа да ризалашмаса,
ул вакытта төзелеш һәм агачлар арендага алучыныкы, ә җир хуҗасыныкы
булып кала.
С.: Берәү арендага күчемсез милек ала. Аренда бирүче: «Анда фәләнне
кертергә тиеш буласың», – дип шарт куя һәм кем икәнен дә төгәл атый.
Аңа бүтән кешене анда урнаштырырга рөхсәт ителәме?
Җ.: Арендаторга бүтән кешене кертү рөхсәт ителә, күчемсез милек анда
кем яшәвенә карап үзгәрми.
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С.: Арендага кибет алганда, аренда бирүче шундый шарт куя: «Әгәр
син бирегә хуш исле әйберләр сатучыны урнаштырсаң, ул вакытта айга
бер дирһәм түләрсең, әгәр тимерчене урнаштырсаң айга ике дирһәм түләрсең» –моңа карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Мондый аренда һәм арендага бирү рөхсәт ителгән, һәм боларның
икесе өчен дә әйтелгән түләү тиеш була, Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан риза
булсын) шулай дип саный, ә аның ике шәкерте: «Мондый аренда дөрес
түгел» диләр.
С.: Берәү бер дирһәм түләп арендага бер айга өй ала. Моңа карата
шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Бу килешү бер ай өчен дөрес, ә калган айлар өчен, әгәр калган айлар төгәл күрсәтелмәгән булса, дөрес түгел. Әгәр ул киләсе айның берничә
көнен генә яшәгән булса да арендага бирүче аны шул ай бетмичә чыгара алмый. Әгәр кеше айның башында бер көн яки күпмедер вакыт яшәгән булса,
шундый ук карар һәр айга карата чыгарыла.
С.: Берәү бәясе ун дирһәмнән дип бер елга арендага өй ала, ә айга күпме
түлисен ачыкламый, моңа карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Аңа бу рөхсәт ителә һәм монда бернинди начарлык та юк.
С.: Аренда алучы арендага өй ала, ләкин анда яшәми, моңа карата
шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Ул анда яшәсә дә, яшәмәсә дә аренда өчен түләргә тиеш, чөнки ул
аннан файда алу мөмкинлегенә ия.
С.: Берәү арендага өй ала, арендага алган өйне караклар басса, бу очракта аренда бәясен түләү буенча шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Әгәр караклар арендага алучы анда урнашканчы ук баскан булса,
ул вакытта арендага алучы аренда өчен түләүдән бөтенләе белән азат ителә.
Әгәр арендага алучы инде урнашкан булып, карак шуннан соң гына керсә,
арендатор аренда өчен өйдә яшәгән вакытына туры китереп түләргә тиеш,
ә калган сумма юкка чыгарыла.
С.: Берәү арендага өй алганнан соң анда яшәвенә комачаулый торган
җитешсезлек тапса, ул нәрсә эшли?
Җ.: Ул аренда килешүен гамәлдән чыгара.
С.: Әгәр өй ишелсә яки эшкәртелә торган җирдә су бетсә яки су
тәгәрмәченә су килми башласа – моңа карата шәригатьтә нинди хөкемнәр
каралган?
Җ.: Ике тараф та аренда килешүен гамәлдән чыгара.
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С.: Уртак милекне арендага алу буенча шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) «уртак милекне арендага
алырга ярамый» – дип саный. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан
разый булсын) ярый дип санаганнар.
Арендага күлмәк алу
С.: Берәү кияр өчен арендага күлмәк ала, әгәр аңа нинди дә булса шарт
куелмаган булса, бу күлмәкне башка кешегә кидерергә ярыймы?
Җ.: Бу очракта аңа күлмәкне башка кешегә кидерергә ярый, ләкин әгәр
ул «Аны фәлен кеше киячәк» дип әйтеп тә күлмәкне башка кеше кия икән,
ул аның сакланылышы өчен җаваплылыкны үз өстенә ала.
Бала имезүче яллау
С.: Баланы күкрәк сөте белән тукландыру өчен бала имезүче яллау
рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, билгеле бер бәягә яллау рөхсәт ителә, шулай ук аны карап
тәрбияләү өчен дә ялларга рөхсәт ителә. Әбү Хәнифә фикере буенча (Аллаһ
аннан разый булсын), балага күкрәк сөтен имезүче аны яхшы тукландырырга тиеш, чөнки бу аның хезмәт күрсәтү бурычына керә.
С.: Берәү бала имезүче хатын яллый. Ул хатынның ире бар, һәм арендага алучы ул ирнең хатыны белән якынлык кылуына каршы. Моңа карата
шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Арендага алучыга алар арасындагы якынлыкка каршы тору хокукы
бирелмәгән, әгәр ялланган имезүче авырга калып, аның сөте бозыла дип
борчылсалар, алар килешүне гамәлдән чыгара алалар.
С.: Имезүче хатын сөт анасы булып ялланды, ләкин баланы сарык сөте
белән тукландырды – ул моның өчен хезмәт хакы алырга хокуклымы?
Җ.: Юк, хезмәт хакы ала алмый, чөнки ул үзенең бурычын үтәмәде.
Арендага хайван алу
С.: Атланып йөрү яки йөк ташу өчен арендага хайван алу буенча
шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Бу рөхсәт ителә.
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С.: Берәү арендага дөя ала, аның белән күпмедер күләмдә азык-төлек
ташый юлда ул шул азык-төлек белән туклана һәм ризык кими, аңарга тагын азык-төлек өстәп төяргә рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, күпме ризык киметелгән шул кадәр өстәргә мөмкин.
С.: Берәү атланып йөрү өчен арендага ат яки дөя ала, ләкин үзе түгел,
башка бер кешене атландыра, аңа бу рөхсәт ителәме?
Җ.: Әгәр ул «атланып йөрү өчен» – дигән шарт белән алынган булса,
ул вакытта кемне тели шуны атландыра ала. Ләкин әгәр арендага алучы
килешү төзегәндә арендага бирүчегә: «Фәлән кеше атланып йөриячәк» –
дип, чынлыкта башка кешене атландырса, ул моның өчен үзенә материаль
җаваплылык ала. шәригать хөкемнәре хайван белән файдаланучыны махсус
аерып карый.
С.: Берәү арендага хайван ала, аңа төйиячәк йөкнең нәрсә булуын, аның күләмен атап: «Мин аңа биш капчык бодай төйиячәкмен» ди.
Аңарга бодай урынына шул ук авырлыкта булган башка әйберне төяү
рөхсәт ителәме?
Җ.: Бу очракта аңа бодайга охшаган башка нәрсәләрне төяргә рөхсәт
ителә, мәсәлән: арпа, кунжут. Ләкин бодай белән чагыштырганда аннан
күпкә авыррак булган нәрсәләр мәсәлән: тоз, тимер, кургашын төяргә ярамый. Әгәр ул хайванны аңарда мамык төяү өчен яллаган булса һәм аның
авырлыгын атаса, аңа тимер төяргә рөхсәт ителми.
С.: Әгәр берәү арендага, билгеле күләмдә бодай төяү өчен хайван алса
һәм әйтелгәннән аермалы буларак күбрәк төясә һәм хайван моннан зыян
күрсә, ул нәрсә эшләргә тиеш?
Җ.: Әгәр хайван бу йөкне тарта алса1 ул йөкне арттырган өчен аренданы түләүне дә арттырырга тиеш, әгәр ул аны тарта алмаса, арендага алучы
арендага алынган хайванның бәясен түләргә тиеш.
С.: Әгәр берәү атланып йөрү өчен арендага хайванга алса, һәм үзе янына башка кешене дә атландырса, һәм хайванга моннан зарар килсә, бу очракта ул нишләргә тиеш?

1
Ярамаган кадәр авыр нәрсә ташу сәбәпле хайван зыян күрсә, түләү аңа атланучыларның
икесенә дә бүленә. Әгәр бу йөк хайванының көче җитмәслек булса, бу вакытта ул аның бәясен
түләргә тиеш, чөнки аренда килешүенә күрә аңарга моны эшләргә рөхсәт юк иде, чөнки ул
хайванның көченнән артык иде (әл-Җәуһәр ән-найирдан).
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Җ.: Әгәр хайван ике кешене дә чыдатса, арендага алучы кеше ул
хайванның ярты бәясен түли1, һәм бу очракта җайдакларның авырлыгы
исәпкә алынмый.
С.: Әгәр ул хайванны авызлыклап һәм кыйнап азапласа һәм хайван зыян
күрсә, бу очракта ул нәрсә тиеш?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) әйтә: «Ул аның бәясен
тулысынча түли» ди. Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый булсын) әйтәләр: «Ул гадәттәгечә эшләгән булса, моның өчен матди
җаваплылык алмый» дип.
С.: Берәү «Ике юлаучыны Мәккәгә кадәр алып барырга» дип өсте
бөркәүле махсус ташыгыч (носилка) хәстәрләп арендага дөя алды ди. Моңа
карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Бу рөхсәт ителә һәм арендатор аңа гадәти паланкин урнаштырырга хокуклы, әгәр дөянең хуҗасы үзе бу паланкинны күрсә, тагын да
яхшырак була.
С.: Арендага алынган ана хайванны йөгерткән өчен күпме түләү тиеш,
шәригатьтә моңа нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Моның өчен түләү алынмый.
Арендага мунча алуга мөнәсәбәтле булган шәригать хөкемнәре
С.: Мунча кертүчегә яки хиҗама ясаучыга, ягъни шифа өчен кан
җибәрүчегә күрсәткән хезмәте өчен түләү алу рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, рөхсәт ителә.
Аллаһ разый була торган яки гөнаһлы эшләрне башкаручы
кешене яллауга мөнәсәбәтле булган шәригать хөкемнәре
С.: Мәет өстендә җыру җырлаучылар яки елаучылар ялларга ярыймы,
шәригатьтә моңа нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Мондый эшләргә ялларга ярамый, шулай ук башка төрле гөнаһлы
гамәлләр кылу өчен дә кеше ялларга ярамый2.
1
Ягъни, аренда түләве белән бергә ләкин бу очракта әгәр хайвән аларның икесен күтәреп
барырлык булса. Әгәр күтәрә алмаса ул аның бәясен түли, аларның авырлыклары исәпкә
алынмый. Хайван аның өстенә җиңел гәүдәле кеше утырса да зыян күрергә мөмкин, ә авыр
гәүдәледән киресенчә зыян булмавы да бар, чөнки ул хайван өстендә атланып йөрергә оста
булырга мөмкин (әл-Җаухарән-найирдан).
2
Бу яллау гөнаһ кылу булып санала, ә гөнаһлы гамәл кылу өчен килешү төзү тыелган
(әл-Һидаядән).
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С.: Азан әйтү, камәт төшерү, Коръән укыту һәм хаҗ кылырга кеше
яллауга карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) әйтә: «Боларның берсе дә
рөхсәт ителми»1.
1
«Әл-Һидая»авторы әйтә: «Аллаһ кушкан һәр эшне мөселман үзе башкарырга тиеш һәм
безнең фикеребез буенча моның өчен кемне дә булса яллау рөхсәт ителми. Ә әш-Шәфигый
(Аллаһ аңардан разый булсын) моны ялланучының шәхси бурычы мөнәсәбәтендә дөрес була
дигән фикердә. Аннан соң ул ханәфиләрнең раслауларын искә ала һәм ахырдан әйтә: «Безнең
кайбер шәехләребез Коръәнгә өйрәтү өчен ялланып эшләүне яхшы дип саный чөнки дин
эшләренә карата саксызрак мөнәсәбәт барлыкка килде һәм әгәр Коръән өйрәтүдән баш тартсалар ул Коръәнне яттан өйрәнү юкка чыгачак. Бу фәтва нигезендә «Кәнзе-д-дәкаикъ»тагы
ошбу карардыр: «Беренчедән, азан әйтү һәм хаҗ кылу өчен, имам булып намаз укыту өчен
һәм Коръән укырга өйрәтү һәм фикъһы өйрәтү өчен яллану рөхсәт ителми, бу Әбү Хәнифәдә
(Аллаһ аңардан разый булсын) нигез булып тора. Аннан соң: «Коръән укырга өйрәтүгә яллауны
рөхсәт итә торган бүген фәтвә бирелде диелә. әз-Зәйләги үзенең «Шәрхендә» (5, 124 б.) болай
ди: «Бу соңрак килгән галимнәр фикере, яхшы фикер дип исәпләнә. Ул галимнәр болай диләр:
«Безнең элеккеге галимнәр үзләренең җавапларын түбәндәгегә нигезләделәр: Коръәнне яттан
белүчеләр бик аз һәм моңа омтылучылар да аз. Алар моның өчен казнадан бүләк алганнар,
шулай ук укучылар тарафыннан аларга ихтыяҗ күп булган. Болар аларга яшәү өчен чыганак
булып торган. Коръән онытылмасын дигән теләк белән аны өйрәтергә чакырдылар шуның өчен
алар фәтва бирәләр. Кешеләр бу бурычны үтәргә омтылдылар һәм Коръәнне яттан белүчеләр
күбрәк булды. Ләкин бүген болар барысы да үтте һәм Коръәнне белүчеләр аны яшәү өчен
акча эшләү чыганагына әйләндерделәр, бары тик бик аз өлеше генә Коръәнне Аллаһ разыйлыгы өчен өйрәтә һәм алар моның өчен үзләренең эшләрен калдырып, яши алмыйлар, чөнки
аларны бу тормыш мәшәкатьләре баскан» диләр. «Ән-Нихая» авторы әйтә: «Безнең заманда
фикъһыны да ялланып укыту рөхсәт ителә дигән фәтва бирелә» һәм аннары ул әйтә: «әр-Рауда»
әз-Зәндависи»да әйтелә, безнең шәехебез Әбү Мөхәммәд Габдулла әл-Хәзахази әйтә: «Безнең
вакытта имамга, мөәзингә һәм укытучыга түләү алу рөхсәт ителә», «әз-Заһир» китабында шулай әйтелә. Шулай ук ул әйтә: «Коръәнне арендага алу тыела һәм фикъһы буенча китапларны
арендага алу гадәткә кермәгән».
Соңгы заман галимнәре имам Шәфигый (Аллаһ аңардан разый булсын) мәзхәбенә
нигезләнеп, «алар моны эшләргә мәҗбүр булдылар, чөнки болай итүдә мөселман җәмгыяте
өчен файда барын күрделәр!» дигән фәтва чыгардылар. Шуңа күрә түләү алучы аны үзенең
беренчел дәрәҗәдә булган хаҗәтләре өчен алсын. Әбү Бәкер һәм Гомәр (Аллаһ алардан разый
булсын) хәлифә булган вакытларында казнадан яшәү өчен ала торган булганнар, чөнки алар
мөселманнар эшләре белән мәшгуль булдылар. Аңа байлык туплау һәм баерак булу өчен милек
туплау өчен түләү алу тиеш түгел, ул азга да канәгать булып яши, сабыр итә, канәгать була
белә, чөнки мохтаҗлык яшәеш өчен иң кирәкле булган нәрсәләрнен булмавы нигезендә генә
таныла. Шуннан соң алар Коръән укырга яки ятларга өйрәткән өчен, фикъһы өйрәткән өчен,
имамлык вазыйфасын өйрәткән өчен түләү алырга ярый дип фәтва чыгардылар, әмма Аллаһ
кушканнарның башкаларын үтәргә өйрәткән өчен түләү алырга рөхсәт ителә дип әйтмәделәр.
Шәехләребезнең шәехе имамнарның һәм мөфтиләрнең башлыгы Рәшид Әхмәд әлҖанҗувидан (Аллаһ аның урынын якты итсен) Тәравихта Коръән укыган өчен түләү алу хакында сораганнар. Ул: «Тәравихта Коръән уку өчен түләү тыелган, моның өчен түләү алырга рөхсәт ителми, соңрак килгән укымышлылар искәрмә ясап әйттеләр: азан, камәт, вәгазь
сөйләргә өйрәтү яки вәгазь сөйләү өчен мохтаҗлык булганда таянырга кирәк. Тәравихта
Коръән укыганда мондый мохтаҗлык юк, һәм монда аны азан белән чагыштыру урынсыз» дип
җавап биргән (әл-Фәтавә әр-Рәшидиядән).
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Ялланып эшләүчеләрнең матди җаваплылыгы
С.: Фикъһы белгечләре ялланып эшләүчеләрне нинди эш башкарулары
һәм эш хакы буенча бүләләрме?
Җ.: Ялланып эшләүчеләр ике төргә бүленәләр: берничә кешегә хезмәт
итүче һәм бер кешегә хезмәт итүче.
С.: Берничә кешегә ялланып эшләүче ялчы кем ул?
Җ.: Бу үзенә эш ышандырган һәркемгә ялланучыдыр. Ул төгәл бер
кешегә генә ялланмый. Мәсәлән: тукыма буяучы яки агартучы. Аның алган
милке аңарда үзара ышануга нигезләнеп саклана һәм әгәр ул аның гаебе
белән юкка чыкса да, Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, ул аны түләргә тиеш түгел. Ә аның ике шәкертенең (Аллаһ алардан
разый булсын) фикеренчә ул аны түләргә тиеш».
С.: Әгәр милек аның гаебе белән бозылса, мәсәлән: әгәр агартучы киемне талкыса, һәм кием тишелеп чыкса, яки ташучы абынса, яки төргәкне
бәйләгән җебе өзелсә, яки йөкне төяп барган кораб батса шәригатьтә
моңа нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Бу очракларда әгәр милек юкка чыкса, ялчы матди җаваплылыкка
тартыла. Мәсәлән: әгәр кем дә булса, корабта батса, яки хайван өстеннән
егылып төшсә. Әгәр үз эшләрен тиешле дәрәҗәдә башкарсалар мал табибы яки шифа өчен кан чыгаручы матди җаваплылыкка тартылмыйлар.
Ләкин әгәр шифа өчен кан чыгару тиешле дәрәҗәдә булмаса, материаль
җаваплылыкка тартылалар.

Кемдер әйтергә мөмкин: «Әгәр Коръәнне яттан белүчеләр тәравихта Коръән укымасалар, алар Изге Коръәнне оныталар» – дип, тик без аларга әйтәбез: «Әгәр алар аны түләүсез
укысалар Коръән сакланып калмас микәнни? дип. Шуңа күрә бу уңай белән аларга Коръәнне
укыган өчен хак алу мәҗбүри түгел. «Әгәр Коръәнне яттан белүчеләр бу дөньяда түләү алудан
өметләрен өзсәләр ул вакытта алар Коръәнне Аллаһ Сөбханәвә Тәгалә разыйлыгын өмет итеп
укырлар һәм бу мөселманнар өчен бәрәкәт чыганагы булыр».
Моннан шул аңлашыла, ки: Коръәнне мәрхүм өчен аңа савап барсын дигән ният белән
укыганда да туганнарыннан түләү алу тыелган. Иң яхшы тикшеренүче Мөхәммәд Әмин (Ибне
Габидин әш-Шәми) (Аллаһ аңардан разый булсын) үзенең «Шифауль – алиль вә баллю ль – галиль фи хукмиль – вәсыйати вә-т-тахалил» дигән хезмәтендә Такауддиннән китерелгәнне хәбәр
итә: «Мәхрүмгә савабы барсын дип Коръән укучы ялларга ярамый. Моны бер генә имам да
рөхсәт итмәгән. Галимнәр әйттеләр: «Түләү бәрабәренә Коръән укучы, бер нинди әҗер-савап
та алмый, ә мәхрүмгә ул нинди савап бирә ала, нинди бүләк бирә ала? Үлгән бәндәгә бары тик
дөньялыкта кылган хәерле гамәлләре генә ирешә, ә Коръән укырга яллауга карата бер генә
имам да әйтмәгән. Алар арасында Коръәнне яллап укытуга карата бары тик фикер каршылыклары гына бар (Сүзгә сүз «Рәсаил Ибне Габидиннан»).
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С.: Бер кешегә генә ялланып эшләүче кем ул?
Җ.: Бу кеше билгеле бер вакыт дәвамында бер генә кешедә эшләргә дип
яллана. Мәсәлән: бер кеше икенче кеше үзендә бер ай эшләргә дип яллый,
яки сарык көтүе көттерә.
С.: Ялчының гаебе нәтиҗәсендә милеккә зыян килде ди. Моңа карата
шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Әгәр ул милеккә зыянны алдан уйлап юри китермәгән булса, ул
зыян аның гаебе белән булса бозылган әйберләр өчен матди җаваплылыкка
тартылмый.
Ялланган кол белән сәфәргә чыгуга кагылышлы
шәригать хөкемнәре
С.: Берәү эш өчен кол яллый. Шул колны ул үзе белән сәфәргә алып барырга хокуклымы?
Җ.: Сәфәрдә эш бик авыр булу сәбәпле ул андый хокукка ия түгел. Әгәр
килешүдә бу шарт куелган булса гына мөмкин булыр.
Ялчы хезмәт хакын кайчан ала?
С.: Хезмәт хакы алуга карата нинди аңлатма бирә аласыз?
Җ.: Ялланган кеше берничә кешегә эшләсә, эшен бетермичә түләү
ала алмый, ә бер генә кешегә ялланып эшләүче яллану турында килешү
төзегәндә үк алырга мөмкин.
С.: Без хезмәт хакы алуның кайбер нечкәлекләрен белергә телибез,
чөнки эш төрләре бик күп һәм алар бер-берсеннән аерылалар.
Җ.: Хезмәт хакын түләү килешү нигезендә генә мәҗбүри булмый һәм ул
өч төрле юл белән алынырга мөмкин: алдан түләү шарты белән яки шартсыз
гына алдан түләү сыйфатында яки яллау килешүендә сөйләшенгәнчә. Менә
аларның кайберләренә аңлатма:
1. Берәү арендага өй ала. Әгәр килешүдә түләү вакыты күрсәтелмәгән
булса, өйне арендага бирүче арендага алучыдан аренда өчен көн саен акча
алырга хаклы.
2. Берәү атланып йөрергә дип арендага дөя ала. Дөяне йөртүче һәр үткән
ара өчен арендага алучыдан түләү таләп итә ала.
3. Берәү, мәсәлән, үз өендә аңа ипи салу өчен ипи пешерүче яллый. Бу
хәлдә ялчы мичтән ипи чыкмыйча торып түләү ала алмый.
4. Бер кеше икенчесен кирпеч сугарга яллый һәм ялчы кирпечне сугып
бетергәч хезмәт хакы алырга хокуклы. Бу Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый
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булсын) фикере буенча шулай. Ә аның ике шәкерте (Аллаһ алардан разый
булсын): «Ул кирпечләрне рәткә тезеп, алар кипкәч кенә хезмәт хакын ала»
диләр.
С.: Берәү тәмле ризыклар пешерсен өчен пешекче яллый. Ул пешекче эш
хакын кайчан алырга хаклы?
Җ.: Пешергән ризыкларны савытларга тезеп куйгач түләү ала, чөнки болай итү вазыйфасыдыр.
Искәрмә: Һөнәр иясе, мәсәлән, тукыма агартучы яки буяучы эше
тәмамланганнан соң, хезмәт хакын тулысынча алып бетергәнче үзе эшләгән
әйберне бирми тора ала. Кайбер эшчеләр мәсәлән, йөк ташучы яки дигезче, –
хезмәт куйган эшләрен хезмәт хакын алганчы бирмичә тора алмыйлар.
Ялланучы һәм яллаучы арасындагы кайбер каршылыклар
С.: Әгәр яллаучы һөнәрчегә фәлән эшне үзе генә эшләсен дип шарт куйса, ялчы кемне дә булса эшкә куша аламы?
Җ.: Юк, ул икенче кешене бу эшкә куша алмый.
С.: Әгәр ул үзе генә эшләргә тиеш дигән шарт куелмыйча эш хакын турында гына әйтелсә, моңа карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Бу вакытта һөнәрчегә башка берәүне эштәш итеп алырга рөхсәт
ителә.
С.: Әгәр яллаучы яллана торган тегүчегә: «Син фарсы күлмәге тексәң,
дирһәм алырсың, ә рум1 күлмәге тексәң ике дирһәм алырсың» дип әйтсә,
моңа карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Бу рөхсәт ителә, ике эшнең кайсын эшләсә дә тиешле түләүне ала.
С.: Әгәр ул әйтсә: « Әгәр бүген тексәң дирһәм аласың, ә иртәгегә калса,
ярты дирһәм»дип, моңа карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Бу Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) әйтүенчә: «Әгәр бүген
тексә дирһәм ала, ә иртәгегә калса, мондый эш өчен, гадәттә, ничек түләнә
торган булса, шул бәяне ала, тик ул ярты дирһәмнән артык булмый. Ә аның
ике шәкерте (Аллаһ алардан разый булсын): «куелган шартларның икесе дә
рөхсәт ителгән һәм ул килешүдә күрсәтелгән түләүне ала» дигәннәр.

1

Рум дип гарәп дөньясында Византия империясен атаганнар (фәнни мөхәррир иск.).

231

С.: Берәү тегүчегә яки буяучыга тукыма бирә һәм тегүче тегә, буяучы
буйый, ә аннан соң тукыма хуҗасы белән ялланучы арасында ризасызлык килеп чыга да тукыманың иясе: «Мин сиңа минем тукымадан кафтан тегәргә
куштым, ә син аңардан күлмәк теккәнсең» дип дәгъва белдерә. Тегүче: «Мин
син ни кушкан булсаң шуны тектем» ди. Яки тукыма иясе буяучыга: «Мин
сиңа аны кызыл төскә буярга куштым, ә син сарыга буягансың» дип дәгъва
белдерә. Бу дәгъвалашуда кайсысының сүзе кабүл ителер?
Җ.: Бу очракта тукыма иясенең ант белән расланган сүзләре исәпкә
алына, әгәр ул ант итсә, ул вакытта тегүче һәм буяучы аның кушканын
үтәмәү сәбәпле, матди җаваплылыкка тартылалар. Шуның өстенә тукыма
хуҗасы сайлап алырга хокуклы була: әгәр теләсә, эшкәртелмәгән тукыма
бәясен түләүне таләп итә ала. Ә үзе аңа бернәрсә дә түләми. Әгәр теләсә
эшкәртелгән тукыманы алып кала да бу эш өчен күпме түләргә сөйләшенгән
булса, шулкадәр түли.
С.: Әгәр тукыма иясе: «Син моны бушлай эшләдең», дисә, ә һөнәрче:
«Мин моны хезмәт хакы өчен эшләдем» – дисә, ничек карар чыгарылыр?
Җ.: Бу очракта тукыма хуҗасының сүзе ант белән расланып кабул ителә,
Бу Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча шулай. Ә Әбү
Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын): «Әгәр тукыма хуҗасы аны, гадәттә,
түләп эшләтсә, ул түләү ала, әгәр киресенчә булса, алмый» ди; Ә Мөхәммәд
(Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча әгәр һөнәрче бу эш өчен түләү
ала торган булса, бу очракта аның ант белән ныгытылган сүзе кабул ителә.
Аренда килешүен таркату яки аның
үзеннән үзе таркалган очраклары
С.: Әгәр аренда килешүендә катнашучыларның берсе үлсә, аренда
килешүе үз көчендә каламы?
Җ.: Әгәр ул килешүне үз исеменә төзегән булса, аның үлеме белән аренда килешүе таркала, ә әгәр ул аны бүтән кеше өчен аның вәкиле сыйфатында, яки баланы тәрбиягә алучы сыйфатында, яки баланың атасы сыйфатында төзегән булса килешү таркалмый.
С.: Аренда килешүе җитди сәбәпләр булу аркасында гамәлдән чыгарыла аламы?
Җ.: Әйе, мондый сәбәпләр аркасында аренда килешүе гамәлдән чыгарыла ала. Мәсәлән, әгәр кемдер сәүдә итү өчен базарда арендага кибет алса,
ә аннан соң малларын югалтса, яки кемдер арендага өй яки кибет тапшырса,
ләкин аннан соң бөлгенлеккә төшсә, бурычка батса һәм арендага түләүдән
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кергән керемнән башка бүрычларын түли алмаса. Болай булганда казый
аренда килешүен гамәлдән чыгара, кеше өен һәм кибетен сатып бурычларын түли.
С.: Берәү сәфәргә чыккач файдалану максаты белән арендага хайван
ала, тик аннан соң сәфәргә чыкмаска була, бу аренда килешүен юкка чыгару
өчен сәбәп булып торамы?
Җ.: Әйе, бу аренданы таркату өчен игътибарга алынырлык сәбәп.
С.: Берәү үзенең хайванын сәфәргә чыга торган кешегә арендага бирә,
һәм аның үзен дә алып барыруны күздә тотып килешү төзи, тик аннан
соң аның1 сәфәргә бара алмаслык сәбәпләре чыга, ул аренда килешүен юкка
чыгара аламы?
Җ.: Бу игътибарга алынырлык сәбәп түгел, аренда килешүен моның
өчен гамәлдән чыгарып булмый һәм ул хайванны үзенең кешесе белән
җибәрергә яки аның белән үзе барырга тиеш.
Аренда килешүенең килешү шарты сәбәпле
дөрес булмау очрагы
С.: Аренда килешүе күздә тотылмаган хәл килеп чыгуы сәбәпле дөрес
булмаска мөмкинме?
Җ.: Әйе, аренда килешүе сәүдә килешүе кебек үк, күздә тотылмаган хәл
килеп чыгуы сәбәпле дөрес булмаска мөмкин.
С.: Әгәр аренда килешүе дөрес булмаса, ә ялланган кеше үзенең эшен
эшләп тәмамлаган булса, яллаучының нишләргә тиеш?
Җ.: Ул хезмәт хакын эшләнгән эш өчен гадәти түләүгә туры китереп
түләргә тиеш, ләкин ул түләү сөйләшенгән бәядән артык була алмый.
Аренда килешүен тану яки гамәлдән чыгару шарты
С.: Аренда килешүен төзегәндә тану яки гамәлдән чыгару шарты
дөресме?
Җ.: Әйе, аренда килешүен төзегәндә тану яки гамәлдән чыгару шарты
дөрес, сәүдә килешүендәге кебек.
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ӨСТЕНЛЕКЛЕ САТЫП АЛУ ХОКУКЫ (ӘШ–ШӨФГА)
С.: «Әш-шөфга»ның сөйләмдәге һәм шәригатьтәге мәгънәсе нинди?
Җ.: Ул «шәфәга» фигыленнән ясалып – берләштерү, кушу, тоташтыру1
дигән мәгънәгә ия, ә шәригатьтә өстенлекле сатып алу хокукын белдерә,
мәсәлән әгәр бер күрше яман күршеләреннән котылу максаты белән
күршесенең өен сатып алса ул өстенлекле сатып алу хокукына ия дигәнне
аңлата. Башка мисал: берәү үзенең өен яки күчемсез малын сатса, аның
күршесе моны белгәннән соң бу килешүгә ризасызлык белдерергә хаклы һәм
башка кеше сатып алырга теләгән бәягә ул аны үзе сатып алырга мөмкин.
Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше әш-шәфгый дип атала.
С.: Өстенлекле сатып алуга хокукны ничек аңлатырга була?
Җ.: Аларның сатыла торган малның үзендә туар ишләре булулары
сәбәпле бу мәҗбүридер. Соңыннан бу хак ширкәттә сугару һәм юллар салу
эшендә катнашучыга, соңыннан аның күршесенә күчә.
Әгәр ширкәттә катнашучы үзенең хокукын бирсә, ул вакытта өстенлекле
сатып алу хокукы сугару һәм юллар белән кулланучыга күчә, әгәр ул да үз
хокукын бирсә, өстенлекле сатып алу хокукы күршегә күчә.
С.: Өстенлекле сатып алуга хокук кайчан карар кылына да кайчан раслана һәм аны шәхси милек итеп кабул итү кайчаннан башлап гамәлгә аша?
Җ.: Өстенлекле сатып алу хокукы сәүдә килешүе нигезендә карар ителә.
Сатып алучы юл куйса яки казый шундый карар чыгарса милек шаһитларны
шәһадәт бирергә (кылырга) чакыру нигезендә һәм алу нигезендә шәхси
милеккә әверелә.
С.: Шаһит булырга чакыру ничек була?
Җ.: Әгәр өстенлекле сатып алу хокукына ия булучы сату хакында
белсә, ул бу хәбәрне ишеткән урында ике ир кешене шаһит итеп алып,
үзенең хокукын таләп итә, бу «шаһитлар2 чакыру» дип атала. Аннан соң
ул бу урыннан китә һәм үзенең хокукы турында сатучыга белдерә, әгәр
сатылган әйбер аның кулында булса. Әгәр ул моны эшләсә өстенлекле сатып алуга хокуклы кешенең булуы билгеләнгән була, ә моны таләп итү –
тәкрир итмәк3 дип атала.
1
Әл-Гайни «әл-Биная»дә «әл-Һидая» авторының сүзләрен ачыклап, болай ди: «Үзенең өе
янәшә булу сәбәпле ул күршесенең шәхси милкен дә куша ала». Шулай ук бу мәгънәдән «әшшәфәга» – «яклап чыгу», чөнки ул яклап чыгучыны шуны куша.
2
Ягъни, аларны шәһадәт бирергә чакыралар (тәрҗемәчедән).
3
Тәкрир (гарәп.) – констатация, ягъни, фактның барлыгын раслау, тану (тәрҗемәчедән).
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С.: Әгәр өстенлекле сатып алу хокукына ия булучы боларның барысын
да эшләсә, ә аннан соң үзенең гаебе белән тоткарланса һәм берничә көн
дәвамында казый янына килмичә торса, – ул үзенең күчемсез милекне арендага тапшыру нигезендә хокукын югалтамы?
Җ.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булу күчемсез милекне арендага тапшыру нигезендә үз көчен югалтмый. Таләп иткәннән соң шәһадәт
итү аның хакыдыр һәм тәкрир кылу аның таләбенең хакы. Әбү Хәнифә
(Аллаһ аңарда разый булсын) шундый фикердә1. Мөхәммәд (Аллаһ аннан
разый булсын) әйтә: «Әгәр ул моны игътибарга алырлык сәбәптән башка,
шаһитлар чакырганнан соң бер ай вакыт эчендә эшләмәсә ул вакытта аның
өстенлекле сатып алуга хокукы дөрес булмый»2 ди.
С.: Мунча һәм тегермәнгә карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Өстенлекле сатып алуга хокук мәҗбүри күчемсез милеккә карата
бирелә, хәтта бу милек бүленми торган булса да, һәм бу гомумигә: мунчалар, тегермәннәр, коелар һәм кечкенә өйләр керә.
С.: Төзелеш һәм пальмаларга карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Төзелеш һәм пальмаларга, әгәр алар үзләре үскән җирдән башка сатылсалар, карата өстенлекле сатып алу хокукы бирелми.
С.: Өстенлекле сатып алу хакы товар ташый торган кораблар өчен
мәҗбүриме?
Җ.: Юк, аларны өстенлекле сатып алуга хокук юк.
С.: Өстенлекле сатып алу хокукы мәсьәләсендә мөселман яки мөселман
булмаган кеше яки зимми арасында аерма бармы?
Җ.: Өстенлекле сатып алу хокукы мәсьәләсендә мөселман яки мөселман
булмаган кеше яки зимми арасында аерма юк.
С.: Әгәр кеше күчемсез милекне бүләк буларак алса, өстенлекле сатып
алу хокукы мәҗбүриме?
1
Бу шулай ук Әбү Йосыфтан (Аллаһ аңардан разый булсын) тапшырылганбер версия,
аңардан килгән тагын берсендә әйтелә – әгәр ул казыйның бер утырышында хөкем карары
белән килешмәвен белдерүдән баш тарса, өстенлекле сатып алуга хокукын югалта, моны («әлҺидая» авторы шулай ди).
2
«Әл-Мустасфа» авторы әйтә: «Фәтва Мөхәммәд сүзләренә нигезләнә» («әл-Һидая» дә
фәтва икесенең фикеренә нигезләнә һәм бу мазхаб фикере, чөнки хокук танылганнан һәм фактлар билгеләнгәннән соң кешенең үзенең турыдан-туры гаразыйсы нигезендә генә гамәлдән чыгарыла ала һәм аның башка хокуклары да шулай ук (әл-Җәуһәр ән-найирдан).
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Җ.: Бу хокук түбәндәге очракта мәҗбүри була: әгәр берәү күчемсез милекне түләп алу нигезендә алса яки аның бәрабәренә нәрсә дә булса бүләк итү
шарты белән бүләк рәвешендә алса. Әгәр кеше бүләк итеп кенә бирелгән милек алса, алмашка бернәрсә дә бирергә тиеш булмаса, ул вакытта өстенлекле
сатып алу хокукы мәҗбүри түгел. Өй-йортка караган шәригать хөкеме дә
моңа нигезләнә. Ир кеше хатынына мәһәр рәвешендә биргән өй, хатыны
шуның өчен иреннән аерылса1, яки кеше бу өйне алмаштырып, аренда итеп
алган өй, яки кан койган өчен кәффәрат түләү нияте белән бирелгән өй, яки
кол азат иткән өчен, яки бурычлы аны кире какканда яки дәшмәгәндә тыныч юл белән килешү төзегән өчен бирелгән өй2, шәригать нормасы өйләр
турында шуңа нигезләнә. Бу очракларның барысында да өстенлекле сатып
алуга хокук мәҗбүри түгел. Әгәр кеше үз бурычын танып – бурычлы кеше
белән тыныч юл белән килешү төзесә, бу килешү сату килешүен аңлата.
С.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше, шаһитларның
шәһадәт бирүен һәм фактларны билгеләүне таләп иткәч – ничек аны ала?
Җ.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше, казыйга мөрәҗәгать
итеп аңа фәлән кешенең өй яки күчемсез милек сатып алуы хакында хәбәр
җиткерә һәм үзенең ул милекне сатып алуда өстенлеге булуын һәм шуны
таләп итүен белдерә. Шуннан соң казый бу өй һәм күчемсез милек турында,
җавап тотучыдан – сатып алучыдан сорый. Әгәр ул аталган милеккә үзенең
хуҗа булуын таныса, аның милекне сатып алырга өстенлеге булуы да карала
– шулардан чыгып казый карар чыгара. Ягъни, бу өйне яки күчемсез милекне
сатып алучыга, милекне сатып алырга өстенлеге булган кешегә тапшырырга
һәм аңардан акчасын алырга куша. Әгәр сатып алучы, аның милекне сатып
алырга өстенлеге булуын кире какса, ул вакытта казый дәгъва белдерүчедән
шушы хокукын раслаучы рәсми кәгазьләр яки шәһадәтнамәләр алып килүен
сорый. Әгәр теге кеше моны эшләүдән баш тартса, ул вакытта сатып алучыдан Аллаһ белән ант иттерәләр. Ант иткәндә ул бу милекне алуда дәгъва
белдерүченең өстенлеккә ия булуы турында белмәвен хәбәр итә. Әгәр ул ант
итүдән баш тартса, яки милекне сатып алырга өстенлеге булган кеше шуны
раслаган дәлилләр китерсә, казый аңардан сатып алдымы ул, әллә юкмы? –
дип сорый. Әгәр ул сатып алу вакыйгасын кире какса, ул вакытта казый
милекне сатып алырга өстенлеге булган кешегә: «Дәлилеңне китер» дип
куша, әгәр ул моны китерә алмаса, сатып алучыдан ант итүен таләп итәләр.
Тегесе: «Аллаһ белән ант итәм, мин аны сатып алмадым» яки «Аллаһ белән
1
Биредә сүз хатынның аерылуы хакында сөйләнә, милекне алмашка компенсацияләү – әлхуль (тәрҗемәчедән).
2
Тыныч юл белән килешү – бу шундый килешү, ике як та бәхәсләшүдән туктыйлар, яки
билгесезлекне ачыклыйлар, уртак фикергә киләләр (тәрҗемәчедән).
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ант итәм, бу дәгъва белдерүче, өйне милекне сатып алырга өстенлеге булуга
нигезләнеп ала алмый, чөнки ул бу турыда әйтте» – дип ант итә.
С.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше казый мәхкәмәсенә
дәгъваны хәл итәргә килгәндә түләүне алып килергә тиешме?
Җ.: Казый карар чыгарганчы ул түләү алып килергә тиеш түгел, ә инде
казый милекне сатып алырга өстенлеге булуын танып, аның файдасына карар чыгаргач, ул түләүне алып килергә тиеш.
С.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше шул хокукка
нигезләнеп өй алды, ләкин соңыннан кимчелеген тапты ди. Товарның кимчелеген тапканнан соң товарны кире кайтарырга мөмкин булган хокук буенча моны кире кайтара аламы ул яки товарны күргәч, килешүне туктата
аламы?
Җ.: Әйе, товарның кимчелеген күргәч, ул аны кире кайтарырга хокуклы.
С.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше сатучының гамәленә
каршы килә аламы?
Җ.: Әгәр сатылган әйбер сатучы кулында булса, өстенлекле сатып алу
хокукына ия булган кеше үз хокуклары өчен көрәшә ала, ләкин сатып алучы
килмичә казый аның дәлилен тыңламый. Сатып алучы килгәннән соң казый
сату-алу килешүен гамәлдән чыгара һәм сатучының өстенлекле сатып алу
хокукына ия булуын тануы хакында карар чыгара.
С.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше, сату турында белеп, шаһитлар чакырудан баш тартса – моңа карата шәригатьтә нинди
хөкемнәр каралган?
Җ.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше, сату турында белеп
тә, мөмкинлеге була торып шаһитлар чакырудан баш тартса, аның хокукы
югала. Әгәр ул моны шаһитлар алдында әйтсә дә хокукларын югалта.
С.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше, тыныч юл белән
килешү төзергә ризалаша һәм түләү нигезендә үзенең хокукын башка
кешегә бирә, – моңа карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кешенең хокукы дөрес
түгел һәм ул кире кагуы бәрабәренә нәрсә алган булса, шуны кире кайтарырга тиеш була.
С.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше үзенең өен сатуны башка берәүгә тапшыра һәм вәкил бу өйне сата, аңа бу хокукны таләп
итәргә рөхсәт ителәме?
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Җ.: Ул үзенең хокукын югалта һәм бернинди өстенлекле сатып алу хокукына ия булмый.
С.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше яки сатып алучы
үлсә – шул сәбәпле өстенлекле сатып алу хокукы юкка чыгарыламы?
Җ.: Әгәр өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше үлсә, ул чагында аның хокукы юкка чыга, әгәр сатып алучы үлсә, хокук юкка чыкмый.
С.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше аңа өстенлекле сатып алу хокукын биргән милекне сатса – моңа карата шәригатьтә нинди
хөкемнәр каралган?
Җ.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше шундый милекне
сатса ул килешү гамәлдән чыгарыла, чөнки бу нәрсә казый аның бу хокукын
таныганчы булган.
С.: Сатып алучының вәкиле үзен вәкил итеп куйган кеше өчен өстенлекле
сатып алу хокукына ия булуына карамастан өй сатып алса – аңа бу хокукны
таләп итәргә рөхсәт ителәме?
Җ.: Ул аның товарны башка кеше өчен алуына карамастан моңа хокуклы, болай итәргә хаклы һәм бу хокук юкка чыгарылмый.
С.: Берәү өй сатып алырга уйлый, ләкин бу килешүдә күп югалту булыр дип курка һәм икенче кеше аңа сатучы белән килешү шартын сакларга вәгъдә итә, ләкин килешү төзелгәч, бу кеше үзенең өстенлекле сатып
алу хокукын таләп итә, чөнки ул баштан ук бу хокукка ия булган һәм аның
өстенлекле сатып алу хокукына ия булуы хакында карар чыгарылан.
Җ.: Аның өстенлекле сатып алу хокукы калмады, чөнки сату аның катнашуы белән башкарылды.
С.: Берәү килешүне тану яки килешүне таркату шарты белән нәрсә дә
булса сатты – өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше аның хакына
каршы килә аламы?
Җ.: Бу очракта өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше аннан
файдалана алмый, сатучының хокукын тану яки килешүне таркату шарты
белән сатылган товарның аның милкеннән чыгуына каршылык тудыра.
С.: Сатучы килешүне тану яки таркату шарты белән нәрсә дә булса
сатты, ә аннан соң ул өстенлекле сатып алу хокукын юкка чыгарды һәм
өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше үз хокукы турында дәгъва
белдерде – моңа карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
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Җ.: Сатучы килешүне тану яки таркатуны юкка чыгарганда яки
өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кешенең килешүен гамәлдән чыгарганда, үз хокукын таләп итә ала.
С.: Берәү килешүне тану яки таркату хокукы белән нәрсә дә булса сатып алды һәм аннары өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше килеп
чыкты да үз хокукын таләп итә башлады – моңа карата шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кешенең белдерүе дөрес,
чөнки сатылган товар сатучының шәхси милегеннән чыкты.
С.: Берәү дөрес булмаган сату килешүе төзеп өй сатып ала, – бу
килешүдә өстенлекле сатып алу хокукына мөнәсәбәтле нинди шәригать
хөкемнәре бар?
Җ.: Әгәр ул дөрес булмаган сату-алу килешүе нигезендә сатып алган
булса, сатылган товарга мөнәсәбәтле бернинди өстенлекле сатып алу хокукы булырга мөмкин түгел һәм әгәр килешү дөрес булмаса ике тарафның да
аны өзәргә хаклары бар. Килешүне өзү хокукы юкка чыкканчы өстенлекле
сатып алу мәҗбүри була.
С.: Мөселманнар тәрбиясендә яшәүче зиммий хәмер һәм дуңгыз биреп
өй сатып ала, ә бу өйне өстенлекле сатып алу хокукына ия булган мөселман
яки мөселман булмаган кеше (зиммий)аңа тиешле хакны ничек ала?
Җ.: Мөселман булмаган кеше (зиммий) хәмер һәм дуңгыз бәясе
кадәрлегә бу өйне түләп ала, ә мөселман хәмер һәм дуңгыз бәясенә тигез
бәягә сатып ала.
С.: Әгәр өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше һәм сатучы
арасында түләү күләме хакында каршылык килеп чыкса, кемнең сүзләре кабул ителә?
Җ.: Сатып алучының ант белән расланган сүзләре кабул ителә.
С.: Әгәр аларның һәрберсе дәлил китерсә, ул вакытта казый ничек
итеп карар чыгара?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын): «Ул карарны өстенлекле
сатып алу хокукына ия булган кешенең дәлиленә нигезләнеп чыгара» дигән
булса, аның шәкерте булган Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) фикере
буенча ул карарны сатып алучы дәлиленә нигезләнеп чыгара.
С.: Сатып алучы һәм сатучы арасында каршылык килеп чыга һәм сатып алучы сатучы куйган бәянең югары булуы хакында дәгъва белдерә.
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Бу очракта өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше нинди бәягә
сатып алыр?
Җ.: Биредә ике юл бар: әгәр сатучы түләүне алса, ул өстенлекле сатып алу
хокукына ия булган кешегә сатылган товарны сатып алучы атаган бәягә ала, ә
сатучының сүзләре кабул ителми. Әгәр сатучы түләүне алмаса, ул аны сатучы
атаган суммага ала һәм бу сатып алучы ягыннан ризалык билгесе була.
С.: Кайчакта шулай да була ки, сатучы бәяне төшереп бирә яки сатып
алучы кимрәк итеп түләү мөмкин булганда да килешү төзеп күбрәк түли –
өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше бу ике бәянең кайсысы белән
ала?
Җ.: Әгәр сатучы сатып алучыга бәянең бер өлешен киметеп бирсә, ул
вакытта өстенлекле сатып алу хокукына булган кеше бу өлештән азат ителә,
ә әгәр аны түләүдән бөтенләй азат итсәләр, бу өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кешегә карата дөрес булмый, чөнки бу килешү нигезе белән
бәйле түгел. Әгәр дә сатып алучы сатучыга күбрәк түләсә, бу арттырып
түләү өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше өчен мәҗбүри түгел.
С.: Берәү түләүне көтеп тору шарты белән өй сатып ала, ә өстенлекле
сатып алу хокукына ия булган кеше үзенең хокукы хакында белдерә һәм казый аның файдасына карар чыгара. Бу очракта аны бөтен бәясен түләп
бетергәнче көтәргә мәҗбүр итәләрме?
Җ.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше бу очракта сайлап
алу хокукына ия була: әгәр теләсә бәясен шунда ук түләп алырга мөмкин,
әгәр теләмәсә, түләү өчен килешенгән вакытның үткәнен көтә ала һәм аннан
соң сатылган әйберне алып китә ала. Аны бәяне шунда ук түләргә мәҗбүр
итмиләр.
С.: Берәү күләм белән һәм үлчәүгә салып үлчәнә торган әйбергә алмаштырып өй сатып ала. Шул чакта өстенлекле сатып алу хокукына ия булган
кеше бу өйне алырга тели – ул сатучыга яки сатып алучыга нәрсә түли?
Җ.: Ул күләм белән һәм үлчәүгә салып үлчәнә торган әйбер түли.
С.: Әгәр өй товарга алмаштырылган булса, өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше нәрсә белән сатып алырга хаклы?
Җ.: Ул аны шул товар бәясенә сатып ала.
С.: Ә әгәр күчемсез милек башка күчемсез милек берабәренә сатып
алынса – өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше аны нәрсә
бәрабәренә ала?
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Җ.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше аларның һәрберсен
икенчесенең бәясенә сатып ала.
С.: Сатыла торган өйгә карата өстенлекле сатып алу хокукына ия булган бер кешегә өйнең бер мең дирһәмгә сатылган булуы хәбәр ирешә һәм ул
үзенең хокукы турында дәгъва белдермәскә була. Ләкин аннан соң ул өйнең
азрак суммага сатылган булуы турында, яки аның бодайга алмаштырып
сатылган булуы турында, яки мең дирһәмлек яки аннан да артыграк бәяле
булган арпага алмаштырылган булуы турында белеп ала. Бу очракта ул
өстенлекле сатып алу хокукына ия буламы?
Җ.: Аның өстенлекле сатып алу хокукына ия булуын кире кагуы кабул
ителми һәм бу хокук аңарда кала, чөнки бер мең дирһәмгә сатылган булуы
турындагы хәбәр ялган булып чыкты.
С.: Бер өй 1000 дирһәмгә сатылды һәм аңа карата өстенлекле сатып
алу хокукына ия булган кеше ул хокукны башка кешегә бирде, ләкин аннан
соң өйнең динар бәясендә булган 1000 дирһәмгә сатылган булуы ачыкланды
ди. Бу сату ялган сату булып саналамы?
Җ.: Бу ялганга саналмый һәм аңарда өстенлекле сатып алу хокукы калмады, чөнки ул аны башка кешегә тапшырды.
С.: Берәү фәлән кеше өй яки күчемсез милек сатып алган һәм ул үзенең
сатып алу хокукының өстенлеген башкага биргән дигән хәбәр алды, әмма
аннан соң ул сатып алучының бүтән кеше икәнен белде, аның өстенлекле
сатып алу хокукы югалу хакында шәригатьтә нинди хөкемнәр каралган?
Җ.: Аның хокукы моның нәтиҗәсендә югалмый һәм ул өстенлекле сатып алу хокукына ия булып кала.
С.: Бер кеше икенче кешене өй сатып алыр өчен үзенең вәкиле итеп куя
һәм теге аңа өй сатып ала, ләкин өстенлекле сатып алу хокукына ия булучы
үз хакын алырга теләвен белдерә – бу очракта дәгъвачыга каршы сөйләүче
кем булыр: вәкилне яллаган кешеме әллә вәкил үземе?
Җ.: Бу очракта дәгъвачыга каршы сөйләүче вәкил үзе булырга тиеш
була, чөнки ул алыш-биреш килешүен төзүчедер.
С.: Берәү җир кишәрлеге сатып ала һәм анда өй төзи яки агач утырта
һәм шуннан соң ул кишәрлекне өстенлекле сатып алу хокукына ия булучының
сатып алачагы хакында карар чыгарыла – өстенлекле сатып алу хокукына
ия булучы бу төзелеш һәм агачлар белән нәрсә эшли?
Җ.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булучы сайлап ала ала: әгәр
теләсә шул ук бәягә җирне сатып ала һәм төзелеш белән агачларны сатып
ала, әгәр теләсә, сатып алучыдан аларны юкка чыгаруны таләп итә ала.
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С.: Өстенлекле сатып алу хокукына ия булучы кеше өй сатып ала һәм
анда нәрсәдер төзи яки агачлар утырта, ләкин аннан соң кемдер бу өйгә
үзенең хакы барлыгын белдерә һәм сату килешүе таркала. Өченче кеше бу
өйгә үзенең хакы барлыгын белдергәннән соң өстенлекле сатып алу хокукына ия булучы бу очракта нишли?
Җ.: Ул үзе түләгән бәяне кире кайтаруны таләп итә, ләкин төзегән өчен,
агачлар утырткан өчен түләү таләп итә алмый.
С.: Бер өй ишелде яки аның хуҗасы төзегән каралты-кура янды яки
утырткан агачлары корыды, һәм аны өстенлекле сатып алу хокукына ия
булучыга бирергә дигән карар чыгарылды. Мондый өйне өстенлекле сатып
алу хокукына ия булучы нинди бәягә сатып ала?
Җ.: Ул сайлап алырга мөмкин, әгәр теләсә, аны тулы бәясенә сатып ала,
теләсә, сатып алудан баш тарта.
С.: Әгәр сатып алучы төзелешне сүтсә һәм җир кишәрлеге генә калса –
өстенлекле сатып алу хокукына ия булучы аны нинди бәягә сатып ала?
Җ.: Әгәр теләсә ул җир кишәрлеген гомуми бәягә сатып ала яки әгәр
теләсә үзенең хокукын тапшыра һәм ул сүтелгән төзелешне сатып ала алмый.
С.: Берәү җимешләре өлгергән пальмалар үскән җир кишәрлеге сатып
алды ди. Соңрак аны өстенлекле сатып алу хокукына ия булучы алачак
дигән карар чыгарылды ди. Ул кеше җирне буш килеш сатып аламы әллә
җимешләре беләнме?
Җ.: Ул аны җимешләре белән сатып ала1.
С.: Берәү җимешләре өлгергән пальмалар үскән җир кишәрлеге сатып
алды һәм аннан уңыш җыеп алды, ләкин аннан ул җирне өстенлекле сатып
алу хокукына ия булучы сатып алачак дигән карар чыгарылды. Бу очракта
өстенлекле сатып алу хокукына ия булучыга нәрсә әйтеләчәк?
Җ.: Аңа: «Бәяне җимешләр өлешенә кимет һәм калган бәягә сатып ал»
дип әйтелер.
С.: Берәү өй сатып ала һәм өстенлекле сатып алу хокукына ия булучы
үзенең хокукын аңа бирә, ләкин товарны күргәннән соң сатып алучы сатучыга килешүне таркату хокукы булуга нигезләнеп яки тану хокукына
нигезләнеп, яки килешүне таркату хокукына нигезләнеп, яки берәр кимчелек табылу сәбәпле өйне кире кайтара. Өстенлекле сатып алу хокукына ия
булучының хокукы кире үзенә кайтамы?
1
Бу әгәр җимешләр сату килешүендә искә алынса, әгәр искә алынмаса алар сату килешүенә
кертелмиләр дигәнне аңлата («әл-Һидая»).
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Җ.: Бу очракта карарга кирәк – әгәр сатып алучы аны казый карары белән
кире кайтарса, ул вакытта аның бернинди өстенлекле сатып алу хокукы булмый һәм бу хокук аңа кире кайта да алмый. Әгәр ул казый рөхсәтеннән башка
кире кайтарса яки үзара килешү нигезендә килешү таркатылса, өстенлекле
сатып алу хокукына ия булган кешегә аның хокукы кире кайта.
С.: Товар ишләре, ягъни шәрикләр күчемсез милек белән бергә идарә
иткәннән соң аны бүлдерләр – өстенлекле сатып алу хокукы бу очракта
танылырмы?
Җ.: Юк, бу очракта өстенлекле сатып алу хокукына ия булу юк, чөнки
бүлү ул сату түгел, бу бары тик хокукларны бүлешү генә.
С.: Сатылырга тиешле бер өйгә карата өстенлекле сатып алу хокукына ия булган берничә кеше булса һәм аларның һәрберсе бу өйне үз хокуклары
нигезендә сатып алырга теләсә, алар бу өйне үзара ничек бүлешерләр?
Җ.: Алар үзара өстенлекле сатып алу хокукына ия булучылар саны буенча моны бүлешәләр, тик биредә аларның милек аермалары игътибарга
алынмый.
С.: Моңа мисаллар китерсәгез иде.
Җ.: Өй өч ир кешенең милке булсын ди. Болай булганда, берсенә –
яртысы, икенчесенә – 1/3 өлеш, ә өченчесенә – 1/6 өлеш, һәм яртысының
хуҗасы үз өлешен сата, һәм һәрберсенең өстенлекле сатып алу хокукына ия
булучының тигез өлешләре була һәм 1/6 өлешле хуҗаның өлеше өстенлеклек
хокукында ким булмый.
С.: Өстенлекле сатып алу хокукы өйнең диварлары аркасында юкка чыгарыламы?
Җ.: Әгәр сатучы өйне өстенлекле сатып алу хокукына ия булган кеше
ягындагы дивардан башка сатса, бу очракта аның хокукы дөрес булмый,
чөнки өстенлекле сатып алу хокукына ия булучының милкенә тоташып тормый торган була. Бу хәйләне кешеләр өстенлекле сатып алу хокукын юкка
чыгару өчен кулланалар.
С.: Өстенлекле сатып алу хокукын юкка чыгару өчен башка төрле
хәйләләр бармы?
Җ.: Фикъһы белгечләре моңардан тыш башка хәйләләрне дә искә алганнар, мәсәлән: өйнең бер өлеше бер төрле бәягә сатыла, ә аннан соң аның
икенче өлешен саталар, һәм ул очракта күрше өстенлекле сатып алу хокукы
буенча беренче өлешне ала, ләкин икенчене түгел1.
1
«Әл-Һидая» авторы болай ди яза: «Өстенлекле сатып алу хокукына ия булучы бу ике
өлешкә мөнәсәбәтле күрше була, ләкин икенче өлешне сатып алучы милектәш һәм ул шуның
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С.: Бу хокукны юкка чыгаруга юнәлтелгән хәйлә шелтәлеме?
Җ.: Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча бу шелтәле
түгел, ә Мөхәммәд (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә – бу шелтәле1.
ТОВАР ИШЛЕГЕ – ШӘРИКЛЕК (ПАРТНЕРЛЫК) КИТАБЫ
(КИТАБ ӘШ-ШИРКӘТ)
С.: Товар ише булу, ягъни партнерлык нәрсә дигән сүз ул?
Җ.: Бу ике шәхеснең нинди дә булса уртак гамәлне башкару өчен үзара
килешүләредер. Бу яки ике милекнең кушылуы белән була, яки кушылмыйча да кушылган булырга мөмкин. Мәсәлән: ике кеше ниндидер милекне
мираска алсалар яки аларга бу милек бүләк итеп бирелгән булса. Болай булырга да мөмкин: берсенең милке икенчесенеке белән шул кадәр кушылып
беткән аларны хәтта аерып карап та булмый.
С.: Товар ише булуның төрләрен аңлатсагыз иде?
Җ.: Товар ише булу ике төрдә була: уртак биләмә2 һәм партнерлык
эшчәнлеге3.
С.: Нәрсә ул уртак биләмә?
Җ.: Ул түбәндәгеләрне үз эченә ала: ике кеше мирас алалар яки сатып
алалар һәм алар партнерлар булалар, чөнки бу мирас аларның шәхси милке була.
С.: Партнерлыкның мондый төренә мөнәсәбәтле нинди шәригать
хөкемнәре бар?
Җ.: Шәригать хөкемнәре түбәндәгеләр: боларның берсе, әгәр партнеры
разый булмаса, аның өлеше белән идарә итә алмый, алар икесе дә үз партнерына карата ят кешеләр кебектер.
өчен аның белән чагыштырганда өстенлеккә ия. Әгәр ул хәйлә кыла икән үзенең өлешен бер
дирһәмнән башкага сата». «Әл-Җәүһәр ән-найир» авторы исә болай ди: «Моның бер ысулы
шулай булырга мөмкин: әйтик, бер кешенең 1000 дирһәм торган өе бар. Ул кеше өйне сатарга
теләде һәм аны өстенлекле сатып алу хокукына ия булучы сатып алмасын өчен, ул 1/10 өлешен
900 дирһәмгә, ә калганын 9/10 өлешен 100 дирһәмгә сата. Өстенлекле сатып алу хокукына ия
булу бары тик 1/10 өлешкә генә карый, ул шул бәягә генә сатыла, ә калган 9/10 өлешкә карата
өстенлекле сатып алу хокукы булмый.
1
Мөхәммәд «әгәр без өстенлекле сатып алу хокукына зыян килмәсен өчен хәйләне рөхсәт
итсәк зыян килүне туктата алмыйбыз» ди, ә Әбү Йосыф бу каршылык зыян китерми дип саный
(«әл-Һидая»дән).
2
Гарәп телендә «ширкәт әмляк» (тәрҗемәчедән).
3
Гарәп телендә «ширкәт гокуд» (тәрҗемәчедән).
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С.: Эшлекле партнерлык нәрсә дигән сүз ул?
Җ.: Ул дүрт төрле була һәм аларның һәркайсы белән теге яки бу шәригать
хөкеме бәйләнгән: 1) Ширкәт мөфавәдә1. 2) Ширкәт гыйнан2. 3) Ширкәт әссәнагый3. 4) Ширкәт әл-вөҗүһ4.
С.: Ширкәт әл-мөфавәдә төшенчәсенә билгеләмә бирсәгез иде, аның
белән бәйле шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Ширкәт әл-мөфавәдәдә ике кеше партнерлык килешүе төзи. Мондый
килешүдә милек, аның белән файдалану хокукы һәм бурыч йөкләмәләре ике
тараф арасында тигез бүленә һәм бу партнерлык шундый шарт белән төзелә
ки, аларның икесе дә бер-берсенә вәкил һәм җаваплы булалар. Шуңа күрә
аларның кайсы нәрсә сатып алса да үз гаиләләренә алынган кием яки ризыктан башкалары, алар арасында тигез бүленә. Шулай ук аларның һәрберсе
йөкләмә буенча җаваплылык ала. Бу партнерлык эшчәнлегендә яше җиткән,
ирекле, тулы акыллы мөселман катнаша ала. Мондый товар ишлеге ни ирекле
һәм кол арасында, ни бала белән яше җиткән кеше арасында, ни мөселман
кеше белән мөселман булмаган кеше арасында карар кылына алмый.
С.: Ике кеше әл-мөфавәдә ширкәте төзи, ә аннары аларның берсе ниндидер мирас ала яки аңа ниндидер милек бүләк ителә. Ике очракта да яңа
кергән милек нигезендә товар ишлеге кору рөхсәт ителә. Боларның партнерлыклары элеккеге хәлендә калырмы?
Җ.: Бу әл-мөфавәдә партнерлыгын юкка чыгара һәм ул әл-гыйнан дигән
ширкәткә әйләнә.
С.: Әл-мөфавәдә рәвешендәге партнерлык килешүе сез искә алганнардан кала мәҗбүри шарт булып торамы?
1
Ширкәт мөфавәдә – туар ишлегенең бер формасы. Анда, капитал һәм бурычларалар арасында тигез бүленә, шуның өстенә һәр берсе агент яки вәкил була, үз партнерының бурычлары
өчен дә җаваплылыкка ия була. Бу хәнәфи мәзхәбендә генә рөхсәт ителә (тәрҗемәчедән).
2
Ширкәт гыйнан – туар ишлегенең бер формасы. Биредә сәрмая (капитал) һәм бурычлар
туар ишләре арасында тигез рәвештә бүленми, сәрмая өлеше һәм бурычлар бер үк булмый, зыянны алар капитал белән каплыйлар, ә керемнәрне үзләре теләгәнчә тоталар. Мәсәлән: кайбер
партнерлар күбрәк көч һәм тырышлык кую сәбәпле яки белемлерәк булу сәбәпле, күбрәк керем
алырга мөмкин (тәрҗемәчедән).
3
Ширкәт әс-сәнагый – туар ишлегенең бер формасы. Монда ике яки аннан күбрәк кеше
нинди дә булса сәүдә эшчәнлегендә үз көчләрен берләштерәләр, чыгым һәм керемнәрне бергә
бүлешәләр, шуның өстенә һәр партнер үз килешүе буенча җаваплылык тота, ә керемне бүлү
партнерлык килешүендәге шарт буенча башкарыла (тәрҗемәчедән).
4
Ширкәт әл-вөҗуһ – туар ишлегенең сәрмаясыз формасы. Партнерлар базарда югары
дәрәҗәле кешеләр, туарны кичектереп түләү юлы белән алып, аны сатканнан соң туарны алган
кешегә шул туар бәясен түлиләр (тәрҗемәчедән).
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Җ.: Әйе, болардан тыш тагын бер шарт бар – әл-мөфавәдә партнерлыгы дирһәмнәргә, динарларга, һәм кулланышта булган бакыр акчаларга
мөнәсәбәтле генә төзелә ала. Әл-мөфавәдә партнерлыгы кешеләр сатуда
кулланмый торган нәрсәләргә (мәсәлән, мәгъдән (руда) яки коелмалар) карата дөрес булмый.
С.: Әгәр ике кешенең ни дирһәме, ни динары булмыйча, товарлары булса
һәм алар партнер булырга теләсләр, алар нишләргә тиеш булалар?
Җ.: Аларның берсе иптәшенең ярты милеге бәясенә үз милегенең яртысын сата, һәм алар аннан соң товар ишлеге килешүе төзиләр.
С.: Ширкәт әл-гыйнан дигән әйбер нәрсә ул?
Җ.: Бу ике кешенең аерым бер сәүдә төрендә яки, гомумән, сәүдәдә
берләшүедер.
С.: Товар ишлегенең бу төренә карата шәригатьтә нәрсә каралган?
Җ.: Бу төр партнерлык рөхсәт ителгән һәм монда килешү төзелгәндә
шарт куела. Ул шарт аларның икесенең дә вәкил булуларын, ләкин берберсенең җаваплылыгын үз өсләренә алмауларын күздә тота. Димәк, әгәр
берсе нәрсә дә булса алган очракта аны үзе генә түли, ә икенчесе түләми һәм
үзенең өлешенә килгән зыянны каплауны таләп итә ала. Шулай ук аларның
икесе дә бер-берсенең бурычларын түләмиләр, аларга андый җаваплылык
йөкләнми.
С.: Партнерлыкның бу төрендә товар ишләренең берсенең милке
күбрәк, икенчесенеке азрак булырга мөмкинме, яки алар тигез булырга тиешме?
Җ.: Партнерлыкның бу төрендә партнерларның берсенең милке күбрәк,
икенчесенеке азрак булырга мөмкин, яки алар тигез булырга да мөмкин.
Милекнең бер үк күләмдә булуына карамастан берсе икенчесеннән күбрәк
табыш алырга да мөмкин.
С.: Аларның һәрберсенә үз өлеше белән генә партнерлык килешүе
төзергә рөхсәт ителәме?
Җ.: Әйе, рөхсәт ителә.
С.: Партнерлыкның бу төре нинди милеккә карата дөрес була?
Җ.: Ул без сөйләгәннәргә карата дөрес була, әл-мөфавәдә партнерлыгы дирһәмнәргә, динарларга, һәм кулланышта булган бакыр акчаларга
мөнәсәбәтле генә төзелә ала. Ул сату-алуда кулланылмаган башка нәрсәләргә
карата дөрес булмый.
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С.: Товар ишләренең берсендә динарлар, ә икенчесендә дирһәмнәр булса
бу төр партнерлык дөрес буламы?
Җ.: Бу очракта партнерлык дөрес була.
С.: Әгәр нәрсә дә булса сатып алганчы аларның берсенең акчасы яки
икесенеке дә юкка чыкса ни була?
Җ.: Товар ишлеге дөрес булмый.
С.: Әгәр аларның берсе үз акчасына нәрсәдер сатып алса, ә икенчесенең
акчасы сатып алу булганчы юкка чыкса, алар арасында нинди карар чыгарылыр?
Җ.: Сатып алынган милек аларга ничек сөйләшенгән булса шулай тиеш
була, һәм сатып алучы партнерыннан үзенең өлешен (товар өчен түләнгән
бәяне) кайтаруын таләп итә.
С.: Ике кеше ширкәт әл-гыйнан килешүен төзергә телиләр, ләкин үз
милекләрен берләштермиләр, бу очракта мондый партнерлык дөресме?
Җ.: Әйе, ул дөрес була һәм партнерлыкның бу төрендә милекләрне
берләштерү мәҗбүри шарт булып тора.
С.: Ике кеше ширкәт әл-гыйнан килешүен төзиләр ләкин аларның берсе моның өчен билгеле бер күләмдә дирһәм алачагы турында шарт куя.
Бу очракта ничек?
Җ.: Бу очракта партнерлык дөрес булмый, чөнки артым алар атаган суммада гына алыначак.
С.: Әл-мөфавәдә һәм әл-гыйнан партнерлыгында катнашучылар милекне ничек куллана алалар?
Җ.: Әл-мөфавәдә һәм әл-гыйнан ширкәтләрендә катнашучыларның
һәрберсенә милекнең бер өлешен бүләргә рөхсәт ителә һәм аны әлмодарабә алып бару өчен бирергә кирәк. Шул ук вакытта аның белән кем
идарә итәчәген дә билгеләргә кирәк, чөнки аны закладка салырга, залогка
алырга, бу милекне карау өчен ят кеше ялларга, акчага сатарга яки түләүне
кичектереп торырга мөмкин. Аларның һәрберсенең милке ышанычлы саклауда тора.
С.: Әс-сәнагый ширкәте нинди була?
Җ.: Бу ике тегүченең яки ике тукыма буяучының, эш башкару өчен
берләшүедер. Алынган керемне алар икесенә бүләләр.
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С.: Аларның һәрберсенең моның нәтиҗәсендә нинди йөкләмәләре
булачак?
Җ.: Аларның берсе кабул итә торган эш аның үзе өчен дә, аның партнеры өчен дә мәҗбүри була.
С.: Әгәр аларның берсе нинди дә булса эшне үзе генә башкарса, моның
өчен ул түләү алырмы?
Җ.: Юк, ул аны үзе генә алмый, эшләп табылган керем алар арасында
тигез бүленә.
С.: Әл-вөҗуһ ширкәте нинди була?
Җ.: Бу акчалары булмаган ике кешенең бергә берләшеп, абруйларына
таянып товар сатып алулары һәм шул сатып алган товарны сатулары.
С.: Аларның төрле табыш алулары рөхсәт ителәме?
Җ.: Партнерлыкның бу төрендә рөхсәт ителми, алар табыштан төрле
өлеш ала алмыйлар. Әгәр алар сатып алынган аларның икесенә дә тигез күләмдә тиеш дип шарт итеп куйсалар, бу очракта табыш та шулай ук
бүленергә тиеш. Әгәр алар сатып алган товар алар арасында өч өлешкә
бүленә дисәләр, табыш та шулай бүленергә тиеш.
С.: Утын кисү, печән чабу һәм ауга мөнәсәбәтле партнерлык хакында
нинди шәригать хөкемнәре бар?
Җ.: Бу очракта туар ишлеге дөрес булмый. Утын кисү, печән чабу һәм
ауда тоткан җәнлек аларның берсенеке генә була һәм алар милек ягыннан да,
табыш ягыннан да таур ише була алмыйлар.
С.: Бер кешенең качыры, ә икенчесенең – турсыгы бар һәм алар товар
ишләре булып берләштеләр. Алар кешеләргә су ташып, шул суны сатудан
кергән табыш икесенә тигез бүленәчәк дигән шарт куйдылар. Мондый партнерлык төре дөрес буламы?
Җ.: Туар ишлеге дөрес булмый.
С.: Әгәр аларның берсе качыр, икенчесе турсык ярдәмендә су ташыса –
ул эшләп тапканга мөнәсәбәтле нинди карар чыгарылыр?
Җ.: Бөтен эшләп табылган табыш, су ташыган кешегә тиеш һәм ул,
гадәттә, ничек түлиләр турсык өчен шул кадәр аренда бәясен түләргә тиеш1.
1
Мондый эшчәнлекнең дөрес түгеллеге аларның бөтен кешегә рөхсәт ителгән суга
мөнәсәбәтле булган килешү төзүләре белән аңлатыла. Ә түләүнең мәҗбүрилегенә килгәндә бу
шуның белән аңлатыла ки, бөтенесенә рөхсәт ителгән нәрсә шәхси милеккә әйләнә, димәк, ул
дөрес булмаган договор нигезендә ят милек кулланып (качыр һәм турсык) табыш ала – шуңа
күрә ул аның өчен түләргә тиеш («әл-Һидая»дән).

248

С.: Ике кеше дөрес булмаган (рөхсәт ителмәгән) партнерлык килешүе
төзеп табыш алалар. Алар арсында бу табыш ничек бүленер?
Җ.: Ул аларның һәрберсенең туар ишлегендәге капиталындагы милек
өлешләре буенча бүленә. Берсе күбрәк, икенчесе азрак алырга тиеш дигән
шарт дөрес булмый.
С.: Товар ишләренең берсе икенче кеше милкеннән зәкят түләргә
тиешме?
Җ.: Юк, әгәр махсус рөхсәт бирелмәсә аларның берсе икенчесенең
милкеннән зәкят түләргә тиеш түгел.
С.: Әгәр аларның һәрберсе үз партнерына үзенең зәкятен түләргә
рөхсәт итсә һәм һәркайсы аны түләсә, ул аны түләргә бурычлымы?
Җ.: Беренче кешенең зәкят түләгәннен белү-белмәвенә карамастан,
икенчесе түләргә бурычлы, Әбү Хәнифә (Аллаһ аңардан разый булсын)
шундый фикердә. Ә аның ике шәкерте (Аллаһ алардан разый булсын):
«Әгәр беренченең зәкят түләгәнен белмәсә ул түләргә бурычлы түгел»,1 –
дигәннәр.
С.: Килешүне таркатусыз партнерлык килешүе төзү дөрес буламы?
Җ.: Әгәр аларның берсе үлсә яки аларның берсе диннән чыкса һәм
мөселманнарга дошман булган территориягә чыкса2 (Аллаһ сакласын) партнерлык дөрес булмый.
ӘЛ-МОДАРАБӘ КИТАБЫ
С.: «Әл-модарабә»ның сөйләмдәге һәм шәригатьтәге мәгънәсе нинди?
Җ.: «Әл-модарабә» «җирдә хәрәкәт итү»дигән мәгънәгә ия булган
«дарб» сүзеннән ясала. шәригатьтәге мәгънәсе: «табыш алуда бер кешенең
эш өчен акча тотачагы турында, икенчесенең эш белән шөгыльләнәчәге турында һәм табышның ике тарафка да бүленәчәге турындагы товар ишлеге
килешүе төзү» димәктер. Мондый партнерлык төре милекккә мөнәсәбәтле
рәвештә генә дөрес була.
С.: «Әл-модарабә» партнерлыгы дөрес булсын өчен нинди дә булса
шартлар үтәлергә тиешме?
1
Бу түбәндәге очрактадыр: әгәр алар бер-бер артлы зәкят түләсәләр, әгәр алар аны бер үк
вакытта түләсәләр һәр кайсы тегесенең өлешен каплый («әл-Һидая»дән).
2
Сүз «дар әл-харб» категориясенә мөнәсәбәтле булган башка илгә күчү турында бара
(тәрҗемәчедән).
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Җ.: Аның дөреслеге өчен ике шарт бар:
1) Милек капитал белән эшләүчегә, әл-модарибка тапшырылырга тиеш1.
2) Табышның уртак булуы шарт, ягъни алдан ук табышны бүлеп куярга
ярамый.
С.: Әгәр «әл-модарабә» партнерлыгы килешү буенча төзелгән договор
дөрес булса, модарибка (эш белән шөгыльләнүчегә) нәрсә рөхсәт ителә?
Җ.: Әгәр бу гадәти «әл-модарабә» булса, вакыт, урын, товарның төре
белән чикләнмәгән, ул вакытта модарибка сатарга һәм ни теләсә, шуны
сатып алырга, юлга чыгарга, милекне ниндидер өлешен бүләргә һәм кемнедер үзенең вәкиле итәргә рөхсәт ителә. Әгәр капитал хуҗасы ниндидер
чикләүләр куйса, (кайсыдыр илгә чыкмаска, ниндидер товарны алмаска) ул
вакытта модарибка шул кысалардан чыгарга ярамый.
С.: Әгәр сәрмая хуҗасы ниндидер чикләүләр куйса, ягъни «әл-модарабә»
шәкелендәге товар ишлеген билгеле бер вакыт белән чикләсә – моңа карата
шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Бу рөхсәт ителә һәм модариб бу кысадан чыга алмый, вакыт үтү
белән, килешү гамәлдән чыккан санала.
С.: Модарибка «әл-модарабә» килешүендә каралган сәрмаяне «әлмодарабә» эшен алып бару өчен башка кешегә тапшырырга рөхсәт
ителәме?
Җ.: Әгәр «әл-модарабә» капиталының хуҗасы: «Үз фикерең буенча
гамәл кыл» – дип рөхсәт бирмәсә, бу аңа рөхсәт ителми.
С.: Әгәр модариб капиталны бүтән кешегә бирсә, ә капитал хуҗасы
аңа моны рөхсәт итмәсә, беренче модариб капитал өчен аның хуҗасы алдында матди җаваплылыкта буламы?
Җ.: Әйе, ул җаваплы була. Ләкин бу «әл-модарабә»килешүе нигезендә
булмый, икенче модариб табыш алган булса да капитал хуҗасы каршында
беренче модариб җаваплы; әгәр икенче модариб табыш алса, ул вакытта беренче модариб капитал хуҗасына2 килгән зыянны капларга тиеш.
С.: «Әл-модарабә» капиталының хуҗасы үзенең сәрмаясен модарибка
«алар арасындагы табыш тигез бүленәчәк, ләкин шуның белән бергә аңа
1
Туар ишлегендә катнашучы, «әл-модарабә» капиталы белән эш итүче, алга таба бу
бүлектә хезмәткәр (тәрҗемәчедән).
2
Әгәр капитал хуҗасы беренче хезмәткәрне матди җаваплылыкка тартса ул вакытта әлмодарабә килешүе беренче һәм икенче хезмәткәр арасында дөрес була һәм алар табышны үзара
килешенгәнчә бүләләр («әл-Һидая»дән).
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әл-модарабә эшен алып бару өчен капиталны бүтән кешегә тапшырырга да рөхсәт ителәчәк» дигән шарт белән бирсә, моңа карата шәригать
хөкемнәре нинди?
Җ.: Болай итү рөхсәт ителә.
С.: Бу өч товар ише табышны ничек бүләләр?
Җ.: Монда карарга кирәк: әгәр сәрмая хуҗасы: «Табышның яртысын
мин алам» – дип шарт куйса, шул ук вакытта: «Аллаһ нәрсә бирсә, шул
безнең арада ике тигез кисәккә бүленер», – дисә, ә беренче модариб икенче модарибка алынган табыш өчкә бүленәчәк дигән шарт куйса, ягъни
⅔ аңа, аның өч шәригенә, алынган табышның яртысын сәрмая хуҗасы ала,
өч өлешне икенче модариб, ә алтынчы өлешне – беренче модариб ала.
Әгәр капитал хуҗасы: «Аллаһ нәрсә бирсә – шул безнең арада ике тигез
кисәккә бүленер» дисә, ә беренче модариб икенчесенә: «Миңа табышның
⅔ өлеше туры килә, ә сиңа ⅓» дисә, ул вакытта ⅓ икенче модарибка,
ә ⅔ өлеш капитал хуҗасы белән беренче модариб арасында бүленә.
С.: Әгәр сәрмая хуҗасы «табышның яртысын мин алам» дип шарт
куйса һәм шул ук вакытта: «Аллаһ нәрсә бирсә – шуның яртысы миңа булыр» дисә, ә беренче модариб икенче модарибка әл-мударба эшен алып бару
өчен сәрмаяне инде биргән булса, табыш ничек бүленә?
Җ.: Табыш тигез итеп капитал хуҗасы һәм икенче модариб арасында
бүленә, ә беренче модариб бернәрсә дә алмый.
С.: Әгәр икенче модариб «бу очракта1үзенә табышның 2/3 өлеше булачак» дип шарт куйса, һәм беренче модариб моның белән килешсә – капитал
хуҗасы һәм икенче хезмәткәр нәрсә алалар?
Җ.: Табышның яртысын капитал хуҗасы һәм икенче модариб яртысын
ала. Ә беренче модариб аның өлеше ⅔ булсын өчен икенчегә үз милкеннән
табышның 1/6 өлешен бирә.
С.: Берәүнең акчасы бар һәм ул аны башка берәүгә әл-модарабә эшен
алып барсын өчен бирә. Модариб капитал хуҗасының әтисен яки улын
базарда кол итеп сатуларын күрә. Аңа боларны сатып алырга рөхсәт
ителәме?
Җ.: Модариб кол булган капитал хуҗасының әтисен яки улын яки башка
кемне дә булса сатып алырга хокуклы түгел, аның милкендә булганда, шул
ук вакытта азатлык алган булырлар иде.
1

Ягъни сәрмая хуҗасы табышның яртысы аңа була дип шарт куя.
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С.: Әгәр ул аны сатып алса, бу очракта нинди карар чыгарыла?
Җ.: Ул аны үзенә сатып алган дигән карар чыгарыла һәм әл-модарабә
сәрмаясеннән алына.
С.: Модарибка аның милкендә булганга күрә азат була торган кешене
сатып алырга рөхсәт бармы?
Җ.: Әгәр сәрмая табыш бирсә һәм аның милкендә булса, азат була торган кешене сатып алу хокукына ия, әгәр ул аны сатып алса, ул вакытта әлмодарабә капиталына килгән зыянны каплый. Әгәр әл-модарабә капиталына
табыш китермәсә, ул аларны сатып ала ала.
С.: Сатып алганнан соң аларның бәясе арта һәм табыш барлыкка килә.
Ул бу очракта үз өлешен ирекле итеп, аннан соң капитал хуҗасына зыянны
каплыймы?
Җ.: Аның өлеше үзендә килеш ирекле була һәм ул капитал хуҗасына
түләми, ләкин азат булучы капитал хуҗасынның өлешен үз бәясеннән түләү
өчен аңа эшләргә тиеш була.
С.: Модарибка түләне кичектерү юлы белән сату рөхсәт ителәме?
Җ.: Аңа акчага да, түләне кичектерү юлы белән сату рөхсәт ителә, чөнки
бу сәүдәнең бер терәге.
С.: Хезмәткәр әл-модарабә капиталыннан кол яки кәнизәк сатып алса –
аңа колны өйләндерергә, ә кәнизәкне кияүгә бирергә рөхсәт ителәме?
Җ.: Юк, аңа бу рөхсәт ителми.
С.: Сәрмая хуҗасы модарибны әл-модарабә капиталы белән эшләү
җаваплылыгыннан азат иткән – моңа карата шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Әгәр капитал хуҗасы аны вәкиллектән азат иткәнне белмичә сатып алса яки сатса, ул вакытта аның капитал белән идарә итүе дөрес була.
Әгәр капитал хуҗасы аны вәкиллектән азат иткәнне белеп, сатып алса яки
сатса, ул вакытта аның түләү өчен алганнары исәбенә бүтән товар алырга
ярамый. Әгәр сәрмая хуҗасы аны вәкиллектән азат итсә һәм сәрмая акчага
әйләндерелгән1 дирһәмнәр яки динарлардан гыйбарәт булса, ул алар белән
идарә итә алмый, моңа хокукы юк.
С.: Сәрмая хуҗасы һәм модариб аерылалар, ләкин бурычлары кала ди.
Аларны кем түли һәм кемнән түләттерәләр?
1

Ягъни кулга кергән акча рәвешендә, туар түгел.
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Җ.: Әгәр сәрмаяда табыш булса, ул вакытта казый модарибны бурычларын түләргә мәҗбүр итә. Әгәр сәрмаяда табыш булмаса, ул вакытта бурычларны түләргә мәҗбүр итмиләр, ләкин аңа әйтәләр: «Капитал хуҗасына
бурычларын түләү буенча вәкил бул1».
С.: Юкка чыккан милек хакында шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Әл-модарабә капиталының юкка чыккан өлеше төп капитал хисабына түгел, табыш хисабына каплана. Әгәр юкка чыккан милек өлеше табыштан артып китсә, ул вакытта модариб аның өчен җавап бирми.
С.: Сәрмая хуҗасы һәм модариб табышны алдан сөйләшенгәнчә
бүләләр, ләкин аннан соң милек я бөтенләй, я өлешчә юкка чыга, алар
нишләргә тиеш?
Җ.: Юк, алар беренчел табышка кире кайтмыйлар, чөнки беренчел
табышның икенче килешүгә мөнәсәбәте юк.
С.: Әл-модарабә нинди очракта гамәлдән чыккан дип табыла?
Җ.: Әл-модарабә капитал хуҗасы үлгән очракта яки хезмәткәр (модариб) үлгән очракта гамәлдән чыккан дип санала. Шулай ук әгәр аларның
берсе диннән чыкса (Аллаһ сакласын) яки мөселманнарга каршы сугыша
торган илгә күчсә, әл-модарабә килешүе гамәлдән чыгарыла. Шулай ук әгәр
капитал хуҗасы куйган вакыт узса әл-модарабә гамәлдән чыккан булып санала, бу турыда без элегрәк искә алган идек.
ВӘКИЛЛЕК (ЙӨКЛӘҮ) КИТАБЫ
С.: Нәрсә ул – вәкиллек?
Җ.: Шәригатьтә вәкиллек – ул бер шәхеснең икенче шәхескә үзенең
мәнфәгатьләрен ышанып тапшыруы һәм йөкләүче төзи алган теләсә нинди
килешүне аның вәкиленең дә төзи алуы.
С.: Вәкиллек шәригатькә ни өчен кергән?
Җ.: Чөнки кеше кайвакытта үзенең көчсезлеге һәм аңсызлыгы сәбәпле,
билгеле бер эшне икенче берәүгә тапшыруны кирәкле дип таба.
С.: Вәкил төзи торган килешүләрнең төрләрен тәфсилләп аңлатсагыз иде?
Җ.: Андый килешүләр ике төрле булалар.
1
Шул хокукка капитал хуҗасы түгел килешү төзүче ия була, шуңа күрә хезмәткәр аны
вәкил итәргә тиеш.
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Килешү шартлары вәкилгә генә кагыла. Мәсәлән, сату-алу яисә арендага алу килешүен төзегәндә вәкил бөтен дәгъваларны килешүдә катнашучыларга белгертә.
Килешү шартлары йөкләүчегә кагыла, ягъни никях, ризалашу, кәффарәт
һ. б. килешүләре кебек. Мәсәлән, никах килешүен төзегәндә кәләш кияүнең
вәкиленнән мәһәр сорый алмый.
С.: Дәгъвалашу вакытында вәкиллек кылу мөмкинме?
Җ.: Хокукны ачыклаганда яки аны юкка чыгарганда таләп итүче
вәкиленең төп таләпне белдерү, җаваплы кеше вәкиленең дәгъва өчен җавап
бирү мөмкинлеге бар.
С.: Дәгъвада катнашу өчен каршы якның ризалыгыннан башка вәкил
билгеләргә ярыймы?
Җ.: Әбү Хәнифә (аңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) фикере буенча
ярамый, әмма Әбү Йосыф (аңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) мөмкин,
дип саный.
С.: Йөкләүче хокуклары үтәлүен тикшерүне вәкилгә йөкли аламы?
Җ.: Болай итү түбәндәге ике очрактан кала мөмкиндер: йөкләнелгән эш
өчен җаваплы кешене җәзага тарту куркынычы янаганда һәм йөкләүчегә карата җинаять кылу сәбәпле җәзага тартылганда.
С.: Кабул итү яки алыштыру килешүен төзегәндә вәкиллек рөхсәт
ителәме?
Җ.: Әйе, рөхсәт ителә. Әгәр вәкил алмаштыру хакындагы килешүне
алыштыру солыхына кадәр таркатса, мондый килешү кире кагыла.
С.: Вәкиллек дөрес булсын өчен нинди дә булса мәҗбүри шартлар бармы?
Җ.: Әйе, аның хаклыгы өчен аны вәкил ителгән кешенең мал белән
идарә итәргә хокукы булганнар санына кергән булырга тиеш һәм аңа карата
шәригать нормалары кагылырга тиеш һәм шулай ук вәкил сату-алуның асылын белергә тиеш.
С.: Балигъ булган һәм ирекле кеше үзе кебек кеше белән, кол кол белән
вәкиллек кыла аламы?
Җ.: Әйе, мондый хәл рөхсәт ителә.
С.: Әгәр берәү сату-алуны белүче сабый балага яки колына вәкиллек
йөкләсә, хөкеме нинди?
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Җ.: Мондый гамәл дөрестер, ләкин бөтен хокуклар да йөкләүче өстенә төшә.
С.: Әгәр берәү икенче бер кешегә сату эшен йөкләсә, товар сатылганнан
соң йөкләүче товар бәясен сатып алучыдан таләп итсә, әмма сатып алучы
бәяне вәкилгә инде түләгән булса,сатып алучы бу очракта нәрсә эшли ала?
Җ.: Ул товар бәясен вәкилгә түләмичә турыдан-туры йөкләүчегә дә, шулай ук вәкилгә дә түли ала.
С.: Йөкләгәндә товарның сатылу шартлары бәян ителергә тиешме?
Җ.: Әйе, товарның сыйфатын һәм бәясен бәян итәргә кирәк. Әмма
йөкләүче барлык вәкаләтне вәкилгә тапшырып: «Үзеңә нәрсә ошаса, миңа
шуны ал», – дип әйткән очракта товарның сатылу шартлары тәгаен кылынмаса да ярый.
С.: Вәкил товар сатып алганнан соң товарның кимчелекләре ачыкланса, аның бу товарны сатучыга кире кайтарып бирергә хакы бармы?
Җ.: Товар кимчелеге вәкил кулында булганда ачыкланса, вәкил товарны
кире кайтарып бирә ала, әмма товарны йөкләүче кулына тапшырган булса,
аның товарны кире бирү хокукы югала.
С.: Әгәр вәкил үз акчасына товар алса, йөкләүчедән нинди юл белән
акча ала?
Җ.: Йөкләүчегә товарның тулы хакын әйтеп, бәясе тулысынча түләнеп
бетмичә, вәкил товарны үз кулында тота.
С.: Вәкил сатып алынган товарны кабул итә һәм ул аның кулына күчә,
тик бу товар вәкаләт бирүчегә тапшырылганчы юкка чыга ди. Моңа карата шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Товар вәкаләт бирүченең милке исәбенә юкка чыга һәм вәкаләт
бирүче аның бәясен түләүдән азат ителми.
С.: Әгәр вәкил сатып алынган товарның бәясен алу өчен аны үзендә
тоткан чакта юкка чыкса, моңа карата шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Ул вакытта юкка чыкканнар залог шикелле капланырга тиеш – Әбү
Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) шундый фикердә, ә Мөхәммәд (Аллаһ
аннан разый булсын) фикеренчә ул сатылган товар шикелле капланырга
тиеш була1.
1

Әбү Хәнифә (Аллаһ аңардан разый булсын) «әл-Җәүһара ән-найира»да да шулай дигән.
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С.: Кеше эшне бергә алып барсыннар өчен вәкаләтне ике вәкилгә бирә,
алар берләшергә тиешләрме?
Җ.: Әйе, алар берләшергә бурычлы, чөнки алар бер-берсеннән башка
эшли алмыйлар. Искәрмә булып бары тик түбәндәге очраклар гына тора:
алар аның дәгъваларында катнашу өчен вәкил итеп куелган булсалар, яки
аны хатынына милек бирмичә генә аеруны башкару өчен, яки колны азат
итү өчен, яки элек аңарда сакланган нәрсәне кире кайтару өчен, яки аның
бурычын түләү өчен.
С.: Вәкилгә бүтән кешене вәкил итеп кую вәкаләте рөхсәт ителәме?
Җ.: Юк, аңа бу рөхсәт ителми. Инде дә вәкаләт бирүче аңа рөхсәт итсә
һәм: «Ничек тиеш дип саныйсың шулай эшлә» – дисә, рөхсәт ителә.
С.: Әгәр вәкаләтле кеше икенче кешене үзенә вәкаләт бирүченең
рөхсәтеннән башка вәкил итеп куйса һәм икенче вәкил килешү төзесә, моңа
карата шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Әгәр икенче вәкил килешүне беренчесе белән бергә булганда төзесә,
ул килешү беренче вәкилгә вәкаләт бирүче кешегә карата гамәлдә була. Әгәр
икенче вәкил аны беренче вәкил югында төзесә һәм тегесе шуның белән
килешсә, ул вакытта да бу килешү дөрес була. Әгәр юк икән – ул вакытта
дөрес булмый.
С.: Вәкил төзегән килешүләрнең кайберләрендә нинди дә булса чикләүләр
бармы?
Җ.: Әйе, Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә сату һәм
сатып-алу килешүләрендә, вәкил үз атасы, бабасы, улы, оныгы, колы һәм
мөкәтәб белән бу килешүләрне төзи алмый. Әбү Йосыф белән Мөхәммәд
(Аллаһ алардан разый булсын) фикеренчә колыннан һәм мөкәтәбеннән кала
аңарга бу товар өчен, гадәттә, тиешле булган бәягә сатып алырга рөхсәт
ителә.
С.: Вәкилгә сату эшен башкарырга вәкаләт бирелгән кешегә азрак суммага яки зуррак суммага сату рөхсәт ителәме?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә: аңа аз яки күп
бәягә сатарга рөхсәт ителә. Ә Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан
разый булсын) фикеренчә аңа, гадәттә, кешеләр сатмый торган бик түбән
бәягә сатарга рөхсәт ителми.
С.: Алар төзегән килешүгә мөнәсәбәтле булган вәкаләтле вәкил сатып
алуны башкарса, моңа карата шәригать хөкемнәре нинди?
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Җ.: Аның килешүләре, гадәттә, бу товар өчен бирелгән бәягә төзегәннәре, яки зуррак суммага, илдә бу товарны шул суммада ала торган бәягә
төзелгәннәре дөрес була. Ләкин әгәр ул илдә андый бәягә сатып алынмый
торган кадәр югары бәягә сатып алса, ул вакытта килешү дөрес булмый.
С.: «Илдә андый бәягә сатып алынмый торган кадәр югары бәя»
дигәнне ничек аңларга?
Җ.: Биредә күздә тотылган нәрсә теге яки бу товарга бәя куючылар,
гадәттә, куймый торган дәрәҗәдә югары булган бәядер.
С.: Берәү үзенең вәкиленә үз колын сатарга вәкаләт бирә һәм ул аны
яртылаш сата, бу аңа рөхсәт ителәме?
Җ.: Бу рөхсәт ителә, Әбү Хәнифә (Аллаһ аңардан разый булсын) шундый фикердә. Ә аның ике шәкерте (Аллаһ алардан разый булсын): «Әгәр ул
аның икенче яртысын да сатмаса бу дөрес түгел» дигәннәр.
С.: Әгәр ул аңа кол сатып алырга вәкаләт бирсә һәм тегесе ярты кол
сатып алса, моңа карата шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Бу сату килешүе туктатыла һәм әгәр ул калган яртысын сатып алса,
ул вакытта вәкаләт бирүче өчен сатып алу мәҗбүри була.
С.: Кеше бер дирһәмгә 10 рател ит сатып алырга дип вәкиленә вәкаләт
бирә, ә ул бер дирһәмгә 20 рател ит сатып алса?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча: ул ярты
дирһәмгә 10 рател ит алырга тиеш, ә аның ике шәкерте (Аллаһ алардан разый булсын): «ул бер дирһәмгә 20 рател ит сатып алырга тиеш» диләр.
С.: Берәү вәкиленә ниндидер төгәл бер әйбер сатып алырга вәкаләт
бирә – аңарга аны үзенә сатып алырга рөхсәт ителәме?
Җ.: Ул бу хокукка ия, әгәр ул аны үзенә сатып алса да, килешү барыбер
вәкаләт бирүче өчен төзелә.
С.: Берәү вәкиленә нинди булса да кол сатып алырга вәкаләт бирә һәм
тегесе үзе өчен бер кол сатып ала, бу кол кемгә булыр?
Җ.: Әгәр ул: «Мин аны миңа вәкаләт бирүче өчен сатып алырга
ниятләдем» – димәсә, кол вәкилнеке була.
С.: Дәгъваларны алып барырга вәкаләте булган кешегә дәгъва
нәтиҗәсендә булган нәрсәне алырга рөхсәт ителәме?
Җ.: Дәгъваларны алып барырга вәкаләте булган кеше дәгъва
нәтиҗәсендә булган нәрсәне алырга да вәкаләтле. Әбү Хәнифә, Әбү Йосыф
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һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый булсын) фикеренчә бу шулай. Ә Зөфәр
(Аллаһ аннан разый булсын): «Ул алырга хаклы түгел» дигән.
С.: Бурыч алу вәкаләтенә ия булган вәкил дәгъвага керергә хокуклымы?
Җ.: Бурыч алу вәкаләтенә ия булган вәкил дәгъвага керергә хокуклыдыр. Бу Әбү Хәнифәнең (Аллаһ аннан разый булсын) фикере, ә калган ике
имам ул андый хокукка ия түгел дип саныйлар.
С.: Вәкилнең вәкаләт бирүче кеше исеменнән бурычларны тануы
шәригать хөкемнәренең кайсына туры килә?
Җ.: Әгәр дәгъваларны алып барырга вәкаләте булган кеше казый алдында үзенә вәкаләтлек биргән кешенең бурычларын таныса, бу тану дөрес
була. Ләкин әгәр анда казый булмаса һәм ул дәгъвалашуны төгәлләмәсә
вәкилнең үзенә вәкаләтлек биргән кешенең бурычларын тануы дөрес түгел.
Бу Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) һәм Мөхәммәд (Аллаһ аннан
разый булсын) фикеренчә шулай. Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын)
фикеренчә аның тануы казый булмаганда да дөрес була.
С.: Берәү үзенә вәкаләт биргән кеше өчен бурыч алачагын белдерә ди.
Бурычны раслар өчен вәкаләт биргән кешенең үзе югында бурычлыны аңа
бурычын түләргә мәҗбүр итә алалармы?
Җ.: Әгәр бурычлы кеше аның сүзләрен расласа, ул вакытта аны мәҗбүр
итәләр.
С.: Казый бурычлының сүзләрен раслау сәбәпле аңа бурычны тапшыруны йөкләде, ләкин аннан соң юкка чыккан кеше килә, бурычны алган вәкил
һәм бурычлы кеше нишләргә тиешләр?
Җ.: Әгәр әҗәт бирүче аның сүзләрен расласа бүтән бернинди сорау куелмый һәм җавап бирү соралмый, әгәр ул аның сүзләрен расламаса, ул вакытта әҗәткә бирүче аңа бурычны икенче мәртәбә бирә. Яки әгәр бурыч
аның кулында калса, вәкилдән бурычны каплавын сорый.
С.: Берәү сакларга дип акча биреп торган кешегә: «Мин сакларга
бирелгәнгә вәкаләтле вәкил», дип әйтә һәм сакларга бирүче аның сүзләрен
раслый. Саклаучыга сакларга алынганны вәкилгә тапшырырга кушалармы?
Җ.: Юк, аңарга моны кушмыйлар.
С.: Сату өчен вәкаләтле булган вәкил сату эшен башкара һәм аннан соң
сатып алучы товарның бәясен түлиячәк дип ышандыра (гарантия бирә).
Аның гарантиясенә карата шәригатьтә нинди хөкемнәр бар?
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Җ.: Аның гарантиясе дөрес түгел1.
С.: Әгәр вәкилгә вәкаләт бирүче аның вәкаләтен кире алса, ләкин вәкил
аннан соң гамәл кылса, моңа карата шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Әгәр вәкилгә вәкаләт бирүче аның вәкаләтен кире алса, һәм вәкил
бу турыдагы хәбәрне ишеткән булса, аның вәкил буларак кылган гамәле
дөрес булмый. Ләкин әгәр хәбәр аңа барып җитмәсә ул үзенең вәкиллеген
саклый һәм аның гамәлләре дөрес булып законлы көчкә ия булалар. Баягы
хәбәр аңа килеп ирешкәнче ул үзенең вәкаләтләреннән чыгып эш итә ала.
С.: Вәкилнең вәкаләтләре нинди очракларда дөрес булмый?
Җ.: 1. Аны вәкил итеп куючы үлсә.
2. Аны вәкил итеп куючы тулысынча акылын җуйса.
3. Әгәр ул диннән тайпылып, мөселманнарга каршы булган илгә чыкса2.
4. Бер шәрик икенче шәрикнең вәкиле булган ширкәт таркалса.
5. Килешү буенча тиешле булган мөкәтәбнең түләргә мөмкинлеге булмаса һәм кемнедер үзенең вәкиле итеп билгеләгән булса.
6. Вәкаләтле вәкил булып, сату белән шөгыльләнергә рөхсәте булган кол
эшеннән читләштерелсә.
7. Вәкил үлсә.
8. Вәкил тулысынча акылдан язса.
9. Әгәр вәкил диннән тайпылып, мөселманнарга дошман булган илгә
чыгып китсә, һәм аның хакында «күчеп китте» дигән карар чыгарылганчы
кире кайтмаса.
10. Вәкаләтле вәкил вазыйфасын йөкләүче аның хезмәтен үзе башкарса3.
ҖАВАПЛЫЛЫКНЫ ҮЗ ӨСТЕНӘ АЛУ (ӘЛ-КӘФАЛӘ)
С.: «Җаваплылыкны үз өстенә алу» дигәнне ничек аңларга?
Җ.: Берәүнең нинди дә булса вазыйфа башкарырга алынуы һәм аны үтәү
өчен җаваплы булуы.
С.: Җаваплылыкны үз өстенә алу төрләргә бүленәме?
Җ.: Җаваплылыкны үз өстенә алу ике төрдә була: кеше өчен үз өстенә
җаваплылык алу һәм милек өчен үз өстенә җаваплылык алу.
Таләп итүче һәм җавап бирүче бер үк кеше булмасын өчен .
Әгәр ул мөселманнарга дошман булган илдән карар чыгарылганчы кире кайтса, бу аның
вәкаләтле вәкил булуы үз көчендә кала дигән сүз («әл-Җәүһәр ән-найир»дан)
3
Мәсәлән, кеше үзенең колын сатарга вәкаләтле вәкил билгели, аннан соң үзе колны сата
яки азат итә, бу очракта вәкил үзенең вәкаләтен югалта (тәрҗемәчедән).
1
2
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С.: Кеше өчен үз өстенә җаваплылык алу ничек була?
Җ.: Ул шундый сүзләрне игълан итү белән алына: «Мин фәлән кешенең
җаны өчен җаваплылыкны үз өстемә алам...», яки «... аның муены өчен»,
яки «... аның тәне өчен», яки «... аның башы өчен», яки «... аның ярты ягы
өчен», яки (... аның ⅓ өлеше өчен) яки «Мин аның өчен җаваплы» һ. б.
С.: Кеше өчен җаваплылык алучыга җаваплылык йөкләүче нинди бурыч куя?
Җ.: Ул кем өчен җаваплылыкны үз өстенә алган булса, шул кешегә карата җаваплылыкны гамәлгә ашыра. Мәсәлән, әгәр аңа җаваплылыкны үз
өстенә алганда шул кешене билгеле вакытта, билгеле урынга алып килергә
шарт куелган булса, ул аны шул урынга алып килергә бурычлы була.
С.: Кеше башка кеше өчен җаваплылыкны үз өстенә алудан кайчан
азат ителә?
Җ.: Ул кешегә карата тиешле булган вазыйфасын үтәгәннән соң,
җаваплылыктан азат ителә. Шулай ук әгәр үзенә карата җаваплылык алынган бәндә үлгән очракта аның өчен җаваплылыкны үз өстенә алучы кеше
җаваплылыктан азат була.
С.: Берәү кемне дә булса мәхкәмә утырышы вакытына алып килеп
тапшыру вазыйфасы өчен җаваплылыкны үз өстенә алып, аны мәхкәмә
хезмәткәрләренә базарда яки далада тапшыра. Ул җаваплылыкны үз
өстенә алуыннан азат ителәме?
Җ.: Әйе, базарда тапшырса азат ителә, далада тапшырса азат ителми.
С.: Берәү башка кеше өчен җаваплылыкны үз өстенә ала һәм ул кеше
түләмәсә ул җаваплылыкны үз өстенә ала, ул вакытта ул, билгеләнгән вакытта түләмәгәнне кайтара, моңа карата шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Ул милекне түләргә тиеш һәм кеше өчен җаваплылыкны үз өстенә
алудан азат була алмый.
С.: Әгәр берәү шәригать хөкемнәрен бозган өчен ниндидер вакыт
дәвамында җәза үтә торган булса, яки үч алса, моңа карата шәригать
хөкемнәре нинди?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча1 әгәр кеше
шәригать хөкемнәрен бозган өчен җәза срогын үтә торган булса, яки үч
алса, моңа карата җаваплылыкны үз өстеңә алу рөхсәт ителми.
1
«Әл-Җәүһәр ән-найир» авторы «әл-Һидаядән» тапшырып әйтә: «Әбү Хәнифә (Аллаһ
аңардан разый булсын) фикеренчә аны җаваплылыкны үз өстенә алырга мәҗбүр итмиләр,
ә аның шәкертләре фикеренчә аны ялган сөйләгәне өчен җәза йөзеннән мәҗбүр итәләр, чөнки
монда Аллаһ колының хокукы бар, үч алу да Аллаһ биргән хокуктыр, шуңа күрә биредә ышанычны раслау рөхсәт ителә. Бу Аллаһның гына хокукы булган җәзалардан аерыла. «Әл-Җәүһәр
ән-найир» авторы әйткәнчә җәзаларга мөнәсәбәтле җаваплылыкны үз өстенә алу рөхсәт ителми, чөнки аны вәкил ярдәмендә тормышка ашырып булмый, имеш.
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С.: «Милек өчен җаваплылыкны үз өстенә алу» – нәрсә дигән сүз һәм
моңа карата шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Бу бер кешенең башка бер кешенең бурычын түләү вазыйфасын
башкару өчен җаваплылыкны үз өстенә алуы димәктер. Әгәр бурыч дөрес
булса болай итү шәригатьтә рөхсәт ителә1.
С.: Матди җаваплылыкны үз өстенә алу нинди сүзләр белән тәгаен
ителә?
Җ.: Әгәр берәү әйтсә, мәсәлән, «Мин аның өчен 1000 дирһәмгә
җаваплылыкны үз өстемә алам» дип, яки «Аның бурычлары булганга мин
аның бурычлары өчен җаваплылыкны үз өстемә алам,» дип, яки «Бу сатудан
син нәрсә алачак булсаң, мин шуның өчен җаваплылыкны үз өстемә алам».
С.: Әгәр берәү җаваплылыкны үз өстенә алса, җаваплылыкны үз
өстенә алган кешедән бурыч таләп итәргә ярыймы?
Җ.: Биредә сайлап алына: я бурычлыдан таләп итәргә, я җаваплылыкны
үз өстенә алган кешедән таләп итәргә.
С.: Җаваплылыкны үз өстенә алуны шартлар белән беркетеп буламы?
Җ.: Әйе, бу рөхсәт ителә, мәсәлән, ул әйтә: «Әгәр син фәлән кешегә
сатсаң, мин җаваплылыкны үз өстемә алам» дип, яки «Ул сиңа бурычлы булган өчен мин җаваплылыкны үз өстемә алам,» дип, яки «Әгәр фәлән кеше
сине тотса, мин синең өчен җаваплылыкны үз өстемә алам» дип.
С.: Берәү: «Ул сиңа бурычлы булган өчен мин җаваплылыкны үз өстемә
алам» – ди, аннан соң җаваплылыкны үз өстенә алучы белән аңа ышанучы
арасында бурыч күләменә мөнәсәбәтле булган каршылыклар килеп чыкса,
алар арасында нинди карар чыгарылыр?
Җ.: Карар аларның дәлилләре нигезендә чыгарыла, һәм әгәр раслый
торган дәлилләр китерелсә, мәсәлән, 1000 сум бурычлы дип, ул вакытта
җаваплылыкны үз өстенә алучы 1000 сум бурычны түли.
С.: Әгәр дәлилләр китерелмәсә?
Җ.: Бу очракта ул таныган бурычның күләмен раслаган ант нигезендә
җаваплылыкны үз өстенә алучының сүзләре исәпкә алына.
1
«Әгәр дөрес бурыч булса» дигән сүз сатылган туарга түләүне, җинаять өчен кәффәратне,
бозылган милек бәясен, бурыч һәм мәһәрне күздә тота. Болар белән ул җаваплылыкны үз
өстенә алу өчен түләү алу мөмкинлеген югалта. Чөнки җаваплылыкны үз өстенә алучының,
кем өчен җаваплылыкны үз өстенә ала шуңардан аермалы буларак, милек йөкләмәсе килеп
чыга. Бу әгәр аларны түләү мөмкинлеге булмаса Аллаһ колының түләүсез рәвештә үзен бу
йөкләмәләрдән азат итә алуын аңлата. Ә җаваплылыкны үз өстенә алучы бурычны түләп
бетермичә бу йөкләмәдән азат була алмый («әл-Җәүһәр ән-найир»дан).
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С.: Әгәр фәлән кеше өчен икенче кеше җаваплылыкны үз өстенә алса
һәм җаваплылыкны үз өстенә алучының әйтүенчә шул фәлән кеше зур
күләмдә бурычы булуын таныса, аның моңа мөнәсәбәтле булган сүзләре кабул ителәме?
Җ.: Аның сүзләре үзенә мөнәсәбәтле рәвештә кабул ителә, ләкин
җаваплылыкны үз өстенә алучыга мөнәсәбәтле итеп кабул ителми.
С.: Әгәр җаваплылыкны үз өстенә алуны башка кешедән үтенгән бәндә
үзе мөрәҗәгать итмәсә, җаваплылыкны үз өстеңә алу рөхсәт ителәме?
Җ.: Җаваплылыкны үз өстенә алу шуны теләгән кеше үзе мөрәҗәгать
итмәсә дә рөхсәт ителә. Ләкин әгәр үзе мөрәҗәгать иткәннән соң,
җаваплылыкны үз өстеңә алсаң, ул ниндидер зыянны түләүне таләп итә алмый. Әгәр киресенчә булса, таләп итә ала.
С.: Җаваплылыкны үз өстенә алучыга милекне кире кайтаруны таләп
итү рөхсәт ителәме?
Җ.: Бу таләп ул бурычын түләмичә дөрес түгел. Ләкин ул аны түләү
белән аңардан милекне кире кайтаруын сорарга рөхсәт ителә.
С.: Бер ир кеше фәлән кеше өчен җаваплылыкны үз өстенә ала һәм
заем бирүче җаваплылыкны үз өстенә алучыдан бурычны түләтүгә ирешә,
җаваплылыкны үз өстенә алучы нәрсә эшләр бу очракта?
Җ.: Ул кем өчен җаваплылыкны үз өстенә ала шуңардан таләп итә, теге
бурычын түләп бетергәнче.
С.: Әгәр заем бирүче җаваплылыкны үз өстенә алучыны азат итсә –
моңа карата шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Җаваплылыкны үз өстенә алучы азат ителә, ләкин җаваплылыгын үз
өстенә алган кешенең бурычларыннан азат ителми.
С.: Җаваплылыкны үз өстенә алучыны азат итсә моны нинди дә булса
сүзләр белән белдерү рөхсәт ителәме?1
Җ.: Бу рөхсәт ителми.

1
«Кәнз әд-дакаикъ» авторы әйтә: «Шарт белән ныгытылган җаваплылыкны үз өстенә алу
дөрес түгел...» ә «әл-Бәхер әр-раик» авторы (6, 249 б.) моңа озынрак аңлатма бирә. Әш-Шәми
«Минхат әл-халик»та болай ди: «Күренгәнчә, азат итү белән бәйләнешле шарт бу сыйфат белән
нәрсә хакында әйтелсә, шул сыйфат бәйләнешләре төрлелеге була. Димәк, азат итү шарт белән
бәйләнсә бу дөрес түгел. Димәк, җаваплылыкны үз өстенә алу нигез буларак сакланып кала,
һәм кем өчен җаваплылыкны үз өсләренә алсалар, шул таләп итәргә хокуклы...».
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С.: Әгәр җаваплылыкны үз өстенә алучы, сатучы яки сатып алучы өчен
җаваплылыкны үз өстенә алса, моңа карата шәригать хөкемнәре нинди?
Җ.: Әгәр ул сатып алучы өчен ул аңа бәясен түләр дип җаваплылыкны
үз өстенә алса, бу рөхсәт ителә, әгәр ул сатучы өчен (сатылганны миңа түләр
дип) җаваплылыкны үз өстенә алса бу рөхсәт ителми.
С.: Берәү арендага йөк ташый торган хайван ала, ә икенче кеше йөк
өчен1 җаваплылыкны үз өстенә ала, бу җаваплылыкны үз өстенә алу дөрес
буламы?
Җ.: Әгәр бу тәгаен ителгән йөк ташучы хайван булса, ул вакытта
җаваплылыкны үз өстенә алу дөрес түгел, әгәр юк икән, димәк ул дөрес2.
С.: Җаваплылыкны үз өстеңә кем өчен алсаң, шул кешенең сине кабул
итүе шарт булып торамы?
Җ.: Әгәр кеше өчен җаваплылыкны үз өстеңә алсаң, ә ул кеше үзе өчен
җаваплылык алган кешене кабул итмәсә, (килешү төзелгән урында һәм вакытта), мондый җаваплылыкны үз өстеңә алу дөрес булмый. Искәрмә: әгәр
авыру кеше үзенең варисына: «Минем бурычларым өчен җаваплылыкны
үз өстеңә ал» – дисә һәм тегесе аның заем бирүчеләре булмаганда да
җаваплылыкны үз өстенә алырга мөмкин, бу рөхсәт ителә.
С.: Ике кеше бурыч ала һәм аларның һәркайсы бер-берсенә җаваплылык
алалар. Аларның берсе түләгәч аңарга үз иптәшеннән таләп итәргә рөхсәт
ителәме?
Җ.: Аның үз бурычыннан артып китмәсә, ул иптәшеннән моңа кадәр
түләгәнен таләп итә алмый.
С.: Ике кеше 1000 сум хакына фәлән кеше өчен җаваплылыкны үз
өсләренә алалар һәм аларның һәрберсе икенчесе өчен җаваплылык ала һәм
аларның берсе бурычның бер өлешен яки бөтен бурычны түли. Ул үзенең
иптәшеннән түләү таләп итә аламы?
Җ.: Әйе, ул үз иптәшеннән аз булса да, күп булса да үзе түләгәннең яртысын таләп итә.
1
Бу кеше йөк ташый торган хайванны аның белән нәрсәдер ташыр өчен арендага
ала дигәнне аңлата, һәм әгәр бу хайван үлсә, арендатор аның йөген икенче хайванга төяү
җаваплылыгын үз өстенә ала.
2
Димәк, әгәр бу нинди дә булса тәгаен ителгән йөк ташучы хайван булса, бу җаваплылыкны
үз өстенә алу дөрес түгел, чөнки ул аны үти алмаячак. Хайванның үлүе белән договор таркалачак һәм аренда сакланып калмый. Әгәр бу тәгаен генә билгеле булмаган хайван булса,
җаваплылыкны үз өстенә алу рөхсәт ителә, чөнки арендаторның хайваны үлсә, ул йөкне үз
хайванына төйи ала.
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С.: Әл-мөкәтәбә килешүендәге сатып алу өчен җаваплылыкны үз
өстеңә алырга ярыймы?
Җ.: Юк, моның өчен кол яки ирекле кеше җаваплылыкны үз өстенә алуына карамастан, рөхсәт ителми, чөнки бу дөрес бурыч түгел.
С.: Кеше үлгәч аның бурычлары калган, тик аның бурыч түләргә
бернәрсәсе дә юк. Шул чакта бер кеше аның бурычларын түләү өчен заем
бирергә җаваплылыкны үз өстенә ала, бу дөрес булырмы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча бу
җаваплылыкны үз өстеңә алу дөрес түгел, аның шәкертләре (Аллаһ алардан
разый булсын) фикеренчә, бу дөрес.
ӘҖӘТ АКЧАСЫН ТҮЛӘҮНЕ БАШКА КЕШЕГӘ ЙӨКЛӘҮ
(ӘЛ-ХӘВАЛӘ)
С.: Нәрсә ул «әл-хәвалә»?
Җ.: «Әл-хәвалә» ул әҗәт акчасын түләүне башка кешегә йөкләү. Бу эшне
фәкать акча әҗәтен түләгәндә генә башкарып була һәм әҗәт булган товарны
яисә хокукны кешегә йөкләп түләү (тапшыру) рөхсәт ителми.
С.: Әл-хәваләне башкаручылар бу эшне килешеп эшләргә тиешме?
Җ.: Әйе, әл-хәваләдә катнашучыларның, – мөхилнең, ягъни әҗәт
түләүченең, мөхтәлнең ягъни әҗәткә алучының һәм «мөхтәл галәйһи»ның
ягъни әҗәтне түләүне үз өстенә алган арадашчы кешенең, – барысының да
ризалыгы кирәк.
С.: Мөхилдән мөхтәл галәйһигә акча тапшыру эше йөкләнгәннән соң
мөхтәл (әҗәтен алырга тиеш кеше) мөхилдән акча таләп итә аламы?
Җ.: Әгәр дә мөхил тарафыннан мөхтәл галәйһигә әҗәт акчасын түләү
эше тапшырылган булса, мөхил мөхтәл каршында әҗәтен түләгән (әҗәт
түләүдән азат) булып санала. Шуңа күрә мөхтәл, әгәр хокуларына зыян
килмәсә, мөхилдән акча таләп итә алмый.
С.: Мөхтәлнең хокуклары ничек тапталырга мөмкин?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) әйтүе буенча, мөхтәлнең
хокуклары ике очракта тапталырга мөмкин: әҗәт акчасын тапшырырга
йөкләнгән кеше (мөхтәл галәйһи) мөхтәлгә «Мин бу эш турында бернәрсә
дә белмим» дисә һәм әҗәт түләү эшеннән баш тартса; яисә мөхтәл галәйһи
банкрот хәлендә үлсә. Ә Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алар белән разый булсын) әйткәннәр: «Хокуклары өч очракта тапталырга мөмкин: ике
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очрагы Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) тарафыннан билгеләнде.
Ә өченче очрак – казый мөхтәл галәйһиның исән вакытында ук банкрот
хәленә калуы турында игълан итсә».
С.: Әгәр дә мөхтәл галәйһи мөхилдән мөхтәлгә биреләсе әҗәтнең суммасын сораса, ә мөхил аңа җавап итеп «Синең миннән акча таләп итәргә
хакың юк, чөнки мин үз өстемә алган бурычны түләргә сиңа тапшырдым»
ди. Бу очракта мөхилнең сүзләре дөрес буламы?
Җ.: Юк, дөрес булмый – ул әҗәт акчасын бирергә тиеш була.
С.: Әгәр дә мөхил мөхтәлгә акча күчергәннән соң, мөхтәлдән мөхтәл
галәйһидән аласы кеше «Мин сиңа әҗәт акчасын күчердем, син ул акчаны
миңа бирер өчен», дип әҗәтне сораса, ә мөхтәл аңа «Син миңа тиешле
әҗәтеңне күчердең – мин үземнекен алдым, ә калганын үзара хәл итеп бетерегез» дисә – мөхил белән мөхтәлнең мәсъәләсе ничек чишеләчәк?
Җ.: Мөхилнең ант белән расланган «Валлаһи, мин мөхтәл галәйһиның
миңа тиешле булган әҗәтен алыр өчен генә сиңа акчаны аның аша күчердем»
дигән сүзе исәпкә алыначак.
С.: Вексельләр куллану турында фәкыйһләр нәрсә әйтәләр?
Җ.: Аларны куллану мәкруһ, диләр.
С. «Сәфәтиҗ» дигән төшенчәнең мәгънәсен аңлатыгызчы.
Җ.: «Сәфәтиҗ» (күплек санда) «сүфтәҗә» (юл куркынычларыннан саклану максаты белән бурычка алу) сүзеннән.
БЕР-БЕРЕҢӘ ЮЛ КУЕШЫП ҮЗАРА КИЛЕШҮ (СОЛЫХ)
С.: Нәрсә ул «солых»?
Җ.: Кайбер вакытта кешеләр арасында хокукый мәсьәләләрдә дәгъвалы
бәхәсләр, низаглар һәм тарткалашулар барлыкка килә. Мондый очракларда
алар, бер-берсенә юл куешып, килешүгә киләләр һәм, төрле алыш-бирешләр
ясап, үзләренең дәгъвалаган өлешләрен алалар, хакларын кайтаралар. Исламда мондый юл куешып килешүләр хәерле гамәлләрдән санала.
С.: Солых төзү нинди рәвештә башкарыла?
Җ.: Солых төзү өч төрле рәвештә башкарыла: 1) икърар итеп килешүгә
килү; 2) сүзсез килешүгә килү; 3) инкяр иткән хәлдә килешүгә килү.
Шәригатьтә өчесе дә рөхсәт ителә.
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С.: «Икърар итеп килешүгә килү»не ничек аңларга була?
Җ.: Бу солыхта җавап бирүче кеше дәгъвачының хокукларын (үзенең
дәгъвачы алдында булган бурычларын) таный һәм дәгъвачыга бирәсе булган
бурычына алмаш берәр нәрсә биреп аның белән үзара килешүгә килә.
С.: Ә «сүзсез килешүгә килү»не ничек аңларга була?
Җ.: Җавап бирүче кеше дәгъвачы кеше алдында булган бурычын
күңеле белән (сүзсез генә) танымаса да, әмма аның дәгъвасын кире какмыйча үзенә мәшәкатьләр һәм авырлыклар китермәс өчен аның белән
үзара килешүгә килә.
С.: Ә «инкяр итеп килешүгә килү»не ничек аңларга була?
Җ.: Җавап бирүче кеше дәгъвачының таләпләрен сүз әйтеп инкарь итсә
дә (кире какса да), ул низаглашуны туктату максат итеп аның белән үзара
килешүгә килә.
С.: «Икърар итү белән килешүгә килү»нең хөкемнәре нинди?
Җ.: Әгәр дә бу солыхта милек мәсьәләсе каралса, мәсәлән, милекне милек белән кайтару турында сүз булса – килешү сәүдә хөкемнәре нигезендә
төзелә. Әгәр дә килешү ниндидер вакытлыча файдаланып тора торган әйбер
турында булса, килешү аренда хөкемнәре нигезендә төзелә.
С.: Ә «сүз дә әйтмичә килешүгә килү»нең яки «инкяр итеп килешүгә
килү»нең хөкемнәре нинди?
Җ.: Бу ике солых төрендә җавап бирүченең ант итүе таләп ителми һәм җаваплылык аның өстеннән төшә, әмма җавапка тартучының
(дәгъвачының) үзенә кире кайтарасы әйбер урынына алмаш әйбер алырга
риза булуы таләп итә.
С.: Солыхта дәгъва булса йорт алу (алыштыру) мәсьәләсендә хокук беренчелеге ничек хәл ителә?
Җ.: Хокук беренчелеге йорт алуда бирелә, ә алышуда бирелми.
С.: Солых ике кеше арасында икърар итү рәвешендә төзелә һәм
җавап бирүче дәгъвачыга бирәсе милкен бирә, шуннан соң бу бирелгән
милекнең бер өлеше өченче кешегә бирелергә тиеш булуы ачыклана –
җавап бирүче бу өченче кешегә биреләсе өлешне үзенә кире кайтарырга
хакы бармы?
Җ.: Әйе, җавап бирүче бу өлешнең үзенә кайтарылуын таләп итә ала.
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С.: Ә солых төзү берәрсенең күңелдән килешмәве (яисә инкар итүе)
белән башкарылса һәм соңыннан ул разыйсызлыгын белдерергә (дәгъва кылырга) теләсә – бу очракта ул нишләргә тиеш?
Җ.: Башта ул җавап бирүчедән1 алган әйберсен кире кайтарырга тиеш
һәм шуннан соң дәгъвасын белдерә2 ала.
С.: Бер кеше йорт алуны дәгъвалый, әмма бар нәрсәсен дә җентекләпбарлап түгел. Аның белән йорт урынына алмашка башка әйбер бирербез
дип солых төзиләр һәм аңа ул алмаш әйберне бирәләр. Соңыннан ул алган алмаш әйбердә кемнеңдер (өченче кешенең) өлеше барлыгы ачыклана.
Дәгъвачы ул таләп ителгән өлешне яңа дәгъвачыга (өченче кешегә) кайтарырга тиешме?
Җ.: Дәгъвачы яңа дәгъвачыга бернәрсә дә кайтармый3.
С.: Милек үзләштерү яисә аннан файдалану, аңлы рәвештә яки ялгышып җинаять кылу очракларында, шәригатьчә җәзага тарту карарлары
буенча, дәгъва белдергәндә солых төзергә рөхсәт ителәме?
Җ.: Шәригать җәзаларыннан башка барча дәгъвалар буенча солых
төзергә рөхсәт ителә.
С.: Ир кеше бер хатын-кызны үзенең хәләл җефете (хатыны)
дип белдерә, ә ул хатын бу ир белән никахта булуын танымый. Ирнең
дәгъвасыннан котылыр өчен бу хатын бу иргә милек биреп аның белән солых төзи, мондый солых төзүгә рөхсәт бармы?
Җ.: Рөхсәт ителә һәм мондый солых талак-хөлга хөкеме тәртибендә
башкарыла һәм хатын-кызның иренә милек түләп талак кылдыру хөкеменә
туры килә.
С.: Ә киресенчә – хатын-кыз ир кешене үзенең хәләл җефете дип
белдерсә, ә ир кеше моның белән килешмәсә һәм бу хатынның дәгъвасыннан
котылыр өчен аңа милек биреп аның белән солых төзесә – мондый солых
төзүгә рөхсәт бармы?
Җ.: Юк, рөхсәт ителми.
1
Бу шуны аңлата ки, ул алмашу килешүе түгел, җавап тотучы бу очракта аңардан таләп
ителә торган милек аның шәхси милеге һәм тыныч килешү белән тапшырылганнар моны каплау түгел.
2
Ул үзе таләп иткәнгә аның хокукы бар дип саный, һәм ул нәрсә ала, бу аның хокукын
канәгатьләндерү була («әл-Җәүһәр ән-найир»дан).
3
Аның гаризасы калганга карата өйне тулысынча алганга караганда, гамәлдә булырга
мөмкин, чөнки бу очракта ул кире кайтаруны болай гына ала, шуңа күрә аны тулысынча кайтара («Әл-Җәүһәр ән-найир»).

267

С.: Бер кеше икенче кешене үзенең колы дип белдерә, ләкин кол дип аталган кеше бу дәгъваны кире кага һәм мәсьәләне үз файдасына хәл итү максаты белән дәгъвачыга мал биреп, аның белән солых төзи, мондый солых
төзүгә рөхсәт бармы?
Җ.: Әйе, рөхсәт ителә һәм мондый солыхны төзү колның хуҗасына милек түләп азат ителә торган хөкемгә туры килә.
С.: Җавапка тартылган бер кеше солых төзүдә үзе урынына икенче кешене вәкил итеп куйган. Ул вәкил кеше җавапка тартылган кешенең бурычын түләргә тиешме?
Җ.: Вәкил җавапка тартылган кешенең бурычын түләүне үз өстенә алмаган булса аны түләргә тиеш түгел. Җавапка тартылган кеше үзенең бурычын
үзе түләргә тиеш.
С.: Әгәр дә берәү рөхсәтсез рәвештә үз-үзенә «вәкиллек» вазыйфасын
йөкләп җавапка тартылган кеше урынына дәгъвачы белән солых төзесә, бу
очракта бурычны дәгъвачыга кем түләргә тиеш?
Җ.: Бу мәсьәләне чишүнең дүрт юлы бар:
1. Бу эшне үз өстенә йөкләгән кеше («вәкил») үзе түли.
2. Вәкиллек эшен үзенә йөкләгән кеше дәгъвачыга: «Үземнең 2000 сумымны түләргә яки колымны бирергә йөкләнәм» дисә, солых килешүенә
ирешелгән булып санала.
3. Вәкиллек эшен үзенә йөкләгән кеше дәгъвачыга: «Синең разыйлыгың
өчен 1000 сум бирәм» дип, мең сумын бирсә, солых килешүенә ирешелгән
булып санала һәм ул җавапка тартылган, бурычын түлисе кешедән, түләгән
әйберсен кайтартуны таләп итә алмый.
4. Вәкиллек эшен үзенә йөкләгән кеше дәгъвачыга бернәрсә дә бирмичә
генә: «Әйдә 1000 сум белән килешәбез» дисә, дәгъвачы җавапка тартылган
кеше бу «вәкил»не чынлап торып үзе урынына вәкил итеп билгеләмичә
аның белән солых төзи алмый, чөнки солых дөрес булмаячак.
С.: Әгәр дә бергә эшләгән ике мөшәриккә (товар ишенә) кемдер әҗәтле
булса, һәм шуларның берсе үзенә тиешле булган әҗәтнең яртысын, солых
төзеп, кием белән кайтарса, бу очракта икенче мөшәрик нишләргә тиеш?
Җ.: Икенче мөшәрикнең ихтыярында ике юлның берсен сайлаудыр:
я ул әҗәт түләүчедән әҗәтнең үзенә тиешле калган яртысын таләп итә ала,
я ул тукыма алган мөшәрикнең тукымасының яртысын ала да, ә соңыннан
аңардан тиешле булган әҗәтнең чиреген ала. Шулай ук бу ике мөшәрик
әҗәтнең яртысын бергә алып һәм аны урталай бүлешеп, калган ярты өлешен
әҗәт түләүчедән яңадан таләп итә алалар.
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С.: Әгәр дә ул мөшәрикләрнең берсе әҗәт өлешенә үзенә товар сатып
алса – бу очракта икенчесе нишләргә тиеш?
Җ.: Бу очракта икенче мөшәрикнең үзенең иптәшеннән кайтарыласы
әҗәтнең 1/4 өлешен таләп итәргә хакы бар.
С.: Ике товар ише бергәләп уртак товарлары белән сату иткәндә,
шуларның берсе үз өлешен алырга дип алдан түләү хакы бирү шарты белән
солых төзи аламы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, алай итеп
солых төзү рөхсәт ителә. Ә Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) рөхсәт
ителми, ди.
С.: Бер кеше үлгәч, аның варислары үзләренең арасыннан берсе белән
солых төзеп аңа милек бирәләр һәм аны варислар саныннан чыгаралар –
мондый солыхны төзү рөхсәт ителәме?
Җ.: Мондый очракны менә болай карарга була:
1. Әгәр дә мирас малы күчемсез милектән яки ниндидер товарлардан
гыйбарәт булса, мондый солыхны төзү рөхсәт ителә. Бу очракта бирелгән
малның күләме күплеге-азлыгы исәпкә алынмы.
2. Әгәр дә мирас малы көмештән гыйбарәт булып, аңа көмеш урынына алтын бирсәләр яки, киресенчә, мирас алтыннан гыйбарәт булып, аңа
көмеш бирсәләр, бу очракта да солых төзү дөрес була.
3. Әгәр дә мирас алтыннан, көмештән һәм башка малдан гыйбарәт булса, бүләк варисның алтын һәм көмеш белән булган мирастагы өлешеннән
күбрәк булырга тиеш, чөнки аның мирастан калган милектәге өлешен калган мал капларга тиеш.
4. Әгәр дә мирас малы, үлгән кешенең аласы әҗәтләреннән гыйбарәт булып, солых төзүче варислар, бу варис-туганнны шул аласы әҗәт өлешеннән
калдыру максаты белән солых төзесәләр, мондый солых дөрес булмый.
5. Әгәр дә варислар бу варис булган туганнарына, солых төзеп алган
милек өлеше бәрабәренә әҗәт бирәсе кешенең әҗәтен киметүен шарт итеп
куйсалар, бу очракта солых төзү дөрес була.
С.: Берәү кемгә булса да солых нигезендә 1000 сум акча бирергә тиеш
булган һәм ул кеше әҗәткә акча бирүчедән акчасын кайтаруны кичектереп
торуын үтенгән. Мондый солых дөрес буламы?
Җ.: Мондый солых турында килешү рөхсәт ителә, чөнки ул кеше әҗәткә
биргән акчасын кире кайтаруны кичектергән булып санала1.
1
Дирһәмне дирһәмгә алыштырганда акчаны кичектерергә рөхсәт ителми, һәм шуңа без
аны бурыч түләү өчен кичектерү дип санадык.
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С.: Әгәр дә берәү әҗәткә акча биреп торучыга 1000 дирһәм күләмендә
бурычлы булып, бер айдан соң аңа бу сумманы кичектереп динарлар белән
кайтарырга мөмкинчелек бирүне сорый икән, мондый солых дөрес буламы?
Җ.: Юк, мондый солых төзү дөрес булмый, чөнки монда товарны товарга алмашу (бартер) мәсьәләсе карала, ә товарны товарга алыштырган очракта кичектереп бирү рөхсәт ителми.
С.: Әҗәткә алынган акчаны түләү вакыты узганчы 1000 динарның
500 динарын кичекмәстән бирү шарты белән ул әҗәтне юкка чыгарырга
мөмкинме?
Җ.: Юк, мөмкин түгел1.
С.: Әгәр 1000 кара дирһәмне 500 ак дирһәмгә алыштыру турында
килешү төзеп әҗәтне бетерергә ярыймы?
Җ.: Юк, ярамый2.
Искәрмә: Бөтенесе, килешү нәрсәгә карата төзелгән булуына карап3, ул
заем килешүенә нигезләнгән булса, алыш-биреш диеп каралмый4, бу аңа кагылган өлешне алганлыкка һәм бүтән өлештән баш тартканлыкны аңлата.
Бу кешегә яхшы сыйфатлы дирһәм тиешле булган очракка охшаган, һәм ул
биш йөз ялган дирһәм белән [бурычлы кеше] белән килешү төзи. Болай итү
рөхсәт ителә, чөнки [заем бирүче] ала торган өлештән азат итү очрагына
туры килә.
МИЛЕК БҮЛӘК ИТҮ (ӘЛ-ХИБӘ)
С.: «Бүләк итү» нәрсә ул?
Җ.: «Бүләк итү» ул нинди дә булса милекне кире алмау шарты белән һәм
түләү хакы сорамыйча кемгә дә булса бирүдер.
1
Шулай итеп, көтеп торып түләүгә караганда, шунда ук түләнсә яхшырак. Ул моны
[килешү шартына бинаән] ала алмый, һәм шуңа күрә ул бурыч суммасы күпмегә киметелгән,
шулкадәр түләү булып санала, ә бу көтеп торган өчен түләү һәм ул тыелган санала («әлҖәүһәр»дән).
2
Ак дирһәмнәр ул заем килешүе буенча алырга тиеш булган нәрсә түгел. Һәм бу сыйфатта арту, ул чагында меңне биш йөзгә алыштыру башкарыла, ә мондый арттыру риба була. Бу
аның үзара килешү төзүе мең ак дирһәмгә мөнәсәбәтле, биш йөз кара дирһәм исәбенә мондый килешү рөхсәт ителә. Бу сыйфат һәм сан ягыннан үзеңнең өлешең хокукыннан баш тарту.
Шулай ук охшашларны алмаштыру рөхсәт ителә, сыйфаты яхшы булганнарны. Ләкин килешү
вакытында ук алу мәҗбүри шарт булып тора («әл-Һидая»дән).
3
Бу бурыч өчен сату («Әл-Җәүһәр»дә шулай диелә).
4
Чөнки бу процентка бирү хакындагы килешү.
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С.: Бүләк итү нәрсәдән гыйбәрәт, бүләк итүнең әркәннәре нинди?
Җ.: Бүләк итү ике әркән-гамәлдән тора: бүләкне тәкъдим итүдән һәм
кабул итүдән.
С.: Бүләк итүнең гамәлгә ашуы шушы ике әркән-гамәлне кылудан гына
торамы?
Җ.: Гамәлгә ашу өчен бүләк кулга тапшырылган булырга тиеш.
С.: Бүләк иткәндә бүләк итүче нинди сүзләр әйтә?
Җ.: Бүләк иткәндә: «Мин сиңа бүләк иттем», «Мин сиңа моны бирдем»,
«Мин сиңа шушы ризыкны ашаттым», «Мин бу киемне синеке иттем»,
«Мин сиңа бу әйберне гомерлеккә бирдем»1, «Мин сине бүләк итү нияте
белән бу хайванга атландырдым» кебек сүзләр әйтелә.
С.: Бүленә торган милекнең бер өлешен бүләк итәргә ярыймы?
Җ.: Әгәр бүләк итеп биреләсе өлеш махсус шуның өчен аерылып куелмаса, аны өлешләп бүләк итәргә ярамый.
С.: Уртак милекне бүләк итәргә ярыймы?
Җ.: Өлешләргә бүленми торган уртак милекне бүләк итәргә ярый
(мәсәлән: кол, мунча, тегермән).
С.: Ә кемдер бүленми торган уртак милекне бүләк итсә – дөрес буламы?
Җ.: Дөрес булмый, әмма бүләк бирелә торган кешегә уртак милектән
махсус бер өлеш бүлеп бирелсә, бүләк итү дөрес була.
С.: Берәү бодайда булган онны (тартылмаган онны) яисә кунжутта булган майны (сыгылмаган майны) бүләк итә, болай итеп бүләк итү
дөресме?
Җ.: Юк, дөрес түгел.
С.: Ә ул башта бодайны аерым бүләк итсә, аннан соң онны, болай итеп
бүләк итү дөрес буламы?
Җ.: Әйе, тарафлар яңадан килешсәләр дөрес була.
С.: Сез бүләк бирү кулга тапшыргач кына гамәлгә аша дигән идегез.
Ә бүләк биреләсе кешенең кулында бүләк аңа тапшырганчы ук булса, мондый очракта бүләк ничек тапшырыла?
1
Ягъни,«Мин сиңа бу әйберне син исән вакытта файдалану өчен бирдем, син үлгәннән
соң ул минеке булачак», һәм әгәр әйбер алучы үлсә, ул әйбер аның варисларына күчә, ә бүләк
итүченең шарты дөрес булмый.
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Җ.: Килешү нигезендә, бүләк биреләсе кешенең кулында кала, ягъни
аңа бүләкне яңадан махсус тапшыруның кирәге юк. Шулай ук әти кеше дә
бүләкне сабый баласының кулына тапшырмыйча гына бирергә мөмкин.
С.: Чит кеше сабый балага берәр нәрсә бүләк итсә, мондый очракта
бүләк итүнең үтәлгәнлеге ничек раслана?
Җ.: Бүләкне баланың әтисе алса, бүләк бирү үтәлгән була, чөнки әти
ул баланың вәлиедер. Шулай ук, баланың әтисе үлгән очракта бүләкне әти
урынына калган вәли ала.
С.: Ятим баланың әнисе балага дип бирелгән бүләкне ала ди. Болай
итәргә рөхсәт бармы?
Җ.: Әйе, болай итү хәтта ятим баланы тәрбияләгән чит кешегә дә рөхсәт
ителә.
С.: Кайсы очракта сабый бала үз кулы белән бүләкне алса, бүләк аңа
бирелгән булып санала?
Җ.: Ул баланың акыл үсеше тиешле дәрәҗәгә җиткән булса, аның
бүләкне үз кулы белән алуы дөрес була һәм аңа бүләк итү башкарылган булып санала.
С.: Ике кеше бер кешегә иясә бер кеше ике кешегә йорт бүләк итә аламы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, беренче
мисалдагы бүләк итү дөрес була, ә икенчесендәге – дөрес түгел. Ә аның укучылары (Аллаһ алар белән разый булсын) әйткәннәр: «Бу очракта да (икенче
мисалдагысы да) дөрес була», дип.
С.: Бүләкне берәр нәрсәгә алмашка биреп буламы?
Җ.: Бүләк белән алмаштырыласы әйбер кулдан-кулга тапшырылса була.
Мондый алыш-биреш сату-алуга тиң була. Әгәр дә тапшырылган әйберләрдә
берәр кимчелек булса, алмашучылар әйберләрен кире кайтара алалар. Шулай ук монда шөфга хөкемен дә исәпкә алырга кирәк.
С.: Бер кеше икенчесенә йөкле кәнизәк бүләк итә, әмма аның туачак
баласын үзенә алып калачагын шарт итеп куя – болай итеп бүләк итү дөрес
буламы?
Җ.: Йөкле кәнизәкне бүләк итүе дөрес, ә куйган шарты дөрес түгел.
С.: Бүләк биргән кеше бүләген кире кайтаруны таләп итә аламы?
Җ.: Чит кешене бүләкләсә түбәндәге очраклардан кала бүләген кире
кайтара ала: әгәр дә бүләге өчен ул бүләк алучыдан берәр нәрсә алмашка ал272

маган булса; әгәр дә бүләк алучы аның бүләген үстереп (күбәйтеп) бүленми
торган бер яңа милеккә әверелдермәсә; әгәр дә бүләк бирү килешүендәге
кешеләрнең берәрсе үлгән булса; әгәр дә бүләк бүләкләнүченең милкеннән
чыкмаган булса. Тик шуны истә тотарга кирәк – бүләкне мондый очракта,
кире кайтару рөхсәт ителсә дә, әмма дә ләкин мондый эш бик начар һәм каты
шелтәгә лаеклы эш булып санала. Чөнки пәйгамбәребез (с. г. в.): «Бүләген
кире таләп итүче кеше, үзенең косыгын ашаучы эт кебектер. Безгә мондый
әшәкелек килешми», дип әйткән (Бохарый).
С.: Бүләкне кире кайтару мәсьәләсе бер-берсенә карата ят булган
кешеләргә генә кагыламы, якын туганнар арасында мондый эшне кылу
рөхсәт ителәме?
Җ.: Әгәр дә бүләк бирүче бүләк алучының мәхрәм туганы яисә хәләл
җефете булса, аның бүләкне кире таләп итәргә хакы юк.
С.: Сез бүләк алучы бүләк бирүчегә алмашка берәр әйбер бирсә, бу очракта бүләкне кире кайтарып булмый, дигән идегез. «Бүләк өчен әйбер
бирү» дигән сүзләрнең мәгънәсен дә аңлатсагыз иде.
Җ.: Моны шулай аңларга була: бүләк алучы кеше бүләк бирүчегә «Миңа
бүләк биргәнең өчен менә бу әйберне ал», дип нәрсә дә булса тәкъдим итә.
Бүләк бирүче ул тәкъдим ителгән әйберне алса, ул бүләген кире кайтара
алмый. Хәтта берәр чит кеше бүләк алучы урынына бүләк бирүчегә берәр
әйбер биреп, бүләк бирүче ул әйберне алса, бу очракта да бүләк бирүченең
үз бүләген кире кайтару хокукы юкка чыгачак.
С.: Бүләк алучы бүләкләүчегә бүләге өчен алмашка берәр әйбер биргән,
шуннан соң кемдер ул бүләк алучыда булган бүләкнең ярты өлешен алган. Бу
очракта бүләк бирүчедән бүләк алучы берәр нәрсә таләп итә аламы?
Җ.: Бүләкләнүче бүләкләүчедән алмашка биргән әйберенең яртысын
кире кайтарта ала.
С.: Әгәр дә кем дә булса бүләк өчен бирелгән әйбернең ярты өлешен
алса, бүләк бирүче дә биргән бүләгенең бер өлешен таләп итә аламы?
Җ.: Юк, таләп итә алмый. Әгәр дә бүләк алучыдан алмашка алган
әйберсен кире кайтарса гына, бүләген тулаем үзенә кайтара ала.
С.: Бүләкне кайтару ни рәвешле башкарыла?
Җ.: Бүләкне кире кайтару ике юл белән башкарыла: я ике якның килешүе
белән; я казый хөкеме белән1.
1
Бүләк шәхси милек хокукы объкеты буларак кемгә бирелгән булса шул кешегә бинаән
карала, шуңа күрә әгәр иясе риза булмаса, ул аның милке булудан туктамый, яки мәхкәмә карары буенча хәл ителә.
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С.: Юкка чыккан бүләккә кемдер дәгъва белдерсә һәм бүләк алучы ул
дәгъвачыга бүләкнең хакын кайтарса, бу очракта бүләк алган кеше бүләк
бирүчедән бүләк хакын яки бәясен таләп итә аламы?
Җ.: Юк, таләп итә алмый.
С.: Садака фәкыйрнең милке булып саналсын өчен аны фәкыйрнең кулына тапшыру кирәкме?
Җ.: Бүләкләнүченең кулына тапшырылган бүләк кенә бүләк алучының
милкенә әверелгән кебек, садака да фәкыйрьнең кулына бирелгәч кенә аның
милеге булып санала башлый. Бүленми торган уртак милекне садака итеп
бирергә ярамый.
С.: Бер үк әйберне садака итеп ике фәкыйрьгә (икесенә бергә) бирергә
рөхсәт ителәме?
Җ.: Рөхсәт ителә.
С.: Садаканы кире алырга ярыймы?
Җ.: Садака фәкыйрьнең кулына тапшырылса, ярамый.
С.: «Гомерлеккә (мәңгелеккә) бирәм»1 яисә «Без үлгәнчегә кадәр бирәм»2
дип бирелгән бүләкләр турында галим-имамнар (Аллаһ алар белән разый
булсын) нәрсә диләр?
Җ.: Бүләкне «гомерлеккә (мәңгелеккә) бирәм»3 дип бирергә рөхсәт
ителә, һәм мондый бүләк бүләкләнүченең һәм аның варисларының милке
булып санала. «Без үлгәнчегә кадәр бирәм (бүләкләүче үлгәч бүләк булудан
туктый торган бүләк)» дип бирелгән бүләккә карата галим-имамнар арасында ихтилаф бар: Әбү Хәнифә һәм Мөхәммәд (Аллаһ алар белән разый булсын) мондый рәвештә бирелгән бүләк дөрес булмый4, диләр. Ә Әбү Йосыф
(Аллаһ аннан разый булсын): «Болай итеп бирергә рөхсәт ителә» ди.

Әл-гомра (гарәпчә сүз) (тәрҗемәчедән).
Әр-рокбә(гарәпчә сүз) (тәрҗемәчедән).
3
Ягъни, ул йортын бүләк алучыга яшәү дәверенә генә бирә, бүләк алучы үлгәч, ул йортын
үзенә кайтара. Бу очракта аның милеккә ия булуы дөрес була, әмма аның мондый шарт белән
йортын кайтаруы дөрес түгел.
4
Ягъни, бүләк бирүче бүләк алучыга йортын: «Бу йорт синеке: син миннән алдан үлсәң,
йорт миңа кайта, мин синнән алда үлсәм, йорт сиңа кала», дип бүләк итә.
1
2
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ЧИТ КЕШЕНЕҢ МИЛКЕН РӨХСӘТСЕЗ АЛУ (ӘЛ-ГАСЫЙБ)
С.: «Әл-гасыйб» нәрсә ул?
Җ.: Берәүнең бәһале, кадерле, хәләл булган һәм урыннан урынга күчерерлек (күчмә) милкен рөхсәтсез һәм хокуксыз рәвештә алу һәм
үзләштерү.
С.: Әгәр дә берәү башка кешенең әйберен рөхсәтсез алса һәм соңыннан
ул «Ул әйбер юкка чыкты» дисә, бу очракта нишлиләр?
Җ.: Нигездә, кеше милкен рөхсәтсез алучы (гасыйб) алган әйберсен
хуҗасына кайтарырга тиеш. Әгәр дә инде ул алган әйбернең юкка чыгуын
расласа, казый аңа милек бәясен кайтарырга яисә охшаш милек белән кайтарырга дигән хөкем чыгара.
С.: Ә юкка чыккан әйбер урынына нәрсә бирелә, ягъни юкка чыккан
әйбер нәрсә белән кайтарыла?
Җ.: Юкка чыккан әйбергә охшашлы әйбер алган булса, охшашлы әйбер
белән кайтарырга тиеш (әйтик, бозылган бодай урынына таза һәм яраклы
бодай белән). Әгәр дә гасыйб охшашы булмаган әйбер (берәмтекләп санала
торган товар) алган булса – товарның бәясен кайтарырга тиеш була.
С.: Юкка чыккан милек белән кулланылу сәбәпле, беткән милек арасында аерма бармы?
Җ.: Аерма юк. Юкка чыккан булса, кулланылу сәбәпле беткән булса да,
рөхсәтсез алынган милекнең бәясе түләнергә тиеш.
С.: Рөхсәтсез алынган әйбер кимесә, бу очракта ул ничек хуҗасына
кире кайтарыла?
Җ.: Рөхсәтсез алынган әйбер кимесә, ул әйбер кимегән өлеше өчен
түләнелеп тулысынча хуҗасына кайтарылырга тиеш.
С.: Берәү рөхсәтсез рәвештә кеше малын алып, аны үзгәрерлек итеп
эшкәртсә һәм нәтиҗәдә ул әйбер элеккеге асылын (сыйфатын, функциясен) югалтып тәмам башка бер әйбергә әверелсә, мәсәлән: кәҗәне суеп
итен утта кыздырса; бодайдан он ясаса; тимердән кылыч ясаса; җиздән
савыт ясаса, мондый очракка шәригатьтә нинди хөкем каралган?
Җ.: Элеккеге асыл сыйфатын һәм функциональ яраклыгын югалткан
әйбер хуҗасының милке булып саналмый. Ул әйбер гасыйбта кала, әмма
ул гасыйбның рөхсәтсез алган әйбернең хуҗасы белән хисаплашмыйча (алган әйбер урынына охшаш әйбер яисә алган әйбернең бәясен кайтармыйча)
эшкәрткән әйберсен кулланырга хакы юк.
275

С.: Берәү ят кешенең күлмәген рөхсәтсез алып, аны икенче төскә буяса яисә пешереп куйган боткасын алып китә һәм аны май белән тугыласа,
мондый очракта мәсьәлә ничек чишелә?
Җ.: Хуҗасы сайлый ала: я күлмәкнең (ботканың) хакын кайтарта,
я алынган әйберләрнең бәясе артса, арткан бәясен түләп (буяу, май бәясен
түләп) әйберсен кире үзенә ала.
С.: Әгәр дә берәү кемнең дә булса җирен рөхсәтсез үзләштереп, шул
җирдә нәрсәдер төзесә, мондый очракта мәсьәлә ничек чишелә?
Җ.: Җирне үзләштерү «әл-гасыйб» хөкеменә керми. Шуңа күрә дә
рөхсәтсез үзләштерелгән җир хуҗасына кайтарылмый һәм хуҗаның җире
булып саналмый – бу очракта гасыйб хуҗага җирнең бәясен генә кайтарырга тиеш.
С.: Гасыйб рөхсәтсез алган милекне яшерә һәм аны хуҗасына кире кайтарган вакытта ул милекнең бәясе хакында бәхәс чыга, мондый очракта
мәсьәлә ничек чишелә?
Җ.: Хуҗа милкенең бәясен дәлилләп раслый алмаса, гасыйбның ант
итеп раслаган сүзләре дөрескә алына. Алган әйбернең бәясен түләгәннән
соң гасыйб ул әйбернең хуҗасы булып кала.
С.: Әгәр дә гасыйб яшерелгән милекнең бәясен кайтарганнан соң, ул
милек пәйда булып, аның бәясе күбрәк булуы ачыкланса, бу очракта милек
хуҗасының нинди хокуклары бар?
Җ.: Әгәр дә гасыйб милек бәясен үзенең анты нигезендә кайтарган булса, милек хуҗасы сайлый ала: я шул кайтарылган бәя белән ризалаша, яки
гасыйбтан алган түләүне кире кайтарып үзенең милкен кире кайтара. Әгәр
дә инде гасыйб милек бәясен хуҗаның сүзләре нигезендә, яисә хуҗаның
дәлилләре нигезендә, яисә ант итмичә генә хуҗа белән килешеп кайтарган
булса, бу очракларда хуҗаның сайларга бернинди дә хакы юк.
С.: Гасыйб чит кешенең көмешен, алтынын алып аннан акча сукса яисә
савыт ясаса, көмешнең, алтынның үз хуҗасы алынган байлыгына үзе хуҗа
булып каламы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, бу очракта
хуҗа үз байлыгына ия булу хокукын югалтмый, чөнки алынган әйбернең
асыл-сыйфатлары сакланып кала1.
1
Бу хакта Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алар белән разый булсын) болай дигәннәр:
«Гасыйб шундый ук күләмле һәм сыйфатлы көмешне (алтынны) хуҗасына кайтарырга тиеш,
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С.: Әгәр дә берәү ят кешенең сарыгын рөхсәтсез суйса, аның хуҗасы
нишләргә тиеш?
Җ.: Хуҗасы сайлый ала: я сарык бәясен кайтартып сарыкны гасыйбта
калдыра; я суелган сарыкны ала һәм, шуңа өстәмә итеп, сарыкның бәясе
кимүен түләтә.
С.: Әгәр дә бер кеше икенче бер кешенең киемен үзенә алып тишсә (ертса) бу мәсьәлә шәригатьтә ничек карала?
Җ.: Әгәр дә тишеге (ертыгы) бәләкәй икән, гасыйб киемне кайтарганда
киемгә килгән зыянның бәясен түли. Әгәр дә кием киелә алмаслык итеп
бозылса, хуҗа ул киемнең тулы хакын таләп итә ала.
С.: Ни өчен сез «әл-гасыйб» төшенчәсендә мәгъсуб, ягъни рөхсәтсез
алынган милекне «бәягә ия булган, кадерле һәм хәләл булып саналган һәм
урыннан урынга күчерелә торган (күчмә) милек» дип, фәкать өч билге белән
генә чикләп тасвирладыгыз?
Җ.: Болай итүнең мәгънәсе ошбудыр:
1. Әгәр мөселман булган гасыйб башка мөселманның хәмерен эчсә яисә
дуңгыз итен ашаса, бу очракта ул хуҗага бу әйберләрнең бәясен түләми.
Чөнки бу хәрам әйберләрнең мөселманнар арасында бәясе дә, кадере дә юк.
Әгәр дә ул зимми кешенең хәмерен эчсә яисә дуңгыз итен ашаса, бу очракта
ул хуҗага аларның бәясен түләргә тиеш.
2. Гасыйб кулында күчемсез милек югалса, түләнелми. Бу – Әбү
Хәнифә белән Әбү Йосыф (аларга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын) фикере, ә Мөхәммәд (аңа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын), күчемсез милекнең
бәһасен түләргә кирәк, дигән фикердә кала. Мәсәлән, биналарны һәм агачларны көчле ташкын агызып китсә, бу күчемсез милек гасыйб кулында булса да, ул килгән зыянның бәясен түләргә тиеш түгел.
С.: Әгәр күчемсез милеккә гасыйб үзе яки шул бинага урнаштырган
кешеләре зыян китерсәләр, кем түләргә тиеш була?
Җ.: Барлык голәмәләр фикере буенча, гасыйб түләргә тиеш.
С.: Гасыйб ят кеше җиренә агачлар утыртса яки йорт салса, бу очракта нәрсә эшләргә?
Җ.: Гасыйб агачларны төпләп, йортны сүтеп алып җирне үз хәленә кайтарып бирергә тиеш. Шулай ук, җир хуҗасына агачларны һәм йортны сатарга да мөмкин.
әмма үзе ясаган акчаларны үзендә калдыра – чөнки ул ясалган акчаларның сыйфаты һәм бәясе
гел икенче була. Әгәр дә ул көмешне (алтынны) эреткән генә булса, бу очракта хуҗа үз байлыгына ия булу хокукын югалтмый» («әл-Җәүһәр»дән).
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С.: Әгәр күчемсез милек гасыйб кулында булганда артса, нишләргә?
Җ.: Мәгъсуб, ягни гасыйб тарафыннан үзләштерелгән милек гасыйбның
кулында булган чакта артса, бу очракта мәсьәлә милекне сакларга бирү (әлвәдига) яисә бүләк итеп бирелгән кәнизәк баласы, яисә рөхсәтсез алган
бакчаның җимешләре мәсьәләләре кебек үк охшаш хөкемдәгечә хәл ителә.
С.: Әгәр дә берәү кемнең дә булса кәнизәген алып китеп, шул кәнизәк
белән үзе яки башка кеше ул хатын белән зина кылса, һәм шуннан соң ул
хатын бала тапса, һәм, нәтиҗәдә, кол сату базарында ул кәнизәкнең бәясе
төшсә (кимесә), ул кимегән бәяне кем каплый?
Җ.: Кимегән бәяне гасыйб капларга тиеш. Әгәр дә кәнизәк баласының
бәясе ул кимегән бәяне капларлык булса, кәнизәкнең кимегән бәясе шул бала
хакы белән каплана. Әгәр дә кәнизәк баласының бәясе ул кимегән бәяне капларлык булмаса, гасыйб кәнизәкнең кимегән бәясен тулысынча түли.
С.: Әгәр дә гасыйб кемнең дә булса хайванын алып китеп, ул хайванга
атланып йөрсә яисә кемнең дә булса йортын үзләштереп, шул йортта торса, яисә кемнең дә булса колын алып китеп, аны ай буе үзендә эшләтсә, ул
милектән файдаланганы өчен түләргә тиешме?
Җ.: Кулланган нәрсәләрнең бәяләре төшмәсә түләргә тиеш түгел1.
МИЛЕКНЕ САКЛАРГА БИРҮ (ӘЛ-ВӘДИГА)
С.: «Әл-вәдига» төшенчәсенең телдәге һәм шәригатьтәге мәгънәсе
нинди?
Җ.: Телдә «вәдыг» дигән сүз «калдыру» дигәнне аңлата, ә шәригатьтә
«әл-вәдига» ул – милек хуҗасы (мөдигъ) милкен, милкенә ия булу хокукын
үзендә калдырып, хокуклары чикләнмәгән икенче кешегә (мөдагъка) саклауга бирүе2.
С.: Мөдагъка (милекне сакларга алынган кешегә) күчкән мөлкәт нинди
хөкемдә була?
Җ.: Мөдагъка ышанып тапшырылган мөлкәт мөдагъның карамагында
(җаваплылыгында) һәм химаясендә була. Әгәр дә саклаучының карамагындагы милек аның катышыннан башка, ягъни ул шәхсән гаепле булмый то1
Бу очракта, хокукый яктан караганда, гасыйб хокук бозучы булып саналмаса да, әмма дә
ләкин аның гамәлен дини яктан карганда, аны гөнаһлы дип бәяләргә була.
2
«Әл-Җәүһәр» авторы әйтүе буенча «әл-вәдига»һәм «әл-әманә» арасында аерма шундадыр: «әл-вәдига» ул – кешенең кулына милекне махсус (максатчан рәвештә) саклау өчен
тапшыру була; (кулга берәр әйбернең очраклы рәвештә килеп керүен (әйтик, җил белән очып
килгән күлмәкнең берәр кешенең тез өстенә килеп төүше...) «әл-әманә» диләр.
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рып юкка чыкса, яки исән-имин булмаса, бетсә, яраксызланса, бу очракта ул
милекнең юкка чыгуына җавап бирми (ягъни, юкка чыккан, беткән милек
өчен хуҗасына матди бурычлы булып калмый һәм ул милек хакын түләргә
тиеш түгел).
С.: Мөдагъ сакларга алган милекне шәхсән үзе сакларга тиешме?
Җ.: Әйе, ул үзенә ышанып тапшырылган милекне шәхсән үзе яисә
гаиләсе белән бергә сакларга тиеш. Әгәр дә инде чит кеше ярдәмендә сакласа, ул вакытта милекнең исән-иминлеге өчен ул җавап бирәчәк һәм матдиҗаваплылык та аның өстендә булачак. Әмма әгәр дә аның йортында янгын
чыгу сәбәпле, ул саклый торган милекне күршесенә бирсә, яки корабы суга
бата башлаганда ул милекне саклау максаты белән икенче корабка күчерсә,
мондый очракларда ул милек өчен матди җаваплы булмый. Чөнки ул бу
эшне милекне саклау максаты белән эшләргә мәҗбүр булган була1.
С.: Мөдигъ мөдагъка «Бу әйберне хатыныңа тапшырма» яисә «Бу
әйберне бу өеңдә генә сакла», дип бирсә, ә мөдагъ киресен эшләсә һәм,
нәтиҗәдә, хуҗаның милке юкка чыкса, мөдагъ милек өчен матди җаваплы
(бурычлы) булып каламы?
Җ.: Ике очракта да җаваплы булып калмый (хәтта өенең икенче корылмасында сакласа да). Әмма үзенең өендә сакламыйча башка бер җирдә сакласа, бурычлы булып калачак.
С.: Мөдигъ мөдагъка сакларга бирегән милкен кире үзенә алып кайтырга хезмәтче белән килә. Хезмәтчегә кем акча түләргә тиеш?
Җ.: Милекне алып кайтучы хезмәтчегә мөдигъ түләргә тиеш.
С.: Сакларга бирелгән милек саклаучының милеге белән бергә кушылса –
аны кире хуҗасына кайтару мәсьәләсе ничек хәл ителә?
Җ.: Әгәр дә мөдигъның милке мөдагъның милке белән буталса һәм
мөдагъның монда бернинди дә гаебе булмаса, бу очракта буталган милек
аларның уртак милеге булып санала (ягъни, бу милекне куллану мәсьәләсендә
аларны мөшәрикләр дип атарга була). Әгәр дә милекләрнең буталуында
мөдагъ гаепле булса, мөдагъ мөдигъның милке өчен җаваплы була.
С.: Әгәр дә мөдагъ мөдигъның милкен нәрсәгәдер сарыф итсә, ул сарыф
ителгән милекне кайтарырга тиешме?
1
Ләкин «әл-Һидая» авторы әйткәнчә, аның бу хактагы сүзләре дәлил булганда гына кабул ителә.
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Җ.: Әгәр дә мөдагъ сакларга бирелгән милекне тулысынча сарыф итсә,
ул милекне тулысынча кайтарырга тиеш. Милекнең бер өлешен генә сарыф итсә, ә калган өлеше юкка чыкса һәм мөдагъның монда гаебе булмаса,
мөдагъ милекнең сарыф иткән өлеше хакын гына кайтарачак.
С.: Әгәр дә ул мөдагъ бер өлешен сарыф итеп шул сарыф ителгән малны
кире милеккә кайтарса һәм аны калган өлеше белән бутаса?
Җ.: Мөдагъ бөтен милек өчен җавап тотачак.
С.: Мөдигъ үзенең милкен алырга килгәч, мөдагъ, мөмкинчелеге була торып та, милекне кире кайтармаса, һәм шуннан соң бу милек, мөдагъның
шәхсән гаебе булмаган хәлдә юкка чыкса, мөдагъ милек өчен матди
җаваплылык тотамы?
Җ.: Әйе, ул юкка чыккан милекнең бәясен түләргә тиеш булачак. Аның,
мөмкинчелеге була торып та, милекне вакытында хуҗасына кире кайтармавы «вәкаләт вазыйфаларын тиешлечә үтәмәү (вәкаләт кысаларыннан чыгу)»
дип бәяләнә.
С.: Мөдагъ, үзенә йөкләнгән вәкаләт вазыйфаларын үтәүне вакытлыча
гына бозып, сакларга тапшырылган милекне үз файдасына кулланып алса,
(мисал өчен, хайванга атланып йөрсә, киемне кисә, колны үзенә эшләтсә,
яисә милекне берәр кешегә вакытлыча сакларга биреп торса, мөдагъ үз вазыйфалары кысаларыннан вакытлыча гына чыккан өчен җавап тотамы?
Җ.: Мондый очракта җавап тотмый1.
С.: Мөдигъ мөдагъдан милеген сорап килсә, ә мөдагъ аның сакларга милек биргәнлеген инкяр итсә яки танымаса, бу очракта саклаучыга карата
нинди хөкем чыгарыла?
Җ.: Ул соңыннан хәтта «Милекне мин алдым, әмма ул юкка чыкты», –
дип милекнең үзендә булуын таныса да милек өчен тулысынча җавап
бирәчәк һәм милеген кайтарырга яисә милек өчен түләргә тиеш булачак,
чөнки аның бу инкяр итү гамәле үзенә йөкләнгән вәкаләт вазыйфалары
чикләреннән чыгу булып санала.
С.: Мөдагъка сакларга бирелгән милек белән юлга (сәфәргә) чыгарга
рөхсәт ителәме?
1
Ягъни, мөдагъның үз вазыйфалары кысаларыннан чыгуы бер генә мәртәбә булып алса,
аның бу гамәле кичерелә һәм ул җавап тотмый, әмма яңадан кабатланса, бу очракта ул милекне
үз файдасына кулланганы өчен җавап тотачак.
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Җ.: Әйе, әгәр дә милек хуҗасы мондый эшне тыймаган булса һәм
сәфәрдә милеккә зыян килмәсә1, рөхсәт ителә.
С.: Әгәр дә сакларга бирелгән милек һәрчак үзең белән генә йөртүне
һәм аны гел багып торуны таләп итә икән, бу очракта андый милек белән
мөдагъ сәфәргә чыга аламы?
Җ.: Әйе, андый милек белән юлга чыгарга рөхсәт ителә. Әмма югарыда
искә алынган шартлар үтәлергә тиеш.
С.: Ике кеше мөдагъка (бергә һәм бер үк вакытта) килеп, милекләрен
сакларга биргән булсалар, шуннан соң милек бирүчеләрнең берсе үз өлешен
таләп итсә, мөдагъ аңа ул сораган өлешне бирергә тиешме?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, юк –
мондый очракта алар икесе дә бергә булырга тиешләр. Икенчесе килмичә,
мөдагъ үз өлешен таләп итүчегә милеген бирми. Ә Әбү Йосыф һәм
Мөхәммәд (Аллаһ алар белән разый булсын): «Ул аңа таләп иткән өлешен
бирергә тиеш», – дип әйткәннәр.
С.: Әгәр дә берәү милеген саклауны ике кешегә йөкләсә, шул ике
саклаучының берсе саклау вазыйфасын икенчесенә тапшыра аламы?
Җ.: Милек бүленә торган булса һәм саклаучыларга бүленеп бирелсә, юк,
тапшыра алмый. Әгәр дә милек бүленми икән, ул очракта алар, бер-берсе
белән килешеп, милек саклау җаваплыгын бер генә саклаучыда калдыра
алалар.
С.: Мөдагъ сакларга бирелгән милекне, хуҗаның үз кулына тапшырмыйча, аның өенә генә китереп калдырса һәм шуннан соң ул милек юкка
чыкса, мөдагъ ул милекнең хакын мөдигъка кайтарырга тиешме?
Җ.: Әйе, кайтарырыга тиеш.
С.: Милекне мөдагътан хуҗасына алып кайтып бирүче кешегә кем
түләргә тиеш?
Җ.: Мөдигъ түләргә тиеш.

1
Әбү Хәнифә (Аллаһ аңардан разый булсын) шулай дип саный һәм ул шуның белән
чикләнә юл куркынычсыз булырга тиеш һәм милек хуҗасы бу милекне алып юлга чыгуны
тыймаска тиеш. Әгәр аңа милекне сакларга биргән кеше, аңа юлда үзе белән булырга рөхсәт
итмәсә, ләкин ул аны алган булып, милекккә зыян килсә, ул вакытта ул аның хакын түли. «ӘлҺидая»дә шулай әйтелә. Шулай ук ике имамның фикеренчә: «Ул аны үзе белән алырга хокуклы
түгел, әгәр аны тәэмин итү мәшәкате булса».

281

МИЛЕКНЕ ВАКЫТЛЫЧА ФАЙДАЛАНУГА БИРЕП ТОРУ
(ӘЛ-ГАРИЯ)
С.: Нәрсә ул «әл-гария»?
Җ.: Милекне вакытлыча һәм түләүсез файдалануга биреп тору.
С.: Шәригатьтә хөкеме нинди?
Җ.: Шәригатьтә рөхсәт ителә.
С.: Нинди сүзләр әйтеп башкарыла?
Җ.: Гадәттә, гария килешүе мөгыйр (милекне бирүче) тарафыннан «Мин
сиңа кулланып торырга ошбу әйберне бирәм» («бу колны сиңа хезмәт итәргә
бирәм», «бу йортны сиңа бирәм», «бу йортны сиңа гомерлеккә (озак вакытка) бирәм») дигән сүзләр белән башкарыла. Әгәр дә милекне бүләк итәргә
ниятләмичә генә «Мин сиңа бу җирне ризыкланыр өчен бирәм» («мин сиңа
бу киемне бирәм», «бу хайванга атландырам»), дип бирелсә, ул шулай ук
файдалануга биреп тору булып санала.
С.: Мөстәгыйр (милекне кулланучы) файдаланырга бирелгән милекне
ничек итеп кулланырга тиеш ?
Җ.: Файдаланырга бирелгән милек аның карамагында саклана һәм милек саклануы өчен ул җаваплы була. Әгәр дә ул милек мөстәгыйргә кагылышлы булмаган ниндидер берәр сәбәп белән юкка чыкса, мөстәгыйр юкка
чыккан ул әйбернең хакын түләми.
С.: Мөстәгыйр файдаланырга бирелгән әйберне арендага бирә аламы?
Җ.: Юк, бирә алмый. Арендага бирелгән милек юкка чыгарга мөмкин,
шул сәбәпле, мөстәгыйр милек хакын түләргә тиеш булачак. Шуңа күрә дә
мөстәгыйрнең файдаланырга биргән милекне арендага бирүе «йөкләнелгән
хокукый чикләрдән чыгу» дип бәяләнә.
С.: Мөстәгыйр файдаланырга бирелгән әйберне икенче кешегә файдаланырга бирә аламы?
Җ.: Әйе, әгәр дә аңа бирелгән әйбер икенче кулланучыда үзгәрми торган
булса бирә ала.
С.: Дирһәм, динарларны һәм үлчәнә торган әйберләрне файдаланып торырга бирергә ярыймы?
Җ.: Әйе, ярый. Тик андый бирүне «бурычка бирү» дип атыйлар.
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С.: Әйтик, мөстәгыйр файдаланган хайванны мөгыйр белмәгәндә аның
абзарына китереп куя, һәм хайван шуннан соң юкка чыга (үлә, югала) яисә
хуҗаның колын өенә кире китерә һәм ул кол юкка чыга, мондый очракта
шәригать мөстәгыйрне ничек хөкем итә?
Җ.: Мондый очракта мөстәгыйр юкка чыккан хайван (яисә кол) өчен
түләми. Чөнки ул милек кайтаруны гомум-мәгълүм һәм гадәти булган
тәртип кысаларында башкарган.
С.: Милекне мөстәгыйрдән хуҗасына алып кайтып бирүче кешегә кем
түләргә тиеш?
Җ.: Мөстәгыйр гасыйб та шулай ук рөхсәтсез алган милекне хуҗасына
башка кеше аша кайтартса, үзе түләргә тиеш; шулай ук милекне арендага
алучы да милекне хуҗасына башка кеше аша кайтартса, үзе түләргә тиеш.
С.: Милеген кулланырга бирүченең (милек хуҗасының) кулланучыдан
үзенең аңа биргән әйберен үз ихтыяры белән кире алырга хакы бармы?
Җ.: Әйе, ул кайчан тели, шул вакытта үз әйберен кире алырга хаклы.
С.: Әгәр дә берәү файдаланырга кемнәндер җир алып, шул җирдә йорт
төзесә яисә агачлар утыртса һәм шуннан соң бу җирнең хуҗасы җирен
кире алырга теләсә, төзегән йорт (агач) белән нишләргә кирәк?
Җ.: Бу мәсьәләнең чишелеше ике төрле була ала: 1) мөгыйр җирне кулланучыга биргәндә билгеле бер вакыт белән чикләгән булса һәм шул вакыт
җиткәнче җирен кире алырга теләсә, ул йорт төзү (агач утырту) чыгымнарып капларга тиеш була1; 2) мөгыйр белән мөстәгыйр арасында җир белән
куллануның вакыты билгеләнмәгән булса, бу очракта мөгыйр мөстәгырдән
йортны (агачларны) җиреннән алдырырга хаклы һәм мөстәгыргә йорт (агач)
өчен бернәрсә дә түләми.

1
Әл-Кодури бу турыда «әл-Мохтасар»да әйтә, ә әл-Хәким әш-Шаһид фикеренчә, җир
хуҗасы җирне файдаланырга алучыга агачлар һәм төзелеш бәясен каплый, һәм алар әгәр җирне
файдаланырга алучы кирәк дип тапса, аныкы була, әгәр дә файдалануга алучы, җирдәге бөтен
нәрсәне алырга теләмәсә һәм аңардан шуларның бәясен түләүне таләп итмәсә, аның моңа хакы
бар, чөнки бу җир аның милке («әл-Һидая»дән). «Әл-Кифая»дә әйтелә: «Әгәр төзелешнең
бәясе ун динар булса, аны сүтсәң ул ике динар булачак, ул аңардан сигез динар түләүне таләп
итә ала...».
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АРЕНДА КИЛЕШҮЕ НИГЕЗЕНДӘ ИГЕНЧЕЛЕК БЕЛӘН
ШӨГЫЛЬЛӘНҮ (ӘЛ-МӨЗӘРАГА)
С.: «Мөзәрага» дигән төшенчә телдә һәм шәригатьтә нәрсәне аңлата?
Җ.: «Әл-мөзәрага» сүзе «зәрага» («чәчү, җирне эшкәртү») фигыленнән
барлыкка килгән, ә шәригатьтә – җир хуҗасының килешү нигезендә икенче
кешегә җирен аренда хакына (алган уңышның ⅔ яисә ¾ өлешен үзенә калдырып, ә ⅓ яисә ¼ өлешен игенчегә биреп) игенчелек белән шөгылләнергә
бирүе.
С.: Мөзәрага мәсьәләсенә галим-имамнар (Аллаһ алардан разый булсын)
ничек карыйлар?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аңардан разый булсын) мондый килешүне
батыйль килешү дип саный, ә аның шәкертләре (Аллаһ алар белән разый
булсын) бу мәсьәләне 4 очракка бүлеп карыйлар. Шул очракларның өчесе
рөхсәт ителә, ә берсе батыйль була, диләр:
1) җир һәм орлыклар милекчедән (хуҗадан), ә җирне эшкәртү һәм җир
эшкәртү хайваны игенчедән;
2) җир хуҗадан, ә җирне эшкәртү, орлыклар һәм җир эшкәртү хайваны
игенчедән;
3) җир, орлыклар һәм җир эшкәртү хайваны хуҗадан, ә җирне эшкәртү
игенчедән;
4) җир һәм җир эшкәртү хайваны хуҗадан, ә орлыклар һәм җир эшкәртү
игенчедән. Монысы батыйль килешүдер1.
С.: Мөзәраганың рөхсәт ителгәннәре нинди шартларда башкарыла?
Җ.: Ике шарт үтәлергә тиеш: 1) башкарыласы эшнең вакыты алдан ук
билгеләнгән булуы; 2) җирдән алынган уңышның уртак булуы (бүлешүдә
башка кешеләрнең катнашмавы).
С.: Бу ширкәтьтә кем күпме өлеш (ничә капчык) алачагы турында алдан килешеп буламы?
Җ.: Юк, алай итәргә ярамый.
С.: Килешкәндә аларның берсе «миңа арык тирәсендә үскән уңыш булачак» дип әйтә аламы?
Җ.: Юк, әйтә алмый.
1
Эш үгезе уңышның бер өлеше өчен арендага бирелгән, ул эшкә кушымта була алмый,
чөнки эш үгезе булу игенченең эшләвендә шарт булып тормый, ә уңышның бер өлешен бирү
хакына эш үгезен арендалау дөрес түгел («әл-Җәүһәр ән-найир»дан).
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С.: Мөзәрага ширкәтчеләре уңышны ничек бүләләр?
Җ.: Ширкәтчеләр уңышны, алдан килешкәнчә, үзара бүлешәләр. Әгәр
дә җирдә бернәрсә дә үсмәсә, ширкәтче бернәрсә дә алмый.
С.: Әгәр дә эшкәртелгән җир уңыш бирсә, әмма игенченең бу җирдә
дөрес булмаган мөзәрага килешүе нигезендә эшләгәне ачыкланса, бу очракта уңыш ничек бүленәчәк?
Җ.: Бу очракта уңыш бүленми. Ул уңыш орлык хуҗасына булачак. Орлык җир хуҗасыныкы булганда хезмәтчегә гадәти мондый эшләргә уртача
түләнә торган хезмәт хакы түләнелә (әмма шул килешенгән өлеш микъдарыннан артык түгел). Мөхәммәд имам (Аллаһ аннан разый булсын) әйткән:
«Хезмәтче, күпме генә уңыш алмасын, ул барыбер мондый эшләр өчен
уртача түләнә торган гадәти хезмәт хакы алачак». Әгәр дә инде орлыклар
хезмәтченеке булса – ул очракта хезмәтче тарафыннан җир хуҗасына аренда
хакы бирелә (аренда хакы хуҗага шулай ук гадәти (уртача) булган бәя белән
бирелә).
С.: Эшкә алынган орлык хуҗасы (орлык белән килгән игенче) мөзәрага
килешүен бозып эшеннән баш тартса – аны эшен дәвам итәргә мәҗбүр
итү дөрес буламы?
Җ.: Юк, аны мәҗбүр итергә кирәкми.
С.: Ә орлыксыз килгән игенче йөкләнгән эшеннән баш тартса, бу очракта мәсьәлә ничек хәл ителә?
Җ.: Казый аны мәҗбүри рәвештә эшләтү турында карар чыгара.
С.: Әгәр дә мөзәрага килешүенең гамәлдә булу вакыты уңыш өлгергәнче
тәмамланса, җир хуҗасы һәм игенче нишлиләр?
Җ.: Алар килешү вакытын уңыш өлгергәнчегә кадәр озайталар һәм икесе дә үз йөкләмәләрен тулысынча үтиләр.
С.: Ашлыкны уру, көлтәләрне җыю һәм аны суктыру чыгымнарын кем
тотарга тиеш?
Җ.: Бу эшләрне башкару өчен һәрберсе алдан килешенгән өлештән
чыгым сарыф итә. Әгәр дә чыгымнар хезмәтчегә генә йөкләнсә, мөзәрага
килешүе дөрес булмый.
С.: Мөзәрага килешүе төзүчеләрнең берсе үлсә, килешү үз көчендә
каламы?
Җ.: Килешү батыйль була.
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БАКЧА КАРАУ ӨЧЕН ХЕЗМӘТЧЕ ЯЛЛАУ ТУРЫНДА
(ӘЛ-МӨСӘКА)
С.: Нәрсә ул «әл-мөсәка»?
Җ.: «әл-мөсәка» (сугару) сүзе сака фигыленнән ясалып «су сибу, сугару» мәгънәсенә иядер. Фәкыйһлар аңлатмасында «әл-мөсәка» – җыйган
уңышның ⅓ яисә ¼ өлешен түләү хакына җимеш агачларын үстерү (сугару)
өчен хезмәтче яллау була.
С.: Әл-мөсәка килешүен төзүгә шәригать ничек карый?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) мондый килешүне тыя,
ә Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ алар белән разый булсын): «Әгәр дә
килешү вакытында башкарыласы эшнең дәвере һәм һәрберсенең җыйган
уңыштан аласы өлешләре алдан ук билгеләнсә, җиләк-җимеш бакчасын
карау эшенә хезмәтче яллау өчен килешү төзергә ярый», – дип әйткәннәр,
шуңа күрә бу мәсьәләдә аларның фәтвасы кулланыла.
С.: Әл-мөсәка килешүендә нинди агачларларны карау турында сүз бара?
Җ.: Хөрмә, йөзем куакларын һәм башка төрле җиләк-җимеш агачларын,
куаклары һәм үсемлекләре турында, шулай ук патлыҗан (баклажан) турында да.
С.: Мөсәка килешүенең тормышка ашуы-ашмавы нинди тышкы сәбәп
белән бәйле?
Җ.: Агач-куаклар җимеш бирсә, килешү үз көчендә кала, җимеш
бирүдән туктасалар, килешү өзелә.
С.: Мөсәка килешүен тагын нинди сәбәпләр өзәргә мөмкин?
Җ.: Мөзәрага килешүен гамәлдән чыгырган кебек үк мөсәка килешүе дә
килешүчеләрнең берәрсе үлсә1 һәм шулай ук аренда килешүен өзә торган
сәбәпләр булса өзелә.
1
Әл-Кодури шулай дигән, ә «әл-Һидая» авторы болай дигән: «Бакча багу хакындагы килешү
аларның берсенең үлүе сәбәпле дөрес булмый, чөнки эчтәлеге буенча ул яллау килешүедер.
Әгәр җир хуҗасы үлсә, ә уңыш әле өлгермәгән булса, хезмәткәр уңыш өлгергәнче аны багып
үстерергә хокуклы гәрчә варислар моны теләмәсәләр дә. Бу истихсан хөкеменә нигезләнгән
һәм хезмәтчедән зыянны алу өчен килешү үз көчендә кала, яллаучы бу очракта бернинди зыян
китерми. Әгәр дә хезмәтчегә барыбер зыян килсә, ул вакытта варислар өлгермәгән хөрмәне
бүлешергә яки килешү буенча аңа тиешле өлгермәгән хөрмә бәясен түләргә тиеш булалар.
Яки алар өлгермәгән финикларга чыгым чыгарып, аннары шуны хезмәтчедән түләвен таләп
итәргә мөмкиннәр. Әгәр хезмәтче үлсә ул вакытта аның варислары җир хуҗасы теләмәсә дә
аны алыштыра алалар, монда ике якка да файда бар. Әгәр алар хөрмәне өлгермәгән килеш
җыеп алырга, җир хуҗасы алда әйтеп кителгәнчә өчтән берен сайлый. Әгәр алар икесе дә үлсә,
ул вакытта сайлау хокукы хезмәтченең варисларына бирелә, чөнки алар аны алмаштыралар.
Әгәр хезмәтченең варислары аның урынын алырга теләмәсәләр, ул вакытта сайлау хокукы җир
хуҗасының варисларына күчә бу турыда да алда без язган идек».
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С.: Әгәр дә эш беткәч килешүнең дөрес шәкелдә төзелмәгәнлеге ачыкланса, хезмәтчегә хезмәт хакы түләнәме?
Җ.: Әйе, аңа гадәти хезмәт хакы түләнә.
ЭШКӘРТЕЛМИ ҺӘМ ФАЙДАЛАНЫЛМЫЙ ТОРГАН
ТАШЛАНДЫК ҖИРЛӘРНЕ ҮЗЛӘШТЕРҮ ТУРЫНДА
С.: «Эшкәртелми һәм файдаланылмый торган ташландык җир»
дип нинди җирләрне атыйлар һәм шәригать андый җирләрне үзләштерү
мәсьәләсенә ничек карый?
Җ.: «Эшкәртелми һәм файдаланылмый торган ташландык җир» дип
су булмау сәбәпле, яки башка сәбәпләр аркасында эшкәртергә кыен булган
һәм файдаланырга яраксыз булган җирләрне атыйлар. Андый җирләрне
үзләштерергә ярый. Шулай ук бу җир төренә элек яшәгән кешеләрдән калган җирләр дә яисә элек мөселманнарда булган ташландык җирләр дә керә.
Аларны да үзләштерергә һәм эшкәртергә (кулланышка кертергә, файдаланырга) рөхсәт ителә. Андый җир кешеләр яши торган урыннан кычкырып
сөрән салганда ул тавыш ишетмәслек ераклыкта булырга тиеш.
С.: Бу эшне башкару өчен солтанның рөхсәте кирәкме?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) мондый җирләрне
үзләштергәндә солтаннан рөхсәт алуны төп шарт итеп куя. Берәү солтаннан
рөхсәт алып андый җирне үзләштерсә, ул җир аның милке булып санала,
рөхсәтсез үзләштерсә, ул җир аның милке булып саналмаячак. Әбү Йосыф
һәм Мөхәммәд (Аллаһ алар белән разый булсын): «Рөхсәтсез үзләштерсә дә
ул кеше җирнең хуҗасы булып санала», диләр.
С.: Әгәр дә мондый җир зиммий тарафыннан үзләштерелсә, мондый
очракта шәригать ничек хөкем итә?
Җ.: Аңа да мөселманнарга карата кулланыла торган хөкем кулланыла,
ягъни, ул да бу җирнең хуҗасы булып санала.
С.: Ташланган җирнең үзләштерелгәнлеген нинди билгеләрдән белеп
була?
Җ.: Әгәр дә ташландык җир кемдер тарафыннан сукаланса, сугарылса
яисә ул җирдә арыклар казылган булса, кое яисә су тота торган дамбалар
ясалса, яисә ул җирдә нәрсәдер чәчелгән булса, агачлар утыртылса, бу җир
үзләштерелгән булып санала.
С.: Сез үзләштерергә рөхсәт ителгән ташландык җирнең кешеләр яши
торган җирдән ерак булырга тиешлеге турында әйткән идегез – әмма мондый шарт үтәлгән очракта да нәрсәне исәпкә алу мөһим булып тора?
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Җ.: Файдаланылмый торган җир, кешеләр тора торган җирдән ерак
булуына карамастан, кемнеңдер милке булырга мөмкин. Гадәттә, андый
җирләрне я бернәрсә дә чәчмичә ял иттерәләр яисә көтүлек җире итеп файдаланалар. Шунлыктан андый җирләрне һич тә үзләштерергә ярамый.
С.: Казылган кое тирәсендә булган җир биләмәсенең никадәре кое
казучының милке булып санала?
Җ.: Әгәр дә кое дөяләр сугару өчен тотылса, кое янындагы җир
территориясенең үлчәме, су алу шартларына һәм мөмкинчелекләренә карап,
ике төрле булырга мөмкин: әгәр дә су кул белән генә җиңел алына торган
булса – 40 аршын әйләнәсендә; әгәр дә кое суы дөяләр ярдәмендә чыгарыла
торган булса – 60 аршын әйләнәсендә).
С.: Әгәр дә коеның суы, җир өстенә чыгып, агып торса, андый очракта
кое янындагы үзләштерелгән җирнең күләме күпме була?
Җ.: 500 аршын.
С.: Кое казучының кое тирәсендәге җирнең дә хуҗасы булуында нинди
файда бар?
Җ.: Файда аның коесы тирәсендә башка берәүгә кое казу рөхсәт
ителмәвендәдер.
С.: Әл-Фурат (Евфрат) һәм Дәҗлә (Тигр) елгаларының сулары баса
торган җирләрне үзләштерергә ярыймы?
Җ.: Елга сулары җирне гел басып тора торган булса, ярамый, ә гел басып
тормый икән һәм дә ул җирләр кешеләр яши торган җирләргә якын булмасалар һәм солтанның рөхсәте булса, ярый.
С.: Әгәр дә берәр кешенең ташландык җирдә казыган арыгы башка кеше биләмәсе аша үтә торган булса, бу башка кеше җирендәге арык
тирәсе арык хуҗасыныкы буламы яисә юкмы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) әйтүенчә, башка кеше
җиреннән үткән арык тирәсе арык хуҗасыныкы була алмый һәм тиешле дәлиле булмый торып, ул аны дәгъва да итә алмый. Әбү Йосыф һәм
Мөхәммәд исә (Аллаһ алар белән разый булсын): «Арыкның ике як яры да
аныкы булып санала һәм ул ярларны канал хуҗасы йөрү һәм су төбеннән
ләм чыгару өчен куллана ала» дигәннәр.
С.: Әгәр дә берәү ташландык җирне, үзенеке итәргә теләп, берәр нәрсә
белән билгеләп киткән булса (әйтик, ташлар белән), аңа солтан бу җирне
үзләштерергә вакыт бирәме?
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Җ.: Солтан аңа билгеләп куйган җирен өч ел дәверендә үзләштерергә
мөмкинчелек бирә. Бу вакыт узса, җир икенче кешегә бирелә1.
СӘҮДӘ БЕЛӘН ШӨГЫЛЬЛӘНЕРГӘ РӨХСӘТ АЛГАН
КОЛ ЯИСӘ САБЫЙ БАЛА (ӘЛ-МӘЭЗҮН)
С.: Кем ул «мәэзүн»?2
Җ.: «Әл-мәэзүн» дигән төшенчә – «Хокуклары чикләнгән кешеләр турында» дигән бүлектә каралган «әл-хәҗер» төшенчәсенең капма-каршысы
була (мәсәлән, колның яисә сабый баланың сату-алу эшен башкарырга хокуклы булуы). Без бу бүлектә сәүдә белән шөгыльләнергә (сәүдә вәкаләтлеген
башкарырга) рөхсәт алган кол һәм сабый бала эшчәнлеге мәсьәләләрен
ачыкларбыз.
С.: Сәүдә белән шөгыльләнергә рөхсәт алган кол хуҗасының милке
белән ничек эш итә ала?
Җ.: Әгәр дә хуҗа колына сәүдә белән шөгыльләнергә бернинди дә
чикләр куймыйча рөхсәт биргән икән, колның барча төрле сәүдә эшләре
белән дә шөгыльләнергә хакы бар. Ул хуҗасының вәкиле буларак сәүдә
эшендә сата һәм сатып ала, милекне саклауга куя, кәфаләт (залог)
килешүләре төзи ала. Әгәр дә хуҗа аңа бер генә төрле сәүдә эшен ышанып
тапшыра икән, ул фәкать шул сәүдә өлкәсенә генә кагылган эшләрнең барчасын да башкара ала.
С.: Әгәр дә хуҗа колына берәр нәрсә, әйтик, күлмәк яисә азык сатып
алырга кушса, мондый эш кушуны колга «мәэзүн» статусын (хокукын) бирү
дип санарга буламы?
Җ.: Юк, санап булмый. Бу хуҗаның үз колына базарга чыгу белән бәйле
булган бер эш йөкләве генә булып санала. Мондый очракта кол сәүдә эшләре
белән берничек тә шөгыльләнә алмый (ягъни, сәүдә эшендә хуҗасының
вәкиле була алмый).

1
Мөселманнар җир салымыннан файда алырлар иде, әгәр андый файда булмаса, ул тизрәк
теләгенә ирешү өчен җирне башкага бирә. Җирне ташлар белән билгеләп кую ул әле үзләштерү
түгел. Аның нигезендә ул шәхси милек хуҗасы булыр иде. Үзләштерү ул җирне эшкәртү, ә
ташлар кую ул биләмәне билгеләү генә. Элегрәк җирне ташлар куеп чикләрен билгеләгәннәр,
яки башка кешенең ташлар куюына карап ул бу җирне үзләштергән дигәннәр. Ләкин, асылда,
ул җир беркемнеке дә түгел, һәм бу дөрес («әл-Һидая»дән).
2
«Мәэзүн» (гарәпчә сүз) – ясалышы буенча кайтым юнәлешендәге сыйфат фигыль
буларак «рөхсәтләнгән», «рөхсәтле ителгән» рәвешендә тәрҗемә ителергә тиеш (фәнни
мөхәррир иск.).
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С.: Сәүдә эшендә вәкил булган колның үз өстендә булган әҗәтләре,
аның кемнең дә булса милкен хаксыз рәвештә үзләштерүе яисә кемнең дә
булса милкен сакларга алуы турында икърар итүе дөрес булып таныламы?
Җ.: Әйе, таныла.
С.: Сәүдә эшендә хуҗасының вәкиле булган кол өйләнә аламы?
Җ.: Юк, шулай ук ул сатып алган колларны һәм кәнизәкләрне дә
өйләндерә алмый.
С.: Ә аның үзе сатып алган кол белән әл-мөкәтәбә килешүе төзергә
хакы бармы яисә үзе сатып алган колны акча түләтеп азат итә аламы?
Җ.: Аның андый хокукы юк.
С.: Сәүдә эшендә хуҗасының вәкиле булган кол кемгәдер бүләк яисә садака бирә аламы?
Җ.: Юк, аңа бүләк бирергә яисә әйберләр белән алмашырга рөхсәт ителми. Аз күләмдә кемгәдер ризык бирә ала һәм үзен ашатканнарга карата сыйхөрмәт күрсәтә ала.
С.: Әгәр дә сәүдә эшендә вәкил итеп билгеләнгән колның эшләү дәверендә
әҗәтләре барлыкка килсә, ул әҗәтләрне кем түләргә тиеш?
Җ.: Андый очракта ул кол сатыла. Әҗәтен каплар өчен аны әҗәт
бирүчеләргә дә сатарга мөмкин. Ул колның хуҗасы аның бурычын түләргә
теләмәсә аны сатудан кергән акча әҗәткә бирүчеләр арасында бүленә. Әгәр
дә шуннан соң да ул колның әҗәте түләнеп бетмәсә, ул кол ирекле булгач
әҗәтен түләп бетерергә тиеш була.
С.: Әгәр дә сәүдә эшендә вәкил итеп билгеләнгән колның әҗәте булып,
ул шул әҗәтен үзенең булган барча милке һәм үзенең сатылыш бәясе белән
каплый алырлык булса, бу очракта колның хуҗасы колының милке белән
идарә итә аламы?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә, хуҗа колының
милке белән идарә итә алмый (шул исәптән, колының колларын да азат итә
алмый). Ә аның шәкертләре (Аллаһ алардан разый булсын): «Хуҗа колының
милке хәтта әҗәтен капларлык булса да аның милке белән идарә итә ала» –
дигәннәр.
С.: Хуҗа үзенең әҗәтле булган сәүдә итүче колын (мәэзүн колын) ирекле итә аламы?
Җ.: Әйе, ирекле итә ала. Әмма колның бәясе хисабына аның әҗәтләрен
түләргә тиеш була. Шуннан соң да аның әҗәтләре түләнеп бетмәсә – ул
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очракта кол үзенең түләнелми калган әҗәтләрен, азат булгач, үзе түләп
бетерергә тиеш була.
С.: Сәүдә итүче мәэзүн кол үзенең хуҗасына әйберләр сата аламы?
Җ.: Әгәр дә сәүдә итүче колның әҗәте булса, ул хуҗасына уртача яисә
югары бәягә әйбер сата ала, ә түбән бәягә сата алмый. Әгәр дә инде аның
әҗәте булмаса, алар арасында сату-алу була алмый1, чөнки кол – ул болай
да хуҗаныкы.
С.: Хуҗа сәүдә итүче колына әйбер сата аламы?
Җ.: Сата ала уртача яисә түбән бәягә, тик кол тарафыннан акча алдан
түләнгән булырга тиеш. Колы әҗәтле булса, югары бәягә сатырга тиеш
түгел.
С.: Ә хуҗа колына әҗәткә саткан товарын колы ул товарны сатып
алганчы үзендә тота аламы?
Җ.: Алай итәргә рөхсәт ителә.
С.: Хуҗа колын сәүдә вәкаләтлегеннән мәхрүм итсә, кол нинди хәлдә кала?
Җ.: Кол әл-мәэзүн хәленнән әл-хәҗер хәленә күчә, ягъни аның сәүдә
эше белән шөгыльләнү хокуклары туктатыла һәм ул хокуксыз кеше булып
кала. Хуҗага мондый очракта бу үзгәреш турында базардагы сатучыларның
күбесенә алдан ук белдереп куярга кирәк2.
С.: Кол сәүдә вәкаләтлегеннән үзеннән-үзе мәхрүм була аламы?
Җ.: Кол сәүдә вәкаләтлегеннән үзеннән-үзе ошбу очракларда мәхрүм
була: я хуҗасы үлсә, я хуҗасы акылдан язса, я хуҗасы мөртәт булып дошманнар ягына чыгып китсә3. Шулай ук кол үзе хуҗасыннан качса; колхатын (кәнизәк) хуҗасыннан бала тапса.
1
Чөнки әгәр сатылган туар, аңарга түләү алганчы тапшырылса, бу очракта ул түләү
колның хуҗасына тиешле, ләкин кол үз хуҗасына бурычлы була алмый. Әгәр туар өчен түләү
гамәлдә булмаса, ул аңа түләмичә тапшырган кебек килеп чыга, ә андый сату рөхсәт ителми.
Гамәлдә булмау дигәндә, тапшыру һәм түләүне таләп итү һәм хуҗаның сатылган туарны кире
таләп итәргә хакы булуы күз алдында тотыла («әл-Җәүһәр»дән).
2
Алар аның белән килешү төзергә рөхсәт ителгән булуына ышаналар, һәм аңа бурычка
бирергә рөхсәт ителгәнне күздә тоталар. Ләкин бу ышану вәкаләтнең тапшырылган булуы турында белү нәтиҗәсендә генә мөмкин. Әл-мәэзүн хәлендә булу туктатылырга мөмкин, шуның
өстенә бу турыда базардагы күпчелекнең белүе дә шарт булып тора («әл-Җәүһәр»дән).
3
Әбү Хәнифә, (Аллаһ аңардан разый булсын) әгәр кол тулысынча акылдан язса, ул эшләү
сәләтен дә югалта, әгәр ул диннән чыкса, мөселманнарга каршы булган тараф җирләренә
китсә, ул эшләү сәләтен диннән чыккан вакытта ук югалта, дип саный. Башка ике имам, (Аллаһ
алардан разый булсын),ул эшкә яраклылыгын дошман иленә күчкәч кенә югалта диләр («әлҖәүһәр»дән).
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С.: Әгәр дә кол сәүдә вәкаләтлегеннән мәхрүм ителгәннән соң үзенең
әҗәтле булуы яисә ул кемнеңдер милкен үзләштерүе, яисә кемнеңдер милкен сакларга алуы турында икърар итсә, аның сүзләре кабул ителәме?1
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) аның кулында милек булса
кабул ителә, ди. Ә аның шәкертләре (Аллаһ алардан разый булсын): «Аның
икърары кабул ителми», дигәннәр.
С.: Бер баланың вәлие аңа сәүдә вәкаләтлеген йөкли аламы?
Җ.: Әгәр дә сабый бала сәүдә эшен аңлы рәвештә башкара ала торган
булса, – аңа да, колларга да сәүдә эшен башкару вәкаләтлеге бирелеп, сәүдә
эше белән шөгыльләнергә рөхсәт ителә.
ВАКЫФ
(МОХТАҖЛАР ФАЙДАСЫНА МИЛЕК ТАПШЫРУ)
С.: Нәрсә ул «вакыф»?
Җ.: Гарәп телендә «вакыф» сүзе «туктату» дигәнне аңлата. Шәригать
төшенчәсе буларак – милек иясе тарафыннан милекне мохтаҗлар файдасына садака итеп тапшыру2 димәктер.
С.: Вакыф хөкеме шәригатькә ни өчен кертелгән?
Җ.: Вакыф хөкеме шәригатькә мохтаҗлар3 вакыфтан, ягъни садака
итеп калдырылган малдан файдалана алсыннар өчен һәм вакыфны калдыручы мал иясе тарафыннан мохтаҗларга аның үлеменнән соң да даими
рәвештә бер дә тукталмыйча садака килеп торсын өчен кертелгән. Болай
итү Пәйгамбәребезнең (с. г. в.): «Кеше үлгәннән соң өч нәрсәдән кала аның
бөтен гамәлләре туктала. Ул өч нәрсә: дәвамлы садакасы, кешеләргә калдырган файдалы гыйлеме һәм аның өчен дога кылучы изге балаларыдыр»
(Мөслим) дигән сүзләренә кайтып кала.
С.: Хуҗаның милке кайчан вакыфка күчкән булып, ягъни үзенә кире
кайтмый торган булып санала башлый?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча: милекнең
вакыфка тапшырылуын казый расласа, ул милек вакыф булып санала баш1
Аның кулында булганны тануы бу милекнең кем тарафыннан булса да аңа ышанып тапшырылган, яки ул аны үзе кемнәндер тартып алган, яки ул үзенең бурычын таныган дигәнне
аңлата.
2
Әбү Хәнифә, (Аллаһ аңардан разый булсын) фикере буенча бу шулай, ә башка ике имам
(Аллаһ алардан разый булсын) фикере буенча ,бу милекне тотып тору шәригать хөкеме буенча,
Аллаһ Тәгаләнең шәхси милке була.
3
Ул байлар да вакыфтан файдалансын өчен, мәсәлән, мәчетләрдә намаз укый алсын өчен
гомумиләштерүче сүз кулланды.
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лый һәм хуҗасына кире кайтмый торган була. Моннан тыш милек хуҗасы
үзе: «Мин үлгәч, минем малым (йортым)... вакыфка күчә» – дип васыять
итсә1, ул милек вакыф булып санала башлый.
Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын): «Аның үз милегенә булган хокукы васыять сүзе белән («Вакыфка тапшырам» дигән сүзе белән) үк юкка
чыга», – дип әйткән. Мөхәммәд (Аллаһ аннан разый булсын) әйтүе буенча, вакыфка милкен тапшыручы вакыф эшен башкарыр өчен җаваплы кеше
(вәкил) билгеләмичә, аның үз милкенә хуҗа булу хокукы югалмый.
С.: Вакыф итеп тапшырылган милек вакыфны файдаланучының милке
булып саналамы?
Җ.: Вакыф дип васыять ителгән милек васыять итүче кешенең дә
милкеннән чыга, вакыфны файдаланучының да милке булып саналмый.
С.: Галимнәр милекнең вакыфка әверелүен нинди шарт белән бәйлиләр?
Җ.: Әбү Хәнифә һәм Мөхәммәд (Аллаһ алардан разый булсын) фикерләре
буенча, әгәр дә вакыф милке тулаем рәвештә бер файдалы юнәлешкә һәм
эшкә вакыты чикләнмәгән һәм бер дә туктатылмый торган рәвештә сарыф
ителә торган булса гына – ул милек чын вакыф булып санала2. Ә Әбү Йосыф исә (Аллаһ аннан разый булсын) әйткән: «Әгәр дә ул кешенең вакыф
итеп калдырган милке алдан билгеләп куелган файда исәбенә хезмәт итүен
тәмамласа, андый очракта вакыф барыбер тукталган булып саналмый.
Андый очракта вакыф милкен башка вакыф максатларына да кулланырга
мөмкин)» – дигән.
С.: Берничә кешенең өлешләргә бүленгән уртак милеген вакыф итеп
калдырырга буламы?
Җ.: Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) фикеренчә, була.
Ә Мөхәммәд (Аллаһ аннан разый булсын): «Болай эшләргә рөхсәт ителми»,
дигән3.
1
Әбү Хәнифә (Аллаһ аңардан разый булсын) фикере буенча, [милек хуҗасының шәхси
милеге булудан туктасын өчен] ике әйбер генә мәҗбүри – яки бу турыда казый карар чыгара,
яки ул аның васыяте нигезендә аның шәхси милке булудан туктый. Ике имам фикере буенча, бу
моңардан башка да башкарыла, моны күпчелек галимнәр әйтәләр һәм бу дөрес фикер.
Мөхәммәд (Аллаһ аңардан разый булсын) фикеренчә милек, һичшиксез, җаваплы кешегә
тапшырылырга тиеш, чөнки ул Аллаһы Тәгаләнеке булырга тиеш («әл-Һидая»дән).
2
Болай итү, мәсәлән, шундый сүзләр белән гамәлгә ашырыла: «Мин бу милекне вакыф иттем, Бөек Аллаһ разыйлыгы өчен фәләннең балаларына, алар үз нәселләрен дәвам иткән чорга
кадәр, ләкин әгәр аларның нәселе тукталса, яки бетсә, аңардан кергән керем ярлыларга булсын,
чөнки ярлылыкның эзләре беркайчан да бетми» («әл-Җәүһәр»дән).
3
Бу фикерләрдә аерымлыклар милекнең бүленүе рөхсәт ителгәнгә күрә килеп чыга.
Ә бүленми торган милеккә кагылышлысы Мөхәммәд (Аллаһ аңардан разый булсын) фикеренчә
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С.: шәригать күчемсез мөлкәтне вакыф итеп калдырырга рөхсәт
итәме?
Җ.: Күчемсез мөлкәтне вакыф итеп калдырырга рөхсәт ителә.
С.: Күчемле мөлкәтне һәм үзгәрә торган мөлкәтне вакыф итеп калдырырга шәригать рөхсәт итәме?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) «рөхсәт ителми» ди.
Ә Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) әйткән: «Әгәр дә берәү үзенең
сыерлар утарын һәм анда эшләүче колларын вакыф итеп калдырырга теләсә,
бу рөхсәт ителгән эш була». Мөхәммәд (Аллаһ аннан разый булсын) «Аллаһ
юлында терлек һәм атланып йөри торган хайваннарны һәм сугыш коралларын вакыф итеп калдырырга ярый», дигән.
С.: Шәригать вакыф милкен сатарга, кемгәдер күчерергә (бирергә)яисә
кешеләргә бүлеп таратырга рөхсәт итәме?
Җ.: Вакыф милкен сатарга яисә кемнеңдер исәбенә күчерергә рөхсәт
ителми. Бүленә торган милекне, Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын)
фикере буенча, бүләргә ярый.
С.: Әгәр җир хуҗасы җирен вакыф итеп игълан итсә һәм шул җирдә
мәчет төзесә, мәчет төзелгән урын аның милкеннән кайчан чыга?
Җ.: Әбү Хәнифә һәм Мөхәммәд (Аллаһ алар белән разый булсын)
фикерләре буенча, җир хуҗасы мәчетнең җирен үзенең җиреннән аермыйча (ягъни, кешеләр мәчеткә барыр өчен аерым юл салмыйча һәм кешеләргә
мәчәттә намаз укырга игълан итмичә торып, мәчет җире аның милкеннән
чыкмаган булып саналачак. Һәм ул шушы эшләрне башкарганнан соң гына
мәчеттә берәр кеше намаз укыса, мәчет җире аның милкеннән чыгачак1.
Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) исә әйткән: «Бу җир ул кешенең
милкеннән «Мин мәчет төзедем» дип әйтүеннән соң ук чыгачак».

ошбудыр: ул гомуми булуга карамастан шулай ук вакыф була ала, чөнки гамәлгә кергәнгә күрә
ул аны бүләк һәм садака итеп саный. Искәрмә булып мәчет һәм зират тора – монда вакыф гомуми милеккә мөнәсәбәтле, бүленә Әбү Йосыф (Аллаһ аңардан разый булсын) фикере дә шулай
(«әл-Һидая»дән).
1
Бүленүгә кагылганда аның Аллаһ Тәгалә разыйлыгы өчен болай гына булырга мөмкин
булуы белән аңлатыла. Анда намаз кылуга килгәндә, Әбү Хәнифә һәм Мөхәммәд (Аллаһ
алардан разый булсын) фикере буенча, милекне тапшыру вакыйгасы булырга тиеш. Тапшыру кешеләргә шул мәчеттә намаз укырга рөхсәт итү рәвешендә була. Кешеләр намаз укыса,
димәк бу мәчет вакыф итеп тапшырылган һәм кабул ителгән булып санала. Мөхәммәд (Аллаһ
аңардан разый булсын) фикеренчә, шарт булып, анда җәмәгать намазы укылу тора. Чөнки
мәчет, нигездә, шуның өчен салынган була («әл-Җәүһәр»дән).
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С.: Ә вакыфка дип бирелгән чишмәләр, кунакханәләр, мосафир йортлары һәм каберстан җирләре кайчан вакыф хөкеменә күчәләр?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, казый вакыфка дип бирелгән чишмәләр, кунакханәләр, мосафир йортлары һәм каберстан җирләренә карата хөкем чыгарганчы алар вакыфка бирүченең милке булып саналалар.
Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) «Вакыфны хуҗаның милегеннән
аеру өчен аның (бу турыда әйткән) сүзе җитә» ди. Мөхәммәд (Аллаһ аннан
разый булсын) әйткән: «Кешеләр чишмәдән эчә башласалар, кунакханәгә
(мосафир йортына) урнашсалар, каберстанга мәетләр күмә башласалар – бу
милек хуҗасының милкеннән аерылган булып санала».
С.: Әгәр вакыф милеге табыш китерсә, ул табыш белән вакыф өчен
җаваплы кеше (вакыф вәкиле) нәрсә эшләргә тиеш?
Җ.: Ул вакыф калдыручы бу шартны васыятендә әйтүенә яисә әйтмәвенә
карамастан бу табышны вакыф эше файдасына, вакыфны үстерүгә һәм
камилләштерүгә сарыф итәргә тиеш.
С.: Әгәр дә берәү үз йортын вакыф итеп тапшырган икән, ул йортны
кем карап һәм төзекләндереп торырга тиеш?
Җ.: Йортны карап һәм төзекләндереп тору вазыйфасы шул йортта яшәп
торган кешегә йөкләнә. Әгәр дә ул кеше хәленнән килмәү яисә ярлы булу
сәбәпле бу эштән баш тартса, ул вакытта казый бу йортны арендага бирә һәм
аренда хисабына йортны карата һәм төзекләндертә. Йортны тиешле хәленә
китергәч, казый аны шунда яшәргә хаклы кешегә кире кайтара.
С.: Әгәр дә вакыф йорты җимерелсә, аның хәрабәләре (калдыклары)
белән нишлиләр. Аларны шул вакыфка хаклы булган кешеләр үзара бүлешә
алалармы?
Җ.: Казый аларны кирәк-яракка саклап тотып фәкать вакыф эшенә файда китерә торган максатларда гына кулланырга тиеш. Вакыф калдыклары
мохтаҗларга бүленеп бирелми.
С.: Вакыфтан килгән табышны вакыф бирүче кеше үзенә ала аламы
яисә ул кеше вакыф эше белән идарә итә аламы?
Җ.: Әбү Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) бу сорауга уңай җавап бирә.
Мөхәммәд исә (Аллаһ аннан разый булсын), киресенчә – «Алай эшләргә
ярамый» ди1.
1
«Әл-Бәхер әр-раикъ» авторы әйтә: «Ягъни, милекне вакыф итеп белдергәндә ул шундый
шарт куйса, бу шарт игътибарга алына. Беренчесенә кагылышлы Әбү Йосыф (Аллаһ аңардан
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ТАБЫЛДЫК ҺӘМ ТАШЛАНДЫК БАЛА
(ӘЛ-ЛӘКЫЙТ) ТУРЫНДА
С.: Әгәр берәү малай яисә кыз булган табылдык бала тапса, ул кеше
бала белән нишләргә тиеш?
Җ.: Ул кеше баланы югалмасын яисә үлмәсен өчен үзенә алырга тиеш.
Андый табылган баланы «әл-ләкыйт» дип атыйлар.
С.: Баланы тапкан кеше ул баланы үзенә алса, ул бала кем хисабына
каралырга тиеш?
Җ.: Дәүләт казнасы хисабына.
С.: Бер кеше табылдык баланы үзенә алган, икенче кешенең аны (баланы) аңардан алырга хакы бармы?
Җ.: Юк, алырга хакы юк.
С.: Әгәр дә кемдер «Бу бала – минеке» дисә, аның сүзенә ышаныргамы?
Җ.: Әгәр дә ул ант итсә, ышанырга кирәк.
С.: Әгәр дә «Мин – бу баланың атасы» дип ике кеше дәгъва кылса, бу
очракта нишләргә?
Җ.: Әгәр дә аларның берсе баланың тәнендәге аерым билгеләрен әйтә
икән, шул кеше баланың атасы дип таныла. Әгәр дә дәгъвачылар икесе дә
бер үк вакытта килеп баланы таләп иткәндә һәм шул вакытта аларның берсе
дә баланың билгеләрен әйтә алмыйлар икән, бу очракта бала икесенеке дә
булып санала. Дәгъвачылар бер үк вакытта сорап килмәгән очракта, бала
беренче булып сорап килгән кешенеке булып санала.
С.: Әгәр дә бала мөселманнар җирендә табылса һәм бу баланы бер зимми «Бу – минем улым» дип дәгъваласа, аның сүзе дөрескә алынамы?
Җ.: Әйе, аның үз баласын кайтартуны таләп итәргә хакы бар, әмма аңа
кайтарылган бала мөселманнар җирендә табылу сәбәпле, мөселман булып
саналачак.
разый булсын) фикере буенча бу рөхсәт ителә, ләкин Мөхәммәд, (Аллаһ аңардан разый булсын) сүзләре буенча вакыфның мәҗбүри шарты вакыфны аны кулланучыга тапшырудыр. ӘсСадр әш-Шаһид әйтә: «Фәтва Әбү Йосыф, (Аллаһ аңардан разый булсын) сүзләренә нигезләнә,
моны Һилал әйтә һәм бу мәзһәбнең төп фикере һәм Һилал үзенең «әл-Вакыф»ында «искә ала
һәм йомгаклап әйтә: «Әгәр вакыфка нигез узенең идарә итүче булачагы хакында салучы шарт
куйса, ул вакытта Әбү Йосыф (Аллаһ аңардан разый булсын) фикере буенча вакыф та шарт та
дөрес. Ә Мөхәммәд һәм Һилал (Аллаһ алардан разый булсын) фикере буенча вакыф һәм шарт
икесе дә дөрес түгел ... Һилалдан бу турыда төрле фикерләр тапшырыла».
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С.: Әгәр зимминың баласы мөселманнар кармагында булган насаралар
яисә яһүдләр җирендә (чиркәүдә, синагогада) табылса, мондый очракта
бала кем булып санала (мөселман булыпмы, зимми булыпмы)?
Җ.: Зимми булып санала.
С.: Әгәр дә берәү табылган баланы үзенең колы дип дәгъваласа, аның
сүзе дөрес дип, кабул ителәме?
Җ.: Юк, табылган бала ирекле булып санала.
С.: Әгәр дә кол «Бу – минем улым» дип дәгъва белдерсә, аның сүзләре
дөрескә алынамы?
Җ.: Әйе, дөрескә алына, ләкин аңа кайтарылган бала ирекле булып
санала.
С.: Әгәр дә табылган бала янында берәр әйбер булса (бизәнү әйбере,
мал, акча – тәрҗемәчедән) – ул әйбернең хуҗасы кем булачак?
Җ.: Ул әйбернең хуҗасы бала үзе була, чөнки ул әйбер аның кулында яки
янында булган. Димәк, милек иясе булып табылдык бала санала.
С.: Баланы тапкан һәм аны үзенә алган кеше ул баланы өйләндерә аламы һәм баланың милкен куллана аламы?
Җ.: Юк, тапкан баланы ни өйләндерергә, ни аның милкен кулланырга
аның хоккукы юк. Баланың милкен ул фәкать аны тәрбияләргә (ашатырга,
киендерергә) генә сарыф итә ала.
С.: Әгәр дә берәү ташландык балага бүләк ясаса, ул бүләкне кем алачак?
Җ.: Ул бүләкне баланы тапкан кеше ала.
С.: Ташландык баланы һөнәргә өйрәтү максаты белән укырга бирергә
яисә ялчы итеп кемгә булса да бирергә ярыймы?
Җ.: Бу рөхсәт ителә1.
ТАБЫЛГАН ӘЙБЕР (ӘЛ-ЛУКЪТӘ) ТУРЫНДА
С.: «Табылган әйбер» дип нинди әйберне атыйлар?
Җ.: Ташлап калдырылган яки2 иясез мал «табылган әйбер», «табылдык»
дип атала.
1
Бу фикер, әл-Кодуридан аның «Мохтасар»ында, ләкин «әл-Җәмигъ әс-сагыйр»да, ул аны
яллау өчен бирә алмый диелә һәм анда моның шәлтәгә лаек нәрсә булуы турында да әйтелә
(«әл-Һидая»дән).
2
Югалту яисә онытып калдыру нәтиҗәсендә (тәрҗемәчедән).
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С.: Табылган әйберне алырга ярыймы?
Җ.: Әгәр дә табучы кеше бу әйбер югалып әрәм булырга мөмкин дип
курыкса, ул аны алырга тиеш, курыкмаса – алу тиеш түгел, гәрчә рөхсәт
ителсә дә. Алган очракта бу кеше үзенең табышы турында шәһидләр чакырып «бу табышны саклар өчен һәм хуҗасына кайтарыр өчен алдым» дип
игълан итергә тиеш. Табылган малның саклануы бу кешенең өстендә кала.
С.: Табылган әйберне алган кеше үз өстенә нинди җаваплылык ала?
Җ.: Әгәр дә табылган малның бәясе 3 дирһәмнән кимрәк булса, бу табыш
турында берничә көн дәверендә игълан ителергә тиеш, әгәр дә табышның
бәясе 10 дирһәм яки аннан да артык булса – бер ел1 дәверендә игълан ителергә
тиеш. Бу вакыт эчендә малның хуҗасы табылса, мал үз хуҗасына тапшырыла,
табылмаса – мал садака итеп берәр мохтаҗ кешегә бирелә.
С.: Әгәр табылдык турында игълан итеп тору вакыты узганнан соң
яки табылган әйбер садака итеп бирелгәннән соң аның хуҗасы табылса,
бу очракта мәсьәлә ничек хәл ителә?
Җ.: Хуҗаның ирегендә: я ул югалткан малының садакага әверелүе белән
килешә һәм аны садака итеп калдыра; яисә табучыдан малының бәясен
таләп итәргә хаклы.
С.: Табылган хайваннарны (сарыкны, сыерны яисә дөяне) алырга ярыймы?
Җ.: Ярый.
С.: Әйтик, бер кеше югалган хайван табып, аны үз малы-акчасы хисабына асраса (тәрбияләсә), аңа киткән чыгымнар кем тарафыннан каплана?
Җ.: Әгәр дә табылдык малны асрау ул малны табучыга казый тарафыннан йөкләтелгән булса, табучыга хайванның хуҗасы түли, әгәр дә хайван
асрау эше аңа казый хөкеме белән йөкләнмәгән булса, асраган кешегә акча
түләнми. Бу очракта асрау эше иганәчелек кенә булып санала.

1
Бу Әбү Хәнифәдән (Аллаһ аңардан разый булсын) тапшырылган бер фикер. Аның
«берничә көн» сүзләре «моны солтан ничек кирәк дип саный шуңа туры китереп», дигәнне
аңлата. Мөхәммәд (Аллаһ аңардан разый булсын), «әл-Асыл» китабында бу чорны бер ел итеп
билгели, кечкенә һәм зур арасында аерымлык ясамый. Маәлик һәм әш-Шәфигый да шулай
диләр. Берәүләр бу куелган вакыт мәҗбүри була алмый, һәм бу малны табучыга, табылдык
турында кешеләргә белдерергә мөмкинлек бирелә, ул хуҗасы таләп итмәячәгенә инангач, аны
садака итеп бирә, диләр. Әгәр табылган әйбер саклана торган әйбер булмаса, аның турындагы
хәбәр ул әйбер бозылганчы таратыла, аннан соң ул садака итеп бирә. Әйбер табылу турындагы белдерү җамигъ мәчетендә ясала, чөнки бу югалтучыны тизрәк табарга ярдәм итә («әлҺидая»дән).
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С.: Әгәр хайванны асрау өчен тотылган акча хайванның бәясеннән артса, асраучыга нишләргә?
Җ.: Ул кеше бу турыда казыйга белдерә. Хайваннан файда алып була
торган булса, казый аны арендага бирә, һәм шул аренда акчасы хайван асрауга бирелә. Әгәр дә хайван файда китерә торган булмаса, я аны кулланып булмаса, я аны карау чыгымы бәясеннән артса, ул хайван казый хөкеме
белән сатыла һәм саткан акчасы саклана. Әгәр дә хайван сатылмаса, аның
чыгымнарын хуҗасы түләргә тиеш була.
С.: Әгәр дә табучы кеше казый хөкеме белән хайванны үз акчасына асраган булса, аңа үзеннән чыккан чыгымнарны каплаттырмыйча хайванны
хуҗага бирмәскә хакы бармы?
Җ.: Әйе, аның мондый хакы бар.
С.: Табылган әйберне хуҗаның дәгъвасына гына нигезләнеп кире бирү
дөрес буламы?
Җ.: Юк, табылган әйбергә дәгъва итүче, ачык дәлилләр китереп, малның
үзенеке икәнлеген исбатларга тиеш.
С.: Дәгъва кылучы малның үзенеке икәнлеген исбатлаганда ачык
дәлилләр китерә алмыйча малның билгеләрен һәм сыйфатларын гына тасвирласа, бу очракта табучыга карата шәригать хөкемнәре нинди була?
Җ.: Табучы кешегә малны дәгъвачыга кире кайтарырга рөхсәт ителә.
Әмма мәхкәмәдә табучының табышын кире кайтарырга мәҗбүр итмиләр.
С.: Табыш турында белдерү биргәннән соң, белдерү өчен каралган вакыт узгач (белдерүдән соң берничә көн яисә бер ел узгач), ул табыш кемгә
садака итеп бирелә?
Җ.: Тапкан кеше табышын ярлы кешегә бирә, бай кешегә бирү тиеш
түгел.
С.: Ә үзе шул тапкан әйберне куллана аламы?
Җ.: Әгәр ул бай булса, куллана алмый. Ярлы булса, кулланганыннан
зыян юк.
С.: Әгәр табыш табучы үзе бай булып, табышын үзенең ярлы туганннарына (әтисенә, әнисенә, башка чыккан баласына, хатынына) садака итеп
бирә аламы?
Җ.: Әйе, бирә ала.
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С.: Әл-Хәрам җирлегендә табылган әйбернең (лукътәнең) һәм ӘлХәрам җирлегенең читендә табылган әйбернең берәр аермасы бармы?
Җ.: Бернинди дә аермасы юк. Шәригать хөкемнәре кысаларында алар
бер үк нәрсә булып каралалар.
ГЕРМАФРОДИТЛАР (ӘЛ-ХӨНСӘ) ТУРЫНДА
С.: Яңа туган балада хатын-кыз һәм ир-ат җенесләре булса, аны
«хөнсә» диләр. Андый кешеләргә карата шәригатьтә нинди хөкемнәр
билгеләнгән?
Җ.: Әгәр дә ул ир-ат җенес әгъзасыннан бәвел итсә – малай була, хатынкыз җенес әгъзасыннан бәвел итсә – кыз була.
С.: Әгәр ике әгъзасыннан да бәвел итсә, ул вакытта аның ир-атмы яисә
хатын-кызмы икәнен ничек ачыклап була?
Җ.: Бәвел кайсы әгъзасыннан беренче булып килә, шуннан белеп була.
Әгәр дә ике әгъзасыннан дә бәвел бергә килә икән, ике имам фикере буенча (алардан Аллаһ разый булсын), ул вакытта кайсысыннан күбрәк бәвел
килгәнен карарга кирәк, гәрчә Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын)
«Бәвел күләме исәпкә алынмый» дип әйткән булса да.
С.: Гермафродитның җенесен тагын нинди билгеләр күрсәтергә
мөмкин?
Җ.: Әгәр балигъ булгач, аның сакалы үсеп чыкса яисә ул хатын-кыз
белән җимагъ кылырга омтылса яки кылса, бу гермафродит кеше ир-ат
була. Әгәр дә инде аның, хатын-кызларныкы кебек, күкрәкләре үссә, яисә
күкрәкләрендә сөт барлыкка килсә, яисә аның җенси әгъзасыннан хәез
килсә, яисә ул хатын-кыз җенси әгъзасы аша җимагъ кыла торган булса,
яисә балага узса, бу гермафродит кеше хатын-кыз була.
С.: Әлеге әйтелгәннәрнең берсе дә күренмәсә, ул чакта аның турында
нинди хөкем чыгарыла?
Җ.: Бу кеше «хөнсә мөшкел» («билгесез хөнсә» – «кыз-тәкә») дип атала.
С.: Намазда «хөнсә мөшкел» кайда басып торырга тиеш?
Җ.: Ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында (огланнар артында)1 торыр.
1
Хөнсә мөшкел мөнәсәбәтендә нигез булып, шундый шәригать нормалары кулланыла:
аларны моңа зур ышаныч белән кулланып була, һәм аларда аның үзенчәлекләрен исәпкә алырга тулысынча мөмкинлек бирелә. Аңа карата карар чыгарырга кирәкми. Әгәр ул ирләр һәм
хатыннар рәтеннән артта басса, ул вакытта бу хатын дигән шик туарга мөмкин, шул ук вакытта
аңа ирләр белән бер рәткә дә басарга ярамый, аларның намазы бозылмасын өчен, һәм хатын-
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С.: «Хөнсә мөшкел» атасының мирасыннан нәрсә ала?
Җ.: Әбү Хәнифә (Аллаһ аннан разый булсын) фикере буенча, ул мирас
алуда хатын-кыз булып санала. Мәсәлән, әти кеше үлсә һәм аның улы һәм
хөнсә мөшкел булган баласы калса, атаның мирасы өчкә бүленә һәм шуның
⅔ өлеше улына, ә ⅓ өлеше хөнсә мөшкел булган баласына бүлеп бирелә.
Әбү Йосыф һәм Мөхәммәд (Аллаһ аларның икесе белән дә разый булсын) әйтүләренчә, хөнсә мөшкел мирас бүлешендә ир-атның да һәм хатынкызның да яртышар өлешләрен ала әш-Шәгъбигә нигезләнеп (Аллаһ аннан
разый булсын).
С.: Әш-Шәгъби сүзләренә нигезләнеп хөкем чыгарган Әбү Йосыфның
һәм Мөхәммәднең хөкемнәре (Аллаһ алардан разый булсын) бу мәсьәләдә
бердәмме яисә ихтилафлымы?
Җ.: Әш-Шәгъби сүзләрен аңлатканда алар арасында ихтилаф бар. Әбү
Йосыф (Аллаһ аннан разый булсын) әйткән: варислар булып ир кеше һәм
хөнсә калсалар, мирас 7 өлешкә бүленә, шуның 4 өлеше ир кешегә, 3 өлеше –
хөнсәгә була. Ә Мөхәммәд (Аллаһ аннан разый булсын) әйтүе буенча, мирас
12-гә бүленә, шуның 7/12 өлешен ир-ат ала, ә 5/12 өлеше хөнсәгә кала.
С.: Хөнсәне сөннәткә утырту йоласын кем башкара?
Җ.: Бу эшне кол булган хатын-кыз башкара. Мондый очракта хөнсәнең
акчасына кол хатын-кыз сатып алына һәм ул хатын-кыз аны сөннәткә утырта. Әгәр дә хөнсәнең акчасы булмаса, бу эш казна акчасы хисабына эшләнә:
солтан казна акчасына кол хатын-кыз сатып ала; ул кол хатын-кыз сөннәткә
утырту йоласын башкара; шуннан соң ул хатын яңадан сатыла һәм сатудан
килгән акча казнага кире кайтарыла.
«Әл-Кодури мәсьәләләрен тиешлечә җиңеләйтү» дигән китабымның
беренче җилде (томы) тәмам булды. Икенче кисәге, Аллаһы Тәгалә теләсә,
«Никах» бүлеге белән башланачак.
Әүвәлдә һәм ахырда Аллаһка хәмед-сәнәләребез булсын!
кызлар белән дә басарга ярамый, чөнки аның ир кеше булуы бар, димәк, аның үзенең намазы
бозыла. Әгәр ул хатыннар рәтенә баскан булса, аңа намазын яңадан укырга кирәк, әгәр ирләр
рәтенә баскан булса аның намазы тулы була, ләкин аның сул ягында, уң ягында һәм алдында
булучылар «бу хатын-кыз булса кирәк» дигән шик булганга күрә намазларын яңадан укыйлар.
Без аның намазны капланып укуын хуплыйбыз, ул намазда хатын-кыз кебек утырырга тиеш,
әгәр ул ир кеше булса, сөннәтне калдыра ала. Аның бизәнеп йөрүе һәм ефәк кием киюе хупланмый, ирләр алдында яки хатын-кызлар алдында ачылып йөрергә, алар белән мәхрамсыз, ялгыз
калырга ярамый. Аңа мәхрамсыз юлга чыгарга ярамый, Әгәр ул яшүсмер чагында ихрамда
булса, Әбү Йосыф, (Аллаһ аңардан разый булсын) әйтүенчә: «Мин аның нәрсә кияргә тиеш
булуын белмим, ул әгәр ир кеше булса, ихрамда тегелгән кием кия алмый, әгәр хатын-кыз булса, ул тегелгән киемнән баш тарта алмый», имеш. Мөхәммәд, (Аллаһ аңардан разый булсын)
әйтте: «Ул әгәр хатын-кыз булса, хатын-кызлар кия торган кием кия, чөнки аңардан баш тартса,
бу хупламый» ( «әл-Һидая»дән).
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