Важно пояснение
1.Правила и методи, които се използват за изчисляване на имсак и
времената за намаз.
Публикуваните в календара "Тюркийе" на турски и други езици, в
таблицата имсакийе (времена за началото на постите в свещения месец
Рамазан) и в интернет сайтовете www.namazvakti.com и www.turktakvim.com
времена за намаз, се изчисляват и изготвят в съответствие с календара
"Илмиййе сал намеси" (Академичен календар), който е издаден през 1334
(1916 г.) от "Мешихат-и Ислямийе", най-висшият орган на ислямските учени
в Османската империя и книгата "Тюркийейе Махсус Евкат-Шеррийе" ,
която е публикувана през 1958 г. под номер 14, обсерваторията Кандилли на
Истанбулския
университет.
За изчисляване и определяне на времената на ежедневните молитви, т.е. за
тяхното разбиране и обяснение, се изискват дълбоки ислямски знания.
Учените по фъкх, записали в книгите по (Фъкх) тези знания, които получили
от учените мюджтехиди. От тези книги да се взема нужната информация и да
се изчисляват времената за молитвите е разрешено. Важно е, обаче
времената определени чрез изчисления да бъдат одобрени от страна на
ислямските учени. Например, в календара "Таквим-и Зийа", който е издаден
през 1926 г. е записано: "Този календар е внимателно проверен от
Висшата комисия по религиозните въпроси, и се публикува с
ратификацията на Управлението по религиозните дела." В религиозните
въпроси, трябва да се използват молитвени времена, които са одобрени от
ислямски учени и ислямски специалисти в астрономията. Елмалълъ Хамди
Язър дава подробности по този въпрос в 22 том на неговия сборник
"Себил-юр-решад".
Проведените разчети и изчисления на времената за молитва от наша
комисия съставена от истински религиозни учени и експерти по астрономия с
помощта на най-съвременно оборудване, са същите като изчисленията,
извършени от ислямските учени в продължение на векове с оборудването
(Руб-ъ даире).
2. За да са приети ибадетите, трябва да бъдат извършени в
правилните времена.
Разбира се, че е
необходимо да постим (държим орудж) и да
извършваме нашите молитви (намаз) в правилните времена. Понеже
молитвата извършена преди времето, което без никакво съмнение е
правилно, няма да е сахих (не е действителна), както и е голям грях .
Всъщност, Ибн Нюджейм Зейн-ул-Абидин в книгата (Кебаир ве сегаир)
казва: (Фарзовите (задължителните) молитви да се извършват [по календар,
който дава грешно време], преди да влезе времето и след края на
времето за молитва е голям грях.)
Ислямските учени и ислямските специалисти в астрономията, в ценни
произведения, са посочили правилата и методите, по които се изчисляват

времената на молитвите и постите. Тези правила и методи са били
използвани в продължение на векове. Не са оставили нито един въпрос, който
да предизвика съмнение и объркване. Ние съобщаваме тези времена и ги
публикуваме.
Молитвата за да е сахих (действителна), трябва и да се извърши
своевременно, и да се знае, че се извършва в определеното време,
това е фарз. Ибн Абидин в (Редд-ул-мухтар), 342 страница и нейният
превод на Ахмед Давутоглу, 2 том 40-та страница, и в (Фатх-ул-Кадир) е
записано следното правило от фъкха: (Молитвата за да бъде сахих
(действителна) е необходимо да се извърши своевременно, и да се
знае, че се извършва в определеното време. Да се извърши молитва
със съмнение дали е настъпило времето, после дори да се разбере, че
молитвата е извършена на време, тази молитва не е сахих (не е
действителна). Ибн Абидин разяснявайки това казва: (В Нур-ул-изах и в
другите книги се казва същото. И в книгата Ел–ешбах в раздела за
намеренията се казва същото.) Също това се казва в Шафии (Ел-Енвар), в
тълкованието Малики (Ал–Мукаддеметюл-иззиййе) и (Мизан - ул- Кубра).
Истината е една. А мярата е правилата и методите съобщени от
ислямските учени. И когато се приложат тези правила и методи при
изчисленията се достига до същото следствие. Това е една научна истина.
3. Темкин:
Времето Темкин се използва за изчисляване на правилното време, което
бива съгласувано с всички норми на шериата чрез изчисляване с
астрономически формули, основа на която е астрономическият хоризонт.
(Определянето на астрономическите изчисляеми времена, сами по себе си
немогат да обезпечат всички религиозни условия за извършване на
поклоненията, Тези изчисления реално немогат да дадат времето по шериата.
Защото по шериата е важен следния момент, слънцето трябва да заеме
определена позиция на хоризонта по шериата, а не на астрономическият
хоризонт.) С други думи: Времето темкин това е числото, което помага да се
превърнат резултатите от астрономическите изчисления, в резултати на
шериатски изчисления, които са направени от ислямските учени.
За всеки град във всички времена на намазите се използва, едно време
Темкин. За всяко време на молитвата, няма отделен Темкин. Времето Темкин,
което е необходимо да се използва при изгрева и залеза на слънцето, също
така е необходимо да се използва, във времената имсак, ятсъ и всички други
времена на намаза. В книгата (Дурр-и йакта) се казва: "Този, който приема
времето темкин, както предпазно време и е започнал оруджа 3-4 минути
по-късно, и е прекратил оруджа и започнал извършването на намаз 3-4
минути преди началото на акшам (вечерния) намаз, така оруджа и акшам
(вечерния) намаз биват нарушени."
Периодът на Темкин, характерен за най-високата точка на един град не
може да се променя. Ако периодът на Темкин се намали , обедната и

следващите молитви ще са извършени преди предписаните им
времена. И поста (оруджа) ще се започне след като е свършило
времето сахур. Тези молитви и пости не са сахих (не са действителни).
До 1982 г., никой не е променял времето Темкин и ъгъла на височина на
слънцето на хоризонта, при изчисляването на времената за намаз. Всички
учени , Евлия, мюфтии, Шейх-ул-ислям и всички мюслимани в продължение на
векове са изпълнявали молитвите и са държали пости (орудж) като
използвали времената изчислени с включено време Темкин. И в наше време
всички мюслимани са длъжни да се придържат към единодушното
мнение – иджма на благородните предци и учени от предишните
поколения и трябва да изпълняват своите намази и орудж съгласно
тези истински шериатски времена.
Всеки приема, че календарите преди 1983 г. не са били грешни. Няма
спор по този въпрос. В интерес на истината, това се посочва в писмо с дата 30
март, 1988 No: 234-497, изпратено от Управлението по религиозните дела в
Турция (Диянет) до всички мюфтийства като се казва: "В календарите
преди 1983 г. и в календарите издавани след това има разлика само
във времето Темкин. Т.е. в календарите след 1983 г. времето Темкин
отсъства. Така че, календарите издадени преди 1983 г. са използвали
правилни разчети за изчисление на времената."
4. Височината на слънцето във времето имсак.
Времената за намаз и орудж, които са изготвени от "Календар Тюркийе"
и се публикуват в интернет, дават възможност да се узнаят точните времена
за намаз и таблицата с времената на оруджа „Имсакийе“, които не са
претърпели никакви изменения. Не са променяни данните за времето Темкин
и данните за ъгъла на височина на слънцето от хоризонта, касаещи всеки
времеви пояс за началото на намаза. Тези данни играят важна роля в
правилното определяне за изчисленията времената за молитва. В четирите
мезхеба времето имсак започва в края на ноща по шериата. С други думи
тя започва, когато на изток се появи белота в една точка на видимата
хоризонталната линия наречена "Фаджр-и садък". И оруджът започва в това
време. Т.е. когато горния (връхния) край на слънцето се приближи на 19
градуса до видимата хоризонтална линия.
Един от големите Ислямски астрономи Ахмет Зия бей в книгата си "Руб
-и даира" казва: "Европейците приемат за начало на времето Фаджр-и
садък, когато белотата напълно се разпространи върху хоризонталната
линия. Поради тази причина при изчисляване на феджр, те вземат
височината на слънцето като -18 градуса. Но ние изчисляваме, когато
белотата се появява за първи път на хоризонталната линия. За това,
ние пресмятаме, височината на слънцето -19 градуса. Защото
ислямските учени съобщават, че началото на имсак не е когато белота
се разстила около хоризонталната линия, а когато за първи път се
появява на хоризонталната линия . "

Т.e. Ислямските учени още преди векове изчисляват, че времето имсак
започва, когато горният край на слънцето е - 19 градуса под хоризонта и
всички други стойности (разчети) определени за това време са неверни.
Такава е фетвата на учените. Не мюджтехидите нямат правото да променят
тази фетва. Поклоненията (ибадетите), които не са извършени в съответствие
с фетвата не са сахих (валидни). Мюслиманите в религиозните дела
(ибадетите) трябва да следват ислямските учени, а не безмезхебни или
християни.
В интерес на истината, през 1958 г., Управлението по религиозните дела
е дало отговор на журналист с думите: " ... Когато става въпрос за времето
имсак; вие казвате, че британците, американците и французите са
приели това време, когато слънцето е 18 градуса под хоризонталната
линия, в статията си . Интересно, а какви поклонения имат тези три
християнски държави в това време, че да приемат тези градуси като
основни за времето имсак. Дори това да е така, защо да следваме
чужденците по този въпрос, след като тези данни, за определяне
началото на утрото (феджр), са установени от мюслимански експерти
по астрономия според ислямските предписания? Времето имсак- това е
моментът, когато белота се появява като точка на източния видим
хоризонт. Всички ранни ислямски учени астрономи приемат този
момент, когато слънцето е 19 градуса под хоризонта. Това означава, че
времето, прието от ислямските астрономи е -19 градуса , а не -18.
Времената за молитва трябва да се изчисляват в съответствие с тези
градуси и изчисленията в нашия календар се основават на тази
методика." По нататък пише: "Предаваме формулата за изчисляване на
времето имсак. Моля направете изчисленията сами или се доверете за
това на надеждни хора. В резултат вие ще се убедите, че изчислените
от вас данни напълно съвпадат с нашият календар." След това на
журналиста било предадено приложение с окончателни разчети на времето
феджр, изчислено чрез логаритмични и тригонометрични формули
и
включено време Темкин.
Времето имсак, изчислено без да е включено времето Темкин и
изчислено според ъгъл на височина на слънцето -18 градуса под
хоризонталната линия е невярно, грешно.
Времената изчислени с тези две грешки - ъгъла на височината на
слънцето -18 градуса под хоризонта и премахване на времето Темкин, прави
около 15 -20 минути разлика във времето на имсак (в страни като Турция,
които са разположени между паралелите 36 - 42 градуса), а времето на поста
(оруджа) започва около 15-20 минути по-късно от правилното време имсак, по
този начин оруджа става недействителен.
5. Направените грешки с темкина при изчисленията на времето
имсак се повтарят и за времето ятсъ.
Времето на ятсъ (нощната молитва), според Имамейн (Имам-ъ Ебу Юсуф
и Имам -ъ Мухаммед) и останалите три мезхеба, започва, когато червенината

изчезне от хоризонталната линия. Или казано по друг начин, когато горният
край на Слънцето е (-17) градуса под хоризонта. При изчисленията на
временатна за намаз не трябва да се променят дадените стойности на ъгъла
на височина на Слънцето под хоризонталната линия, касаещи времето имсак.
За да се изчисли правилно времето ятсъ (нощния намаз), т.е.
червенината на западния хоризонт за да изчезне, е необходимо да се добави
задължителното време на Темкина към резултата, изчислен чрез
астрономически формули за времето на ятсъ намаз. Защото, ако времето
Темкин не се добави към намереното по астрономически формули време за
ятсъ, то червенината на западния хоризонт няма да изчезне. За да не се
допускат такива грешки, непременно трябва да бъде добавено времето
Темкин, за да изчезне
червенината на западния хоризонт. В противен
случай , намаза ятсъ ще бъде започнат по-рано във времето на акшам
(вечерния) намаз. През 1982 г. без никакви научни обоснования е премахнато
времето темкин. И затова времената за ятсъ в календарите издадени до и
след 1983 г. (в Турция и страните намиращи се на 36-42 градуса географска
ширина) се появила разлика до 10 минути и намаза ятсъ започнал да се
извършва преди настъпване на неговото време.
Поради тази причина не е позволено да се променя времето на Темкина и
по този начин времената на самия намаз. Времето Темкин е неизменна част от
формулата за изчисляване на времената за намаз. Тук е важно неговия
терминологичен смисъл, а не буквалния. И ще бъде неправилно да се вземе
неговото речниково значение „предпазно време“. Пълното или частично
променяне на времето темкин, също така изменението на ъгъла на височина
на слънцето за времето имсак от -19 на -18 градуса, означава промяна на
правилните времена за намаз и времето за начало на оруджа.
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