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АлҒы сӨз

Аллаға шүкір, дінге, оны насихаттаған адамға қысым жасалған кешегі 
заман артта қалып, егемен елмен бірге асыл дініміз Ислам халқымыздың 
рухани тірегіне айналды. Асыл құндылықтарымыздан айырыла жаздаған, 
тар жол, тайғақ кешкен уақыттар халқымыздың Аллаға деген сеніміне 
селкеу түсірген емес. Соның айғағы болар, тəуелсіздік алған жылдардан 
бастап, дінге, руханиятқа шөліркіген жұртымыз Исламмен қайта қа-
уышты. Елбасы қамқорлығымен діни саладағы жұмыс жанданып, Ислам 
насихатының көкжиегі кеңейіп келеді. 
Иə, ұлтпен бірге оның діні де дамып, бірге қалыптасады. Халық бар 

жерде дін де, діл де өркендейді. Қазақ халқы асыл дінді жүрек қалауымен 
қабылдап, сан ғасырдан бері саналы ғұмыр кешіп, өнегелі өмір салтын қа-
лыптастырып келеді. Біз кеше ғана мұсылман болған ел емеспіз. Біз дін мен 
дəстүрін ардақтаған, салтын сақтай білген жоралы жұртпыз. 
Ислам дінін қабылдаған халқымыз білім мен діни ағартушылық сала-

сына мəн берген. Ірі қалаларда бой көтерген медреселер қызметі, көшпелі 
жұрт арасында молда ұстап, бала оқыту дəстүрі де кең тарады. Дін жа-
нашырларының қамқорлығымен ел ішінде сауатты молдалар діни білім 
беріп, бала оқыту арқылы халықтың сауатын ашты. Осылайша, қарапа-
йым қазақ балаларынан бастап, аты аңызға айналған тұлғаларымызға 
дейін хат танып, сауатын көтерді.
Халқымыздың біртуар перзенттерінің, ақын-жазушыларының өмірбая-

нымен танысқанда: «Əуелі ауыл молдасынан сауат ашып, хат таныған», – 
деген деректерді кездестіреміз. Бұл көрініс сол кездегі дін қайраткерлерінің 
қабілеті мен қоғамдағы ықпалын, өзіндік орнын айқын аңғартады. 
Дін қайраткерлерінен сауат ашқан, қолына қалам ұстаған ақындар 

Ислам дінінің асыл қасиеттерін өсиетті өлеңдерімен жырласа, ой мар-
жанын тере білген ғалымдар иман негіздері мен шариғат амалдарын төл 
мəзһабымыздың бағыты бойынша талдап, түсіндіріп, ұрпақ үшін рухани 
азық болып келе жатқан орасан еңбектер қалдырған. Өз ана тілімізде 
рух тəрбиесіне ерекше көңіл бөлген даналық хикметтер, діннің негіздерін 
түсіндіріп беретін танымдық еңбектер, халықты жақсылыққа шақырып, 
жамандықтан алыс болуға үндейтін дидактикалық шығармалар жазылды. 
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Ортақ тарихымыздан белгілі жайт: Əбу Ханифа мəзһабы Орталық 
Азияда үстемдікке ие болды. Ханафи мектебінің белді өкілдері, мысалы, 
имам Мұхаммед əл-Бұхари, Əбу Мансұр ас-Самарқанди, Əбу Мансұр əл-Ма-
туриди, Əбу Насыр əл-Фараби, Əбу Əли ибн Сина, Жүсіп Баласағұни, Қожа 
Ахмет Иасауи, əс-Сарахси, Əли ибн Осман əл-Уши секілді т.б. ғұламалар 
мұсылмандық дəстүрлі мектептің қалыптасуына зор ықпал етті. Əлемдік 
деңгейде танылған ғұлама-ғалымдарымыз бен олардың орасан еңбектері 
күллі мұсылман үмбетінің мақтанышына айналды. Бүгінде дүниежүзі мұ-
сылмандары Орталық Азия мұсылмандарын жоғарыда аты аталған ға-
лымдардың тікелей ұрпақтары деп санайды. Бізге берілген бұл мəртебе 
баршамызға зор жауапкершілік жүктейді.
Қазақ хандығы Алтын Ордадан бөлініп шыққан кезде діні мен дəстүрі-

не берік мемлекет ретінде өз іргесін қалады. Осы кезеңде дін мен дəстүр 
өзара үйлесім тапты. Халқымыздың тұрмыс-тіршілігі шариғат аясында 
орындалып, дəстүрлі Ислам жолы қалыптасты. Ел басқару, қазылық жа-
сау қызметтерінен бастап, күнделікті істерде де шариғат үкімдері бас-
ты назарға алынып отырды. Əбу Ханифа жолын ұстанған бабаларымыз-
дың өмірі бізге қашан да өнегелі. Ендеше, ата-бабамыздан қалған асыл жау-
һарларды қайта жарыққа шығарудың орайлы сəті, мол мүмкіндігі туды. 
Əлем кітапханаларының сирек қорларында шаң басып жатқан ескі 

кітаптарды жарыққа шығарып, халықтың игілігіне ұсыну – бүгінгі ұр-
пақтың абыройлы міндеті. Қолдарыңыздағы «Дəстүрлі Ислам жауһарла-
ры» атты кітап осынау игі ниеттің, ізгі ойдың бір көрінісі ғана. 
Алла Тағала кітапты халқымыз үшін пайдалы етіп, осы еңбек арқылы 

баршамыздың білімімізді арттыруды нəсіп еткей! 
 

Ержан қажы МАЛҒАЖЫҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, 

Бас мүфти
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Ортағасырлық жазба 
ескерткіштердің дәстүрлі Ислам 

танымын қалыптастырудағы орны

Түркі халықтары өз болмыстарында соңғы дін – Исламды қабылдап, 
шынайы ақиқатқа қол жеткізгенге дейін бірнеше дінді ұстанғандығы тарих-
тан белгілі. Ежелде түркілер Тəңiрдi ардақ тұтып, жақсылық пен жамандық 
атаулы соның қалауымен болатынына имандай сенген. Əрбiр iсті Тəңірдің 
атымен бастап, Одан көмек сұрағанын бізге дейін жеткен жазба деректер 
айғақтайды. Сондай-ақ, ежелде пайда болған діндер мен ілімдердің кейбірі 
түркі тайпаларының арасына тараған. Сондай дiндердiң қатарына пұтқа 
табынушылық (будда діні), отқа табынушылық (манихей дiнi) жəне моно-
тейстiк (христиан дiнiнің несториан ағымы) сенiмдегi дiндер мен ілімдер 
кiрген. Тəңірлік дінді ұстанып келген түркі тайпаларының кейбірі бертін 
келе осындай сырттан келген əртүрлі діндер мен ағымдардың жетегінде 
кеткен. Мысалы, VII ғасырдың бiрiншi жартысында батыс аймақты ме-
кендеген түркілердің кейбiр билеушiлерi будда дiнiн ұстанған болса, VII–
VIII ғасырларда несториандық iлiм Оңтүстiк Қазақстан мен Жетiсу аймақта-
рында тараған. Сондай-ақ, III ғасырда Иранда пайда болған манихей дiнi де 
осы өңірде тараған. Белгілі ғалым С.Г.Кляшторный бүгiнгi Тараз қаласы-
ның маңында ежелде Зороастризм дiнiнiң етек жайғанын алға тартады1. 

Түркітанушы Х.Г.Короғлының: «Түркi тiлдес халықтар ежелде əр түрлi 
дiндердi қабылдаған. Ежелгi түркiлер тəңiрлiк жəне шамандық дiни сенiм-
мен қатар, буддист (буддизм оларға Тибет пен Индиядан келген) те болған. 
Кейiнiрек олар ирандықтардан (бастысы соғдылардан) манихейлiктi, сирия-
лықтардан несториан-христиандықты қабылдаған. Бұлардың бəрi ежелгi 
жазба ескертiкштерде көрiнiс тапты», – деп жазғанындай, сырттан келген 
кейбір дiндердiң киелi мəтiндерi арада бiраз уақыт өтпей-ақ, жергiлiктi 
халықтың тiлiнде сөйлей бастаған. Мысалы, сол замандарда түркi тiлдерiн-
де дүниеге келген буддалық мəндегi «Алтын жарық», манихейлiк дұға – 
«Хуастуанифт» жəне несториандық сипат алған «Абыздардың құлшылығы» 
сияқты дiни шығармалардың бой көрсетуi соның жарқын дəлелi. 

1 Кляшторный С.Г., Сұлтанов Т.И. Казахстан летопись трех тысячилетий. Алматы: 
Рауан, 1992. – 374 б.
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Байырғы түркілердің бəрі бірдей тəңіршілдікті ұстанбай, бертін келе 
кейбір тайпалардың кейіннен пайда болған сенімдердің жетегінде кетуінің 
басты себебі – Тəңірлік сенім жоралғыларының хатқа түспеуінде жатыр 
еді. Яғни, Жаратушы мен пенде арасын жалғаушы елшісі мен тура жолды 
көрсетер қасиетті кітабы болмағандықтан да, тəңіршілдік кейінгі діндермен 
ашық бəсекеге түсе алмады. Сондықтан да пайғамбары (Иса пайғамбар) не 
ойшылы (Будда, Мани) бар жəне діни жоралғылары хатқа түскен кейінгі 
діндер мен ілімдер кейбір түркі тайпаларының арасына кеңінен тарады. 
Бiрақ қолдан жасалған iлiмдер мен бұрмаланған діндер де түркiлердiң руха-
ни сұранысын толық қанағаттандыра алмады. Сол себепті де түркi халықта-
рының кейбірі ақыр соңында шынайы ақиқатты Исламнан ғана тапты. 

Белгілі ғалым В.В.Бартольдтің: «Тарихта көптеген буддист жəне хрис-
тиан дiнiн ұстанған халықтардың Исламды қабылдағанын көргенiмiзбен де, 
христиандықты немесе буддизмдi қабылдаған бiрде-бiр мұсылман халқын 
кездестiрмедiк», – деп жазғанындай, түркі тайпалары Исламды қабылдаған-
нан кейін басқа діндерге жалтақтамады2.

Алғашқы аятынан-ақ «Оқы!» деп, адамзат баласын ғылым мен білімге 
шақырған Ислам діні арабтардан бөлек, ажам3 халықтарының арасына да 
кеңінен тарады. Алла тарапынан жіберілген шынайы пайғамбары, көктен 
түскен қасиетті кітабы бар, сонымен бірге Жаратушыға құлшылық жасау 
амалдары кеңінен қамтылған соңғы дінді түркі тайпалары жатырқамай 
қабылдай бастады. Исламды қабылдаған халықтардың мəдениеті дамып, 
жаңа өркениетке қарай қадам басты. Ең бастысы – мұсылмандар арасында 
жазба мəдениет қалыптасты. Қолына қалам ұстағанның қадірі асты. Басқа 
мұсылман халықтарын былай қойғанда, түркі халықтарының ішінен сөз 
маржанын тере білген ақындар мен түпсіз ғылым тұңғиығына сүңгіген ға-
лымдар көптеп шықты. Исламнан кейін түркі даласында қалыптасқан Қа-
раһандықтар билігі тұсында-ақ, Махмұт Қашқари, Жүсіп Баласағұн, Ахмет 
Жүйнеки, Ахмет Иасауи, Сүлеймен Бақырғани секілді ақындар шығып, 
əдебиет айдынында қалықтады. ХІІІ–ХV ғасырларда түркі жазба əдебиеті 
шарықтау шегіне жетті. Жүніс Емре, Науаи, Физули, Сайхали, Дүрбек, 
Сараи, Харазми, Құтыб секілді көптеген шайырлар түркі сөз өнерінің өрі-
сін кеңітті. 

Өкінішке қарай, түркі тайпаларының барлығы дерлік Исламды қабыл-
даған жоқ. Сібір жақты жайлаған түркілерге мұсылман болу нəсіп болмады. 
Италияндық түркітанушы А.Бомбачидің: «Ислам дінін ұстанбаған кейбір 

2 «Вообще история знала много буддиских и христианских народов, принявших 
Ислам, и не знала ни одного мусульманского народа, который бы принял буддизм или 
христианство» (Бартольд В.В. Тюрки; Двенадцать лекций по истории тюркских народов 
Средней Азии).

3 Арабтан өзге халықтар, яғни парсылар, түркілер
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түркі халықтары жазба əдебиетін жақында ғана қалыптастырды»4, – деп 
жазғанындай, олардың жазба мəдениеті бертінде ғана дамығаны, ащы да 
болса шындық5. 

Əрине, Исламды қабылдаған түркілердің ғылымы мен əдебиеті бірден 
шарықтап дами қойған жоқ. Жаңа дін жергілікті халықтың жүрегінің түбі-
нен орын алып, шынайы имани сеніміне айналғаннан кейін ғана нəтижесін 
бере бастады. Қара жерге дəн түсіп, ол көктеп, жеміс берем дегенше арада 
біраз уақыт өтті6. Ислам ғалымдары оны «Ду ғəрн-е сукут» яғни «Екі ға-
сыр үнсіздік» деп атады. Бұл – тың өркениеттің алдындағы «үнсіздік» еді. 
Яғни, ата жаңа дінді қабылдады, бала бойына сіңірді, немере ділде бекіт-
ті, шөберенің болмысы ақиқатпен тұтастанды, содан кейін ғана іштегі жи-
налған шер көркем сөз ретінде сыртқа шықты. Содан ақындар адамзат ба-
ласын жақсылыққа шақырып, жамандықтан тосатын жыр жолдарын жазды, 
діннің негізгі ұстындары мен шариғат шарттарын өлең сөзбен өрнектеді, 
сопылықтың сырлы əлемі мен ахлақ тəрбиесін асқақтата жырлады. Түркі 
халықтарының жазба əдебиеті бірнеше бағытта дамып, тамырын тереңге 
жіберді, жанр, форма жағынан түрленіп, мазмұн жағынан байи түсті. Орта 
ғасырда (негізінен ХІІІ–ХV ғғ.) түркі жазба əдебиеті өзінің алтын дəуірін 
бастан кешірді. Суреткер-ғалым М.Əуезовтың сөзімен айтар болсақ, мұ-
сылмандықты қабылдаған соң түркi халықтары бiр қырдан асып кеткендей 
болды7. 

Қазақ əдебиетінің тарихына көз тастағанымызда орта ғасырда дүниеге 
келген діни шығармаларды айналып өте алмаймыз. Себебі, ортағасырлық 
əдебиет, негізінен, бұл – діни əдебиет. Діндегі əдебиет емес, əдебиеттегі 
дін. Түркілердің Ислам дінін көркем сөзбен насихаттағанының нəтижесін-
де жазба əдебиеттің тарихы тереңдей түсті. Қараһандықтар билігі тұсын-
да бастау алған бұл дəстүр ХХ ғасыр басына дейін жалғасты. Бұл туралы 
Алаш ардақтысы Х.Досмұхамедұлы: «Қазақ жазба əдебиетінің негізін мұ-
сылманша оқыған сауатты ақындар салғаны сөзсіз. Сондықтан да, жазба 
əдебиеттің алғашқы үлгілерін халық поэзиясының діни жəне ғибраттық 

4 «Некоторые тюркские народы, не исповедовавшие ислам создали свою письменную 
литературу лишь недавнее время» (Бомбачи А. // Зарубежная тюркология. Т.І. Москва: Нау-
ка, 1986. – 184 с.).

5 Расында, олардың ортағасырлық əдеби жəдігері тұрмақ, бүгінгідей жаһандану зама-
нында ұлт ретінде жойылып кетудің сəл-ақ алдында тұрғаны өкінішті. Ал, Исламды қабыл-
даған түркілердің басым бөлігі бүгінде өз алдарына жеке ел болып, өз туларын желбіретіп 
отырғаны ақиқат.

6 Расында да, жаңа дінді, сонымен бірге келген «тың» мəдениетті қабылдау оңай болға-
нымен де, оны бойға сіңіру ұзақ уақытқа созылатыны белгілі. Дінді өзгерту тұрмақ, бір 
фармациядан екінші фармацияға өткен уақытта да шығармашылық адамдарының сана-
сында тұралау болатындығы белгілі. Бұған мысалды алыстан іздемей-ақ, Кеңес Одағы 
құрамында болған халықтары ақын-жазушыларының өткен ғасырдың 90-шы жылдардағы 
көңіл-күйін алсақ та жетіп жатыр. 

7 Əуезов М. Шығармалары. 16 том. Алматы: Жазушы, 1985. – 400 б.
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түрлерінен іздеу қажет»8, – деп, қазақ əдебиетінің арғы бастаулары діни 
əдебиетте жатқанын меңзеді. Ал, М.Əуезов: «Қазақ арасына іслəм (Ислам – 
Т.Қ.) дінінің тарауына көбінесе қазақтың ақындықты сүюуі себеп болды де-
ген дұрыс пікір. Елге не жайылса да, əдебиет жұрнағы болып, əдебиет өл-
шеуінің біріне түскен соң ғана жайылатын болған. Өлеңсіз, əңгімесіз, сұлу 
сөзсіз келген құрғақ үгіт болса, ондайды ел тыңдамаған да ұқпаған, ықылас 
қоймайтын болған»9, – деп, молдалардың дін таратуда көркем сөзді ұтымды 
пайдаланғанын жазды.

Расында да, Қараһандықтар билігі тұсынан бастау алған діни əдебиет 
Алтын Орда, Қазақ хандығы тұсында кемеліне келді. Сол уақыттарда өмір 
сүрген Жүсіп Баласағұн, Ахмет Жүйнеки, Ахмет Иасауи, Сүлеймен Бақыр-
ғани, Бұрһануддин Рабғұзи, Махмұт Кердері, Хусам Кəтиб, Сəйф Сараи, 
Мұхаммед Бабыр секілді түркі шайырларының шығармаларында иман 
ұстындары, шариғат шарттары мен ахлақ негіздері кеңінен жырланды. Ға-
лым-ғұламалар дін негіздерін діни-танымдық еңбектер арқылы таратып 
жазса, қолына қалам ұстаған ақын-шайырлар Хақ дінді өлең сөзбен жырлап, 
əрбір мұсылманның жүрегінде иман нұры ұялауына септігін тигізді. ХІІІ–
ХVІ ғғ. жазылған «Муғинул-мурид», «Рəунəқул-Ислам», «Мубəййəн дəр 
фиқһ» секілді шығармаларда шариғат шарттары, фиқһ негіздері өлең сөзбен 
өрнектелді. Бұл шығармаларда дəрет пен намаздың, ораза мен қажылықтың 
парыздары, уəжіптері, сүннеттері, мұстахабтары мен мəкрүһтері қарапайым 
халыққа ұғынықты тілде жеткізілді. Содан дінді көркем сөзбен насихаттау 
дəстүрге ұласты. Бұл дəстүр ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басын-
да кемеліне келді. Қазақ əдебиеті тарихынан орын алған Шəді төре Жəң-
гірұлы, Тұрмағанбет Ізтілеуов, Жүсіпбек Шайхисламұлы, Нұралы Нысан-
байұлы, Мұсабек Байзақұлы, Мұхамедсəлім Кəшімов, Ақылбек Сабаұлы, 
Нұржан Наушабаев, Мəшһүр-Жүсіп Көпеев, Омар Шораяқұлы сияқты т.б. 
ақындардың шығармаларында анық көрініс тапты. Кеңестік кезеңде «Кіта-
би ақындар» деп аталып, ғалымдар назарынан тыс қалған бұл ақындардың 
бəрі дерлік сол заманның «Мир-Араб», «Көкелташ», «Қарнақ» секілді діни 
медреселерінде тəлім алған болатын. Сондықтан да олар қандай шығарма 
жазса да, басты ұстын ретінде иман негіздерін алды. 

Алаш ардақтысы А.Байтұрсынұлының «Қазақтың өлеңді сөзді сүйетін 
мінезін біліп, дінді халыққа молдалар өлеңмен үйреткен. Дін шарттарын, 
шариғат бұйрықтарын өлеңді хикая, өлеңді əңгіме түрінде айтып, халықтың 
құлағына сіңіріп, көңілдеріне қондырған»10, деп жазғанындай, бұл ақын-
дар дінді көркем сөзбен үгіттеді. Себебі өлең сөз арқылы кірген иман көкейде 

8 Досмұхамедұлы Х. Таңдамалы. Алматы: Ана тілі, 1998. – 384 б.
9 Əуезов М. Шығармалары. 16 том. Алматы: Жазушы, 1985. – 400 б.
10 Байтұрсынұлы А. Шығармалары. 1 том. Алматы: Алаш, 2003. – 408 б.
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жатталып, жүректе берік сақталатын еді. Тіпті кейбір ақындар медресе-
лерде оқытылатын пəндердің негізінде көлемді шығармалар да жазды. Бір 
ғана Шəді Жəңгірұлының «Назым сияр шəриф», «Ахуал қиямет», «Фиқһ 
Кəйдəни», «Барсиса қиссасы», «Хайбар қиссасы», «Хазірет Дəуіт қиссасы» 
секілді шығармалары арқылы ақида мəселелерін, Мұхаммед пайғамбар-
дың (Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!) өнегелі жолын, Кəйдəни 
фиқһындағы намаз бен дəрет мəселелерін, пайғамбарлар тарихын өлең сөз-
бен жырлауы соның айғағы. Көркем əдебиетте дін тақырыбы жиі көтеріл-
гені соншалық, мəдхия, рамазания, мəуліт шəриф, əрбəғин сияқты бірнеше 
жанрлар пайда болды. Қолына қалам ұстаған ақын-шайырлар, тек, діни-ди-
дактикалық шығармалар жазып қоймастан, діни-танымдық еңбектерге де 
қалам тартты. Атап айтсақ, Абай Құнанбаевтың «Китəбун тəсдиқ», Ыбырай 
Алтынсариннің «Имандылық шарты», Шəкəрім Құдайбердіұлының «Мұ-
сылманшылық тұтқасы», М.Кəшимовтің «Иғтиқад», «Насихат қазақия», 
Б.Баймағамбетовтің «Назымды иғтиқад», Ж.Жұмабаевтың «Иман мағына-
сы», Ж.Темірбековтің «Иман-иғтиқад», Н.Манаевтің «Иман-Ислам», Н.Ка-
зембаевтің «Құран құралы, арабша алифба», К.Шаһмарданұлының «Оқу 
намаз кітабы», А.Сабаловтың «Бес намаз», М.Малдыбаевтың «Иман һəм 
яки мұсылмандық кітабы» секілді дін негіздерін түсіндірген діни-таным-
дық еңбектерінің қазақтың ислами əдебиетінде алар орны ерекше. Олардың 
қаламынан туған діни-дидактикалық, діни-танымдық шығармалар мен ең-
бектердің кейбірі ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында (анығы 
Қазан төңкерісіне дейін) Ташкент (Арифжановтар баспаханасы), Қазан 
(Кəримовтар баспаханасы) жəне Орынбор қалаларындағы баспаханалардан 
мыңдаған тираждармен басылып шықты. Ал, кейбірі белгілі бір себептер-
ге байланысты баспа көрмегендіктен де, қазақ даласына қолжазба ретінде 
тарады. Иман тақырыбын көтерген мұндай рухани шығармалар қазақ дала-
сында «дала медресесінің» рөлін атқарды десек артық айтқандық болмас. 

Осылайша мың жылдан артық «дала медресесінің» рөлін атқарған 
діни шығармалар мен еңбектердің нəтижесінде қазақтың болмысына, тұр-
мыс-тіршілігіне, салт-дəстүріне, əдет-ғұрпына бейміделген дəстүрлі Ис-
ламның негізі қаланды. Жергілікті халықтың салт-дəстүріне кеңшілікпен 
қарайтын Əбу Ханифа мəзһабы Алтын Орда билігі тұсында-ақ шариғаттағы 
негізгі ұстаным ретінде мойындалды. 1313 (һижри бойынша 713-ші жыл) 
жылы Ислам деген шайыр Имам Ағзам фиқһындағы шариғат шарттарын 
өлең сөзбен өрнектеп, «Муғинул-мурид» атты шығарма жазды. Осы шығар-
ма арқылы Жошы ұлысында Əбу Ханифа мəзһабы кеңінен насихатталды. 
Сондай-ақ, Керей мен Жəнібектің Алтын Ордадан бөлініп, Қазақ хандығы-
ның негізін қалаған 1464–1465 (һижри бойынша 869-шы жылы) жылдары 
«Раунақул-ислам» атты шығарма жазылды. Əбу Ханифа мəзһабы бойынша 
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құлшылық жасаудың қыр-сыры өлең-жырмен ашып көрсетілген бұл шығар-
ма өз алдарына жеке отау тігіп, енді ғана шаңырақ көтеріп жатқан қазақ 
халқының имани сенімінің нығая түсуіне көп септігін тигізгені анық. Ха-
нафи мəзһабындағы əрбір амалдың орындалу тəртіптері егжей-тегжейлі 
жазылған бұл шығарма алғашында қолжазба қалпында тарап, бертін келе 
алғашқы баспалар пайда болған жылдары біріншілерден болып жарық 
көрді. Тек қазақтың ғана емес, түркі мұсылмандарының сұранысын қа-
нағаттандырған бұл еңбек ХІХ–ХХ ғасырларда жарық көрген «Түркістан 
уəлаяты газетінде» ұзақ уақыт бойына насихатталды. Осыдан-ақ бұл еңбек-
тің қаншалықты сұранысқа ие болғандығын аңғаруға болады.

Сондай-ақ, Мұхаммед Бабырдың да Ханафи мəзһабын насихаттап 
«Мубəййəн дəр фиқһ» шығармасын жазуы – жалпы түркі халықтарының 
Имам Ағзам жолын өздеріне барынша жақын тартқандығының айғағы. 
Шайбани ұлысынан ығысып Кашмирден бір-ақ шыққан Бабыр өзі жаңадан 
іргесін қалап жатқан «Моғолстанда» ғана емес, сонымен бірге түркі мұсыл-
ман жұртында Имам Ағзам мəзһабының үстемдік құрғанын қалаған сияқты. 
Себебі Бабыр өмір сүрген уақытта əр жерде топтасып жүрген шиғалық 
(яғни, шиизм) ағым Иранда Сефевидтер əулетінің билікке келуімен мем-
лекеттік дін ретінде жариялануы, ақынды сүнниттік, соның ішінде Ханафи 
мəзһабын насихаттап шығарма жазуға итермелеген секілді. Иман сенімдері 
мен шариғат шарттары өлең сөзбен өрнектелген Бабырдың бұл шығарма-
сының Орта Азияны мекендеген бауырлас түркі халықтары, соның ішінде 
қазақтар тарапынан да көп оқылғандығы ешбір талас тудырмайды. 

Жалпы, түркілердің Исламға келуі туралы сөз қозғағанда Мысырды 
билеген мəмлүк-қыпшақтарының ұстанған мəзһабын айналып өту мүмкін 
емес. Солтүстік Африкада орналасқан Мысыр жұртына құл ретінде са-
тылып, бертін келе билік тізгінін қолға ұстаған қыпшақтардың Жошы ұлы-
сының негізінде құрылған Алтын Орда мемлекетімен тығыз қарым-қаты-
нас орнатқаны тарихтан белгілі. Алыс қиырға кеткен мəмлүк-қыпшақтар-
дың ата жұртта бой көтерген Алтын Орда билеушілерімен қарым-қатынас 
орнатуының басты себебі – туыстық байланыс десек, сондай-ақ, екі ел би-
леушілерінің бір имани сенімде болуы бұл барыс-келісті барынша жақын-
дата түскендігі анық. Мысыр жұртының Əбу Ханифа мəзһабын ұстап қа-
луының негізгі себептерінің бірі ретінде мəмлүк-қыпшақтарының билікке 
келуімен байланыстыруға негіз бар. Немесе соның алдында ғана тарих сах-
насынан көрінген Фатимидтер əулеті ел билеушілерінің шиғалық бағытқа 
бүйрегі бұрып тұрғаны тарихтан белгілі. Билікті қолға алған мəмлүктердің 
ата жұрттағы қыпшақтармен тығыз қарым-қатынас орнатуының нəтижесін-
де Мысыр мен Алтын Ордада ханафилік мектеп барынша насихатталды. Со-
ның нəтижесінде Мысырда патшалар мен сұлтандардың жастанып оқитын 
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«Иршəдул-мулук уəс-сəлатин» («Патшалар мен сұлтандарға нұсқаулық») 
атты еңбек жазылды. Ханафи мектебінің шариғаты барынша түсіндіріліп 
жазылған бұл туынды, тек ел билеушілерінің арасына ғана емес, сонымен 
бірге қарапайым халық арасында да танымал болған. Сондай-ақ, ханафилік-
ті насихаттайтын Əбу Лəйс Самарқанди тарапынан жазылған фиқһтық ең-
бектің арабшадан түркі жазба тіліне тəржімалануы – түркілер арасында 
Имам Ағзам мəзһабын таратуда басты ізденістердің бірі десек болады. 

Құран түркі жазба тіліне алғаш рет Қараһандықтар билігі тұсында ауда-
рылды. Сондай-ақ, алғашқы түркі тіліндегі Құран тəпсірі де осы кезеңге 
тиесілі. Содан Исламды жаңадан қабылдаған түркілер қасиетті кітаптың 
ішкі мазмұнына терең бойлады. Əрі ақындар араб тілін білмейтін ауам 
(қара) халық үшін қасиетті Құран аяттары мен пайғамбар хадистерінің 
түпкі мазмұнын өлең сөзбен жеткізіп беруге тырысты. Ахмет Жүйнекидің 
Құранның бір аятын немесе пайғамбардан бір хадис алып, оның мазмұнын 
жыр жолдармен ашып беруге тырысуы соның айғағы. Пайғамбар хадисінің 
мазмұнын талдап беру кейіннен əдеби дəстүрге ұласып, Науаи, Физули 
секілді шайырлардың шығармашылығында көрініс берді. Əдебиетте «Əр-
бəғин»11 жанры ретінде мойындалған бұл дəстүр бойынша ақыннан пайғам-
бардың қырық хадисін өлеңмен (негізінен рубаи жанрымен) талдау талап 
етілді. Сөз маржанын тере білген шайырлар бұл салада өзара жарысқа түссе, 
жазу мəнері қалыптасқан жазушылар ислам ақиқаттарын қара сөзбен наси-
хаттай бастады. Қараһандықтар тұсында діни əдебиет, негізінен, өлең сөз-
ден тұрса, Алтын Орда тұсында прозалық діни шығармалар мен туындылар 
пайда болды. Махмуд Кердері 1387 жылы (һижри бойынша 789-шы жыл) 
пайғамбардың қырық хадисін талдап «Нəһжул-фəрадис» («Жұмақтардың 
ашық жолы») деген шығарма жазды. Ал, Бұрһануддин Рабғұзидың «Қис-
сəсул-əнбия» («Пайғамбарлар тарихы») еңбегі де сол заманда көп оқылған 
туындылардың бірі саналды. Адам атадан бастап, Мұхаммед пайғамбарға 
(Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!) дейінгі пайғамбарлардың 
өмір тарихы əдемі суреттеп берілген бұл еңбекте діни қиссалардан бөлек, 
қазақтың ауыз əдебиеті мен аңыз-əпсаналарына да көп орын беріліп еді.

Түркі жазба тілінде жазылған сопылық шығармалардың көшбасында, 
сөз жоқ, Ахмет Иасауидің «Диуани хикметі» тұр. Сопылықтың сырлы əлемі 
мен ахлақ тəрбиесіне ерекше көңіл бөлген ақын қазақ даласында өз тариқа-
тын қалыптастырды. Жария зікірге негізделген бұл сопылық ілім бертін 
келе силсилəсі12 үзіліп, тариқат ретінде өмір сүруін тоқтатты. Десек те қа-
зақ мəдениетінде өзіндік із қалдырды. Шайырдың айтқан сөздері хикмет 

11 «Қырық» деген мағына береді, яғни пайғамбардың қырық хадисін талдап өлең 
шығару.

12 сопылық таным бойынша ұстаздың тариқатты жалғастыру үшін шəкіртіне беретін 
рұқсаты.
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яғни даналық сөз ретінде тарап, сол замандағы сопы шайырларға қатты əсер 
етті. Ақын өз шығармаларында Хаққа деген махаббатты жырлап, тариқатқа 
шариғатсыз кіріп болмайтынын, əрбір мүриттің ұстазы ижазатты13 шынайы 
пір болу керектігін алға тартты. Себебі сопылық тариқаттар тарихында өзі-
нен алдыңғы ұстазынан рұқсаты жоқ, жалған пірлердің шығып, мұсылман 
баласын шатастырған жағдайлары аз болмаған. Ислам ғұламалары Құран 
мен хадиске негізделген сопылықты жоққа шығармайды. Сопылық жолы – 
өте нəзік һəм ауыр жол. Алла аяты мен пайғамбар хадистеріне негізделген 
сопылық рухани ішкі жан тəрбиесі болып есептеледі де, Құран мен хадиске 
қайшы келетін тариқаттар адасқан болып саналады. Иасауидің ізін басқан 
Сүлеймен Бақырғани да хикмет жанрын одан əрі дамытты əрі «Ақырза-
ман», «Исмайыл қиссасы», «Жарты алма» секілді дастандар жазды. Оның 
қаламынан туындаған шығармалардың келешек ұрпаққа берер тəлім-тəр-
биесі мол екені ақиқат.

Адамзат баласын жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару – діни 
əдебиеттің басты мақсаты. Осы тұрғыдан алғанда Алтын Орда тұсында өмір 
сүрген Хусам Кəтибтің «Жұмжұма» дастанын ерекше атап өткен жөн. Діни 
аңыз-əпсананың желісімен жазылған бұл дастанның негізгі айтар ойы – 
дүниенің өткіншілігі, қу нəпсінің құлы болмай, Жаратқанның құлшылы-
ғын естен шығармау. 

Дидактикалық сарында жазылған шығармалардың бірі – Сəйф Сараи-
дың «Гулистан бит-турки» («Туркише Гүлістан») атты туындысы. Парсы-
ның классик шайыры Сағди Ширазидың «Гулистанын» Алтын Орда тұсын-
да өмір сүрген Сəйф Сараи 1391 жылы түркі жазба тіліне тамаша аударып 
шыққан. Шығармада іштарлық пен көрсеқызарлықтан ада болу, аз сөйлеп, 
көп тыңдау, қанағатшыл əрі сабырлы болу секілді ахлақ тəрбиесіне ерекше 
көңіл бөлінген. 

Қараһандықтар, Алтын Орда жəне Қазақ хандығы тұсында жазылған 
діни шығармалар көркемдік ерекшелігімен, тақырыптарының əралуанды-
ғымен ерекшеленеді. Бұл шығармалар мен еңбектерде Ислам дінінің негізгі 
ұстындары мен шариғат шарттары Имам Ағзам мəзһабы бойынша беріл-
се, діни аңыз-əпсаналар мен тəмсіл-мысалдар қазақ дүниетанымына, бол-
мысына ыңғайланып жазылғанын ерекше атап өткен жөн. Сондықтан да 
қазақ даласына кеңінен тараған діни шығармалар мен еңбектерді көтерер 
тақырыбы мен ішкі мазмұнына қарай діни-дидактикалық, діни-сопылық, 
діни-канондық жəне діни-танымдық деп, шартты түрде төртке бөліп қа-
растырғанды жөн деп таптық.

13 силсилəсі үзілмеген рухани ұстаздан рұқсаттың болуы. Егер рұқсаты болмаса, 
тариқаттың атын жамылған жалған пір саналады.
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Діни-дидактикалық деп, адамзат баласын жақсылыққа шақырып, жа-
мандықтан қайтаруда Құран аяттары мен пайғамбар хадистеріне, сондай-ақ 
Ислам ғұламаларының айтқан пəтуалы сөздеріне сүйену, сол арқылы тура-
лық пен пəктікті, адамгершілік пен ақиқатты, сабырлылық пен мейірімділік-
ті жырлау, яғни Ислам дінінің асыл қасиеттерін көркем сөзбен насихат-
тауды айтамыз. Мысалы: Ахмет Жүйнекидің «Һибəтул-хəқаиқ», Сəйф 
Сараидың «Гулистан бит-турки» жəне Хусам Кəтибтің «Жұмжұма» секіл-
ді дастандары; 

Діни-сопылық деп, сопылықтың сырлы əлемі, Аллаға деген махаббат 
пен ішкі рухани тəрбие мəселелері жиі көтерілген, сондай-ақ, сопылықтың 
өзіне тəн терминдері мен ұғымдары кеңінен қолданылған шығармаларды 
алдық. Мысалы: Ахмет Иасауидің «Диуани хикметі», Сүлеймен Бақырға-
нидың əдеби мұрасы;

Діни-канондық деп, қасиетті Құран аяттары мен пайғамбар хадистерінің, 
сондай-ақ, араб не парсы тілдерінде жазылған канондық еңбектердің түркі 
жазба тіліне жолма-жола аудармасын алдық. Мысалы: Қараһандықтар тұ-
сындағы Құран тəпсірі, Əбу Лəйс Самарқандидың фиқһқа қатысты еңбегі; 

Діни-танымдық деп, Исламның негізгі ұстындарын, иман негіздері мен 
шариғат шарттарын ғылыми-танымдық жолмен насихаттайтын шығарма-
лар мен еңбектерді алдық. Мысалы: Исламның «Муғинул-мурид», Бабыр-
дың «Мубəййəн дəр фиқһ» секілді шығармалары.

Əрине, біз бұл жүйелеуді шартты түрде алып отырғанымызды баса 
айтқымыз келеді. Себебі кейбір діни шығармалар біз жүйелеген талаптар-
дың аясына сыймауы немесе екі шартқа да қатар жауап беруі мүмкін. Мы-
салы, Сəйф Сараидың «Гулистан бит-турки» атты шығармасы діни-дидак-
тикалық болуымен қатар, діни-сопылықтың талаптарына жауап беруі ық-
тимал. Сондықтан да діни шығармаларды жүйелегенде əлі де жетілдіре 
түсу керектігін жоққа шығармаймыз.

«Ислам өркениеті» дейтін ортақ ұғымның аясына топтасқан мұсылман 
халықтарының жазба мұрасы өз ана тілдерінен басқа, араб, парсы тілдерін-
де де дамығаны анық. Түркі халықтарынан шыққан көптеген ғалымдар мен 
ақындар өз туындыларын араб не парсы тілінде жазды14. Өкінішке қарай, 
арабша, парсыша жазылған туындыларды ауам халық жете түсіне бермей-
тін. Сондықтан да кейбір ғалымдар құнды еңбектерді түркі тіліне тəржі-
маласа, кейбір ұлтжанды ұландар өз еңбектері мен шығармаларын өз ана 
тілдерінде жазуға тырысқан. Біз бұл кітапты құрастыру барысында түркі 
жазба тілінде яғни ана тілімізде жазылған туындыларды ғана пайдаланған-
ды жөн деп таптық. Орта ғасырларда жазылған ескерткіштерді хронология-

14 себебі ортағасырда ғылыми еңбектерді араб тілінде жазу белең алса, көркем 
шығарманы парсыша жазу жиі кездесетін.
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лық тізбекпен беру мақсатында, Қараһандықтар, Алтын Орда жəне Қазақ 
хандығы деп негізгі үш кезеңге бөліп бергенді дұрыс көрдік. Ондағы мақ-
сат – Қазақ даласына Исламның кеше не бүгін ғана келмегенін, қайта мың 
жылдан аса бұрын түркілік болмыс жəне қазақы салт-дəстүрмен үйлесіп, 
өзіндік жол қалыптастырғанын көрсету еді. Кітапқа енгізіліп отырған 
шығармалардан үзінділердің кейбірі біраз уақыт бұрын осы жолдар авто-
ры тарапынан аударылып, жарық көрген еңбектерден алынса, ал кейбір 
туындылар осы кітап үшін арнайы тəржімаланғанын атап өткіміз келеді. 
Түркі жазба тілінде жазылған діни жəдігерлерді бүгінгі қазақ тіліне ауда-
ру барысында сол заманның əдеби тынысын ашып көрсету мақсатымен ба-
рынша түпнұсқаға жақындатылып аударылды (Мысалы, Тəңірі, Расул деген 
сөздерді Алла, Расулулла деместен сол қалпында бердік). Сондай-ақ, бұл 
еңбектерде, негізінен, дін мəселесі көтерілетіндіктен де өз тарапымыздан 
бірер пікірді қосып-алуды артық көрдік. 

Орта ғасырларда ата-бабаларымыз тарапынан жазылған бұл шығарма-
лардың бүгінгі жас ұрпаққа берер рухани тəлімі мол екеніне сенімдіміз. 
Əсіресе жоғары діни оқу орындарының студенттері мен медресе шəкірт-
теріне жəне мешіт имамдарына дəстүрлі Ислам негіздерін түсіндіріп-на-
сихаттауда көмекші құрал ретінде көп септігі тиері анық. Алла Тағала 
жетістіктерімізге сауап жазып, біліп һəм білмей жіберген кемшіліктерімізді 
жарылқасын. Əумин!

Төрəлі ҚЫДЫР
филология ғылымдарының кандидаты, 

доцент



ҚАРАҺАНДЫҚТАР 
ТҰСЫНДАҒЫ 

ДІНИ ШЫҒАРМАЛАР 
(Х–ХІІІ ғғ.)
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АХМЕТ ЖҮЙНЕКИ

Түркі жазба əдебиеті жəдігерлерінің бірі – «Һибəтул-хəқаиқ». Шығар-
ма авторы – Ахмет Жүйнеки. Көне Түркістан шаһарының төңірегіндегі 
Жүйнек қыстағында туылған. Шығарма бастан-аяқ үгіт-насихаттан 
тұрады. Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат жəне төрт əділ халифқа ар-
наумен басталған бұл шығармада сабырлық, қанағатшылдық, аз сөйлеп, 
көп тыңдау, білімге құштарлық, халалдан табыс тауып, харамнан бас 
тарту секілді адамгершілік негіздері жырланған.

«Һибəтул-хəқаиқ» (кейде «Əтибəтул-хəқаиқ» деп те аталады) – түркі 
жазба тілінде алғаш дүниеге келген санаулы əдеби жəдігердің бірі бол-
ғандықтан да, түркітанушылардың бұл шығармаға деген қызығушылығы 
арта түскен. Туындыны əр жылдары Ф.Көпрүлү, В.Радлов, Е,Бертельс, 
С.Малов, Ə.Нəжіп, Н.Асим, Й.Дени, Р.Арат, Қ.Махмудов, Ə.Құрышжанов, 
Б.Сағындықұлы секілді ғалымдар зерттеп, шығарманың авторы, тілі, нұс-
қалары, дүниеге келген кезеңі секілді өзекті мəселелер төңірегінде өз пікір-
лерін білдірген. Осы аталғандардың ішінде Р.Арат пен Н.Асим шығарма-
ны бүгінгі түрік тіліне тəржімаласа, Қ.Махмудов өзбек тілінде жария-
лады. Ал, бұл шығарманы қазақ оқымандарына жақыннан таныстырған 
Ə.Құрышжанов пен Б.Сағындықұлы болды. Сондай-ақ Г.Құрманғалиева 
Ахмет Жүйнеки мұрасын əдеби тұрғыдан зерделеп, кандидаттық диссер-
тация қорғады.
Қарахандықтар билігі тұсында жазылған бұл əдеби жəдігердің бүгінгі 

ғылымға белгілі үш толық нұсқасы мен үш үзіндісі бар (Самарқант, Стам-
бул, Анкара, Берлин нұсқалары). 
Адамгершілік пен ізгілік негіздерін Алла аяттары мен пайғамбар ха-

дистері негізінде таратып жазған ақын көркем мінездің ерекшеліктерін 
өлең сөзбен өрнектеп шыққан. 
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«АҚИҚАТ СЫЙЫНАН» («ҺИБƏТУЛ-ХƏҚАИҚ») 
ҮЗІНДІЛЕР

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен

Тəңірім, шексіз мадақ айтамын Саған,
Мейіріміңнен үмітті бұл құлың əман.

Саған мадақ айтуға лайықты тілім,
Мұрсатың менен аяма көмекті бүгін.

Куəлік берер бір Сенің Барлығыңа15,
Жүгірген аң, ұшқан құс, барлығы да.

Бірлігіңе16 жан болса дəлел іздеген,
Бір заттан-ақ табады айғақ жүздеген.

«Барлық нəрседе тұрады Оның нышаны,
Дүниеде теңдессіз Жалғыз құшағы.

Қолыңда тұр жоқ қылу, жараттың жоқтан, 
Бар еттің мені, сенемін сыйларсың ақ таң.

Ей, пенделер, оянғын, арыл күдіктен, 
Кел, оттан өзіңді құтқар жарық үмітпен.

Жаратты Ол күндіз бен түнді алмасып тұрар, 
Қара түннен соң жарық күн жалғасып шығар. 

Еңкейіп күнің көгіңді түнек басқанда,
Таң болып келіп шапағын шашар аспанға.

Өліден тірі, тіріден өлі шығару Оның қолында,
Сондықтан, пенде, басыңды ій Соның жолында.
Бұл құдірет Иесі – ұлы бір Тəңірі,
Бар ғаламға жүретін əрбір əмірі.

15 Алла Тағаланың сипаты, яғни Ұлы Алла бар, əрі Бір жəне барлық кемел сипаттардың шынайы 
иесі. 

16 Яғни, Алланың бірлігіне, Жалғыз дара екендігіне.
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Пайғамбарға
(Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!)

мадақ

Құлағың сал, сүйікті сөз есті даңқынан,
Ықылыс қойсаң, жұтарсың жұпар аңқыған.

Ол – ардақтысы һəм құты мынау ғаламның,
Теңдесі жоқ, шүкір етейік соған мың.

Расулдар17 ақ жүзді (болса), Ол – жанар,
Қызыл шырайға мең болып Сол ғана қонар.

Оны мадақтап тəтті етемін бұл тілді,
Оның мадағы шекер татырар ұртымды. 

Бүгін жетсін менен салауат сан көркем,
Жаратушым менің қамымды жесін таңертең. 

Төрт сахабаның
(Алла олардың бəрінен разы болсын!)

мадағы туралы

Жəне төрт жараныңа18 айтамын сəлем,
Олардан еш жалықпадым əман.

Атиқ19 пен Фаруқ20, Зиннурейін21,Əли бар,
Алланың сөзін жатқа айтатын қарилар.
Төрт жаранға келтірсе күмəн кімде-кім,
Айтамын лағынет, деп біліңдер бұл үкім. 

Тəңірім, кешір, кешіруші Иемсің,
Күнəһар құлың өзіңе ғана сүйенсін.

(Тозақ отынан) құтылармын маған болса мейірімің,
Əділдікке салсаң егер күн кешермін мен қиын.

17 елші.
18 яғни, досыңа.
19 Əбу Бəкірдің лақап аты. Тозақтан азат етілген дегенді білдіреді.
20 Фаруқ – жақсылық пен жаманшылықты айыра білетін адам, Мұхаммед пайғамбардың досы, 

алғашқы халифтардың бірі – Омардың лақап аты.
21 Халифа Оспанның лақап аты. Екі нұрдың иесі, Пайғамбарымыздың екі қызына үйленгендіктен 

осындай лақап берілген.
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Пайғамбар (Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!)
айтты: «Қытайда болса да білім ал!»

Іздеген жанға табылар дəйім шырын бал,
Білімді білер, ей, достым, білімнің дəмін. 
Білдірер білім, білгейсің, ілім қадірін,
Білімсіз жанға не амал бар?

Білімсізге Хақ сөзі де дəмсіз көрінер,
Насихат айтсаң кіржиіп, сансыз жерінер.
Денеге сіңген нəжістен жиренбес олар,
Тазартуға құлқы жоқ надан ерінер.

Білімді адам өз ісін тиянақтайды,
Келтірмес етер ертең күн қиямет қайғы.
Əр тірлігін білімсіз дұрыс деп білер, 
Шалыс басып көбіне өкініп жүрер.

Қажетті сөзді білімді елге асырады,
Керексіз сөзін көмейге тығып, жасырады.
Білімсіз айтқан сөзін өзі де ұқпайды,
Сол сөзінен жүреді кезігіп қайғы.

Білімменен танырсың Жаратқанды,
Білімсіздер байқамас таң атқанды.
Ілімі жоқ болған соң біраз қауым,
Пұттан жасап тəңірін талаптанды.

Білімдінің сөзі бал, болмас хараб22,
Білімдіні мақтайды ажам, араб.
Білім деген малсызға таусылмас мал,
Сарқылмайтын несібе болса талап.

Екінші бап
Тілді тыю жəне басқа əдептер мен 

рəсімдер туралы

Жадыңда тұт даналардың сөзін бұл: 
«Тіл тыю – басы əдептің».
Тіліңді дəйім тыя алмасаң өзің біл,
Жарылар басың, астында қалып əлектің.

22 яғни, ойран болмас.
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Ойланып сөйле, сол болар сөздің сарасы,
Мəнсіз сөз көпке жетпейді.
Пəленің басы басталар тілден дəл осы,
Жаныңды сайтан иектейді.

Тіліне ие болмаған даналық емес,
Жаңсақ сөз былғар бар асылды.
Кеудеңде бітпес жатса егер қаланып егес,
Асқынған тіл – жазылмас жара сынды.

Наданның тілі – дұшпаны өз басының,
Жегізер опық сан түрлі.
Білмеген жандар сөз асылын, 
Əуреге салар əркімді.

Мəнін де мынау жақсы не жаман болмақтың,
Бəрін де тілден табарсың.
Тартады жаның азабын ауыр салмақтың,
Тілменен бас та жарарсың.

Өтірік пен бос сөзді қылсаң əдет,
Онда саған бақыттың жолы жабық.
Бақытсыздық жолықты мұншама деп,
Күн кешерсің əрдайым торығарлық.

Өтірікші адамнан жырақ жүргін,
Өткізгейсің өмірді шыншылдықпен.
Ердің көркі – тура сөз – пырақ шіркін,
Ешкім де көркеймейді күншілдікпен.

Адам боп қалам десең адал аттан,
Аз сөйлеп, ақылменен тый тіліңді.
Дейді Расул: «Тіл адамды отқа атқан»,
Оттан сақтан, бұл ақыл сый бүгінгі.

Тура сөз – бал мен шекер, шырын сынды,
Ащымен уламағын ауызыңды.
Жалған сөз – жарға жығар құрдым сынды,
Ойланып, таза ұста қауызыңды.

Əділ бол, туралықты ел жақтайды,
Абзалы тазалықтың осы болар.
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Шыншылдың кеудесінде кір жатпайды,
Адал дос қасыңа кеп қоңсы қонар.

Ішке бүк бар сырыңды, сыртқа жайма,
Жүрмесін өкіндіріп сөзің ертең.
Ақылмен əрекет қыл, артты ойла,
Көрінер жұртқа сонда жүзің көркем.

«Досым!» – деп, бар сырыңды шашпай сақтан,
Болса да жаныңдағы сенімді адам.
Сабырмен жатпаса егер атпай ақ таң,
Орға жығып кетеді кейбір надан.

Үшінші бап
Дүниенің өзгеруі мен ахуалының 

ауысуы туралы

Бұл дүние керуен сарай, көшіп-қонған,
Сарайға əркімдер де келіп-кетер.
Көш бастар керуенбасы, нəсіп жолдан,
Межеге мүмкіндік бар желіп жетер.

Дүние білген жанға қолдың кірі,
Тəркі ет, соңынан еш қума оны.
Қанша тұрар, білсең айт тонның құны,
Көрсете алар ма екен тура жолды?

Шығар естен дүниеқоңыздықты,
Қанағат тұт осынау тоқтығыңа.
Байлық тұтпа, тəйірі, қолүздікті,
Кедейлік – ертеңгі азық жоқтығында.

Көгерер ер азамат ынсаппенен,
Ашкөздікте болмайды ешқашан шек.
Расул бұл дүниені «Егін» деген,
Егінге игілік, мейір тұқымын сеп.

Бұл дүние лəззаты өтеді екен,
Осынау бар рақат уақытша.
Жігіттік дəурен дағы кетеді екен,
Тұра бермес бойыңда қуат мұнша.



24

Ертең жоқ, бұл дүние бүгінде бар, 
Өзгенікі «Менікі» деген малың.
Барша толған кемейіп, түгел азар,
Абаданның соңы ойран болар қалың.

Сыйыспастай көрінген бар халық та,
Жоғалады жалғаннан, жер қалғанмен.
Ғалым бол, философ бол, даналық та,
Мəңгілік бола алмас тең Алламен.

Бір қолымен у беріп, жалатар бал,
Дүние қабақ шытар, күлімдейді.
Қолынан тататұғын таратар бал,
Берген уы ішіңді тілімдейді.

Егерде тəттіге сен құмар болсаң,
Ащыны да татуға дайын тұрғын. 
Өмірде тек рақат армандасаң, 
Ұмытпа бар екенін қайғы-мұңның.

Бұл дүние жыландай жылпылдайды,
Шашатұғын зəрі бар, алданбағын.
Қызықтырар көрсетіп сыртын жайлы,
Дұрыс болар абай боп қамданғаның.

Сырты ғана көрікті көрінеді,
Барша соры ішінде бұл жалғанның.
Асық болып пенделер емінеді,
Қателіктің басы сол – сен алдандың.

Пайғамбар (Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!): 
Дүниені жақсы көру – барша қателіктердің басы», – деген.

Құшағына тартады еліктіріп, 
Бетпердесін сыпырып, тастай қашар.
Көрген түстей өмірің желіктіріп,
Бақ тайғанда басыңнан құстай ұшар.
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Төртінші бап
Жомарттықтың қасиеті мен сараңдықтың 

кесапаты туралы

Ей, достым, жолын қуғын білімдінің,
Бос лақпай, көтере біл ілім жолын.
Жомарттың мақтай білгін жомарттығын,
Сараңға даяр болсын бұрын оғың.

Жомарт жанды əрдайым халық мақтар,
Айыбын жомарттығы барып ақтар.
Елге жаққың келсе егер, Атымтай бол,
Жаладан сол жомарттық анық сақтар.

Иілмес көңілдерді жомарт иер,
Жомартты жетелеумен мұрат сүйер.
Сараңға айтатұғын бір сөзім жоқ,
Жомартқа көпшіліктен шырақ тиер.

Жомарт жан оңай жетер мақсатына,
Алғыс алып жүреді ақшасына.
Жұбанышы болады мұқтаждардың,
Ізгіліктің дəнін себер бақшасына.

Сараң жиды арам жолмен алтын, күміс,
Байлығы бола алмады өмір тыныш.
Бұйырды барлық малы өзгелерге,
Кеудесін сонда ғана жарды өкініш.

Пайғамбар (Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!: 
«Кімде-кім кішіпейіл болса, Алла соны көтерді, ал, 

кімде-кім тəкаппар болса, Алла соны төмендетті», – деген.

Ей, байлар, жомарттықты ұмытпағын,
Берген Алла, ала алар сылып бəрін.
Қайыр мен садақаға пейілді бол,
Жаратқанға жағар бұл қылықтарың.

Жомарт жан Алланың да ардақтысы,
Сараңдық жан біткеннің сұрықсызы.
Берген қолға əрқашан құт қонады,
Құтсыздық – беруге еш құлықсызы.
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Сараңдық – ауыру ол ем қонбайтын,
Бергеннен қалардай боп ол сорлайтын.
Ашкөздік көзін байлап, тойдырмайды,
Малдың құлы, тек қана соны ойлайтын.

Халықтың ардақтысы – Атымтайлар,
Құрметтеп, қошаметтеп атын байлар.
Сүйікті болғың келсе елге мынау,
Жомарт боп, ел-жұртыңа жақындай бар.

Сараң жан – қорықшысы харам малдың,
Ішпей-жемей жиюмен арамдалдың. 
Тірісінде дəм қимай досына да,
Жем қылады түбінде арамды əркім.

Құлақ салсаң жəне де айтарым бар,
Көңіліңе түйіп ап байқа мұндар.
Менмендіктен қашық бол ылайымда,
Кішіпейілдікті көңілге қайтарыңдар.

Тəкаппарға ешбір жан жанаспайды,
Кішіпейіл жан босқа жақ ашпайды.
«Мен, мен» деумен кеудеге нан пісіру –
Ондайларды Жаратқан аластайды.

Жиғанымен ашкөз жан дүние малын,
Далада қалды соңында, көріңдер хəлін.
Əйелі қалды қойнында бір бөтен ердің,
Отын көсеп өзгенің, атқызып таңын.

Менмендіктен, ей, пенде, қалғайсың дереу,
Кеудеңді керме, халыққа болғайсың демеу.
Мұсылмандықтың белгісі – кішілік болар,
Кішіпейілділік – шынында таудай шың – жебеу.

Көк Тəңірі де қолдайды ізгілік жолын,
Тəкаппарларды тұқыртар үздіріп қоңын.
Тəкаппар Алла, естен бір шығармайықшы,
«Мен ұлықпын, таласпа» дегенін оның.
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Пайғамбар (Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!): 
«Кімде-кім кішіпейіл болса, Алла соны көтерді, ал, 

кімде-кім тəкаппар болса, Алла соны төмендетті», – деген.

Тəкаппарлығыңды жаппайды мал-дүниең, 
Ұлық болуға жетпейді жан дүниең.
Өмірден өткен кезде пайдасы жоқ, 
Артыңда қалады сол сан дүниең.

Артықпын деп, аспандап, ауаламаң,
Ақіреттегі сұрақта болмас шамаң.
Бар халықты жаратты бірдей етіп, 
Бауыр қылып Адам ата, Хауа анадан.

«Адамдар түр келбеті жағынан бірдей: 
əкелері – Адам, аналары – Хауа».

Басқа айла іздеме, ақылымды ал,
Айла астында ажал бар жасырынған.
Мағынасы кең, ей, достым, бұл айланың,
Құлшылық қыл, нақ осы асылың дəл.

Жисаң да шексіз байлық опа болмас,
Құл-құтан, қызметшімен орта толмас.
Ақ адал жүрегіңде болсын иман,
Бөрікке де керек қой лайық бас.

Қашық жүр, жақын болмай сараңдықтан,
Уайым-қайғы əкелер ол надандықтан.
Кедейлік, байлық деген Тəңір сыйы,
Бейнетті табар əркім арамдықтан.

Пайғамбар (Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!):
«Сараңдық мақұрым қылады», – деген.

Қаласаң берер Алла сыйынғанға,
Сараң мəз дүние-мал жиылғанға.
Тоймайды бұл байлыққа тірісінде,
Түсінер көзіне құм құйылғанда.

Сараң жан мал жинайды құмарменен,
Көз тоймай сондадағы тұрар əрең.
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«Адамзатқа екі пұл динар берсең,
Үшіншісін тағы да сұрар» деген.

Сондықтан да Ол (Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!): 
«Адам баласының екі уысы толған алтын болса да, 

үшіншісін сұрайды», – деген.

Мал жиғаннан пайда бар ма көсіле,
Жанталасасың, ей, сараң, сен несіне?
Қамасаң да ғаламның малын қораңа,
Бұйырмайды саған артық несібе.

Алла Тағала былай деген: «Біз олардың несібелерін дүниеде
өмір сүруге лайықты етіп бергенбіз».

Тегі асылдың мінезі де иленген,
Қор болмайды ондайлардан үйренген.
Бөрік біреу, бас болады əртүрлі,
Мұны айттым көңілдерге түйгеннен.

Келесі бап 
Көркем мінез бен көркем мінез иесі 

болуға шақыру туралы

Бұл ғаламда болсаң дағы кім өзің,
Бойға жұқтыр тек асылдың мінезін.
Мейрімсіз жан – жеміс бермес ағаш ол,
Отқа өрте, ондайларды күзегін.

Мұсылманға танытқайсың мейірім,
Бірдей болсын өзгеге де пейілің.
Тас атқанды сыйлай білгін аспенен,
Қанды қанмен жуа алмайсың, ей, інім. 

Пайғамбар (Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!): 
«Алланың əміріне мойынсынып, оның жаратқандарына 

мейірбан болу керек», – деген.

Ашыққанға əлің келсе қорек бер,
Жарлыларды киімменен демеп көр.
Зорлық қылма ешқашанда əлсізге,
Сабыр етіп, зорлықтарға төтеп бер.
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Жамандыққа жасағайсың жақсылық,
Көрмейсің еш бұдан өзің тапшылық.
Көрсең егер жақсылықты біреуден,
Көрсеткейсің оны жұртқа жақсы ғып.

Кінəліге бергін дəйім кешірім,
Дұшпандықты таста мүлдем өшіріп.
Тұтанбасын жауыздықтың алауы,
Бір-біріңе жүрмеңдер еш өшігіп.

Алла Тағаланың: «Ашуын жеңгендерді, халықтан келген кінəларды ке-
шіргендерді жəне ...Тəңірі жақсылық жасағандарды жақсы көреді», – де-
геніндей жəне оның (Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сəлемі бол-
сын!): «Ашуын тоқтата білген адамның жүрегін Алла иманмен толтырады», – 
дегеніндей.

Мейірімділік – ғимарат ол ғаламат,
Қарапайымдылық – ірге тасы саналад.
Қарапайымдылық гүлзар болса егерде,
Мейрімділік көз тартар гүл алаулап.

Мұқтаждарға қол ұшын бер, демегін,
Екі есе боп қайтады сол көмегің.

Өтегін, достым, ұлылардың ақысын,
Соғыстан сақтан, мазақтың тауып қапысын.
Ұлыларды қарсы қояр бұл мазақ,
Өзгелер де кетер кейде шатасып.

Сабыр еткін басқа пəле келгенде,
Қуаныш та жолығады жеңгенге.
Қайғы-мұң да бастан көшер бір күні,
Сабыр етіп, шын пейілмен сенгенге.

Алла Тағаланың: «Алла сабыр еткендерді жақсы көреді, себебі қиын-
дықпен бірге жеңілдік те бар», – дегеніндей жəне Оның (пайғамбардың 
(Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!): «Қуанышты сабырмен күту – 
құлшылық», дегеніндей.

Ұлық болсаң, менмендікті құрықта,
Атлас кисең, киген бөзді ұмытпа.
Кішіпейіл жанның артар қадірі,
Ашылмайтын оған болмас құлып та.
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Соңғы бап
Əртүрлі мағына беретін түрлі бəйіттер туралы

Ойлап сөйле, асығыстыққа жол берме,
Сөзіңді жасыр, тік ұстап басты теңгер де.
Көптік етпейді болса егер сенің мың досың,
Бір ер дұшпан дағы аз емес енді сендерге.

Сондай-ақ Ол (пайғамбар (Алланың оған салауаты мен 
сəлемі болсын!): «Мың дос аз, бір дұшпан көп», – деген.

Ұқыпты ерде кемшілік кетер лайық,
Өнерлі жан да жібереді екен бір айып.
Осыған бола кесіле берсе барлық бас,
Бос қалған ғалам тұрмай ма ертең мұңайып.

Көңілді аулап, игі істерге ұмтылғын,
Жамандықтардың у құйып жойғын құртын мың.
Ақылға салып əр істі шешкін ойланып,
Қадірің артар алдында мынау жұртыңның.

Не іс болса да жақсылап зейін салғайсың,
Содан соң ғана шешуге оны барғайсың.
Кешіктірмегін қуаныш сыйлар істерді,
Өкініштерден əрдайым қашық болғайсың.

Таусылмайды жақсы адамның арманы,
Жақсы іске жаманның болмас бармағы.
Ізгілік жаса, тікен еккен алқаптан
Мүмкін емес бағбанның жүзім алмағы.

«Біреумен кектенсең, дұшпандығын ойла, себебі 
тікен еккен, жүзім жимайды».

Жақсы адам жақсы іске жол салдырар,
Залымдардың арты құз да, алды жар.
Есің болса жуи көрме жаманға,
Түбінде сені жаман атқа қалдырар.

Пайғамбардың (Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!): 
«Кімде-кім залыммен бірге жүрсе, оның қылмысына 

ортақтасқан болады», – дегеніндей.
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Шынайы достық бүгінде кетті боп арман,
Мыңдаған достан əділдік деген жоғалған.
Айла мен есеп торлаған сасық кеудесін,
Ізгіліктерден жұрдай боп бəрі тоналған.

Азғындар жайлап, жойылып жатыр адамдық,
Көбейіп күнə, барады қаптап жамандық.
Суалып бұлақ, тазалық көлі тартылып, 
Теңіз ернеуінен төгіліп жатыр арамдық.

Уəде қайда, аманат, қане ізгілік?
Жаратқан Ие қалдырдың неге бізді ұмыт?
Жақсылық біткен ортайып қалды өлкемде,
Жамандық жайып желкенін келер жүздіріп.

Сондай-ақ, Ол (пайғамбар (Алланың оған салауаты мен сəлемі 
болсын!): «Ислам тоқырай бастады жəне тоқырары да анық», – деген.

Жауыздық, зорлық, зомбылық толды əлемге,
Торлады тұман, түк көрінбейді төменде.
Ірітті мынау қоғамды əбден бұзық ой,
Шағымды естір құлақ таппайсың сен емге.

Ғаріп еді Ислам, ғаріп болды тағы да,
Ғибадат рия23 болды, діндар арман бағы да.
Ойран болды мешіттер, халық кетті бейнамаз24,
Харабат25 орны айналды абаданға, ей, Құда(й).

Қойды ғалым, тақуа діндарлық26 пен амалды,
Жынды əуен, бұраң би жаулап жатыр санамды.
Қой дейтұғын қожа да, əй дейтұғын əже жоқ,
Салдырып алды бидғат27тан алынбас биік қамалды.

Жақсылыққа шақырар шығар ма екен ізгі ер?
Қайда екен сол бір жан көзін көрген ізгілер? 
Бұзылған мынау халыққа көрсетпесең түзу жол,
Қу ағашқа айналар тонаған келіп күзгі жел.

23 екіжүзділік
24 намаз оқымайды
25 харабат – сопылық дүниетанымда «майхана», «шарапхана» деген мағынаға ие. Сондай-ақ 

сопының бүтіндей фəна болуы да «харабат» деп аталады.
26 діндарлық – діни қағидаларды қатаң ұстанатын адам. Қандай да бір көзқарасты, ілімді 

дəйектілікпен ұстанушы.
27 дінге кейін енгізілген жаңалық.
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Алаяқ болса кімде-кім аударар жұрттың назарын,
Осылайша қыздырар өмірде мынау базарын.
Ақшаға кетті сатылып ізгілер салған Хақ жолы,
Жетер ме екен құлаққа осынау салған ғазалым.

Ей, бұзақы, сайран сал, келіп тұр сенің заманың,
Аздырып елді, лайла көңілін пəктің, тазаның.
Қайғы-мұңсыз жасап қал қалағаныңша өмірде,
Қандай ділде болса да бар шығар тартар азабың.

Іздесең қайта табылмас ізгілік деген жоғалды,
Жармастық бүгін арамға, ысырып қойып адалды.
Малдыларға бас ұрып, айналдық нəпсі құлына,
Малсыздарды көргенде тайдырар болдық жанарды.

Ей, тойымсыз пенделер, тапқан малдарың бүгінгі,
Ауырлатады ертең-ақ ар алдындағы жүгіңді.
Харамнан тапсаң малыңды, тап мейлі оны адал қып,
Есебі мен азабы болатыны нақ анық.

Пайғамбар (Алланың оған салауаты мен сəлемі болсын!):
«Оның (мал-дүниенің) адалы – есеп, харамы – азап», – 

деген.

Неге малға соншалық тойымсыз еді жанарың,
Көңіліңе қайғы-мұң білмейсің бе саларын.
О дүниеге кетерде кебіннен басқа бұйырмай,
Ойласаңшы мал біткен артыңда босқа қаларын.

Жиғаның мынау бүгінгі бұйырар жатқа кез келер,
Паңсытқан байлық ертең-ақ қайғы-мұңға өзгерер.
Рақат боп көрінген айрылғанда бұл байлық,
Қасіретке айналса не істемексің лезде егер.

Алла Тағаланың: «Сенің қолыңдағы таусылады, 
ал Алланыкі мəңгілік», – дегеніндей.

Дүниенің өткінші рақатына алданба,
Кеш болады опық жеп, бармақ тістеп қалғанда.
Бал бар жерде ара көп, білесің бе сен оны,
Ара уы тəтті екен шын мəнінде балдан да.
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Өнерліге дүние тіпті болар опасыз,
Өнерсізге бəрібір, жүре берер қапасыз.
Өнерліге бітуі қиын болар дəулеттің,
Диқан егін еге алмас шын мəнінде соқасыз.

Өнерлі жан тартады көп бейнетті жалғанда,
Шығады екен шыңдалып сан сынаққа салғанда.
Ашкөз, сараң адамдар болып келер тойымсыз,
Тисе байлық қолына жеткендей бар арманға.

Датта мейлі, мақта Оны, əмірі ол ғаламның,
Жазып қойған о баста тағдырын əрбір адамның.
Үкімімен болады жалғандағы барлық іс,
Жете қоймас дəл бұған санасы да наданның.

Қарға мейлі, сөк мейлі, тағдырды жазған Жаратқан,
Құтылмассың қашсаң да ол жіберген қамақтан.
Себеп етіп тікенді аяғыңа кіргізер,
Қазасы жетсе киікті тар тұзаққа ілгізер.

Басыңа қонған барша іс болып шығар тағдырдан,
Алып жықпай қоймайды əрқашанда аңдыған.
Қазасы жеткен көктегі ұшқан құсты құлатып, 
Торға қамап əйтпесе топас жұртын таң қылған.

Қаза келсе, жүйрік те елден оза шаба алмас,
Атылған оқ ұңғыдан кері қайта оралмас.
Біреуге бақ, біреуге қайғы берген сол Ие,
Оған текке ренжіп ешкімде кек ала алмас.

Сөздің аяқталғанына кешірім сұрау

Жаздым кітап уағыз, мысал етіп білгенге,
Біруелерге бал татыр дəмін татып көргенге.
Салыстырып қараса жазылғанды кімде-кім,
Өтірік пен ақиқат ашылады ілгенге. 

Əдиб28 Ахмет атымдай насихатым бұл əдепті,
Таңдап қана алғайсың керек сөзді қажетті.
Артымда қалар сөздерім, өтермін өзім өмірден,
Насихатымды айтам деп кетті көктем, жаз өтті.

28 тəрбиелі, оқымысты, жазушы, Ахметтің лақап аты.
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Шығардым түркі кітапты өзгелер ғибрат алсын деп,
Мейлі құпта, мейлі сөк, жүректерге барсын тек.
Ғажап маржан сөздерді жаздым мен де сол үшін,
Кетсем де өзім, бұл сөзім мəңгі артта қалсын деп.

Керемет бұл кітапқа таңдап тердім сөздерді,
Оқушыға жеткізер насихатқа кез келді.
Қымбат болар əрдайым құны бөлек зерлі атлас,
Келмеді алғым сондықтан арзанқолды бөздерді.

Ей, оқушым білгейсің, мынау менің тартуым,
Жоғары ұстап жүргейсің əрқашанда ар туын.
Оқыған сəтте тастамай маған дағы дұға қыл,
Болсын маған бұл сенің қымбат сыйлық, тартуың.
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АХМЕТ ИАСАУИ

Орта ғасырлық түркі жазба əдебиетінде Қожа Ахмет Иасауи шығар-
масының алар орны ерекше. Оның қаламынан туған сопылық сарындағы 
шығармалар тек, қазақтың ғана емес, барша мұсылман түркілердің ортақ 
рухани мұрасына айналған.
Ақынның қай жылдары туылғандығы туралы нақты дерек жоқ. Бірақ 

кейбір зерттеулерде ақынның 1083 жылы туып, 1166–1167 жылдары 
қайтыс болғандығы айтылады. Иасауидің 120 жыл өмір сүргендігін алға 
тартып, 1103–1228 аралығында ғұмыр кешкен деген тұжырымды бас-
шылыққа алатындар да бар.
Орта ғасырлық түркі мұрасын зерттеушілердің ішінде Иасауи шығар-

маларына соқпай кеткені некен-саяқ. Ол туралы Батыс пен Шығыстың 
түркологтары бірнеше еңбектер жазды. Ф.Көпрүлүнің «Түрік əдебиетін-
дегі алғашқы мутасаууфтар» деген кітабынан бастау алатын иасауи-
танушылар қатары К.Эраслан, М.Узун, М.Тахрали, С.Улутоғ, Н.Йилмаз, 
Х.Биже, М.Демиржи, М.Тайши, Х.Алтинташ, Н.Зейбек секілді ғалымдар-
мен толықты. Кешегі Кеңес одағы құрамында болған елдерден Ə.Нəжіп, 
Н.Маллаев, И.Хаққұл, С.Сайфуллах, Н.Хасан, Г.Хусайнов сынды өзбек, баш-
құрт əдебиеттанушылармен бірге, М.Жармұхамедов, С.Дəуітұлы, З.Жан-
дарбек, А.Ахметбекова, Д.Кенжетай, А.Əбдірəсілқызы сияқты қазақ 
иасауитанушылары да ақын мұрасын зерттеп, тың талдаулар жасағанын 
ерекше айта кеткен жөн.
Кемелдікті жырлаған ақын мұрасы əдеби, тілдік һəм философиялық 

тұрғыдан зерттеліп, зерделеніп келеді. «Диуани хикметтің» бірнеше рет 
ғылыми жəне көркем аудармасы жасалып, оқырман назарына ұсынылды. 
Солардың қатарында М.Жармұхамедұлы, С.Дəуітов, М.Шафиғов, Ж.Əбді-
рашев, Е.Дүйсенбайұлы, Ə.Жəмішев, Қ.Қари, Ғ.Қамбарбекова, Б.Сағын-
дықов, Х.Иманжанов, Ə.Ибатов, З.Жандарбек, А.Нұрманова, Ə.Бөкебаев 
секілді ақындар мен ғалымдардың есімдері зор құрметпен аталады. Орта 
ғасырда түркі жазба тілінде дүниеге келген шығарманы ақындар көр-
кем сөзбен жеткізсе, ғалымдар ғылыми аудармасы мен транскрипциясын 
жасады. 
Əлем кітапханаларында «Диуани хикметтің» бірнеше жүздеген қол-

жазбалары сақталған. Сондай-ақ ХХ ғасырдың басына дейін жарық көр-
ген литографиялық нұсқалардың өзі бір төбе. Біз Иасауи мұрасын баспаға 
дайындау барысында 1904 жылы Қазанда басылған кітапқа арқа сүйедік. 
Себебі бұл басылым басқа нұсқаларға қарағанда толықтығымен əрі кең 
тарағандығымен ерекшеленеді.
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«ХИКМЕТТЕР ЖИНАҒЫНАН» 
(«ДИУАНИ ХИКМЕТ») ТАҢДАМАЛЫЛАР

Тариқатқа шариғатсыз кіргендердің, 
Шайтан келіп иманын алар екен.
Осы жолда пірсіз даулап жүргендер мың,
Сарсаң болып, орта жолда қалар екен.

Тариқатқа саясатты мүршид керек,
Ол мүршидке иманды мүрит болар екен.
Қызмет қылып, пір ризасын таппақ керек,
Мұндай ғашық Хақтан үлес алар екен.

Пір ризасы – Хақ ризасы болар, достар,
Хақ Тағала рахметінен алар, достар,
Риязатта сыр сөзінен білер, достар,
Ондай құлдар Хаққа жақын болар екен.

Осы жолға, бауырым, пірсіз кірме,
Хақ жадынан əсте ғапіл болып жүрме,
Дүниеге ақылды болсаң көңіл берме,
Шайтан лағынет өз жолына салар екен.

Ей, достар, еш білмедім, мен жолымды,
Бақытқа байламадым мен белімді,
Дүниеден еш жимадым мен тілімді,
Надандығым мені рəсуа қылар екен.

Шариғатты, тариқатты білейін десең,
Тариқатты хақиқатқа жалғайын десең,
Бұл дариядан дүр мен гауһар алайын десең,
Жаннан кешкін, хастары алар екен.

Ғашық құлдар күндіз-түні əсте тынбас,
Бір сағаты Хақ жадынан ғапіл болмас,
Ондай құлды Субхан Ием зая қоймас,
Дұға қылса, онысы қабыл болар екен.

Уа, дариға, өтті өмірім ғапілет білəн29,
Сен кешіргін, күнəларым рахмет білəн,
Құл Қожа Ахмет, саған қайтты қасірет білəн,
Өз-өзіне өзі жанып күйер екен.

29 жалғаулық: мен, пен, менен, пенен
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*   *   *
Шүбəсіз біліңдер бұл дүние, 
барша халықтан өтеді,
Иланбағын малыңа, 
бір күн қолдан кетеді.

Ата-ана, қарындас,
қайда кетті пікір қыл, 
Төрт аяқты ағаш ат30, 
бір күн саған жетеді.

Дүние үшін қам жеме, 
Хақтан өзгені деме,
Кісі малын жеме, 
Сират үсті ұстайды.

Əйел, бауыр, қарындас,
ешкім болмайды жолдас,
Мəрдан бол ғаріп жас,
өмірің желдей өтеді.

Құл Қожа Ахмет тағат қыл,
өмірің білмеймін неше жыл,
Əсілің білсең аб-у гел31, 
жəне гел32ге кетеді.

*   *   *
«Фəзкуруллаһə кəсиран33» деп аят келді,
Зікірін айтып, зар еңіреп жүрдім мен (де).
Дидарын ғашықтарға уəде қылды, 
Ғишық34 жолында жаным беріп жүрдім мен (де).

Шын ғашықты Алла сүйіп пендем деді,
Орта жолда қалмасын деп қамым жеді,
Жалғаншылар дидарымды көрмес деді,
Ғишық бабында берік болып тұрдым мен (де).

Ақылды болсаң қабірстаннан хабар алғын,
Мен осындай болармын деп ғибрат алғын, 

30 яғни, табыт
31 су мен топырақ
32 топырақ
33 «Алланы көп зікір етіңдер»
34 «Алла жолындағы махаббат»
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«Муту қаблə əн тəмуту35» ға амал қылғын,
Бұл хадисті пікір етіп өлдім мен (де).

Хабар берер «Фəлйəзхəку қалилəн»36 деп, 
Жəне айтар «Уəлйəбку кəсиран»37 деп,
Бұл аятты(ң) мағынасына амал қыл деп,
Бұл дүниеде еш күлместен жүрдім мен (де).

Амалсыздар қарқ-қарқ күлер, құрсант жүрер,
Пəрменіне мойынсұнған қаммен жүрер,
Күндіз-түні көздері жаспен жүрер,
Көз жасымды дария қылып жүрдім мен (де).

Нəпсіден кешіп шын ғашықтар «Алла» деді,
Сахар тұрып, чаһар зəрб38 ұрып, көзін ойды,
Рахым етіп Алла өзі назар қылды,
Содан кейін дария болып тастым мен (де).

Залым нəпсім еш қоймастан отқа салды,
Болмыстарым өз-өзінен күйіп жанды,
Мүшріктерді(ң) иманын шайтан алды, 
«Ə`узу биллəһи, бисмиллəһи»39 деп жүрдім мен (де). 

Мұнафықтар тозақ ішінде күйіп жанғай,
Иман еткен ықылас қойып, қайтып шыққай, 
Имансыздар əуел-ақыр күйіп жанғай,
Жаратқаннан иман тілеп жүрдім мен (де).

Нəпсім мені əуре қылды қатты састым,
Басым алып пірмұған жаққа қаштым,
Құл Қожа Ахмет өткелдерден желдей астым,
Ұшқан құстай лəмəкəн40ға астым мен (де).

*   *   *
Өмірім ақыр болғанда, 
не қылармын, Құдайым?!
Жан алушы келгенде,
не қылармын, Құдайым?!

35 «Өлместен бұрын өл»
36 «Аз күліңдер»
37 «Көп жылаңдар»
38 «Төрт соққы» мұнда иасауаи тариқатында салынатын зікірді айтып отыр. 
39 «Аллаға сыйынамын..., Алланың атымен»
40 мекенсіз жер, мекенсіздік
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Жан бермектің қаупінен,
Əзəзілдің айласынан, 
Болмаса Сенен мейірім,
не қылармын, Құдайым?!

Жан бермек ісі душуар41, 
оңай қылғын, ей, Жəббар!
Сенен өзге жоқ қамқор,
не қылармын, Құдайым?!

Жаным бөлек болғанда,
тəнім мұнда қалғанда,
Тақ үстінде алғанда,
не қылармын, Құдайым?!

Əлсіз болып жатқанда,
періштелер кіргенде,
«Мəн раббук?»42 деп сұр(а)ғанда,
не қылармын, Құдайым?! 

Алып кеп көрге қойғанда,
жеті қадам қайтқанда, 
Сұраушылар кіргенде,
не қылармын, Құдайым?!

«Мəн раббук?»43 деп тұрғанда, 
қара күн-дүр сонда,
«Раббың кім-дүр?» дегенде,
не қылармын, Құдайым?!

Құл Қожа Ахмет, сен пенде,
нəпсі қолында шерменде,
Махшар күні болғанда,
не қылармын, Құдайым?!

*   *   *
Мəламатқа хамр44 ішкен,
дидарына батты-йə, 
Пір қолынан мəй45 ішкен,
нұрларына батты-йə. 

41 қиын
42 «Жаратушың кім?»
43 «Жаратушың кім?»
44 щарап
45 шарап, яғни рухани ілім
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Ақман менен Қараман,
көп көріп еді дəурен,
Ынта қылып атаға,
ит суретті болды-йə.

Ибраһимға шəк қылған,
от жағып, гүл ашылған,
Иланбасаң, келіп бақ46,
көріп-біліп айтты-йə.

Кірген шайтан жолына,
Ахметке тас атқан,
Топырақтың астында,
иісі мүңкіп жатты-йə.

Əулиеге жеткендер,
дүниесінен өткендер,
Ықыласты құл халық ішінде,
мұратына жетті-йə.

Құл Қожа Ахмет өзің біл, 
қүнəңді əзір қыл,
Ғапілет білəн47 жатпағын,
шайтан менен қашты-йə.

*   *   *
«Фəлйə`лəмунəл`əлимунə48 ны» оқыр ғалым,
Мағынасын ұқпай оны(ң) болар залым,
Мағынасын ұққандардың тоны кілем,
Сондай ғалым – ғалым болар, достарым-ау. 

Ғалым ол-дүр қыш жастанып білім қылса,
Күндіз-түні таңға (дейін) зарын қылса,
«Фəлйəзхəку»49 аятын тəпсір қылса,
Сондай ғалым – ғалым болар, достарым-ау. 

«Уəлйəбку кəсиран»50 деп Тəңірі айтты,
Мағына ұққан ғалым тынбай жылап жатты,
Жылай-жылай көздері соқыр болды,
Сондай ғалым – ғалым болар, достарым-ау. 

46 қара
47 жалғаулық: мен, пен, менен, пенен
48 ғалымдар біледі
49 «(Аз) күліңдер»
50 «Көп жылаңдар»
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Ғалым ол-дүр шариғатта серуен қылса,
Тариқаттың базарына өзін салса,
Махаббаттың дариясынан гауһар алса,
Сондай ғалым – ғалым болар, достарым-ау. 

Ғалыммын деп кітап оқыр мағына ұқпас,
Көп аятты(ң) мағынасынан жəне шықпас,
Тəкаппарлық, менмендікпен дінін тұтпас,
Ғалым емес, надан болар, достарым-ау.

Тəкаппар(лық) Əзəзілге нелер қылды,
Тəкаппардан лағынет алқа оған ілді, 
Періштелер онда көріп, сəжде қылды,
Сəжде қылып, аман болды, достарым-ау.

Ғылым екі-дүр, тəн мен жанға басшы тұрар,
Жан ғалымы құзыретіне жақын тұрар,
Махаббатты(ң) шарабынан ішіп тұрар,
Сондай ғалым – ғалым болар, достарым-ау. 

Тəн ғалымы залымдарға ұқсайды екен,
«Бəра`əт»51-тың аятында солай бұйырған,
Тозақ ішінде тынбай дəйім күйеді екен,
Заһар Заққум ішіп дəйім, достарым-ау.

Құл Қожа Ахмет, ғалымдарға қызмет қылғын,
Ғалымдар сөзін естіп, амал қылғын,
Амал қылып, Хақ жолында жаның(ды) бергін,
Амалсыздар дидар көрмес, достарым-ау. 

*   *   *
Жаратушы құдіретті Илəһім,
Рахым қыл пендеңе, ей, Тəңірім.

Сиындым құзыретіңе, ей, Илəһім,
Жаратқан барша əлемді панам.

Қабылдау Сенен, ал менен мінажат,
Ей, Илəһім, Зулжəлəл52, барша қажет.

Илəһім, қажетімді Сен лайық қыл,
Мейірімдісің, мейіріммен дертіме дауа қыл.

51 Құрандағы «Тəубе» сүресінің бірінші аяты
52 Алланың сипаттарының бірі. Ұлылық иесі деген мағынада
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Мейіріммен кешіргін, ей, Пəк зат53,
Азап ақиретінен қылғын азат.

Илəһім, шайтан арбауынан Сен асыра, 
Барша күнəларымнан да Сен асыра.

Барша күнəларымнан тəубе қылдым,
Мас едім онда, мен одан айықтым.

Демеймін жан иесінен айырма,
Бірақ ақиретте иманнан айырма.

Илəһім, баршаның зарына жет,
Барша бейшаралардың мұңына жет.

Құлың күнəһардың Сен əр қажетін бер,
Бұл дерт шексізге Сен дауа бер.

Илəһім, Сен кешіргін, төзімім жоқ,
Сенің алдыңда лайық тағат54ым жоқ.

Илəһім, пəк затыңның құрметінен,
Айырғын бізді шайтан құрсауынан.

Илəһім, баршаны құлшылыққа ықылас ет,
Мені менен алып, бір жола азат ет.

Маған таупық суынан Сен ішіргін,
Жомарттықпен күнəмді кешіргін.

Білместіктен күнə көп қылдым,
Көңілдерді бұзып, азар қылдым.

Əр күнəһар болар рахметке лайық,
Кел, ей, Ахмет, дұғаға бол лайық. 

*   *   *
«Əл-кəззабу лə уммəти»55 деді біліңдер Мұхаммед,
Жалғаншылар қауымын үмбет демес Мұхаммед.

53 пəк зат, яғни Алла Тағаланы айтып отыр
54 құлшылық.
55 «Өтірікші үмбетім емес»



43

Тура жүрген құлын, Хақтың іздеп жолын,
Дұрыс жүрген құлын үмбет дегей Мұхаммед.

Əркім үмбетпін десе, Расул ісін қоймаса,
Шапағат күні болса, мақрұм қоймас Мұхаммед. 

Тəңірі Тағала сөзіне, Расулулла сүннетіне,
Иланбаған үмбетін үмбет демес Мұхаммед.

Үмбетпін деп жүрерсің, бұйрығын қылмассың,
Қалай үміт етерсің, онда сұрамас Мұхаммед.

Мүшкіл-дүр күнəһар пенде, үмбет демесе онда, 
Қиын болар махшарда, үмбет демес Мұхаммед.

Үмбет дегей Мұхаммед, шын сөйлесе Құл Ахмет,
Ертең болса қиямет, мақрұм қоймас Мұхаммед.

*   *   *
Он сегіз мың ғаламға басшы болған Мұхаммед,
Отыз үш мың асхабқа көсем болған Мұхаммед.

Жалаңаштық, аштыққа қанағатты Мұхаммед, 
Күнəһар, жапа үмбетке шапағатты Мұхаммед.

Түндер жатып ұйықтамас тілəуəтті56 Мұхаммед,
Ғаріп пенен жетімге мейірімді Мұхаммед.

Жолдан азған адасқанға жол сілтеуші Мұхаммед,
Көңілі түссе əркімге жеткілікті Мұхаммед.

Əбу Жəһіл, Лəһəбқа саясатты Мұхаммед,
Ұяттының сабыны саламатты Мұхаммед.

Намаз, ораза өтеуші ғибадатты Мұхаммед,
Тынбай тəспі айтушы риязат57ты Мұхаммед.

Малғұн лағынет шайтанға саясатты Мұхаммед,
Шариғаттың жолына жəрдемші ол Мұхаммед.

Тариқатқа жолбасшы талап етуші Мұхаммед,
Хақиқатқа жетекші рұқсат беруші Мұхаммед.

56 Құран оқушы
57 дін жолында аянбай құлшылық ету
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Дұғалары мустəжаб58, қабылданушы Мұхаммед,
Жамандыққа жақсылық кереметті Мұхаммед.

Таупық берген залымға салтанатты Мұхаммед,
Сəжде қылған иіліп, мойынсұнған Мұхаммед.

Бес уақыт намаз қылғанда имам болған Мұхаммед,
Миғраж асып барғанда куə болған Мұхаммед.

Арсы-күрсі базары жəрдемшісі Мұхаммед,
Сегіз жəннəт егесі уəлаят59ты Мұхаммед.

Міскін Ахмет құлына кітап болған Мұхаммед,
Жетім, пақыр, ғаріпке кеңпейіл болған Мұхаммед.

*   *   *
Жол үстінде отырып, 
жол сұраған, дəруіштер,
Ақиреттен хабар естіп,
жолға кірген, дəруіштер.

Асалары қолында, 
жігер қаруы белінде,
Ием жады тілінде, 
Алла деген, дəруіштер.

Хирқа60лары кір шапан, 
көңілінде жүз мың аян,
Біліңдер екі жаһан, 
көзге ілмес, дəруіштер.

Дəруіш Хақтың мақсаты, 
зікірі болар гүлзары,
Хақтың жады сырлары, 
құп əдепті дəруіштер.

Жазығым көп жолатпас, 
сахабалар дəрісін таппас,
Көзде жасын құрғатпас, 
жасы аққан дəруіштер.

58 қабыл алған
59 достық, жақындық, туыстық
60 дəруіштердің шапаны
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Сыры бірлəн61 сөйлейді, 
тілге хикмет түзеді,
Ғишық бірлəн жан кезеді, 
реңі сары дəруіштер.

Ит нəпсіні өлтірер, 
қызыл жүзін солдырар,
Қожа Ахмет құл бұл болар, 
сатып жесін дəруіштер.

*   *   *
Он сегіз мың əлемде 
қайран болған ғашықтар,
Таппай машұқ62 шырағын, 
сарсаң болған ғашықтар. 

Дəйім басы иіліп, 
көзі халыққа телміріп,
«Һу-һу» деп жүр күліп, 
жылап жүретін ғашықтар.

Күйіп-жанып күл болған, 
ғишқы63да бұлбұл болған,
Кімді көрсе құл болған, 
ерлер болған ғашықтар.

Жол үстінде хак64 болған, 
көкіректері чак65 болған,
Зікірін айтып пəк болған, 
нала болған ғашықтар.

Жігер қаруын байлаған, 
жүрек, бауырын өртеген,
Айқай салып жылаған, 
жылап жүретін ғашықтар.

Кейде жүзі сарғайып, 
кейде жолында ғаріп,
Тəспілері «йə, Хабиб»66, 
серуен болған ғашықтар.

61 жалғаулық: мен, пен, менен, пенен
62 сүйікті
63 Алла жолындағы махаббат
64 топырақ
65 тесік
66 «Ей, сүйікті(м)»
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Ахмет, сен һəм ғашық бол, 
туралығыңмен шыншыл бол,
Дəргаһіне лайық бол, 
жанан67 болған ғашықтар.

*   *   *
Ғаріптікте ғаріп болған ғаріптер, 
Ғаріптердің халін білген ғаріптер.

Себеп бірлə жырақ жерге барып ап,
Ағайынның қадірін білген ғаріптер.

Сусағанда суға мұқтаж болған, 
Тіріде зар өліп, өшкен ғаріптер.

Кісі білмес ғаріптер халі не-дүр,
Мүмкін білер ғаріп болған ғаріптер.

Ғаріптік қатты іс-дүр, ей, əзизім,
Кім ол қадірсіз өлер міскін ғаріптер.

Кел, енді Ахмет, өзіңе қарағын,
Ғаріпсің сен ғаріп міскін ғаріптер.

*   *   *
Хақ құлдары дəруіштер, 
хақиқатты біледі,
Хаққа ғашық болғандар, 
Хақ жолына кіреді.

Хақ жолына кіргендер, 
«Алла» деп жүреді,
Жарандар ізін іздеп, 
мемлекеттен кетеді.

Əлем мақтанышы Мұстафа, 
сондай еді мəрхəба68,
Миғраж түнін етті мақтаныш, 
пақыр жолын алады.

67 сүйікті
68 қош келдің
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Көңіл бермей дүниеге, 
бастау қылмай харамға,
Хақты сүйген ғашықтар, 
халайықтан кешеді. 

Дүние менікі дегендер, 
жаһан малын алғандар,
Тазқара құстай болып, 
Сол харамға батады.

Молда, мүфти болғандар, 
нахақ дау қылғандар,
Ақты қара қылғандар, 
Сол тамұққа кіреді.

Қазы, имам болғандар, 
нахақ дау қылғандар,
Ол есектей болып, 
жүк астында қалады.

Харам жеген хакімдер, 
пара алып жегендер,
Өз бармағын тістеп, 
қорқып тұрып қалады.

Тəтті-тəтті жегендер, 
түрлі-түрлі кигендер,
Алтын тақта отырғандар, 
топырақ астында қалады.

Мүмін құлдар шыншылдар, 
шыншылдығымен тұрғандар,
Дүниелігін сарп етіп, 
жұмақ хор69ын құшады.

Құл Қожа Ахмет, біліпсің, 
Хақ жолына кіріпсің,
Хақ жолына кіргендер, 
Хақ дидарын көреді.

69 хор қызы
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*   *   *
Көрген заман иланған, 
Əбу Бəкір Сыддық-дүр.
Тіреу болып таянған, 
Əбу Бəкір Сыддық-дүр.

Мұңдасқанда жылаған, 
құлшылыққа бел байлаған,
Іш-бауырын өртеген, 
Əбу Бəкір Сыддық-дүр.

Бір сөзінен қайтпаған, 
сырын əркез айтпаған,
Ғапіл болып жатпаған, 
Əбу Бəкір Сыддық-дүр.

Жан жанан70ға қауыштырған, 
қызын қолдан тапсырған,
Қол қусырып жалбарған, 
Əбу Бəкір Сыддық-дүр.

Айтқан сөзіне жеткен, 
қу нəпсіден кеткен,
Хақ Расулды жасырған, 
Əбу Бəкір Сыддық-дүр.

Мұхаммедке қайын ата, 
қылған емес еш қате,
Мойнына салған пута71, 
Əбу Бəкір Сыддық-дүр.

Құл Қожа Ахмет қыл тəсдиқ72, 
үңгір жарын73 қыл тəфриқ74,
Ғаріптікте біл садиқ75, 
Əбу Бəкір Сыддық-дүр.

70 сүйікті
71 ешкі жүнінен жасалған киім
72 иман ет
73 досы, яғни мұнда Мұхаммед пайғамбарды айтып отыр
74 бөл
75 шыншыл
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*   *   *
Екіншісі жар болған, 
əділетті Омар-дүр,
Мүміндікте жар болған, 
əділетті Омар-дүр.

Білəлға азан айттырған, 
шариғатты білдірген,
Діннің сөзін ұқтырған, 
əділетті Омар-дүр.

Қағба есігін аштырған, 
барша бұтты сындырған,
Расул көңілін тындырған, 
əділетті Омар-дүр.

Шариғатты бас тұтқан, 
тариқатты рас тұтқан,
Хақиқатты құп білген, 
əділетті Омар-дүр.

Шырақ болып өшпеген, 
дін жолынан көшпеген,
Нақақ істі айтпаған, 
əділетті Омар-дүр.

Міскін ғаріп Құл Шəриф, 
жазығыңды еткін жад,
Əділ болып сүргін дад, 
əділетті Омар-дүр.

Міскін Ахмет, қылғын жад, 
қылғын əлсізіңді буниад76,
Мүмкін рухы қылар шат, 
əділетті Омар-дүр. 

*   *   *
Үшінші досы жар болған, 
Оспан бахəйа77-дүр,
Əр кезде жар болған, 
Оспан бахəйа-дүр.

76 жарат
77 ұятты
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Хақ Расулдың күйеу баласы, 
дініміздің абады,
Пенделердің азады, 
Оспан бахəйа-дүр.

Оқығаны-білгені, 
аят, хадис жазғаны,
Мінбер үсті хатиб78ы, 
Оспан бахəйа-дүр.

Мінажаты тауы Тур, 
алғандары екі нұр,
Айтқандары барша дүр, 
Оспан бахəйа-дүр.

Расул үйге шарлатқан, 
барша малын таратқан,
Ақиретке жаратқан, 
Оспан бахəйа-дүр.

Көптер оларға келді, 
қоймады шахзада,
Шейіт болды ондықта, 
Оспан бахəйа-дүр.

Мінажатта өкінер, 
айтқан сөзі нұрға-нұр,
Айтқан сөзі барша нұр, 
Оспан бахəйа-дүр.

Меккеде бар Мұхаммед, 
Түркістанда Қожа Ахмет,
Жарылқағай ол Əхəд79, 
Оспан бахəйа-дүр.

Құл Шəриф міскін ғаріп,
зар еңірер жалбарып,
Хақ қабыл қыла ма деп, 
Оспан бахəйа-дүр.

78 құтпа айтушы
79 Алла Тағаланың сыпаттарының бірі. Жалғыз деген мағынада



51

Көпшілік келді пиада80, 
қоймады олар шахзада,
Шейіт қылды онда, 
Оспан бахəйа-дүр.

Сипаттадың Оспанды, 
Қожа Ахмет, сен оны,
Жоқ-қой күдік-күмəні, 
Оспан бахəйа-дүр.

*   *   *
Төртіншісі жар болған, 
Алла арыстаны Əлі-дүр. 
Һəм миғражда жар болған, 
Алла арыстаны Əлі-дүр.

Көрсең жүзін нұрлы, 
кəпірлерді қырғаны,
Айтқан сөзі рахмани81, 
Алла арыстаны Əлі-дүр.

Жігер қаруы белінде, 
Мəулім82 жады тілінде,
Зұлпықары қолында, 
Алла арыстаны Əлі-дүр.

Мініп шықса Дүлдүлге, 
жерге түсер зілзала,
Кəпірлерге ғұлғұла83, 
Алла арыстаны Əлі-дүр.

Дұшпандарға муқабил84, 
болды кəпірге қатил85,
Жоюшы қылған жарамсызды, 
Алла арыстаны Əлі-дүр.

80 жаяу
81 Рахмандікі, яғни Алланікі
82 Жаратушым
83 топалаң
84 қарсы
85 өлтіруші
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Мейірім қылған Бір-у Бар86, 
не қылса да еркі бар,
Қожа Ахметке медеткер, 
Алла арыстаны Əлі-дүр.

*   *   *
Осы сырды білмеген жаһіл кісі,
Дəруіштердің қадірін қашан білер.
Тіл ұшында «үмбетпін» деп дау қылады,
Мұстафаның қадірін қашан білер.

Тариқаттың лəззатынан тартқан кісі,
Дүниесін дін жолына сатқан кісі,
Күндіз-түні көзден жасы аққан кісі,
Бұл дүниенің қадірін қашан білер.

Күндіз-түні тағат қылса, сол ғашық,
Бұл дүниеде күнəсінен болар қашық,
Дəруіштерді ғайбат қылған ол мұнапық,
Мағрифаттың қадірін қашан білер.

Дүние малын жиып жолды тəркі еткендер,
Ессіз өмірін күпір ішінде өткергендер,
Жолбасшысыз шөл далада жүргендер,
Махаббаттың қадірін қашан білер.

Көп кісілер дау қылады, нəпсі күзетіп,
Жеп-ішіп, хайуан секілді түндер жатып,
Ораза тұтпас, зекет бермес һəм оянып,
Хақ Тағала қадірін қашан білер.

«Куллу муттақи əл мин»87 деп айтты Расул,
Ей, Ахмет, бұл хадисті қылғын қабыл,
Суйрі халқы қабыл қылмай болды мəлул88,
Жаһіл халқы пір қадірін қашан білер.

*   *   *
Ей, достарым, өлсем мен, 
білмеймін халім не болар,
Көрге барып кірсем мен, 
білмеймін халім не болар?! 

86 Алла Тағала
87 хадис: «Діндарлық қылғандардың бəрі менен».
88 қапа
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Апарып лахадқа қойса олар, 
арқаға қарамай қайтса олар,
Сұрақ-сауалым сұраса олар, 
білмеймін халім не болар?!

Кірсе Қариш атты жылан, 
атылса дереу сол заман,
Қалмас бүтін бір устухан89, 
білмеймін халім не болар?!

Барша жиылып мур-у мар90, 
атырапында сес ұрар,
Мүшкіл болар енді кар91, 
білмеймін халім не болар?!

Еш келмеді менен сауап, 
онда не берем-дүр жауап,
Егер қылса, жүз мың азап, 
білмеймін халім не болар?!

Болса қиямет күні, 
əзір болар баршалары,
Қылған амалдарың кəні, 
білмеймін халім не болар?!

Ей, құл Ахмет, сен бұл күн, 
қылғын ғибадат түні-күн,
Демегін өмірім-дүр ұзын, 
білмеймін халім не болар?!

*   *   *
Алла жадын айтар құлдар мағына менен,
Мағынасызға əркез құлақ салмас болар.
Алла деген ғашық құлдар тынбай дəйім,
Хақ жадынан əсте ғапіл қалмас болар.

Хақ жадынан əсте ғапіл болмағандар,
Жатса-тұрса Хақ зікірін қоймағандар,
«Уаллаһ, биллəһ»92 дүние харам алмағандар,
Көр ішінде ол құл əркез өлмес болар.

89 сүйек
90 құмырсқа, жылан
91 іс, жұмыс
92 Алла атымен анту ету



54

Мағрифаттың бостанында жанын берген,
Махаббаттың майданында бас ойнаған,
Хақиқаттың дариясынан гауһар алған,
Ғаууас93 секілді сол дариядан шықпас болар.

Жарандар сол дарияға сүңгіді, батты,
Күндіз-түні тынбай бір дем жадын айтты,
Өлмес бұрын жан ащысының заһарын татты,
Ақирет аспабын салмас болар.

Ғапіл болмас, Хақ жадынан түндер тамам,
Түйір халал талап қылар, жемес харам,
Дəруіш керек осы сипатты бізге дəйім,
Құл болып, құлшылығынан танбас болар.

Құл болып, құлшылық қылар Қожасына94,
Жан-тəнін аямастан ол Иесіне,
Сабырлы болып, үміт етер уəдесіне,
Жапасынан шын ғашықтар қайтпас болар.

Жапа шекпей ғашық болмас, тыңда ғапіл,
Жапа шегіп, сабырлы болғын, болма жаһіл,
Риза болып, құлшылық қылған табар ақыл,
Жаһіл адам бір-бірінен қайтпас болар.

«Құлмын» деп, Хақ əмірін қылмағандар,
Құдіретін көріп, ғибрат алмағандар,
Иман, Ислам үкімдерін білмегендер,
Ұлы күнде қызыл жүзді болмас болар.

Хақ жолының сауығы көп-дүр білгендерге,
Қорқынышпен еткін сол өлгендерге,
Оңай көрінен құлды əрқашан жүргендерге,
Мұндай құлдар көр азабын білмес болар.

Құл Қожа Ахмет, «Алла» дегін жасың аққай,
Өткен ғаріп жігер қылып, қолың тұтқай,
Рахымы келсе Рахим95 Мəулім рахым қылғай,
Қожа құлын əркез зая қоймас болар.

93 су астынан гауһар алатын сүңгуір
94 иесіне, яғни мұнда Алланы айтып отыр
95 Алла Тағаланың тоқсан тоғыз атының бірі. Мейірімді, қайырымды деген мағынада.
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*   *   *
Ғашық кісілер түндері жатпаса, жақсырақ,
Əр дерт пен əлем тисе, зар еңіремесе, жақсырақ.

Басын жарып, қанға бояп, қылса зұлымдық,
Ұрды мені деп залымға сөз айтпаса, жақсырақ.

Дəруіш болып, халық ішінде тəспі аударып,
Сопы болып, əлемге өзін сатпаса, жақсырақ.

Өткен сопылар ел көзінен жүрместен қашты,
Хақты тілеген халық ішінде жүрмесе, жақсырақ. 

Əр жерде Құдай əзір, қараушы, күлдіруші,
Орынсыз отырып, Хақты биік етпесе, жақсырақ.

Сопы болып, саф бол, ей, Алла пендесі,
Сопы болып, ол жалған демі өтпесе, жақсырақ.

Алла десе, қылса құпия бидғат96 артық, 
Ондай сопылар ораза, намаз тұтпаса, жақсырақ.

Əр кімді өз жолында етейін ғашық,
Шатасқан дуананы айып етпесе, жақсырақ.

Хақты таныған, өзгені əркез танымас,
Алла демеген болса, оның өлгені, жақсырақ.

Сопы болуды қызық əуес қылмағын тіптен,
Ит нəпсі үшін пендеге қан тұтпаса, жақсырақ.

«Раззақ97» дедің, берді саған ризық көптеген,
Шайтан сөзіне пенде құлақ салмаса, жақсырақ.

Хақтан естіп айтты мұны Ахмет міскін,
Шын пендесінің көкірегінен кетпесе, жақсырақ.

*   *   *
Əр кім қылса тариқаттың дауын,
Əуелі қадам шариғатқа қоймақ керек.

96 дінге жаңалық енгізу
97 Алла Тағаланың тоқсан тоғыз есімінің бірі. Ризық беруші деген мағынада
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Шариғаттың істерін ада қылып, 
Содан кейін бұл уəдені қылмақ керек.

Шариғатсыз дем ұрмайды тариқатта,
Тариқатсыз дем ұрмайды хақиқатта,
Осы жолдар орны білінер шариғатта,
Баршасын шариғатта сұрамақ керек.

Содан кейін бір ер керек ирадат98ты,
Болар болса, ол бір ерден ижазат99ты,
Шариғатта рас лайық кереметті,
Сол ердің айтқанын ұстамақ керек.

Кім білместен бұл жолдарды шайқымын десе,
Кереметтен уəлаийат100қа хабар берсе,
Жарамсыз болар, егер Рухул-əмин101 ерсе,
Өзін ондай жарамсыздардан сақтау керек.
 
Ирадатсыз, ижазатсыз мүршид болмас.
Тариқаттың жолдарын əркез білмес,
Күпір-дүр ирадатқа лайық болмас,
Ондайлардан жырақ-жырақ қашпақ керек.

Ирадатты бергін əһлі ижазатқа,
Тік тұрғын түні-күні риязат102қа,
Жалғап оның құлшылығын ғибадатқа,
Құлшылықта белді байлап тұрмақ керек.

Содан кейін мужаһəдə103 тонын киіп,
Риязаттың бұтасында айырып, ағып,
Менмендіктен өтіп, өзін саф қылып,
Ізет киімін сатып қорлық алмақ керек.

Осы болар, жарандардың қылғандары,
Тəліп104терге білсін деп айтқандары,
Рас-дүр бұл сөз білгін, жоқ-дүр жалғандары,
Жан құлағы бірлəн мұны білмек керек.

98 ерікті
99 рұқсат
100 жақындық, туыстық; аймақ
101 Жебірейіл періште
102 дін жолында беріліп құлшылық жсау
103 күрес
104 шəкірт
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Туралықпен əркім қабыл қылса мұны,
Сенімімен болса егер түні-күні,
Жадыменен айналысса жылда түні,
Жарандардан жігер жарын сұрамақ керек.

Ирaдат105сыз осы жолға бармады,
Инабат106сыз жолға қадам салмады,
Ижазат107сыз жарым дем ұрмады,
Мурид болған бұл сипатты болмақ керек.

Əркім кірсе осы жолға белін байлап,
Құл Қожа Ахмет қызметші боп тұрар сайлап,
Ниетін Құдайына дұрыс етіп,
Құрметті əзіздерге қылмақ керек.

*   *   *
Əзірейіл бір күн келер күшпенен,
Ыстық тəннен əзіз жанды бермек керек.
Бес күндік нақты өмірді қолдан беріп,
Шара таппай ақыр бір күн өлмек керек.

Ұл-қызың жылап қалса, айқай салып,
Мал-мүлкің мұнда қалса қайран болып,
Дұшпандарың қуанар сені көріп,
Мойынсұнып дайын болып жатпақ керек.

Мирас деп бас-аяғың байлайды,
Ыстық суды бастан құйып шайқайды,
Төрт тараптан əсте-ақырын ұстайды,
Алты қарыс бөзден кебін қылмақ керек.

Жаназаңды ұлы-кіші көтерсе,
Көрістанға қарап сені алып жүрсе,
Жеткен жерде сауал сұраса періштелер,
Бір-бірлеп оның жауабын бермек керек.

Халайықтың мазарында ғимаратты,
Көрің(дер) онда түрлі-түрлі ғаламатты,
Лахад атты дарбазасын қияметті(ң),
Саясатты үйге барып кірмек керек.

105 қалау, тілек
106 тəубе
107 рұқсат
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Кіріп көрсең қараңғылық жоқ-дүр шырақ,
Іші тола қасірет болар отты фирақ108,
Ол күн саған кім қылады, онда жырақ,
Қияметтің таңы атқанша жатпақ керек.

Өмірің ақыр болады-дүр бір күн тамам,
Бұл іспененн барсаң егер Дəрус-сəлам109,
Халал қойып, жеген болсаң дəйім харам,
Азапты барып онда тартпақ керек.

Құл Қожа Ахмет, тəубе қылғын өлмес бұрын,
Қызыл жүзің көрде жатып солмас бұрын,
Жылан-шаян көрің ішіне толмас бұрын,
Қаза келсе, риза болып тұрмақ керек.

***
Мың түрлі қателер, 
менен өтсе ғапу қыл,
Орынсыз əңгімелер, 
менен өтсе ғапу қыл.

Егер тілауат қылғанымда,
бұл Кəлəмулла110ны,
Ұмытып күнə, қателер,
менен өтсе ғапу қыл.

Оқығанда ғапіл өтсе, 
не қате нұқсан кейде, 
Əр қанша орынды-орынсыз,
менен өтсе ғапу қыл.

Мəд111 білəн и`раб112,
тəшдид113терді өзгеше қылсам, 
Бұл сөзде əр қателер,
менен өтсе ғапу қыл.

Бейпіл оқысам бір сөзін,
не бір əрпін,

108 айырылу
109 тыныштық пен амандық мекені
110 Алланың сөзі, яғни Құран.
111 араб əліппесіндегі созып оқуды білдіретін таңба
112 араб сөздерін жіктеу, айыру
113 араб əліппесіндегі бір əріпті күшейтіп оқудың белгісі.
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Мұндай аяқсыз дұғалар,
менен өтсе ғапу қыл.

Аят уəде, ескертуін, 
қылсам мен тəркі, 
Пайым қылмай нəрселер,
менен өтсе ғапу қыл.

Ізет, құрметін Құранның,
орындай алмасам,
Əдепсіздік, арсыздық.
менен өтсе ғапу қыл.

Құзыретіңде сендей құлдың,
қатесі көп болар,
Қара жүзділік əр қателер,
менен өтсе ғапу қыл.

Қожа Ахмет міскіннің,
нұқсаны көб-дүр дүниеде,
Қаншама, йə, Раб114, мың қателер,
менен өтсе ғапу қыл.

*   *   *
Ақирет хабарын естіп, 
дүниені тастап кетермін,
Түстім жарандар теңізіне,
дүниені тастап кетермін.

Жарандар дүние демеді, 
дүние қамын жемеді, 
Хақтан өзгені демеді,
дүниені тастап кетермін.

Мұса Имран қалмады, 
Сүлеймен тағы қалмады,
Мың жасты Лұқпан қалмады,
дүниені тастап кетермін.

Дүние деген азар екен,
Ақылды құлдар безер екен,
Жаһілдермен жар екен,
дүниені тастап кетермін.

114 Жаратушы
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Сұлтан Қожа Ахмет Иасауи,
айтты бұл хикметті бəрін, 
Есітсін деп барша жаһан,
дүниені тастап кетермін.

*   *   *
Алла деген пенденің,
жайын жəннəтта көрдім,
Хор мен ғилман115 баршасын,
қарсы алдында көрдім.

«Фəзкуруни»116 зікірін,
айтқан құлдар дəйім, 
Баршасының жолдасын,
жəннəт Аднда көрдім.

Түні-күні ұйықтамай,
«һу» зікірін айтқандар,
Періштелер жолдасын,
Аршы үстінде көрдім.

Қайыр, ихсан қылғандар,
жетім көңілін алғандар,
Шадияр117лар жолдасын,
Кəусар алдында көрдім.

Қази болған ғалымдар,
пара, өсім жегендер, 
Ондай ғалымның жайын,
от Сақар118да көрдім.

Мүфти болған ғалымдар,
нахақ пəтуа бергендер,
Ондай мүфтидің жайын,
Сират көпірінде көрдім.

Жамағатқа бармастан,
тəркі намаз қылғандар,

115 жəннəттағы қызметшілер
116 аят: «Мені еске алыңдар...»
117 əділетті төрт халиф: Хазірет Əбубəкір, Омар, Оспан жəне Əли
118 жеті тамұқтың бірі
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Шайтанменен бір жерде,
тамұқ Əсфəл119да көрдім.

Залым болдым зұлым еткен,
мұсылмандарды ауыртқан,
Қара жүзді махшар120да,
қолын арқада көрдім.

Құл Қожа Ахмет кен ашты,
дүр, гауһарын шашты,
Тыңдамаған бұл сөзді,
ғапілет ішінде көрдім.

*   *   *
Ниет қылдық Қағбаға,
Разы болыңдар, достарым,
Йа, өлерміз, келерміз, 
Разы болыңдар, достарым.

Ниет қылдық Қағбаға,
Хақ Мұстафа рауза121ға,
Нəсіп қылар баршаға,
Разы болыңдар, достарым.

Нəсіп болса барармыз,
нəсіп болса келерміз,
Ажал жетсе өлерміз,
Разы болыңдар, достарым.

Құдірет болса жүріңіз,
күш болмаса тұрыңыз,
Дұға қыла көріңіз,
Разы болыңдар, достарым.

Риза болыңдар өзімнен,
жақсы-жаман сөзімнен,
Кешіңдер мені жүзімнен,
Разы болыңдар, достарым. 

119 жеті тамұқтың бірі
120 қиямет күні барша адамзат баласының жиналатын алаңы
121 Мұхаммед пайғамбардың жатқан жері
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Достар бізді жоқтайды,
пасықтар көп ұйықтайды,
Мешіт жаққа келмейді,
Разы болыңдар, достарым.

Сырдан болды ишара, 
мұнда қылдық ғимарат,
Достар қылар ғибадат,
Разы болыңдар, достарым.

Қағба жаққа көшейік,
залымдардан қашалық,
Ұл-қыздан кешелік,
Разы болыңдар, достарым.

Тілім сұрасам қарар жоқ,
ғаріп өлсе сұрауы жоқ,
Жегенімде халал жоқ,
Разы болыңдар, достарым.

Кешті құлың жанынан,
шықты халықтың санынан,
Достар барар соңынан,
Разы болыңдар, достарым.

Қожа Ахмет, жұм көзіңді,
халыққа айтқын сөзіңді,
Қағбаға сүрт жүзіңді,
Разы болыңдар, достарым.
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СҮЛЕЙМЕН БАҚЫРҒАНИ (ХАКІМ АТА)

Қараһандықтар билігі тұсында өмір сүрген ақындардың бірі – Сүлей-
мен Бақырғани. Заманында «Хакім ата» лақабымен танымал болған ол 
(1091–1186 жж.) бүгінгі Қарақалпақ жеріндегі Бақырған кентінде дүниеге 
келген. Бар ғұмырын Хақ жолына арнаған ақын түркі сөз өнерінің дамуы-
на өз үлесін қосты. Оның қаламынан жүзден аса даналық сөз, сондай-ақ 
«Ақырзаман», «Миғражнама», «Исмайыл қиссасы», «Бибі Мəриям», «Жар-
ты алма» секілді дастандар дүниеге келген. 
Бақырғани мұрасын əр жылдары Ф.Көпрүлү, Н.Маллаев, К.Ераслан, 

И.Хаққұлов, С.Рафиддинов, Х.Сүйіншəлиев, Б.Кенжебаев, Н.Келімбетов, 
Т.Қыдыр секілді ғалымдар зерттеп, ақын шығармаларының көркемдік 
ерекшелігі мен оның түркі халықтары тарихындағы мəдени құндылығы 
туралы өз пікірлерін білдірген. 
Ақын шығармалары кезінде көп тарағандықтан да, ақын мұрасын бү-

гінде əлемнің көптеген кітапханаларынан кездестіруге болады. Бақырғани 
шығармаларын толық қамтитын ең үлкен қолжазбалардың бірі ҚР Ұлт-
тық кітапханасының қолжазбалар бөлімінде сақталғанын ерекше атап 
өткен жөн.
Біздің заманымызға дейін кəтіптердің көшірген қолжазбалары арқылы 

жеткен ақын мұрасын жариялау ХІХ ғасырдың орта тұсынан бастап 
мықтап қолға алынды. Алғаш рет 1846 жылы Қазан университетінде қа-
дим əліппесімен басылған Бақырғани шығармалары жалпы көлемі он алты 
рет жарық көрді. Кешегі Кеңес заманында түркі халықтарының əдебиет 
тарихына қатысты томдар мен жинақтарда ақын хикметтерінен үзін-
ділер жарияланды. ХІХ–ХХ ғасырларда басылған литографиялық ескі кі-
таптар негізінде Ташкент (1991 ж.) пен Қазанда (2000 ж.) қайта басылды. 
Сондай-ақ, Бақырғанидың бірнеше хикметтері Б.Сағындықов, Р.Ахметов, 
Н.Мəтбек жəне Т.Қыдыр тарапынан қазақшаға тəржімаланып, жарық 
көрді. 
Бақырғани «Миғражнама», «Исмайыл қиссасы» секілді дастандары 

арқылы Ислам дінінің асыл қасиеттерін жырласа, «Ақырзаман» даста-
нында қиямет қайымның соңғы белгілері мен ондағы азаптарды өлең сөз-
бен өрнектеді. «Жарты алма» қиссасы арқылы Имам Ағзам Əбу Ханифа-
ның өнегелі өмірінен сыр шертеді. 
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СҮЛЕЙМЕН БАҚЫРҒАНИ 
ШЫҒАРМАЛАРЫНАН ТАҢДАМАЛЫЛАР

Ақырзаман 

Жерді қалай жаратса, айды да солай,
Айды қалай жаратса, күнді де солай,
Əнбие-мүрсəлдардың бəрі де солай,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Заман ақыр болса, нелер болар,
Ғалымдар шағыр ішіп, зина қылар,
Дүниеге түрлі-түрлі пəле толар,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Хақ жадын айтпағандар «Алла» демей,
Ғалымдар ғылымын есітіп жалған дегей,
Басына ажал оғын келмес дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Ер мен əйел харабат122та шағыр123 ішкей,
Білер екен, білмес секілді істер істей,
Кекірейер аспаннан жерге түспей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мешіт, михраб, медреселер бос қалады,
Діндар жандар керексіз боп аш қалады,
Залымдар мазлұмдарға бас салады,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Сараңдар қанағатсыздықтан ашкөз болар,
Құран үнін есітісе құлақ жабар,
Кəпірлік нышанасы үшбу болар,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Заман ақыр болғанда пейіл азғай,
Мүміндердің ұл-қызы тұтқын болғай,
Залымдар ұялмастан «пендем» дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

122 құлшылық жасайтын жер
123 алкоголді ішімдік
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Дажжал малғұн шығып-ап Румға келер,
Сексен мың жөйт, тарса124 да жиналып жүрер,
Мəді шықты деп Дажжал хабар берер,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Дажжал малғұн Хорасанға сапар қылар,
Ислам білмес надандар қуанышты болар,
Мұсылмандар Мəді үшін сүйеніш болар,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мəді барып Бағдад жаққа ұрыс қылар,
Күн тұтылып, шаң көтеріліп, айқай шығар,
Мұхаммед үмбеттерін нала қылар,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мəді қашып Мекке жаққа сапар қылар,
Мұхаммед раузасына жүзін салар,
Раузадан дауыс шығып Иса дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар....

...Исрафил пəрменімен сүргін болар
Жер-көктегі барша тірі жан жойылар,
Мəңгілік Жаратқанның өзі қалар,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Қырық жылдан соң Исрафилді тірілтеді,
Екінші сүргінді сап жүгінтеді,
Пенделерін жер жүзіне қаптатады,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Жаратушым қазы болып һəм отырар,
Мұхаммед шапағатқа келіп тұрар,
Періштелер мен пайғамбарлардың зəресі ұшар,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Жебірейіл періштелерді бастап келгей,
Сүйенішіміз, йə, Мұхаммед, сенсің дегей,
Хақ қасында сенен өзге жоқ-дүр дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

124 христиан
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Ол атамыз Адам өзі жылап келгей,
Мұса Кəлім мүрсəлдарды алып келгей,
Мұхаммедтің мойнын құшып бауырым дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мұхаммед ілімін тігіп тұрар,
Махшардың барлық жұрты келіп жылар,
Ол Мұхаммедке жүгініп арыз қылар,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Періште, пайғамбарлар тына қалар,
Батылы жетіп сөз айта алмай тұрады олар,
Мұхаммед «Алла» деп Жаратқанды атар,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Жаратқаннан үн келер «досым» деген,
Бейнамаз, шарапқорлар қасым деген,
Дəл сондай дұшпандардан шошын деген,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Шарап ішіп, шайтан бірлəн үлпəт қылған,
Бес уақыт намаз пəрменіне құжат қылған,
Менмендікте мың бірлəн дау қылған,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Дауыс есітіп Мұхаммед қарап баққай,
Өтінуден жүздерінен терлер аққай,
«Үмбеттерім ғафу қылғын, Жаратқан!» дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Жаратушы айбатымен үкім етті,
Барша ол сираттан өткін деді,
Барша ол махшар халқын көргін деді,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мұхаммед махшар халқын бастап барар,
Сиратты көріп одан ғибрат алар,
Үмбеттерім халі мүшкіл болды дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Зəбəния халайықты көріп тұрар,
Қолдарында оттан күрзі ұстап бұлар,
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Мұхаммед деп махшар халқы айқай салар,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мұхаммед айқай үнін есітіп демде,
Үмбеттерім халі мүшкіл болды дегей,
Қолына аса алып жүгіріп келгей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Зəбəнияға Расул сол мезет айбат қылар,
Тамұқ отын көріп жұрт шошып тұрар,
Үмбеттерім күйдірмегін жалын дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мұса Кəлім қойып оны онда барар,
Мұхаммедке келіп ап насихат айтар,
Үшбу айбат күні бүгін сақтан дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мұхаммед сəна айтып əуре болар,
Мұса Кəлім: «Раббым» деп дұға қылар,
Шəдиярлар баршасы «əмин» дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Жаратқаннан үн келер «досым» деген,
Он сегіз мың əлем мақтанышы сенсің ерен,
Үкімің сенің енді болсын деген,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Үмбетіне тамұқты харам еттім дейді,
Райхан атты бостандарды бердім дейді,
Азат қылғын көңіліңді досым дейді,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мұхаммед құзыретінен сүйініп шығар,
Мұса Кəлім қолдас болып бірге тұрар,
Хақ қасында сенен өзге жоқ-дүр дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мұса Кəлім отырып үндеу айтар,
Қамұқ ол махшар халқы келіп байқар,
Мұхаммедке ілтипаттар болды дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.
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Махшар халқы қуанышты болар,
Атамыз Адам өзі жылап алар,
Мұхаммедтің мойнын құшып ұлым дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Əбу Жəһіл оттан тондар киіп келер,
Мұхаммедтің құзыретіне келіп енер,
Шапағатты аяма қылма туысым дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Білместіктен саған қарсы болдым дейді,
Тамұқ ішінде азаптарды көрдім дейді,
Сенен ілтипат бүгін мені қойғын дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Əбу Тəліп, Абдулла жетіп келер,
Əмина Мұхаммедтің жүзін өбер,
Тоғыз ай он күн көтердім ұлым дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мұхаммед анасына тағзым қылар,
Анасын құшып ап һəм жылар,
Кішкентайымда сенен жетім қалдым дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мұхаммед Абдуллаға əкем деп жақын барды,
Мұхиб жандар көрісіп ап мауқын басты,
Періште, пайғамбарлар қуанышты болғай,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мұхаммед махшар халқын бастап келер,
Хордағы барша ғилман125 қарсы келер,
Жаратқанымнан кеңшілік болды дегей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Мұхаммед атам-анам келгін дейді,
Барша ол үмбеттерім жүргін дейді,
Райхан атты бостандарды бердім дейді,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

125 жұмақтағы қызметшілер
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Құл Сүлеймен тағат етіп, өтініш қылар,
Жаратқаным рахмет саған нəсіп қылар,
Ахырет аспабын құра бергей,
Одан артық тағы ғажап кереметтері бар.

Миғражнама

Ол Бір уə бар126 ерікті,
Көрікті назар қылды-йə,
Мұстафаны жолбасшы етіп,
Бізді үмбет қылды-йə.

Ата жіберді біздей ұлдарға,
Расулға үмбет қылды-иə,
Біздей күнəһар құлдарға,
Оны Расул қылды-йə.

Расулға болған үмбет,
Ғарасатта болар шат,
Болар дозақтан азат,
Онда бақытты қылды-йə.

Өз нұрынан жаратты,
«Хəбиб»127 деп атын таратты,
Хижабтардан өтіп ап,
Қаба қаусейн барды-йə. 

Дінімізді аздырдың,
Халайықты тоздырдың,
Жадыгөйлікті қоздырдың,
Артық қылық деді-йə.

Малғұн ашып аузын,
«Жадыгөй Мұхаммед» деді-йə,
Сендей жəдігөй жаһанда,
Болмаған еш деді-йə.

Əбу Жəһіл жанында,
Сексен кісі маңында,

126 яғни, Алла Тағала
127 «сүйікті»
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Расулды көріп кенеттен,
Айбат бірлə128 қарады-йə.

Расул мұны есітіп,
Көңіліне қатты алды-йə,
Шешесінің үйіне,
Расул өтіп барды-йə.

Расул сəжде қылды,
Тура намазын қылды,
Хақ құлшылығын қылып ап,
Хаққа мұңын айтты-йə.

Расул көңілі орнығып, 
Тəні тыныш тапты-йə,
Нəпсі ғауға салып ап,
Көңілі ояу жатты-йə.

Қарашы, Құдай шебер-ғой,
Расулын мейман қылды-йə,
Көрмекке дидарын,
Құзыретіне шақырды-йə.

Үндеу келіп Ол Хақтан,
Жебірейілге бар деді-йə,
Пəрмен жеткіз Ризуанға,
Пырақты ал деді-йə.

Ризуанға жеткіз пəрменді,
Айтсын сарай хорына,
Жиылсын деп құжыра129ға,
Назар уақыты болды-йə.

Сəлемін алып Ол Хақтың,
Кенет Жебірейіл келді-йə,
Ішіне кіріп жұмақтың,
Пырақ алып шықты-йə.

Есікке байлап пырақты,
Жебірейіл өзі кірді-йə,

128 жалғаулық: мен, пен, менен, пенен
129 бөлме
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Мұстафаны оятты,
Сыртқа ертіп шықты-йə.

Сыртқа шыққан Расул,
Пыраққа қарап қалды-йə,
ШеберлігінеХақтың аң-таң боп,
Жанына жақын барды-йə.

Жүзін нұрдан жаратқан,
Көзіне гауһар жалатқан,
Еріндері лағылдан,
Тісі дүрден еді-йə.

Басы оның інжуден,
Құлақтары ақықтан,
Тұмсығы оның зəбəржəд130,
Тісі маржан еді-йə.

Қанаты шын жақұттан,
Сүйектері изумруд,
Еті оның зафран,
Іші амбра131 еді-йə.

Түгі оның жұпардан,
Жал-құйрығы – райхан,
Аяқтары гауһардан,
Күміс-алтын еді-йə.

Аттан еді үлкендеу,
Түйеден һəм кішілеу,
Əрбір басқан қадамы,
Бір жылдық жол еді-йə.

Қызыл жақұттан ері бар,
Адамға ыстық жүзі бар,
Расулды Пырақ көрген соң,
Иіліп сəлем қылды-йə.

Сəлемді Расул алды да,
Пырақтың келді алдына,

130 асыл тас (кризолит)
131 балықтан алатын хошиіс зат
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Пырақ секем алды да,
Бірден секіріп қашты-йə.

Расулдан қашқан пырақты,
Жебірейіл шақырып жұбатты,
Əдепсіздік қылмағын,
Күнəһар болма деді-йə.

Күнəһар ісі ауырлар,
Онда көрмейді дидар,
Азаптаушы Ол Жаппар,
Орны тамұқ деді-йə.

Бұл сөзді Пырақ есітіп,
Басын жерге иді-йə,
Көзден жасын ағызып,
Қажетім бар деді-йə.

Жүз мың пырақ жұмақта,
Тұрады екен қызметте,
Барша сіздің құзыретте,
Арманда-дүр деді-йə.

Пырақ айтты: Ей, Ахмет,
Шартқа отыр менімен,
Ғарасаттың күнінде,
Маған мінгін деді-йə.

Расул сонда шарт түзді,
Шынайы болғын кел деді,
Басынан шашын алды да,
Шынайы сенгін деді-йə.

Əлем мақтанышы Мұхаммед,
Пырақпенен түзді шарт,
Жебірейіл қылып ізет,
Тізгінін ұстады-йə.

Жебірейіл пырақты түзеді,
Микəйіл басты үзенгі,
Исрафил қолтықтап,
Расул оған мінді-йə. 
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Оң жағында Жебірейіл,
Сол жағында Микəйіл,
Алдында һəм Исрафил,
Əзірейіл соңында еді-йə.

Оң жағынан үн келді,
Естісе де Расул,
Назар оған қылмады,
Одан өтіп барды-йə.

Жеті қадамнан өткенде,
Сол жағынан үн келді,
Ілтипатын қылмады,
Періште қайран қалды-йə.

Расул онда шөлдеді,
Шəрбəт алып кел деді,
Шəрбəтті Расул көргенде,
Төрт ыдыста еді-йə.

Бірінде – оның шарап бар,
Біріне – қойған салып бал,
Бірінде – оның аппақ сүт,
Тəтті шекер еді-йə.

Расул шарап алмады,
Балға да назар салмады,
Екі ыдысты алды да,
Расул ішіп қанды-йə.

Төрт тон келді Расулға,
Сары, жасыл, қызыл, ақ,
Қызыл, сары тонды алмай,
Жасыл, ақты алды-йə.

Пайғамбарлар тоны-дүр,
Жақсы қылдың деді-йə.

Расул айтты, əй, Əмин,
Ғажап екен бұл мүшкіл,
Оңнан-солдан естілген,
Не үн еді деді-йə.
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Оң жақтағы дүние еді,
Сені алдайын деп еді,
Жақсы қылдың қарамай,
Үмбет ойран еді-йə.

Сол жағыңнан келген үн,
Жөйт еді ол малғұн,
Қылмадың сен ілтипат,
Мақрұм болып қалды-йə.

Расул естіп бұл сөзді,
Мүшкілдері шешілді,
Көзді жұмып ашқанша,
Мешіт Ақсаға кірді-йə.

Мешіт Ақсаға енеді,
Пайғамбарларды көреді,
Ізет етіп баршасы,
Тұрып сəлем берді-йə.

Барлығымен көрісті,
Расул сəлемін алды-йə,
Толған айдай бəрі де,
Жарық етіп қалды-йə.

Үш жүз он үш мүрсəлдар,
Төрт мың төрт жүз нəбилер,
Сафиулла132 сіз боласыз,
Болғын имам деді-йə.

Адам қарап Мұсаға,
Жол болсын біздерге,
Тұрғанда мына Мұстафа,
Бізге болу деді-йə.

Расул имамдық қылды,
Пайғамбарлар сап құрды,
Құлшылық қылып бір Хаққа,
Баршасы «əмин» деді-йə.

Михрабқа беріп арқасын,
Пайғамбардың да баршасы,

132 Адам ата
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Расулмен бірге дұға етіп,
Бет сипап «əмин» деді-йə.

Дұға қылып тұрады,
Құжыра басына келіп,
Нұрдан саты құрады,
Көтеріліп Расул барды-йə.

Əуелгі қатқа жеткенде,
Періштелер көрді көктерде,
Топ-тобымен келіп ап,
Тұрып сəлем берді-йə.

Екінші қатқа жеткенде,
Періштелер көрді көктерде,
Баршасы қарсы келіп ап,
Тұрып сəлем берді-йə.

Үшінші қатқа жеткенде,
Көрікті əтеш көрді көктерде,
Сол əтешті көріп соң,
Жебірейілден сұрады-йə.

Əмин айтты Əтеш-дүр,
Уақыттан хабар беріп-дүр,
Мұнда болса бұл əтеш,
Онда айтар деді-йə.

Төртінші қатқа жеткенде,
Исаны көрді көктерде,
Отырған Иса ізет қып,
Тұрып сəлем берді-йə.

Сəлемін алған Расул,
Көрді Бəйтул-мағмур,
Хақ құлшылығын қылып ап,
Үгіт-насихат қылды-йə. 

Бесінші қатқа жеткенде,
Мұсаны көрді көктерде,
Бет бұрған бұған Мұса да,
Сəлем қылып тұрды-йə.
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Мұса айтты: Ей, Ахмет,
Тілек қыларсың үмбет,
Қысқартқын намазды,
Үмбетіңнен деді-йə.

Алтыншы қатқа жеткенде,
Періштелер көрді көктерде,
Тəнінде бас жоқ еді,
Аң-таң болып қалды-йə.

Жетінші қатқа жеткенде,
Періштелер көрді көктерде,
Біле алмады сипатын,
Заман қарар қылды-йə.

Біразы оның қиямда,
Біразы оның рукуғда,
Біразы оның сəждеде,
«Раббил-əғлə» деді-йə.

Расул жоғары қарады,
Аршты көрді ауада,
Жетті мың бұл дүниедей,
Аң-таң болып қалды-йə.

Расул жоғары қарады,
Аршқа түсті жанары,
Мұстафаның аузына,
Бір нəрсе тамды-йə.

Тəттірек еді балдан да,
Салқындау еді қардан да,
Үш жүз алпыс тамырын,
Жарық етіп тұрды-йə.

Пəрмен кеп Хақтан: «Əй!» деді,
Аршқа қадам қой деді,
Хəбибулла отырып,
Аяқ киімін шешейін деді-йə.

Алла жарлығы кеп бірде:
Аяқ киімді шешпе, əсте,
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Аяқ киіміңмен бас қадам,
Ізің қалсын деді-йə.

Шешпеді Расул аяғын,
Аршқа жақын таяды,
Хақтан пəрмен жетілді,
Тезірек жүргін деді-йə.

Аршқа кіріп кетеді,
Сидра мақамына жетеді,
Мақамнан да ары өтеді,
Уфуқ мақамына жетті-йə.

Сидра мақамын өткенде,
Уфуқ мақамына жеткенде,
Қайтып онда Жебірейіл,
Көп өтініш қылды-йə.

«Менің мақамым Уфуқ,
Бұдан артық мекен жоқ,
Ей, Расул, мұны ұқ,
Қанатым күйер» деді-йə 

Рафраф келіп енеді,
Расул Рафрафқа мінеді,
Сан мыңдаған хижабтан өтеді,
Лəмəкəнға жетті-йə.

Көргін Құдайдың шеберін,
Мейман қылар Расулын,
Салауат сəлемін,
Мұстафаға деді-йə.

Расул келіп ақылға,
Жылдам сəлем алды да,
Екі қолын көтеріп,
Шүкір қылып тұрды-йə.

Жалғыз Хақ пəрмен қылады,
Не келтірдің деп сұрады,
Дос досына келерде,
Бос келмейді деді-йə.
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Расул айтты: Йə, Саттар,
Рахымы мол Ғаффар,
Əкелгенім бар еді,
Сенде жоқ-дүр деді-йə.

Бұл төрт нəрсе аз ғана,
Жоқ-дүр сенің қазынаңда,
Күнə, қажеттілік, жоқсыздық, 
Төртінші жазық деді-йə.

Ұсынысым оң қолымда,
Қажетім сол қолымда,
Үмбеттерімнің күнəсін,
Кешіріп бергін деді-йə.

Айтқанда Расул тілек-бақытын,
Бұ кез екен қажеттілік уақыты,
Не қажетті тілесең,
Қабыл қылайын деді-йə.

Расул айтты: Мол қайғым,
Үмбеттерімді қолдаймын,
Күнəһар үмбет жазығын,
Ғафу қылғын деді-йə.

Əнбиялар сардары,
Əулиелер қорғаны,
Екі əлем шырағы,
Қош келдің, деді-йə.

Дарияларды жараттым,
Тəтті шекер жалаттым,
Қайда сен егер қаласаң,
Сонда барсын деді-йə.

Гүлден маржан тағасың,
Аласың жеміс ағашын,
Қай жерге сен қаласаң,
Мəуе болсын деді-йə.

Ей, досым-ау, Мұхаммед, 
Қалайсың қанша үмбет,
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Үмбеттердің жазығын,
Кешіріп бердім деді-йə.

«Лəулəкə лəмə хəлақтул-
əфлəк»133 дедім мен саған,
Екі əлем шырағы,
Сүйіктімсің сен деді-йə.

Бұ дүние мен о дүниені,
Достығыма жараттым,
Ғарасаттың күнінде,
Ризамысың деді-йə.

Рахмет киіп шапанын,
Қойды Мағрифат тəжін,
Расулулла сүйінді,
Құзыретінен кетті-йə.

Сол қолына қараса,
Жеті тамұқты көреді,
Күркіреп бəрі таласа,
От шашырар еді-йə.

Əрбір тамұқ ішінде,
Періштелер жүр көсіле,
Күрзілер жасап оттардан,
Жандыратын еді-йə.

Қара еді жүздері,
Шағыр еді көздері,
Жарты оның тəндері,
Қардан суық еді-йə.

Оттан аспап жасап ап,
Бір топқа һəм бас салад(ы),
Еріндерін кесіп ап,
Азап қылар еді-йə.

Бір топты тағы ұстап ап,
Оттан қысқыш жасап ап,
Тілдерінің түбінен,
Тартатұғын еді-йə.

133 «Сені жаратпағанымда əлемді жаратпас едім»
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Бір топты тағы басып ап,
Емшегінен асып ап,
Бір топтың мойнында,
Оттан алқа еді-йə...

...Арырақ Расул барады,
Оң жағына қарады,
Сегіз жұмақ көрінді,
Қуаныштылар болды-йə.

Жұмақ жақты бетке алды,
Хорлар да мұны қарсы алды,
Мұстафаның басына,
Дүр-маржанын шашты-йə.

Бал-бұл жанып реңі,
Жұмаққа Расул кіреді,
Төрт арықты көреді,
Оған қарап тұрды-йə.

Бірі – оның су еді,
Бірі – оның бал еді,
Бірі – аппақ сүт еді,
Тəтті шекер еді-йə.

Бірі оның камфара,
Көпшіктері изумруд,
Тағы – оның амбра134,
Сарайы нұрдан еді-йə.

Əрбір жұмақ ішінде,
Алуан-алуан сарайлар,
Əрбір сарай ішінде,
Жетпіс мың хор еді-йə.

Белгілі сонда Пырақтар,
Фердаус отын оттар,
Суын ішіп кəусардың,
Рахаттанар еді-йə.

134 балықтан алынатын хошиіс зат
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Бұлардан да ары өтеді,
Мақамына жетеді,
Мекке шаһары ішіне,
Еніп қайта келді-йə.

Шаһарға Расул барады,
Көп кешірімдер алады,
Тізгінін ұстап Пырақтың,
Қайтып жəне кетті-йə.

Үйіне Расул кіреді,
Өз орнына келеді,
Жатқан орны əлі де,
Ыстық боп тұр еді-йə.

Бозарып таң атады,
Мешітке келе жатады,
Расул жайды бар сырын,
Баршасы «пəлі» деді-йə.

«Пəлі» деп ел-жұрт сенеді,
Сенбеске жоқ-тын себебі,
Бұтқа табынар мұнапықтар,
Жүзі қара болды-йə.

Ибн Аббас Абдулла,
Расулға сауал салды да,
Көрдіңіз бе, дидарын,
Расул «йə» деді-йə.

Миғражын естіп Расулдың,
Иманына құйды асыл мың,
Батын135, заһир136ін, тазартты,
Сап нұры келді-йə.

Құл Сүлеймен хош етті,
Расул миғражын паш етті,
Миғражын айтқан соң,
Досына жəдігер қойды-йə.

135 ішкі жандүние
136 сыртқы болмыс
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Жарты алма

Құдіретін көр Қадыр137дың,
Жүрсін деп біліп қадірін,
Мұстафаның үмбетін,
Мұндай құрмет қылды-йə.

Көзді берді көргелі,
Ақыл берді білгелі,
Хақтың жадын138 айтқалы,
Тілді жəне берді-йə.

Бізді жоқтан бар қылды,
Тəн жаратты, жан қылды,
Тамшы судан біздерді,
Осындай көрікті қылды-йə.

Ұстауға деп қол берді,
Аяқты да оң берді,
Нығмет берді жегелі,
Шүкір қылсын деді-йə.

Құдайыңды білмессің,
Неге шүкір қылмассың,
Атаң-анаң баршасы,
Қара жерге кірді-йə.

Анадан адам туады,
Өткендер жолын қуады,
Үшбу жүрген адамдар,
«Оллаһ» өлер деді-йə.

Сөзді қысқа қылалық,
Сөз басына шығалық,
Жəдігер қыла көрейік,
Өлмес бұрын деді-йə.

Өткен адамдар тобынан,
Пайғамбардың соңынан,
Бір ер шықты Куфадан,
Аты Нұғман еді-йə.

137 Алла тағаланың құдыретті деген сипаты
138 яғни, зікірін
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Жаратты ол Бір уə бар139,
Жарылқар оны Жаппар,
Бойдақ еді өзі де,
Аты Сəбит еді-йə.

Арыққа Сəбит барады,
Ниет қып дəрет алады,
Сол шақта сумен бір алма,
Ағып барар еді-йə.

Алманы Сəбит көреді,
Қолына ұстай береді,
Жартысын ғана жеп еді,
Көңілінде ол деді-йə.

Неге жедім жартысын,
Қайтарам қалай ақысын,
Табуым керек егесін,
Деп қорқып тұрды-йə.

Жартысын қолға алады,
Бақтарға іздеп барады,
Жолдағы баққа кіргенде,
Бір ер қарсы келді-йə.

Сəлем берді бұл жігіт,
Жүзінде тұрды мұң бүгіп,
Қолындағы алманы,
Біздікі деп алды-йə.

Рұқсатсыз алма алыпсың,
Күнəһар болып қалыпсың,
Ақиретте жазасын,
Құп берерсің деді-йə.

Жігіт айтты келіппін,
Сізді іздеп жүріппін,
Ақиретте құрығаннан,
Қазір берем деді-йə.

139 Алла Тағала
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Жігітке қарап күледі,
Діндар екенін білді,
Бір қызы һəм бар еді,
Сондай сұлу еді-йə.

Нұғман айтты: Сөзім бар,
Үйімде бір қызым бар,
Қызымды егер алсаң сен,
Кешірейін деді-йə.

Сөйлегелі тілі жоқ,
Көргелі һəм көзі жоқ,
Аяғы һəм қолы жоқ,
Қызым солай деді-йə.

Бұл қызымды алмасаң,
Мені риза қылмасаң,
Жарты алма жазасын,
Ақиретте алам деді-йə.

Жігіт қатты ойланды,
Маңдайы терлеп қиналды,
Жарты алма жегеннен,
Амал таппай тұрды-йə.

Сөйлегелі тілі жоқ,
Болса көрер көзі жоқ,
Маған қиын болды деп,
Сөзін қабыл қылды-йə.

Сөзін қабыл қылмасам,
Бұл қызды һəм алмасам,
Ақиретте жазасын,
Не қылайын деді-йə.

Не болса да болайын,
Қызын оның алайын,
Азабынан ақирет,
Құтылайын деді-йə.

Сөзін қабыл қылады,
Қызын алмақ болады,
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Қияметтің жазасын,
Мұнда тартайын деді-йə.

Қыз əкесі қуанып,
Анасы тұрды жұбанып,
Тойын қылып һəм неке,
Сол сағатта жетті-йə.

Барша əйел жиылды,
Дəм мен сусын құйылды,
Қызды алып келеді,
Үшбу жігіт көрді-йə.

Үйге қыз еніп келген соң,
Жігіт қашты көрген соң,
Өзге қызды келтіріп,
Мазақ қыласыз деді-йə.

Жігіт айтты, нетесіз,
Бізді мазақ етесіз,
Бізге деген қызыңыз,
Бұл емес қой деді-йə.

Көп əйелдер келеді,
Қарқылдап əбден күледі,
Берер қызымыз, осы еді,
Бізге сенгін деді-йə.

Ауыз десең аузы бар,
Көзі десең көзі бар,
Аят, хадис сөзі бар,
Осындай болар деді-йə.

Жігіт қайран болады,
Аң-таң қалып тұрады,
Өтірікші екен əкесі,
Қызды алмаймын деді-йə.

Келді қыздың əкесі,
Жоқ-дүр сөзімнің қатесі,
Əкесі мен анасы,
Күліп кешір деді-йə.
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Дегенім рас тілі жоқ –
Жаман сөзді айтпайды,
Хақ жадын қоймайды,
Тілден мүлде деді-йə.

Көзі һəм жоқ дегенім –
Махрамсыз140ды көрмейді,
Жазуынан өзге Құранның,
Назар қылмас еді-йə.

Аяғы да жоқ дегенім –
Жаман іске жүрмейді,
Біліп алғын бұл дейді,
Ей, перзентім, деді-йə.

Жігіт бұл сөзді ұғады,
Көңіліне сыр тұнады,
Қызға көңіл бұрады,
Сондай мақұл келді-йə.

Арада күндер өтіпті,
Жүктілік қызға жетіпті,
Ішіндегі перзенті,
Бір ер бала болды-йə.

Ұланға той қылады,
Жиналып халық тұрады,
Бұл ұланның есімін,
Онда Нұғман қойды-йə.

Ұлан алтыға келеді,
Оны мектепке берді,
Молдасына əр күні,
Оқып келер еді-йə.

Тағы бір патша бар еді,
Сол шаһардың жаны еді,
Үшбу патша өз ханымын,
Мазақ тағы қылды-йə.

Əзілге бір бойлады,
Бір мезет оқпен ойнады,

140 бөтен жан
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Ханым айтты патшаға,
Сен жаһаннамсың деді-йə.

Патша айтты: Не дейсің,
Сөзді білмей сөйлейсің,
Жаһаннамдық болсам мен,
Сен талақ бол деді-йə.

Молдаларды жинады,
Риуаят бар ма деп қинады,
Таппасаңдар үш күнде,
Өлесіздер деді-йə.

Барша ғалым жиылды,
Кітаптарға қиылды,
Риуаятты таппады,
Жылап отыр еді-йə.

Ұстаздан Нұғман сұрады,
Не себептен жылады,
Молда айтты: Ей, ұлан,
Тыныш отырғын деді-йə.

Жəне қайта сұрады,
Көңіліңнің жоқ тұрағы,
Үш күн болды қайғылы,
Болып жүрсіз деді-йə.

Ханым ханға ерлепті,
Жаһаннамсың сен депті,
Жаһаннамдық болсам мен,
Сен талақ бол депті-йə.

Жылайсыз бұған несіне,
Мен салайын есіне,
Үшбу сөздің жауабын,
Беремін айтып деді-йə.

Молда айтты барайын,
Назарына салайын,
Бұ сөзіңді ғалымдар,
Хош көреді деді-йə.
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Ғалымға молда барады.
Ұланға күле қарады,
Бұл ұлан бізге бақ-дəулет
Мүмкін болар деді-йə.

Ұланды ертіп алады,
Алып ханға барады,
Ғалымдарға хан айтты,
Таптыңыз ба? – деді-йə.

Ертіп келдік ұланды,
Өзі сізге сұранды,
Үшбу ұлан риуаят,
Мен беремін деді-йə.

Патшамыз тақта отырған,
Көз айырмай пақырдан,
Ей, жас ұлан, қанеки,
Жауап бергін деді-йə.

Көрейін өз бағымнан,
Түскейсің бір сəт тағыңнан,
Тақ үстінде отырып,
Жауап берем деді-йə.

Патша тақтан түсті де,
Шықты ұлан тақтың үстіне,
Енді, қане, қарағым,
Жауап бергін деді-йə.

Қорықасыз ба Тəңірден,
Күнəлі істің бəрінен,
Қайтқасыз ба пейілден?
Деп ұлан сұрады-йə.

Патша айтты: Ей, ботам,
Менің əкем бар еді,
Қасында оның əдемі,
Бір қызы бар еді-йə.
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Əкем өлген соң бір күні,
Үйіне бардым бір түні,
Қызы айтты, ей патша,
Бұл іс ғажап деді-йə.

Сол түні оған барғанда,
Жақсы ілтипат қылғанда,
Ол түні бұл пейілімнен,
Қайтып едім деді-йə.

«Уəннəзиғəт»141 оқыды,
Мағынасын тоқыды,
Əптиекті қойнынан,
Алып оны келді-йə.

Жаһаннамдық сен емес,
Талақ болар ол емес,
Бұ аяттың мағынасы,
Осындай болар деді-йə.

Қызметшілер ханның жанында,
Жиналған барша ғалым да,
Өзге де куə халайық,
Аң-таң болып қалды-йə.

Үшбу ұлан ер болар,
Ел ішінде бір болар,
Алты жасар ұланды,
Ағзам болсын деді-йə.

Риуаятын білдірді,
Халықтың көңілін тындырды,
Имам Ағзам есімі,
Үшбу жерде болды-йə.

Анасына барады,
Сүйіншілер алады,
Алты жасар ұлыңыз,
Ағзам болды деді-йə.

141 Құран аяты
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Жауап берді анасы,
Болар елдің панасы,
Менің ұлым үш жаста,
Ағзам болды деді-йə.

Судан алды алманы, 
Рұқсатсыз жеп қармады,
Жарты алма кесірін,
Алты жасқа жеткізді-йə.

Тұтыңдар Хақтың жарлығын,
Харамның таста барлығын,
Кісі малын алмаңдар,
Деп жауап берді-йə.



АЛТЫН ОРДА – 
ҚЫПШАҚ ДӘУІРІНДЕГІ 

ШЫҒАРМАЛАР
(ХІІІ–ХV ҒҒ.)
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НАСИРУДДИН БҰРҺАНУДДИН РАБҒҰЗИ

Алтын Орда тұсында дүниеге келген шығармалардың бірі – Насируд-
дин Бұрһануддин Рабғұзидың «Қиссəсул-əнбиясы». Адам атадан Мұхаммед 
пайғамбарға дейінгі барша пайғамбарлардың өмір тарихынан мол мəлімет 
беретін бұл құнды шығарма һижри жыл санағы бойынша 710 жылы (яғни 
1309–1310 жж.) жазылған. Халық арасына бұл еңбек «Қиссəсул-əнбия» 
(«Пайғамбарлар қиссасы»), «Қиссасул-əнбия Рабғузи» («Рабғұзидың пай-
ғамбарлар қиссасы»), «Қиссəсул-əнбия ‘əлəйһи əс-сəлəм» («Пайғамбарлар 
қиссасы») жəне «Қиссаи Рабғузи» («Рабғұзи қиссасы») деген атпен кең 
тараған. 
ХІV ғасырда дүниеге келген бұл əдеби жəдігерге деген қызығушылық 

əріден басталды. Шығарманы əр жылдары П.М.Мелиоранский, А.В.Еро-
феев, С.Е.Малов, Н.П.Остроумов, Н.Ф.Катанов, В.В.Радлов, Н.И.Ильмин-
ский, В.Р.Розен, М.М.Габдерəхимов, Ғ.Х.Арифған, Ə.Н.Нəжіп, Ə.Р.Тенишев, 
Г.Г.Фитрат, Н.Маллаев, Э.Фазылов, И.Остонақұлов, Х.Сафарова жəне 
Н.Хажиева секілді түркітанушылармен бірге, I.Jalil, S.Cagatay, K.Gronbech, 
J.Schinkewitsch, J.Thuri, F.Köprülü, H.E.Boeschoten, M.V.Damme сияқты Ба-
тыс ориенталистері мен түрік ғалымдары зерттеді. Сондай-ақ, Б.Кенже-
баев, Х.Сүйіншəлиев, А.Қыраубаева, Н.Келімбетов, Ғ.Айдаров, Ə.Құрыш-
жанов, Н.Сағындықов секілді қазақ ғалымдары да Рабғұзи мұрасын əдеби 
һəм тілдік тұрғыдан зерттеуде өз үлестерін қосты. 
Рабғұзи шығармасының ең көне қолжазбасы Лондондағы Британия му-

зейінің кітапханасында сақтаулы тұр. Осы нұсқа ХV ғасырда жазылған 
болып, бүгінгі ғылымға белгілі ең толық əрі көне нұсқа болып саналады. 
ХVІ ғасырда көшірілген нұсқасы Санкт-Петербургтағы М.Е.Салтыков-
Щедрин атындағы көпшілік кітапханасында сақтаулы. Сондай-ақ, ХІХ ға-
сырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Қазандағы Шамсуддин Хусаинов 
пен Ташкенттегі Хасан Арифджанов баспаханаларында да бірнеше рет 
жарық көрген. 
Осы аталған нұсқалардың ішіндегі ең көнесі əрі толық сақталғаны – 

Лондон нұсқасы. Шығыстанушы К.Гренбектің Лондон нұсқасының көшір-
месін (факсимилесін) жариялауы (1948 ж.) бұл салаға үлкен қозғау салды. 
Осы нұсқаның негізінде УзССР ФА Х.Сулайманов атындағы Қолжазба-
лар институты 1991 жылы мəтінді жарияласа, 1997 жылы Түркиядағы 
Ататүрік атындағы Тіл Академиясы Рабғұзи шығармасының көшірме 
мəтінімен бірге транскрипциясын жарыққа шығарды. 
Соңғы жылдары Н.Сағындықовтың аударған «Рабғұзи қиссасынан» же-

келеген үзінділер «Ежелгі дəуір əдебиеті» атты хрестоматияға енгізілсе, 
жазушы Р.Мұқанованың жасаған тəржімасы «Қисса-сул-Əнбия-и Адам-
атадан Мұхаммед ғалайһи – уəссəлəмға дейін» деген атпен жарияланды. 

«Рабғұзи қиссасының» тематикасы, идеялық бағыты негізінен діни си-
патта болғанымен де, шығармада автор тарапынан қосылған аңыз-əпса-
налар, хикаялар да жиі кездеседі. 
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«ПАЙҒАМБАРЛАР ТАРИХЫНАН» («ҚИССƏСУЛ-ƏНБИЯ») 
ҮЗІНДІЛЕР 

Қағбаның тұрғызылу қиссасы

(Бүгінгі) Қағба жеріне Адам Сафи Бəйтул-Мағмурды тұрғызды. (Ол) 
Нұх пайғамбардың заманына дейін тұрды. Оған зиярат жасайтын. Топан 
су басқан уақытта азаптаушы судың астында қалмауы үшін Алла Тағала-
ның жарлығымен Жебірейіл Бəйтул-Мағмурды төртінші қабат көкке алып 
шықты. Сол үйдің көлеміндей тауды Шам аймағынан алып келіп, Бəй-
тул-Мағмурдың орнына қойды. Ибрахим заманына дейін тұрды. Ибрахим 
пайғамбарға Бəйтул-Мағмурдың орнына Қағба сал деген жарлық болды. 
(Ол): «Тəңірім, оның қай жер екенін білмеймін...» – деді. 

(Бір деректе) ол тауды орнынан көтерді дейді. Жебірейіл: «Сонда 
тұрғыз», – деді. Тағы бір деректе Алла Тағаланың Қағбаның көлеміндей бір 
шоқ бұлтты жібергендігі, сол бұлттың көлеңкесі жерге түскендігі, соның 
көлеміндей етіп Қағбаны тұрғызғандығы, сондай-ақ Нұх пайғамбардың 
кемесінің ағаштарымен үстін жапқандығы айтылады. Кейбіреулер бір жы-
лан келіп сол жерге иіріліп жатқандығын, соның көлеміндей етіп Қағбаны 
тұрғызғандығын айтады. Тағы бір деректерде «Ей, Ибрахим, бес таудың та-
сымен тұрғыз. (Олар): Тур Сина, Тур Зина, Хира, Лубнан жəне Жуди» деген 
жарлық келгендігі айтылады.

САУАЛ: Меккеде тас көп еді. Бес таудың тасымен тұрғызбақта қандай 
хикмет бар?

ЖАУАП: Алла Тағала: «Кімде-кім осы үйге жүзін бұрып, бес уақыт на-
маз оқыса немесе бұған тауап етсе, осы бес үлкен таудай күнəсі болса да, 
бəрін жарылқаймын, барша айыбын кешіремін» деген еді. 

Жебірейіл тасты кесті, періштелер көмектесті, қашады. Исмайыл тесті. 
Тасты кесіп болған соң, Жебірейіл Исмайылдың жарлығымен тастың үсті-
не қоятын еді. Тас жорға аттай жорғалап Ибрахимге келетін. (Егер) бір тас 
қисық жарамсыз болса, Ибрахимнің қолы тиісімен орнына келетін (түзе-
летін). Төрт бұрышқа төрт сөз айтып тасты қойды. Əуелі: «Субханаллаһи» 
(«Алла пəк»), екінші бұрышына: «Уəлхəмду лиллəһи» («Аллаға мадақ»), 
үшіншісінде: «Уə лə илəһə иллаллаһу» («Алладан басқа Жаратушы жоқ»), 
төртіншісінде: «Аллаһу əкбəр» («Алла ұлық») деді. Расулулла (Алланың оған 
сəлемі болсын): «Кəлимəтəни хəфифəтəни ‘əлə əл-лисəни сақилəтəни фи 
əл-мизəни ‘индə əл-мəлики əр-рахмəни уə тилкə əл-кəлимəту субхəналлаһи 
уə бихəмдиһи субхəналлаһи əл-’əзим. Зийəдəту əд-дунийə нуқсəну əл-ахира-
ти уə нуқсəну əд-дунийə зийəдəту əл-ахирату»(«(Айтқанға) тілге жеңіл, 
алайда Алланың алдында таразыда ауыр болатын екі сөз бар: «Субхəнал-
лаһи уə бихəмдиһи», екіншісі «Субхəналлаһи əл-’əзим»); («Мал-дүниенің кө-
беюі ақирет азығының азаюы, ал мал-дүниенің азаюы ақирет азығының 
көбеюі») деген. 
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Мағынасы мынау: Екі сөз бар тілге (айтқанға) жеңіл, қиямет күнінде та-
разыға ауыр, Тəңір алдында ардақты. Сол екі сөз осы.

САУАЛ: Тілге қалай жеңіл? Таразыға қалайша ауыр болады?
ЖАУАП: (Бұ) дүние (өлшемі) мен ақирет (өлшемі) бірдей емес. Дүние 

лəззаты – ақирет өкініші.
Осылайша (бұ) дүние ауырлығы – ақирет жеңілдігі, (бұ) дүние жеңіл-

дігі – ақирет ауырлығы. Бүгін тілге жеңілдік берді, осы кезде тəспі, тəһ-
лил айтсаң, көзді ашып-жұмғанша Аршыға жететіні, сол тілдің жеңілдігі. 
Жəне (бұ) дүние ауырлығын қадамға берді. Ұзақ күн жүрсең, (ары барса) екі 
йағаштан артық жүрмейсің, сол қадам ауырлығы. Алайда Жарын (Алланы) 
қалаған дұрыс болады. Қадам ауырлығын тілге береді, тілдің жеңілдігін қа-
дамға береді. Көзді ашып-жұмғанша үш мың жылдық сираттан өтеді. Неме-
се қадам ауырлығын тілге береді. Мұсылманның құлшылықтарын таразы-
ның бір жағына салғанда, күнəлары ауыр болады. (Сонда) жеті қабат көкті, 
жеті қабат жерді салса да күнəнің салмағын баса алмайды. Сол сəтте көктен 
бір жапырақ қағаз ұшып келеді. Құлшылық жағына қонады. Ол барша құл-
шылықтардан, жеті қабат көктен, жеті қабат жерден осы қағаз артық бола-
ды. Сол қағазды ашып қараса, «Субханаллаһи уə бихəмдиһи, субханаллаһи 
əл-’əзим» деген жазу шығады. Қадам ауырлығының тілге берілгені, міне, 
осы.

Қағбаның құрылысын бітірген кезде Ибрахим: «Тəңірім, бізден қабыл 
ал, есітуші һəм білуші өзіңсің», – деді. «Раббəнə тəқаббəл миннə иннəкə 
əнтə əс-сəми’у əл-’əлим» («Ей, жаратушым, Сен бізден осы істі қабыл 
ет, əрине, Сен есітуші һəм білушісің»). «Біздің ұрпағымыздан бір пайғам-
бар шығар. Сенің Кітабыңды оларға оқысын, хикметіңді оларға үйретсін. 
Күнəларын тазартсын, əзізсің, хакімсің», – деп тағы дұға жасады. «Қаулуһу 
Тə’əлə: «Раббəнə уəб’əс фиһим расулəн минһум йəтлу ‘əлəйһим əйəтикə уə 
йу’əллимуһум əл-китəбə уə əл-хикмəтə уə йузəккиһим иннəкə əнтə əл-’əзизу 
əл-хəкиму» («Алла Тағала айтты: «Ей, Жаратушымыз, Сен оларға өздері-
нен пайғамбар жібер, (пайғамбар) оларға аяттарыңды оқып берсін, оларға 
Құранды жəне хикметті үйретсін жəне оларды тазартсын, расында тек 
Сен ғана шынайы хикметтісің»). 

Бір деректе Мұхаммед Мұстафа (Алланың оған сəлемі болсын)ның: 
«Əнə дə’уəту əби Ибрахимə уə бəшəрəту Би ‘Исə уə руйə умми Əминə» 
(«Мен атам Ибрахимнің дұғасымын, Исаның сүйіншісімін жəне Анамның 
түсімін») дегені айтылады.

Жебірейіл келіп: «Ей, Ибрахим, халықты қажылыққа үнде» деген жар-
лық əкелді. «Уə əззин фи əн-нəси би əл-хəжжи»(«Адамдарға қажылық ту-
ралы хабар бер»). «Тəңірім, қайсыбірін шақырайын, халық көп, мен əлсіз-
бін», – деді Ибрахим. «Сенен үгіттеу, менен есіттіру» деген жарлық келді. 
Ибрахим Əбу Құбайыс тауына барып, үгіттеді. «Йə əйиухəннəс инналлаһа 
тə’əлə бəнə лəкум бəйтəн уə əмəракəм əн тəхужжуһу фə хəжжуһу» («Ей, 
адамдар, расында Алла Тағала сендер үшін бір үй тұрғызды жəне сендерге 
оны зиярат етіп тұруларыңды əмір етті, ендеше зияратқа келіңдер»). 
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Ата омыртқасынан, ана мейірімінен жаратылған момын-мұсылмандар: 
«Лəббəйк-аллаһуммə лəббəйкə, лəббəйкə лə шəрикə лəкə лəббəйкə иннə əл-
хəмдə уə əн-ни’мəтə уə əл-мулкə лəкə лə шəрикə лəкə» («Бұйыр, ей, Алла, 
бұйыр, бұйыр, ей, серігі жоқ, бұйыр, əрине, шынайы мадақ пен нығмет 
Саған ғана тиесілі. Сенің ешбір серігің жоқ»), – деп жауап берді.

Кімде-кім сол күні жауап берсе, қаншалықты кедей болса да, қажылықты 
өтейді, егер кімде-кім (сол күні) жауап бермеген болса, қаншалықты күшті 
(бай) болса да, қажылықты өтей алмайды.

Қарун (оған лағынет болсын) қиссасы

Мұса пайғамбардың нағашы əпкесінің ұлы еді. Бір күні Мұса Ферға-
уынға (Алланың) жарлығын жеткізгелі бара жатып, бір қайыршыны кезде-
стірді. Мұсадан бір нəрсе сұрады. Мұса: «Менде саған беретін еш нəрсе 
жоқ», – деді. Қайыршы: «Өте мұқтажбын», – деп жалынды. Қарун Мұсаға 
сəлем бергелі келе жатыр еді. Қарун алыстан дəруішпен бірге көрді. Мұса-
ны көрсе, бір нəрсе сұрар деп жасырынды. Мұса: «Ферғауыннан үйге кел-
ген соң, саған бір зат берейін», – деді. Дəруіш: «Өте мұқтажбын, төзімім 
жоқ», – деді. Мұсаның намысына тиген уақытта: «Жерде көрінген шөптерді 
жи, құрғат. Содан соң біраз темір, не қола, не қорғасын, немесе мыс тапсаң, 
еріт. Осы құрғатқан шөптен оған азырақ сал. Бəрі де қып-қызыл алтын бо-
лады», – деді. Дəруіш Мұсаның жалған сөйлемейтінін білетін еді. Ол сөзге 
сеніп, қайтты. Мұсаның бұл сөздерін Қарун естіп тұрған еді, алайда Мұса 
Қарунды көрмеп еді. Мұса кетіп қалған соң, Қарун Дəруіштен: «Мұса саған 
не берді?» – деп сұрады. 

Дəруіш: «Еш нəрсе бермеді, алайда шөптерді мыспен араластырса, ал-
тын болатынын айтты», – деді. 

Қарун: «Ей, Дəруіш, Мұса сенен құтылу үшін айта салған. Бұл не сөз? 
Одан да барып несібеңді тер»,– деді. Дəруіш үйіне келді. Қарун ол шөп-
терді жиып, құрғатты. Темір, қола, мыс, қорғасынды балқытты. Ол шөптен 
азғантай араластырып еді, қызыл алтын болды. Əрбірі мың батпан темірге, 
қолаға, қорғасынға бұршақтай сол шөптен салса, қызыл алтынға айнала-
тын. Жаратушы Алланың құдіретімен Қарун жеті күн, жеті түн бойына ал-
тын жасады. Кеніштен қазына тұрғызды. Əрбір кенішке бір алтыннан кілт 
жасатты. Кілттері көбейді. Көтеру қиын болды. Қашырға артып еді, қашыр 
көтере алмады. 

(Деректерде) жеңіл болсын деп, əрбір кенішке сиыр терісін кептіріп, 
бармақтай кілт жасатты дейді. Қырық қашырға артып еді, көтере алмады. 
Əрбір қашырдың жүгі төрт жүз батпан еді. Төрт құс жердей сарай жасатты. 
Шатырларының кірпіші бір алтын, бір күмістен (болатын). Екі кірпіштің 
арасына жұпар, зағпыран жақты. Інжу, гауһарлармен безеді.

Төсеніштерінің бəрі алтыннан, інжуден, гауһардан. Əскер жорыққа шық-
са, елу мың адам шығатын. Бəрінің атының жүгендері алтыннан еді. Бастан 
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аяққа дейін жүзі, шашы қызыл алтын еді. Күннің көзіндей жарқырайтын. Өзі 
əскер арасында қара көзді, жалы, құйрығы ақ қашырға мініп, төрт жүз құл 
қыздың киімін киіп, жəне төрт жүз күң ұлдардың киімін киіп, бəрі қашыр-
ға мініп шығатын. Халық оны көріп, дүниеге деген махаббаты артып: «Ей, 
қане енді, мына Қарунға берілген мал-дүние бізге де бітсе еді», – дейтін.

«Йə лəйтə лəнə мислə мə утийə Қаруну иннəһу лəһу һəззин ‘əзим»(«Бізге 
де Қарунға берілген мал-дүние берілсе ғой. Расында ол шексіз үлкен бай-
лыққа ие»). Алайда о дүниені қалағандар: «Сендерге қарағанда Алла Таға-
ланы Бірлігін мойындағандарға (жақсы), ізгі амал жасағандарға Жаратушы-
ның сауабы артық. Сабыр түбі сары алтын» дейтін. «Уə қалə əл-лəзинə уту 
əл-’илмə уəйлəкум сəуəбуллаһи хайрун лимəн əмəнə»(«Олардың ішіндегі 
ілімділері: «Түрлеріне қара, иманды пенделер үшін Алланың сауабы жақ-
сы» дейтін»). 

Хабарда келеді: Мұса пайғамбар əр күні Бəни Исраилдықтарды жиып, 
мінбеге шығып мəжіліс жасап, үгіт-насихат айтатын. Қарун да алтын пияла 
шығарып, Мұсаның қарсы алдында құйып, əншілер дайындатып, оң-солы-
на құлдар отырғызып алып, шарап ішетін. Мұса шыдап тұратын еді.

Хикаяда келеді: Бір күні Қарун бір Шамит есімді жеңіл жүрісті əйел-
ге мың алтын беріп: «Мұса мəжіліс жасап тұрған жерге барып халықтың 
көзінше: «Ей, Мұса, сен басқаларға насихат айтасың. Өзің болсаң менімен 
таң атқанша бірге болып, шарап ішесің. Енді келіп, халыққа үгіт-насихат 
айтуыңа жол болсын» деп айт», – деді. Шамит мың алтынды алып, Мұ-
саға келді. Алла Тағала оның көңілін жібітіп, жаңағы сөздерді айтқызба-
ды. Мың алтынды алып келіп Мұсаның қарсы алдына қойды да: «Мына-
ны маған Қарун берді. Барып, Бəни Исраилдықтардың көзінше осылай деп 
айт, – деді. Енді келдім, тəубе еттім», – деді. Бəни Исраилдықтар оны естіп 
аң-таң қалды. Мұса ашуланып: «Ей, Раббым, осы күнге дейін сабыр еттім. 
Басқа шыдамым қалмағанын Сен білесің», – деді. «Ей, Мұса, Бəни Исраил-
дықтарға айт, «Сендерді құдіретіммен жараттым. Пұтқа табындыңдар, оны 
Тəңір дедіңдер. Пəлелер жібердім, маған қайтпадыңдар, Мені ұмыттыңдар. 
Ферғауынды опат еттім, қайтпадыңдар. Енді əрбірің ұшар көк жалау қылып, 
бір оңынан, бір солынан, алдын, артын шарлаңдар. Оны көрсеңдер, басқа 
көкті сағынып менің берген нығметіме шүкір етіңдер» деген (Алладан) 
жарлық келді. Мұса (Алланың) жарлығын жеткізді. (Олар): «Ей, Мұса, сен 
жəне Қарун (да) жалау аласыңдар ма?» – деді. Мұса мінəжат жасады. «Сен-
дер Менің пайғамбарымсыңдар. Бүгін мені алмаңдар» деген жарлық келді. 
(Олар): «Ей, Мұса, сендер алмайынша, біз де алмаймыз», – деді. «Үш күн 
уақыт береміз, алмаса, пəле жіберемін» деген (Алладан) жарлық келді. Он 
екі қауым еді. Тоғыз қауым шарасыз алды. Үш қауым алмады. Біреуі – Қа-
рун, Яхуда ұрпағынан елу мың адам. Екіншісі – Маряб, Рубил ұрпағынан 
елу мың адам. Үшіншісі – Афзим, Яғсар ұрпағынан отыз мың адам. «Бəни 
Исраил əскерін жиып көр» деген Мұсаға (Алладан) жарлық келді. Жина-
ды. Жаңағы тоғыз қауымнан бес жүз мың адам шықты. Бəрі жалау асынған. 
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(Тек) Қарун, Маряб жəне Афзимде жалау жоқ екенін көрді. Афзимға: «Жа-
лау ұста», – деді. (Ол): «Сен ұстамайынша, ұстамаймын», – деді. Мұса тая-
ғын алып ашуланып еді, Афзим қорыққанынан отыз мың адамның бəрі жа-
лау асынды. Тағы Марябқа да айтып еді, ол да солай жауап берді. Мұса 
таяқ алып келді. Марябтың таза мұсылман əйелі бар еді. Үш жалау анықтап 
қойды. «Жалау асын», – деді. Маряб басын салбыратты. Мұса таяғын қи-
мылдатып еді, жер қозғала бастады. Мұса алып, мойнына асынды. Елу мың 
адамның бəрі де асынды. Содан кейін Юшағты жалау асынсын деп Қарунға 
жіберді. «Сен асынбайынша, мен асынбаймын», – деді ол да. «Ей, Мұса, 
Қарунға айт, малының жартысын дəруіштерге берсін. Жəне төрт жалау 
асынсын» деген Жаратушыдан жарлық келді. Келіп айтқан кезде, Қарун: 
«Мұсаға айт, мен сенің Тəңіріңнен еш нəрсе сұрамаймын», – деді. Жəне 
Жебірейіл келіп: «Ей, Мұса, Қарунға айт, малының бестен бірін кедейлерге 
берсін, төрт жалау ұстасын. Он есе мал-дүние берейін», – деді. Келіп ай-
тып еді, Қарун: «Мұсаға айт, он есе малын өзі кедейлерге берсін. Менен еш 
нəрсе сұрамасын», – деді. Келлуп келіп көп үгіттеп еді, көнбеді. «Мал-дү-
ниеде бермеймін, жалау да асынбаймын», – деді. Келлуп: «Ақирет күні сені 
Ферғауынмен бірге тамұқта көремін», – деп қайтты. Мұса: «Тəңірім, пəле 
жібер», – деп жалынып мінəжат етті. «Қандай пəле жіберейін?» деген жар-
лық келді. Мұса: «Жерді менің ықтиярыма бер», – деді. Жаратушы Алла 
орындады. Мұса ашуланып таяғын алып, Қарунның сарайына барды. Ха-
рун, Юшағ, Келлуп жəне басқа да Бəни Исраилдықтар (Мұсамен) бірге еріп 
барды. Сарайда архам тасынан пұт жасатып, оны алтынмен əшекейлеп, өзі 
тақ үстінде отыр екен. Қызметшілері, құлдары мен күңдері алтын тəждің 
төңірегінде тұр екен. 

Мұса кіріп келіп: «Ей, Қарун, Ферғауын алдында күнде бір түйір нан 
үшін еңбектенетін емес пе едің?! Тəңірі осыншама мал-дүние берді. Оның 
барлығын неге мойындамайсың?» – деді. 

Қарун: «Тəңір берген жоқ, өз еңбегіммен жидым», – деді. «Қалə иннəмə 
утитуһу ‘əлə ‘илмин ‘инди»(«(Ол): «Расында бұл нəрселердің бəрі менің 
ілімімнің арқасында берілген», – деді»). Мұса ашуланып таяғын соғып: «Ей, 
жер, жұт!» – деді. Қарунның тағының төңірегі жетіге бөлінді. Қарун секіріп 
түсті. Жер Қарунның тобығына дейін жұтты. 

Қарун айқайлап: «Ей, Мұса, кешір», – деді. 
Мұса: «Азап келді, енді есіңді жидың ба?» – деді. 
Екінші рет: «Жұт!» – деді. Беліне дейін жұтты. Тағы жалынды. 
Мұса: «Азап келгеннен кейін пайда бермейді», – деді. Жəне: «Ей, жер, 

жұт!» – деді. Қарунды бүтіндей жұтты. 
Бəни Исраилдықтардың: «Мұса Қарунның мал-дүниесін алу үшін опат 

етті» деген сөзі бар. Мұса дұға жасап: «Тəңірім, мал-дүние үшін дұға жа-
самағанымды Сен білесің. Бұлар маған жала жаппасын, мал-дүниесін бе-
рейін. Жер жұтсын», – деді. Жаратушы Алла Мұсаның дұғасын қабылдап, 
Қарунның барша мал-дүниесін, (сонымен бірге) сарайын да қоса жұтты.
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Мұса мен Қызырдың жоғары мəртебелі дəрежесінің баяны

Мұсаға пайғамбарлық пен «Тəурат» кітабы түгел берілген уақытта, Жа-
ратушы Алла Мұсамен жүз мың сөз сөйлесті. Мұса қуанғанынан: «Тəңірім, 
маған берген мына кереметіңді басқа кімге бердің?» – деді. 

«Ей, Мұса, теңіздер аяғында менің бір құлым бар. Сенің ілімің оның 
ілімінің қасында бір тамшы судай ғана. Оның ілімі дариядай» деген (Алла-
дан) жарлық келді. 

Мұса: «Тəңірім, мені оның жамалымен қауыштыр (онымен кездестір)», – 
деді. 

«Ей, Мұса, Рум теңізі мен Парсы теңізінің түйіскен жеріне бар, оны сол 
жерден табасың. Саған жол көрсетуші балық болады», – деді. 

Мұса: «Тəңірім, ол кім, пайғамбар ма əлде елші ме?», – деді. 
«Ол – елші, сен – пайғамбарсың» деген (Алладан) жарлық келді. 
Мұса шəкірті Юшағқа: «Азықтан, сапарға шығамыз», – деді. 
Юшағ бір ыдысқа нан жəне қуырылған екі балық салды. Екеуі жолға 

түсті. Мұса тез жүрді. Юшағ жүре алмады. Себебі бір пайғамбарда қырық 
ер адамның күш-қуаты болады. Мұса тау түбінде бір жол көрді. Жол басын-
да бір бұлаққа кездесті. Ол судан дəрет алды, бірақ ішпеді. Тұрып, жолға 
түсті. Содан кейін ол суға Юшағ келді. Ол мəңгілік суы болатын. Ол да 
дəрет алды, бірақ ішпеді. Бірақ азығын аларда қолынан бір тамшы су та-
маққа тамды. Ол тамшы су балықтарға тиді. Кеме тышқаны ініне кіргендей, 
балықтар тірілді, секіріп теңізге түсті. «Фəттəхəзə сəбилəһу фи əл-бəхри 
сарабəн» («Балық дарияда жол тауып кетіп қалыпты»). 

Юшағ оны көріп қалып, Мұсаға айтуға асықты. Тамағын ұмытты. Мұ-
саны қуып жетті. Мұса: «Шаршадық, қарнымыз ашты. Тамақты алып кел, 
азықтанайық», – деді. «Қалə лифəтəһу əтинə ғадəнə лəқад лəқинə мин 
сəфəринə һəзə нəсəбəн»(«(Мұса қызметшісіне): «Тамағымызды алып кел, 
біз бұл сапарымызда көп шаршадық», – деді»). 

Юшағ: «Ей, Мұса, тамақты жол бойындағы сол тастың үстінде ұмы-
тып қалдырғанымды көрмейсің бе?», – деді. «Қалə əраəитə из əуəйнə илə 
əс-сəхрати фə инни нəсит əл-хутə»(«Қорықпайсыз ба..., тас үстінде де-
малғанымызда мен балықты ұмытып қалдырыппын»). 

Мұса: «Мен де бірге қайтайын. Жолдан адасып қалып, бір-бірімізді 
таба алмай қаламыз ба деп қорқамын», – деді. Екеуі бірге қайтты. Баяғы 
жерге келді. Қызырды тапты, намаз оқып жатыр екен. «Фə уəжəдə ‘əбдəн 
‘ибəдинə»(«Ол екеуі Біздің пенделерімізден бір пендені кездестірді»). Мұса 
сəлем берді. «Йə, Нəбийуллаһ» («Ей, Алланың пайғамбары»), – деп Қызыр 
жауап қайтарды. 

Мұса: «Мəн əнтə уə бимə ‘əрафтəни» («Сен кімсің, мені қайдан таны-
дың?»), (яғни) «Сен кімсің, мені қайдан білдің?» – деді. 

Қызыр: «Мен Тəңірдің құлы Қызырмын. Тəңір маған сені білдірді. Сен 
неге келдің?» – деді. 
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Мұса: «Сенен ілім үйренгелі келдім», – деді. 
Қызыр: «Ей, Мұса, саған Тəңір Алла Тəуратты берді, сенімен сөйлесті. 

Менен не үйренбекшісің?» – деді. 
Мұса: «Əмəрани рабби биһəзə»(«Мұны маған Жаратушым əмір етті»), 

(яғни) «Жаратушым маған осылай əмір етті», – деді. 
Қызыр: «Əйнə ғизəкумə?»(«Тамақтарың қайда?»), (яғни) «Тамақтарың 

қайда тұр?» – деді. 
(Мұса): «Осы жолда ұмыттық», – деді. 
Қызыр: «Табыңдар!» – деді. Нанды тапты, (бірақ) балықты таба алмады. 
Юшағ: «Əйнə сəмəкəтунə əл-мəшуийəту» («Қуырылған балығымыз қай-

да?»), (яғни) «Қуырылған балықтарымыз қайда?» – деді. 
Қызыр күліп: «Балықтарыңыз Тəңірдің жарлығымен тірілді. Мына судың 

ішінде Жаратушыға тəспі айтып жатыр», – деді. Мұса аң-таң қалды. Алла 
Тағаланың жарлығымен ол екі балық судан шықты, қуырылған екен. Мұса 
мен Юшағ екеуі балықты жеді. Қызыр намаз оқыды. (Намазын) аяқтаған 
соң (Қызыр) Мұсаға: «Қандай сұрағың бар? Сұра, жауабын есіт, (содан соң) 
қайтыңдар. Мені Жаратушы Алланың құлшылығынан тоспа. Сен пайғам-
барсың, сенің халқың көп. Жалғыз қалмасын», – деді. 

Мұса: «Мен сенімен бірге тұрайын, ілім үйренейін деп келдім», – деді. 
«Қала лəһу Мусə һəл əттəби’укə ‘əлə əн ту’əллимəни миммə ‘уллимтə 
рушдəн»(«Мұса оған: «Саған тəлім берілген нəрседен маған да үйретуің 
үшін саған ерейін», – деді»). 

Қызыр: «Сен менімен (жүрсең) шыдай алмайсың», – деді. «Иннəкə лəн 
тəстəти’ə мə’иə сабран»(«Сен менімен бірге сабыр ете алмайсың»). 

Мұса: «Сабыр сақтаймын», – деді. «Сəтəжидуни ин шаллаһу сабиран 
уə лə ə’си лəкə əмран»(«Алла қаласа, мені сабырлылардан табасың жəне 
ешбір əміріңе қарсы шықпаймын»). 

Қызыр: «Маған жолдас болсаң, не істесем де (себебін) сұрамайсың. Мен 
саған (кейін) айтамын», – деді. Екеуі жолға түсті. Екі иғаш жер жүрді. Мұса: 
«Мен ашықтым, жүре алмаймын. Тамақ керек», – деп, отырды. Жаратушы 
Алла оларға екі табақ жіберді. Бірінде – қуырылған балық пен нан, екін-
шісінде – шикі ет пен ұн. Піскен тамақтар – Қызырға, шикілері Мұсаға деді. 
Мұса тұрып, отын жиып, ұн иледі. Еңбектене бастады. Көзінен жас ағып, 
жүзінен су ақты. Пісіріп, Қызырмен бірге жеп жатқанда Қызыр күлді. 

Мұса: «Пайғамбарға күлсе болар ма?» – деді. 
Қызыр: «Мен саған күліп тұрған жоқпын. Жаратушы Алланың құдіреті-

не таңданып тұрмын. Бір құл сабыр сақтар, еңбексіз тамақ береді. Бір құл 
сабыр сақтамас, оған бейнетпен тамақ береді», – деді. 

Тамақ жеп болған соң бір ағаштың түбіне келіп отырды. Бір шымшықтың 
теңізге келгенін, су алып, ұшқанын көрді. Ағашқа келіп қонды. 

Қызыр: «Ей, Мұса, мына құстың не айтып жатқанын білесің бе?» – деді. 
Мұса: «Жоқ», – деді. 
Қызыр: «Бұл құс Мұсаның ілімі Қызырдың ілімінің қасында тұмсы-

ғымдағы судай-ақ деп жатыр», – деді. «Фəнтəлəқа хəттə изə ракибə фис-
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сəфинəти хəрақаһə»(«Ол екеуі жүріп, бір жерге барып кемеге мінгенде, ол 
(Қызыр) кемені тесіп қойды»). 

Екеуі жүрді, бір кемеге жетті. Екеуі мінді. Қызыр ол кемені бұза баста-
ды. Кемедегілер шықты. Мұса ашуланып: «Кемедегілерді опат еткелі бұзып 
жатырсың ба?» – деді. «Хəрақатəһə литуғриқа əһлəһə лəқад житə шəйəн 
‘имран»(«Кемедегілерді суға батыру үшін оны тесіп қойдың ба? Тіптен 
жаман іс қылдың»). 

Қызыр: «Менімен бірге жүрсең сабыр қыла алмайсың деп саған айтпа-
дым ба?», – деді. 

Мұса: «Ұмытыппын, мені кешір», – деді. «Қалə лə туəхизни бимə нəси-
ту уə турхиқни мин əмри ‘усран» («(Мұса): «Ұмытқаным үшін мені сөкпе 
жəне мені бұл істе қинама», – деді»). Тағы жүрді. Бір баланың ойнап отыр-
ғанын көрді. Қызыр олардан бір баланы өлтірді. 

Мұса: «Мына жазықсыз баланы өлтірдің. Жақсы іс қылмадың», – деді. 
«Қалə ə қатəлтə нəфсəн зəкийəтəн биғайри нəфсин лəқад житə шəйəн 
нукран» («(Мұса): «Бір бейкүнə адамды себепсіз өлтірдің бе? Сен дұрыс 
жасамадың», – деді»). 

Қызыр: «Менімен жүрсең сабыр қыла алмайсың деп саған айтпадым 
ба?» – деді. 

Мұса: «Бұдан кейін сөз сөйлесем, қасыңа жолатпа», – деді. 
(Деректерде) ол баланың аты Хишур екендігі айтылады. Ол кəпір бола-

тын. Əкесінің аты Зажми еді. 
Тағы жүрді. Антакия атты бір кентке жетті. Тамақ сұрады, бермеді. Мұса 

ренжіді. Түнде сонда қонды. Таңертең жүрмекші болды. Төбесі құлаға-
лы тұрған бір жайды көрді. «Фəнтəлəқа хəттə изə əтəйə қарийəтин ис-
тəт’əмə əһлəһə фə əбəу əн йузəйифуһумə фə уəжəдə фиһə жидəран йуриду 
əн йəнқаза фə əқамəһу»(«Екеуі жүріп кетті жəне бір қыстақ адамдарына 
келді. Сол қыстақ адамдарынан тамақ сұрады, олар болса бұларды қонақ 
етуден бас тартты. Содан кейін бұл екеуі кетіп бара жатып, сол қыс-
тақтағы құлайын деп тұрған бір қабырғаны көрді жəне түзулеп тұрғыз-
ды»). Қызыр ол шатырды жөндеді. 

Мұса: «Бұлар бізге тамақ бермеді», – деді. Қызыр: «Берсін дейсің бе?», – 
деді де: «Енді айырылатын уақыт келді», – деді. «Қалə лəу шитə лəттəхəзтə 
‘əлəйһи əжран»(«(Мұса): «Егер қаласаң осы жұмыс үшін олардан ақы алар 
едің», – деді»). 

Мұса: «Бөлінейік, бірақ істеген істерді айтып бер», – деді.
Қызыр: «Айтайын. «Сəунəббиукə битəуили мə лəм тəстəти’ ‘əлəйһи 

сабран» («Мен сен сабыр сақтай алмаған нəрселердің мəнісін жылдам ай-
тып беремін»). Енді біл, ол кеме он ағайындінікі болатын. Əкелерінен ми-
рас болып қалып еді. Бесеуі кемеде істейтін еді, қалған бесеуі істемейтін. 
Істейтін бесеудің біреуі жизамдық еді. Біреуі – шала көзді, үшіншісі – ақсақ, 
төртіншісі – денесі ісік, бесіншісі керең болатын. Бəрінен кішкентайы сол 
болатын. Тағы істемейтіндер: біреуі – соқыр, екіншісі – сағыр, үшіншісі – 
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жаман, төртіншісі арық болатын. Бұл кеме бара жатқан жақта Жуланд есімді 
бір залым патша бар. Кездескен кемені тартып алады. Мен ол залым алма-
сын, бұл бейшаралардың өзінде қалсын деп, кемені əдейі бұздым. Жəне ана 
өлтірген баланың əкесі мұсылман еді, анасын талақ еткен болатын. Ана-
сы өзге елде тұратын. Бұл бала əкесіне барып-қайтқанда ұрлық жасайтын. 
Əкесі мен анасы баламыз ұрлық жасамайды деп, білместен ант-су ішетін. 
(Сол үшін) оны өлтірдім. Жаратушы Алла одан да жақсырақ бала береді, – 
дедім. «Фə əраднə əн йубдилəһумə раббуһумə хайран минһу зəкəтəн уə 
əқрабə рухмəн»(«Кейін біз олардың Жаратушысы өлген ұлдарының орнына 
пəк əрі мейірімді перзент берсін деп ойладық»). Жəне ана жығылайын деп 
тұрған үйдің ішінде жетім балалардың мал-дүниесі бар болатын. Біреуі – 
Азрам, біреуі Заррам есімді. Ата-аналары жақсы (адамдар) еді. «Уə кəнə 
əбуһумə салихəн»(«Ол екі жетім баланың əкесі жақсы адам еді»). Егер ол 
үй жығылса, ол мал-дүние көрініп қалып, басқалар алар деп, үйді жөндедім. 
Жетімдер өскен кезде ол мал-дүниені алады. Істеген істерімнің мəнісі осы. 
«Зəликə мə лəм тəсти’ ‘əлəйһи сабран» («Сен сабыр сақтай алмаған нəрсе-
лердің мəнісі, міне, осы»). 

(Біреулер) сол кеніштің ішінде (ғибратты) жазу жазылған бір алтын тақта 
бар еді, дейді. (Ондағы) сөздер мынау еді: Адам ұл(дар)ы өлерін білсе де, 
өлмеймін деп ойлайды; 

Екіншісі: Тамұқтан қорықса да, жауыздық қылады; 
Үшіншісі: Не істесе, есеп қайтаруды біледі; 
Төртінші: Алла Тағаладан қорықса да, күнə жасайды; 
Бесінші: Бұ дүниенің өтерін білсе де, жақсы көреді. «Лə илəһə иллаллаһу 

Мухəммəдун расулуллаһи» («Алладан басқа Жаратушы жоқ, Мұхаммед Ал-
ланың елшісі»). 

Бір кездерде Мұса (Алланың оған сəлемі болсын) Бəни Исраилдықтарға 
үгіт-насихат айтатын. Көңіліне «Мен секілді біреу бар ма екен?» деген ой 
келді. «Ей, Мұса, менің құлдарымның ішінде бір құлым бар. Сенен білімді. 
Оған пайғамбарлық бердім. Жəне менің жарлығымды жеткіз деп, бір пат-
шаға жібердім. Ол патша залым болатын. (Оның) қолын, мұрнын, құлағын, 
аяғын кесті. Мен оны түзедім. Жəне ол патшаға жібергенімде: «Құдайым, 
сен маған үкім бергеніңде мен жаныммен қабылдадым, разымын», – деді. 
Сен Ферғауын жаққа жібергенде бірден «Инни əхафу əн йукəззибун» («Олар 
мені жалғаншыға шығара ма деп қорқамын»), – дедің, ол (олай) демеді» 
деген (Алладан) дауыс келді.

Содан кейін Мұсаның Қызырдан бөлінетін уақыты келді. 
Мұса: «Маған бір өсиет айт», – деді. 
Қызыр: «Кун бəшшəшəн уə лə тəкун ғаззəбəн»(«Ашық жүзді бол, ашу-

шаң болма»), (яғни) «Ашық жүзді бол, тұйық болма. «Уə тəр’ə нəфсəкə 
əл-жидəлə уə тəмши фи əл-əрзи биғайри хəжəтин» («Өз нəпсіңді жанжал-
дан сақта, қажетсіз бірер жерге барма»). Өжеттікті таста, қажетсіз жерге 
барма», – деді. 
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(Кейбіреулер) Мұсаны Қызырмен он сегіз күн сұхбаттас болған дейді. 
Күніне он сөз үйренді. Бəрі жүз сексен сөз. Сол жолы қайтып Бəни Ис-
раилға келді. Үш жыл жеті айдан кейін дүниеден өтті. Мұсадан кейін қауы-
мы жетпіс түрлі болды, йаһудилікке кірді. Алла Тағала жүз қырық пайғам-
барды оларға жіберді. Бұлардан кейін Дəуіт пайғамбарды жіберді. Мұсадан 
Дəуітке дейін жүз қырық жыл өтті. Тағы біреулер жетпіс жыл дейді.

Ілияс пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) қиссасы

Əрмəлə бинту Афлатун мин Ғуш (Оған лағынет болсын) ол, «Уə иннə 
Илийəсə лəмин əл-мурсəлин»(«Жəне, əрине, Ілияс Біздің жіберген пайғам-
барларымыздан») шапанын киген ол, Қызырмен жолдас болып тау, теңізді 
кезген ол, Жаратушыға құлшылық етуді қалап ұзақ (өмір) болған, дұғасы 
қабыл болып қияметке дейін тірі қалған – ІЛИЯС ПАЙҒАМБАР (Алланың 
оған сəлемі болсын).

Өлең:
Тыңдағын Ілияс пайғамбар сөздерін, ей, бауырым,
Айтайын мен, сен тыңда, не есітейін мен, сен оқы.

Халыққа өте мейірімді еді белгілі нəби,
Жаратушыға артық берілген діндар еді тақуалы.

Халыққа иман келтіріңдер (деп), көп насихат айтты,
Ол насихатты алмастан қинады көрген тісі азулы.

Əзірейіл жанын аларда жылады құлшылық үшін,
Хақ бағыштады, оған жан болды жас ұзындығы.

Елші еді Жаратушыға ол мəңгі жасап жүрер,
Тау, теңізде серуендер, тірі тұрар ол да тағы. 

(Деректерде) Бəни Исраилда бір патша болды. Оның аты Ажаб ибн Амр 
еді дейді. Шам аймағында Бағлабакка атты қалада бұл Ажабтың Армала 
бинт Афлатун ибн Ғуш есімді əйелі бар еді. Ажаб берілген еді. Патшалықты 
Армалаға берген болатын. Бұл Армала пұтқа табынатын. Ол пұттың аты 
Бағл еді. Осы Армала үш жүз жетпіс пайғамбарды өлтірді. Жетпісі пайғам-
бар, үш жүзі елші еді. Аймақта екі мұсылман қалды – біреуінің есімі Ілияс, 
екіншісі əл-Ясағ. Бұл патшаның тірі кезінде бір діндар бар болатын. Аты 
Мардаки. Армала оны өлтірген еді. Күйеуі Ажаб: «Мына адамды азаптама. 
Оны өлтірмесең, аман қаласың», – деді. Бір күні Мардаки Армалаға кіріп: 
«Ей, пасық қатын, «Лə илəһə иллаллаһ»(«Алладан басқа Тəңір жоқ») деп 
айт», – деді. Армала əмір беріп, оны өлтіртті. Бұл хабар (күйеуі) Ибн Амраға 
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жетті. (Ол): «Ей, Армала, оны өлтіріпсің, енді пəлеге дайын тұр», – деді. 
Алла Тағала Ілияс есімді адамға уахи жіберіп, пайғамбарлық берді. Оның 
екінші аты Юшан еді. Жебірейіл келіп: «Ей, Юшан, Жаратушы саған сəлем 
жіберді жəне құлым Ажаб пен күңім Армалаға барып айтсын, «Лə илəһə 
иллаллаһу Илйəсу расулуллаһи» («Алладан басқа Тəңір жоқ, Ілияс Алланың 
елшісі») десін деп жатыр», – деді. 

Ілияс: «Тəңірім, мені кімге жіберіп тұрсың, одан өткен жауыз жоқ», – 
деді. 

Жебірейіл келіп: «Хақ Тағала: «Мен оны жараттым. Сен маған мойын-
сұн» деп жатыр», – деді. 

Ілияс: «Тəңірім, (ол) үш жүз жетпіс пайғамбарды өлтірді. Менен əлсіз 
ешкім жоқ», – деді. 

«Ей, Ілияс, менің іліміммен салыстырып тұрсың ба? Салыстыруды жа-
ратқан менмін» деген жарлық келді. 

Ілияс: «Тəңірім, менің ажалым жетпіс болса да айтайын, бұл кəпірден 
өте қорқамын», – деді. 

«Ей, Юшан, халық пəлесі менің құдіретімде» деген жарлық келді. 
Ілияс: «Маған əскер бер», – деді. 
«Жер бетіндегі арыстандардың бəрін саған бағындырдым», – деген жар-

лық келді. 
«Тəңірім, арыстандар қалай тыңдайды?», – деді. 
«Саған керек болған кезде оларды шақыр, бəрі келеді», – деген жарлық 

келді. 
Ілияс: «Тəңірім, тағы бер», – деді. 
«Жеті теңізді саған бағындырдым» деген жарлық келді. 
Ілияс таудан түсті. Бұдан бұрын таудан түсіп, мойын сүйегі жəне оң 

қолы сынған болатын. (Сондықтан) қара малға мінбейтін. (Ол): «Тəңірім, 
«Сəббили шəйтан əркəбуһу», (яғни) «Маған мінетін көлік бер», – деді. Алла 
Тағала құлан жіберді. Ілияс оған мініп, патша сарайына келді. Қақпашы 
Ілиясты көріп, оны қайыршы деп ойлады. Сарайға кіріп, бір нан мен бір 
ақша шығарды. Ілиясқа берді. Ілияс алып сарайға кірмекші болды. Бір құл 
шығып, Ілиястың қолынан ұстап, алысқа апарып тастады. Ол құл кеткен кез-
де, Ілияс қайта келді. Қақпашы ашуланды. Қанша қуса да, кетпеді. Жаңағы 
құл неге кетпейсің деп қалағанынша ұрды. Айқай-шу көтерілді. 

Ханшайым: «Бұл не қылған айқай-шу?» – деді. 
«Ей, Ханшайым, бір қайыршы келіпті, сарайға кіремін деп жатыр», – 

деді. Күзетші шығып, Ілиясты сарайға кіргізді. Ханшайым Ілиясты көрген 
кезде, түсі сарғайып, қорқып кетіп: «Ей, күзетші, қандай жаман адам алып 
келдің? Кімсің?» – дегенде 

Ілияс: «Адаммын», – деді. 
«Қайдан келдің, не үшін келдің?» – дегенде, 
Ілияс: «Ата белінен, ана мейірімінен келдім», – деді. 
Армала: «Өзің келдің бе əлде біреу жіберді ме?» – деді. 
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Ілияс: «Ей, пасық қатын, сен үшін менен өткен дұшпан жоқ. Жүзіңді 
көруге төзімім жоқ, алайда мені Жаратушы жіберді, (сол үшін) келдім», – 
деді.

«Жаратушың кім?» – деді.
«Алла», – деді.
Армала: «Қай Алланы айтып тұрсың?» – деді.
«Мені, сені жəне барша халықты жаратқан Алланы айтып тұрмын», – 

деді.
«Не деп жіберді?» – деді.
«Лə илəһə иллаллаһу уə иннə Илийəсу расулуллаһи»(«Алладан басқа Тəңір 

жоқ, жəне, əрине, Ілияс Алланың елшісі») деп айт», – деді.
Армала: «Сен анау Жалил тауда тұрған Ілияссың ба?» – деді.
«Ия», – деді. 
Армала: «Мен сен айтқан сөздерді айтқаны үшін үш жүз жетпіс пайғам-

барды өлтірдім. Бəрінің басы сенсің. Мен сені өлді деп есептеймін. Енді 
сен өз аяғыңмен өлімге келдің», – деді.

(Армаланың) Яхнун есімді уəзірі бар еді. Ол жасырын мұсылман бо-
лып еді. Соған қарап: «Мынаны шығарып, басын кесіп ал», – деді. Яхнун 
Ілиястың қолын байлап, шаһардан шығарып: «Ей, Расулулла, бұл Армала 
үш жүз жетпіс пайғамбарды өлтірді. Маған ешқайсысын өлтір демеді. Бү-
гін сені өлтіруді əмір етті. Мен сені қинамаймын», – деп Ілиястың аяғына 
жығылды да, «Бұл жерден кет. Мына малғұн сені өлтірмесін», – деді. 

«Ей, Юшан, барып пендеме айт. Алла бір, сен Менің пайғамбарым» де-
генді айтсын», – деді. 

Ілияс барып: «Ей, пасық қатын, «Лə илəһə иллаллаһу уə иннə Илийəсу 
расулуллаһи»(«Алладан басқа Тəңір жоқ жəне, əрине, Ілияс Алланың ел-
шісі») деп айт», – деді.

Армала: «Сенің Тəңірің маған соншалықты қиыншылық жіберді, мен 
оған сыйынбаймын. Маған не қаласа, соны жасасын», – деді.

Ілияс: «Ей, пасық қатын, «Лə илəһə иллаллаһу уə иннə Илийəсу расулул-
лаһи»(«Алладан басқа Тəңір жоқ жəне, əрине, Ілияс Алланың елшісі») деп 
айт», – деді.

Армала басқа жауап бермеді. Ілияс оның қауымына: «Сендер Бағлға 
табынамын деп, «Əхсəн ул-халиқинді»(«Жақсы Жаратушыны...») ұмыт-
тыңдар. «Ə тəд’унə бə’лəн уə тəзəрунə əхсəнə əл-халиқин» («Жақсы Жара-
тушыны қойып, Бағл деген пұтқа табынасыңдар ма?»), – деді. 

Олар: «Біз Бағлды білеміз, біздің одан басқа Тəңіріміз жоқ», – деді.
Ілияс: «Тəңірлерің Алла. Аталарыңның Тəңірі де Алла», – деді. «Аллаһə 

раббə əбəикум əл-əууəлин»(«Өткен ата-бабаларыңның Жаратушысы – 
Алла»).

Армала: «Ей, Ілияс, өз Тəңіріңді мақтап, біздің Тəңірімізді даттап жатыр-
сың. Енді Тəңіріңе айт, соғысайық. Ол бізді жеңсе, құтылады», – деді.

Ілияс: «Ей, Раббым, бұлардан бізді құтқар», – деді.
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Жебірейіл келіп: «Ей, Ілияс, Жаратушы Алла, Мен сабырлымын, ұйық-
тамаймын. Құлыма айт, қай күні соғысуды қалайды деп жатыр», – деді.

Армала: «Ертең қалаймын», – деді.
Ертесіне Армала жеті топ əскер шығарды. Əр тобында жүз мың адам. 

Үш иғаш жерге бір сап түзеді. 
Жебірейіл: «Ей, Ілияс, құлшылық үйінен шық, Армаланың əскерін қа-

ра», – деді.
Ілияс: «Менің əскерім қайда?» – деді.
«Арыстандарды шақыр» деген жарлық келді. Желге жарлық болып, 

Ілиястың дауысы Шығыстан Батысқа дейін есітілді. Көзді ашып-жұмғанша 
күн шығыстан күн батысқа дейінгі арыстанның бəрі жиналып, Ілиястың оң 
қолына келіп тұрды. 

Жебірейіл: «Жəне керек пе?» – деді.
Ілияс: «Ей, халайық, Алла Тағалаға иман келтіріңдер», – деді.
(Олар): «Ей, Ілияс, бізді мына сөзден қорқады деп тұрсың ба?» – деді.
Ілияс: «Жаратушы біздің арамызда үкім шығарғанша шыдай тұрыңдар. 

(Ол) барлық төрешілерден артық», – деді. «Уəсбир хəттə йəхкумаллаһу уə 
һуə хəйру əл-хəкəмин»(«Алла бір үкім шығарғанша сабыр сақта. Алла Таға-
ла үкім шығарушылардың ең жақсысы»). Жəне: «Тəңірім, мені мына за-
лымдардан құтқар», – деді. «Уə нəжжини мин əл-қауми əз-залимин» («Жəне 
мені мына залым қауымнан құтқар»). 

Жебірейіл келіп: «Ей, Ілияс, өлім қалайсың ба?» – деді.
(Ілияс): «Қаламаймын», – деді.
Жаратушы Алла құдіретімен Ілиясты Батысқа алып барды. Содан кейін 

сап түзеді. Арыстандар атылды. Əрбір адамға он арыстан жабылды. Көзді 
ашып-жұмғанша жеті жүз мың əскерден бірде-бірі қалмады. Ілияс мінген 
арыстан Ажаб ибн Амрдың аяғын ұстады. Бір ұрғашы арыстан келіп, Ар-
маланың киімінен тістеп, сүйрей бастады. Өліктер арасында бөлшектеп 
тастады. Кеш болған кезде Алла Тағала от жіберді. Ол шаһар халқын өртеді. 
(Тек) екі үй қалды: бірі – Яхнун үйі, екіншісі – əл-Ясағ үйі. Одан басқасы-
ның бəрі өртенді. 

Қызыр мен Ілияс (Алланың оған сəлемі болсын) туралы

«Қызырдың» мағынасы жасыл деген сөз. Қызыр (Алланың оған сəлемі 
болсын) қай тасқа отырса, сол тас көгеретін. Сол себепті де Қызыр аталды. 

(Кейбіреулер) қай тасқа отырса, көгеретін еді дейді. Енді біреулер Қызыр 
пайғамбар, дейді. Келесі біреулер пайғамбар емес, ізгі, ізгілік жасаушы еді 
дейді.

(Қызыр) Бəни Исраилда ер жетті. Мəңгі суын ішіп, тірі қалды. Алай-
да Ілияс елші пайғамбар болатын. «Уə иннə Илийəсə лəмин əл-мурсəлин» 
(«Жəне, əрине, Ілияс Біздің жіберілген пайғамбарларымыздан»). (Деректер-
де) (оның) көптеген жылдар бойына құлшылық жасағаны айтылады. 
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Əзірейіл (Ілиястың) жанын алғалы келген кезде қатты өкіріп жылады. 
Əзірейіл: «Ей, Ілияс, Жаратушы құзыретіне баруға жылап жатырсың ба?» – 
деді.

Ілияс: «Құлшылықтан мақұрым қаламын, басқалар құлшылық ететін 
болды деп жылап жатырмын», – деді.

Жебірейіл келіп: «Ілияс шын сөйлеп тұр. Жаны үшін жылап тұрған жоқ, 
құлшылық үшін жылауда. Сен, Əзірейіл, қайт, Біз оған ұзақ өмір сыйладық» 
деген жарлық жеткізді. Сол себепті (мəңгі) тірі қалып еді.

(Деректерде) ілімі терең болғаны үшін, аты əл-Ясағ аталды делінеді. 
Кейбіреулер Қызырмен бірге мəңгі суын ішті, (енді) қияметке дейін өлмей-
ді деді. 

Қызыр дарияларда жүреді. (Ал) Ілияс шөл далаларда жолдан азғандарға 
(тура) жол сілтейді. Жұмысы мынау: Түн болса, Йəжүж-Мəжүж жеріне ба-
рады. Жеп-ішері «жағди» деген көк шөп. Оларды Жаратушы Алла пұтқа 
табынған қауымға жіберіп, Исламға шақырыңдар деді. Қызыр, Ілияс екеуі 
пұтқа табынғандарға келіп: «Пұтқа табынбаңдар, шарап ішпеңдер», – деді. 
Сол халық бұл екеуін патшаларына алып барды. 

Патша: «Мұғжизаларың бар ма?» – деді.
(Олар): «Сен қандай мұғжиза сұрап тұрсың?» – деді.
Патша: «Менің қызымның өлгеніне бірнеше жыл болды. Соны тірілтсең-

дер, иман келтірейін», – деді.
Тəңірдің жарлығымен қызы тірілді. Сұрап еді, қызы: «Рас айтып тұр. 

Пұтқа табынбаңдар, Жалғыз Аллаға сыйыныңдар. Сені Тəңір жаратты, 
саған патшалық берді. Қауымыңа айт, иман келтірсін», – деді.

Патша: «Асықпа, ойланайын», – деді.
Қызы: «Ей, малғұн, неге ойланасың? Бірнеше жыл бұрын өлген келіп 

ақиреттен хабар беріп тұр. Жəне қандай сөзің бар?» – деп əкесінен бет бұр-
ды да: «Тəңірім, жанымды ал. Баяғы жағдайымды қалаймын», – деді. Жа-
ратушы Алла қызының жанын алды. Əкесі иман келтірмеген кезде, Қызыр 
мен Ілияс пəлекет дұғасын жасады. «Орындалады» деген жарлық келді. 
Олар бұлтқа «Жаума!» – деді. Сегіз жыл жауын жаумады. Қажыды. Патша 
пайғамбармыз дегендерді шақырып: «Бізге неге жауын жаумай тұрғанын 
білесіңдер ме?» – деді.

(Олар): «Білеміз, пұттар алдында күнə жасадыңдар. Сендерге ашуланып, 
жауын бермеді», – деді. 

Патша: «Не істейміз?» – деді.
(Олар): «Түйелерді құрбандыққа шалсаңдар, пұттар сендерге разы бола-

ды», – деді. Солай жасап еді, жауын жаумады. 
(Олар): «Пұттарды жайлауға шығарыңдар, ақ киім киіндіріңдер, шарап 

ішіңдер, пұтқа сəжде жасаңдар, жалынып-жалбарыныңдар. Сонда разы бо-
лып, жауын береді», – деді. Одан бетер құрғақшылық болды. Тəңірге иман 
келтірмегені үшін жауын жаумады. 

Қызыр мен Ілияс тауға шықты. Құлшылық жасады. Күнде жұмақтан та-
мақ келетін. Патша жүз қарт адамды Қызыр мен Ілиясқа жіберіп: «Кешірім 
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сұрап, елге алып келіңдер», – деді. Олар барған кезде Қызыр мен Ілияс: 
«Шарасыздан бізге келіп тұрсыңдар», – деді. Пəлекет дұғасын сұрады. Жа-
ратушы Алла бəрін опат етті. Патша жəне он əйелді жіберді. Тауға жақын 
барды. Біреуі: «Сендер мұнда тұрыңдар, мен жалғыз барайын. Кешірім 
сұрайын. Қабылдаса, алып келейін. Қабалдамаса, сендер де опат болмаң-
дар», – деді. Жалғыз барды. Қызыр мен Ілиястың дұғасымен ол да опат бол-
ды. Басқалары қайтып кетті. Жəне: «Келіңдер, Жаратушыға қайтайық», – 
деп Жаратушы Алланы мойындады. Жаратушы Алла жауын берді. Астық 
екті. Құрғақшылықтан құтылды. Қызыр мен Ілияс су ішетін арықтың суы 
тартылды. Жұмақтан тамақ келмейтін болды. Амал таба алмастан, елге қай-
та оралды. Бір кемпірдің үйіне барды. Тамақ сұрады. Кемпір: «Жеті күннен 
бері патша үйінде жейтін тамақ таба алмай отыр», – деп, азырақ тамақ алып 
шығып берді. Су тиіп, иістеніпті. Қызыр мен Ілияс қолдарына алып, үрледі. 
Ақ болды. Оны қамыр жасап, тандырға салды. 

Кемпір: «Қорқамын», – деді. 
(Ол екеуі): «Неден қорқасың?» – деді.
Кемпір: «Түтін шықса, ел жиылып, бəрін жейді», – деді.
(Ол екеуі): «Қорықпа», – деді. 
Кемпір нан пісірді. Халық түтінді көріп келді. Патшаға хабар жеткізді. 

Патша адам жіберді. Есігін жауып, патша кемпірдің үйіне келді. Қызыр мен 
Ілиястың сөзін кемпірден естіді. Əскермен Қызыр мен Ілиясты іздеп бар-
ды. Намаз оқып жатқанын көрді. Аяқтарына жығылып, кешірім сұрап, иман 
келтірді. Құрметтеп елге кіргізді. «Уаллаһу ə’лəм» («Алла біледі»).

Лұқпан (Алланың оған мейірімі болсын) қиссасы

Лұқпан Дəуіт пайғамбардың заманында еді. Ұзын тісті бір хабаши құл 
болатын. Ол мың бес жүз жыл жасады. (Деректерде) (оның) бір ұстаның 
құлы екендігі айтылады. Иесі бостандық берді. (Кейбіреулер) өзі ұста еді 
дейді. Жаратушы Алла күн сəске уақытта оған екі періштені жіберді. 

(Олар): «Ей, Лұқпан, қаласаң саған пайғамбарлық берейік, қаласаң 
хикмет берейік», – деді. 

Лұқпан: «Маған хикмет керек. Хикметтің мағынасы тура, тиянақты іс 
деген сөз», – деді.

(Олар): «Пайғамбарлық неге қаламадың?» – деді.
(Лұқпан): «Ауыр міндет», – деді.
Жаратушы Алла хикметпен сондай хикмет баяндады, барлық пайғамбар-

лар оған мұқтаж болды.
(Деректерде) бір күні отырып халыққа үгіт-насихат айтып отыр еді де-

лінеді. Бəни Исраилдан біреу көп халық көрді. Оларға барды. Лұқпанның 
үгіт-насихат айтып жатқанын көрді. Артынан келіп, мойнын созып: «Лұқпан 
сенбісің?» – деді. 

(Лұқпан): «Ия», – деді.
(Ол): «Бұл мақамға қалай жеттің?» – деді.
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Лұқпан: «Тура сөздермен аманатты ұстадым, Хаққа ұнамайтынды қой-
дым, содан осы мақамға қол жеткіздім», – деді.

Хикаяда келеді: Бір күні қожасы Лұқпанды егін егуге жіберді. Лұқпан 
барып арпа екті. 

Қожасы: «Бидай ек деген едім, неге арпа ектің?» – деді.
Лұқпан: «Арпа ексе, бидай шықпай ма?» – деді.
Қожасы: «Шықпайды», – деді.
Лұқпан: «Олай болса, сен де жамандық егіп, жақсылық күтпе», – деді.
Тағы бір хикаяда келеді: Лұқпан таныссыз, қолхатсыз қарыз беретін 

еді. Біреу келіп, қайтармау ниетімен мың алтын алды. Бара жатып жарағына 
отырды. Алтынды қызыл шүберекпен орап қойды. Аспандағы құс көріп, 
ет деп ойлап, алып кетті. Лұқпан үйінің тұсына келген кезде, алтынды 
тұмсығынан түсіріп алды. Лұқпан алтынын танып, үйіне кіргізіп қойды. 
Жаңағы адам келіп, жаңағы ниетпен жəне мың алтын алды. Судан өтіп бара 
жатып, алтынды суға түсіріп алды. Ол су ағып Лұқпанның үйіне баратын 
еді. Лұқпан көріп, судан алтынын танып алды. Жаңағы адам үшінші рет 
келіп, баяғы ниетпен жəне мың алтын алды. Оны да жоғалтты. Бір себеппен 
Лұқпанның қолына (қайта) түсті. Төртінші рет келіп, сауда жасайын деген 
ниетпен жəне мың алтын алды. Жаратушы Алла пайда берсе, төрт мың етіп, 
алтынды Лұқпанға қайтарайын деді. Көп пайда тапты. Төрт мың алтынды 
алып келіп, Лұқпанның алдына қойды. Лұқпан мың алтынды алып, басқа-
ларын алмады. Ақиқат маған жетті деді. 

ХИКАЯ: Лұқпанға қожасы: «Барып, бір қойды сой да, етінің ең жақсы 
жерін маған алып кел», – деді. Қойды бауыздап, тілі мен жүрегін алып келді.

Қожасы: «Неге бұл жерін алып келдің?» – деді.
(Лұқпан): «Қойда тіл мен жүректен жақсы жер жоқ. Жауыздықта тіл мен 

жүректен өткен жауыз жоқ», – деді.
Хикаяда былай келеді: Лұқпан баласына өсиет айтты. – Біріншісі – əйе-

ліңе ешқашан сырыңды айтпа, (екінші) – жаңа байығаннан қарыз алма, 
(үшінші) – жендетпен дос болма, – деді. Лұқпан дүниеден өткен соң, ба-
ласы осы үш өсиетті сынайын деп, базарға барды. Бір қой сатып алды да, 
бауыздап қапқа салып, аузын байлап үйіне келді. 

Əйелі: «Мынаның ішінде не бар?» – деді.
(Ол): «Біреуді өлтіріп, осыған салып алып келдім. Ешкімге айтушы бол-

ма, құрымайын», – деді. Жəне барып, жаңа байығаннан қарыз алды. Тағы 
жендетпен дос болды. Содан кейін əйелімен ұрысты. Əйелін ұрған кезде, 
əйелі: «Ей, мұсылмандар, күйеуім адам өлтіріп үйреніп қалған. (Енді) мені 
өлтірейін деп жүр», – деп жар салды. Сол сəтте бұл сөзді патшаға жеткізді. 

Патша: «Ол адамды қашып кетпестен бұрын ұстап алып келіңдер», – 
деді.

(Сондағылар): «Кім алып келеді?» – деді. 
Жендет досы: «Мен үйін білемін, барып алып келейін», – деді. Барып, 

ұстап келді. Келе жатып: «Ей, досым, мені жібер, қашып кетейін», – деді. 
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Жібермеді. Жəне жаңа байыған адам келіп: «Ақымды бер, сен өлесің, ақым 
күйіп кетеді», – деді. Біреуден алып ақысын берді. Жендет досы патшаға 
алып келді. Лұқпанға патшаның көзі түсіп: «Субханаллаһи» («Алла пəк»), 
ей, хакімнің ұлы, бұл іс саған лайық емес еді», – деді. 

Лұқпанның ұлы: «Ей, патша, тыңда, жасың ұзақ болсын. Біреу барып 
мен өлтіргенді алып келсін», – деді. Барды. Аузы байлаулы қапты алып кел-
ді. Патшаның алдында аузын ашты. Сойылған бір қой шықты. Патша: «Бұл 
не жағдай, маған айтып бер», – деді. Ол болған оқиғаны айтып берді де: 
«Əкем маған үш насихат айтып еді. Соны сынайын деп осы істі істедім. 
Əкемнің сөзі дұрыс шықты», – деді.

Асхабул-кəһф қиссасы мынау

(Деректерде) Румда Дақиянус есімді өте құдіретті бір патша болғандығы 
айтылады. Оның уəзірі бар еді. Əскері есепсіз болатын. Тағы бір патша-
мен жағаласып, соғысты. Ол патша жеңіліс тауып, өлтірді. Сол патшаның 
алты ұлы бар еді, тұтқындап алып келді. Өзін Тəңірмін деп (аузына топырақ 
толсын) өзіне сəжде жасататын. Бір күні дұшпан келеді деген хабар кел-
ді. Дақиянус оны естіп, қорқып, дірілдеп кетті. (Кейбіреулер) сарайда тақ 
үстінде отырғанда сарай түндігінен екі мысық төбелесіп, мырылдап түсті 
дейді. Дақиянус патша мысықтардың даусынан шошып, естен танып қалды. 
Мұны көрген алты ағайынды: «Бұл Тəңір бола тұра мысықтан неге қорқа-
ды?! Біз бұдан кетейік, шынайы Тəңірді табайық», – деп, қашпақшы болып 
ақылдасты. Тамлиха: «Шоқпармен дабыл соғарда, сарай жаққа келе жатқан-
да ақырын соғыңдар. Далаға бара жатқанда қатты соғайық. Сол қашатын 
уақытымыз болсын», – деді. 

Сол уақытта Дақиянус айнала төңіректі тамашалайтын. Кімде-кім жақ-
сы соқса, шапан кигізетін. Бір күні осы себеппен екі иғаш142 жерден дабыл 
соға барды. Онда таза киімдерді салды. Қастарына киім жасырып келіп еді, 
соларды киді. Жалаң аяқ бара жатқан уақытта бір қойшы жолығып: «Қайда 
барасыңдар?» – деп сұрады. 

(Олар): «Тəңірді іздеп барамыз», – деді.
Қойшы: «Мен де сендермен барамын. Сабыр етіңдер, қойды иесіне 

тапсырайын», – деді. Күтті, қойды иесіне тапсырды. Қойшының бір иті бар 
еді. Аты Қитмир еді. Сол ит те оларға ерді. 

(Деректерде) олардың аттары – Тамлиха, Игсиг, Мина, Марталус, Сар-
риниус, Зуанас, қойшының аты – Кафиттинус, итінің аты Қитмир екендігі 
айтылады. 

(Олар) қойшыға: «Итіңді қу, кетсін. Бізге ермесін. Біз жасырынған уақыт-
та ит үрсе, біреу естіп қалады», – деді. Қуды. Ит кетпеді. Тас, кесекпен ұрып 
еді, (бəрібір) кетпеді. Жаратушы Алла сол итке тіл бітіріп, «Мені не үшін 
қайтарасыңдар, сендер барған Тəңірге мен де барамын», – деді. Сол сөзді 

142 қашықтық бірлігі
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естіген уақытта, итті ұстап, мойындарына көтерді. Үңгірге кіріп, жатып 
ұйықтады. Ит екі аяғын есікке қойып ұйықтады. Дақиянус оларды іздеп 
таба алмады. Бір күні аңға шықты, алыстан үңгір көрді. Олар ұйықтап жа-
тыр еді. «Фə зəрабнə ‘əлə əзəниһим фи əл-кəхфи сининə ‘əдəдəн»(«Кейін Біз 
үңгір ішінде бірнеше жылдар бойына олардың құлағына перде тығып қой-
дық»). Барып сол үңгірге кірді. Олардың аяқтары жарылып, беттері шаңға 
көміліп жатқанын көрді. Қатты ойланды. Дақиянус: «Барлық халық жиыл-
са, бұларға мына іс жасалмайтын еді. Бұлар өздеріне өздері жасады», – деп 
қайтты. Жаратушының жарлығымен үш жүз жыл тоғыз ай үңгірдің ішін-
де қалды.«Уəлəбису фи кəһфиһим сəлəсə миəтин сининə уəздəду тис’əн» 
(«Жəне олар үңгірде үш жүз жыл ұйықтап қалды жəне тоғыз жылды қо-
сыпты»). 

(Біреулер) тоғыз ай еді дейді. (Енді біреулер) тоғыз күн деді. Осы күн-
дер өткен уақытта (олар) оянып: «Мұнда жатқанымызға қанша болды?» – 
деді. Тамлиха: «Бір күн болды», – деді. Жəне күнге қарады. Жататын кез-
де күн мына жақта еді, енді қайтып, əрі барыпты. «Қалу қаилун минһум 
кəм лəбистум қалу лəбиснə...» («Олардың біреуі: «Қанша уақыт жат-
тық екен?» – деді. «Бір күн немесе одан да азырақ жатқан болармыз», – 
деді»). Жəне: «Қанша болғанын Алла Тағала жақсырақ біледі», – деді. 
«Қалу раббукум ə’лəму бимə лəбистум» («(Олар): «Қанша жатқанымызды 
Жаратушыларың жақсы біледі», – деді»). Жəне: «Біреуді ақшамен елге жі-
беріңдер», – деді. «Фəб’əсу əхəдəкум биуəриқикум һəзиһи илə əл-мəдинəти» 
(«Енді біреуіңізді мына пұлмен қалаға жіберіңдер»). «Қандай тамақ артық 
екенін барған адам көрсін. Соны алып келсін. Олармен өз тілінде сөйлессін. 
Кім екенін білмесін», – деді (олар). «Фəл йəнзур əйиуһə əзкə тə’əмəн фə 
əл-йəтикум биризқин мин һуə əл-йəтəлəттəф» («Ол қандай тамақ жақсы-
рақ екенін жақсылап қарасын жəне сендерге сол жерден бірер ризық алып 
келсін. Өте сақтықпен қимылдасын»). 

(Деректерде) қарилар Құранның барлық əріпін санап, екіге бөледі, «Уə 
əл-йəтəлəттəфтің» екінші «лəмінде» Құранның жартысы болады, делінеді. 

(Олар): «Барған адамды біліп қойса, таспен ұрады немесе өз діндеріне 
кіргізеді. Содан кейін құтыла алмайсың», – деді. «Иннəһум ин йəзхəру ‘əлəй-
кум йəржумукум əу йу’дикум фи миллəтиһим уə лəн туфлиһу изəн əбəдəн» 
(«Егер олар біліп қалса, сендерді тасборан етеді немесе өз діндеріне қай-
тарады. Əне, онда сендер əсте көмек таба алмайсыңдар»). 

Тамлиха ақша алып, (жолға) шықты. (Арада) көптеген жылдар өткендік-
тен, жолдар өзгеріп кетіп еді. Базардың жолын білмеді. Өзінше: «Мен əлі 
ұйықтап жүрген болармын», – деп ойлады. Базарға кірді, наубайшыға бар 
ақшасын берді. Таразыға тартты, алты батпан келді. Наубайшы Тамлихаға 
қарап: «Сен қазына тауып алған шығарсың. Мені де серік қыл, немесе пат-
шаға айтамын», – деді. 

Тамлиха: «Бұл не деген сөз? Біз өткен күні тауға шықтық. Қарнымыз 
ашып, тамақ алғалы келдім. Ақшаны алып, нан бер», – деді. Наубайшы көн-
беді. Тамлиханы патшаға алып барды. Патша Ястағад есімді иман еткен жан 
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еді. Халқы да иман еткен жан болатын. Тамлиха бұл патшаны Дақиянус деп 
ойлады. 

Патша: «Кімсің?» – деп сұрады. Тамлиха өз жағдайын айтып берді. 
Таң қалды. Патша ғалымдарды жиып: «Кітаптарда бұл сөз бар ма?» – деп 
сұрады. 

Бір жігіт: «Мен кітаптан таптым. Дақиянус тұсында алты жігіт қашып, 
тауға кіріп, ақирет күні хабарларын білдіреді, үңгір ішінде қалған екен», – 
деді. 

Ястағад патша: «Аттанып, барып көрейік», – деп, үңгірге жақын келген 
кезде, Тамлиха: «Сіздер ақырын келе беріңіздер, мен барып Дақиянус емес 
екеніңізді барып айтайын, қорықпасын», – деп үңгірге кіріп: «Патша кел-
ді», – деді. Дақиянус екен деп, бəрі естен танды. Тағы бір риуаятта бəрі 
кірді, сұрап сөйлесті, жауап берді, əуелгі қалпына барды делінеді. 

(Деректерде) сол елде халық екі топқа бөлінетін еді дейді. Біріншісі Тəңір 
жанды тірілтіп, тəнді тірілтпейді дейтін. Екінші топтағылар тəнді де жанды 
да тірілтеді дейтін. Бұларды көрген уақытта тəнді де тірілтетінін білді. Бəрі 
иман келтірді. Бұрынғы иман еткендер: «Ол үңгірдің үстіне рабат (кесене) 
салыңдар», – деді. Кейінгі иман еткендер: «Мешіт салыңдар», – деді. Мешіт 
тұрғызды. «Қалə əл-лəзинə ғалəбу ‘əлə əмриһим лəнəттəхизəннə ‘əлəйһим 
мəсжидин» («Өз істерінде жеңіске жеткен адамдар: «Бұлардың жанына 
бір мешіт құрамыз», – деді»). 

Яғфунилар: «Олар үшеу, төртіншісі ит», – деді. Ястурилар: «Бесеу, ал-
тыншылары ит», – деді. «Сəйəқулунə сəлəсəтун раби’уһум кəлбуһум уə 
йəқулунə хəмсəтун сəдисуһум кəлбуһум» («Олар үшеу еді, төртіншісі ит 
болатын деді, енді біреулер олар бесеу, алтыншысы ит болатын деді»). 
Ол сөздері жорамал, анық емес. Мұсылман тегі. Сегізіншілері ит. «Ражмəн 
би əл-ғайб» («Ғайып түрде күмəн етіп»). «Уə йəқулунə сəб’əтун уə сəми-
нуһум кəлбуһум»(«Кейбіреулер: «Олар жетеу еді, сегізіншілері ит бола-
тын», – деді»). Айт, ей, Мұхаммед, Тəңіріміз біледі. Санын білмейді, тек 
аз ғана (топ) біледі. «Қул рабби ə’лəму би’иддəтиһим мə йə’лəмуһум иллə 
қалил»(«(Ей, Мұхаммед,) олардың санын Жаратушым жақсырақ біледі, 
оларды аз адамдар ғана біледі» де»).

Абдулла ибн Аббас (Алла одан разы болсын): «Мен сол азғантайдың 
ішіндемін. Мен олардың жетеу екенін білемін. Сегізіншілері – ит», – деді.

(Деректерде) (оардың) жетеу екеніне дəлел мынау: Жаратушы Алла: 
«Қалə қаилун минһум кəм лəбистум»(«(Олардың біреуі): «Қанша уақыт 
жаттық екен?» – деді) деген. Деп сұраған біреу. «Қалу лəбиснə йəумəн» 
(«Бір күн жаттық», – деді») деген үшеу. «Қалу» – «олар айтады» көпше 
түрде (тұр). Жəне:«Қалу раббукум ə’лəму бимə лəбистум»(«(Кейбіреулер): 
«Қанша уақыт жатқанымызды Жаратушымыз жақсырақ біледі», – де-
ді»). Мұны айтқандар да үшеу. Мұнда да «Қалу» дейді. Егер қоссақ (бəрі) 
жетеу болады. 

(Деректерде) Жебірейіл жамбастары шірімесін деп, жылына екі рет келіп 
оларды оңынан солына аударып кететін делінеді. 
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(Деректерде) үңгірдің аузы солтүстікке қараған еді, күн тиместен олар 
көлеңкеде болатын дейді. Жаратушы Алла сол тауда қорқынышты айбат 
жаратты. 

(Кейбіреулер) Жаратушы Алла оларға қызметшілер дайындады. (Олар-
дың) қызметтерін қылып, тырнақтарын алып, шаштарын қысқартатын еді 
дейді. 

(Енді біреулер) Муауия оларды көрмекші болып барды. Жақын келген 
кезде таспен атты. Ешкімді көрместен қайтты дейді.

Асхабул-фил қиссасы

(Деректерде) Меккеден Шам аймағына керуен барып, сауда жасап қайт-
ты. Қайтатын кезде бірнеше əдепсіз жігіттер олардың Саржан атты пұтта-
рын отқа өртепті делінеді. 

(Кейбіреулер) əдейі өртемеді, алайда өз құрал-жарақтарына от тигенде 
байқаусыз түсіп кетті дейді. Ол пұттың іші ағаш, тас жəне алтын еді. Пат-
шаларының аты Асмаха еді, лақап аты Якшум болатын. Оған хабар жеткен 
кезде қайғырды. 

(Деректерде) Йемен əскерінің үлкендері келіп: «Ей, патша, қайғырма. Өз 
мал-дүниемізден саған тарту етіп берейік. Бұрынғыдан жақсырақ болсын. 
Жəне Меккеге барып, бізге не істесе, біз де олардың Қағба деген үйін қи-
ратайық, мал-дүниесін алайық, ұл-қыздарын тұтқын етіп алып келейік», – 
деді дейді. 

Патша көп əскер жиды. Сол əскерге Əбраһа ибн Асрам мен Əбраһа Са-
бахты қолбасшы етті. Соғысқа жарасын деп пілдер берді. Осы Əбраһа əскер 
бастап келді. Меккеге бір күндік жер қалған кезде аялдады. Əбді Мүтəліптің 
түйелері сонда (жайылып жүр) еді. Олар (оның иесінің кім екенін) білетін 
еді, барлық түйелерді алды. Түйеші қашып, Меккеге келді де: «Ей, Мек-
ке тұрғындары, Меккені бұзғалы, ұл-қызды тұтқындағалы есебі жоқ əскер 
келе жатыр», – деді. Əбді Мүтəліп атқа қонып, сол əскерге келді. Əбді 
Мүтəліптің сол əскердің ішінде бірнеше достары бар еді. Соларға: «Əуелі 
менен бастадыңдар, түйелерді маған беріңдер (қайтарыңдар)», – деді.

(Олар): «Бүгін берсек, ертең жəне аламыз. Қағбаны бұзғалы, ұл-қызды 
тұтқындағалы келдік. Сен түйелерді сұрағанша, Қағбаны сұрамайсың ба?» – 
деді.

Əбді Мүтəліп: «Түйелерді өзім үшін сұрап тұрмын. (Ал) Қағбаның өз 
иесі бар, (сол) сақтайды», – деді. Түйелерді берді, алып Меккеге қайтты. 
Əбді Мүтəліптің белінен нұр шығып Қағба жаққа түсті. (Əбді Мүтəліп): 
«Ей, қауымым, сүйінші! Жаратушы Алла Қағба халқына көмектеседі», – 
деді. 

(Қауымы): «Қайдан білдің?», – деді.
(Əбді Мүтəліп): «Мына нұр кімде болса, Жаратушы Алла соған көмекте-

седі», – деді. Содан кейін құрайыштың үлкендері Əбді Мүтəліптің қасына 
жиналып: «(Оны) бек сайлайық», – деп кеңесті. Əрқайсысы бір сөз айтты. 
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Əбді Мүтəліп: «Менің сөзім – əрқайсымыз бір түйе шығарайық. Қағба үшін 
бір əскерге жіберейік. Олар түйелерді бауыздап жейді. Жаратушы Алла жет-
кізеді», – деді. Басқалар да бұл ұсынысты сауап деп тауып, əрқайсысы бір 
түйеден шығарып, əскер жаққа жіберді. Хабашилар жабылып, түйелерді 
өлтірді. Бауыздамастан бұрын қылышпен ұрып, бөлшектеп тастады. Сол 
күні сонымен айналысқан уақытта Мекке халқының бəрі елден қашып кет-
ті. Ертесіне Меккеде Əбді Мүтəліп пен бір соқырдан басқа ешкім қалмады. 
Бəрі тау үңгірлеріне барып жасырынды. Əбді Мүтəліп жаңағы соқырдың 
қолынан ұстап, Хира тауына шықты. Бір түн аялдады. Əскер де аттанып, 
Қағбаны ойран еткелі қозғалды. Сол кезде аспанда есебі жоқ құстар көрінді. 
Бəрі аппақ. Аяғы мен тұмсықтары қызыл. Əрқайсысының тұмсығында то-
пырақтан пісірілген бір-бір тас. Көлемі лобия секілді ұшып келді. Қағбаны 
бір айналды да, аспанда топтасты. Əбді Мүтəліп: «Мұндай құстарды көрген 
жоқпын. Не үшін келді екен?» – деді. Соқыр кісі: «Меккеге көмектескелі 
келген болар», – деді. Бəрі топтасқаннан кейін əскер жаққа лап қойды. Сол 
уақытта күн жоғары көтеріліп қалып еді. Əбді Мүтəліп: «Əскер кешікті. 
Опат болды ма екен?» – деп, Меккеге кірді. Біреу-міреу кездесіп қалмасын 
деп қорықты. Ешкім жолықпады. Əскер тұрған жерге барып көрді. Барлық 
əскер қырылыпты. Тірі қалған ешкім жоқ, бəрі қураған жапырақтай болып 
қалыпты. «Фə жə’əлəһум кə’əсфин мəкул» («Кейін олар жайылған сабан 
етіп тасталды»). 

(Кейбіреулер) Жаратушы Алла олардың бəрін опат етті, қара малы да 
қалмады дейді.

Абдулла ибн Аббас (Алла одан разы болсын) риуаят етеді: «Уммаханның 
үйіне кірдім. Сол тастың бірнешеуін көрдім. Үлкендігі лобиядай, ортаншы-
сы ноқаттай, кішкентайы жасымықтай». 

(Деректерде) сол тасқа сары жазумен бір есім жазылған еді делінеді. Əр 
адамға арналған тас əр құстың тұмсығында болатын дейді. Сол құс тасты 
атқан уақытта, аты жазылған адамның басына тиетін. Одан өтіп, атынан да 
өтіп, екеуін де өлтіретін. Ол құс аты жазылғаннан басқаны ұрмайтын. Аты 
жазылған əскер ішінен ғайып болса, жаңағы құс оны іздеп барып, тұрған 
жерінде таспен ұрып, екеуін де өлтіретін. 

(Кейбіреулер) Əбді Мүтəліп солай болғанын көргеннен кейін, киімдері 
мен қару-жарақтарын, алтын-күмістерін жиып, екіге бөлді дейді. Бір бөлігін 
соқырға беріп, екінші бөлігін өзі алды дейді. Ор қазып көмді. Содан кейін 
Меккеге келіп: «Жаратушы Алла дұшпандарыңды қалай опат еткенін келіп 
көріңдер», – деп жаршы шақыртты. Мекке халқының бəрі келді. Олардың 
мал-дүниесін алды. (Кейбіреулер) қырық жылға дейін жиятын еді дейді. 

(Енді біреулер) қырық жылға дейін шатыр ағаштарын өртеді дейді. 
(Тағы біреулер) Асхаб ул-Филда қалған қалдықтар Əбді Мүтəліптің 

өмірінің соңына дейін таусылмады дейді. Мұхаммед Расулулла өміріне де-
йін таусылмады. Əбу Бəкір Сыддық уақытында да таусылмады. Мұсылман-
дар əмірі Омар (Алла одан разы болсын) уақытында таусылды дейді. «Əлəм 
тəра кəйфə фə’əлə раббукə биəсхəби əл-фил»(«Жаратушыңның піл иелеріне 
не істегенін көрмедің бе?»). 
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(Кейбіреулер) сол піл Əбді Мүтəліпке сəжде жасады дейді. Бəрі аң-таң 
қалды, себебі патшалардан басқаға сəжде жасамайтын еді. Алайда ғұлама-
лар сəжде Əбді Мүтəліпке емес, қолындағы нұрға еді дейді. Сол нұр Мұхам-
мед Расулулланың нұры болатын. 

Расулдың (Алланың оған сəлемі болсын) 
Меккеден Мəдинаға һижрет еткені туралы

Əбу Тəліп дүниеден өткеннен кейін Əбу Жəһіл ибн Хишам, Əбу əн-Нəж-
зи ибн Хишам жəне Əмр ибн Хишам (Оларға Алланың лағынеті болсын) 
халықтан жасырынып, бір сарайға жиналды. Мұхаммед (Алланың оған 
сəлемі болсын) ісі туралы сөйлесті. Ібіліс (Оған Алланың лағынеті болсын) 
олардың үстіне бір кемпір бейнесінде кіріп келді. 

(Олар): «Бізден рұқсатсыз кіріп келетін мынау кім өзі?» – деді.
(Ібіліс): «Мен бір кемпірмін... Неждтен келдім. Сауап жұмыс керек бол-

са, менде бар. Малым, адамдарым жəне көп ұлдарым бар», – деді. Бұл сөзге 
қуанып, кеңеске қатысты. 

Əбу əн-Нəжзи: «Менің ақылым мынау: оны (Мұхаммед (Алланың оған 
сəлемі болсын) ды) ұстап алайық та, бұзық түйеге артып, айдалаға таста-
йық. Өзі-ақ өлсін», – деді.

Əбу Жəһіл: «Менің ұсынысым мынау: əр тайпадан бір ер адам шығып, 
бір түні барып, Мұхаммедті қылыштап өлтірейік. Біреу үшін бəрін өлтір-
мейді. Құнын сұраса, бəрін мен берейін. (Тіпті) екі, үш есе төлейін», – деді.

Ібіліс: «Ей, Əбулхəкəм, сенің ұсынысың бəрінен артық. Егер жүз есе құ-
нын сұраса, тоқсан тоғызын мен төлейін. Бір құнын сендер төлейтін шығар-
сыңдар?» – деді.

Бұл сөзге (бəрі) тоқтады. Жаратушы Алла Жебірейілді Мұхаммед Мұста-
фаға жіберіп, олардың (жасырын) кеңесі туралы хабар берді. Расул (Алла-
ның оған сəлемі болсын) тұрып, Əбу Бəкірдің сарайына (үйіне) барды. Күн 
сəске болатын. Əбу Бəкір (Алла одан разы болсын) осы жұмыс үшін түйе-
лер дайындап еді, сөйлесіп қайтты. Кешке қарай Əбу Жəһіл жолдастары 
Ібіліспен бірге басқаларға қарап тұрды. Жаратушы Алла оларды ұйқыға ба-
тырды. Бəрі ұйықтады, Ібілісті де ұйқы басты. Расул (Алланың оған сəлемі 
болсын) əрқайсысының басына бір уыс топырақ шашты. Лағынет атқырдың 
(Ібілістің) басына да шашты. Кетіп бара жатып, Əлиді (Алла одан разы бол-
сын) өз орнына жатқызып, өздері шығып кетті. Олар оянды. Ібіліс өзінің 
жəне басқалардың басындағы топырақты көріп: «Ойбай, Мұхаммед біздің 
басымызға топырақ шашып кетіпті», – деп атып тұрды. Расулға келіп еді, 
(орнында жатқан) Əлиді көрді. (Олар): «Мұхаммед қайда?» – деп сұрады.

(Əли): «Шығып кетті», – деді.
(Олар): «Қайда кетті?» – деді.
(Əли): «Білмеймін», – деді.
Содан шығып, Əбу Бəкірдің сарайына кірді. Айқайлап шақырып еді, 

қызы Əсма шықты. (Одан) «Əкең қайда?» – деп сұрады. 
(Əсма): «Білмеймін», – деді.
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Расул (Алланың оған сəлемі болсын) бір үңгірге келді. Əбу Бəкір: «Бірін-
ші мен кірейін. Ішінде аң-құс, жылан-шаян болса, маған тисін, саған ти-
месін», – деп өзі кірді. Жылан-шаянның інін көрді. Шапаны мен сəлдесімен 
сол тесіктерді бекітті. Өзі жалаңаш қалды. Екі іннің аузы ашық қалды. Оны 
бекітетін нəрсе таппады. Екі аяқтың табанымен сол тесіктерді бекітті де: 
«Ей, Расулулла, кіре беріңіз», – деді. Кірді. Əбу Бəкірдің желең тұрғанын 
көріп: «Шапаның қайда?» – деді. Əбу Бəкір өз жағдайын айтып берді. Расул 
(Алланың оған сəлемі болсын): «Аллаһумма əж’əл Əбу Бəкрин му’ини фи 
дəражəти» («Ей, Алла, Əбу Бəкірді менің дəрежемде жəрдемші қыл»), – 
деп дұға жасады. 

(Деректерде) жыландар шықпақшы болып еді, тесік таба алмады, делі-
неді. Жаңағы екі тесікке келіп еді, Əбу Бəкірдің табанын көріп, шақты дей-
ді. Əбу Бəкір аяғын тартпады, сабыр сақтады. (Бір кезде) «Аһ», – деді. 

(Расул): «Не болды?» – деді.
(Əбу Бəкір): «Мына інде жылан бар екен, маған тиді», – деді.
(Кейбіреулер) ол жылан Расулулланың қасиетті дидарын көру үшін Əбу 

Бəкірдің аяғын шағып еді дейді. Жол таба алмаған соң, (амалсыз) шағып еді. 
Таң атқан кезде кəпірлер оларды іздеп келді. Тау, даланы іздеп, таба ал-

мады. Жаратушы Алла екі кептерді үңгір ішіне жұмыртқа салдыртты. Өр-
мекшіге жарлық болып еді, ол жұмыртқаның айналасына тор құрды. Əбу 
Жəһіл серіктерімен үңгірдің аузына келіп, есік алдындағы жұмыртқа мен 
өрмекшінің торын көріп: «Мұнда кірмеген», – деп қайтып кетті. Бір кəпір 
үңгірдің аузына қарсы тұрып дəрет сындырды. 

Əбу Бəкір: «Ей, Расулулла, бізді біреу көріп қойды», – деді. 
Расул (Алланың оған сəлемі болсын): «Бізді көріп қойғанда бізге қарап 

дəрет сындырмайтын еді», – деді. 
(Деректерде) жаңағы үңгірде үш күн қалды делінеді. Əсма келіп, Əбу 

Бəкірге (Алла одан разы болсын) тамақ алып келді. Түнде Əбу Бəкірдің қой-
шысы да қойдың сүтін алып келді. Үшінші күні үңгірден шығып, Мəдина 
жаққа жол алды. Əбу Жəһілге (олар туралы) хабар жетті. Арттарынан Су-
рақаны жіберді. Бұл Сурақа палуан еді, оған жүз түйе уəде берді. Сурақа 
жолға түсті. Қолына қылыш, садақ жəне жай алды. Əбу Бəкір артына қа-
рады. (Алыстан) шаң көрді. Расулға (Алланың оған сəлемі болсын) айтып: 
«Сурақаға ұқсайды», – дейді. (Сурақа) жақын келген уақытта Расул (Алла-
ның оған сəлемі болсын): «Аллаһуммə фə’шəрраһу əннə» («Ей, Алла, оның 
жамандығын бізге жеткізбе»), – деп дұға жасады. Жаратушы Алла Сурақа 
атының аяғын топыраққа тықты. Ат (жерге) жабысып, жүре алмай қал-
ды. Расулға (Алланың оған сəлемі болсын) жалынып: «Мен саған қастан-
дық жасамаймын. Дұға жаса, Жаратушы Алла босатсын», – деді. Дұға жа-
сап еді, босады. Артына қайтты. «Расул (Алланың оған сəлемі болсын) кел-
ді» деген хабар Мəдинаға (де) жетті. Мəдина халқы қарсы алуға шықты. 
Есік алдында қарап тұрмастан, қарсы алуға жүгірді. 

Абдулла ибн Салам былай дейді: «Мен де қарсы алуға шықтым. Сол күні 
кезекші болып, бақылауға шығып едім. Əбу Бəкір екеуі үйдің көлеңкесінде 
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отыр еді. Расул (Алланың оған сəлемі болсын) қайда екенін білмей, аялда-
дым. Күн сəскеге келгенде, күн қызады. Əбу Бəкір тұрып, Расулға көлең-
ке жасады. Расулдың (Алланың оған сəлемі болсын) сол кісі екенін білдім. 
Көргенімде оның өтірікші емес екеніне көзім жетті. Бəрі менің үйіме түс 
деп өтінетін еді. Расул (Алланың оған сəлемі болсын): «Түйемді қоя берің-
дер, кімнің есігінің алдына шөксе, сонда түсемін», – деді. Түйе барып, Əбу 
Айюб Ансаридың үйінің алдына шөкті. Расул (Алланың оған сəлемі бол-
сын) басқалардың көңілі қалмасын деп, сол жерге түсті».

(Деректерде) Əбу Айюб əл-Ансаридың тоқымашы екені, оның аманатқа 
адал, қиянатқа жол бермейтін жан екендігі айтылады. Біреуі – астында, екін-
шісі жоғарыда екі үйі бар еді. Біреуіне өзі кіріп, екіншісін Расулға (Алланың 
оған сəлемі болсын) берді. 

Расулдың (Алланың оған сəлемі болсын) 
дүниеден өткені туралы

Хабарда келеді: Күндердің бір күні Расул (Алланың оған сəлемі бол-
сын) таң намазын оқып болған соң, мінберге көтеріліп, сахабаларға үгіт-на-
сихат айта бастады. Содан кейін: «Ей, мұсылмандар, кімнің менде дауы мен 
ақысы бар?» – деді. Ешкім жауап бермеді. Екінші рет сұрап еді, ешкім жауап 
бермеді. Үшіншіде Үкаша деген сахаба тұрып: «Ей, Расулулла, менің бір 
дауым бар», – деді. 

(Расулулла): «Айт», – деді. 
(Ол): «Бір күні сапардан келе жатып, түйенің үстінде түйені қамшымен 

ұрамын дегенде, қамшының ұшы менің арқама тиді. Қатты ауырып еді. Ей, 
Расулулла, үш рет сұрамағаныңызда мен айтпайтын едім», – деді. Расул 
(Алланың оған сəлемі болсын) бөлмеге адам жіберіп, қамшы алдырмақшы 
болды. Қамшы сұрады. Əйелдер: «Не болды, қандай жерге барады?» – деп 
қайғырды. «(Расулулла) ешқайда бармайды, алайда Үкаша кегін алмақшы», 
– деді. Əйелдер жылады. Қамшыны алып келіп берді. Расул қолына алды. 
Үкашаға беріп тұрып: «Мен қалай ұрсам, сен де солай ұр», – деді. 

Үкаша қамшыны алып тұрып: «Бұл кек алу дұрыс емес. Ол күні сіз түй-
еге мініп бара жатыр едіңіз, мен жерде едім. Үстінен ұрған мен төменнен 
ұрған бір болар ма?» – деді. Расул (Алланың оған сəлемі болсын) мінберден 
түсіп, Үкашаны мінберге шығарды да: «Ұр», – деді. Сахабалар жылады. 

Үкаша: «Ей, Расулулла, сол күні менің жауырыным жалаңаш еді, қатты 
ауырды. Киіміңді шеш, кек дұрыс алынсын», – деді. Сахабалар арасында 
қыбыр-сыбыр көбейді. Расул (Алланың оған сəлемі болсын) киімін шешіп, 
арқасын жалаңаштады. Сахабалар айқайлады. 

Əбу Бəкір: «Ей, Үкаша, сол қамшымен менің жүзіме, көзіме ұр. Расул-
дың (Алланың оған сəлемі болсын) қасиетті денесіне тимесін», – деді. Омар, 
Оспан жəне Əли (Алла олардан разы болсын) жылап: «Мені ұр», – деді. 

Расул (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, жарандарым, сендер бəріңнің 
жандарың ашып тұр. Алайда кек менде болса, сендерден өтелмейді», – деді. 
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Содан кейін Үкаша жауырынын жалаңаш көрген кезде: «Ей, Расулулла, 
менің мақсатым кек алу емес, жауырыныңыздағы пайғамбарлық мөрін көр-
сем деп едім. Енді рұқсат берсеңіз, сол мөрді сүйсем, сені кешірдім», – деді. 
Расул (Алланың оған сəлемі болсын) рұқсат берді. Үкаша сүйді. Сахабалар-
дың бəрі қуанып, Үкашаға жарайсың деді. 

(Деректерде) бірнеше күннен кейін қоштасу қажылығы болды делінеді. 
Түйеге мініп тұрған кезде Расулда (Алланың оған сəлемі болсын) уахи ауы-
ртпашылығының əсері білінді. Мұһажирлар мен ансарлар айналасында 
тұрып, уахи тыңдап тұр еді. Расул (Алланың оған сəлемі болсын) мына аят-
ты оқыды: «Əл-йəумə əкмəлту лəкум динəкум уə əтмəмту ‘əлəйкум ни’мəти 
уə разийту лəкум əл-ислəмə динəн» («Бүгін сендерге діндерді толықтырып 
бердім. Сендерге нығметімді жəне тура жол көрсететін дін болу үшін, 
Исламды сендерге лайық көрдім»).

Мұны естіп кейбір сахабалар қуанды. Сыддық (Алла одан разы болсын) 
жылады. 

«Ей, Əбу Бəкір, неге жылап тұрсың?» – деді.
Сыддық: «Сізге қуаныш күн. Менің білгенімді сендер білгендеріңде қу-

анбайтын едіңдер. Мұстафаның біздің арамыздан кететінін біліп қойыңдар. 
Бізді онымен айырылысу сəті күтіп тұр», – деді. 

Абдулла ибн Масғұд: «Һижреттің соңғы жылында Расул (Алланың оған 
сəлемі болсын) ауырып қалды. Жамағат намазына бара алмады. Əбу Бəкір-
ге: «Барып, сахабаларға имамдық қыл», – деп рұқсат берді. Білəл (Алла 
одан разы болсын) азан айтты, сахабалар жылады. Расулдың (Алланың оған 
сəлемі болсын) ауруы солай болды. Фазыл ибн Аббасқа: «Мені мешітке 
алып бар», – деді. Бір қолынан Фазыл, екінші қолынан Əли ұстап, мешітке 
алып барды. Сыддық (Алла одан разы болсын) Расулды көріп, артқа шегін-
бекші болды. Расул: «Шықпа, имамдық қыл», – деді. Расул (Алланың оған 
сəлемі болсын) Əбу Бəкірге ұйып, намаз оқыды. Бөлмеге қайтты. Күн өтіп, 
ауруы асқына түсті. Қызыл жүзі сарғайды, гүлдей жүзі солды. Жебірейіл 
ие секілді үстінде тұрды. Əзірейіл бір бəдəуи араб секілді болып кіріп кел-
ді. Тізе бүгіп отырды. Бірте-бірте Расулға жақындап келіп, құлағына сөй-
леді. Жəне үйден шықты. Расулдың (Алланың оған сəлемі болсын) жағдайы 
ауырлады. Көп өкініп, жылады. Сахабалардың бəрі жылап: «Ей, Расулулла, 
мына араб кім, сізге не деді? Жағдайыңыз өзгерді», – деді. 

(Расулулла): «Ей, жарандарым, құрметті достарым, ол келген Мəлəку əл-
мəут (өлім періштесі) бауырым Əзірейіл. Бауырым Жебірейіл де келіп тұр, 
маған: «Үмметіңе сəлем айт, пайда үшін иманды қолдан бермесін. Шайтан-
ды, қу нəпсіні қусын, күдік пен шірікке бой алдырмасын. Пəк иманға берік 
болсын, өлімді ұмытпасын. Іштарлық пен көрсеқызарлықтан аулақ болсын, 
шариғат шарттарын толық орындасын. Дүниеге көңіл бермесін, Тəңір Таға-
ланың жарлығын құрметтесін. Ұл-қыздың атасы болмасын, дін Исламның 
атасы болсын. Жауыз іс пен (жаман) жолдастан аулақ болсын. Бес намазды 
толық орындасын. Құлдың көңіліне қарап, дəруіштерге мейірімді болсын. 
Əлсіздерді аясын, қайғы-мұңдыларға көмектессін. Өлімге дайын болсын, 
қиямет ісін бітірсін», – деп жатыр деді.
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Сахабалар қатты жылады. Расул (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, са-
хабалар, мен сендерге пайғамбар едім», – деді.

(Олар): «Ей, əлемдердің шырағы, сен бізге ата-анадан да жақын едің. Ха-
лықты шариғатқа шақырдың, үмметке парыз бен сүннетті үйреттің. Жетім-
дерге əке болдың, əлсіздерге болыстың. Мұһажир мен ансарларды тəрбие-
ледің. Адамзат пен періні құзыретке шақырдың. Жолсыздарға жол көрсет-
тің, адасқандарды тураладың. Шыншылдарға шариғат гауһарын бердің, 
шірік пен фитна туын жерге аттың. Əлемді іліммен жарыттың. Шайтанды 
əділдікпен қудың. Мұғжизалар көрсеттің: айды саусағыңмен бөлдің, қо-
лыңдағыларды тілге келтірдің, қураған ағашты жасарттың, жеміссіз ағашқа 
дұғамен жеміс салдырттың, майда тасты тəспіге келтірдің, тамұққа бара 
жатқандарды қайтарып, жұмаққа кіргіздің», – деп еңіреп жылай бастады. 
Үш күннен кейін өлім періштесі (Əзірейіл) жəне келді. Расул (Алланың 
оған сəлемі болсын) Айшаның тізесіне басын қойып жатыр еді. Фатима, 
Хасан жəне Хусейн қасында отыр еді. Жан алушы (періште) есікке келіп, 
құрметпен: «Əссəлəму ‘əлəйкум йə əһлə бəйтин нубууəти уə əр-рисалəти. 
Əссəлəму ‘əлəйкум йə əһлə бəйти əл-мəсəлəти уə əл-жəлəлəти. Əссəлəму 
‘əлəйкум йə əһлə бəйти əл-мурууəти уə əл-кəрамəти. Əссəлəму ‘əлəйкум йə 
əһлə бəйти əл-футууəти уə əс-сəлəмəти. Əссəлəму ‘əлəйкум йə əһлə бəйти 
əл-’иззəти уə əс-сəдəти. Əссəлəму ‘əлəйкум йə əһлə бəйти əл-мəрхəмəти уə 
əс-сə’дəти»(«Ей, пайғамбарлық жəне елшілік үйінің иелері, сендерге Алла-
ның сəлемі болсын! Ей, адамдар мұқтаж болатын жəне ұлылық үйінің ие-
лері, сендерге Алланың сəлемі болсын! Ей, адамзат жəне бақытты үйдің 
иелері, сендерге Алланың сəлемі болсын! Ей, ізгілік жəне сейідтік үйінің 
иелері, сендерге Алланың сəлемі болсын! Ей, мейірім мен бақыт үйінің ие-
лері, сендерге Алланың сəлемі болсын!»), – деп, – «Кіруге рұқсат па?» – деді. 

Айша (Алла одан разы болсын): «Мына арабқа айтыңызшы, кіретін 
уақыт емес. Расул (Алланың оған сəлемі болсын) ауырып жатыр», – деді. 
Екінші рет ізет-құрметпен кіруге рұқсат сұрады. Расул (Алланың оған 
сəлемі болсын) Əзірейілдің дауысын танып: «Ей, Айша, сөзбен қайтатын 
адам емес, іс бітірместен қайтпайды. Араб емес, Əзірейіл, кірсін», – деді. 
Кіріп сəлем берді.

Расул (Алланың оған сəлемі болсын): «Неге келдің?» – деді.
Əзірейіл: «Құзыреттен Мұхаммедке бар, рұқсат берсе, жанын ал деді. 

Рұқсат бермесе, қайтып кел деді. Енді рұқсат берсең, жаныңды аламын, бер-
месең қайтамын», – деді.

Расул (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Əзірейіл, жанды бүгін алма-
саң, еш болмаса ақиретте аласың ба?» – деді.

(Əзірейіл): «Аламын», – деді.
(Расулулла): «Олай болса, іске кіріс», – деді.
Əзірейіл жан алуға кірісті. Расул (Алланың оған сəлемі болсын) оңнан-

солға, солдан-оңға қозғала бастады. Қасиетті денесі əлсізденді. Құтты 
көңілі мұңайды. Жүзі сарғайып, балдай тілі сөзден қалды. Əдемі көздері-
нен тамшылап жас тама бастады. Əлсін-əлсін тілі қозғалып: «Йə мəн лəм 
йəнəм ‘əлə əл-уəсири уə лəм йəлбəси əл-хəрира уə лəм йəшбə’ мин хубзи 
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əш-шə’ир» («Ей, бір рет те жұмсақ орынға жатпаған, бір рет те жақсы 
киім кимеген жəне бір рет тойып арпа нанын жемеген адам»), – дейтін. 
«Тəңірім, мені дүниеден туралықпен шығар, топыраққа туралықпен кіргіз 
жəне қиямет күні топырақтан туралықпен тұрғыз», – дейтін. Бəрі айнала-
сына жиылды, Хасан мен Хусейн (Алла олардан разы болсын) басын иіп 
жылады. Фатима (Алла одан разы болсын) жылап: «Ей, жұмсақ төсекте 
жатпаған, ей, бағалы киім кимеген, ей, арпа нанына тойып жемеген», – деп 
жылайтын. Үй-ішінен: «Уə шəуқа ‘əлə фирақи расулиллəһи»(«Расулулладан 
айырылуға қалайша шыдап болады!») деген дауыс келді. Расул (Алланың 
оған сəлемі болсын) əр сағат сайын қолын суға салып, көкірегіне қоятын. 
«Аллаһуммə хəууин ‘əлəйнə сəкəрати əл-мəут»(«Ей, Алла, бізге жан шығар 
уақытты жеңілдет»). «Тəңірім, жан беруді Мұхаммедке оңайлат», – дей-
тін. Жан көкірегіне жеткен уақытта: «Ей, Əзірейіл, бір сағат тоқтай тұр, жан 
беруді оңайлат», – дейтін.

«Ей, Əзірейіл, бұл күннен қияметке дейін менің үмметтеріме жан ащы-
лығы бар болса, сол ауыртпашылықтарды маған бер. Сол қиындықтар маған 
болсын, үмметтеріме болмасын».

Əзірейіл: «Ей, Расулулла, мен сенің жастығыңда отырғалы бері Алла 
Тағаладан жетпіс рет жарлық келді. Досым Мұхаммедке мейіріммен қара. 
Жанын ақырын ал, басқалардан алғандай алма деп жатыр», – деді.

Сол сəтте Айша (Алла одан разы болсын) жылап Расулға (Алланың оған 
сəлемі болсын) жабысып: «Олармен қашанғы сөйлесесің, менімен де сөй-
лес. Жеті жасымда саған қосылдым, енді жасым жиырмаға толмай жатып 
қасиетті жүзіңнен айырылғалы тұрмын. Ей, əзіз жаным, сенен айырылу 
ащылығы барша əлемге қаншалықты болса, жалғыз маған одан да артық. 
Басқалардың етегі күйеді, менің тəнім, жаным күйеді», – деді. Сол кезде 
Фатима (Алла одан разы болсын) Расулдың (Алланың оған сəлемі болсын) 
жүзіне қарап: «Ей, əлем қуанышы, ей, сүйіктілер махаббаты, ей, ынтықтар 
сүйеніші, ей, үмметтер сенімі, ей, күнəһарлар сүйеніші, ей, адамзаттың 
дəулеті, ей, əлемдегілер мейірімі, ей, Хақтың ғашығы, ей, халықтың ша-
пағатшысы, мен сенсіз михраб пен мінберді қалай көремін», – деп жылап 
жатқанда, Əли (Алла одан разы болсын) жұбататын еді. Расул (Алланың 
оған сəлемі болсын): «Ей, Əли, Фатиманы жұбатпа, мендей əкенің сағы-
нышымен жыласын. Қыздың жылауы əкелер үшін орны бар», – деді. Сол 
кезде барша сахабалардың жылаған дауыстары шықты. Расулдың (Алланың 
оған сəлемі болсын) жаны тамағына келген кезде көзін ашып: «Ей, Əзірейіл, 
біраз сабыр сақта, бауырым Жебірейіл келсін. Соңғы рет дидарын көріп қа-
лайын», – деп тоқтап тұрғанда Жебірейіл келді. Жетпіс мың жақын періште-
лермен жылап кірді. 

Расул (Алланың оған сəлемі болсын): «Қайдасың, ей, бауырым Жебіре-
йіл, бауырлар бүгін керек болар», – деді. 

Жебірейіл: «Ей, əлем мақтанышы, жеті қабат көктің періштелері саған 
аза тұтып тұр еді, солармен қалып қойдым», – деді. 

Расул (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Жебірейіл, бұл жолы не хабар 
алып келдің?» – деді.
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Жебірейіл: «Көктер есігі, жұмақтар есігі ашылды. Хорлар биікке кө-
теріліп, беттеріндегі ниқапты ашып, қолдарында нұрдан табақтар алып, 
сенің қасиетті жаныңды көрейік деп күтіп тұр», – деді.

Расул (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, бауыр, мұны сұрап тұрған 
жоқпын. Менен кейін Жаратушы Алла менің əлсіз күнəһар құлдарыммен 
қандай мəміледе болатынын сұрап тұрмын», – деді.

Жебірейіл қайтып, бір сағаттан кейін қайта келді де: «Ей, барша пат-
шалықтардың қожасы, Хақ Тағала: «Ей, менің досым, үмметіңді уайымда-
ма, Мұсаның таяғы Ферғауын сахарасын қылғандай сенің үмметтеріңнің 
ерін қимылдатуымен сондай амал етемін. Бір аса таяқ атумен барша күпір, 
сиқыр жəне іріткі жоғалды. Бүгін сенің бір ерін қимылдатуыңмен барша 
күнəһар үмметтеріңнің дəптерлерін мейірім суымен жуып тазартамын. Сол 
күні Мұса анасына: «Əлқиһи фи əл-йəмми уə лə тəхəфи уə лə тəхзəни иннə 
раддуһу илəйки уə жə’илуһу мин əл-мурсəлин» («Оны дарияға таста, қо-
рықпа, ренжіме, Біз оны саған қайтарамыз жəне елші пайғамбарлардан 
етеміз») дегеніндей.... Яғни бүгін ұлыңды теңізге таста, қорықпа, қайғыр-
ма. «Сəллими илəйиə сəбийəн усəллиму илəйки нəбийəн»(«Оны маған сəби 
уақытында тапсыр, Мен саған пайғамбар етіп қайтарамын»). Бүгін жас 
сəбиді бізге бер, жас пайғамбар етіп саған (қайтарып) берейік дедік. Сен де 
бүгін үмметіңді бізге бер, ертең бəрін жарылқап, тазалап саған берейік» деп 
жатыр», – деді.

Айша (Алла одан разы болсын): «Расул (Алланың оған сəлемі болсын) 
кейін сөйлемей қалды. Қарасам, тілі қозғалып тұр екен. Құлақ тосып тыңда-
сам: «Əс-салəту уə мə мəлəкəт əймəнукум»(«... намаз бен қол астыңдағы 
нəрселер»), (яғни) «Намазды тастамаңдар, құлға мейірімді болыңдар» деп 
жатыр екен», – деді.

Соңғы өсиеті сол болды. 
Дүниеден өтті. Қырық жасында уахи келді, алпыс үш жасында рəббиғул 

əууəл айының он үшінде дүйсенбі күні дүниеден өтті. Сейсенбі күні топы-
раққа кірді. «Иннə лиллəһи уə иннə илəйһи ражи’ун» («Əлбетте біз Алла-
данбыз жəне Оның қасына ораламыз»).

Мақсат мынау: Бұл дүниеден ер қалай өтсін... Жаратушы Алла əлемді, 
адамды соның достығы үшін жаратты «Лəу лəкə лəмə хəлəқту əл-əфлəк» 
(«Егер сен болмағаныңда, болмысты жаратпаған болар едім»), əлемде-
гілердің мейірімі еді «Уə мə əрсəлнəкə рахмəтəн лил-’əлəмин»(«Біз сені 
əлем үшін тек мейірім болсын деп жібердік»). Жаратқан Алланың сүйіктісі, 
елдің емшісі, Аршы оның аяғының басы, Кəусар оның жолы, Ризуан оған 
қақпашы, періштеден Аршыға дейін бір адамдық, «Лə əмрукə» тəжді, «Лəу 
лəкə» жағалы. Адамнан Исаға дейін барша пайғамбарлардың келетінін сүйін-
шілеген, айдың бөлінуіне саусағымен ишара жасаған, сегіз жұмақтың иесі..., 
екі қайын атасы Əбу Бəкір мен Омар жəне екі күйеу баласы Оспан мен Хай-
дар (Əли). Бұл фəни дүние оған опа болмады, онымен жараспады, сенімен 
жараса ма? Көңілді үз, ақиретке байла. Өтер дүниені қой, жұмақ жаққа ұш, 
пəк хорларды көр. Кəусар шəрбатын іш, жұмақ пырағына мін.
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МАХМҰТ КЕРДЕРІ 

Алтын Орда жазба мұрасынан саналатын Махмұт ибн Ғали əл-Булғари 
əс-Сараи əл-Кердерінің «Нəһжул-Фəрадис» («Жұмақтардың ашық жолы») 
атты шығармасы 1358 жылы жазылған. 
Құнды шығарманы əр жылдары А.Самойлович, Ш.Марджани, Ш.Абилов, 

Э.Наджип, Б.Яфаров, Я.Кемаль, Э.Фазылов, Ф.Нуриева, С.Вахиди секіл-
ді түркітанушыларымен бірге, Я.Экман, З.Уəлиди, Е.Блоше, Ф.Көпрүлү, 
У.Киуаметдин сияқты Батыс жəне Түрік ғалымдары да бұл əдеби жəді-
герді зерттеуде өз үлестерін қосты. 
ХІV ғасырда, анығы 1358 жылы соңғы нүктесі қойылған бұл шығарма 

біздің күнімізге дейін бірнеше нұсқада жетті. Бүгінде бұл шығарманың қол-
жазбалары Санкт-Петербург (бір), Уфа (бір), Ульян (бір), Астрахан (бір), 
Қазан (жеті), Стамбул секілді қалалардағы кітапханаларда сақталған. 

«Нəһжул-фəрадистің» композициялық құрылымы негізінен үлкен төрт 
баптан тұрады. Əр бапта он бөлім бар. Əр бап белгілі бір тақырыпты 
көтерген. Ішкі бөлімдерде сол тақырыптың мазмұны ашылған. Бұл ту-
ралы Махмұт Кердері: «Осы хадиске сүйеніп, пайғамбар (Алланың оған 
сəлемі болсын) хадистерінен сенімді кітаптардан қырық хадисті топтас-
тырдық. Жəне осы хадистерге лайықты хикаяларды пайғамбар (Алланың 
оған сəлемі болсын) ахуалынан, тағы əділ халифтар жағдайынан, ғұлама 
жəне машайық ахуалынан құрастырып, бұл кітапты төрт бапқа бөлдік. 
Жəне əр бапты он бөлімге бөлдік жəне əр бөлімнің басына бір хадисті 
келтірдік. (Осылайша) пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) хадисте-
рінен жиынтығы қырық хадис болады. 
Алғашқы бабы – Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) қасиет-

тері туралы болады;
Екінші бабы – əділ халифтар, əһлі бəйт жəне төрт имамның ерекше-

ліктері туралы болады;
Үшінші бабы – Хақ Тағаланың құзыретіне жақындатар игі амалдар 

туралы болады;
Төртінші бабы – Хақ Тағаланың құзыретінен алшақтатар жауыз амал-

дар туралы болады», – деп, шығарманың басты мазмұнымен таныстырып 
шығады. 
Жоғарыда айтылғандай, əр бөлім Мұхаммед пайғамбардың (Алланың 

оған салауаты мен сəлемі болсын!) бір хадисімен басталып отырған. Автор 
сол бөлімде Пайғамбар өсиетінің хақтығын сахаба, табиндер мен əулие-
əнбиелердің даналық сөздерімен, сондай-ақ олардың өмірлеріне қатысты 
қызықты хикаяларымен жеткізуге тырысқан. Бір бөлім бір тақырыпқа 
ғана арналғандықтан автордың айтар ойы тиянақты, жинақы берілген. 
Ахлақ, тəлім-тəрбие секілді адами асыл қасиеттерден тұратын бұл ең-
бегін жазарда Махмұт Кердері Ислам əлеміне танымал болған мұхаддис, 
фақиһ ғалымдардың еңбегін көптеп пайдаланған. Шығарманың соңында 
автор өзі қараған бірнеше еңбектің атын атайды. 
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«ЖҰМАҚТАРДЫҢ АШЫҚ ЖОЛЫНАН» 
(«НƏҺЖУЛ-ФƏРƏДИС») ҮЗІНДІЛЕР

Пайғамбарға (Алланың оған сəлемі болсын) 
уахи келгені туралы баяндалады

Имам Сағани (Алланың оған мейірімі болсын) «Мəшəриқул-əнуар» атты 
кітабының ішінде мына хадисті келтіріпті:

«Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Бұл мұсылмандық діні 
ғаріптікпен пайда болды, қиямет күні тағы ғаріптікпен қайтады. Ғаріптерге 
сүйінші болсын!», – деген болатын.

Айша (Алла одан разы болсын) айтады: Пайғамбар (Алланың оған сə-
лемі болсын) пайғамбарлық келместен бұрын шын түстер көре бастады. 
Қандай түс көрсе, өзі жоритын еді. Сол түстерді жорығаны анық дұрыс ке-
летін, ешбір қате шықпайтын еді.

Бір күні Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) Хадишаға (Алла одан 
разы болсын): «Ей, Хадиша, көктен дауыс естідім, қатты қорықтым», – деді. 
Хадиша (Алла одан разы болсын): «Йə, Мұхаммед, еш қорықпа! Хақ Тағала 
сені зая етпейді», – деп еді, Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, 
Хадиша, көңілім жалғыз отыруды қалайды. Маған азық дайындап бер. Хира 
тауында бір үңгір бар, сол үңгірдің ішінде бірнеше күн жалғыз отырайын», 
– деді. Хадиша (Алла одан разы болсын) азық дайындап берді. Пайғамбар 
(Алланың оған сəлемі болсын) сол азықты алып барды жəне сол үңгірдің 
ішінде бірнеше күн жалғыз қалды. Жаңағы азық таусылды. Жəне келіп: 
«Ей, Хадиша, маған жалғыз отырғандық ұнап қалды», – деп, қашан да та-
мақ алып барып жалғыз отыратын еді. Бір күні келді де Хадишаға (Алла 
одан разы болсын): «Ей, Хадиша, көктен айбатты дауыс көп келетін болды. 
Қорқатын болдым, жалғыздық рахатын тата алмаспын. Не істейін?», – деді. 
Хадиша (Алла одан разы болсын): «Ей, Мұхаммед, еш қорықпа! Бұл істің 
соңы қайырлы болады, Хақ Тағала сені зая кетірмейді», – деді. (Пайғамбар) 
азық алып, Хира тауының үңгірінде отырды. Бір күні сол үңгірдің ішінде 
отырғанда біреу пайда болып, Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі бол-
сын) қасына келді. «Ей, Мұхаммед, оқы!», – деді. Пайғамбар (Алланың оған 
сəлемі болсын): «Мен оқыған емеспін (оқи алмаймын)», – деп едім, мені 
ұстап, қатты қысқаны соншалық, шыдамым таусылды. Жəне əмір беріп: 
«Ей, Мұхаммед, оқы!», – деді. Мен: «Оқыған емеспін (оқи алмаймын)», – 
деп едім, екінші рет мені ұстап қатты қысқаны соншалық, төзімім қалмады. 
Жəне босатып: «Ей, Мұхаммед, оқы!», – деді. Мен: «Оллаһи, мен оқыған 
емеспін (оқи алмаймын)», – деп едім, маған: «Айт», – деді: «Иқра бисми 
раббикəл-лəзи хəлəқə. Хəлəқəл инсəнə мин ´əлəқин. Иқра уə раббукəл-əкрəму. 
Əл-лəзи ´əллəмə бил-қəлəми. ´Əллəмəл-инсəнə мə лəм йə´лəм».

Ол осы жерге дейін оқып еді, мен де оқыдым. 
Бұл аят алғаш түскен аят деп айтады. 
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Мағынасы мынау: 
«Иқра бисми раббикə əл-лəзи хəлəқə» «(Йə, Мұхаммед), он сегіз мың 

əлемді жаратқан Бір жəне Бардың аятын оқы!».
«Хəлəқəл инсəнə мин ´əлəқин» «Ол Тəңірдің аятын оқы, адам ұлдарын бір 

ұйыған қаннан жаратты».
«Иқра уə раббукəл-əкрəму. Əл-лəзи ´əллəмə бил-қəлəми» «Оқы, ей, Мұ-

хаммед, жəне сенің Жаратушың сондай бір ұлық, адам ұлдарына хатты қа-
ламмен үйретті».

«´Əллəмəл-инсəнə мə лəм йə´лəм» «Адам ұлдарына білмегендерін үйрет-
ті», – деді.

Жəне көзімнен ғайып болып еді, мен қорқыныш пен үрейден сол үңгір-
ден шыққан қалпы дірілдеп: «Ей, Хадиша, мені тонға бүркеп жатқыз, халім 
ауырлады», – дедім. Мені орап жатқызды. Біраз жатқаннан кейін өзіме кел-
дім. Сол үңгірде болған бар жағдайды айтып бердім. Хадиша (Алла одан 
разы болсын): «Ей, Мұхаммед, қорықпа, ісің қайырлы болады. Хақ Таға-
ла сені зая етпейді, себебі сенің жақсы əдеттерің бар. Жат-танысты жақ-
сы көресің, жалған сөйлемейсің, адамдардың еңбегін сыйлайсың жəне 
қонақтарды құрметтейсің, міскіндерге көмектесесің, сол үшін де Тəңірі 
Тағала саған жамандық жасамайды», – деп жұбатып еді, Пайғамбардың 
(Алланың оған сəлемі болсын) көңілі орнына түсті. Содан кейін Хадиша 
(Алла одан разы болсын): «Ей, Мұхаммед, тұр, барайық. Менің əкемнің 
бауырының Уарақа ибн Нəуфал деген ұлы бар. Үлкен жаста, екі көзі көр-
мей қалған. Исаның (Алланың оған сəлемі болсын) дінін ұстанады. Көп 
ілім біледі. Інжіл оқиды», – деді. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі бол-
сын) Хадишамен барды. (Сонда) пайғамбар көргенінің бəрін айтып беріп 
еді. Ол (Уарақа): «Ей, Мұхаммед, саған сүйінші болсын, сенің көргенің 
Мұса пайғамбарға, Иса пайғамбарға жəне басқа пайғамбарларға келген 
Жебірейіл. Ей, Мұхаммед, ақыр заман пайғамбары сен боласың. Інжілде 
сенің сипатың бар, Тəуратта да бар. Пайғамбарлардың соңы сен боласың, 
алайда барша пайғамбарлардың ұлығы боласың. Егер мен жас болғанымда 
еді, сені Мекке кəпірлері Меккеден қуып шыққанында сенің қасыңда бо-
лар едім, саған көмектесер едім», – деп еді, Пайғамбар (Алланың оған 
сəлемі болсын): «Ей, Уарақа, мені Меккеден шығарады ма?», – деді. Уа-
рақа: «Ия, ей, Алланың елшісі, сені Меккеден шығарады. Кəпірлер көп 
азап пен машақат жеткізеді. Содан кейін Хақ Тағала саған көмек береді. 
Дінің күшейеді, ахуалың мықты болады», – деп еді, Пайғамбардың (Алла-
ның оған сəлемі болсын) көңілі орнына түсті. Содан бірнеше күн өткеннен 
кейін Уарақа ибн Нəуфал дүниеден өтті.

Жəне Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Бір күні Хира тауында 
едім. «Ей, Мұхаммед, ей, Мұхаммед!», – деген құлағыма дауыс келді. Төрт 
жағыма қарадым, ешкімді көрмедім. Жоғарыға қарасам, көк пен жердің ара-
сында бір үлкен тақ құрылыпты, сол тақтың үстінде жүзі күндей жарқы-
раған Жебірейіл отыр. Көріп, көңіліме қорқыныш сезімі кіріп, қалтырай 
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бастадым. Қайтадан Хадиша əйелге келіп: «Ей, Хадиша, мені тонға бүрке, 
көңіліме жəне үрей кірді», – деп едім, мені орап жатқызды. Қарасам, көк-
те Жебірейіл тағы пайда болып, былай деді: «Йə əййуһəл-муддəсиру. Қум 
фə əнзир. Уə раббукə фəкəббир. Уəсиəбəкə фəтəһһир. Уəр-ружзə фəһжур. 
Уəлə тəмнун тəстəксир. Уə лираббикə фəсбир». 

Мағынасы мынау: 
«Йə əййуһəл-муддəсиру» «Ей, тонға оранып жатқан пайғамбар (Алланың 

оған сəлемі болсын)».
«Қум фə əнзир» «Тұр, Құрайыш кəпірлерін Тəңірінің азабынан қорқыт».
«Уə раббукə фəкəббир» «Раббыңды ұлықта жəне намаздың басында 

«Аллаһу əкбəр» деп намаз баста».
«Уəсиəбəкə фəтəһһир» «Тоныңды нəжістен тазарт!».
Ибн Аббастың (Алла одан разы болсын) айтуынша (бұл аяттың) мағына-

сы: «Ей, Мұхаммед, тəніңді күнəдан тазарт» деген.
«Уəр-ружзə фəһжур» «Жаман істерді қой жəне шайтан уəсуəсін қой».
«Уəлə тəмнун тəстəксир» «Ғибадат, құлшылық қылсаң, Раббыңа мін-

дет қылма, құлшылығыңды көп көрме».
«Уə лираббикə фəсбир» «Тəңірге құлшылық қылғаныңда нəпсіңе сабыр-

лық бер жəне халыққа пайғамбарлықты жеткізгеніңде сабыр сақта, тағы 
кəпірлер назарына Хақ сөзді, (Оның) жарлығын жеткізгеніңде сабырлы 
бол!», – деп еді, Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) дереу тұрып, 
халыққа Хақ Тағаланың жарлығын жеткізе бастады, кəпірлерді тамұқ оты-
нан қорқыта бастады.

Содан кейін (арада) бірнеше күн өтті. Жебірейіл əсте келмеді. Пайғам-
бар (Алланың оған сəлемі болсын) қатты қайғырды. Хақ Тағаланың сəлемі 
мен сөзіне деген құлшынысы артты. Бір күні тағы Хира тауына барды. Көп 
күтті. Жебірейіл (Алланың оған сəлемі болсын) келмеді. Өзін тау басынан 
лақтырып, опат етсе деп сұрады. Шексіз махаббатынан Жебірейіл (Алла-
ның оған сəлемі болсын) келіп: «Ей, Мұхаммед, саған сүйінші болсын, Хақ 
Тағала мейірімі мен кеңдігін саған сыйлады», – деді. 

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Жебірейіл, ол қандай 
мейірім мен кеңдік екенін баяндап бер», – деді. 

Жебірейіл (Алланың оған сəлемі болсын): «Қай жерде Хақ Тағаланың 
зікірі айтылса, сенің зікірің де қоса айтылады. Жəне Хақ Тағала саған өз 
затымен мақтау мен мадақ айтты, сондай-ақ періштелерге: «Менің елшіме 
мақтау мен мадақ айтыңдар!», – деді. Жəне үмметтеріңе қияметке дейін 
саған мақтау мен мадақ айтуды бұйырды. Жəне сенің үмметтеріңді бар-
ша пайғамбарлар үмметінен артық қылды, тағы жер жүзін сенің үмметіңе 
мешіт қылды. Қай жерде намаз оқыса, Хақ Тағала қабылдайды», – деді.

Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) көңілі қуанышқа толды. 
Содан соң Жебірейіл (Алланың оған сəлемі болсын) аяғымен жерді теуіп 
еді, жерден бұлақ пайда болды. Сол бұлаққа жуынып, екі рақағат намаз 
оқып: «Ей, Мұхаммед, мен жуынғандай жуын, мен намаз оқығандай, (сен 
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де) намаз оқы», – деді. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) Жебірейіл 
(Алланың оған сəлемі болсын) жуынғандай жуынды, жəне Жебірейілдің 
(Алланың оған сəлемі болсын) намаз оқығаны секілді намаз оқыды. 

Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) 
дүниеден өтуі туралы баяндалады

Имам Бағауи (Алланың оған мейірімі болсын) «Мəсабих атты кітапта 
мына хадисті келтіріпті. Сол хадис мынау: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі 
болсын): «Мұхаммедтің рухы қолында болған Тəңірінің атымен ант етемін, 
əр қайсыңызға сондай бір күн келеді мені көрмейсіңдер, мен ақиретке 
кеткен боламын, содан кейін мені (ешкім де) көрмегей. Сендердің біріңіз 
үй-ішінен, ұл-қызынан жəне қасындағы мал-дүниеден артық болады, алай-
да кіре алмайды». 

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) Хақ Тағаланың қолдауымен 
осы елдерді ашқан (алған) уақытта айнала-төңіректегі патшалар мен хан-
дарға елші жіберіп, сол елшілер арқылы хат жолдап, сол хаттың ішінде 
өзінің пайғамбарлығын жеткізе отырып, патшаларды Исламға шақырмақшы 
болды. (Пайғамбарға) осындай ой келген уақытта (қасындағы) сахабалар: 
«Ей, Алланың елшісі, (əдетте) елші жіберу салты бойынша жіберілген хатқа 
мөр соғылуы тиіс. Мөрді көрген уақытта патшалар бұл хатқа ешкімнің қолы 
тимегеніне көзі жетеді», – деді. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) 
бір күміс жүзік жасатыңдар деп əмір берді. Сол жүзіктің бетіне «Мұхаммед 
Расулулла» деп жазыңдар деді. Жүзік жасаушы ұста айтқанындай істеді. 
Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) жаңағы жүзікті сол қолының 
кіші саусағына тағатын жəне жүзін ішіне қаратып алатын. Пайғамбардан 
(Алланың оған сəлемі болсын) кейін сол жүзікті Əбу Бəкірге (Алла одан 
разы болсын) берді. (Сонда) сахабалардың бəрі: «Сіз пайғамбардың орнына 
отырдыңыз, пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) жүзігін қолыңыз-
ға тағуыңыз керек», – деді. Əбу Бəкір (Алла одан разы болсын) теберік етіп 
қолына тақты. Əбу Бəкірден кейін Омар (Алла одан разы болсын) халифа 
болып еді, сахабалар Омарға: «Сіз де пайғамбардың жеріне (орнына) отыр-
дыңыз, жүзікті сіз де қолыңызға тағуыңыз керек», – деді. Ол да теберік етіп, 
қолына тақты. Содан кейін Оспан (Алла одан разы болсын) қолына тақты. 
Бір күні Оспан (Алла одан разы болсын) құдық қасында құдыққа қарап 
тұрғанда қолындағы жүзікті құдыққа түсіріп алды. Оспан (Алла одан разы 
болсын) қатты қайғырды. Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) 
жəдігері деп көп құрмет тұтатын, сахабалар да сол жүзікті пайғамбардың 
(Алланың оған сəлемі болсын) қасиетті саусағында тұрған жүзік деп мақтан 
тұтатын. Құдыққа түскенін естіген уақытта, бəрі қайғырды. Оспан (Алла 
одан разы болсын) əмір беріп, құдықтың барлық суын шығартты. Табыл-
мады. Кейін жаңағы құдықтың батпағының бəрін шығартты, одан да пайда 
болмады.
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Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) Йемен патшасы Нəжəши 
патшаға хат жолдамақшы болды. Амминның ұлы Жағфарға: «Ей, Жағфар, 
бірнеше адаммен бірге Йемен143ге барып, Йемен патшасы Нəжəшиға біздің 
сəлемемізді жеткізсең əрі оны Исламға шақырсаң», – деді. Жағфар қабыл 
алып: «Солай жасайын», – деді. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) 
хатшыға: «Йемен патшасы Нəжəшиға менің атымнан хат жаз!», – деді.

Хатшы: «Ей, Алланың елшісі, қалай жазайын?», – деді.
Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Жаз. «Бисмиллəһир рахмə-

нир рахим. Тəңірінің елшісі Мұхаммедтен Нəжəшиға. Тура жолға түскенге 
Тəңірінің сəлемі болсын!

Ей, Нəжəши патша, хабардар бол, Мен Ол Бір жəне Бар Тəңірден басқа 
Тəңірі жоқ екеніне, жəне Ол патша, патшалығында кемшілік жоқ жəне 
барша сипаттардан пəк екеніне куəлік беремін. Жəне Мəриям ұлы Иса-
ны өз құдіретімен ата-анасыз жаратқанына куəлік беремін. Жəне сені сол 
Тəңірінің дініне шақырамын, Ол (Алла) Бір жəне Бар, Оның серігі жоқ, 
жəне Оған уəзір де керек емес. Мені барша адамзат баласына пайғамбар 
етіп жіберді жəне Жебірейіл (Алланың оған сəлемі болсын) маған көктен 
Фұрқан түсірді. Енді Бір жəне Бар Тəңірге иман келтіруің жəне мені (Оның) 
пайғамбары деп білуің, маған түскен Құранды қабылдауың, маған еруің 
жəне сөзімді қабылдауың қажет. Саған еріп кімде-кім мұсылман болса, бар-
шасына қанша сауап болса, жалғыз өзіңе соншалықты сауап болады. Егер 
мұсылман болмасаң, сені көріп кімде-кім мұсылман болмаса, баршасына 
қаншалықты күнə болса, жалғыз саған да соншалықты күнə болады». 

Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) хаты келген уақытта 
Нəжəши патша алды. Оқыды, ішіндегі сөздердің бəрін білді. Өзі Иса пай-
ғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) дінінде еді, Інжілді білетін (оқи-
тын). Содан кейін Жағфарға: «Өзіңе енген Құраннан білесің бе?», – деді.

Жағфар (Алла одан разы болсын): «Білемін», – деді.
(Нəжəши патша): «Оқы, есітейін», – деді.
Жағфар (Алла одан разы болсын): «Екі тізесімен отыра қалып, əдемі 

дауыспен оқи бастады: «Ə´узу биллəһи минəш-шəйтанир-ражим. Бисмил-
лəһир-рахмəнир-рахим. Кəф һə йə ´əйн сад. Зикру рахмəти раббикə ´əбдəһу 
Зəкəрийəн. Из нəдə раббəһу нидə´əн хəфийəн». 

Осы сүрені, Зəкəрия пайғамбар қиссасы мен Мəриям қиссасының бəрін 
оқыды. Қараса, Нəжəшидің көзінен мөлтілдеп жас ағып, жүзін шайып 
тұр екен. Содан кейін (Нəжəшидің) шыдамы таусылып, саусағын көтеріп: 
«Əшһəду əн лə илəһə иллаллаһу уə əшһəду əннə Мухəммəдəн `əбдуһу уə 
расулуһу («Алладан басқа Тəңірі жоқтығына куəлік беремін жəне Мұхаммед 
Оның құлы, əрі елшісі екендігіне куəлік беремін»)», – деді де: «Інжіл ішінде 
Иса пайғамбар бізге менен кейін Ахмет деген пайғамбар келеді, оған бірден 
еріңдер деп хабар берген. Жерді, көкті жаратқан Тəңірімен ант етемін, ол 

143 тарихта Нажашидің Хабашистан патшасы екендігі айтылған. Алайда бұл жерде 
Йемен деп еңбек авторы тарапынан қате берілген.
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(Мұхаммед) пайғамбар. Иса пайғамбар айтқаннан еш асырған жоқ», – деді. 
Кейін Жағфар мен (оның) қасындағы жарандарын құрметтеп, шапан жапты. 
Өзі пайғамбарға (Алланың оған сəлемі болсын) алпыс хабаши (эфиоптық) 
құл мен көп əдемі киім, тарту-таралғылар жасап, хат жазып жіберді. Хат-
тың ішіне былай деп жазған еді: «Бисмиллəһир рахмəнир рахим. Тəңірінің 
елшісі Мұхаммед пайғамбарға Нəжəшидан сəлем! Мені Исламға кіргізген 
Тəңірге шүкір болсын. Тəңірі Тағаланың Бір жəне Бар екеніне, сен Оның 
елшісі екеніңе куəлік беремін. Не айтсаң да, бəрі хақ, саған енген Құран да 
хақ». Осылай деп хат жазып еді. Алайда жолда дария бар еді. Сол дария-
дан өтіп бара жатып барша мал-дүние суға кетті. Сахабалардың біразы суға 
шөкті, қалғандары əрең аман қалды.

Ғұламалар: «Кəпірлер Мұхаммедтің ісі Нəжəшидың малымен, соның 
тартуымен күннен-күнге артып бара жатыр деп айтатын еді, сондықтан да 
Хақ Тағала сол малды суға жіберді», – дейтін.

Содан кейін пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) Рум патшасы Ге-
ракыл деген патшаға Дихия деген сахабаны жіберіп, Нəжəшиға жіберген-
дей хат жолдады. Бұл хат Геракылдың қолына тиген уақытта (ол) барша 
көмекшілері мен христиан ұлықтарын жиып: «Інжілде Ахмет деген пай-
ғамбар шығады деген жер бар. Біз осынша уақыттан бері қашан шығады 
деп күтіп едік. Енді шықты, бізге хаты келді», – деп жаңағы хатты оқыды 
да: «Ей, кеңесшілер, ей, ұлықтар, бəріміз бірігіп сол Ахметке ерейік, дүние-
міз бұдан да көркейе түспек, ақиретіміз де абадтанбақ», – деп еді, кеңес-
шілерінің бəрі ойбай салып, бастарын ашып, сақалдарын жұлды. Геракыл: 
«Айқайламаңдар, мен мыналар өз діндеріне берік пе, əлде берік емес пе 
деп сендерді сынау үшін айтып едім. Сендердің өз діндеріңе берік екендік-
теріңе көзім жетті», – деп оларды мақтап, (үстеріне) шапан жапты. Содан 
кейін: «Ей, кеңесшілер, мына хатты алып келген адамды Зағатырға алып ба-
рыңдар», – деді. Зағатыр барша кеңесшілердің үлкені, қазысы еді. Геракыл 
да, тағы Рум шаһарының бəрі де соның айтқанынан шықпайтын. Дихияны 
Зағатырға алып барып: «Геракыл патшаға Меккеден хат келді, сол хатты 
сізге жіберді», – деді. Зағатыр жаңағы хатқа қарады, жəне ішіндегі сөздерді 
оқыды да Дихиядан: «Мына Ахметтің сипаттарын маған айтып бер!», – 
деді. Дихия, Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) сипаттарының 
бəрін айтып берді. Зағатыр тұрып, үйіне кірді де, киімдерін шығарып, ақ 
киімдерін киді. Қолына аса алып шығып: «Ей, кеңесшілер, біліңдер, хабар-
дар болыңдар, мына Ахмет хақ пайғамбар. Інжілдегі сипаттардың бəрі онда 
бар. Сендерге Інжіл ішінде Иса пайғамбар айтып өткен пайғамбар осы», – 
деді. Кейін саусағын көтеріп: «Əшһəду əн лə илəһə иллаллаһу уə əшһəду 
əннə Əхмəдə расулуллаһи» («Алладан басқа Тəңірі жоқтығына куəлік бе-
ремін жəне Ахмет Алла елшісі екендігіне куəлік беремін»), – деді. Барша 
кеңесшілер секіріп, Зағатырды жабылып ұрды. Ол байғұс сол жерде шейіт 
болды. Дихия қайтып, Геракылдың қасына барып, Геракылға бұл құпия-
ны айтып еді, Геракыл қатты қайғырды. (Кейін) Дихияға: «Ахметтің Хақ 
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екендігі саған белгілі болсын. Егер мына Рум халқына қауіп болмағанда еді, 
иман келтіретін едім. Егер мен иман келтірсем, барша халық топалаң шыға-
рып, мені өлтіреді», – деп, Дихияға көп мал беріп, кешірім сұрап, шығарып 
салды.

Содан кейін Абдулла деген сахабаны Парсы патшасы Кесра патшаға 
хатпен жіберді. Абдулла Кесра патшалығына барып, хатты беріп еді, Кесра 
алып оқып еді, ашуланып: «Бұл дүниеде менің атымның үстіне аты жазы-
латын біреу бар ма?», – деп хатты жыртып-жыртып тастады. Абдуллаға еш 
назар аудармады. Абдулла бұл хабарды пайғамбарға айтып еді, Пайғамбар 
(Алланың оған сəлемі болсын): «Менің хатымды жыртқан Кесра патшасы-
ның терісін Тəңірі жыртсын жəне оның патшалығын талқандасын!», – деп 
қарғады. Бірнеше күннен кейін Кесрадан Бабуя деген елші келді. Пайғам-
бардың (Алланың оған сəлемі болсын) алдына кірген уақытта Пайғамбар 
(Алланың оған сəлемі болсын) оның мұртын өсіріп, сақалын қырып тас-
тағанын көрді. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) бұларды көріп, 
жиіркеніп оларға: «Сақалдарыңды жұлып, мұрттарыңды қысқартуға менің 
Раббым маған мұрттарыңды кесіп, сақалдарды қоюға əмір берді», – деді. 
Олар: «Бізге патшамыз Кесра осылай (жасауды) бұйырған», – деді. Кейін 
пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Неге келдіңдер?», – деді.

Бабуя: «Кесра патша біздерді бізге хат жазған адамды алып келіңдер деп 
жіберді. Біз енді сізді Кесра патшаға алып баруға келдік», – деді. 

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Бүгін мұнда қоныңдар, ертең 
Тəңірі Тағаладан маған көктен хабар келсе, сендерге жауап беремін», – деді. 
Олар тұрды. Ертесіне келіп еді, пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): 
«Кесраның сарайының есігінде бір үлкен тау бар еді. Сол таудың етегінде 
тақ жасап, сол тақтың үстінде Кесра отыр еді. Сол таудан үлкен бір тəжді 
асып басын көтере алмағаны үшін басына кидіріп тұр екен, кенет жаңағы 
тау екі бөлініп құлады. Жəне елінің қажысы бар еді, сол қажы да бұзылды. 
Кесра елін су алды, опат етті. Кесра еліндегі жұлдызшы, астролог, сиқыр-
шылардың бəрі құлады. Жəне «Қараңдар, мына опат неден келді?», – деді. 
Бəрі қарады да: «Хижаздан келген хатты жырттың, сол хаттың егесі сені 
қарғады, мына келеңсіздіктің бəрі содан», – деді. Содан кейін пəлен айда, 
пəлен түнде, пəлен сағатта Кесраның ұлы кірді, əкесі Кесра ұйықтап жа-
тыр екен, пышақпен ұрып, оның қарнын жарды», – деп еді, олар (елшілер) 
аң-таң қалып: «Егер бұл сөздер рас болса, болды, егер (рас) болмаса, сізге 
жаман болады», – деді.

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Бұл сөздердің бəрі рас. Еш 
қатесі жоқ», – деді.

Жəне Бабуяға бір құр берді. Ол құрды Мұқауқыс патша пайғамбарға бір 
ақ қашырмен бірге беріп еді. Тағы біріне бір тон кигізіп, оларды қайтарды. 

Содан кейін пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) сахарада тұрған 
араб тайпаларына елшілер жіберіп: «Бəрің келіп, мұсылман болыңдар! Егер 
мұсылман болмасаңдар, бізге отар болып, жылдық мал беріңдер! Егер олай 
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жасамасаңдар, үлкен əскер жіберемін, бəріңді өлтіріп, əйелдеріңді, ұл-қыз-
дарыңды тұтқындайды, мал-дүниелеріңді, қара малдарыңның бəрін алады, 
олжалайды», – деп, төрт тарапқа елшілер жіберді. Қорықты, барлық тайпа 
келіп, мұсылман болды. Жəне шайырлары келіп, Пайғамбарға (Алланың 
оған сəлемі болсын) мадақ айтты. Осылайша қырық тайпа келіп, мұсылман 
болды.

Содан кейін Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) қажылық жасау 
үшін Меккеге аттанды. Бұл қажылық «Хəжжəтул уəда`» деп аталады. Пай-
ғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) соңғы қажылығы осы болатын. 
Сондықтан да бұл қажылықты «Хəжжəтул уəда`» дейді. Осы қажылық 
кезінде шарапатты күндерінің бірінде мына сүре түсті: «Бисмиллəһир-рах-
мəнир рахим. Изə жəə нəсруллаһи уəл-фəтху. Уəрайт əн-нəсу йəдхулунə фи 
диниллəһи əфуəжəн. Фəсəббих бихəмди раббикə уəстəғфирһу иннəһу кəнə 
тəууəбə». 

Бұл сүренің мағынасы мынау: Қашан Тəңірі Тағаланың көмегі келсе, 
жəне Меккенің фатхы, яғни ашылуы, халайықтың мұсылман болуы, сон-
дай-ақ Тайф елінің ашылуы келсе, 

«Изə жəə нəсруллаһи уəл-фəтху. Уəрайт əн-нəсу йəдхулунə фи диниллəһи 
əфуəжəн» «Ей, Мұхаммед, халықтың Тəңірінің дініне топ-тобымен кіргенін 
көресің, Тəңірі Тағаланың тəспісін айт, яғни Хақ Тағалаға көп мақтау мен 
сəна айт. Жəне нығметтеріне көп шүкіршілік жаса», 

«уəстəғфирһу» «Жəне Тəңірі Тағаланың кешірімін сұра, Хақ Тағалаға 
қауышар уақыт болды, сəнасы мен тəспісін айт, пəктікпен, тазалықпен Хақ 
Тағалаға қауыш»

«иннəһу кəнə тəууəбə» «Расында, Тəңірі Тағала тəубені қабыл етуші». 
Осы сүре түскен кезде пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) қашан 

да мына тəспіні айтатын. Отырғанда, тұрғанда, намаздардың соңында еш 
тастамастан айтатын: «Субхəнəкə ал-лаһуммə уə бихəмдик əшһəдуəн лə 
илəһə илла əнтə уəхдəку лə шəрикə лəк əстəғфирук уə əтубу илəйкə аллаһум-
мəғ-фирли».

Бұл тəспінің мағынасы мынау: Тазалық пен пəктік Саған, ей, Бар Құдай! 
«уəбихəмдик» Жəне сенің таза сипаттарыңмен Саған мақтау мен сəна ай-
тамын, жəне Сен Бір жəне Бар Тəңіріден өзге ешбір Тəңірі жоқ екендігіне 
куəлік беремін. «Уəхдəһу лə шрикə лəк» Жалғыздық Саған ғана тəн. Жəне 
Сенің серігің жоқ. Күнəмді Сенен жарылқауын сұраймын жəне Сенің құзы-
ретіңе қайтамын. Ей, Бар Құдай, мені жарылқа!», – деп қашан да айтатын. 

Хақ Тағала Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) өткен жəне 
кейінгі күнəларын кешіргеннен кейін де (пайғамбар) осыншалықты жалы-
нып-жалбарынып, қашанда Хақ Тағаладан кешіруін сұраса, үмметі ешбір 
ғапіл қалмауы тиіс.

Осы сүре түскен кезде Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) 
немере ағасы Аббас (Алла одан разы болсын) жылай бастады. Пайғамбар 
(Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, немере ағам, неге жылайсың?», – деді.
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Аббас: «Ей, Алланың елшісі, бұл сүренің ішінде сіздің фəни дүниеден 
бақи дүниеге аттанарыңыз, Хақ Тағаланың құзырына баратыныңыз туралы 
хабар бар (екен)», – деді.

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Аббас, айтқаныңдай 
бар», – деді.

Содан кейін Арафа күні барша қажылар Арафат тауында тұрғанында 
Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) мінберге мініп, Тəңірі Тағалаға 
көп мақтау мен сəна айтты, халыққа уағыз-насихат жасап, көп өсиеттер айт-
ты. Содан соң: «Ей, үмметтерім, Хақ Тағаланың жарлығын сендерге жет-
кіздім бе?», – деді. 

Халықтың бəрі: «Ей, Алланың елшісі, Хақ Тағаланың жарлығын бізге 
жеткіздіңіз», – деді. 

Содан соң (пайғамбар): «Ей, үмметтерім, Тəңірі Тағала өз құлына ерік 
беріп: «Ей, құлым, дүниеде тұруды қаласаң, сен білесің, егер жəне Маған 
қауышуды қаласаң, сен білесің. Саған ерік бердім деп еді, ол (пайғамбар) 
Хақ Тағаланың бақиын қалады», – деп айтып еді, барша халық пайғамбар-
дың (Алланың оған сəлемі болсын) кететін уақыты жақын қалғанын білді. 

Содан кейін Əбу Бəкір (Алла одан разы болсын) жылап: «Ей, Алланың 
елшісі, жанымыз, балаларымыз бен барша мал-дүниеміз сізге төлем бол-
сын, арамызда болыңыз!», – деді. Кейін Пайғамбар (Алланың оған сəлемі 
болсын) Мəдинаға келді.

Сапар айының соңында Пайғамбарға (Алланың оған сəлемі болсын) 
ауру тиді. Əуелі басы ауыра бастады, одан əлсіреді, тұра алмай қалды. Əйе-
лі Мəймунаның үйінде еді, жəне Айшаның үйінде болсам дейтін. Барша 
əйелдерінен Айшаның үйінде болсам деп сұрады. Баршасы рұқсат беріп 
еді, Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) тұрды. Бір қолтығынан Аб-
бас ұстады, тағы бір қолтығынан Əли (Алла олардан разы болсын) ұста-
ды. Пайғамбарды (Алланың оған сəлемі болсын) жетектеп Айшаның үйіне 
алып келді. Айшаның үйіне кірген уақытта есінен танып, біраз уақыттан 
кейін қайта өзіне келді. Намаз уақыты болған уақытта Білəл (Алла одан 
разы болсын) есікке келіп, «əс-салəту, йə, Расулулла» («намаз, ей, Алланың 
елшісі»), – деп еді, Фатима (Алла одан разы болсын): «Ей, Білəл, пайғамбар 
(Алланың оған сəлемі болсын) өзімен əуре (болып жатыр)», – деп еді, Білəл 
қайтты. Біраз уақыттан кейін есікке келіп, «əс-салəту, йə, Расулулла», – деп 
айтты. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Білəл, мен əлсіредім. 
Əбу Бəкірге айтыңдар, имам болсын», – деді. Білəл шығып, екі қолын ба-
сына қойып жылаған қалпы мешітке барды. Əбу Бəкірге: «Ей, Əбу Бəкір, 
Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) намазға шығуға шамасы кел-
меді. Сізге имамдық қылсын деп айтты», – деді. Барша сахабалар қайғырды. 
Намаз оқығаннан кейін есікке келіп, Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі 
болсын) сахабаларға өсиет айтуын сұрады. Басына шүберек байлап: «Мені 
көтеріп, мешітке алып барыңдар, мінберге отырғызыңдар! Өсиеттерім бар, 
халыққа айтайын», – деп еді, (сахабалар) солай жасады. Пайғамбар (Алла-
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ның оған сəлемі болсын) ақырын дауыспен Хақ Тағалаға мақтау мен сəна 
айтып, өткен сахабаларға дұға жасады, қалғандарына да дұға жасады. Со-
дан кейін: «Ей, жарандарым, мен сендерге қандай пайғамбар едім?», – деді.

Сахабалар: «Ей, Алланың елшісі, сіз бізге ата-анадан да мейірімдірек 
пайғамбар едіңіз. Тəңірінің жарлығын бізге игілікпен, мейіріммен жет-
кіздіңіз. Біз бəріміз сізден разымыз. Хақ Тағалаға сізге қайырлы жаза бер-
сін», – деді. 

Кейін Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, жарандарым, 
қай біріңе менің тілімнен не қолымнан ауырлық тиген болса, кешіріңдер, 
егер кешірмесеңдер, ешқашан да ақиретке жібермеңдер, бұ дүниеде кек 
алыңдар!», – деп үш рет қайталап еді, барша сахабалар: «Ей, Алланың ел-
шісі, сізден бізге жақсылықтан басқа тимеді, егер тиген болса да, кешір-
дік», – деді. 

Сол кезде Үкаша деген сахаба (Алла одан разы болсын) орнынан тұрып: 
«Ей, Алланың елшісі, Бəдір соғысынан қайтқанда мен сізге жақын келе 
жатыр едім. Сіз түйеге қамшы ұрамын деп, мені ұрдыңыз. Сол себепті де 
ақымды алсам деп едім», – деді. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) 
Үкашаға дұға жасады да: «Ақыңды ақиретке қалдырмаған сені Хақ Тағала 
жарылқасын», – деп, Білəлға (қарап): «Ей, Білəл, бар, ол қамшы Фатиманың 
үйінде тұр, сол қамшыны алып кел!», – деді. Білəл Фатиманың үйіне барды, 
жаңағы қамшыны сұрады. 

Фатима: «Əкем əл үстінде, əскер уақыты емес, бұл қамшыны не қыла-
сың?», – деді.

Білəл: «Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) Бəдір соғысында бір 
қамшымен Үкашаны білместен ұрыпты. Енді Үкаша пайғамбардан кегін 
алмақшы», – деді.

Фатима: «Пайғамбарды ұруға Үкашаның жүрегі қалай шыдайды? Егер 
ұратын болса, ей, Білəл, пайғамбар үшін ұлым Хасан мен Хусейнді ұрсын, 
пайғамбарды ұрмасын», – деп, Хасан мен Хусейнді мешітке қосып жіберді. 

Білəл қамшыны алып келіп, Үкашаға беріп еді, Əбу Бəкір, Омар, Оспан 
жəне Əли баршасы тұрып: «Ей, Үкаша, пайғамбар (Алланың оған сəлемі 
болсын) ауру. Пайғамбардың орнына бізді ұр!», – деп еді, Пайғамбар (Ал-
ланың оған сəлемі болсын): «Дұрыс емес, айып жасаған менмін, сендерді 
жазықсыз ұру қалай болады?», – деді. (Олар) отырды. Содан кейін Пайғам-
бар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Үкаша, кел, кегіңді ал!», – деп еді, 
Үкаша: «Ей, Алланың елшісі, сіз мені ұрған уақытыңызда менің денем жа-
лаңаш еді, енді сіздің киіміңіз бар, қалай болады?», – деді. Пайғамбар (Ал-
ланың оған сəлемі болсын) денесін ашты. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі 
болсын) денесін ашып еді, Үкаша (Алла одан разы болсын) қамшыны тас-
тай салып, пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) қасиетті тəніне 
жүзін, көзін, қолын сүртіп: «Ей, Алланың елшісі, менің сізді ұруға қолым 
қалай барсын?! Алайда ойыма мен күнəлі денемді пайғамбардың (Алланың 
оған сəлемі болсын) қасиетті денесіне сүртсем, қияметте денеме тамұқ оты 
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тимейтін шығар деген сеніммен жасадым», – деп еді, (пайғамбар) қуанды 
жəне Үкашаға дұға жасады.

Содан кейін пайғамбар: «Ей, жарандарым, тақуа, тазалықпен тіріліңдер, 
ешқашан да бес (уақыт) намазды тастамаңдар, құл қызметкерлеріңді артық 
қинамаңдар, мейірім жасаңдар!», – деп мінберден түсті.

Рəбиғул-əууəл айының он бірінші күн жексенбі күні пайғамбардың (Ал-
ланың оған сəлемі болсын) ыстығы қатты көтерілді. Пайғамбар (Алланың 
оған сəлемі болсын): «Мені отырғызыңдар!», – деді. Пайғамбарды (Алла-
ның оған сəлемі болсын) отырғызды. Айшаның (Алла одан разы болсын) 
көкірегінің үстіне басын қойып: «Бүгін дүниедегі соңғы күнім, ақиреттегі 
алғашқы күнім», – деп еді, барша халық жылай бастады. Жəне Əлиге (қа-
рап): «Ей, Əли, мені сен жуасың, Аббас су құяды жəне Жебірейіл сендерге 
көмектеседі. Мені жаназаға қойған уақытта бəрің шығыңдар, мені жалғыз 
қалдырыңдар. Хақ Тағаланың мейірімі маған түседі. Содан кейін Жебірейіл 
үстімде намаз оқиды, одан кейін Микəйіл намаз оқиды, одан кейін Исрафил 
намаз оқиды, содан соң періштелер топ-топ болып намаз оқиды, содан кейін 
сендер намаз оқисыңдар», – деді.

Содан кейін Əзірейілге (Алланың оған сəлемі болсын) Хақ Тағаладан 
уахи келіп: «Ей, Əзірейіл, бар, досым Мұхаммедті бізге қауыштыр. Үйіне 
кірсең, рұқсат сұра, жанын алуға да рұқсат сұра. Егер рұқсат бермесе, жа-
нын алма. Егер рұқсат берсе, жанын ал!», – деп еді, Əзірейіл (Алланың оған 
сəлемі болсын) бір арабтың бейнесінде есікке келіп: «Əссəлəму ´ əлəйкəм 
йə əһлу бəйтин-нубууə уəр-русулə» Сəлем болсын, ей, пайғамбарлық пен ел-
шіліктің үй-іші, кіруге рұқсат па?», – деді. Айша Фатимаға (Алла олардан 
разы болсын): «Ей, Фатима, бар, есікке келгенді кешірім сұрап, қайтар!», – 
деді. Фатима (Алла одан разы болсын): «Ей, Тəңірінің құлы, пайғамбарды 
(Алланың оған сəлемі болсын) сұрап келгеніңіз үшін Хақ Тағалаға сізге көп 
сауап береді. Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) уақыты жоқ», – 
деді. Қайтты. Біраз уақыт өткеннен кейін есіктен: 

«Əссəлəму ´ əлəйкəм йə əһлу бəйтин-нубууə уəр-русулə» («Ей, пайғамбар-
дың үй-іші, сендерге сəлем болсын!»), деген дауыс келді. Айша Фатимаға 
(Алла олардан разы болсын): «Ей, Фатима, ол кісінің құлағы ауыр шығар, 
қаттырақ айт!», – деді. Фатима жəне қаттырақ айтып еді, ол кетті. Жəне 
біраз уақыттан кейін есіктен: 

«Əссəлəму ´ əлəйкəм йə əһлу бəйтин-нубууə уəр-русулə» («Ей, пайғамбар-
дың үй-іші, сендерге сəлем болсын!»), деген дауыс келді. 

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Фатима, есікте шақырып 
тұрған кім?», – деді.

Фатима (Алла одан разы болсын): «Ей, Алланың елшісі, кім екенін біл-
меймін. Тағы жалынып тұрмын, еш кетпейді», – деді.

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, көзімнің жарығы, ол 
Əзірейіл, əйелдерді жесір қылған, балаларды жетім қылған, абадандарды 
ойран қылған, жамағаттарды таратқан өлім періштесі. Оның дауысы құлағыма 
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жеткен уақытта барша денем тітіркене бастады. Оған рұқсат бермеске шара 
жоқ, рұқсат бер, кірсін», – деді. 

Фатима (Алла одан разы болсын) есікті ашып, рұқсат берді. Ол (Əзірейіл) 
кірді. Пайғамбарға (Алланың оған сəлемі болсын) сəлем берді, пайғамбар 
(Алланың оған сəлемі болсын) (сəлеміне) жауап берді, Содан кейін келіп, 
пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) қасына отырды. 

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Əзірейіл, зиярат етуге 
келдің бе, əлде жанымды алуға келдің бе?», – деді.

Əзірейіл (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Алланың елшісі, зияратқа 
да келдім, егер рұқсат берсеңіз, жаныңызды алуға да келдім», – деді.

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Əзірейіл, Жебірейілді 
қайда көрдің?», – деді.

Əзірейіл: «Жебірейілді алғашқы уақыт көкте көрдім, періштелер Же-
бірейілге көңіл айтып жатыр, солармен бірге еді. Қазір келеді», – деді. 

Біраз уақыттан кейін Жебірейіл (Алланың оған сəлемі болсын) де келді. 
Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Жебірейіл, бүгін дүниеден 
өтетін күнім, ақиретке аттанатын күнім. Маған қандай сүйінші алып кел-
дің?», – деді. 

Жебірейіл (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Алланың елшісі, барша 
көктің есіктері ашылып, періштелер қолдарында табақтармен тарту алып 
шығып күтіп тұр. Сенің рухыңның келуін күтіп жəне барша жұмақтың есік-
терінде хорлар қолдарында табақтармен тарту-таралғы алып шығып, сенің 
рухыңның келуін күтіп отыр», – деді.

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Жебірейіл, мен сенен 
бұл туралы сұрап тұрған жоқпын, маған басқа хабар айт!», – деді.

Жебірейіл (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Алланың елшісі, қиямет 
күні болғанда (сенді жəне жүректе бекіттік) жер жарылып, əуелі көрден 
шығатын сен боласың. Халыққа, айыпты һəм күнəлі құлдарға алғаш ша-
пағат жасап, алғаш шапағат қабылдаған (да) сен боласың», – деді.

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Жебірейіл, мен сенен ол 
туралы сұраған жоқпын. Қиямет күні болғанда (сендік жəне жүректе бекіт-
тік) менің халім қандай болатынын сұрап тұрмын. Менің қайғы-уайымым 
сол күнəлі һəм айыпты үмметтерім, маған солардың жағдайы туралы айтып 
бер!», – деді.

Жебірейіл (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Алланың елшісі, Хақ 
Тағала жұмаққа сенен бұрын басқа пайғамбарлардың кіруіне харам етті. 
Бірінші сен кіргеннен кейін басқа пайғамбарлар кіретін болады. Жəне Хақ 
Тағала жұмаққа сенің үмметтеріңнен бұрын өзге үмметтің кіруіне харам 
етті. Əуелі сенің үмметтерің түгел кіргеннен кейін ғана басқа үмметтер 
кіретін болады», – деді.

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Жебірейіл, үмметімнің 
қайғысынан көңілім енді орнына түсті», – деді де: «Ей, Əзірейіл, енді келіп, 
жанымды ал, рұқсат бердім», – деді. Əзірейіл пайғамбардың (Алланың оған 
сəлемі болсын) қасиетті жанын ала бастады. Қасиетті жаны тізесіне жеткен 
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уақытта пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Лə илəһə иллаллаһу лə 
шрикə лəһу» («Алладан басқа Тəңірі жоқ, жəне оның серігі жоқ»). Бұл жан-
ды беру неткен қиын», – деп еді, Фатима жылай бастады. 

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Фатима, (неге жылап 
жатырсың), əкеңе бұл күннен басқа бейнет жетпейді, қандай бейнет бол-
са да, бүгін (жетеді)», – деді. Қасында бір ыдыста су бар еді, сол суға қо-
лын малып, қасиетті жүзіне сүртетін. Біраз уақыттан кейін жаны қасиетті 
кіндігіне жетті. Онда да тағы бір рет «Лə илəһə иллалла» («Алладан басқа 
Тəңірі жоқ»)», – деді. Сол кезде Айшаның (Алла одан разы болсын) бауы-
ры Əбдірахман кірді. Қолында мисуəк бар еді. Пайғамбар (Алланың оған 
сəлемі болсын) қарады. Айша (Алла одан разы болсын) пайғамбардың (Ал-
ланың оған сəлемі болсын) мисуəкті өте қатты жақсы көретінін білетін. 

(Айша): «Ей, Алланың елшісі, мисуəкпен аузыңызды сүртейін бе?», – 
деді. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) қасиетті басын изеп: 
«Сүрт», – деп ишара жасады. Мисуəктің басы құрғақ болатын. Айша: «Ей, 
Алланың елшісі, мисуəкті тісіммен езейін бе?», – деді. Пайғамбар (Алла-
ның оған сəлемі болсын) басымен «ез» деп ишара жасады. Айша (Алла одан 
разы болсын) өз тісімен езіп, пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) 
қасиетті тістерін сүртті. (Айша) пайғамбардан (дүниеден өткеннен) кейін 
мақтан тұтып: «Менің көкірегімнің үстінде жан берді, соңғы сəтте менің 
тісімді өзінің тісімен біріктірді», деп есіне алатын.

Содан кейін жаны қасиетті көкірегіне келді. Жəне: «Лə илəһə иллалла» 
(«Алладан басқа Тəңірі жоқ»), – деді. Жан шығып еді, қолы түсіп, басы сал-
бырап еді, пайғамбарды (Алланың оған сəлемі болсын) жатқызды. Мəдинаға 
хабар тарады, барша сахабалар жиылып, жылай бастады. Ақшам (уақыты) 
қараңғы болды. Фатима (Алла одан разы болсын): «Ей, пайғамбар əкем, ей, 
Тəңірінің досы əкем, Тəңірінің сүйікті құлы əкем, ей, жəннатпен сүйінші-
леуші əкем, ей, үмметіңе шапағатты мейірімді əкем», – деп жылайтын. 

Омар (Алла одан разы болсын) келіп: «Ей, Алланың елшісі, сол күні са-
хабалар «Халық көп болды, сіздің уағыз-насихатыңызды естімейтін шығар 
деп, үш қабатты мінбер жасады. Сол мінберге шыққан уақытыңызда қа-
сиетті арқаңызды сүйеген (мінбердің) жері сізден айырылатыныңызға шы-
дай алмастан еңірей бастады. Оның еңірегенін барша сахабалар естіді. Енді 
біз сізден айырылғанымызға қалай шыдаймыз?», – деп жылай бастады. 

Жəне: «Ей, үлкен құрметті əкем, сізге жаным пида болсын. Тəңірі Таға-
ла Құран ішінде хабар беріп: (Алланың сөзі): «Мəн йути´ир-рəсулə фəқəд 
əтə´аллаһу» яғни кімде-кім Расулдың жарлығында болса, жүрсе, оған мо-
йынсұнса, Тəңірі Тағаланың жарлығына құлақ салған, Тəңірге мойынсұн-
ған болады», – деп жылайтын. 

Тағы: «Əскер шөлдегенде саусақтарынан бұлақтар шығып, барша əскерді 
қандырған пайғамбар», – деп жылай бастады.

Жəне: «Кəпірлер таспен қасиетті тісін сындырғанда сахабалар: «Ей, Ал-
ланың елшісі, мына кəпірлерді қарға, опат болсын», – дегенінде кəпірлерді 
қарғамастан, қайырлы дұға жасаған пайғамбар», – деп жылайтын. 
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«Ей, сүйікті пайғамбар, ей, мейірімді пайғамбар!», – деп жыласа, саха-
балар ботасынан айырылған түйедей еңірейтін еді. «Иннə лиллəһи уə иннə 
илəйһи ражи´ун» («Əрине біз Алладанбыз, жəне Оған ораламыз»).

Имам Ағзам Əбу Ханифа Куфидың (Алланың оған 
мейірімі болсын) ерекшелігі туралы баяндалады

Имам Сағани (Алланың оған мейірімі болсын) «Мəшəриқул-əнуəр» атты 
кітабында мына хадисті келтіріпті. Сол хадис мынау: 

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) хабар беріп жарылқады: «Бір 
мұсылман немесе муəххидке Алла Тағала жақсылық жасауды қаласа, сол 
құлға дүние мен ақиретте шариғат үкімдерін білдіреді жəне сол құлды 
фақиһ етіп, көңілінің көзін ашады».

Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын) сондай құлдардан еді....
Имам Ғазали (Алла одан разы болсын) «Ихийəул-'улум» деген кітабын-

да келтіреді: «Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын) көп ғибадат қылған 
еді жəне дүниеден бас тартқан еді, ғаріп биллəһ (Алланы танушы) еді, Хақ 
Тағаладан қатты қорыққан еді, Хақ Тағаланың разылығын қалаған еді жəне 
шариғат үкімдерін жетік білген еді».

Хаммад ибн Əбу Сүлеймен, Əбу Ханифадан (Алла одан разы болсын) 
риуаят етеді: «(Əбу Ханифа) түнде əсте жатпайтын еді. Таңға дейін ғиба-
дат-құлшылықпен өткізетін. Бір күні Əбу Ханифа (р.ғ.) жолдан өтіп бара 
жатыр еді, біреу келесі біреуге: «Мынау түнде əсте ұйықтамастан, таңға 
дейін құлшылық ететін адам», – деді. Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын) 
жаңағы адамның сөзін есітіп: «Мен Тəңір Тағалаға жалбарынамын, халық 
мені түнде жатпастан құлшылық-ғибадатпен өткізеді десе, мен ұйықтасам, 
(онда) оларды өтірікшіге шығарған боламын дейтін».

Умаия ұлдары халифа кезінде Хубайра деген адамды Куфаға бек (əкім) 
етіп сайлап еді. Ибн Хубайра Əбу Ханифаны құрметтейтін, қашан да (алды-
на) келіп тұратын. Бір күні Əбу Ханифаға: «Менің ойыма бір ой келді, бəй-
тул-малды сізге тапсырсам, кіріс-шығыс сіздің амалаңызбен болса, барлық 
нəрсе сіздің қаламыңыздың үкімінде болса, жəне сіз менің алдымда құрмет-
ті болсаңыз, Куфа халқы сіздің пəрменіңізден шықпаса», – деп еді, Əбу Ха-
нифа (Алла одан разы болсын) (бұл ұсынысты) қабылдамады. Қанша өтінсе 
де, қабылдамады. Ибн Хубайра қатты ашуланып, Əбу Ханифаға жиырма 
дүре соқтырып, зынданға тастауға жарлық берді. Бірнеше күн зынданда 
жатқаннан кейін Ибн Хубайра: «Не істейсің, ұсынысымды қабылдайсың ба, 
əлде осылайша мəңгілік зынданда жата бересің бе?», – деп адам жіберіп 
еді, Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын): «Маған уақыт бер, достарым 
жəне жарандарыммен ақылдасайын», – деді. (Оны) зынданнан шығарып, 
рұқсат берді. (Ол) барлық шаруасын бітіріп, бір түн ішінде Куфадан шығып, 
Меккеге барды. Халифалық Аббас əулетіне өткенше Меккеде тұрды. Əбу 
Ханифа (Алла одан разы болсын) Əбу Жағфар халифа болған уақытта ғана 
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Куфаға келді. Əбу Жағфар Əбу Ханифаны құрметтеді. Хасан деген адамнан 
он мың ақша беріп жіберіп еді, Əбу Ханифа ешнəрсе демеді. Жарандары: 
«Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын) біраз уақыт осылай істейді, ешкім-
мен сөйлеспейді. Сіз мына ақшаларды осында қойыңыз, біз өзіне (оған) 
айтамыз», – деп еді, Хасан деген адам жаңағы мың ақшаны үйінің алды-
на қойып, шығып кетті. Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын) тірі кезінде 
жаңағы он мың ақшаға қол тигізбеді. Өлерінде: «Ей, ұлым Хаммад, мына 
ақшаларды менің өлімімнен кейін алып келген адамға тапсырасың», – деп 
аманаттады. Ұлы Хаммад солай жасады.

Абдулла ибн Мубарактың қасында Əбу Ханифа туралы айтып еді, Аб-
дулла ибн Мубарак (Алла одан разы болсын): «(Сендер) дүниеде жəне дү-
ниенің барша мал-мүлкі оған ұсынылған уақытта ол дүниеден қашып, 
дүниені қабылдамаған адам туралы айтып отырсыңдар ма?!», – деді. 

Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын) табиндерден еді. Табин деп, са-
хабаға жолыққан, Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) жаранда-
рын көргендерді айтады. Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын): «Пайғам-
бардың (Алланың оған сəлемі болсын) жарандарынан төрт адамды көрдім: 
Анас ибн Мəлік, Абдулла ибн Хурруиғ Рунəйди, Əмір ибн Уəтилəни жəне 
Абдулла Əбу Ауфты (Алла олардың бəрінен де разы болсын). Анас ибн 
Мəлікті (Алла одан разы болсын) Басра елінің мешітінде көпшілік арасын-
да отырып, Пайғамбардан (Алланың оған сəлемі болсын) естіген хадистерді 
адамдарға айтып жатқан кезде көрдім. Мына хадисті (соның) өз аузынан 
есіттім, Анас ибн Мəлік (р.ғ.): «Мен Пайғамбардан (Алланың оған сəлемі 
болсын) естідім. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) былай деді: 
«Тəлəбул-´илм фəридəтун ´əлə кулли муслим уə мəслимə».

Мағынасы мынау: «Ілім үйрену əрбір мұсылман ер-əйелге парыз». Жəне 
Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Бір мұсылман бір мұсылман-
ның жақсы істеуіне себепші болса, сол жақсы іс істегенге қандай сауап бол-
са, себепші болғанға да сондай сауап болады».

Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын): «Қағбаны зиярат еткелі бардым. 
Харам мешітінің ішінде Пайғамбардан (Алланың оған сəлемі болсын) есті-
ген хадистерін айтып отырған Абдулла ибн Хурриғ Рунəйдиді көрдім. Оның 
аузынан жəне мына хадисті есіттім. Ол: «Мен Пайғамбардың (Алланың оған 
сəлемі болсын) былай дегенін естідім деп, Пайғамбар (Алланың оған сəлемі 
болсын) туралы айта келіп: «Бір мұсылман немесе діндар Тəңірі діні ішінде 
шариғат үкімдерін үйренсе, Тəңірі Тағала ол мұсылманның қандай қайғысы 
болса, баршасына кепілдік етеді жəне сол мұсылманға есеп жағынан несі-
бесін жеткізеді».

Бір күні Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын) өзінің ұстаздарын есеп-
теп: «Төрт мың ұстаздан ілім үйрендім, көпшілігі табиндер еді», – деді.

Бір күні Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын) Куфаның ұлы ғалымда-
рымен бірге отыр еді. Біреуі Суфияни Саури, бірі Ибн Əбу Лəйлə жəне тағы 
бірі Абдулла ибн Сəйрік (Алла олардың бəрінен разы болсын) еді. Біреу 
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келіп, бұлардан: «Төрт адам отыр еді, біреуінің үстіне жылан шығып, оны 
шақпақшы болғанда жаңағы адам жыланды қолымен қағып жіберіп еді, 
жаңағы жылан жанындағы адамның үстіне түсті. Жанындағы адам да қо-
лымен қағып жіберіп еді, жылан үшінші адамның үстіне түсті. Бұл үшін-
ші адам да қолымен жаңағы жыланды атып жіберіп еді, жылан төртінші 
адамның үстіне түсіп, төртінші адамды шақты. Сол сəтте төртінші адам 
қайтыс болды. Енді қайтыс болған адамның құны кімге уəжіп болады?», – 
деп сұрақ беріп еді, бұл ғұламалар ойланып, еш жауап бере алмады. Жəне: 
«Ей, Əбу Ханифа, бұл сұрақтың жауабын сіз айтсаңыз болар еді. Бұл қиын 
сұрақ (екен). Қанша ойлансақ та, біз бұл сұрақтың жауабын шеше алма-
дық», – деп Əбу Ханифадан өтінді. Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын): 
«Алғашқы адамға құн уəжіп болмайды, себебі оның қорғанғанымен екінші 
адам өлмеді. Екінші адамға да құн уəжіп болмайды, себебі оның сақтанға-
нынан үшінші адам өлмеді. Енді қарайық, төртінші адам өлді, егер жылан 
мына үшіншінің атқан кезінде шаққан болса, өлгеннің құны үшіншіге уəжіп 
болады, егер жаңағы жылан үшіншінің лақтырған кезінде шақпаған бол-
са, өлгеннің құны үшіншіге уəжіп болмайды жəне егер жылан үшіншінің 
лақтырған кезінде шақпаған болса, біраз уақыттан кейін (барып) шаққан 
болса, ешкімге де құн (төлеу) уəжіп болмайды», – деп жауап берді. Барлық 
ғұламалар қоштады. «Қандай тамаша жауап берді», – деп мақтады.

Бір күні Əбу Ханифаның алдына бір əйел келіп: «Ей, мұсылмандар има-
мы, мен күйеуіме үйде ұн таусылды, қалмады. Бізге ұн алып кел», – деп 
едім, күйеуім: «Бүгіннен бастап маған ұн таусылды деп айтсаң, немесе 
біреу арқылы айтқызсаң, немесе хат арқылы оқыттырсаң менен харамсың, 
деп айтты. Енді мен аң-таң қалдым, не істерімді білмеймін», – деп сұрады. 

Əбу Ханифа (р.ғ.): «Ей, əйел, сен кімнің əйелісің?», – деді.
Əйел: «Мен Ағместің əйелімін», – деді. 
Ағмес Куфаның үлкен ғұламаларынан еді. Əбу Ханифа (Алла одан разы 

болсын): «Ей, əйел, үйіңе бар, ұн біткен болса, ұнның дағарасын (ыдысын) 
Ағместің тірсегіне байлап жат», – деді. Жаңағы əйел солай жасады. Ағмес 
ерте тұрып, тез киімін кимекші болып еді, тірсегіне дағара байлаулы тұрға-
нын көрді. Үйде ұн біткенін білді. Əйеліне: «Ей, қатын, сен Əбу Ханифадан 
барып сұрадың ба, мына жағдайды содан үйрендің бе?», – деді. Əйел: «Со-
лай істедім», – деді. Содан кейін Ағмеске кім сұрақ қойса да, ол: «Бар, бұл 
сұрақты Əбу Ханифадан сұра. Ол бар кезде біз жауап берсек болмайды», – 
деп қорғаштайтын.

Хаматуш-Шукри: «(Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын) – табиндерден 
еді, үлкен ғалымдардан еді», – дейтін. 

(Хаматуш-Шүкри): «Маған біреу мың мəселені жазып алып келді. Өте 
қиын мəселелер еді. Бұл мың мəселенің бірінің (де) жауабын білмедім. Мен 
ол ізгі адамға: «Тұр, Əбу Ханифаға барайық, Алла қаласа бұлардың жауа-
бы сонда шешіледі», – деп айтып едім, ол ізгі адам менімен бірге барды. 
Əбу Ханифаның алдына кірдік жəне жаңағы мың мəселені сұрағанымызда, 
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бəрінің жауабын шешіп берді. Еш ойланбастан, мүдірместен шешіп бер-
генінде, мен Алла Тағала бір құлына осыншалықты көп ілім нəсіп етеді 
екен деп қатты таңырқадым», – дейтін. 

Əбу Ханифаның бір шəкірті бар еді, (оны) Насыр ибн Мұхаммед деп 
атайтын. Сол Əбу Ханифаға: «Ей, мұсылмандар имамы, сізден бір өтінішім 
бар», – деді. 

Əбу Ханифа Мұхаммедке (Алла одан разы болсын): «Йə, Насыр, қандай 
өтінішің бар?», – деді.

 Насыр: «Менің қажылыққа баруға ниетім бар, жəне бір күңім бар. Мен 
(қажылықтан) келгенше сол күң сіздің қызметіңізде болса, жəне сіздің үйі-
ңізде қонса», – деп өтініш білдірді. Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын) 
қабылдады. Насыр ибн Мұхаммед Хижаздан қайтып оралған соң, күңін 
үйіне алып келді. Түн болған уақытта күңіне: «Төсек сал, жатайық», деп еді, 
күңі: «Ей, қожа(м), сіз Əбу Ханифаның шəкірті емессіз бе?», – деді. 

Ол: «Ия, мен Əбу Ханифаның шəкіртімін», – деді.
Жаңағы күң: «Мен төрт ай Əбу Ханифаның үйінде тұрдым, оның ешбір 

жатқанын көрмедім, қызметшілерінің төсек салғанын көрмедім. Таңға де-
йін құлшылық, ғибадат етеді, намаз оқиды, Құран оқиды. Мен үйдегі қыз-
метшілерден оның (Əбу Ханифаның) жататын уақыты бола ма?», – деп 
сұрайтынмын. Қызметшілері: «Өзінің жататын, ұйықтайтын əдеті жоқ», – 
деп айтатын. Ол үшін тамақ та дайындамайтын. Тамақ жегенін мен тіпті 
көрмедім. Енді сіз оның шəкіртімін деп айтасыз, (алайда) оған ермейсіз. 
Жəне сіз бен оның арасында жер мен көктей айырмашалық бар», – деп ай-
тып еді, бұл сөз оған қатты əсер етті, (ол) қайғырып: «Ей, күң, оның істе-
генін кім істей алсын?! Алайда шама келгенше еру (еліктеу) керек», – деді 
де, сол түні таң атқанша ұйықтамады, бір бұрышта өзі намаз оқыды, келесі 
бір бұрышта күңі намаз оқыды.

Абдулла ибн Мубарак (Алла одан разы болсын) бір күні Əбу Ханифаны 
көп мақтап еді, сол жамағаттың ішінен біреу: «Йə, Абдулла, Əбу Ханифаны 
өте көп мақтап жатырсыз. Олай болмайды», – деді. Абдулла ибн Мубарак: 
«Əбу Ханифаны қайдан білесің? Əбу Ханифа сондай адам еді, отыз жыл 
құптан намазының дəретімен таң намазын оқитын», – деді жаңағы адамға 
ашуланып. Ол ешнəрсе дей алмады. 

Жəне Абдулла ибн Мубарак (Алла одан разы болсын): «Əбу Ханифа 
(Алла одан разы болсын) рамазан айында Құранды алпыс рет хатым ететін. 
Күндіз бір хатым ететін, жəне түнде бір хатым ететін. Жəне қырық бес жыл 
бес намазды бір дəретпен оқыды», – деді.

Əбу Мұқатил Самарқанди (Алла одан разы болсын): «Əбу Ханифа (Алла 
одан разы болсын) фəтуаға жауап бере бастап еді, айнала төңіректен фəтуа-
лар келе бастады. Жəне бірнеше күн үйде отырды, еш (сыртқа) шықпап еді, 
барша жарандары алдына кіріп: «Ей, мұсылмандар имамы, сіздің жама-
лыңыздан бірнеше күннен бері мақұрым қалдық», – деді. 

Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын): «Бір қорқынышты түс көрдім. 
Сол түс мені қатты қайғыртты», – деді.
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Жарандары: «Мұхаммед ибн Сирин бар, түс жору ілімін жақсы біледі. 
Ол түсті содан сұрасақ болады ма?», – деді. 

Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын): «Солай жасайық», – деді. Жа-
рандарымен бірге Мұхаммед ибн Сиринге барды. Əбу Ханифа (Алла одан 
разы болсын) Ибн Сиринге: «Түсімде молаға барыппын, жəне пайғамбар-
дың (Алланың оған сəлемі болсын) бақшасын (қабірін) ақтарып жатырмын, 
сүйектерін (сыртқа) шығарып, сүйектерін бұрынғы қалпында (қайта) ор-
наластырып жатыр екенмін. Бұл жағдайды көрген соң ояндым. Осындай 
түс көргелі бері мұндай «ұсталықты» қалай жасадым деп, көңлімде қорқы-
ныш пайда болды. Пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) бақшасын 
(қабірін) қаздым, жəне сүйектерін шығардым. Көр тінту шариғатта жаман 
іс. (Енді) пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) қабірін тінту одан 
да жаман болатын шығар деп, қорқып ояндым. Енді (не істерімді білмей) 
тұрмын», – деді. Мұхаммед ибн Сирин: «Егер бұл түсің ақиқат болса, бұл 
өте жақсы түс. Сен Алла елшісі Мұхаммедтің сүннетін жаңғыртасың жəне 
тірілтесің. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) сүннетін тірілткенің 
сондай, сенен асып ешкім де солай тірілте алмайды. Ілім ішіне соншалық-
ты терең кіресің», – деп еді, Əбу Ханифаның көңілі қуаныш пен шаттыққа 
толды.

Бір күні халифа Ибн Жағфар мен əйелінің арасына араздық түсті. Хали-
фа мен əйелі Əбу Ханифаны шақырып: «Сіз ортамызда төреші болыңыз. 
Сіз қалай үкім шығарсаңыз, үкіміңізге разы боламыз», – деді. Əбу Ханифа 
(Алла одан разы болсын) қабылдады. Содан кейін халифа: «Ей, мұсылман-
дар əмірі, бір ер азаматқа қанша əйел жəне қанша күң алуға болады?», – 
деді.

Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын): «Бір ерге төрт əйел алуға болады 
жəне көңілі қанша қаласа, (сонша) күң алуға болады. Алайда бұл əйелдер 
арасында əділдік ете білсе. Бірінің киімі ескірсе жəне қаражат қанша болса 
(жұмсалса), жəне екіншісіне де солай жасау керек. Жəне бірі қасында неше 
күн тұрса, тағы біреуінде де сонша күн тұру керек. Күңмен əйелдің қасында 
ойнау, əйелді қорлау болады, олай жасау дұрыс емес. Егер əйелдер арасында 
туралық жасай алмаса, бір əйелге қанағат тұту керек. Себебі Тəңір Тағала 
Кəлəм ішінде хабар берген: «Фəнкиху мə табə лəкум минəн-нисəи мəснə уə 
сулəсə уə рубə´ə фə ин хифтум əллə тə´дилу фəуəхидəтəн». 

Мағынасы мынау: Ей, мұсылмандар. Сіздің көңіліңізге ұнағанша (қа-
лағанша) əйелдерден екеу жəне үшеуден, тағы төртеуден үйленіңдер. Егер 
осы əйелдер арасында туралық жасай алмаймын деп қорықсаңдар, бір 
əйелге үйленіңдер», – деді де, халифадан рұқсат сұрап, шығып кетті. Əбу 
Ханифаның сөзі əйеліне ұнады жəне Əбу Ханифаға қымбат бағалы киім 
сыйлады, жəне елу мың ақша, бір құл, бір күң жəне бір мысырлық есек 
берді. Əбу Ханифа: «Мен шариғат сөзін халифаға айтсам, дін үшін айттым, 
дүние үшін айтпадым», – деп алмады. Алып келген адам қанша өтінсе де, 
ешнəрсе алмады. 
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Біреу Абдулла ибн Мубаракқа сұрақ қойды. Қазанның қақпағы ашық еді. 
Ішінде ет пен сорпа қайнап жатқан. Бір шымшық қазанға түсіп, өлді. Осы 
қазандағы тамақ өлексе бола ма, жоқ па?», – деп сұрады. Абдулла ибн Му-
барак (Алла одан разы болсын): «Бұл мəселенің жауабын мен білмеймін. 
Барып, үлкен ғұламалардан сұрайын», – деп Куфаның ұлықтарынан сұрап 
еді, ешкім жауап бере алмады. Əбу Ханифаның (Алла одан разы болсын) 
алдына барып, жаңағы мəселені сұрады. Əбу Ханифа (Алла одан разы бол-
сын): «Ол қазанның сорпасы харам, алайда қазанның ішіндегі еттің үкімі-
не келсек, егер шымшық түскен уақытта қазан қайнап жатқан болса, жəне 
шымшық қазан ішінде қайнаса, ет те харам болады, жеуге болмайды. Егер 
қазан қайнамаған болса, ет харам болмайды, алайда сорпаға нəжіс тигені 
үшін сол етті үш рет жуу керек, содан соң жеуге болады», – деді.

Əбу Жүсіп (Алла одан разы болсын) Əбу Ханифаға біраз уақыт қызмет 
қылып, Əбу Ханифаның ілімін үйренді. «Енді өз үйімде отырайын, құл-
шылықпен айналысайын», – деп, Əбу Ханифаның (Алла одан разы бол-
сын) алдына келмейтін болды. Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын) Əбу 
Жүсіптің «Мен үлкен ғалым болдым, Əбу Ханифаға мұқтаж емеспін», деген 
ойын білді де, біреуге: «Барып, Əбу Жүсіптен (былай) деп сұра: Біреу бояу-
шыға бояту үшін бөз берді. Біраз күннен кейін бөздің иесі келіп: «Бөзімді 
боядың ба?», – деп бояушыдан сұрады. Бояушы: «Сен маған бөз берген 
жоқсың», – деп мойындамады. Бөз иесінің айғағы жоқ немесе (онымен) дау-
ласып отыруды артық көріп, бояушыға: «Сен көз көре (тұра) менің бөзімді 
мойындамадың. Ақиретте Хақ Тағаланың құзыретінде сенен даулаймын», – 
деп (шығып) кетті. Жəне біраз күннен кейін жаңағы бояушы өкініп, сол 
(баяғы) бөз иесін шақырып: «Мен жамандық жасадым, мойындамадым. 
Сол бөзіңді боядым», – деп бөз иесінің алдына қойды», – (деді). Содан соң: 
«Бұл бөз иесіне бөзді бояған ақысын төлеу уəжіп бола ма, əлде жоқ па?», – 
деп сұра. Егер Əбу Жүсіп бөз бояғанның ақысы уəжіп болады десе, қате 
айттыңыз де, егер уəжіп болмайды десе, тағы қате айттыңыз де», – деді. 

Жаңағы адам Əбу Жүсіптің алдына барып, Əбу Ханифа айтқандай сұрап 
еді, Əбу Жүсіп аң-таң қалып, жаңағы адаммен бірге Əбу Ханифаның алды-
на барды. Оның сұрағын Əбу Ханифаның алдында талқылап, өзінің жауа-
бын айтты. Əбу Ханифа: «Бұл сұраққа жауап беру өте қиын, бұған басқаша 
жауап беру керек», – деп еді, Əбу Жүсіп: «Бізге айтып беріңіз, пайдасы бол-
сын», – деді. Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын): «Бұл мəселенің жауабы 
мынау: Егер бұл бояушы бөзді бояғаннан кейін мойындамаса, ақысы уəжіп 
болады. Егер бөзді боямастан бұрын мойындамаса, содан кейін бөзді боя-
са, ақысы уəжіп болмайды», – деп еді, Əбу Жүсіп содан кейін еш қызметті 
тастамады. Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын): «Хақ Тағаланың ілімі 
дария. Ешкім де Хақ Тағаланың ілімін бітіре алмайды. Кімде-кім мен бүтін-
дей ғалым болдым, еш білмегенім қалмады десе, ол адам өз нəпсісіне жы-
ласын», – деп еді, Əбу Жүсіп алғашқы сезімін қуып, (Əбу Ханифаның сөзін) 
қабылдады жəне (оған) бұрынғыдай қызмет ете бастады.
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Əбу Ханифаның (Алла одан разы болсын) алдына біреу келіп: «Ей, мұ-
сылмандар əмірі, мен он мың ақшаны біреудің алдына аманат етіп қойдым. 
Ол адамды барша халық сенімді деген соң, мен де сенімді деп ойлап, ешбір 
куəгерсіз қойдым. Енді мойындамай отыр, менің куəм жоқ, не істейтінімді, 
білмеймін, аң-таң болып тұрмын. Бір шарасын жасасаңыз, менің ақым 
өзіме тисе», – деп, көп жалынды. Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын): 
«Сен бара бер, мен бір жолын табайын. Сол ақың өзіңе келетін болсын», – 
деді. Жаңағы адам қуанып шығып кетті. Бірнеше күннен кейін Əбу Хани-
фа (Алла одан разы болсын) қиянат жасаған адамды шақырып: «Бір күні 
халифа маған: «Ей, мұсылмандар əмірі, алдымда бəйтул-мал мен жетімдер 
малы көп жиналып қалды. Егер бір сенімді адам болса, соған тапсырсақ, ол 
біздің қасымызда болса», – деп айтқаннан кейін, мен адамдардан: «Бұл ел-
дің адамдарынан (қожаларынан) сенімді кім бар?», – деп сұрап едім, (бəрі) 
сізді айтты. Енді сіз (ұсынысты) қабылдайсыз ба?», – деп еді, ол: «Жақсы 
қабылдаймын», – деп шығып кетті. Содан кейін Əбу Ханифа (Алла одан 
разы болсын) баяғы ақша иесіне: «Енді барып, ол адамнан ақшаңды сұра, 
тағы бермесе, мен сені қазыға алып барамын жəне саған ант беремін, деп 
айт», – деді. Қашан бұрынғы ақшаның иесі барып одан ақшасын сұрап еді, 
ол оны үйіне кіргізді, құрметтеді жəне он мың ақшаны сандықтан шыға-
рып тұрып: «Сіздің жомарттығыңыздан өтінерім, менің мойындамағаным-
ды ешкімге айтпасаңыз», – деді. Ол келісіп, шығып кетті. Əбу Ханифаның 
алдына қуанып келіп, Əбу Ханифаға (болған оқиға туралы) айтып берді. 
Бірнеше күннен кейін ол (жаңағы) мойындамаған адам Əбу Ханифаға келіп: 
«Ей, мұсылмандар əмірі, халифаға мен туралы айттыңыз ба?», – деді. Əбу 
Ханифа: «Біздің мақсатымыз халифаға хабар беру емес еді. Мақсатымыз 
басқа еді. Ол орындалды», – деп еді, ол адам ұялып шығып кетті.

Халифа Əбу Жағфар, Əбу Ханифаны Бағдадқа шақырып, Əбу Ханифаға: 
«Ей, мұсылмандар əмірі, сіздің Бағдад шаһарына қазы болғаныңызды қалап 
тұрмын, барша шаһарлардағы қазылар сіздің қол астыңызда болса, кімді 
қаласаңыз, (соны) қазы қылсаңыз, жəне қажетсіз адамдарды (істен) босат-
саңыз», – деп еді, Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын): «Мен қазылыққа 
лайық емеспін», – деді. 

Халифа: «Қалайша лайық емессің?», – деді. 
Əбу Ханифа: «Егер бұл сөзім рас болса, расында лайық емеспін, егер бұл 

сөзім жалған болса, жалған адам қазылыққа жарамайды», – деді. 
Халифаның ашуы келіп: «Оллаһи, егер сен қазылықты қабылдамасаң, 

сені зынданға тастаймын жəне көп жəбірлеп, азаптаймын», – деді. 
Əбу Ханифа: «Не болса да, жаса. Мен қазылықты қабылдамаймын», – 

деді. Халифа бұйырды, Əбу Ханифаны зынданға тастады. Бірнеше күн 
зынданда жатты. Жəне халифа адам жіберіп: «Сөзімді (ұсынысымды) қа-
былдайсың ба? Егер сөзімді қабылдасаң, сені жарылқаймын, құрметтеп 
қасымда ерекше адамдардан етемін, егер сөзімді қабылдамасаң, азап пен 
жазаны көбейтемін», – деп айтып еді, (сонда да) қабылдамады. Халифа: 
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«Күнде зынданнан шығарып, көпшіліктің алдында он дүре соғыңдар», – деп 
жарлық берді. Күнде Əбу Ханифаны зынданнан шығарып он дүре соғатын. 
(Осылайша) жүз он дүре болған уақытта Əбу Ханифа (Алла одан разы бол-
сын): «Ей, Жаратушым, мыналардың жамандығынан мені құтқар», – деді. 
Халифаға: «Мына ұлы адам еді, мұншама азаптадық, еш қабылдамайды. Не 
істейік?», – деп еді, халифа: «Оны кешпеймін, ант ішіп тұрмын. Барыңдар, у 
беріңдер, өлсін», – деді. (Нөкерлері) барды. Шəрбəт беріп еді, білді, ішпеді, 
зорлап ішірді. Жағдайы нашарлады, зар-зар жылап, Хақ Тағалаға мінəжат 
қылып, жан берді. 

(«Əрине, біз Алладанбыз жəне Оған оралушымыз»).
Бағдад халқы бұл хабарды естіген уақытта, халықтың бəрі жылады, қай-

ғырды, бəрі мазасыз күй кешті. Оны зынданнан шығарып, жуған уақытта 
Ибн Сəмəк: «Мен əзір (дайын) едім. Хақ Тағаланың құдіретімен бетінде 
жəне оң қолы мен сол қолының үстінде, сондай-ақ көкірегінде жазу пайда 
болды. Бетінде пайда болған жазу мынау еді: «Йə əййуһəн-нəфсул-мутмəин-
нə. Иржи´и илə раббики радиəтəн мəрдийəтəн. Фəдхули фи ´ибəди. Уəдху-
луи жəннəти».

Мағынасы мынау: «Ей, Хақ Тағаланың жарлығына мойынсұнған нəпсі, 
Раббыңның сауабын ал, Хақ Тағаладан разы болған хəлде жəне құзыретіне 
қайтқан халде қайт. Ей, нəпсі, менің ерекше құлдарыммен бірге жұмағыма 
кір», деп алдында жазылған еді.

Жəне оң қолында (былай) жазылған еді: «Удхулул-жəннəтə бимə кунтум 
тə´мəлун». 

Мағынасы мынау: «Дүниеде игі амалдар қылғандарың үшін жұмаққа 
кіріңдер».

Жəне сол қолында (былай) жазылып еді: «Иннə лə нуди´у əжрə мəн əх-
сəнə ´əмəлəн».

Мағынасы мынау: «Біз игі амал жасағанның сауабын зая кетірмейміз».
Жəне көкірегінің үстінде (былай) деп жазылып еді: «Йубəшшируһум 

раббуһум бирəхмəтин минһу уə ридуанин». 
Мағынасы мынау: «Сендерге Раббыларың мейірім жəне разылығымен өз 

құзыретінен сүйіншілейді».
Исмайыл деген біреу айтады: Түсімде Мұхаммед ибн Хасанды көрдім, 

жəне: «Йə, Мұхаммед ибн Хасан, Хақ Тағала сенімен қандай мəміледе бол-
ды?», – деп айтып едім, ол: «Хақ Тағала мені жарылқады жəне: «Ей, Мұ-
хаммед ибн Хасан, мен сені азаптауды қалағанымда сенің ішіңе бұл ілімді 
қоймайтын едім», – деді. Содан кейін мен: «Йə, Мұхаммед ибн Хасан, Əбу 
Жүсіптің мақамы қай жерде?», – деп сұрап едім, Мұхаммед ибн Хасан: «Əбу 
Жүсіптің мақамы менен жоғары, менің мақамыммен жер мен көктей айыр-
машылық бар», – деді. Жəне мен: «Йə, Мұхаммед ибн Хасан, Əбу Ханифа-
ның мақамы қай жерде?», – деп сұрадым. Мұхаммед ибн Хасан: «Ойһой, 
ойһой, Əбу Ханифаның мақамы жоғарғы жұмақтың төрінде», – деп айтты.

Əбу Ханифа (Алла одан разы болсын) жетпіс екі жасында ақиретке ат-
танды. Үйінде бір Мұсхафтан (Құраннан) басқа кітап жоқ еді...
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Халал жеудің ерекшелігі туралы баяндалады

Имам Ғазали (Алланың оған мейірімі болсын) «Ихийəул-´улум» деген 
кітабында мына хадисті келтіреді. (Сол) хадис мынау:

 Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Халалды іздеу əрбір ер мен 
əйелге парыз», – деген. Осы хадиске жəне Хақ Тағаланың (мына) Кəлəмі 
(Құран) сəйкес келеді. (Алланың сөзі): «Кулу минəт-таибəти уə´лəму са-
лихəн». 

Мағынасы мынау: «Ей, мұсылмандар, халал тамақты жеңдер жəне игі 
амалдар жасаңдар», – деп (Алла) əмір еткен.

Сондай-ақ пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Кімде-кім өзі 
үшін, жəне балалары үшін жəне отбасы үшін халалды іздесе, ол Алла ра-
зылығы үшін кəпірмен ғазауат еткендей болады, жəне қиямет күні болғанда 
шейіттер мақамында болады», – деген. 

Сағд деген сахаба (Алла одан разы болсын) Пайғамбардан (Алланың 
оған сəлемі болсын): «Ей, Алланың елшісі, Тəңір Тағаладан сұраңыз, менің 
дұғам қабыл болсын, Хақ Тағаладан не сұрасам да, маған нəсіп етсін», – деп 
өтінді. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Егер сұрасаң, ей, Сағд, 
дұғаң қабыл болса, тағамыңды халал қыл. Егер тағамың халал болса, ешбір 
дұғаң Хақ Тағаланың құзыретінде кері қайтпайды, қабыл болады», – деді 
де: «Кез келген мұсылман мен муəххид қырық күн халал жесе, сол құлдың 
көңілін Хақ Тағала нұрға бөлейді жəне хикметтің бұлағын көңілі мен тіліне 
жеткізеді», – деп айтты.

Ибн Аббас (Алла одан разы болсын) пайғамбардан (Алланың оған сəлемі 
болсын) естідім дейді: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Бəй-
тул-Мұқаддастан əр түні бір періште: «Бір мұсылман мен муəххид харам 
жейтін болса, Хақ Тағала сол харам жеген құлдың парыз намаздарын қабыл 
етпейді, артықша (басқа) намаздарын да қабылдамайды», – деп шақырады. 
Жəне кімде-кім он ақшаға мата алса, содан көйлек қылып кисе, сол он ақ-
шаның біреуі харамнан болса, сол көйлек үстінде кезінде Хақ Тағала оның 
намазын қабылдамайды», – деген.

Əбу Бəкірдің (Алла одан разы болсын) құлы бір күні сүт алып келді. 
Өзі сол сүтті ішіп болған соң, құлынан «Мына сүтті қайдан алдың?», – деп 
сұрады. Құлы: «Бір қауымды емдеп едім, маған осы сүтті берді», – деді. Əбу 
Бəкір (Алла одан разы болсын): «Ем жасап, зат алу харам. Сен маған харам 
ішкіздің», – деп, жаңағы ішкен сүтін құсып тастау үшін, саусағын тамағына 
тықты. Қатты тыққаны соншалық, жаны шығып кете жаздады. Содан кейін 
жаңағы сүтті құсып тастаған соң, Алла Тағалаға: «Ей, Жаратушым, шамам-
ның келгенінше жасадым, тамырларыма тараған болса, жəне денеме жа-
йылған болса, Сен оны мейіріміңмен кешір», – деп көп дұға жасады.

Ибн Омар (Алла одан разы болсын) жарандарына: «Ей, жарандарым, 
егер көп намаз оқысаңдар немесе діндар болсаңдар жəне біраз уақыт ораза 
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ұстасаңдар, (алайда) таза болмасаңдар əсте қабыл болмайды. Егер таза бол-
саңдар, сонда ғана қабыл болады», – деген.

Бір тақуа діндар бар еді. «Сəимуд-дəһр» (Өмір бойы ораза ұстаушы) еді. 
Құранды күнде хатым ететін. Абдалдармен сұхбаттасатын. Бір күні жапан 
далаға шығып, абдалдардың бірімен кездесті. Бір жерде отырды. Бір кезде 
ауыз ашар уақыты болып еді, ауыз ашу үшін тамағын шығарып, абдалдың 
алдына қойды. Жаңағы абдал жемеді. Бұл діндар: «Мына тамақтан неге же-
медіңіз?», – деп сұрап еді, жаңағы абдал: «Хақ Тағала бізге йақин ілімін 
нəсіп қылған, мəлəкут əлемінің бəрі бізге лас етілген. Егер мына сендер жеп 
жатқан тамақты біз жейтін болсақ, мына əлемнің бəрі бізден алыстайды, ке-
теді», – деді. Сол кезде бір тау ешкісі келіп тұрды, жаңағы абдал оны сауып, 
оның сүтімен ауыз ашты да: «Ей, құрметті (жан), сенің мына тамағыңнан 
ішіп, отыз хатым мен үш жүз рақағат намаз оқығанымнан, мына ешкіден бір 
жұтым сүт ішкенім артық», – деді де, (көзден) ғайып болды. 

Əбу Абдулла Туси (Алла одан разы болсын) əсте тамақ жемейтін. Тек бір 
саулық қойы бар еді. Таңертең сол қойды мойнына көтеріп, арқалап алатын 
еді. Жолда біреудің егінінен немесе бауынан шөп жемесін деп, жапан да-
лаға алып шығатын. Халықтың малы жайылатын жерге барып жаятын. Сол 
жерде ақшамға дейін отыратын жəне құлшылық-ғибадатпен айналысатын. 
Ақшам уақыты кірген уақытта жаңағы қойды сауып, соның сүтімен ауыз 
ашатын. Басқа ешқандай тамақ жемейтін. Егер халық: «Жамағат сауабынан 
құр қаласың», – десе, ол: «Жамағатпен намаз оқу сүннет, халал жеу парыз. 
Көп тəжірибе еттім, мына қаладағы тамақтардың халалдығы маған белгілі 
болмады. Сондықтан да осы істі таңдадым», – деп жауап беретін. Жəне: 
«Бір күнəдан арылу Хақ Тағаланың алдында жетпіс түрлі құлшылықтан ар-
тық. Сондықтан да абдалдар қалаларды тəрк етіп, жапан далаларды таңдай-
ды», – дейтін.

Бір күні өзі құлшылықпен айналысып отырған уақытта қойын жоғалтып 
алды. Қой барып, біреудің бақшасына түсіп, жапырағынан жеді. Əбу Абдул-
ла Туси (Алла одан разы болсын) ол қойды тастады, (қайта) алмады. «Кім-
де-кім алса, тарту еттім. Қалайда сол шөптің қуаты сүтіне əсер етеді, мен 
сол күмəнді сүтті ішкен соң, құлшылықтың дəмін қалай сеземін?», – деді.

Сəрри Сақати (Алланың оған мейірімі болсын) айтады: Бір күні көңіліме 
жапан далаға шығып, халал тамақ жеп, Хақ Тағалаға құлшылық қылсам де-
ген ой келді. Жапан далаға шықтым, бір таудың етегіне жеттім. Қарасам, бір 
бұлақ бар екен. Таудың шөптерінің бірін жедім де, осы бұлақтан су іштім 
де: «Егер дүниеде халал азық болатын болса, осы шығар», – деп едім, ға-
йыптан: «Ей, Сəрри, сені мұнда алып келген күш-қуат, қай тамақтың күш-
қуаты еді, жəне сол тамақ қай жерден пайда болып еді?», – деген құлағы-
ма дауыс келді. Өкінішті деп қайттым.

Шейх Зуннун Мысри (Алланың оған мейірімі болсын) өзін зынданға 
тастатты. Бірнеше күн бойына сол зынданда тамақ жемеді. Бір əйел бар 
еді. Өте діндар болатын. Қашанда Шейх Зуннунның қызметіне келетін. Ол 
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əйел тамақ пісіріп, зынданның есігінің алдына келіп, қарауылына: «Мына 
тамақты Шейх Зуннун Мысриға менің атымды айтып бер, немесе ол басқа 
біреудің тамағын жемейді», – деді. Зындан қарауылы сол тамақты алып, 
шейхтың алдына алып барды. Əйелдің атын айтты. Шейх сол тамақтан ауыз 
да тимеді, қасындағылар жеді. Зынданның қарауылы оның тамақ жемегенін 
жаңағы əйелге айтып еді, əйел қайғырды. Шейх зынданнан шыққаннан 
кейін: «Ей, шейх, қашанда менің тамағымды жейтін едіңіз, зынданда неге 
жемедіңіз?», – деді. Шейх кешірім сұрап: «Ей, əйел, тамағың халал еді, 
алайда сол тамақты алып келген залым еді. Сол тамақ есіктен маған кел-
генше залымның қуатымен келді, сол себепті жемедім», – деді.

Бəшəри Хафи (Алланың оған мейірімі болсын), сұлтан қаздырған арық 
суларын ішпейтін. «Ей, шейх, мына арық суынан неге ішпейсіз?», – десе, 
«Мына арықты қазғандарға харам ақы төледі, деп ішпеймін», – дейтін. Кей-
бір ғаріптер жүзім жемейтін. Себебі сол залымдар қаздырған арықтан суға-
рылған жүзім дейтін.

Уаһаб деген біреу бар еді. Өте діндар болатын. Меккеде тұратын. Бір 
күні Фазыл ибн Ғияз, Шағбан ибн Уяина жəне Абдулла ибн Мубарак Уаха-
бтың қасына келіп, Меккенің құрмасы туралы айта бастады. Уахаб: «Мен 
Меккенің құрмасын өте жақсы көремін, алайда бірнеше жылдан бері же-
меймін», – деді. «Неге жемейсіз?», – деп еді, ол: «Харун Рашидтің əйелі 
Зубайда əйел Меккенің шөл даласын бостан жасапты, құрма ағаштарын 
егіпті деп естідім. Соның бостанынан құрма алып келіп, базарларда сатса, 
мен білместен жеп қоямын ба деп қорқамын», – деді. 

Абдулла Мубарак: «Олай болса, Меккеде нанды да жеу орынды бол-
мас», – деді. 

Уаһаб: «Неге орынды болмасын?», – деді. 
Абдулла Мубарак: «Зубайда Меккедегі егінді жерлерді сатып алыпты», – 

деп еді, Уаһаб «аһ» деп есінен танып қалды. 
Суфиян ибн Уяина: «Ей, Абдулла, мына ерді өлтірдің. Неге олай де-

дің?», – деді. 
Абдулла ибн Мубарак: «Себебі тазалығы тамам болсын. Қиямет күні Хақ 

Тағала құзыретінде ай жүзі жарқырап тұрсын дедім», – деді. Содан кейін 
есін жиып: «Мен бүгіннен бастап Меккенің нанын жемеймін, егер анық 
көзім жеткенде ғана жеймін, Алла қаласа», – деді. Содан кейін сүт ішетін 
(болды). Бір күні Уаһабтың анасы бір ыдыс сүт алып келіп: «Ей, ұлым, 
мына сүтті іш», – деп еді, ол: «Ей, ана мына сүтті қайдан алдыңыз?», – деді. 

Анасы: «Пəленшенің қойлары бар, солардан сатып алдым», – деді. 
Содан кейін: «Ей, ана, бұл сүттің құнын қайдан алдыңыз?», – деді. 
Анасы: «Жұмыс істедім», – деді. 
Уаһаб: «Ей, ана, мына қойлар қайда жайылады?», – деді. 
Анасы: «Ей, ұлым, көп сұрайсың. Хақ Тағала мейірімді, кешіреді, жа-

рылқайды», – деді.
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Баласы: «Ей, ана, егер мына қойлар бір мұсылманның даласында рұқсат-
сыз жайылған болса, мен бұл сүтті ішсем, маған ажал жетсе, Хақ Тағаланың 
құзыретінде күнəмен жəне харам азықпен барып, шəрменде болу маған ла-
йық емес», – деді. Анасы ешнəрсе деместен сүтті алып шығып кетті.

Абдулла ибн Мубарак (Алла одан разы болсын): «Бір күмəнді ақшаны 
қайтаруым алты мың ақшаны садақа бергенімнен артық. Себебі бір құлдың 
денесіне бір түйір харам түсетін болса, көңіл соншалықты пасық болады. 
Хақ Тағала кешірмейінше, əсте жақсы болмас», – деді.

Шейх Тустари (Алла одан разы болсын): «Қашан мұсылманның асқа-
зынына харам азық түсетін болса, біліп не білмей жесін, қажет болсын не 
болмасын, барша денесіне зияны тиеді. Қашан мұсылманның құрсағына 
бір түйір халал түсетін болса, барша ағзаларына Хақ Тағала көмектеседі. 
Барша ағзаларында тағат пен құлшылық болады жəне ағаштан жапырақтар 
түскеніндей, күнəлары түседі», – деген.

Ұлықтардың біреуі бір құрметті жанның соңғы сəтіне барды, соның 
жағдайын сұрап, иман куəлігін айтты. Жаңағы құрметті жан дүниеден 
өтті, қараңғы болды. «Шырақты сөндіріңдер», – деп айтты. «Қараңғыда не 
істейміз?», – деп еді, ол: «Мына мұсылман дүниеден өтті, малының бəрі 
мирасқорларына өтті. (Ол шырақты) кімнің ақысына жағасыңдар?», – деді. 
Шырақты өшірді.

Бір ғазауатшы бар еді. Бір кəпірмен соғысу үшін атына мініп шықты. 
Екеуі бір-біріне қарама-қарсы тұрып, қылыштары мен найзаларын шыға-
рып, соғыса бастап еді, мына ғазауатшының аты сүрініп, қайта тұрды. 
Екінші рет қайта шабуылдағанда тағы сүрінді. Кəпір ұрмақшы болып еді, 
қайта тұрды. Үшінші рет шабуыл жасап еді, аты үркіп, жаңағы ғазауатшы-
ны соғыс алаңынан алып қашты. Біраз жерге жеткен уақытта, ғазауатшы 
«Соғыс сауабынан мақұрым» қалдым деп, қайғырды. Сол түні жатты. Түс 
көрді. Хақ Тағала ғазауатшының атына тіл беріпті. Ат ғазауатшыға: «Менің 
аяғым сүрінбейтін, мен де соғыс кезінде қашпайтынмын. Неге сүрініп, не 
үшін қашқанымды білесің бе?», – деді. Ғазауатшы: «Білмеймін», – деді. 
Жаңағы ат: «Сен бүгін маған жем алдың, сен жем сатушыға жаман ақша 
бердің. Жем сатушы білместен оны алды. Мен сол жемді жедім, менің асқа-
заныма харам азық түсті. Егер жаңағы жемнің күшімен ғазауатшының сауа-
бын алғаныңда, харам азықтың күшімен қол жеткізген болар едің. Егер сен 
ықтият қылғаныңда, маған таза жем жегізгеніңде, сол кəпірді өлтіретін едің, 
əрі ғазауатшының сауабын да алатын едің», – деп сөйлеп еді, бұл ғазауатшы 
ұйқысынан оянып кетті. Аң-таң қалды. Жем сатушыға қайта барды. Жаман 
ақшаны алып, орнына басқа ақша берді.

Бұл хикаядан адамның мінетін аты харам жейтін болса, иесі үлкен сауап-
тан құр қалатыны белгілі болады. Ал енді өзі харам жейтін болса, оның халі 
қандай болады екен?!

Саһли Тустари (Алланың оған мейірімі болсын): «Бір мұсылман бір қа-
лаға кірсе, қарны ашса, алайда күдікті тамақ алып келсе, сол тамақты жемесе, 
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халал тамақ сұраса, алайда халал тамақ болмаса, сол түні аш ұйықтаса, Хақ 
Тағала сол қаланың халқы игі амал жасаса, сол түні баршасына сауап бе-
рілсе, соның көлеміндей сауап жаңағы аш жатқан адамға (да) беріледі», – 
деген.

Сəрри Сақати (Алланың оған мейірімі болсын): «Кімде-кім нəпсі қалауын 
тыятын болса, күдікті тамақтардан сақтана алады жəне егер өзін нəпсінің 
қалауынан тыя алмаса, күдікке де түседі, харамға да түседі», – деген.

Захридан: «Ей, Захри, сен үлкен ғалымсың, Мəруан ұлдарына неге қыз-
мет етесің?», – деп сұрап еді, ол: «Сендерге айтар дұрыс жауап мынау, мен 
Хақ Тағаланың бергеніне қанағат еттім. Нəпсім көп нəрселерді қалады, 
алайда шамам жетпеді, нəпсімнің қалауын орындауға күш-құдіретім жет-
педі. Амалсыз осы сұлтандар мен билеушілерге қызмет қылдым. Оларға 
қызмет етіп, нəпсімнің барлық қалауын орындадым. Жауыздық істегенімді 
енді мойындаймын. Нəпсіме ердім. Нəпсімді тыйып, қанағат еткенімде, 
жақсы болатын еді», – деп жауап берді. Олай болса, кімде-кім қанағат ете 
білсе, жəне нəпсісін тыя білсе, харам мен күмəннен сақтана алады екен. 

Тəңір Тағала Дəуіт пайғамбарға: «Ей, Дəуіт, жарандарыңа айт, нəпсі-
лерінің қалағанын жасамасын. Қай көңіл өз нəпсісімен бірге болса, сол 
көңіл Менен емес», – деп уахи жіберді.

Ғалымдардың бірі шəкіртінің үйіне барды. Шəкірті ұстазының алдына 
дастархан жайды. Алайда дастарханында кепкен наннан басқа ешнəрсе 
де жоқ еді. Шəкірті қатты ұялып еді, оның бұл жағдайын ұстазы түсінді. 
Жаңағы қатқан нанды жеп болғаннан кейін шəкіртіне: «Тұр, зынданның 
есігіне барайық», – деп еді, шəкірті: «Мына ұстазым зынданның есігіне 
не үшін бармақшы», – деп уайымдай бастады. Зынданның есігіне жеткен 
уақытта қараса, біразын ұрып жатыр екен, кейбірінің қолын кесіп жатыр 
екен, енді бірін азаптап жатыр екен. Ұстаз шəкіртіне: «Ей, шəкіртім, сені 
мұнда не үшін алып келгенімді білесің бе?», – деп еді, шəкірті: «Ей, ұста-
зым, білмеймін», – деді. Ұстазы: «Біл, хабардар бол, мына азапталып жəне 
қиналып жатқан адамдар, олар қатқан нанға қанағат етпестен, артық нəр-
селерді қалап, мұсылмандардың малын ұрлап, оларға қиянат жасағандар. 
(Сондықтан да) олар осыншалықты азапталып, қиналып жатыр. Сол кезде 
осы зындандағылардан аяғы тұсаулы, мойны кісендеулі бір адам келіп: «Ей, 
құрметті жандар, өте ашпын. Бірнеше күннен бері тамақ жеген жоқпын. 
Хақ Тағаланың разылығы үшін бір үзім нан беріңіздер», – деп сұрады. Ұс-
таз: «Ей, кісендеулі жан, егер сен бір үзім нанға қанағат еткеніңде, мұн-
дай азапқа душар болмайтын едің», – деді. Ол адам: «Ей, құрметті (жан), 
дұрыс айттыңыз. Ақиқат сіз айтқаныңыздай», – деді. Ұстаз шəкіртіне: «Ей, 
шəкіртім, бұл жерге келудегі мақсатымыз, нəпсіміз қанағат етуге разы бол-
сын, деп келдік», – деді. 

Фатхи Муассали (Алла одан разы болсын) екі жас баланы көрді. Бірінің 
қолында нан, екіншісінің қолында да нан бар екен. Бірақ оның нанына халуа 
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жағылыпты. Халуасы жоқ халуасы барына: «Ана халуадан маған біраз бер-
ші», – деді. Халуасы бар: «Егер сен менің итім болсаң, мен саған мына халу-
адан берейін», – деді. Ол: «Болайын», – деді. Жаңағы халуасы бар бала бір 
жіпті оның аузына салып, сол баланы итті жетектегендей жетектей баста-
ды. Шейх: «Егер халуасы жоқ бала өзінің нанына қанағат еткенде, жəне ана 
досының халуасына жабыспағанда, оның иті болмайтын еді. Бұдан барға 
қанағат қылмастан, басқалардың малына көз салып, соларға қызмет қылса, 
ит секілді, болатыны белгілі болады», – деді. 

Құрметті жандардың бірі халифаның есігіне барды. Сауық-сайранға қа-
рады. Халифа есігінің күзетшілері ешкімнің кіруіне рұқсат бермейді екен. 
Сол кезде біреу келіп, ана күзетшілерден рұқсат сұрамастан сарайға кіріп 
еді, бұл құрметті жан: «Ана рұқсатсыз кірген адам кім?», – деп сұрады. «Ол 
сарайдың иесі», – деп жауап берді. Яғни «Оған кіруге қалайша рұқсат беріл-
ді?», – деп сұрады. «Себебі оның еркектік шаһуаты жоқ», – деп еді, бұл құр-
метті жан: «Жетпіс жылдан кейін маған бір қызметшімен уағыз айтқан, Бір 
жəне Бар Тəңірге мадақ болсын!», – деді. (Күзетшілер): «Ей, құрметті (жан), 
қалай уағыз айтты», – деді. Ол құрметті (жан): «Біреу бір шаһуатын тоқта-
тумен халифаның үйіне кіреді екен. Таң атқаннан кешке дейін халифаның 
құзыретінде болады екен. Егер мұсылман адам Хақ Тағаланың разылығы 
үшін барлық шаһуаттарын тоқтатса, (өзінің) нəпсісін тия білсе, Хақ Таға-
ла мен құлының арасындағы һижабтар көтерілер болса, таңданатын түгі де 
жоқ», – деді. Уəс-сəлəм («Амандықпен»).

Тəкəппарлықтың апаты туралы баяндалады

Имам Бағауи (Алланың оған мейірімі болсын) «Мəсабих» деген кіта-
бында мына хадисті келтіріпті. (Сол) хадис мынау:

«Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Жүрегінде тозаңның түйі-
ріндей тəкаппарлығы бар адам жұмаққа кірмейді», – деді. Сахабалардың 
бірі: «Ей, Алланың елшісі, ер адам киімінің əдемі болуын, тұла бойының 
əдемі болуын жақсы көреді, бұл тəкаппарлық бола ма?», – деп сұрап еді, 
пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Хақ Тағала əдемі, əдемілікті 
жақсы көреді. Тəкаппарлық дегеніміз Хақ Тағаланың жарлығына мойын-
сұнбау жəне халыққа қор көзбен қарау», – деді.

Зухри (Алла одан разы болсын) айтады: «Сəбит ибн Қаис (Алла одан 
разы болсын) пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) алдына кіріп: 
«Ей, Алланың елшісі, опат болдым», – деді. 

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, Сəбит, қалайша опат 
болдың?», – деп сұрады.

Сəбит: «Ей, Алланың елшісі, Тəңірі Тағала біздерді пайғамбардың (Алла-
ның оған сəлемі болсын) құзырында болсаңдар, дауыстарыңды пайғамбар-
дың дауысынан артық көтермеңдер деп тыйды. Бұл туралы Кəлəм (Құран) 
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ішінде хабар берді. (Алланың сөзі): «Йə əййуһəл-лəзинə əмəну лə тəрфə´у 
сəутəкум фəуқə сəутин-нəби». 

Оның үстіне менің дауысым қатты, жəне қатты сөйлеп үйреніп қалған-
мын, еш ақырын сөйлеуді білмеймін. Осыдан қатты қорқамын», – деді де: 
«Тəңірі Тағала істемеген істерімізбен халықтың бізді мақтағанын жақсы 
көруден бізді қайтарды. Бұл туралы Кəлəмі (Құран) ішінде былай деп хабар 
берді. (Алланың сөзі): «Уə йухиббунə əн йухмəду бимə лəм йəф´əлу». 

Əрі мені адамдар мақтайтын болса, мен олардың мақтағанын жақсы 
көремін. Сондықтан да қиямет күні тұтылып қалудан қатты қорқамын. Жəне 
Тəңірі Тағала бізді тəкаппар болудан қайтарды. Бұл туралы Кəлəмі (Құран) 
ішінде хабар берді. (Алланың сөзі): «Аллаһу лə йухиббул-мустəкбирин». 

Жəне мен əдемі киімдер киюді жақсы көремін, тіпті киімімнің қайсы-
сы əдемі болуын, қамшымның сабы əдемі болуын да жақсы көремін, міне 
осылардан қорқамын», – деді. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): 
«Ей, Сəбит, ол тəкаппарлық емес. Хақ Тағала əдемі, əдемілікті жақсы 
көреді. Жəне мұсылманға нығмет берсе, сол нығметтің əсерін сол мұсыл-
маннан көруді жақсы көреді. Ол тəкаппарлық емес. Тəкаппарлық дегеніміз 
Хақ Тағаланың бұйрығын осал тұту, көңіл аудармау, халықтың көзінде қор 
көріну жəне өзіңді баршадан артық санау», – деді.

Тағы біреу келіп, мұсылмандар əмірі Омардан (Алла одан разы болсын): 
«Ертеңгі намаздан кейін қауымыма үгіт-насихат айтсам, пайғамбардан 
(Алланың оған сəлемі болсын) естіген хадистерді жеткізсем», – деп рұқ-
сат сұрап еді, Омар (Алла одан разы болсын) оған: «Сен халықтың алдына 
шығып үгіт-насихат айтсаң, халық саған назар аударса, сен ісінесің жəне 
үлкейесің, өзіңді Сурəийа жұлдызында көресің, содан сол істермен опат бо-
ласың ба деп қорқамын», – деп рұқсат бермеді.

Бəни Исраил ішінде бір діндар бар еді. Қайда жүрсе де, Хақ Тағаланың 
əмірімен оның үстінде бір бұлт жүретін еді. Сол діндарға еш күннің ыстығы 
тимейтін. Халықтың бəрі сол діндарды құрметтейтін. Бір күні бір пасық 
өтіп бара жатып, сол діндарды көріп: «Бəни Исраилдың діндары осы, ал мен 
болсам Бəни Исраилдың пасығы əрі жауызымын. Қарайын, оның қызметін-
де бір сағат отырайын. Мүмкін Хақ Тағала соның берекесімен мен пақырды 
жарылқар», – деп өзінше ойлап, жаңағы діндардың қасына барып отырды. 
Жаңағы діндар бұл пасықтан намыстанып, бұл пасыққа қор (төмен) көзімен 
қарап, өзінше: «Мен Бəни Исраиылдың діндары əрі тақуасымын, мына па-
сық менің қасымда не істеп отыр?», – деп өзін жоғары санап, пасықты өзінен 
төмен санады. Хақ Тағала сол діндардың бұл істеген ісін жақтырмастан, сол 
заманның пайғамбарына уахи жіберіп: «Ей, пайғамбар, бар, ана екі адамға 
хабар бер, менің құлдарыма қор көзімен қарағаны үшін Мен ана діндардың 
барлық құлшылығын жойдым, ғибадатын басынан жасасын, сондай-ақ өзін 
əлсіз байғұс санап, басқаларды өзінен артық көргені үшін ана пасықтың 
барша күнəсын кешірдім», – деп уахи жіберді. Пайғамбар келіп, жаңағы ха-
барды бұл екеуіне айтып еді, діндардың үстіндегі бұлт оның үстінен кетіп, 
пасықтың үстіне тұрды.
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Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) дұғасының ішінде мына дұға-
ны өте көп айтатын: «Ей, Бар Құдай, тəкаппардың іскенінен (тəкаппар-
лығынан) Саған сыйынамын», – деп айтатын еді жəне: «Кімде-кім тамұқтық 
адамға қарайын десе, өзі отырып, алайда айналасындағылар оның қызме-
тінде өре-тұрып, жүгіріп жүрсе, міне сол адамға қарасын», – деді. Пайғам-
бардан құрметті ешкім де жоқ еді, (солай бола тұра) пайғамбардың (Алла 
одан разы болсын) алдында сахабалар өре тұрмайтын еді, сондықтан да 
пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) сол істен (тəкаппарлықтан) қатты 
жиіркенетін еді.

Он екі адам Мұса пайғамбардың (Алланың оған сəлемі болсын) алды-
на келді. Біреуі: «Менің тоғыз атама дейін ақсүйек, құрметті əрі ізетті 
бай-бақуатты болатын, мен де солар секілді ел ішінде сыйлымын, əрі бай-
мын. Маған қарсы тұратындай сен кімсің?», – деді. Хақ Тағала пайғамбарға 
уахи жіберіп: «Ей, Мұса, жаңағы адамға «Сол тоғыз атаңмен қалайша мақ-
танып тұрсың, бəрі де тамұқта жатыр, сен де солар секілді тамұқтықсың», 
деп айт. Тамұқтық болған адаммен қалайша мақтануға болады?», – деді.

Мутриф деген біреу бар еді. (Өзі) діндар əрі тақуа болатын. Маңғазда-
нып жүрген Мухлиб деген халифаны көрді. Мутриф: «Ей, Мухлиб, мына 
жүрісіңнен Хақ Тағала жиіркенеді. Бұлайша маңғазданып жүрме, құл секіл-
ді иіліп жүр», – деп еді, Мухлиб: «Ей, Мутриф, сен менің кім екенімді біл-
мейсің бе? Маған қалайша мұндай сөз айтасың?», – деді. Мутриф: «Жақсы 
білемін, басында бір өлік су болатынсың, соңында өлексеге айналасың. Сол 
ортада бір нəжісті көтеріп жүрсің», – деді. Мухлиб өкініп, жаңағы жүрісін 
қойды.

Амал ибн Шайба айтады: «Сафа мен Маруа арасында сағи (тауап) етіп 
жүр едім. Қарасам, біреу қашырына отырып алыпты, айналасында құл-
дар мен қызметшілер жүгіріп жүр, мұсылмандарға кедергі келтіруде, (əрі) 
тəкаппарланып жүр екен. Қажылықты өтеп, Бағдатқа келгенімде жалаң бас, 
жалаң аяқ, міскін, ғаріп болып жүрген біреуді көрдім. Қарасам, Сафа мен 
Маруаның арасында тəкаппарланып жүрген адамға ұқсаттым. (Мен) оған: 
«Ей, дəруіш, Сафа мен Маруаның арасында қашыр мініп, айналаңда қыз-
метші мен құлдар толып жүрген жан емес пе едің?», – дедім. Ол: «Ия, мен 
сол адаммын. Қағбада, Хақ Тағаланың үйінде барша халық жалаң аяқ, жа-
лаң бас, ихрам киіп, міскіндікпен иіліп жүргенінде, мен болсам тəкаппар-
ланып, қасыма құлдар мен қызметшілер ертіп жүріппін. Мен иілетін жерде 
иіліп жүрмегендіктен де, Хақ Тағала мені осылайша қорлады. Халықтың 
бəрі құрметпен жүреді, мен болсам қор болып жүрмін», – деді».

Салман ибн Фарсидың қасында Құрайыш тайпасының арабтары (оны) 
мақтады. Салман Фарси (Алла одан разы болсын): «Мен өлік судан жара-
тылдым, бүгін-ертең өлім келеді, сол көрдің ішінде мен өлексе болып жата-
мын. Қиямет күні болғанда (сендік жəне жүректе бекіттік) амалдарымды та-
разыға тартып өлшейді. Егер құлшылығым жеңіл болып, күнəм ауыр болса, 
өте қор боламын. Егер құлшылығым ауыр басса, сол кезде жомарт боламын. 
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Əлі мəлім емес», – деп еді, жаңағы мақтаған арабтар ұялып, мақтауларын 
қойды.

Бір күні пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) жарандарымен бірге 
отыр еді, сахабалардың біреуі пайғамбарға (Алланың оған сəлемі болсын) 
қарсы келе жатты. Мына отырған сахаба(лар) жаңа келген адамды мақтап 
еді, пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) жаңағы келген адамға қарап: 
«Сендер мына келгенді мақтайсыңдар. Мен оның жүзінен шайтан уəсуəсінің 
əсерін көріп тұрмын», – деді. Жаңағы адам пайғамбардың (Алланың оған 
сəлемі болсын) қасына келіп отырып еді, пайғамбар (Алланың оған сəлемі 
болсын) жаңағы адамға: «Мен саған Тəңіріні шапағатшы етемін, тек шы-
ныңды айт, бізді көрген уақытыңда пайғамбардың (Алланың оған сəлемі 
болсын) қасында отырғандардың бəрінен де Хақ Тағаланың құзыретінде 
мен артықпын деген ой келді ме?», – деп сұрады. Ол адам: «Ей, Алланың 
елшісі, дұрыс айтасыз, көңілімде сондай ой болды», – деді. Пайғамбар (Ал-
ланың оған сəлемі болсын): «Ей, Бар Құдай, білген күнəларымнан Сенің 
құзыретіңде жарылқау тілеймін, білмеген күнəларымнан да Сенің құзы-
ретіңде жарылқау тілеймін», – деп Хақ Тағалаға сыйынып еді, сахабалар: 
«Ей, Алланың елшісі, сіз де күнəлардан қорқасыз ба?», – деді. Пайғамбар 
(Алланың оған сəлемі болсын): «Мұсылман пенденің көңілі Хақ Тағаланың 
қаһары мен мейірімі арасында толқып жүргенде мен қалайша алаңсыз бо-
лайын?! Қалай қаласа, солай қылады», – деді де, мына аятты оқыды. (Алла-
ның сөзі): «Уə бəдəлəһум миналлаһи мə лəм йəкуну йəхтəсибун». 

Мағынасы мынау: «Олар солай болады деп ойламаған нəрселер Тəңірі 
Тағаладан пайда болды».

Сақати (Алланың оған мейірімі болсын): «Егер біреу бір бостанға кірсе, 
жəне сол бостанның іші толған ағаш болса, əлемдегі құстардың бəрі сол 
ағаштарға қонақтап отырса, Хақ Тағаланың жарлығымен сол құстар жаңағы 
адамға: «Ассаламуғалейкүм, ей, Алланың досы», – десе, жаңағы адам өзін 
солай сезініп: «Мен əулие» екенмін деп ойласа, сол адам өз нəпсісінің құлы 
болған болады», – деген.

Əбу Сүлеймен Дарани (Алланың оған мейірімі болсын) «Пəлен əмір 
жаман отырыс жасап, жаман істермен айналысады», – деп есітті. Оның 
сонда барып, оны (əмірді) жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтармақ-
шы ойы болып: «Ол үлкен бек (адам). Мені өлтіріп жүрмесін», – деп өзін 
қайтарды. Жəне: «Өлтірсе, өлтіре берсін. Шейіт боламын», – деп шешті. 
Жəне: «Егер жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарсам, халықтың 
бəрі: «Мына Əбу Сүлеймен неткен ұлық адам. Сондай үлкен бекке насихат 
айтты», – деп мені мақтай бастаса, солардың мақтағанын шайтан көңіліме 
түсіріп, мені азғырып, ақыр соңында иманыма нұқсаны тиіп жүрмесін», – 
деп жақсылыққа шақырудан бас тартты.

Суфиян Саури (Алланың оған мейірімі болсын) сахабалардың біріне: 
«Егер біреу саған: «Сен неткен жаман адамсың», – деп айтса, оның сөзі-
не сенің ашуың келетін болса, сен расында да жаман адам болғаның, егер 
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ашуың келместен қайта оған: «Дұрыс айттың, мен өте жаман адаммын», – 
деп айтсаң, əрі өзің де «Əлемде менен өткен жаман адам жоқ шығар» деп 
ойласаң, содан кейін ғана жақсы адам боласың», – деді де: «Егер біреу 
барша халықтың мақтағанын жақсы көріп, сол халықтың жиіркенгенін жек 
көрсе, сол мұнапық (екіжүзді)», – деп айтты.

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Əрі тəкаппар, əрі залым бо-
лып, ұлы Тəңіріні ұмытқан құл – неткен жауыз құл десеңші!? Жүргенде 
кербеңдеп жүретін, өзін ұлық санап, ұлы Тəңіріні ұмытатын құл да неткен 
жауыз құл десеңші!? Өмірін ғапілдықпен өткізіп, көрде шіріп-сасып жата-
тынын ұмытқан құл да неткен жауыз құл десеңші!? Жəне халық арасында 
өзін ұлық санап, шектен асқан əрі сол (бір тамшы) ұрықтан жаратылғанын 
ұмытқан, сондай-ақ ақыры көрде шіритінін де ұмытқан құл да неткен жауыз 
құл десеңші!?», – деген. 

Харун əр-Рашидтің Рабиғ деген қазынашысы бар еді, біреуге тануқ (куə) 
болып еді. Куəлігін орындау үшін Əбу Жүсіп əл-Қазидың (Алланың оған 
мейірімі болсын) алдына келіп еді, Əбу Жүсіп оның куəлігін қабылдамады. 
Жаңағы Рабиғтың көңілі мұңға толып, Əбу Жүсіп əл-Қазиға: «Мен хали-
фаның сенімді адамымын, парақор, намаз оқымайтын адам емеспін. Менің 
көңілімді қалдырдыңыз. Мен халифаға айтайын», – деп барып, халифаға 
айтып еді, халифа Əбу Жүсіп əл-Қазиды шақырып алып: «Ей, Əбу Жүсіп, 
мына Рабиғ менің қазынашым əрі сенімді адамым. Мына Рабиғтың куəлігін 
неге қабылдамадың?», – деп сұрады. Əбу Жүсіп əл-Қази: «Ей, халифа, бір 
күні мен сіздің алдыңызда отырған уақытта Рабиғ: «Ей, халифа, мен сіздің 
құлыңызбын», – деп еді. Егер бұл Рабиғ расында сіздің құлыңыз болса, 
құлдың куəлігі шариғатта дұрыс болмайды, егер бұл құлыңыз болмастан, 
құлыңызбын деп өтірік айтқан болса, өтірікшінің де куəлігі шариғатта 
дұрыс болмайды», – деді. Харун əр-Рашид еш нəрсе дей алмайды. Содан 
кейін: «Ей, Əбу Жүсіп, егер мен қазылықта куəгер болсам, менің куəлігімді 
қабылдайтын ба едің?», – деп сұрап еді, Əбу Жүсіп (Алланың оған мейірімі 
болсын): «Сіздің де куəлігіңізді қабылдамайтын едім», – деді. 

Халифа: «Менің куəлігімді не үшін қабылдамайтын едің?», – деп сұрады.
Əбу Жүсіп (Алланың оған мейірімі болсын): «Қабылдамайтын себебім, 

сіз тəкаппарсыз, ал Тəңірі Тағала тəкаппарларды жақсы көрмейді. Себебі 
Кəлəмі (Құран) ішінде былай деп хабар берген. (Алланың сөзі): «Аллаһу лу 
йухиббул-мустəкбирин».

Сондай-ақ, тəкаппарлардың орны тамұқ. Себебі Кəлəмі (Құран) ішінде 
хабар беріп өткен. (Алланың сөзі): «Фəлəбисə мəсуəл-мутəкəббирин». 

Сондай-ақ, тəкаппар адам Хақтың құзыретінде пасық (адам), ал пасық-
тың куəлігі шариғатта дұрыс емес», – деді. Харун əр-Рашидтің жағдайы өз-
геріп, қатты қорқып: «Ей, Əбу Жүсіп, мен қандай тəкаппар екенімді айтып 
бер. Яғни тəкаппарлықтан құтылайын», – деп сұрады.

Əбу Жүсіп əл-Қази (Алланың оған мейірімі болсын): «Сенің тəкаппар-
лығыңның белгісі өз сарайыңның ішінен мешіт салыпсың, əрі имам мен 
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азаншы қойыпсың, өз қарамағыңдағылармен бірге сонда намаз оқисың, 
алайда ауыл халқы сол мешітке кіріп, онда намаз оқымайды. Егер тəкап-
пар болмағаныңда еді, ауылдың мешітіне бес (уақыт) намазға келетін едің, 
дəруіштердің сапына кіріп отыратын едің», – деді.

Харун əр-Рашид: «Ей, Əбу Жүсіп, дұрыс айтасың, тəубе еттім. Бүгіннен 
бастап олай жасамаймын», – деді. Сол мешітті қойып, ауыл мешітіне келіп, 
дəруіштердің сапына кіріп, намаз оқи бастап еді, Ибн Сəмəк (Алланың оған 
мейірімі болсын): «Ей, халифа, мына құрметіңнен осы құрметіңнің ішіндегі 
кішіпейілдігің артық», – деді де: «Ей, халифа, Хақ Тағала көрік берсе, жəне 
мал берсе, жəне құрмет берсе, сол адам көркінің ішінде таза болса, жəне 
малының ішінде жақсылық жасаса, құрметінің ішінде кішіпейіл болса, сол 
құл Хақ Тағаланың құзыретіндегі ерекшелерден болады», – деді. Харун 
əр-Рашид: «Қағаз алып келіңдер де, шейх Ибн Сəмəктің бұл айтқан сөзін 
жазып қойыңдар», – деп əмір берді.

Хасан Басридан (Алланың оған мейірімі болсын): «Ей, шейх, кішіпейіл-
дік деген қандай болады?», – деп сұрап еді, ол: «Кішіпейілдік деген үйден 
шықсаң, біреу саған қарсы кездессе, өзіңді сол адамнан төмен санасаң, жəне 
көңіліңде «Мына адам Хақ Тағаланың құзыретінде менен артық болар», деп 
ойласаң, (міне сол кішіпейілдік)», – деді. 

Мужаһид (Алланың оған мейірімі болсын): «Хақ Тағала топан сумен 
Нұх пайғамбардың (Алланың оған мейірімі болсын) қауымын опат еткен 
уақытта, Нұх пайғамбар мен оған иман келтіргендерді кемемен құтқарып 
еді. Нұх пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Мына əлемде бір қара 
жер болса, сонда тоқтасақ-қой», – деп сұрады. Сонда биік таулар бас кө-
теріп: «Нұх пайғамбардың кемесі бізде тоқтайды», – деді. Жади тауы аласа 
тау болатын (Сол тауды Жади жəне Жуди деп те атайды). Сол кішіпейілдік 
танытып: «Осыншама үлкен таулар бола тұрып, Нұх пайғамбардың кемесі 
маған қалай тоқтасын?», – деп үмітсіз болып еді, «Ей, Нұх, кемеңді Жади 
тауына бұр да, сонда жасаңдар», – деген Хақ Тағаладан жарлық болды. Хақ 
Тағала Нұх пайғамбар Жади тауына тоқтады деп Кəлəмі (Құран) ішінде бы-
лай деп хабар берді. (Алланың сөзі): «Уəстəуəт ´əлəл-жудии уə қилə бу´дəн 
лил-қəумиз-залиминə».

Баязид Бистами (Алланың оған мейірімі болсын): «Кімде-кімнің көңілін-
де жер бетінде менен де жаман адам бар деп ойласа, сол тəкаппар. Сол адам 
ақыр уақытында дүниеден күпірмен өтуі мүмкін, ал жаманмын деп сенген 
адам дүниеден иманмен өтуі мүмкін. Олай болса, (адам) өзін баршадан жа-
ман білуі керек, содан кейін тəкаппарлық кетер», – деген.

Ең алғаш тəкаппарлық қылған лағынет атқыр Ібіліс еді, Хақ Тағала бар-
ша періштелерге: «Адам пайғамбарға сəжде етіңдер», – деп əмір беріп еді, 
барша періштелер сəжде жасады. Тек Ібіліс сəжде жасамады. Хақ Тағала: 
«Ей, Ібіліс, не үшін Адамға сəжде жасамадың?», – деп сұрады. Ібіліс: «Мен 
Адамнан артықпын. Мені оттан жараттың, Адамды топырақтан жараттың», – 
деп тəкаппарлық танытты, содан опат болды.
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Əбу Жəһіл бір күні Əбу Тəліпке жарандарымен бірге келіп: «Ей, Əбу 
Тəліп, мына немере ағаңның баласы Мұхаммедтің қасыңа баруды қалаймыз, 
алайда естуімізше ертелі-кеш оның қасында жаман киім киген дəруіштер 
мен азат болған ғаріптер, яғни Білəл Хабаши, Сухейб Руми жəне Салман 
Фарси секілділер отырады екен. Біз Құрайыш тайпасының ақсүйектері мен 
бектері жəне сыйлы-абыройлы адамдары оның (Мұхаммедтің) сөзін тың-
дауды қалаймыз. Сонда осындай жаман киімділермен бірге отырайық па? 
Мұхаммедке айтыңыз, аналарды қасынан қусын, содан кейін біз келіп, оның 
сөзін тыңдайтын едік», – деді. Əбу Тəліп Мұхаммедке келіп: «Ей, Мұхам-
мед, мына ғаріптер мен дəуріштердің қамын жегенше, өз қауымың Құра-
йыштықтардың қамын ойлаған жақсы», – деп еді, Жебірейіл түсіп, мына 
аятты алып келді. (Алланың сөзі): «Уə лə тəтрудил-лəзинə йəд´унə раб-
баһум бил-ғəдəуəти уə уəл-´əшиин йуридунə уəжһəһу». 

Мағынасы мынау: «Ей, Мұхаммед, сол дəруіш сахабалар ертелі-кеш 
намаз оқумен, тəспі-тəһлил тартумен Жаратушыңды көп еске алады. Хақ 
Тағаланың разылығын сұрайды. Ондай жандарды қасыңнан қума, сондай-ақ 
мына Құрайыштықтардың сыртқы əлпетіне қарама, мына дəуріштердің ба-
тинына (жан-дүниесіне) қара». Осындай аят түскеннен кейін осы аяттың 
үкімімен оларға жауап бере тұрып: «Хақ Тағала оларды қасымнан қуума 
тыйым салды, оларды қасыңнан қума деді, – деп еді, олар: «Олармен бір 
мəжілісте отырайық, алайда, ей, Мұхаммед, бір нəрсе айтатын болсаң, біз-
ге қарап айт, оларға қарама», – деді. Сонда Жебірейіл түсіп, мына аятты 
алып келді. (Алланың сөзі): «Уəсбир нəфсəкə мə´əл-лəзинə йəд´унə раббəһум 
бил-ғəдəуəти уəл-´əшии йуридунə уəжһəһу уə лə тə´ду ´əйнəк ´əнһум туридə 
зинəтəл-хəйəтид-дуниə уə лə тути´ мəн əғфəлнə қəлбəһу ´əн зикринə уəт-
тəбə´ə һəуəһу уə кəнə əмруһу фурутəн». 

Мағынасы мынау: «Ей, Мұхаммед, ертелі-кеш Хақ Тағалаға дұға ететін, 
жəне Хақ Тағаланың разылығын сұрайтын сахабалармен нəпсіңді біріктір. 
Сондай-ақ, мəжілісте сөлейтін болсаң, дүниенің көркін қалаған халде екі 
көзің сол дəруіш сахабаларда болсын. Ей, Мұхаммед, олардың көңілін, бізді 
еске алудан ғапіл қылдық, олар өз нəпсісіне ерді, сондықтан да оларға бой 
берме. Олардың ісі шектен шықты. Ондай қауымға ерме, жəне ана дəруіш 
сахабалардан көзіңді алма, жəне солардың қамын же». Осындай жарлық 
келгеннен кейін пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) қашан да жа-
рандарына: «Ей, жарандарым, бір мұсылманды көретін болсаңдар, ол басы 
үрпек (үрпейген), жүзі солғын жəне екі жеңі жыртық киім киген біреу болса, 
(сол адам) Хақ Тағаладан уəдесін еске алып, не сұрайтын болса, Хақ Тағала 
оның тілегін ешбір қайтармастан қабылдайды, сертін ақиқатқа шығара-
ды», – деп айтатын. 
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ИСЛАМ

Алтын Орда тұсында дүниеге келген діни шығармалардың бірі – «Му-
ғинул мурид» («Мүридке көмекші»). Мұсылмандықтың негізгі ұстында-
ры мен сопылықтың сырлы əлемі өлең сөзбен өрнектелген бұл шығарма 
ХІV ғасырда Харезм аймағында дүниеге келген. Шығарма авторының аты 
Ислам. Автор жайында толыққанды мəлімет жоқ.

 «Муғинул муридтің» ғылыми айналымға түскен бірден бір жалғыз нұсқа 
Бұрсадағы Жазба жəне баспа ескі шығармалар кітапханасында сақталған. 
Шығарманы əр жылдары З.У.Тоған, Ф.Көпрүлү, Ж.Екман, А.Бодроглети, 
А.Караманоглы, Н.Халимов, Ч.Гөкленов, Р.Топарлы, М.Аргуншаһ секілді ға-
лымдар зерттеп, өз пікірлерін білдірген. 
Шығарманың һижри жыл санағы бойынша 713-ші жылы (1313 ж.) Ра-

мазан айында хатқа түскен. 
Шығарма бастан-аяқ төрттаған өлең формасымен жазылған. Жəді-

гердің ұйқасы аруз өлшеміне құрылған. Шығарма авторы дініміздің рүкін-
дері мен шариғаттың негізгі шарттарын өлең сөзбен жеткізуге ты-
рысқандықтан, оны қарапайым ұйқаспен беруді мақсат еткенға ұқсайды. 
Шығарма 407 төрттағаннан тұрады, яғни 1628 жол, сондай-ақ, туынды-
ның жалпы мазмұнын негізгі төрт бөлімнің аясында қарастыруға болады. 
Алғашқы бөлімде Алла мен елшісіне мадақ айтылған (1-48 жолға дейін), 

екінші жартысында шариғат шарттары сөз болса (49-1064 жолға дейін), 
үшінші жартысында сопылықтың сырлы əлемі өлең сөзбен өрнектелген 
(1065-1508 жолға дейін), соңғы жағында Аллаға шүкіршілік етіліп, кітап-
тың жазылу тарихы мен себебі ашып айтылған (1509-1628 жолға дейін). 

«Мүридке көмекші» шығармасы негізінен шариғат пен тариқат мəселе-
лерін қамтиды. Бастан-аяқ бір ұйқаспен жазылып шыққан бұл жыр жол-
дарында Исламның негізгі ұстындары иман, намаз, ораза, зекет мəселелері 
кеңінен қамтылған, сонымен бірге əрбір мұсылман үшін маңызды болып 
табылатын аң аулау, сауда-саттық, сыйлық беру, ұйықтау жəне əдеп 
мəселелері де жеке-жеке талданған. Шығарманың екінші бөлімі бүтіндей 
сопылыққа арналып, онда тариқат пен хақиқат мəселелері, кемелдікке 
жету жолындағы жүрек пен нəпсінің орны, сондай-ақ тариқатта жүру 
əдебі де көтерілген. Шығарманың аты айтып тұрғандай-ақ, бұл жəдігерді 
əрбір жеке тұлғаның əдеп кітабы десек те болады.
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«МҮРИТКЕ КӨМЕКШІДЕН» 
(«МУҒИНУЛ-МУРИД») ҮЗІНДІЛЕР

Илəһи, мадақ айтамын он мың саған,
Жараттың мені мұсылман, мүмін етіп.
Тек қана Өзің шынайы демеуші маған,
Тап болып қатты қалғанда мұңға кетіп.

Ей, Илəһім, құлыңа медет көмек бер,
Мұсылмандықпен адал ас жеуге себеп бер.
Мағрифат нұрға толтырғын менің көңлімді,
Жырласын тілім шынайылықпен Сен деп ер.

Сен ғана пəксің, жараттың жер-көк, күн-айды,
Бұл күз бен қысты, жазды да етіп тым жайлы,
Жоқтан бар жасау, барды бір пəсте жоқ қылу,
Құзырыңда Сенің халықты жасау шұрайлы.

Мадақ, мақтау, шүкірді де неше мақтады,
Бұл пенделерің, періште, жынды мақтады,
Олар айтқанындай мадақ, мақтау, шүкір деп,
Бар ма екен, кəне, Илəһиді айтқаны?

Жібердің жерге жүз жиырма төрт мыңды,
Расул, əнбие, басқалар да бар бек құнды,
Басқасын егер кемшін анық білмесең,
Басы Адам болар, Мұхаммед болды ең соңғы.

Хабар бергеніндей шынайы, пəк Кəлəм144ім,
Түмен мың мадақ жəне шексіз сəлемім,
Жеткізгін расул, əнбие рухтарына,
Жаратқаныма жеткейсің барлық сəлемім.

Бұл барша расул, əнбиелердің сардары,
Мұхаммед расул нағыз ол кіршіксіз ері,
Шүкір етеміз жалбарынып күні-түн,
Оның үмметі қылғанына бізді енді.

Бұл болмыс жаратылмағына себеп,
Болар Хəшими, біліңдер, асылы араб,
Алайда ол да ұрпағы сонау Адамның,
Расулдан артық құрметті жоқ насаб.

144 Құран
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Айтармыз түмен мың мадақ осы заман,
Жеткізген Тəңірісің, мұны да жеткіз бейкүмəн,
Илəһи, сол рас Расул құрметі үшін,
Ақыр уақытта айтып шығарғын иман.

Барша періште һəм бұл адам, пері, 
Мадақты айтқанындай айтса ері,
Айтармыз олар айтқанындай мадақ,
Мұхаммед Расулға расул өлшемі.

Бар жəне төрт сүйікті сахаба сонда,
Түмен мың осы ғуфран Ризуанға,
Əбу Бəкір, Фаруқ, ол Оспан, Əлі,
Олардың зікірімен табар жан маза.

Бар жəне отыз үш мың сахаба, жар,
Лайық болса Ризуан несібе жеткізер,
Тағы Мұстафадан бүгінге дейін,
Айтқан расул Хақ, Ие, Бір-у Бар145.

Иман туралы бап

Болғың келсе екі дүниеде аман,
Ақиқат көңілден келтіргін иман,
Иман жайлы сауалың болса егерде,
Біле-білгенімше қылайын баян.

Илану Иеге, періштелердің барына,
Расул, əнбие һəм оның кітаптарына,
Қиямет, тағдырға иланбақ болар иманнан, 
Ашылса осы иман тіліңнің ықырарына. 

Орындап мұны мүмін болар ол кісі,
Барша жарандар һəм осы барша тіші146,
Алайда, тағы құлақ сап тыңда ақылды ер,
Не нəрселерді білуі керек мүмін кісі.

Тазартқын мына тілді бəрінен бұрын,
Мақтау, мадаққа лайық болсын кейін,
«Лə илəһə» деп айт тазарсын тілің,
Ол «иллаллаһ» содан лəззат берсін.

145 бар жəне бір болған Алла
146 əйел кісі
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Біліп ал, енді «Лə илəһə» демек не болар, 
Иеден өзге Тəңір жоқ сені бай қылар,
Құрметті əрі өзіңе несібе беруші,
Бір Алладан өзге жоқ демек сол болар.

Бақ-береке, шаһадат нұрдан қалушы,
Хақиқатта Хаққа шын оқ атушы,
Болар жалған, ғайбат заһардан бетер,
Солар болмақ ауызға заһар салушы.

Шын көңілмен иман керек біл бұрын,
Тіл иманы одан ұстар ол орын,
Иман мен көңіл болса шын қашан,
Амалдың жасап көрсеткін жолын.

Көңіл мен иман жəне де ықырар тіл,
Шынайы болса амал көрікті қыл,
Тіліңдегі шаһадатты көңілмен айтсаң,
Амалмен иман түгелденді енді біл. 

Бұл үшеуі бірігіп болады иман,
Бар бейнеге ендігі керегі жан.
Амалдан рия һəм тіліңнен айла,
Көңілден айтқан кек болады жан.

Бұл жанмен тірі жаран жəне өлмес,
Жан қадрін əрбір кісі біле бермес,
Егер екіжүзділікпен амал қылсаң,
Хабар ап жаннан, жаманнан əсер болмас.

Егерде болса осындай таза иман,
Діндар болар мүмін орны жинан147,
Шаһадаты жолбасшы, береке жолдас,
Бұған Ислам, ақиқат ихсан нышан.

Бұл үкімді шын сеніммен қылатын, 
Орындамақ Ислам болар бұл йақын148,
Тапқанда Исламды ихсан жақта,
Болар осы мүмін «Минəл-муттəқин»149.

147 жұмақтың көпше түрі, жұмақтар деген мағынада
148 анық
149 «діндарлардың қатарынан»
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Ихсанның не екенін сен сұрасаң,
Иеге көргендей боп құлшылық қылсаң,
Көріп тұрар Ол сені, сен көрмесең де,
Бұл сырдың шындығына бек тұрарсың.

Ол кісі сипатында болса қашан,
Болады «ихсан иесі һəм асылы иман»,
«Жақсылардан жақыны» деді Хақ,
Өйткені құл болды ол марқұм, бейкүмəн.

Ей, ихсан иесі, естіп, білгін өзің,
Аманат қол, құлақ, тіл һəм көзің,
Көңіліңді таза ұста қиянаттан,
Қиямет күн шалқиды айдын жүзің.

Хақ мағрифаты жəне Мұхаммедтің 
елшілігі туралы бап

Көңілімде сауалым бар қояр саған,
Қалайша Хақты білдің айтқын маған,
Теңдессіз Жаратушы, тек қана Сол,
Қалайша мен иландым рас Оған.

Болмаған үй ұстасыз, біл, содан,
Бір тамшыдан жаратты сендей жамал,
Ойға салып қарашы өз-өзіңе,
Ашылғай кереметі Зулжалал150.

Ұқсасы жоқ шынында, баршадан таза,
Тұрақ, мекен жəне заманнан ада,
Біреулер уайым, ой-хайалға түсер,
Сол себептен пəк кіршіксіз таза. 

Керек емес есітер құлақ, көз бен тіл,
Қажет емес Оған бұлар анық біл,
Иландым Оның жалғыз екеніне,
Бар болса сауал басқа өзгеге қыл.

Тағы сауал – ол Хақ елшісі болар,
Иландым, оған енді дəлел не бар?
Болады көп дəлелді келтіруге,
Ұққайсың ол хабарды Хақтан алар.

150 ұлы, Алланың ұлы сипаттарының бірі
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Ишаратымен қақ бөлінді ай аспанда,
Тілге келіп сөйледі бұл тастарда,
Сол заманда ансари ұландары
Өліп қайта тірілді жай шашқанда.

Расул Хақ елшісі алғын қабыл,
Хабар берді Алла жəне Расул,
Расулға Ие берді мың мұғжиза,
Жетер сол саған енді Кəлəм151 бұл.

Талаптансаң көбірек білейін деп,
Мұрат қылсаң мақсатқа жетейін деп,
Иенің зікрін сал, саған ашар,
Жасың тынбас тұрсаң да күлейін деп.

Жырақтық болар сонда күлген кісі,
Жақындарға қараса көрінбес тіші152,
Саған неден еркі қалап, көңіл көтерер,
Алайда білмессің сен, бұл хазірет ісі.

Жақындарға болар бауырлар кəуап,
Жыраққа тамаша бұл чəң153 мен рубаб154,
Расында Расулдай ғажап жан жоқ, 
Сондықтан болар бір бұтақ бұл шəбаб155.

Алайда шаш, сақал ақ білдірген кəрі,
Тағы ниетке мен дейді жетсе бəрі,
Болмады ма қылған бұл тəубең рас,
Қор боласың шынында одан да ары.

Мəсəлəлер туралы бап

Он екі парыз алыңдар бұл сабақ,
Мұны білген мүміндер де тұрар сақ, 
Намаздың сырты алты, тағы алты іші,
Намаздың ішінде болар білмек Хақ.

Əуелі əурет жауып һəм жуынбақ,
Намазда тəн менен киім таза болмақ,

151 Құран
152 əйел адам
153 46 сым пернесі бар музыкалық аспап
154 музыкалық аспап
155 жас ұлан
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Уақытында тұрғайсың қыблаға,
Ниетті шын ықыласпен керек қылмақ.

Намазда айтып тəкбір, еткін қиям,
Үш қырағат, төрт рукуғпен болар тамам,
Бес сужуд156, ташаһудпен алты болар,
Он екі осы амалмен қылғын тамам.

Кіндік пен тізе арасы əурет болар,
Шариғатта тізені толық жабар,
Жуынуда білгейсің төрт парыз бар, 
Алла сөзі ішінде Хақ берер хабар.
 
Біріншісі – бет жумақ, кейін қолды,
Шынтаққа дейін тағы ұмытпа оны. 
Үшінші – тартқаннан соң басқа мəсі,
Тобыққа дейін аяқты жуған оңды.

Əйелдердің жүзінен басқа жері,
Əурет болып табылар ашпас енді,
Жасырғандай өзге де жарандардан,
Əйелдерге, қыздарға ашпаса игі.

Тізеге дейін аяғын, білек басы,
Көрмеу керек үзірлі қарабас кісі,
Қарын, арқа, тізесін көрсетпесін,
Егер болса пенде осындай тіші157.

Бұл тəнде осыншама əурет болар,
Жасырмақ өзгелерден парыз болар,
Ашар болса, һəм біреу көрер болса,
Лайық көрсе күнə, күпірге барар. 

Бөлім

Жуынуды бұзатын он бес мең бар,
Оқушым, жадқа тұтып, сен біліп ал.
Су таусылу, мəни һəм уəди, жел шығару, 
Мəзи, ірің, сары су һəм қан ағу,

156 сəжделер
157 əйел адам
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Мас болу, естен тану, өсек тыңдау,
Осылар болады екен он меңі дəл.

Сүйеніп ұйықтап жатып жел шығарсаң,
Бұзылар мұндай шақта жуынған жан.
Ұйықтағанда сəжде етіп берік болса,
Мұндайда жуынғаның бұзылмас һəм.

Сандырақ, ауыз тола құсса кісі,
Тола сөз айтпай ұстап құсуы,
Намазда қатты күлу һəм бұзады,
Күлмей-ақ ебедейсіз ашылса тісі.

Егерде ысып əбден жуынғаннан,
Бастағы жара ашылып, көрінсе қан,
Ашылған сол жерінен тұрмаса ағып,
Сары су, һəм іріңнен болмас зиян.

Тыйылмаса су не ірің, қан бірден,
Бес уақытта бес жуынса болар тамам,
Сол жуыну ол уақыт ішінде дұрыс,
Бола білмейді осы сипатты имам.

Жара не бастан ірің, қан ағып,
Тиер болса тəннің сағына тамып,
Жалқаулыққа салынбағын сен онда,
Жуынуды бұзар, білгін бұл анық,

Мəни, шаһуат, оны барша біледі,
Уəди су төгерде соңынан келеді,
Мəзи ойнағанда келер мүшесін,
Уəди һəм мəзи су төгеді.

Бұзылса жуыну, жуын қайтадан,
Жуынумен сақталып тұрмақ аман,
Ие құзыретінде күнəлі болар,
Жуынусыз өткізсе кісі бір заман.

Жуынудың соңынша екі рет кетер,
Артынша дұға қып, тілек қол көтер,
Қабыл қылар Раббы күмəн қылмағын,
Дұғаңыз Оның құлағына жетер.
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Таяммум бөлімі

Он екі мың аршын158 болар бір йығаш159,
Мұның үштен бірі ашық болды паш,
Бірін санаса төрт мың болар аршыны,
Қияс қылса көңілің көзін ізгі аш.

Таяммум қажет егерде су болмаса,
Йығаш үште бірден жақын болмаса,
Таяммумды білгің келсе, тыңдап ал,
Айта жүргін білмес тағы жанға аса.

Қылып ниет екі қолың жерге ұр,
Алақанды жүзіңе тамам жеткіз,
Екінші ұр тағы сол алақанмен оң,
Денеңде жуар жердің бəріне сүр.

Тағы оң алақанмен сол жақ қолыңыз,
Бұны қылар болса бұған да қылыңыз,
Жуынуға жəне осылай жетерін біл,
Ақиқат, мұны анық шын деп біліңіз.

Өлікке таяммум керек ол тағы,
Бірақ үш рет болады оның сипауы,
Бір соғып жүзін сипа, екінші оң қолын,
Үшінші соқ, сол қолын сипағын енді.

Хабар берді Алла Құраны бізге,
Таяммум қылыңдар деп таза жер үсті,
Тағы не болса да бұл жер жынысынан,
Ханифа қасында таяммум орынды.

Күйген күл судай таза болмайды, 
Нəжісті жерге күмəнің тағы қалмайды,
Ұстар құмды Жақып рəуа Шафиғи,
Топырақтан өзгені лайық қылмайды.

Бөлім
 

Намазда адам күдікке салынса бірер,
Бұзып оны намазға қайта кірер.
Мұндай күдік қайта-қайта қайталанса, 
Шариғат білімімен оны түзер.

158 аршын, кез – 68 см-ге тең ұзындық өлшемі
159 ұзындық өлшемі
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Неше рет күдік келер болса егер біл,
Намаздың негізін оның үстіне қыл,
Шатаспас үшін ұста өзіңді нық,
Ғибадатта жараспас осалдық бұл.

Күмəн болса екі рақағаттың бірі,
Егер үшеу болса, ол екі бір жолы,
Төртеу болса, үшеу боп саналады,
Жасалар қалай есті оның шешімі.

Егер таң намазында болса бұл күдік,
Бір дегенде ташаһуд керек оған анық,
Ақшамда болса бірақ екінші жетер,
Ташаһудке отырып жəне тұру тəркі.

Тағы бір оған һəм бұған жаңағы,
Неше болар онда кейін санағын,
Бесін, құптан, екінтіде күдік болса,
Орындалар рақағат қалай жаңағы?

Əуелі алдыменен екіншісін жетір,
Тағы одан кейін ташаһуд жетір,
Анық екі дегенде һəм осылай,
Тағы бірді жəне намазың бітір.

Анық үш дегенде орында оны,
Тағы отырып көп орында төрт саны,
Анық төрт дегенде отырғын қайт,
Тұрып жəне рақағат орында нұқсаны(н).

Бұл күдік түссе рақағат отыр санынша,
Дұрысырақ қаулы бұл осылай орында,
Бөлімнің басынан соңына қайсы,
Сурет түссе сəһу сəждені орында.

Бөлім

Имамға рукуғда егер ермесе,
Имаммен белін бүгіп тұрмаса,
Қалайша орындадым деп айтады,
Шарттары оның түгел болмаса.

Рукуғ жасап, рақағат орындар бəрін,
Имаммен жəне ұюшылар əман.
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Рақағат ішінде рукуғ үкімі бар,
Орындау керек, ұмытсаң қиям.

Қалып қойса рақағатта екі сəжде,
Сол рақағат ішінде кеңпейіл, сəжде,
Бұрынғыларда қалса егер бұлар,
Орында рақағатын ықыласпен сонда.

Қалса егер бір сəжде оны жаса,
Осыменен рақағат толық аса,
Рақағатта бір сəжде қалар болса,
Хош болады ниетпен дұрыстаса.

Рақағат орындау қажет əман,
Намазы дұрыс жанда болмас күмəн,
Ілімменен болса егер амал көркі,
Адасуға ешқашан жол бермес һəм.

Құнт қалса, түсінсе рукуғда кісі,
Қайта-қайта қойылар сəждеге басы,
Рукуғ – парыз, ал құнт – уəжіп болар,
Уəжіптен артығырақ парыз ісі.

Құнтқа рукуғдан қайтсаң солай,
Құнттан сужуд160қа қайту болар оңай,
Орындау рукуғты намаз бұзбас,
Сəһу сəждемен орындау тіптен оңай.

Бөлім

Намазың қаза болса жүріп жол,
Күн шығарда оқу емес қол,
Күн батар шақта тағы сол күні
Екінтіде болар лайық ол.

Таң атқаннан кейін нəпіл намаз,
Шариғатта мəкрүһ, ей, сахиб нияз161,
Екінті намазда орындаған жөн,
Нəпілді мəкрүһ көп болсын, аз.

Бір-бірінің соңынан намаз,
Оқымақ парыз қаза болса аз,

160 сəжделерге
161 дұға жасаушы 
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Көп қаза қылу, оны не ұмыту,
Бұзар тəртібін, оқушы намаз.

Қаза бес не төрт, үш, екі не бір,
Уақытында болса егер оқыр,
Болады екен бұл бүтін намаз,
Түсінген жанға қаза уақыты сыр. 

Мұсылман намаз қаза қылмағы,
Тамұқта болар ұзақ қалмағы,
Бір қаза намаз сексен жыл татып,
Тамұқта қазаң азап болмағы.

Бір намазды себепсізден ету қаза,
Тең болады жетпіс шақты ол зина,
Анамен Бəйтул-хəрам ішінде ер,
Жасағандай тартасың сен жаза. 

Бөлім

Бір кісі ұстар болса жігерді,
Күдік күнінде ораза ниеті,
Нəпіл деп қылар болсаң тағы ниет, 
Ораза күдік күнінде хас сүннеті.

Отызыншы түнінде Бəрат бəрі,
Қажетпен тысқа шықса үлкен-кіші,
Ораза айын қалау сүннет болар,
Тəн-жан құлдық Расул сүннеті.

Таң ағарса, ораза уақыты ол,
Жеп-ішу, жақындасу болмайды жол,
Күн батқанша егер сен ұстар болсаң,
Лайық болдың, енді халалыңды қыл. 

Дұрыс болмас ораза ниетсізден,
Білгейсің сондықтан да ниет сөзін,
«Ораза ертең тұтам» – деп білмегі,
Ниетке бұрғандығы өзі-өзін. 

Қаза нəзірі күдіксіз, саум-и зиһар, 
Не кəффəрат үшбу ораза кім тұтар?
Таң атпастан бұрын керек ниеті,
Дəлел ораза тұтуға сол күн жарар.
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Парыз уақыты не нақыл ниеті,
Анық нəзір үш ораза дұрысы,
Түнде күндіз зауалдан бұрын қылса,
Дұрыс болар осынау үш ниеті.

Оразаны бұзар жемек, ішпек тағы,
Жақындық əйелменен һəм, муттақи162!
Істесе біле тұра уəжіп кəффəрат,
Ұмытқанда бұзылмас ораза ақы.

Жар құшып, өпсе жігіт оразадар163,
Шығып кетсе шауһаты ораза бұзар,
Кəрі өпсе, құшса зиян қылмайды,
Шариғат иман болса үзірлі ұстар.

Көз салғаннан шаһуат атып шықпағы,
Оразаны бұзбайды һəм сызып ағуы,
Шариғатта үзірлі ораза бұзбайды,
Əдеп болмас əдейілеп қарағаны.

Сəресі ойлап жесе таң атты шына-ақ, 
Күн шыққанда болады сауабы сынық,
Күн батты деп батпастан ауыз ашсаң,
Кəффəрат болар оның жауабы анық.

Берілер екі батпан пітір бидайы,
Өзінен һəм құлынан кісінің байы,
Тағы да жас өспірім ұл-қызынан,
Аяқталған шағында ораза айы.

Ораза айында бергені дұрыс болар, 
Пақыр не бейшараға үлестіріп берер,
Оразаң қабыл болмас мұны бермей,
Көк пен жер арасында қалқып тұрар.

Бөлім

Сапар шығу үш күн, тағы үш түні,
Жаяу не түйеменен жүрсе мұны,
Мүсəпір сапар кезде жегені дұрыс,
Қылар екі рақағат, біліңдер, төртті.

162 ей, діндар!
163 ораза ұстаған 
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Сапарда жеген дұрыс, тұтса игі,
Екі рақағат намазын оқыса игі,
Шын көңілмен күні-түн тілек тілеп,
Құзыретіне Иенің бас исе игі.

Сапардан егер болса кемшілік үлкен, 
Қашанда жол жүрсе муқим164 ол тіптен,
Сапарының шегіне жетпей егер,
Кері қайтса болады мүсəпір муқим.

Егерде бір мақамда тұрса ниеті,
Мүсəпір қылар болса, біл уақыты,
Күні-түні он бес муқим165 болар ол,
Мекен болса қабыл аман тұрғаны.

Муқимдықтан кемшін, біл, уақытты,
Егер болса тұрғылықты кісі ниеті,
Сапарда ол мүсəпір муқим болмас,
Қанша тұрса өтпес сапар уақыты.
 
Муқимдықта болса намаз қалғаны,
Муқимдықтай сапарда дұрыс қылғаны,
Сапар ішінде қалған намазын муқим,
Сапар үкімі оқыса орындалғаны.

Мүсəпір муқимға ұйып қылар,
Төрт рақағат намаз парыз болар, 
Қаза етсе ұйығанмен дұрыс болмас,
Бір-біріне қарсылық қылар.

Мүсəпірге ұйыса муқим соң тұрып,
Намазын жеткізеді жалғыз оқып,
Төрт мүсəпір кісі оқымақтығы,
Дұрыс болар ортада оқу отырып.

Дұрыс болмас ортада отырмастан,
Мүсəпірдің оқуы жалғыз бастан,
Муқимдарға орта, мүсəпірге соң,
Ташаһуд болар, шығарма мұны бастан.

Муқим мəсісі күні-түн ол кебісте,
Мүсəпірге үш күні-түн келісте,

164 тұрғылықты адам, яғни сапарға шықпаған жан
165 тұрғылықты адам, яғни сапарға шықпаған жан
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Қай сəтте бұзылса мəсі үсті,
Хабар берді шариғат иесі бізге.

Кебісте тесік болса бармақ ұшы,
Лайық бола алмайды бұл мəсісі,
Қоншында кездессе зиян қылмас,
Сөгілген һəм тесік бір нешесі.

Зекет бабы
 

Зекет – парыз ораза, намаздайын,
Түмен малдан берген зекет игі əрдайым,
Жиырмадан азайып жарты берсең,
Екі дүние жеңісіндей мүлік дайын.

Жүз алтын зекеті бұл – екі бучук166,
Жиырма бес мыңында болар ашық,
Ғапілдарды сараңдық аздырады, 
Білер ме құтылмасын олар қашып.

Нисаб167 болып өткізсе бір жыл тамам,
Малдан зекет қалса егер болар харам,
Нисаб рахатын көрерсің кейін,
Жиырма алтын тұтады жыл сəлем.

Екі жүз дирһəмда зекет бес дирһəм,
Бере білсе таупық пен ілтипат кəрəм168,
Мал дүние, мемлекет бəрі өткінші,
Қарұнның, кəне, малы маңыраған?

Алтын, күміс бұлар тек аяқ шалар,
Қылады бай, патшаны бейшаралар,
Бермесе олар бұдан егер зекет,
Қосылар қатарына шарасыздар.

Егер болса алтын, күміс тастары,
Зекет берсе артар көңіл нұрлары,
Харам болып немесе зекет бермесе,
Тамұқтан шұңқыр оларды күтіп тұрғаны.

166 жарым
167 зекеттегі өлшем бірлігі
168 жомарттық
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Білезік, жүзік не алқадан нисаб,
Сырға не тағыншақтардан есеп,
Бермесе таусылмас азапқа түсер, 
Баршасынан берсе игі зекет,

Зат, құл, астық, тауар, сиыр, жүзі,
Қашыр һəм есекте зекеттің сөзі,
Ұстар болса бұларды сатпақ үшін,
Берер баршасынан зекеттің көзі.

Нисаб болса құрбан уəжіп қылмағы,
Намаз, оразадай обал болар қалмағы,
Құрбан, намаз, ораза һəм зекет,
Мұрат ол тамұқтан азат болмағы.

Қой, ешкіні құрбан қылса жарайды,
Аяғы ақсақ, болмасын соқыр қайдағы, 
Ақсақ, соқыр құрбандыққа жатпайды,
Құлағында кеміс болса қалай да.

Бермесе зекет егер кім малына сай,
Құлшылығы қабылмас болмас ұдай.
Көзіне құяр ерітіп сол зекетін,
Оған иман, Ислам пайда қылмағай.

Бет-жүзін жауып, байлайды қабырғаларын,
Арқанға шандып, жатқызып қойып от жалын,
Басады жүзін меңін отқа қаратып,
Басына құяр тамұқ от майын.

 
Бөлім

Отыз сиырда зекетің бұзау болар,
Қырықта зекетіңе тана жарар,
Үстіне оның тағы он қосылса,
Үлесіне жатады мал төрт жасар.

Егерде қосылса он бұған тағы,
Төрт жасар мал берерің оған дағы.
Қырықтан алпыс басқа дейін есеп,
Дəл осы есеппенен болар бəрі.

Алпысқа дейін ғана болсаң ұстар,
Бір тана үстіне оның қоссаң жарар. 
Керек болса фəни беріп, бақи ал,
Ханифа сөзін ұста, басың құтқар.
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Тəбиғ не, мусинна не, білу керек, 
Сиырдан беретұғын кезде зекет.
Тəбиғ – жас толтырған бұзау аты,
Мусинна – ол үш жастағы сиыр дер ек.

Алпысқа толған болса сиыр саны, 
Екі тəбиғ бергенің жөн болады. 
Жетпіс болса мусиннə тағы тəбиғ,
Беру керек, зекеттің бұл пəрмені. 

Бергейсің еш кемітпей табиғ санын,
Мусинна да болғанмен өзің малың.
Бұл берген мусиннаң мен табиғ үшін,
Ақиретте болады тыныш жаның.

Бөлім
 

Қырық қойдан берілер бір қой зекет,
Жүз жиырма қойға шейін осы жетед.
Одан артса бергейсің екі бас мал,
Екі жүзге дейін бұл болады есеп. 

Екі жүзден асса егер үш қой бергін,
Төрт жүз басқа жеткенше осы, сенгін.
Одан асқан əр жүзге бір қойды қос,
Бұл есеп болар түмен мыңға дейін.

Болса да бота, бұзау, қозы қанша,
Əлиф, мим болмас оған зекет сонша. 
Бұл сөзді айтқан екен Əбу Жүсіп,
Ұққайсың сөздерімді ел-жұрт барша.

 
Əдеп туралы бап

Тариқат жолында жолбасшы əдеп,
Жолбасшымен жолға кірмек қажет,
Мақамға жету саған керек болса,
Əдеп сақта, сені де сақтар əдеп.

Құлақ болғын əуелі ашылғанша тіл,
Ашылса айтқын: Амал осыны қыл,
Хадис, нас ол илһəм Раббанидан,
Сөзімнің жалғаны жоқ, сен мұны біл.
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Келер болса шайқы қызметіне мүрит,
Шайқыдан қалар болса һəм көп мүрит,
Көріскенде шайқыны қатты қыспа,
Шайқыға зиян етпес көрісе білер мүрит.

Шешіп тастап көрісу керек белді,
Кеудесіне тигізесің сен кеудеңді.
Таза сенім, көрікті əдеппенен,
Жүрген жанның мінезі шын көркем-ді.

Қол алысқан шақта еш сілкімегін,
Төгілмес одан күнə ілкідегі.
Жазықты деп білсең де мүрит шайқы,
Жараспас оны бұлай сілкілеуің.

Мүрит шайқы келсе егер дəл жаныңа,
Шығуға тырысқайсың сол жағына.
Маңдаймен жалғыз Хаққа сəлем қылар,
Келесі де шығып кет оң жағына.

Кінəлі болу, болмау мүрит хəлі,
Қадам екі себептен емес сəтті,
Сол жағынан баруға тырыспағын,
Оң жағынан барғаның болмас сəтті.

Келмесе бұлай мүрит кінəлі болар,
Қашан да назардан ол жырақ тұрар,
Мұндай жай ақылдасып шешілген-ді,
Оң жағынан барғанды дұрыс қылар.

Себепсіз асығыс еш қадам баспа,
Мақсатыңнан ешқашан жырақ қашпа.
Асығыстық пида етер көп нəрсені,
Сұрамағын мұнымен Хақтан басқа.

Жүрген дұрыс əрқашан əдеп біліп,
Əдепсіз жеңіс болмас қызмет қылып,
Əдепсіз жасасаң да мың қызмет,
Заяға кетіреді бейəдептік.

Мүсəпірдің ахуалын болсаң сұрар,
Сəлем дастарқаннан кейін болар,
Сусындап, ол аптығын басқаннан соң,
Жол білмек əрқашанда жөн боп тұрар.
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Тағы да тамақ жеуде əдеп болар,
Тамақ жеуші оң тізерлеп бек отырар.
Тамақты зікір тұзбен бастау сүннет,
Сапасын тамағыңның ол арттырар. 

Аузыңа салған асты шайнағын көп,
Назар салып асыңды ойлағын бек.
Жеп болған соң қол жуып, соңында һəм,
Аузы шайып, айтқайсың «Аллаға шүкір» деп.

Су ішкенде үш бөліп ішкен дұрысы,
Асығыстық əдеп емес болмас жөні,
Қадірің төгілген сол сумен кетер,
Төгілген су салады əуреге сені.

Мүрит кірсе мешіт не ханақаһ169қа ол,
Кіргейсің оң аяқпен, шыққанда сол. 
Керек үй зиярат мақамдарына,
Кірген соң тік жүретін болар бұл жол.

Сол аяқпен аттағын əжетхананы,
Сол қолмен сүрт, бұл дағы қажет болады.
Шығарда оң аяқпен шыққан дұрыс,
Бұл айтқаным өзіңе əдеп болады.

Сақтағын шариғаттың үкімдерін,
Тариқаттың əдебін бүтіндедім.
Қаулыны мақұл көріп амал қылсаң,
Болады нағыз осы күтінгенің.

Хаққа шүкіршілік ету жəне қасиетті 
адамдарды еске алу туралы бап

Бар мадақ түмен мың Жаратқанға,
Жалғыз-ақ Бар, баршаны жаратқан да,
Əмірімен бар ғалам айналады,
Үкімімен жер де тұр қара аспанда. 

Жəне үш жүз он үш нəби170, расул, 
Баршасы Расулдан расул еді кулл171,
Баршасы бұл жаһанның жаны еді,
Жаһан жаны шынымен Хаққа ол құл.

169 ханака
170 пайғамбар
171 бəрі



174

Жарандар болар еді əлемге жан,
Əлем болмас жарандар бітсе қашан,
Осындай жарандардың дұғасымен,
Амандықта тұрғаны барша жаһан.

Шынайы жарандардың жүрер жолы,
Білген жөн, Баба еді ақиқат уəли172,
Алаулап хайыр-ихсанменен жүрген,
Бостанында зікірдің қажет бұлбұлы.

Əлемге қорған болған өз жігері,
Дұғасы еді олардың бар дəулеті,
Тариқат жолдарында жүрген жаран,
Ұстайтын Баба жаранның сүннетін.

Халайық арасында періштедей киелі, 
Аяғы қиям, болған рукуғ һəм сəждесі,
Кеудесі нəзіктік пен мейірімге толы,
Өзімен пайда болып еді бұл енді.

Туыстық, бұл керемет ғибадаттары,
Шертеді түрлі сырды ишаралары,
Шынайы əлем қутб173ы əулиелер асылы,
Аулаушы көңілдерді ирадаттары.

Қасиетті жаннан мынау ғибрат ашып,
Түмен түрлі шабыттан жауһар шашып,
Тариқат жолында шынайы діндар,
Болатын өзіне сансыз хижаб нəсіп. 

Хақиқаттың үстіне шын қадам етіп,
Барша нұр мен зұлмат хижабынан өтіп,
Өзі еді бал мен шекер ұсынушы,
Неше түрлі алуан заһарлар жұтып.

Əлемде ұқсайтын жан бар ма өзіңе, 
Болмысы қызмет еткен ғалам тезіне, 
Ғалам қызмет армандар еш теңі жоқ,
Болмыс рухы Ризуанға наз айтар кезінде.

Сипатын айтуға еш тіл жетпейді,
Бір сəтке тыным таппай өбектейді.
Бүгінде бар ма екен сондай бір жан,
Көрдің бе, айтшы достым, құрмет бейне.

172 дос, яғни əулие деген мағынада
173 əулие
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Ол Жаратушы шабытын жорушы,
Періштедей қашанда ояу тұрушы, 
Шариғат, тариқат, хақиқатты айтып,
Хақиқатқа шынайы ол барушы.

Үнемі күндіз-түні, таң сəрі дұғада,
Барша бұлбұл өткендей жаз болса да,
Ілтипат көрсетіп сыпайылықпен,
Жүреді ақиқат айтып дəйім жатса да.

Көрсе өзін көңілде артып сапа, 
Бұзықтық кетер еді, кек, һəм жапа,
Өз сүннеті өзіне көп жапа қылса,
Жазасы жапаға оны жеткізбек опа.

Көрікті мінездерде сыпайылық болар,
Сыпайылыққа бұл бақыт, береке қонар,
Шариғат, тариқат, хақиқат жолы,
Тəкəппар, менмендікті лақтырмақ болар.

Білімімен биік боп ғалымдар шығар,
Өзгелер надан деп өсек қылар,
Білімі бар бойында ол Мұсадай,
Надан деуге қалайша Қызыр тұрар.

Сырт көз хижабы бұл кірпік, қабақ,
Ішкі көзге хижаб жоқ бұл жеті қабат,
Ұстаз болар Хақ көңіл медресе,
Кетіп ақыл һəм таным алар сабақ....

Сауап түскен болса бұл Раб174тан `əта175,
Қаламымнан кетсе түзете көр қате,
Жігіттер, жан біткеннің бəрі бауыр,
Керек қылса шапағат ұлықтар ата.

Ие берді таупық бірнеше кəлəм176,
Ораза айы ішінде жазылды содан,
Жеті жүз он үшінші жыл еді бұл,
Сəлəмун `əлəйкум, `əлейкум сəлəм.

174 Жаратушы
175 сыйлық, тарту
176 сөз
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СƏЙФ САРАИ

Алтын Орда тұсында дүниеге келген əдеби жəдігерлердің бірі – «Гули-
стан бит-турки» («Түркише Гүлістан»). Авторы – Сəйф Сараи. Парсы 
шайыры Муслəхəддин Сағди Ширазидың «Гүлістанын» түркі ақыны 
Сараи 1391 жылы сəтті аударып шыққан. Сəйф Сараи туралы толық 
мəлімет жоқ. Жəдігер біздің заманымызға дейін жалғыз нұсқада жеткен 
(Лейден нұсқасы). Кейіннен осы нұсқаның түпнұсқасын Хатиб Усманов 
пен Зайнаб Максудова баспаға дайындап, 1980 жылы жарыққа шығарған. 
Сондай-ақ, хаттат Р.Қадыров бұл шығарманы əдемі хұснихатпен қайта 
көшіріп шықты. 
Ортағасырлық ескерткішті əр жылдары Р.Дози, Т.Йозеф, Ə.Нəжіп, 

Ф.Узлук, Э.Фазылов, Х.Миннегулов, Ə.Караманоғлы, А.Қыраубаева, Н.Ке-
лімбетов, Х.Сүйіншəлиев, С.Талжанов, Ə.Керімұлы, А.Əлібекұлы секілді ға-
лымдар зерттеп, шығарманың тілдік һəм көркемдік ерекшелігі туралы өз 
пікірлерін білдірген. А.Қыраубаева ескерткіштерден жекелеген үзінділерді 
«Ежелгі дəуір əдебиеті» хрестоматиясында бастырса, түркітанушы ға-
лым Ə.Керімұлы шығарманы бастан-аяқ аударып, баспаға ұсынғанын ерек-
ше атап өткен жөн.
Адамзат баласын ізгілік пен қайырымдылыққа шақыратын бұл туын-

дыда, негізінен, көркем мінез мəселелері кеңінен қозғалған. Адамгершілік, 
қанағат, сүйіспеншілік секілді асыл қасиеттермен бірге, тəлім-тəрбие 
мəселесіне де ерекше назар аударылады. Шығарма іштей сегіз баптан 
тұрады:
Бірінші бап – Патшалар туралы;
Екінші бап – Дəруіштердің əдет-ғұрпы туралы;
Үшінші бап – Адамгершілік жəне қанағат туралы;
Төртінші бап – Үндемеудің пайдасы туралы;
Бесінші бап – Сүйіспеншілік жəне жастық шақ туралы;
Алтыншы бап – Кəрілік жəне əлсіздік туралы;
Жетінші бап – Тəлім-тəрбиенің əсері туралы;
Сегізінші бап – Сұхбат əдебі туралы.
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«ТҮРКИШЕ ГҮЛІСТАННАН» 
(«ГУЛИСТАН БИТ-ТУРКИ») ҮЗІНДІЛЕР

Үшінші бап – Қанағаттың ерекшелігі туралы

Хикая

Атымтайдан: «Дүниеде сенен өткен жомарт жанды көргенің, не естігенің 
бар ма?», – деп сұрады. (Ол): «Бір күні қырық түйені құрбан шалып, араб-
тың бектерін қонаққа шақырдым. Қажеттілік өтеу үшін сыртқа шығып едім, 
бір жігіттің бір құшақ отынды сатуға алып келе жатқанын көрдім. Жүгін 
жерге қойып демалып отырғанында мен оған: «Атымтайдың шақырғанына 
неге бармадың, халық жиылып тамақ жеп отыр?», – деп едім, ол:

Кім-кімнің ризығы кəсіп болса,
Атымтайдай бейнетті көрмес онша, – деді. 

Атымтай: «Мен өзімнен де жомарт сондай жан көрдім», – деді.

Хикая

Қол-аяғы кесілген біреу қырық аяқты жəндікті өлтірді. Оны көріп бір 
ғаріп ер: «Субханалла, қырық аяғы бола тұра ажалы жеткен уақытта қол-
аяғы жоқтан қашып құтыла алмады», – деді.

Өлең
Сан дұшпаннан құтылғанмен баяғы,
Ажал байлар жүгіргеннің аяғын.

Хикая

Иса пайғамбарға (Алланың оған сəлемі болсын) біреу келіп: «Ей, Ру-
хулла, өліні тірілтетін дұғаны маған үйретсең», – деп еді, Иса (Алланың 
оған сəлемі болсын): «Барып, бұл ойды басыңнан шығар, немесе өзіңе зиян 
болады», – деп айтты. Ол: «Əрине, үйретесің», – деді. Иса (Алланың оған 
сəлемі болсын) сараңдық таныта алмастан үйретті. Ол адам үйреніп алып 
кетіп бара жатқанында бір жерден қураған сүйектердің жатқанын көрді де: 
«Мына дұғаны оған оқып көрейін, тірілер ме екен», – деп оқыды. Ол арыс-
тан сүйектері екен, тірілген соң ол адамды бөлшектеп тастады. Сондықтан 
да мына мақалды айтады: «Ликулли ´əмəлин рəжулин уəлəкиннə рəжулин 
´əмəлин» («Əрбір амал ер үшін, бірақ əр іс ер үшін»).

Өлең
Əр амал бір ер үшін, əрбір ер бір іс үшін,
Ақыл тыңдар жан болса, істесін əркім өз ісін.
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Жеткізеді сауапқа ақылды ісі,
Қазаны іздеп шақырар оңбаған кісі.

Хикая

Шайқы Сағди айтады: Бір семіз оңбаған адамды көрдім. Алтын сапа-
лы, жібек киім киіп, астына бір жүйрік ат, басына мысырлық мата байлап 
алыпты. Біреу маған: «Ей, Сағди, безелген мына жібек матаны мына білім-
сіз хайуанның үстінен қалай көріп тұрсың?», – деп еді, (мен): «Алтын сумен 
жазылған жаман жазу екен», – дедім.

Өлең
Айтайын қалай адам деп оны,
Адам бейнелі хайуан ғой.
Жамылып алған жібек матаны,
Тірлігі жыртқыш ойран ғой.

Хикая

Бір ұры бір қайыршыға: «Бір үзім нан үшін əрбір сараңның алдына ба-
рып абыройыңды төгіп, қолыңды созуға ұялмайсың ба?», – депті.

Қайыр сұрап қол жайғаның жақсырақ,
Болмашыға қол кестіртпе, қаш, шырақ!

Хикая

Айтады: Бір жұдырықтасушы палуан жігіттің байлықта қолы қысқа, ар-
маны көп еді. Сол жігіт бір күні əкесінің алдына келіп: «Рұқсат берсең ілім 
көмегімен несібемді теріп жеу үшін сапарға шықсам деп едім», – деп ақыл-
кеңес сұрайды. 

Өнер зая кетеді көрсетпесе ер,
Өнерлі жан болады қант пен шекер.

Кен ішінде жауһардың құны болмас,
Ел ішінде сол жауһар жерде қалмас.

Əкесі: «Ей, ұлым! Мына орындалмас арманды басыңнан шығар, қанағат 
ыдысын амандық етегіне байлап отыр. Себебі «Күшпен адамға байлық, ар-
манмен бектік келмейді» деген сөз бар», – дейді. 

Ей, өзін Рүстемдей сезінген жас,
Ұстауға бақ етегін күшпен болмас.
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Мың өнер кейде дəулет болып келмес,
Бақ болмаса, ізгілік пайда бермес.

Ұлы: «Ей, əке! Сапардың көп пайдасы бар. Ғажайыптар көресің, қы-
зықты оқиғалар естисің, бөтен қалаларды тамашалайсың, ескі жарандар-
дың сұхбатында болып, жаңа достар табасың», – дейді. 

Қызықтарды жүргің келсе тамашалап,
Сапарға шық, табарсың жаңаша бақ.

Дүниенің көріп қал көп кештерін,
Көз жұмылып, өмірден өтпес бұрын.

Əкесі: «Ей, ұлым! Сапардың ондай пайдалары көп. Алайда бес түрлі 
пайда күдіксіз: бірінші – əдемі құлдар жəне сұлу күңдермен дəулетті сау-
дагер болу керек, (сонда) күнде бір жаңа шаһарға барып, əр түні өзгеше бір 
мақамда көңіл көтересің жəне қашан да неше түрлі сауық-сайран құрасың. 
Себебі былай дейді емес пе:

Қайда жүрсе де дəулетті ғаріп болмас,
Жазда күйіп, ешқашан қыста тоңбас.

Кедейдің дəл қасында жүрер ғаріп,
Жан табылмас хəліңді сұрар барып.

Екінші – терең білімді һəм шешен сөзді ғалым болу керек, (сонда) қайда 
барса да ізет-құрметке бөленетін.

Жүрсе де ғалым қай-қайда жерде қалмас,
Өйткені оның құны таза алмас.

Қиындыққа тап болса абыржымас бекер,
Жүк тасушы не делдал боп та кетер.

(Үшінші) – көрсе көз тоймайтын əрі көңілдерді жаулайтын өте сұлу болу 
керек. «Көп малдан сұлулық иесі болған жақсы», – деген сөз бар, себебі 
сұлулық жаһан жаны, қуаныш кені емес пе?! Қашан да сұхбатын ғанибет 
біліп, қызметін мəртебе санайды.

Сұлу жанды қуып шықсаң үйіңнен,
Күнін көрер, бостан-босқа күйінбең.

Сыртқа теппе берген Алла сыйын сен,
Асыл тасты табу қиын түйілген.



180

Төртінші – ұшқан құсты, аққан суды тоқтата алатын əрі бұл ерекшелі-
гімен халықтың көңілін аулай білетін əдемі дауыс иесі болуы керек.

Əдемі дауыс баурар барша жанды,
Арайлы ете алар атар таңды.

Сұлу жүзден көп артық əдемі үн,
Азығы болар рух əлемінің.

Бесінші – бір үзім нан үшін абыройын төгіп жүрмейтін өнер иесі болу 
керек.

Өнерлі болсаң еліңде,
Кемімес пайдаң сенің де.

Тағынан патша кетсе де,
Өнерді жоймас ештеңе.

Осы ерекшеліктер сапарда ой тыныштығы мен сауық-сайран рахаты 
үшін керек. Егер адамда осылардың бірі болмаса, өмірін бос қиялмен өт-
кізген болады.

Заманың дайындаса зəбір қиын,
Ұсынар алдыменен дəуір сыйын.

Көгершінге отанынан бұйырса дəм,
Алла нəсіп етеді бір түйір дəн.

Ұлы: «Ей, əке! Даналардың несібе қажет болса, оны түрлі амалмен қолға 
түсіру қажет жəне пəле келер болса, оның жамандығынан сақтану парыз 
деген сөзіне қалайша қарсы келейін. 

Нəсіп болса ризық жанға егер,
Барлық жерден іздегін, Алла берер.

Адам өлмес ажалсыз, қыстама деп,
Жыланның құйрығынан ұстама тек.

Ол ұл: «Бұл жолда пілдермен шайқасуға да, арыстанмен алыспаққа да 
дайынмын, яғни мақсатым – сапарға шығу. Шыдап тұруға бұдан артық 
төзімім жоқ», – дейді.

Тамашалап жүргің келсе дүниенің қызығын,
Орындалар ол қалауың, уайымдама бұзығым.
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Дəулетті жан сарайына жетер əркез ақшамда,
Жиһанкезге сарай болар жеткен жері ақшамда.
Сапарлардың азабын көп тартқан жан,
Ақылға кен һəм əдебі артқан жан.

Осыны айтып, əкесімен қоштасып кетеді. Кенет бір үлкен су жағасы-
на жетіп тоқтайды. Кемеде бір топ адамның жол жарағын көріп жатқанын 
көреді. Жігіттің жомарт қолы қысқа еді, дұға жасауға кірісті. Міскіндік кей-
іпте мейіріммен айта бастады, пайда бермеді.

Алға қойған істерің күшпен бітпес,
Ақшалы адам ештеңеге мұқтаж емес.

Сараң кемеші бұған мейірім танытпастан былай деді:

Ақшаң болса, отырғын кел кемеге,
Ақша керек, күш дегенің немене?!

Бұл сөзден ол жігіттің жүрегі ауырып, кек алмақшы болады. Кеме кетіп 
бара жатыр еді, жігіт кемешіге айқайлап: «Мына үстімдегі киіміме разы бо-
лыңыз, өтініш», –деп еді, кемеші ашкөзденіп:

Ақылды ердің байлайды көзін ақша,
Құс тұзаққа түседі ашкөздік тапса.

Жақындаған уақытта кемешінің жағасы жігіттің қолына түсті, жігіт өзіне 
тартып, бірнеше рет жұдырықтап жібереді. Оның қолынан кемешіні шыға-
рып алу үшін кемедегі адамдар атып-атып шығады. Алайда ажыратып ала 
алмайды. Ақыры кемеші оны тегін алып кететін болып, келісімге келеді. 

Ашу дəйім сенеді екен күшке тым,
Жылап ал да айтқанын оның істегін.

Жағаңнан алған жанға міскін болғын,
Меіріммен жапқайсың күштің орнын.

Кемеші тəубесіне келіп, жарасып жігіттің қол-аяғын сүйді де кемеге 
кіріп кетті. Біраз уақыттан кейін су ішінен ескі Рим ғимаратынан қалған 
бір күрзі көрінді. Кемеші: «Мұнда кемеге кедергі келуде, араларыңнан бір 
білекті палуан ер шығып, кеме аман-есен шығу үшін кеменің тұмсығын-
дағы жібін күрзі үстінде ұстап тұрсын», – деді. Жігіт өз күшіне сенімді 
еді. Көңілі қалған дұшпаннан немқұрайлы шықты «Бір адамды ренжітсең, 
кейін мейірімің түссе де, тиген темір оқ денеңдегі жарақаттан шыққанымен 
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де, орны қалатыны секілді, ренжіткенің оның ойынан шықпайды», – дейді 
емес пе?!

Паңданып жүріп алданып қалма,
Жара салған дұшпанға сенімді болма.

Кемеші, жігіттің кеме жібін қолына алып, күрзі үстіне шыққанынша 
сабыр сақтай білді. Содан кемеші бірден ол жіпті жігіттің қолынан үзіп, 
кетіп қалды.Ол бейшара күрзі үстінде шарасыз күйге түседі. Екі күн сонда 
азап-бейнет тартты. Үшінші күні ұйқы əбден қысып, шет шегі көрінбей-
тін теңізге құлап кетеді. Бір күн, бір түн бойы су ішінде жан ұшыра жүріп, 
жағаға шықты. Ағаш жапырағы мен шөп тамырын жеп, біраз қуаттанды. 
Содан кейін басы ауған жаққа бет алып жүріп кетеді. Арып-ашып, шыда-
мы таусылар шақта ақыры бір құдыққа жетті. Қараса, халық тиын төлеп су 
ішеді екен. Жігіттің тиыны да жоқ еді. Қаншалық қайыршылық кейіп таны-
тып су сұраса да, бермейді. Жігіт күшке салып, жеңіске жетпекші болады. 
Бірнешеуін ұрып құлатады. Көп адам жабыла жүріп жігітті сабап тастайды. 
Ол жараланып құлайды.

Қаншалықты пілдей болса да алып,
Шыбындар шақса, қаларсың талып.

Пайдаланса жабылып бірлік кенішін,
Құмырсқа да ірейді арыстан терісін.

Тағдырдың жазмышымен ауру, жаралы болған жігіт бір керуенге жо-
лығып, солармен еріп кетеді. Ақшамда керуен бір жерге жетті. Ол жер 
ұрылар мекені екен. Қожалар қорқып, қалтырай бастап еді, ол жігіт: «Қо-
рықпаңыздар, бұл жерде берілмей, елу адамға қарсы тұра аламын. Бірнеше 
жігіт маған көмектессін», – деді. Саудагерлер бұл сөзді есітіп, қатты қуана-
ды. Жігітке тамақ, су алып келеді. Сұхбатын ғанибет біліп, көңілдері біраз 
тынышталады. Жігіттің ашу оты басына шығып, төзім шылбыры қолынан 
шығып бара жатқан шағында, тамаққа тойып, су ішкен соң ұйқысы келе 
бастайды. Бұл керуен ішінде бір көпті көрген үлкен кісі бар еді. Сол: «Ей, 
жарандар, мына жетекші ана ұрылардың бірі болып жүрмесін. Себебі бір 
хикаяда былай айтылады: Бір араб адам мың алтын жиыпты. Соны уайым-
даумен түнімен үйінде жалғыз ұйықтай алмайды екен. Қорқыныш үрейі 
жойылсын деген оймен достарының бірін қасына шақырыпты. Сонымен 
бірнеше күн тұрып, алтынның қайда тұратынын көрсетті. Ол адам алтынды 
алып кетіп қалады. Ертесіне зар илеп жылап отырған арабты көреді. (Олар): 
«Не болды саған, ол алтыныңды ұры алып кетті ме?», – деп еді, (араб): 
«Құдай ақы, жетекші алды», – дейді.
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Əрқашанда сақтанамын жыланнан,
Өйткені одан қанша жандар уланған.

Қауіпті екен жылан шаққан сол удан,
Сақ болғайсың доспын деп жүрген қудан.

«Енді мына жігіт өзін қулықпен басқа бейнеге салып жүрген сол ұры-
лардың бірі болып, оларға хабар беру үшін оңтайлы сəтті күтіп жүрген бол-
масын. Ендеше мұны ұйықтап жатқан уақытта тастап кеткеніміз жақсы», – 
деп ақылдасады. Қожалар бұл сөзді жөн көріп, беймезгілде жолға шығып 
кетеді. Жігіт күннің көзі денесін қыздырған уақытта оянып, басын көтеріп 
еді, керуеннің кетіп қалғанын көреді. Жол іздеп таба алмайды. Жүзін жерге, 
көңілін өлімге қиып:

Жағдайын білер ауру мен ғаріп жан,
Жол азабын тартып əбден тарыққан.

Ғаріптікті мен білемін демеңдер,
Үйден шығып көрмесеңіз сен егер.

Жігіт осы сөзді айтып отырғанында əскерінен адасып қалған сұлтанның 
ұлы келіп, мұның сөзін тыңдайды. Түрінен қатты абыржығанын көріп: «Сен 
мұнда қалай келдің?», – деп сұрайды. Жігіт басынан өткендерін айтып беріп 
еді, ол сұлтанның ұлы мейірім жасап, киім-кешек, азық-түлік бергізеді. 
Жəне бірнеше сенімді адамдарына қосып, өз қаласына апарып салдырады. 
Əкесі ұлының аман-есен келгенін көріп, қуанып, шүкіршілік етті. Сол түні 
ұлы отырып əкесіне басынан өткен оқиғаларды айтып берді. Əкесі: «Ей, 
ұлым! Мен саған кетер уақытыңда кімнің қолында ақша болмаса, күшпен 
қарын тойдыру қиын іс екенін айтпадым ба?», – дейді.

Білегіңді сыбанар болсаң бір рет,
Тура келер түюге оны мың рет.

Ақылға сал, қалтаңдағы бір алтын,
Батпан күштен артық болып тұратын.

Ұлы: «Ей, əке! Бейнеттенбестен қазына табылмас, жанын қатерге тік-
пестен жеңіске қол жеткізбес. Азап шегіп, рахатқа жеттім. Əдетте, былай 
дейді емес пе:

Киттен сен қорқып үйіңде жатсаң,
Маржан мен інжуді əкелмес жат жан.
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Үңгірде арыстан отырар қашанғы,
Мүмкін бе күндіз-түн шығармау аш аңды?!

Қолына түсірсін сол адам қалауын,
Қажет қой ол үшін жалқауланбағаның.

Əкесі: «Ей, ұлым! Бұл жолда тағдыр саған көмектесті жəне себеп болып, 
гүліңді тікеннен, тікенді аяғыңнан шығарды. Бір дəулет иесі саған жолығып, 
мейірімділік танытып, жарым көңіліңді аулады. Бұл секілді кездейсоқтық 
сирек болады. Сирек болатын нəрсемен ешқашан да шешім шығарып бол-
мас. Бұл ашкөздікке салынба, мұндай іске қомағай болма», – дейді.

Қашанда саудагер кəсібін жандандырар,
Тонаумен қарақшы тұрмысын қомдандырар.

Киікті аулайтын аңшы да бір жар,
Арыстан кездессе терісін жыртар.

Мұндай мұрсат қашан да бола бермейді, кездейсоқ болады. Мысалы, 
Ирак патшаларынан бір патшаның қолында қымбат бағалы жүзік бар еді. 
Бір күні сол патша сенімді құлдарымен Шираз бағын тамашалауға шығып, 
ол жүзікті Əзудуд-дəулə күмбезіне іліп: «Кімде-кім оқ атып, сол жүзіктің 
ортасынан өткізе білсе, жүзік соныкі болады», – дейді. Патша қызметінде 
төрт жүз мерген бар еді. Баршасы қателесіп, оқтарын жүзік ортасынан өт-
кізе алмайды. Бірақ там үстінде отырған бір бала ойнап оқ атып отыр еді, 
самал жел оның оғының жүзіктен өтуіне себеп болады. Ол жүзікті алып, 
азық-түлік пен киім-кешекке қарық болады. Оғы мен садағын сындырып, 
отқа жақты. «Неге бұлай жасадың?», – деп еді, ол: «Мына əрекетімнің шы-
рағы мəңгі қалсын», – деп жауап берді.

Көреген хакім болса дағы қаншалық,
Кейде жазым басады екен соншалық.

Кездейсоқтық баланы да баққа жеткізер,
Ойнап отырып атып та оқты өткізер.

Үндемеудің пайдасы туралы

Хикая

Бір саудагер мың алтын зиян шегеді. Саудагер ұлына: «Бұл оқиғаны еш-
кімге айтпауың керек», – дейді. Ұлы: «Ей, əке! Əмірің əмір-ғой, бірақ бұл 
оқиғаны жасырудан не пайда?», – деп еді, əкесі: «Ауыртпалық екі еселенеді: 
біріншісі – зиян, екіншісі – ұят, масқара», – дейді.
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Дұшпанға қайғыңды болсаң жайып салар,
«Лə хəулə уə лə» деп тағы да ол табалар. 

Хикая

Бір саудагер ұлының көп ілім мен неше түрлі өнер білетінін айтатын. Ға-
лымдар мəжілісінде отырған уақытта (баласы) бір ауыз сөз сөйлемейтін еді. 
Бір күні əкесі: «Ей, ұлым! Сен де сөйлеп отырсайшы, олар туралы білесің-
ғой», – деп еді, ұлы: «Білмейтінімнен сұрап қалса, жауап бере алмастан 
ұятқа қаламын ба деп, қорқамын», – депті.

Ханакада бір сопы кəсіп етіп,
Тағалайтын үнемі кебіс, етік.

Бір салт атты келіп оған деп айтар:
Тағалашы атымды, ей, байтар (ветеринар).

Хикая

Бір құрметті ғалым мен бір кəпір арасында дау болып қалады. Дəлел 
келтіріп ғалым оны жеңе алмай, кетіп қалыпты. Біреу ол ғалымға: «Сон-
шалықты ілім иесі бола тұрып, бір дінсіз малғұнды жеңе алмадың», – деп 
еді, ол: «Менің ілімім Құран мен хадис жəне машайықтар сөзі. Ол бұларға 
сенбейді жəне разы болмайды. Ендеше маған оның күпірлігін есітудің қа-
жеті қанша?», – депті.

Құран, хадис ұқпас болса дінсіз жан,
Əуре болма айтып оған, үнсіз қал.

Күпір сөзін естімеуге тырысқын,
Зиян тиер дініңе тек ұрыстан. 

Хикая

Жалинус хакім айтады: Бір ақымақты көрдім, бір пақырдың жағасынан 
алып, құрметсіздік көрсетер еді. (Мен): «Мына адамның білімі болғанда, 
мына ақымақпен осы жерге дейін бармас еді», – дедім.

Екі ақылды арасында ұрыс болмас,
Ақылды ақымақтан сөгіс алмас.
Ақымақтан жəбір көрсе ақылды жан,
Көңілін аулар мейіріммен қарап бұған.
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Екі ақылды үзбейді екен бір қылды,
Ақымақ адам сақтамас шұбар тілді.

Қашанда ұрыс бастаса екі надан,
Жүз жыртылып, бас жарылар одан. 

Хикая

Сахбан Уəлидің шешендігі соншалық, ол бір мəжілісте отырып сөйлей-
тін болса, бір сөзді қайталамайтын еді. Қашан сол мағына керек болса, оны 
басқа тіркеспен жеткізетін. Жəне сұлтандар алдындағы сұхбат əдептерінің 
бірі мынау:

Қаншалықты болса сөзің ұйқасты шырын,
Шаттыққа бөлер иман мен сенімді мұның.

Бір айтқанды жатпа тағы қайталап,
Халуаны да бір-ақ рет жер шайнап.

Хикая

Хакімдерден бір хакім айтады: Ешкім де өзінің надандығын мойында-
мас. Бірақ оның надандығы мына уақытта белгілі болады: сөзін аяқтамаған 
біреудің сөзіне жағаласып кетсе, надандықтың белгісі – осы.

Мəжілісте бір адам сөз сөйлесе,
Аяғы да болады, біл, ендеше.

Бастап кетсе сөзін оның бұзбалық,
Киіп-жару, жараспайды қызбалық.

Білімді жан жөнмен айтар əр сөзін,
Тоқтағанша танытады ол төзім.

Хикая

Сұлтан Махмудтың құлдарынан бірнешеуі Қожа Хасан Мəймəнди-
ге келіп: «Бүгін пəлен жиында сұлтан саған не айтты?», – деп сұрайды. 
Ол: «Сендерге құпия емес, есітесіңдер», – дейді. Олар: «Сен мемлекеттің 
уəзірісің, сондықтан оны сұлтан саған айтады, біз секілділерге айтуға бол-
майды», – дейді. Қожа Хасан: «Біреуге айтуға болмайтынын біле тұрып, 
онда неге сұрайсыңдар?», – депті.



187

Білімді жандар сырын етпейді паш,
Шаһ сырыменен кеткей деп бас.

Хикая

Бір шайыр ұрылардың басшысына келіп мадақ оқып еді, (ол): «Тонын 
шешіп, кенттен қуып шығыңдар», – дейді. Тонын шешіп, кенттен оны қуып 
жібереді. Иттер абалап артына түсе бастайды. Жерден бір кесек алып ұр-
мақшы болып еді, суықтан жер мұздап, қатып қалған екен. Алуға шамасы 
келместен: «Иттерін босатып, тастарын байлап тастайтын арамза, қу тайпа 
екен», – дейді. Ұрылардың басшысы бұл жағдайды көріп, мына əңгімені 
естіп күледі. Содан ол шайырды шақырып: «Ей, ақын! Менен не сұрасаң да, 
сұра!», – деп еді, шайыр: «Сенен үлкен тарту, əрі қымбат сыйлық болатын 
өз тонымды сұраймын. Тағы сенің қасыңнан аман-есен кетудің өзі үлкен 
ғанибет», – депті. 

Тыңдап алғын, ей, бұзылғандар бегі, 
Жамандықтарың жақсыға жетпесін тегі.

Ізгілікті жандарға тимесе де пайдаң,
Тимесін ешуақытта зияның мен айлаң.

Осыдан кейін ұрылардың басшысы əмір беріп, тонын қайтартып жəне 
жүз ақша мен тері қоса берген екен. 

Хикая

Бір жұлдызшы үйіне келсе, əйелі бір жігітпен ойнап отыр екен. Жұл-
дызшы ағаш алып, əйелін ұра бастағанда, ана жігіт қашып кетіпті. Оны бір 
қадірлі кісі көріп былай депті:

Ей, жұлдыз ілімінің ішіндегі динар,
Деуші едің: «Жұлдыздың да табиғаты бар».
Қаншалықты білгенмен көктің сырларын,
Тек білмедің өзіңнің үйіңде кім бар.

Хикая

Синжар мешітінде бір ақымақ бар еді. Күнде шығып жағымсыз дауы-
сымен айқайлайды екен. Естігендер шошып түсетін. Мешіт иесі көркем мі-
незді жақсы адам болыпты. Басқалардың жүрегі ауырғанын қаламайды. Ол 
азаншыға: «Ей, құрметті жан! Мына мешіттің қызметкер азаншыларының 
əрбіріне бес алтын беремін, алайда сен он алтынды ал да, басқа жерге бар», – 
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дейді. Ол бұл сөзге разы болып, он алтынды алып кетіп қалды. Арада біраз 
уақыт өткен соң ол азаншы бұл бекті көріп, дұға жасайды да: «Ей, басшы! 
Маған он алтын беріп, мені ол жерден жібергеніңе қуанып жүрсің. Бұл жер-
ге келіп едім, (мұндағылар): «Жиырма алтын берейік, басқа жерге бар», – 
деп жатыр, мен келіспей отырмын», – дейді. Ол бек бұл сөзді естіп, күледі 
де: «Əсте алушы болма, олар əлі елу алтынды да ұсынатын болады», – депті.

Азаншы, ойланғын жамағат жайын да, 
Жағымсыз даусыңнан батады уайымға.

Қашалық айқай мен жағымсыз дауыстан,
Көңілі қалады жақтырмай таныс жан.

Хикая

Бір қари бір мешіт есігінде отырып, жағымсыз дауыспен айқайлап Құран 
оқып отырады. Оған біреу келіп: «Мұншалықты қиналатындай, мұндағы 
сенің міндетің не?», – деп сұрайды. Ол: «Міндетім жоқ. Тек Алла үшін оқып 
отырмын», – дейді. «Алла үшін оқыма, діннің қадірін кетіресің», – депті 
əлгі адам.

Жағымсыз даусың, өтінем,
Көңілдердің қалауын ол кетірер.
Оқыр болсаң дəл осылай Құранды,
Исламның шырағын да өшірер.

Алтыншы бап – кəрілік жəне əлсіздік туралы

Хикая

Шайқы Сағди айтады: Дамаск мешітінде пақырлармен əңгімелесіп отыр-
ғанымда бір жігіт келіп: «Араларыңызда ажам (парсы) тілін білетін адам 
бар ма?», – деді. Жұрт мені көрсетті. Мен: «Тыныштық па?», – деп сұрадым. 
Ол: «Қасымызда жүз жастағы адам бар, нашарлап жатыр. Ажам тілімен бір-
нəрселер айтуда, біз түсінбейміз. Мейірім танытып келісіңізші, ол өсиет ай-
тып жатыр. Сізге де сауабы болады», – дейді. Келіп ауруды көрдім. Ол мына 
жолдарды оқып жатыр еді. 

Өлең
Дүниені бір рет көрсем деп қаладым,
Дариға-ай, ағарды қарашығы жанардың.

Бір-екі тереңдеу тыныс алуды қаладым,
Жүрек қағып, тынысым тарылып барады.



189

Жаһанның нығметінен дəм таттым сан түрлі,
Бес-алты түйірі кептеді алқымды.

Осы сөздердің мағынасын арабша шамдықтарға айтып едім, оның ұзақ 
өмір сүргендігіне жəне өміріне өкініп жатқанына олар аң-таң қалды. Мен: 
«Қалайсың?», – дедім. Ол: «Не айтайын?», – деді.

Бір адамның алар болсаң жұлып тісін,
Хəлі қандай болады, мұны түсін.
Ойлап қара, шығып кетсе егер жаны,
Қандай күйге түседі бос қалған тəні?!

Мен: «Өлім жайын ойыңыздан шығарып тастаңыз, ауру қаншалықты 
ауыр болғанымен де, өлімге дəлел бола алмас, емші іздейік, сізді емдесін», – 
дедім. Ол: «Əттеген-ай», – деді.

Адам өлім алдында ғана өкінеді,
Емшілер дауа жасамақ боп бекінеді.

Өмірің өтіп, жаныңа өлім келгенде,
Оқи бер мейлі, дауа да болмас емнен де.

Хикая

Жетпіс жасар бір қария жас қызға үйленеді. Үйін гүлдермен безендіріп, 
бар көңілін оның махаббатына береді. Үрейі сейіліп, көңілі жібір деген ой-
мен қарсы алдына отырып ұзақ түндер қызықты əңгімелер айтып беретін. 
Қария: «Ұлы бақытың мен ояу жүрегің қалап, мендей көпті көрген, көп 
тəжірибе жинақтаған, ыстығы басылған, жақсылықты жамандықтан айы-
ра білетін, сұхбат қадірін түсінетін, достық шарттарын жетік меңгерген, 
шынайы жар менмін», – дейтін. 

Шекерімсің, тотымсың, жан қошымсың,
Асыраушың, жəне мен атқосшыңмын.

Өлгенімше мен аулайын көңіліңді,
Айналдырып жұмаққа бұл өміріңді.

Содан соң тағы да: «Өзімшіл жігіттің қолына түспегеніңе шүкіршілік 
қыл, немесе күнде бір аспанға ұшып, əр түні бір ұяда жататын, сағат сайын 
он түрлі ұрыс бастайтын, сəт сайын неше рет ұрысып-сөгетін еді», – дейді.

Махаббатты іздеме бұлбұлдан, ей, жар,
Əр гүлдің үстінде ол жүз түрлі сайрар.
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Алайда көпті көрген адам ақылмен һəм əдеппен тіріледі.

Бірге жүргін көпті көрген адамдармен,
Босқа өткізбе өміріңді жамандармен.

Қария: «Сағындым əрі менің торыма түскен құстың көңілін сөзіммен 
байлайын, деген оймен көп сөйледім», – дейді. Ыстық жүзді қыз суық бір 
қимылмен: «Мына айтқан сөздеріңнің бəрі менің ақыл таразыма əсер ете 
қойған жоқ. Өз жақындарымнан «Жас келіншек жанында қарт адам отыр-
ғанша, қатты садақтан шыққан оқ отырған жақсырақ» деген мақал есітіп 
едім», – дейді.

Еріне əйел разы егер болмаса,
Аптасаң дағы алтынмен болар далбаса.

Өмірі өтер мысықтай болып итпенен,
Болар ма қызық өмірде мынау күйттеген?!

Содан махаббаттары көкте қалықтамастан, ақыры айрылып тынады. Та-
лақ уақыты біткеннен кейін ол қызды сұрықсыз, ащы сөзді, жаман мінезді 
бір жігіт некелеп алады. Қыз қиыншылықты ұмытып: «Аллаға шүкір, ана 
азап қолынан құтылып, мына тұрақты нығметке кенелдім», – дейді.

Өзгелердің мейрімінен бұл азабым көп жақсы,
Жылуы жоқ жібектерден арзанқолды бөз жақсы.
Айдай сұлу көріктіден, аузы сасық болса да,
Дөрекінің қолындағы маған сыйлар гүл жақсы.

Хикая

Шайқы Сағди айтады: «Сұхбатымызда түрі күлімсіреген, жылы сөзді, 
жылы жүзді, көрікті мінезді, дүние қайғысынан ада болып, еркін жүретін 
бір жігіт бар еді. Бір жолы басқа жаққа кетіп қалды. Бірнеше жылдан кей-
ін көрдім, əйел алыпты, балалары да есейіп, өзінің өңі солып, көңілді са-
уық-сайраны аяқталыпты. Мен: «Мынау не жағдай?», – деп сұрап едім, ол: 
«Балаларыма əке болғалы бері, балалық жасаған жоқпын», – деді.

Қолыңды тарт жігіттіктен қартайғанда,
Ағынды су кері ақпас, марқаймаңдар.

Жігіттікті тастап кеткін жігіттерге,
Ертең үшін жақсылық ет біліп сен де.
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Келді ору уақыты бидайдың,
Таң атқанда жатпа ұйқы қимай тым.

Кəрі əйел де сəнденеді болса дағы тісі аз,
Шашын бояп, бойжеткендей өзгелерге қылар наз.

Айтар едім ондайларға: «Қылымсыма, қарт ана,
Таста айланы, есіңді жи, орал енді ортаңа!

Күш те кеткен бір кездері жүк көтерген беліңнен,
Жараспайды енді саған нəзік болып көрінген.

Қылымсумен қылсаңдағы сандаған жүз айланы,
Бел бүкірін жаза алмас, оны дағы ойлағын.

Құлпырмайды бұрынғыдай солып қалған жамалың,
Өмір деген осы болар, оған бар ма амалың!»

Ол айтты: «Айтқаның дұрыс, ей, жаным,
Қайтейін енді бұл дүниеге тоймадым».

Хикая

Бір күні Рүстем анасына қатты сөйледі. Оның жүрегі ауырып, жылап: 
«Есейдім деп, кішкентай кезіңді ұмыттың ба?», – дейді.

Рүстемге айтты ренжіп анасы:
«Арыстандай айбаттысың, данасың.

Есіңде ме кеше ғана анаңа,
Болып ең ғой кіп-кішкентай шарана.

Жекіп тұрсың енді маған сен бүгін,
Кəрілік пе сонда менің кемдігім?!

Хикая

Бір қарт адамнан: «Не үшін үйленбейсің?», – деп сұрағанда, ол: «Кемпір-
лерді ұната бермеймін», – дейді. «Онда жастан ал, байлығың бар, денсау-
лығың да жетеді», – дейді əлгі адам. Сонда қария: «Мен кəрімін, кемпірлер-
мен көңілім жараспағанда, жас əйел мен секілді кəрі шалмен қаншалықты 
сүйіспеншілікте болады?», – деп жауап беріпті.
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Жетпіске келген жасы бір кəрі ер,
«Қалаймын жап-жас қызды алуды» дер.

Қуаты аз, қолында байлығы көп, 
Тоқымашы еді ол танымал бек.

Қалап алды сұлуды келбеті ай,
Аты – Інжу, əкесі белгілі бай.

Тамаша жасап дəстүр сан алуан,
Сол күні шаттанысты жеп қалуа.

Күйеуге қызды əкелді жеңгелері,
Екеуі жатты келіп бөлмеге енді.

Иығында күйеудің қыз аяғы,
Қарияның тұрмады біз таяғы.

Мергендей дəлдеп атты ызалана,
Тигізе алмады оқты нысанаға.

Айға, қылды бұл істі ерте тұрып,
Ашкөздік жасаттырды ұят қылық.

Үшінші күні олар қатты ұрысты,
Қазымен шешпек болды кім дұрысты. 

Сəйф Сараи сөйлесті қыз ерімен,
Əңгіме айтты талай түзерінен.

Жетпісіңде өзіңді жастай санайсың,
Қалтырап денең, сонда да інжу қалайсың.

Бүгіннен бастап бұл іске енді тəубе ет,
Жақсы амал жасап бақида жəннəтқа жет.

Жетінші бап – тəлім-тəрбиенің əсері туралы

Хикая

Бір уəзірдің білімсіз ұлы болыпты. Соны бір ғалымның қасына алып ба-
рып: «Мынаны тəрбиеле. Сол тəрбиенің берекесімен ақылы кіретін шығар», – 
дейді. Ғалым оны біраз уақыт тəрбиелейді. Бірақ тəрбие қонатын емес, қан-
ша тырсса да əсер етпейді. Ғалым: «Мынаны əкесіне алып барып айтыңдар, 
бұған ақыл қонбады, керісінше мені жынды қылды», – дейді.
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Расында асыл гауһар болса тегі,
Білінбей тұрар еді қанша кемі.

Сүрткенменен қанша рет жалтыратып,
Жасық темір болмайды асыл жақұт.

Теңізге жусаң дағы итті апарып,
Бəрібір кетпейді екен ол тазарып.

Хижазға келсе апарып Иса есегін,
Есек болып қалады сол кешегі.

Хикая

Бір хакім ұлдарына қарап: «Ей, ұлдарым! Адамгершілікті үйреніңдер, 
дүниенің байлығына, мал-дүниесіне сенім жоқ, бір күні есіктен шығып 
кетеді. Алтын, күмісті далада қарақшы тонайды, қалада ұры-қары жеп ке-
теді. Алайда адамгершілік қашан да суы тасып тұратын бір бұлақ. Жəне 
адамгершілік иесі дəулетінен айрылса да уайым меңдемес, себебі адамгер-
шілік иесінің дəулеті өзі. Адамгершілік иесі қайда барса да алтын беріп, 
төрге шығарады. Бірақ адамгершілігі жоқтар бір үзім нан сұрап ала алмай, 
азап шегіп өтеді», – дейді.

Шам елінде бүлік шығып ертеде,
Тарап кетті сонау шалғай өлкеге.

Кетті халық шаңырағын тастай сап,
Іздеп бəрі тыныш болар басқа аймақ.

Құрмет көрді ізге жан шын пейілді,
Азап тартты жандар арам кеуілді.

Болды сұлтан адамгершіл пақырың,
Арам уəзір далада қалды ақыры.

Ер дəулеті екен адамгершілік,
Ешқашанда көрмес олар кемшілік.

Хикая

Бір кемел ғалым патша ұлын ұрып-соғып, қатты қинап тəлім-тəрбие бе-
ретін еді. Бір күні бұл бала əкесінің алдына барып, шағымданады. Сұлтан 
ұстазын шақырып алып: «Ашуың өзгенің балаларына қарағанда менің ба-
лама қаттырақ екен. Мұның себебі не?», – деп ашулана дүрсе қоя береді. 
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Ұстазы: «Əуелі адам не сөйлесе де соңын байқап сөйлегені, ақырын аңдып 
тірлік қылғаны жақсы. Бұл барша халық ұлдарына тиесілі. Алайда патша 
ұлдары не сөйлесе де, не істеседе ел аузына түседі. Бірақ қара халықтың 
сөзі мен ісіне соншалықты назар аударып жатқан ешкім жоқ», – депті.

Бір пақыр қылмыс жасаса,
Мəн берілмес көп аса.

Бір істен сұлтан жаңылса,
Елдегі білер жан мұнша.

Əрине, патша ұлдарының тəлім-тəрбиесіне қара халық ұлдарының тəр-
биесіне қарағанда артығырақ күш жұмсаған орынды. Бұл патша ол ғалым-
ның берген жауабына, беріп жатқан тəрбиесіне қанағаттанып, шен-шекпен 
беріп, дəрежесін тағы көтеріпті.

Жасында əдеп үйренбеген байырғы жас,
Есейгенде ешқашан қайыр қылмас.

Жас ағашты июге болмайды кеш,
Кəрі ағаш отқа салмай еш түзелмес.

Хикая

Бір патша ұлын бір ғалымға беріп: «Мына сенің балаң, мұны өз ұлда-
рыңды тəрбиелегендей жақсылап тəрбиеле», – дейді. Ғалым патша ұлын 
жылдар бойына тырысып тəрбиелесе де, ол бала ілім мен əдептен ешнəрсе 
ала алмайды. Алайда ғалым тəрбиелеген өзге балалар білімді һəм тəртіпті 
болып ержетіпті. Патша бір күні ғалымды шақырып алып: «Уəдеге қарсы 
шықтың, аманаттың шарттарын толық орындай алмайтындай не болды?», – 
деп сұрайды. Сонда ғалым: «Ей, патша, тəрбиенің жолы біреу, бірақ əр-
кімнің қабілеті əртүрлі», – депті.

Алтын, күміс тастардың ішінен шығар,
Алайда барлық таста болмас бұлар.

Алса да қуат бар əлем Суһейіл (жұлдыз аты) ыстығынан,
Бір жерде тері дорба, бір жерде тері сахтиян.

Хикая

Шайқы Сағди айтады: «Бір пақырдың əйелі жүкті еді. Босану уақыты 
да таяп қалады. Бұл пақырдың өмірінде баласы болмаған екен. Ол: «Тəңірі 
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Тағала, егер маған бір ер бала берсең, шүкіршілік ретінде мына үстімдегі 
шапанымнан басқа нəрселерімнің бəрін пақырларға үлестіріп беремін», – 
дейді. Əйелі ер бала босанады. Ол уəдесінде тұрып, достарына баласының 
шүкіршілігі ретінде дастархан жайып, неше түрлі тамақтан жегізеді. Бір-
неше жылдан кейін сол пақырдың қыстағына келіп, оның жағдайын сұрап 
едім, «Əкім түрмесінде жатыр», – деді. «Не үшін?», – деп сұрап едім, олар: 
«Баласы шарап ішіп, ұрыс шығарған, содан адам өлтіріп, қаладан қашып 
кеткен. Сол себепті əкесін ұстап, қол-аяғын ауыр шынжырмен байлап, түр-
меге тастады», – дейді. Мен: «Бұл пəлені ол Тəңіріден өзі сұрап алды», – 
дедім.

Тілеп алды əкесі бұл пəлені басына əлгі,
Күндіз-түні құрақ ұшып, бəйек болып асырады. 
Тоғыз ай, он күн көтерді азаппен оны анасы,
Азамат емес, алайда жылан боп шақты баласы.

Хикая

Шайқы Сағди айтады: Бала кезімде бір шынайы ғалымнан балиғат жа-
сын сұрап едім, ол: «Кітаптарда үш түрлі белгісі бар делінген: бірінші бел-
гісі – он бес жасқа толуы керек, екінші белгісі – денесіне түк шыға бастауы 
керек, үшінші белгісі – ұрықтың белгісі білінуі керек делінген. Бірақ ақиқа-
тында оның белгісі біреу-ақ. Ол мынау – нəпсі лəззатына қарағанда Тəңірі 
Тағаланың разылығы үшін көп тырысып, еңбектену. Егер бұл сипат болма-
са, жүзге келсе де балиғат жасына жетпеген болып есептеледі», – деді.

Ұстаздардың алдын көрген, ей, бейбақ,
Қалай келдің, қалай болмақ ақирет жат.

Алғашында бір тамшы су болды бүкілің,
Қырық күнде айқындалды дене-бітімің.

Бүгінде ер, баһадүр енді атандың,
Алдыңғы сапта тұрдың тең, қатардың.

Баһадүрсің нəпсіңді жеңе алсаң,
Осындай бол расында палуан болсаң.

Əдеп, ақыл кірмесе қырық жаста,
Құнсыз жерге шашылғаны ұрық босқа.

Ерлік емес көңілдерге жара салу,
Кемшілгін біреудің көре қалу.
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Нағыз ер – армандары кеткен қашық,
Қарапайым һəм жатса талабы асып.

Хикая

Шайқы Сағди айтады: Бір жылы Балх шаһарынан шамдықтармен бір-
ге жолдас болып сапарға шықтым. Жолда қарақшылар көп еді. Бір жігіт 
бізге жолбасшы болды. Ол қылыш, қалқанда шебер ойнайтын, жебе оғын 
жақсы ататын, он адамның жебесін күшпен қайтара алатын мерген жəне 
ешкім жауырынын жерге тигізе алмаған палуан еді. Бірақ өкінішке қарай, 
көлеңкеде өскен, дүние көрмеген, сапар азабын шекпеген, ыстық-суықты 
көрмеген, соғыс дабылының дауысы құлағына жетпеген жəне майдандағы-
лар қылышының отын көрмеген еді.

Дұшпанға тұтқын болған жоқ,
Көрмеген жəне жауған оқ.

Сол палуанмен ойнап-күліп бірге жүрдік. Қай жерден ескі қорған көр-
се, білек күшімен құлата салатын жəне қайдан бір алып терек көрсе, оны 
жұдырығымен бір-ақ қойып қопарып тастайтын. Күш-қуатына сеніп, мына 
жолдарды оқитын:

Піл болса егер көрсетер ем қайратымды,
Болса арыстан байқар еді айбатымды.

Біз осылай келе жатқанымызда кенет бір тас арасынан екі үнділік шыға 
келді де, қолдарындағы шоқпарларын оңтайлап жанымызға қауіп төндіре 
бастады. Мен əлгі палуанға: «Неге тұрсың, күшіңді сынайтын уақыт кел-
ді», – дедім. 

Жан болсаң көрсеткейсің қайрат қысқан,
Көрсеткін, көр аузына келді дұшпан.

Палуанға қарасам, қолындағы оқ, садағын лақтырып, қорыққаннан қал-
тырай бастапты. Мен өзіме былай дедім:

Нысанаға оқ атып, қылыш шапқан ер болса,
Саспас еді алдында жер қайысқан қол тұрса.

Заттарымыз бен қару-жарақтарымызды оларға қалдырып кетуден бас-
қа жол таппағандықтан, бəрін тастап, аман-есен қауіп-қатерден құтылып, 
жолға қайта шықтық.
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Ауыр істе сыналған болса батыр,
Арыстанды сүйреп ап келер ақыр.

Болса да жігіт пілдей күштің иесі,
Сыналмаса, болмас оның киесі.

Ұрыс көргенге соғыс жайы ұсынықты,
Ғалымдарға болғанындай түсінікті.

Сегізінші бап – сұхбат əдебі туралы

Хикмет

Мал – өмір рахаты үшін, бірақ өмір – мал жинау үшін емес. Бір ақылды 
жаннан: «Дəулетті дегеніміз кім, дəулетсіз дегеніміз не?», – деп сұрапты. 
Сонда ол: «Дəулетті дегеніміз – өзі де жеді жəне өзгелерге де жегізді, бірақ 
дəулетсіз есебі жоқ мал жиып, жемей кетті», – депті.

Алтын, күміс жинауға арнап өмірін,
Дүние, мал деп ұмытып кетер өлімін.
Ондайлар өлсе, үстіне намаз оқыма,
Себебі оның ақиретке жоқ сенімі.

Хикмет

Екі адам босқа еңбектеніп, тұқымын сортаң жерге егіпті: бірі – мал жиды, 
бірақ жемеді; екіншісі – ілім алды, бірақ соған сай амал қылмады. 

Ғалыммын дей бер сырын білер ғаламның,
Надансың сен, болмаған соң амалың.

Мысалын оның ұқсатамын тек есекке,
Артылған жүк не екенін білмес, десекте.

Хикмет

Ілім – дін сақтау үшін керек, дүние жию үшін емес.

Ғалым ілімін халыққа барып сатқаны,
Жиған ақшасын текке отқа жаққаны.

Хикмет

Тақуасыз ғалым – жарығы жоқ шыраққа ұқсар.
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Ысырап қылған өмірін іске пайдасыз,
Ақшасын шашып, қалған бір жан ол шайласыз.

Насихат

Патшалық – білім иелерімен көркейер жəне дін – діндарлармен кемелде-
нер. Білім иелерінің патшалар сұхбатына мұқтаж болғанындай, патшалар да 
білім иелерінің насихатына мұқтаж.

Насихат ал, білімді ерден, ей, патша,
Дананың сөзі қанардай толы көп ақша.

Амалды барлық жасасын ақыл иесі,
Себебі оған сый болды амал тиесі.

Хикмет

Үш нəрсе дəйім қалмас: бірі – саудасыз мал, екіншісі – пікірталассыз 
ілім, үшіншісі – саясатсыз патша. Жамандарға мейірім қылу, жақсыларға 
зорлық көрсеткенмен тең жəне залымдарды кешіру, пақырларға зұлымдық 
жасағанмен тең.

Жаманға жақсылық қылсаң ұсынып қол,
Қолыңнан қалар дəулетіңді алуды ол.

Насихат

Патшалар достығына сенім артуға болмас, себебі ол бір оймен өзгере 
салады жəне жас баланың əдемі дауысына сенім артуға болмас, себебі ол 
есейген сайын өзгереді.

Көңіл берме сұлуға қулығы көп,
Мөлдіреген көздері, кірпігі оқ.

Насихат

Қандай сырың болса да, достарыңа айта көрме. Бір уақыты келгенде 
оның дұшпаныңа айналып, өкініште қалып жүрерсің. Жəне бір жамандық 
қылмақшы болсаң, дұшпаныңа жасай жүрме, бір уақыттарда ол досың бо-
лып шықпасын. Қандай құпия сырың болса да, ешкімге айта көрме.

Сақтағын бар сырыңды көңілде тек,
Жаһанда сенімді жоқ өзіңдей бек.
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«Ешкімге айтпағын» деп сырды шашпа,
Естіген жан отыра алмас тыныш əсте.

Насихат

Екі дұшпан арасында солар секілді сөз сөйлеуің керек, себебі олар кейін 
досың болып шыққанда ұялмауың үшін.

Екі адам арасына түскен отты сапырып, 
Сөз көсеуші отын жиып жүрер ылғи асығып.

Дос боп кетсе ертесіне баяғыдай боп олар,
Өзің салған іріткі сөз ортаңызға кеп тұрар.

Насихат

Дұшпандарымен жарасқан адамнан достары безеді.

Қолыңды тарт, ондай мұнапық достан,
Жүретін болса досы боп дұшпан.

Насихат

Бір істі істеуде ойың екі жақты болса, арың қиналмайтын жағын таңда.

Өзгенің көңілін қалдырар сөзге барма,
Қастандықты көздеме бейбіт жанға.

Насихат

Алтынмен бітетін істе жанды қатерге тігуге болмайды. 

Қолыңда бар алтынмен бітсе ісің,
Қылышқа қол салма, асса да күшің.

Насихат

Дұшпанды əлсіз екен деп аяушылық танытпа, күш жинап, мықты болып 
кетсе, сені аямайды.

Ешқашанда дұшпанды əлсіз көріп,
Масаттанып көңілге берме ерік.
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Əр көйлектің ішінде бір ер тұрар,
Əр сүйектің ішінде болар кемік,

Насихат

Кімде-кім бір жаманды өлтірер болса, халықты соның пəлесінен құтқа-
рып, оны Тəңірі азабынан азат еткен болады.

Кеңге ұста əрқашан пейіліңді,
Көңіл жықса жасама мейірімді.

Ондайларға мейірім қылған адам,
Барып тұрған ақымақ, ол бір надан.

Насихат

Дұшпан кеңесін қабылдау қате, бірақ тыңдаған дұрыс. Себебі оны 
керісінше жасап, нағыз сауапқа кенелесің. 

Тыңда сөзін арланбай сен дұшпанның,
Алайда тек дұрысын тауып ұстанғын.

Көрсетсе егер оң жағын жолдың саған,
Солға кеткін, боларсың сонда дін аман.

Насихат

Шектен артық ашулану үрей, жөнсіз мейірім көрсету айбат алып келеді. 
Соншалықты қаттылық жасама, жұрт сенен безіп кетеді, соншалықты жұм-
сақтық танытпа, өзгелер аяққа таптап кетеді.

Өлең
Қатыгез болма, өзіңнен ел қашады,
Жұмсақ болма, өзгелер басыңнан асады.

Көрме артық өзіңнен өзгелерді,
Жөнсіз сөйлеген бүлікке кез келеді.

Хикмет

Екі адам патшаның һəм діннің дұшпаны болып табылады: Бірі – сұлтан 
болып, əділдік қылмаса, енді бірі – діндар болып, ілімі болмаса.
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Залым патша патшалық мүлкін жығар,
Надан діндар ол Хақтың дінінен шығар.

Хикмет

Жаман қылықты адам бір дұшпанның қолына кіріптар болып, оның зор-
лығынан жүрегі қан жылайтын болады.

Мінезі жаман адам қашса да пəле жолынан,
Құтылмайды, өйткені мінезі қалмас соңынан.

Насихат

Егер дұшпан əскерінің арасында алауыздық туып, ыдырайын деп жатқа-
нын көрсең, сен жинал. Егер олар бірігіп бір жерде тұрса, онда сен өзіңді 
сасқалақтаудан сақта.

Дұшпаныңның арасынан алауыздық сен көрсең,
Өз ішіңнің ынтымағын арттыруды меңгер сен.

Біріктіріп басын олар құрап жатса мол топты,
Əрқашанда қарсылыққа дайын тұрар бол соққы.

Хикмет

Қашанда дұшпаныңның айласы таусылса, достық мəселесін қозғайды. 
Жəне сол достықпен ешбір дұшпан қылмаған істерді істейтін болады. Жы-
лан басын дұшпан қолымен жаншы, сонда екі жақсы істің бірін істеген бо-
ласың: Егер ол жеңіп шықса, жыланды өлтірген боласың, егер ол жылан 
жеңген болса, дұшпаныңнан құтылған боласың.

Батырмын десең қорған болатын халыққа,
Дұшпаннан қорқып сен əлсіздік танытпа.

Жыланды да жаншып таста дұшпаныңның қолымен, 
Екі жақсы істің бірін атқарасың сонымен.

Насихат

Көңілдерге қаяу салатын істі өзгелер істесе де, сен істеме.

Дүниеге келгеннен соң жасағын тек ізгілік,
Жаман істен аулақ болып, одан мəңгі үз үміт.



202

Насихат

Дұшпан қулығына алданба жəне мақтаушының мақтауына кеуіп ісін-
бе. Себебі ол айла тұзағын құрып қойса, мынау менмендік етегін ашып 
отыр. Арық қойды үрлесең семіз көрінетіні секілді, мақтаған сайын ақымақ 
адамға да жаға түседі.

Өлең
Мадағына шайырдың ісіп-кеуіп, малданба,
Артық емес ол сенен, қапы қалып алданба.

Таба алмаса егер сенен өз пайдасын, мұратын,
Айыбыңды өлең етіп сол болар айтып тұратын.

Хикмет

Əркімге өз ақылы кемел, өз баласы əдемі көрінеді.

Бір күні жөйт пен мұсылман сөзге келіп,
Екеуара жатыпты дауласуға беріп ерік.

Мұсылман айтты ант ішіп Тəңірінің атынан:
«Жөйт болып кетейін сөзім болса шатылған».

Тəурəтпенен ант ішті осылайша жөйт те:
«Жалған болса сөзімде енейін мұсылман кейіпке».

Өздерін санап ақылды осылайша екі адам,
Елестете алмады надан деп өзін ешқашан.

Хикмет

Он адам бір дастарханнан тамақ жеп отыра алады, ал екі ит бір өлексе 
үшін бір-бірін талап тастайды.

Өлең
Бойында қанағат бар жан бай болады,
Қанағатшылға рахат өмір сай болады.

Қомағай, ашкөздерде еш тойым жоқ,
Қанағатшыл үзім нанға болады тоқ.
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Хикмет

Тез бітетін нəрсенің өмірі де ұзақ болмайды.

Шығыстың топырағынан алып неше,
Қырық жылда жасайды шыны кесе.

Қашанда жасап жүзін бір-ақ күнде,
Алтауын сатады екен бір дирһемге.

Хикмет

Сабырмен бақта балғын пісер, асыққан біреу бетімен түсер. 

Асыққан атты адамнан озып кетті,
Сабырлы жан барар жерге бұрын жетті.

Жүйрік аттар жолда қалды барлығып,
Ал түйеші кетті оларды қалдырып.

Хикмет

Білімсіз адамға үнсіз отырғаннан жақсысы жоқ. Егер осы насихатты біл-
ген жан білімсіз болмас еді.

Болмаса егер сенде толық білім,
Отырғайсың тып-тыныш тістеп тілің.

Масқара əрқашанда тілден келер,
Доңғалақ болмас жаңғақ ол дөңгелер.

Хикмет

Кімде-кім өзінен көп білетін адаммен сөз жарыстырса, өзінің надан-
дығын əшкере етеді.

Білімді жан сөзіне ерік берсе,
Көп білсең де сөзіне қарсы келме.

Хикмет

Жауыздармен отырған адам жақсылықтың жүзін көрмейді.

Құр қамыстан шекер шықпас дəмеленбе,
Тоқымашы бола алмас бөрі ə дегенде.
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Насихат

Халықтың жасырын айыбын ашпа, оларды масқаралайсың жəне өзің 
сенімсіз болып қаласың.

Аузына жұрт қараған күндей көсем,
Сыйлы жан егерде сен болам десең. 

Айыбын ашпа халқыңның да сен тіптен,
Қате сөзді дұрыс деп те ант ішпең.

Хикмет

Əркімнің түрі сұлу болғанымен де, өткен жолы əдемі емес. Сырты емес, 
көңілі таза болу керек.

Адамның даналығын білуге болар көріп алғаш,
Нəпсісінің қандайлығын əсте де біліп болмас.

Насихат

Кімде-кім ұлыларды сөксе, тілімен өз қанын төгер.

Сен өзіңді көресің дəйім өзгелерден тым артық,
Тұрғандай-ақ барлық адам бір өзіңе құмартып.

Қошқарменен басын адам соғыстырмас болар,
Соғыстырсаң сол қошқар басыңды жарар.

Хикмет

Базар иттері аңшылық иттерді жақтырмай, алыстан үріп, маңына жола-
майтынындай, қайырымсыздар да ізгілік иесін көре алмайды.

Іші тар жан өнер иесін əрқашан да көздер,
Алдында жақ ашпайды, соңынан айтар сөздер.

Хикмет

Кімде-кім мұрсат тауып дұшпанын өлтірмесе, сол біреу өзінің дұшпаны. 

Неге қамсыз қарап тұрсың, ей, жолдас,
Ұр жыланды қолыңда тұрғанда тас!
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ХУСАМ КƏТІП

Алтын Орда тұсында дүниеге келген шығармалардың бірі – «Жұмжұ-
ма». Иса пайғамбар мен бас сүйек арасындағы қызықты оқиға суреттел-
ген бұл дастан һижри жыл санағы бойынша 770 жылы (1369–1370 ж.) 
жазылған. Авторы – Хусам Кəтіп. Автордың бұдан басқа қандай еңбектер 
жазғандығы туралы мəлімет жоқ. Бұл шығарма біздің заманымызға дейін 
бірнеше қолжазба түрінде жеткен (Қазан, Санкт-Петербург жəне т.б.).
Бас сүйек (Жұмжұма – парсы тілінде бас сүйек дегенді білдіреді) даста-

нының сюжеті қызық болғандықтан бұл тақырып төңірегінде қалам тер-
беген ақындар аз болған жоқ. Бертін келе ел арасына «Кесікбас» ретін-
де тараған дастанның негізгі сюжеттері «Жұмжұмамен» астарласып 
жатқандығын аңғару қиын емес. Орта Азия түркілерін айтпағанның өзін-
де, Кіші Азиядағы түркілер тарапынан да қызығушылық артып, османлы 
түркішесімен де осы сарындас бірнеше дастандар жазылған. «Кесікбас» 
дастанының авторы бірде Мəулəнə Шəмс Тарази, Мəулəнə Шəмс Тебризи 
деп берілсе, енді бірде Кірдечі Əли деп те жазылады. Яғни, əу баста парсы 
ақыны Аттар шығармашылығынан бастау алған бұл сюжет (кейбір де-
ректерде сюжеттің генезисін Аттардан таратады), ортағасырда Хусам 
Кəтіп тарапынан «Жұмжұма» деген атпен дүниеге келген де, бертін келе 
халықтың өңдеуінен өтіп, жекелеген өзгерістерге ұшырап, «Кесікбас» де-
ген атпен кең тараған. Хаттатар мен кəтіптер тарапынан біздің зама-
нымызға дейін жеткен нұсқалар алғаш рет 1881 жылы Мəулекей Жұма-
шев тарапынан Қазанда бастырылып шығарылған. 
Түркі даласына кеңінен тараған бұл дастанды əр жылдары Ш.Маржани, 

Ə.Нəжіп, Х.Курбатова, Э.Тенишев, Ф.Яхин, Р.Исламов, Х.Гусман, А.Қырау-
баева, Я.Ахметгалиева, Ж.Керімбек секілді ғалымдар зерттеп, «Жұмжұ-
ма» мен «Кесікбас» арасындағы ұқсастықтар мен ерекшеліктер туралы 
өз пікірлерін білдірген.
Дастанның басты идеясы – бұл дүниенің өткіншілігі, сондықтан да 

қолдан келгенше жақсы амалдар жасап, о дүниенің қамын жасау. 
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«ЖҰМЖҰМА» ХИКАЯСЫНАН ҮЗІНДІ

Бұл дүние мəңгілік емес екен,
Есті жанға шынында елес екен.

Ақырында əлем де жоқ болады,
Барлығы да бақилыққа аттанады.

Ақырдың да белгісі бізге жетер,
Жаратылыс түбінде бəрі де өтер.

Күштілер де, жақсы һəм жамандар да,
Өтті өмірден, енді бұған амал бар ма?

Мыңдаған нəбилер мен шаһтар да өткен,
Қайда кетті сарайлар қалған бектен?

Айтшы кəне, Адам қайда, Нұх пен Хəлил,
Мəңгілік бола алды ма мынау Жəлил?!

Сафуан қайда, ұлы шаһ Жəмшид қайда?
Хұсрау, Шырын, жоқ қазір Зұлқарнай да!

Дақиянус, Шəддад малғұн ол да өтті,
Намруд пен Фəридун патша жəне кетті.

Спандияр, Рүстем ойла, көкем, 
Наушаруан, Шəһрияр қайда кеткен?

Қане Махмуд – дін шаһы Ғазнауи?
Жан еді ғой ғұлама, қазыналы.

Ибраһим Əдһəм қайда – ұлық, батыр?
Сұлтан болып кезінде тұрған пақыр?!

Өлмесе егер хан Шыңғыс қайда кетті?
Бұл жалғанда құтқармас айла бекті.

Тəркі етті бəрі де дүниені,
Құшағына алды да жер киелі.

Тəндері тұншықты өз қандарына,
Бір бөлшек бөз бар-жоғы алғаны да.
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Тақ пен тəжі араша бола алмады,
Қалды артында жинаған тəмам малы.

Келген соң дүниеге кетпек керек,
Күшің жетсе тек жақсылық етпек керек.

Барлығын да сол қара жер жалмаған,
Жатыр сонда ғұлама ер сандаған.

Қадам сайын жер бетін басқаныңда,
Сен оларды сан мəрте таптадың да.

Бақ ішінен көрерсің небір нəркес,
Бұрымдары көзіңді арбар əркез.

Сүмбілдейін қап-қара боп желбірейді,
Шаһтардың бұрымдары сол үрейлі.

Жер қойнына берілді қаншама жан,
Күндіз-түні зар жылап баршама адам.

Бірі сұлтан, бірі құл, бірі батыр,
Бірі қожа, бірі бай, бірі пақыр.

Бірі бала, бірі жігіт, бірі кəрі.
Тəңірінің құлдары соның бəрі.

Топырағын суырып жел қағады,
Күн қақтаған сүйегі тұр ағарып.

Бай болды ма, əлде кедей – белгісіз,
Əмір, сұлтан, құл ма екен – белгісіз.

Мен айтайын, бір мысалды тыңдағын, 
Бұл мысалдың татып балын біл дəмін. 

Иса шықты сапарға Шам елінен,
Таныспақ боп өзге ел əлемімен.

Кездесті бір далаға жанға жайлы,
Құс сайрап, су көркейткен айналаны.

Отырды жағасына суға барып,
Демалып, бір уақыт дəрет алып.
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Үлкен тасты көреді даладағы,
Адам басы үстінде ағарады.

Не ауыз, не кеудесі, не көзі жоқ,
Қураған қу бас сүйек екен ол тек.

Пайғамбар оған барып назар салды,
Таңдана қарап тұрып ғибрат алды.

Оллаһи, көрсем дағы қаншама бас,
Кездесіп тұрмын деді мұндайға алғаш.

Астына былайша сөз жазылыпты,
«Кімсің сен, жолаушы жан, ізгілікті?

Өмірде сан істерді болсаң жасар,
Жан құсың бір күндері тастап ұшар».

Пайғамбар тұрды бұған аң-таң қалып,
Содан соң екі көзін көкке салып:

«Ей, Тəңір, саған айтар тілегім бар,
Тілегін бергейсің сен мендей мұндар.

Осы бастың ахуалын білсем деймін,
Өз аузынан естіп бір көрсем деймін».

Хақ бұйырды Жəбірейіл періштеге:
«Құлыма сен айтқайсың, келісті де.

Сұраған мен тілегін бердім оның,
Тілегі дəргейінде тапты орын.

Қауымына əлінше етсін еңбек,
Сұрасын, сол баспенен сөйлессін бек!»

Жебірейіл жеткізіп Хақтың сөзін,
Хабардар етті сонда Исаның өзін.

Пайғамбар əлгі басқа тағы келді,
Ахуалын білмек боп сұрау берді:

«Ей, ақжем боп шіріген адам басы, 
Ерсің бе, əйелсің бе, айтшы осы?
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Қожа ма ең, жанбысың болған құлдан,
Ел билеген бек пе ең əлде сұлтан?

Бай ма едің, немесе кедей, пақыр,
Не кембағал, əлде сен міскін тақыр?

Жомарт па ең, не əлде бермес сараң,
Құрметті жан болдың ба, əлде арам?»

Қу басың сонда Тəңір жарлығымен,
Тілге келіп, жөткірініп алды бірден:

«Иллалла, ей, Иса Рухулла,
Жайымды айтайын мен, енді тыңда.

Патша едім дүниеде болған жолы,
Көрікті елім жəне қазынам толы.

Жұмжұма сұлтан еді менің атым,
Əлемге шығып еді талай даңқым.

Патшалығым көркейіп, толды жаным, 
Қасиетті шаһарым, болды тағым.

Шаһарымның ұзыны бес, ені үш күн,
Қолданбадым ешкімге онда күш тым.

Ұзындығы он милдей сарай салдым,
Көз жауын алатұғын талай жанның.

Сыртынан көрген жандар «ғажап» деді,
Ішіне кірген жандар жəннəт деді.

Үстіне шығар жан болса егер,
Тұрған шақта басы бұлтқа жетер.

Қырық мың уəзірім тағы болды, 
Арыстандай бастайтын бəрі қолды. 

Он сегіз құрметті бектерім де, 
Бас иіп тұрар еді өткенімде. 

Он мыңнан асып жатты нөкер күшім,
Салтанатты құл мен ит, аң аулау үшін.
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Он мың еді қызметші жəне құлым,
Өздігімнен созбадым асқа қолым. 

Жомарт құлым жəне де он мың болды,
Кəнизактар қоршады оң мен солды.

Ай мен күндей бар еді он мың жарым,
Барлығы да қызы еді патшалардың.

Айдай сұлу бар еді он мың күңім,
Қуанышта өткен-тін сан мың түнім.

Əр əйелім мың күңнен иеленді,
Өз ақшама барлығы жүйеленді.

Хор қызына ұқсайтын əрбірі де,
Бір құшуға зар еді барлығы да. 

Болып еді тағы да һəм мың балам, 
Əкелеп іздеп мені сан жылаған.

Мың нəйша мен мың күйші болатұғын,
Мың дабылшы дабылын ұратұғын. 

Күнде осылай басталар мəжілісім,
Мұның бəрі секілді қазір түсім.

Жүз мың еді сайланған əскерім де,
Тұрмас еді мың кісі бəстеріне.

Мал-дүниемде сан-есеп жоқ болатын,
Ел-ұлыстар нығметімнен тоқ болатын.

Бұрын мен бір қызметші жігіт едім,
Айбатым тау-тасты да үгітетін.

Өзім батыр, Жұмжұма еді атым,
Лағыл-жақұт, саны жоқ дүние затым.

Толған айдай толықсыдым дара өзім, 
Сұлу сымбат, мөлдіреп қара көзім.

Жаратушы жəне нығмет беріп еді,
Ол – бақыт, сыпайылық, көрік еді. 
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Жəне бір жақсы əдетім бар болатын, 
Талай мəрте шыққан-тын содан атым. 

Біреу келіп егерде айтса жұмыс, 
Мейлі міскін, ол болсын мейлі дəруіш.

Күніне мың келсе де жетім, пақыр, 
Алмайынша кетпес еді тон мен атын.

Одан бөлек қайыр-ихсан көптеген,
Беріп жүрдім шипа дағы дертке мен.

Күндіз-түні əділдіктен таймадым, 
Барша əлемге ас-су беріп тойладым. 

Сансыз халық ортақтасты асыма, 
Тартылатын мыңдап малдың басы да. 

Ат пен түйе, сиыр мен қой мыңдаған,
Сойылатын болып еді бір заман.

Ыдыс-аяқ қымыздарға толатын,
Айналасы безелген інжу болатын.

Əлемге жайып едім осылай ат,
Өлім жетіп, болдым мен «шаһ-у мат».

Осылайша тоқтатты қу бас сөзін,
Исаға таныстырып болып өзін.

Сонда тұрып: «Ей, қу бас!» –деді Иса,
«Қалай өлдің, соны айт», – көңліңе сыйса.

«Жаныңды қиып қана қалай бердің,
Қараңғы көрде, кəне, нені көрдің?

Біреу-міреу сауал сап сұрады ма,
Ұлықтап əлде онда ұрады ма? 

Болады екен қандай жұмақ, тамұқ,
Көрген болсаң айтып бер бəрін анық.

Баршасы немен тынды ақырында,
Баянда жетер болса батылың да!»



212

Кемсеңдеп кетті сөйлеп тағы қу бас,
Аузы мен көздерінен ағызып жас.

Пайғамбардың сауалына ол өкінді,
Жауабын беруге де һəм бекінді.

«Қойдыңыз өте қиын ауыр сауал,
Айтпасқа бар ма менде жəне де хəл?!

Сұрасаң онда енді аянбайын,
Көргеннің мыңнан бірін баяндайын.

Мəжіліс құрып бір күні тағымда бос,
Отыр едім шадыман көңілім қош.

Айнала төңірегімде əйел-күңім,
Қызмет етіп жүрді олар жəне бүгін.

Масайрап отырғанда, тыңда сөзім,
Түсті бір сүйіктіме кенет көзім.

Мауқымды баспақ болып жаныма алдым,
Келген-тін бірге жатып лəззаттанғым.

Осы шақта қызметшім келіп кіріп,
«Келіп тұр бір қайыршы» деді тұрып.

Беріліп кеткен едім мен сезімге,
Көрінбестей бар ғалам бұл көзіме.

«Ей, ақымақ, садақа уақыты ма,
Барғын, дедім, араласпай бақытыма!»

Қызметшім сол бір шақта шығып кетіп,
Міскінге сөз айтыпты қатты жекіп. 

Кетіпті міскін көңілі болып жарым,
Содан соң ол міскінге жолықпадым.

Бұл ісім көңіліме тек жақпады,
Іздеттім, шабармандар еш таппады.

Шықтым мен оңашаға көңлім ауып,
Алардай мұратымды содан тауып.
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Содан соң барып едім мен моншаға,
Кірімнен арылмақ боп бұл соншама.

Су құйдым дəл төбемнен төмен қарай,
Басым кетті айналып əлдеқалай.

Қарауытып жанарым құлап түстім,
Қаным қашып, сарғайып барлық үстім.

Дереу жетіп хəлімді көрген құлдар,
Көтеріп алып кетті мені мұндар.

Төсегіме апарып жатқызды олар,
Əйел, күңдер бəйек боп бек қаумалар.

Жаттым сол түн қимылсыз тұтқындайын,
Басына түскен білер мұның жайын.

Бектер мен уəзірлер зыр жүгіріп,
Ем жасап, өздерінше қылды үміт.

Дауасы болмай қойды ешбір емнің,
Жатырмын сонда дағы келмей көнгім.

Күн санап нашарлады менің хəлім,
Əлсіреп бара жатты демім, тəнім.

Жеті күндей жаттым дауа болмады,
Ауыр тартқан денемді дерт торлады.

Жатыр едім есім шығып, бірде кіріп,
Адыра қап ел-жұрт жəне мал мен мүлік.

Көз алдыма келе қалды кенеттен,
Шексіз дала, жылжып белдер тек еппен.

Шықты біреу бейне алты жүзі бар,
Қан құйылған тасқа ұқсар көзі бар.

Сұсты екен соншалықты жүздері, 
Келе жатты жайлап жылжып ілгері. 

Жапқан шығыс, батысты қос қанаты,
«Əзірейіл» екен оның дəл аты.
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Бір қолда шеңгел, бір қолында тостаған,
Өмірінде мейірім жүзін баспаған. 

Көкірегіме қойды да ол шеңгелді, 
Дəл алдына мені алып өңгерді.

«Берем мұрсат, бір сəтке есің жый енді,
Көріп қалғын туғандарды, бұл ақырғы сый!» деді.

Содан соң су ұсынды тостағаннан,
Ұшты жаным суды іше бастағаннан.

Көтерді де алып кетті бірнеше адам,
Хақ жеріне апарып қойды əман.

Артымда қап патшалық, дүние-малым,
Ұстамады бір сағат, шықты жаным.

Содан соң қайта келдім өзіме-өзім,
Ес жиып, бір сəттен соң аштым көзім.

Бір жарты бөзге оранып жатыр екем,
Тəніме бұл топырақ болып мекен.

Ойбай салдым: «Дəулетім, қайда тағым,
Ат-шапаным, болатын сайда малым?!

Қайда кетті қаншама күң мен құлым,
Сансыз жауһар, қазынам, алтын-пұлым?!

Қаумалаған көп туыс кеткен қайда,
Таусылмастай ас-суым, нығмет қайда?!»

Пайдасы тимеді оның ешбірінің,
Басыма қара бұлттай көшті мұңым.

Жалғыздық бұйырыпты бағыма тек, 
Қос періште тұра қалды жаныма кеп.

«Кімсіңдер?», – деп сұрадым шоши жаман,
Айтты олар: «Біз – Кəтибин мен Кираман».

Бір үзік кебінімнен кесіп алды,
Істерімнің баршасын соған жазды. 
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Мойныма жазуды əкеп асты дағы:
«Ісіңнің жазасын бұл тарттырады!», – 

Деп олар тым алыстап кеткен шақта,
Тағы екеу келіп жетті осы жаққа. 

Қолына ұстағаны күрзі оттан,
Көруге болады тек Ад, Самудтан.

Қалтырап кетті денем көргенімде,
Үйренісе алмаспын-ау көрге мүлде.

Көрмеппін мұндай жанды қайратты ерен,
Мықтап ұстап, сұрақ қойды айбатпенен:

«Айт, кəне, Тəңірің кім, жағынушы,
Қалайша болдың отқа табынушы?!»

Тұрып ем жауап бермей, алып жығып,
Жіберді күрзісімен салып ұрып.

Жаныма забанилар келіп жетті, 
Мойныма отты гүлді енді төкті.

Сүйреледі мойныма бұршақ салып, 
Жеті тамұқ ішіне келді алып.

Сол жерде қолыма оттан шынжыр тақты,
Азапқа салып əбден отқа жақты.

Шыжғырылып отқа сол күйдім жаман,
Айқайладым су сұрап баршаға əман.

Дауысымды өшірді ұрып бір-ақ,
Заһар суын ішкізді тұрып жырақ.

Ішкен сəтте жүрегім кетті ойнап,
Кеудем қысып, жатты енді ішім қайнап.

Құрғап кетті бір уақыт аузым менің,
Ішім шіріп, барады от боп демім.

Əлгі судан ішкізді тағы маған,
Жан шырылдап, сол сəтте аңырағам.
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Көтеріп ап тағы да жерден мені,
Жетпіс аршын шынжырға өңгерді енді.

Оның ұшын тіліме байлап алып,
Тартқылап олай-бұлай айналады.

Созылып кеткен тілді мойныма асып,
Алға қарай жылжыды сүйрей басып.

Аралатты жеті тамұқ ішін солай, 
Қамшы ұрып, айқайлайды деп те бұлай:

«Осы-ғой ақиретте болған мəжнүн,
Тəңірі оған берді бар қалауын.

Неше түрлі нығметті, жеп-асады,
Отқа күйгенінше біраз жас жасады».

Əр тамұқта осындай мың түрлі мазақ,
Салды осылай жаныма қатты азап».

Пайғамбар да жылады тыңдап тұрып,
Ғибадатқа бел байлап берік қылып:

«Ей, қу бас, деді ары айта бергін,
Тамұқтарды ретпен суреттеп көргін.

Қандай екен, ішінде жəне не бар,
Қайсысында қандай құл отқа жанар?».

«Тыңдасаңыз ары қарай аяңдайын,
Көргенімді қалдырмай баяндайын.

Жеті түрлі тамұқ тола от болады,
Барша құлға онда тыным жоқ болады.

Бір-бірінен асып түсер азаптары,
Қуырады жалынды от тозақтағы.

Əр тамұқтың өзінше азабы болар,
Істеріне қарай пендені соған салар.

Һауия деп атайды бір тамұқ атын,
Азапты от онда тек жамылатын.



217

Күнəһарлар жері болар бұл тамұқ,
Мұнапықтар кіреді сонда барып.

Екіншісін дейді екен онда Сақар,
Аузын ашып жөйттерге жолда қарар.

Үшіншісін атайды Хутама деп, 
Насранилар осында тұрады бек.

Төртіншісі жəне де болар Лəза,
Мəжусилер барады жетсе қаза.

Бесіншісін атар болар деп Заһир,
Онда жалған сөйлегендер жатыр.

Алтыншысы Жахим деп аталады, 
Күнəһарлар онда отқа қақталады.

Жетіншісі болады ол Жаһаннам,
Басқалардан азабы аз екен Һəм.

Тамұқтың осынау бір жетіншісі,
Мұхаммед үмметінің бек еншісі.

Тəңірінің қаһарынан сақтанғайсың,
Тартасыңдар азапты мұнда əрқайсың.

Есіңде тұт, жалғаны жоқ бұл сөздің,
Баян еттім көргенін мына көздің.

Жаһаннамның тамұғында, ей, ұлық,
Көрдім қауым, тілінген беттері жырық.

Солар екен дүниеде нəпсіге ерген,
Ішетұғын астарын харамнан терген.

Тағы да бір қауым жүр қастарында,
Көкте аяғы, төменде бастары да.

Кеуде керіп, танауын көтергендер,
Осылайша тамұқта өтер пендең.

Қолыңнан келсе де егер мың бір өнер,
Менмендікпен танауды көтермеңдер.
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Шошқа сынды бір топты көрдім жəне,
Қарны таудай, ілмиген арық дене.

Бақсам олар аярлықпен өмір сүріпті,
Салыпты ылғи ел ішіне іріткі.

Бір қауым бар жəне онда көзі жоқ,
Дымды көрмес, өзіменен өзі боп.

Мінін білмей өз басының, өзгенің
Салған екен айыбына көздерін.

Жəне көрдім бір қауым мен тілі жоқ,
Сосын тағы аяқ-қолдың бірі жоқ.

Сөйтсем олар бұрынғы екен əкімдер,
Шығарған сан елге қате үкімдер.

Көрсеткен соң жəбір көрші-қолаңға,
Аяқ-қолсыз қалдырыпты содан да.

Онда тағы бір қауымды көрдім мен,
Жағдайлары жаман екен мүлдем.

Сүйретеді тілдерін сала құлаш,
Одан аққан ірің, қан бір тоқмас.

Түзу сөздің олар мəнін бұзып сан,
Қисық сөзге əуес болып қызыққан.

Көрінгенге пəле-жала жауыпты,
Бұл халдерін содан барып тауыпты.

Бір қауымды көрдім тағы онда мен,
Жаным ашып, қарап тұрдым сонда мен.

Забанилер алтын ақша қыздырып,
Жүздеріне басып жатты шыжғырып.

Ақшаменен көздерін де шыжғырды,
Жақсы өмірден күдерін де үздірді.

Есепсіз дүние жиған солар екен,
Тойымсыздар осылай болар екен.
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Мұнша байлық Хақтан деп олар білмес,
Туыс, жат, өзге түгіл өзі жемес.

Еш шығармас малынан Хақ үлесін,
Білгейсің сен де солай нақ жүресің.

Көптік етпес болса дағы мың өнер,
Сараң болсаң, міне осылай жүре бер.

Болса жомарт жəне де қолың ашық,
Айып емес, өнерден болсаң қашық....

Жəне көрдім бір тайпаны көзіммен,
Жеткізе алман айтып оны сөзіммен.

Тапжылмастан бір сəтте аяқта тұрар,
Бір тынбастан қылышпен отты ұрар.

Тəндерінен айырып бастарын шабар,
Құдіретті Хақ қайтадан бас шығарар.

Солар екен – қарақшы жолды тосқан,
Жазықсыздың басын ап, қанын шашқан.

Бір ғажайып іс көрдім тағы да мен,
Бəрінен де сол болар жаман əлем.

Үстерінде лыпа жоқ,тыржалаңаш,
Болмайды екен жəне де басында тəж.

Əуретінен сорғалап қан ағады,
Ешқашан да жазылмас жаралары.

Денелерін жетпіс түрлі ісік шалған,
Тазармас тоқтамайтын ірің, қаннан. 

Өмір бойы жылайды зар еңіреп,
Күңіреніп кетеді бар төңірек.

Иесі екен бұлар бір-бір аймақтың,
Алуан киім киген екен сайлап тым.

Бір киімін ешкімге де бермепті,
Бір тұтқынды босатып та көрмепті.
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Ауламапты көңілін еш міскіннің,
Жаппапты бөз үстіне һəм ешкімнің.

Бір өлікке бермепті бір кебін де, 
Мал-мүліктен пайда болмас тегінде.

Ақиретке жеткенде тауып қаза, 
Өз ісіңнен табар жан сауап, жаза».

Тыңдап Иса осынау сипаттарды,
Қайғырып əрі жылап, қипақтады.

Содан айтты бас жəне сөзге келіп,
«Көп періште ол жерден мені ертіп.

Сүйрелеп апарды да тіптен қатты,
Жарқабақты аңғардың ішіне атты.

Əсфал екен осынау аңғар аты,
Өте ауыр азабы бар салатын. 

Бар екен сол аңғарда үлкен табыт,
Кіргізді сол табытқа алып барып.

Кірген соң жан-жағыма қарап едім,
Табытта отырған үш адам көрдім. 

«Дүниеде кім едіңдер?» деп сұрадым,
«Сұлтан едік, бұйырды осы тұрағың.

Əрбіріміз бір-бір елде сұлтан ек, 
Азаптарды тартудамыз мұнда кеп. 

Қалды ұмыт сауық-сайран бұрынғы,
Мекен еттік шаян басқан орынды.

Дəл осылай боларын ерте білгенде,
Тəубе етер ек кембағал боп жүргенге.

Жақсы екен болғанымыз пақыры,
Ал сұлтандық болар осы ақыры.

Сұлтандықтың шегі де болады екен,
Шаттанар надан оған алабөтен.
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Табытқа мен де енді кірген сəттен,
Қаптаған жылан-шаян келді еппен.

Бірі шағып, енді бірі тістеледі, 
Оның бəрі мен қылған істер еді.

Біртіндеп еттерімді жеп тауысты,
Пайда болып жаңа ет кеп қауышты. 

Ауырғаннан тартып азап зар жыладым,
Таусылып бара жатты бар шыдамым.

Салмады зарыма да ешкім құлақ,
Шарасыз осылайша жаттым сұлап.

Алайда азаймады бар азабым,
Шарасыз таттым дəмін сан жазаның. 

Бұл ақирет азабында жатқан кезде,
Келіп жетті «Есіркеңіз» деген сөз де.

Шығарсын азаптан бұл оны деді,
Ақиретте құтылсын жаны деді.

Содан мені алып шықты көтерді де,
Осы жерге тастап кетті əкелді де.

Бұл дүниеден өтіп едім мың жасап,
Төрт мың жылдай тамұқта шектім азап.

Енді жетпіс жылдан бері мен мұндамын,
Көргенімнің баян етіп бердім бəрін».

Сұрады Иса: «Тамұқта жатқаныңда,
Пайғамбар келмеді ме Хақтан мұнда?»

«О бастан бізге елші Ілияс еді,
Бірақ ешкім құлаққа сөзін ілмес еді.

Сенбедік Ілиястың Тəңіріне,
Көнбедік оның айтқан əміріне.

Өзіміздің жолымызбен жүрдік əман, 
Ақиретте осыны көрдік содан.
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Иса айтты: «Тілектерің, ей, қу бас, бар ма, – деді,
Мінəжатыңды қабыл етер Алла», – деді.

Айтты бас: «Тілегім сол жалғыз менің,
Тірілгенін қалаймын осы тəнім.

Өмір бойы ғибадат етер едім,
Тəңірі кешсе құлшылықпен өтер едім.

Қол жайып Иса айтты: «Ей, Рахым,
Есітуші һəм білуші, Сен бір Хакім!

Тілегімді құлағыңа ілгейсің, 
Бұл шіріген тəнге жанын бергейсің.

Тірілткенде құдіретімен Хақ оны,
Шіріген тəн болды пенде əдемі. 

Өзгермепті, бұрынғыдай түр-түсі,
Бұл ғажап та еді жалғыз құдірет ісі.

Жан кіріп, тірілген соң ашты көзді,
Исаға айтты бірден осы сөзді.

Дауыстап: «Лə илəһə иллалла», – деп,
Һəм нəби сенсің, Иса Рухулла», – деп.

Содан соң қоштасты да Иса онымен,
Жол жүріп кете барды өз жөнімен.

Қалды ол қылмақ болып құлшылығын,
Шүкіршілікпен жалғамақ тіршілігін.

Содан соң Құддыс деген елге жетіп,
Үңгірде тұрып жатты мекен етіп.

Жетпіс жыл ғибадатын жасады ол,
Тəңірдің кеңшілігі қашанда мол.

Ақыры діндар болып шықты жаны,
Нəсібіне бұйырып жұмақ таңы.

Ей, пенде, Жаратқанға болғын адал,
Дүниеде кім не ексе, соны орар.
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Сөзіме құлақ сал да ізгілікті ал,
Қашанда қашық жүргін жауыздықтан.

Дүниеге келді шаһтар талай-талай,
Қалды байлық, кетті артына қарайламай.

Таппайсың өткен кезде дүниеден мұрат,
Өлмейді жаһандағы ізгілік ат.

Тəңірі берген ризққа шүкір қылғын,
Күндіз-түні Иеңе зікір қылғын.

Дастандағы Жұмжұма айтылған һəм,
Шаһарында Мысырдың еді сол тəн.

Белгілі сұлтан еді һəм атақты, 
Естідіңдер сұлтандықтан ол не тапты?!

Тарихы жеті жүз де жетпіс еді,
Хұсам Кəтіп жұртқа мұны жеткізеді.

Мейірім жаса,ей, Рахым, барша жанға, 
Шаһадат көңілін сал тура жолға.

Осымен баянымды қылдым тəмам,
Жарылқай жүр пендеңді, Тəңірім, əман.

Аяй көр құлдарыңды қате басқан,
Мейірім дарияңның суын шашқын.
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«ИРШƏДУЛ-МУЛУК УƏС-СƏЛАТИН»

Мəмлүк-қыпшақтары жазба ескерткіштерінің бірі – «Иршəдул-мулук 
уəс-сəлатин» («Патшалар мен сұлтандарға нұсқаулық»). Патшалар мен 
сұлтандарға тарту ретінде ұсынылған бұл еңбекте Əбу Ханифа мəзһа-
бының шариғат шарттары кеңінен сөз болады. Бұл құнды еңбектің кім 
тарапынан жазылғандығы туралы толық дерек жоқ. Тек еңбекті жазуға 
Искандəрия (Александрия) билеушілерінің бірі Əли мырза қолдау көрсеткені 
айтылады. 
Еңбек һижри жыл санағы бойынша 789 жылы (біздің жыл санағы-

мыз бойынша 1387 жылы) шəууəл айының 20-шы жұлдызында жазылып 
біткен. Бұл жəдігердің бүгінгі ғылымға белгілі жалғыз нұсқасын (Стам-
бул нұсқасы) көшіруші Берке ибн Бəрəкуз ибн Қандуд ибн Огу екендігі ай-
тылған. Араб тілінен түркі жазба тіліне тəржімаланған діни ескерт-
кішті əр жылдары А.Заянчковский, Т.Режеп, Ө.Жалал, Р.Исламов секілді 
ғалымдар қарастырып, еңбектің тілдік ерекшелігі мен қыпшақтану сала-
сындағы маңыздылығы туралы өз пікірлерін білдірген. 

«Құрметті Əлидің қолдауымен Əбу Ханифа мəзһабы бойынша амал 
етуге жарарлық қысқаша бір кітап жазуға бел байладым. Тəңірі Тағаладан 
сауап дəметіп, тура сөйлеуге Тəңірі Тағаладан таупық іздеп жəне қате 
сөйлеуден Тəңірі Тағаладан туралық талап етіп жəне жазалауға уəжіп 
болған нəрсесінен сақтанып кіріскен бұл кітапқа «Иршəдул-мулук уəс-сəла-
тин» деп ат бердім», – деп автордың жазғанындай, еңбекте Ислам рүкін-
дері мен шариғат амалдары Имам Ағзам мəзһабы бойынша таратылып 
жазылған. Шариғаттың күрделі тұстары мен нəзік жақтарын талдау-
да Əбу Ханифа, Əбу Жүсіп, Имам Мұхаммед секілді ғалымдардың шешім-
дерімен бірге, ара-арасында Имам Мəлік пен Имам Шафиғидың пікірлері-
нен де үзінділер келтірілген. Əрбір мұсылманға парыз болып саналатын 
намаз, ораза, зекет секілді негізгі мəселелердің шешімі Құран аяттары мен 
пайғамбар хадистеріне, сондай-ақ, дін ғұламаларының ортақ шешімдері 
мен жеке пікірлеріне негізделген. Еңбек іштей 29 кітап, 56 бап, 93 бөлім 
жəне 49 діни мəселеден тұрады. Əр кітап бірнеше баптардан, ал баптар 
бірнеше бөлімдерден тұрады. 
Əуелі Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат айтылғаннан кейін, иманға 

қатысты 62 мəселе туралы айтылады да, ары қарай негізгі бөлім қарас-
тырылады. Мысалы:
Тазалық (дəрет, ғұсыл) кітабы (4 бап, 10 бөлім);
Намаз кітабы (19 бап, 15 бөлім);
Зекет кітабы (7 бап, 5 бөлім);
Ораза кітабы (1 бап, 5 бөлім);
Қажылық кітабы (10 бап, 18 бөлім);
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Ант ішу кітабы (1 бап, 10 бөлім);
(Құлды) азат ету кітабы (2 бап, 1 бөлім);
Ішімдіктер кітабы;
Аң аулау кітабы; 
Құрбандық кітабы жəне т.б.
Осылайша бір кітаптың өзі бірнеше бап, бөлімдерден тұратын еңбек-

те əр амалдың парыздары, уəжіптері, сүннеттері, мустахабтары, əдеп-
тері, мəкрүһтері секілді діни мəселелер жіті талданған. 

«Патшалар мен сұлтандарға нұсқаулық (немесе жолбасшы)» деп ата-
латын бұл еңбек, расында да, ел тізгінін ұстаған ел билеушілердің жаста-
нып оқитын кітабына айналғандығы талас тудырмайды. Себебі шиғалық 
бағыттағы Фатимидтер билігінен кейін билік тізгінін бүтіндей қолға 
алған қыпшақтардың Мысыр жұртында ханафи мəзһабын кеңінен наси-
хаттауда «Иршадул-мулук уəс-сəлатин» секілді еңбектің көп септігі ти-
гені анық.
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«ПАТШАЛАР МЕН СҰЛТАНДАРҒА НҰСҚАУЛЫҚТАН» 
(«ИРШƏДУЛ-МУЛУК УƏС-СƏЛАТИН») ҮЗІНДІЛЕР 

Ұлы Тəңірінің атымен бастадым. (Ол) – барша əлемге ризық берген 
Тəңірі, шынайы мұсылмандарды жарылқаған Тəңірі. Тура əрі түзу жолға 
бастап, жауыздық пен жамандықтан сақтаған Тəңірге мақтаулар болсын. 
Жəне əулиелердің бегі, пайғамбарлардың соңы болған Мұхаммедке аман-
дық пен сəлем болсын!. Тағы қияметке дейін пəк əрі таза тұратын оның 
жарандарына болсын! Содан соң мəртебелі əмір, ұлы əміршінің көмекшісі, 
өзіне мойынсұнған, қолда билігі бар қолбасшы, ұлы Искандария шаһарында 
құрметті салтанат өкілі Əли мырзаға болсын! Тəңірі оның ілім алу жолын-
дағы өмірін ұзақ қылсын. Тəңірі оның құрметін арттыра түссін, нығметін 
молайтсын! Тəңірі Тағала оның көңіл көзін ашық қылсын əрі Тəңірі оған 
жар болсын! Мен оған Тəңірге құлшылық қылмаққа пайдалы болсын де-
ген ниетпен куниясы Əбу Ханифа болған Имам Ағзам мəзһабы негізіндегі 
жинақталған қысқаша бір кітап дайындап берсем деп ұсыныс жасап едім, 
ол мырза жылы қабылдады. Тəңірі одан разы болсын. Құрметті Əлидің 
қолдауымен Əбу Ханифа мəзһабы бойынша амал етуге жарарлық қысқаша 
бір кітап жазуға бел байладым. Тəңірі Тағаладан сауап дəметіп, тура сөй-
леуге Тəңірі Тағаладан таупық іздеп жəне қате сөйлеуден Тəңірі Тағала-
дан туралық талап етіп жəне жазалауға уəжіп болған нəрсесінен сақтанып 
кіріскен бұл кітапқа «Иршəдул-мулук уəс-сəлатин» деп ат бердім. Тəңірі 
Тағалаға сиынғаннан кейін, Тəңірге тəуекел еткеннен кейін жəне Тəңіріден 
жақсылық талап еткеннен кейін, ісімді Тəңірге тапсырғаннан кейін мұның 
ішіне құлға (Алланың құлына – ауд.) қажет болады-ау деген керекті нəр-
селерді кіргіздім. Жəне Тəңірінің ризасы мен мейіріміне жақын болсын, 
Жаратушыға мойынсұнуға, ризық берген Тəңірге құлшылық қылуда құлға 
көмекші болсын деген ниетпен парыздарды, уəжіптерді, сүннеттерді мен 
əдептерді баяндадым. 

Ол Тəңірі – барша нəрсеге құдіретті. Расында да шынайы құлдың əуелі 
Тəңірін білмегі жəне Оның не үшін жаратып, ризық бергенін білмегі уəжіп. 
Тəңірі Тағала (адамзат баласын) жаратылыстардың ішінде ең əдемісі етіп, 
адалдан ризық бергендігін атап өткен. Тəңіріні білгеннен кейін Тəңірінің 
Бір деп, (Оған) серік қоспақтан, (Оған) ұқсатудан, ата-анадан, ұл-қыздан 
таза Тəңірі деп білмегі уəжіп. Тəңірі Тағала өзі туралы: «Айт, ей, Мұхаммед! 
Ол Тəңірі бір, Ол Тəңірі сиынатындардың сиынушысы, тумады жəне туыл-
мады, жəне оған ешкім тең болмад», – деген болатын. Жəне Тəңірі Тағала: 
«Расында да Тəңірі Тағала бір, жəне ұл-қыздан ада», – деген. Тəңіріні бір 
деп, Оны ұл-қыздан ада деп білгеннен кейін періштелерге, кітаптарға, пай-
ғамбарларға иман келтіру уəжіп болады. Осыларды істегеннен кейін оның 
мұсылмандығына шешім шығады. Содан кейін оған Ислам үкімдерінен 
болған намаз, зекет, ораза, қажылық жəне бұлардан басқа, Тəңірі Тағала-
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ның сөзімен бекітілген міндеттер мен шарттар да уəжіп болады. Себебі (Ол) 
«Жындар мен Адам ұлдарын маған құлшылық ету үшін жараттым», – деген 
болатын.

Тазалану (дəрет алу) кітабы

Кімде-кім намаз оқуды қаласа, ол дəретсіз болса, дəрет алсын. Дəреттің 
парыздары төртеу. Бірі – бетті жуу, тағы бірі – шынтағына дейін екі қолды 
жуу, тағы бірі – басының төрттен бір бөлігіне мəсі тарту, ендігі бірі – екі 
тобығымен аяқ жуу (яғни екі шынтақ пен екі тобық та бірге жуылады). Міне 
осылар парыз. Жуу дегеніміз – суды ағызу, ал, мəсі тарту дегеніміз – суды 
тигізу яғни шаштың шетінен сақалдың астына дейін жəне құлақтың жұм-
сағымен бірге. 

Дəреттің сүннеттері: Ыдысқа екі қолды салмастан бұрын екі қолды жуу. 
Ұйқысынан оянған кезде дəрет алатын адам үш рет «бисмиллəһ» деп айт-
сын. Дұрысы дəреттің басында «бисмиллəһ» десе жақсы болады. Жəне екі 
рет «Бисмиллəһ» дейді: Бірінші рет əуретін ашпастан бұрын, екінші рет 
əуретін жапқаннан кейін барша денесін жуғанда. Осы дұрыс қаулы. 

Тағы бірі – мисуəк қолдану; 
жəне аузына су алу;
жəне мұрнын сумен шаю;
жəне екі құлаққа мəсі тарту басқа мəсі тартқан сумен;
жəне бір сумен бастың бəрін қамтып мəсі тарту. Бəрін қамтып (мəсі 

тарту) дегеніміз, суды алып, екі алақанын ысқылайды, сосын саусақта-
рын ысқылайды, содан кейін саусақтарын біріктіріп, басының бас жағына 
əр қолдан үш саусақты қойып, содан екі бас бармақ пен шаһадат саусағын 
бөлек ұстап, алақанының ішімен желкесіне дейін тартады. Содан ол еке-
уін бастың екі жанына қояды да, екі жанына екі алақанымен мəсі тартады. 
Жəне екі бас бармағымен екі құлағының сыртына мəсі тартады. Жəне екі 
құлақтың сыртын екі бас бармақтың ішімен жəне екі шаһадат саусақтың 
ішімен екі құлақтың ішіне мəсі тартылатындығы «Мухит» деген кітапта жа-
зылған. Сондай-ақ, 

Жəне мұрттың, қастың жəне сақалдың астына су тигізу;
жəне саусақтарының арасын (жуу);
жəне үш-үштен жуу;
Сақалдың арасына су тигізуді бір деректе сүннет емес, жақсы амал де-

ген. Жəне жақсы амалдың бірі – дəрет аларда ниет ету.
Дəретке ниет қылу біздің қасымызда (мəзһабімізде) сүннет. Имам Ша-

фиғи қасында парыз.
Жəне бастың бəріне мəсі тарту да сүннет. 
Жəне дəретті ретімен алу;
жəне Тəңірі Тағаланың бастайтынындай, оң жағынан бастау;
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Рет-ретімен дəрет алу біздің қасымызда сүннет. Имам Шафиғи қасында 
парыз. 

жəне ысқылау (ысқылап жуу), ретімен жуу сүннет екендігі біздің қасы-
мызда жəне алдынан бастаудың жақсы амал екендігі «Хидая» атты кітапта 
жазылған. 

Кейбір деректерде дəретте ниет қылу, бүтіндей мəсі тарту, тəртіп сақтау 
денені ысқалау, ретімен жуу, алдынан бастаудың жақсы амал екендігі ай-
тылған. Жəне екі қолдың үш саусақтарының ұшымен бір сумен мойнына 
мəсі тарту жақсы амал. Тағы біраз адамдар мұны əдепке (дəрет əдебі – ауд.) 
жатқызған. 

Бірақ дəреттің əдептері ретінде белгіленгені мынау – намазға намаз 
уақыты кірместен бұрын отыру;

жəне истинжа қылу үшін қыбланың алдыңғы жағына ашық отырады, 
бірақ ораза болса, ашық отырмайды.

Жəне нəжіс шыққан жерді нəжіс жайылмаған болса жуады. Егер нəжіс 
шыққан жерден нəжіс ақша көлеміндей жайылмаса, оны жуу – сүннет. Егер 
ақша көлеміндей болса, оны жуу – уəжіп. Еегер ақша көлемінен асып кетсе, 
оны жуу – парыз. Оны тазарғанша жуады, үш таспен сүртіп сүннет жасауға 
болмайды. Жəне истинжада сүннеттің дұрыс болуы – таспен истинжа жа-
сау жəне оның орнында не болса соны тазарғанша сүртеді, ал, оны сумен 
жуу жақсырақ. Егер нəжіс шыққан жерінен жайылса, дұрыс болмайды, (сол 
үшін де) тұрмастан бұрын сумен жуады жəне сумен жуғаннан кейін бір шү-
берекпен мəсі тартады. 

Истинжадан құтылғаннан кейін ешкімнің көмегіне сүйенбестен дəрет-
тің ісіне өзі кіріседі.

Жəне басқа киімдері мен екі жеңін түріп қыблаға қарап отырады;
жəне пайдаланылған судың тамшысы тимеу үшін киімдерін көтеріп, 

биік орындықтың шетіне, не үлкен тас үстіне, не биік бір жерге, не жас отты 
жерге, не бір жұмсақ жерге отырады. Дəретті толық алып, бітіреді.

Жəне ыдысын (құманын – ауд.) сол жағына қояды;
жəне дүние сөзін сөйлемейді;
жəне əр мүшесін жуғанда шаһадат кəлимасын айтады, хадисте келгенін-

дей дұға жасайды; 
жəне аузы мен мұрнына оң қолымен су алады жəне сол қолымен шығара-

ды; аузы мен мұрнына су алып шайғанда, жақсылап шаяды, бірақ ораза бол-
са, аузы, мұрнын қатты шаймайды. Мұны біреулер «ғарғара» жасау деген. 
Сəдруш-шейіт имам: «ауызды суға толтырып, біраз тұру», – деген.

Жəне мұрынға су бергенде мұрынның тесігіне дейін шыққанша су беру 
керек. Жəне екі құлақтың тесігіне мəсі тартқан жағдайда екі саусағын кіргі-
зеді. Егер жүзігі кең болса, жүзігін қозғалтады, егер жүзігі тар болса, кейбір 
деректерде (біздің жарандар тарапынан) қозғалтудың не шығарудың қажеті 
жоқ екендігі айтылған. Бұл туралы «Мухит» деген кітапта айтылған. 
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Қашан дəрет алуға отырса, ниетпен бастайды. Көңілмен ниет қылып, 
тілмен: «Тəңірі Тағалаға мойынсұнып, намаз үшін дəрет алуға ниет қыл-
дым», – деп айтады. Кейін: «Ұлы Тəңірінің атымен бастадым жəне Тəңірге 
мадақ-мақтаулар болсын!», – дейді. Содан кейін екі қолын үш рет жуып: 
«Барша мадақ Тəңірге болсын! Ол Тəңірі суды тазартты жəне Исламды нұр 
қылды», – деп айтады. 

Содан кейін аузына оң қолымен үш рет су береді жəне аузының түк-
пір-түкпіріне су жеткізеді, біз жоғарыда айтып өткеніміздей, саусақтарымен 
мисуак жасап: «Ей, Тəңірі, зікіріңді айтуға, Саған шүкіршілік қылмаққа 
жəне Саған шынайы құлшылық қылмаққа көмектес!», – деп айтады.

Содан кейін оң қолымен үш рет мұрнына су беріп, сол қолымен сіңбіреді. 
Жəне: «Ей, Тəңірі, маған жұмақ иісін иіскет жəне жұмақ нығметтерін маған 
нəсіп!», – дейді.

Содан соң бетіне қатты су ұрмастан, ақырын үш рет жуады. «Ей, Тəңірі, 
достарыңның жүзін ақ қылатын күні менің де жүзім нұрыңмен ақ қыл жəне 
дұшпандарыңның жүзін қара қылатын күні менің жүзімді қара қылма!», – 
дейді. 

Содан кейін екі қолын шынтақтарымен бірге үш рет жуады. Жуғанда 
саусақтарының ұшынан шынтаққа дейін бастайды. Оң қолын жуғанда: «Ей, 
Тəңірі, маған дəптерімді оң қолымнан бер жəне маған жеңіл есеп бер!», – 
дейді. Сол қолын жуғанда: «Ей, Тəңірі, маған дəптерімді солымнан жəне 
арқамнан берме!», – дейді.

Содан кейін басының барлық жеріне бір рет мəсі тартады. Жақсысы бір 
сумен үш рет: бір сумен басының алдына артына қарай бастайды да, кейін 
артынан алдына дейін жəне басының артына дейін қайтарады. 

Содан кейін басына мəсі тартқан сумен екі құлағының сырты мен іші-
не мəсі тартады. Құлағының сыртынан бастап, ішіне жалғастырады. Сон-
да: «Ей, Тəңірі, мен сөзді есітіп, ақиқатқа еретіндердің қатарынан қыл!», – 
дейді. 

Содан кейін мойнына мəсі тартады. Желкесінен тамағына қарай бастай-
ды. Жəне: «Ей, Тəңірі, менің мойнымды оттан, шынжырдан жəне азаптан 
құтқар!», – дейді.

Содан кейін екі аяғын тобықтарымен бірге үш рет жуады. Саусақтарынан 
тобыққа дейін бастайды. Жəне: «Ей, Тəңірі, Сират көпірінде аяқтар тайға-
найтын күні менің аяғымды берік қыл!», – дейді. Жəне сол аяғын жуғанда: 
«Ей, Тəңірі, маған шүкіршілік етуге ынталандыр жəне қабыл болатын амал 
жасат, тағы сенің мейірімің жəне кеңшілігіңмен опат болмайтын сауда жа-
сат, ей, құрметті Тəңірі! Ей, күнəлерді жарылқаған Тəңірі!», – деп айтады.

Дəрет алып болғаннан кейін бетіне су шашып, екі қолымен мойнына 
мəсі тартады да, көкке қарап, шаһадат (сұқ –ауд.) саусағын көтеріп: «Пəктік 
пен мадақ Саған. Сенен басқа Тəңірі жоқ екендігіне куəлік беремін, Сенен 
жарылқау сұраймын жəне Саған тəубе етемін», – дейді. Содан кейін жерге 
қарап: «Мұхаммед – Сенің құлың əрі елшің екендігіне куəлік беремін», – 
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деп «Иннə əнзəлнəһу» сүресін бір рет немесе үш рет оқиды да, қыблаға қа-
рап тік тұрып дəреттен қалған судан ішеді. Содан: «Ей, Тəңірі, маған Сенің 
шипаңмен амандық бер жəне Сенің дауаңмен маған дауа бер! Жəне қорқы-
ныш-үрейден, қауіп-қатерден, ауру-сырқаудан мені сақта!», – деп айтады.

Ағынды судың жанында болса да суды шашып-төкпейді. Жəне аз сумен 
дəрет алмайды, қажет болса, ыдысты екінші рет толтырады. 

Жəне түрегеп тұрып су ішу дұрыс емес, тек қана зəмзəм суын түрегеп 
тұрып ішеді. Жəне дəрет үстіне дəрет алып, Пайғамбарға (Алланың оған 
сəлемі болсын) салауат айтады. Дəрет алып болған соң дəрет шүкіршілігі 
ретінде екі рақағат намаз оқиды. 

Егер бір əйел орамалының үстінен мəсі тартса, егер су өтіп, басының 
төрттен бір бөлігіне жетсе, дұрыс, егер жетпесе, дұрыс емес. 

Енді дəретте тиым салынған нəрселер: истинжа уақытында қыблаға 
қарап тұрмайды жəне біреудің қасында əуретін ашпайды. Егер күші жет-
се сумен истинжа қылу жақсырақ, егер шамасы келмесе, тастармен истин-
жа қылуға да болады. Жəне нəжіс ақша көлемінен артық болмаса, əуретті 
ашпаған дұрыс. 

Жəне оң қолымен истинжа қылмайды, тағы тамақпен де, сүйекпен де 
истинжа қылмайды, жануарлар жеген нəрсемен де, адамның тезегімен де 
истинжа жасалмайды. Жəне су ішіне дəрет сындырмайды, сіңбіріп, түшкір-
мейді. Жəне истинжа жерін сүрткен шүберекпен денелерін сүртпейді. Тағы 
бетін жуған кезде бетіне су ұрмайды, жəне аузымен су шашпайды. Аузын 
жұмбайды жəне көзін қатты жұмып алмайды, егер қатты жұмған уақыт-
та екі қабағы мен екі ерініне су тимей, құрғақ болып қалса, дəреті дұрыс 
болмайды.

Құдықтарды баяндау туралы бөлім

Қашан бір құдыққа нəжіс түссе жəне ол шығарылса, сол құдықтың суы 
шығарылады. Құдықтың суын шығару – құдықты тазарту деген сөз. Егер 
құдық ішіне түйенің не қойдың бір не екі домалақ тезегі түссе, суды былға-
майды. Əбу Ханифадан бір риуаят бар, фəтуа соныкі: жаңа мен кепкеннің 
арасында, бүтін мен сынықтың арасында, қойдың, сиырдың жəне түйе-
нің арасында айырмашылық жоқ. Сүт ыдысына қой тезегінен бір не екеу 
түскенінде, (Əбу Ханифа – ауд.): «Тезекті алып тастап, сүтті ішеді», – деген. 
Егер құдыққа көгершін мен шымшық тезегі түсетін болса, суды былғамай-
ды. Егер құдыққа қой сисе, судың бəрін шығарады. Əбу Ханифа, Əбу Жүсіп 
жəне Мұхаммед имам құдықтың лас болмайтынын айтқан. Егер құдыққа 
тышқан, шымшық, ит шымшығы, қызылша басты шымшық, кесіретке өлсе, 
сол құдықтан егер шелек кіші болса, есептеп отыз қауға көлеміндей, егер 
үлкен қауға болса, жиырма қауға су шығарады. Егер құдыққа көгершін, та-
уық, мысық өлсе, одан қырық пен алпыс қауға арасында су шығарады. Егер 
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құдықта қой не адам не ит өліп қалса, сол құдықтың суының бəрін шығара-
ды. Сондай-ақ, ит не доңыз тірі шығарылса, егер оның аузы тимеген болса, 
солай. Жəне басқа жануарлар тірі шығарылса, бірақ аузы суға тиген болса, 
қарайды, егер оның сілекейі таза болса, ол сумен ықтият үшін дəрет ал-
майды. Бірақ онымен дəрет алса да бола береді. Егер ауыз суы нəжіс болса, 
судың бəрін шығарады. Егер ауыз суы мəкрүһ болса, сақтық үшін он ше-
лек су шығарады. Егер ауыз суы күдікті болса, судың бəрін шығарады. Əбу 
Жүсіптен былай риуаят етіледі. Фəтуада: Егер құдық ішінде жануар ісініп 
кетсе не шіріген болса, ол жануар үлкен, кішілігіне қарамастан, сол құдық 
суының бəрі шығарылады. Қауғалар көлеміне келсек, құдықтарда орташа 
шелек алынады. Егер құдыққа үлкен шелек пен орта шелек салынатын бол-
са, онда орта шелек деп есептеледі. 

Егер құдықтың көзі болса, судың бəрін шығару мүмкін болмаса, онда құ-
дық ішіндегі су көлеміндей ғана су шығарылады. (Имам – ауд.) Мұхаммед-
тен риуаят етілуінше, (имам – ауд.) Мұхаммед: «Ол көзі бар құдықтан екі 
жүзден үш жүзге дейін су шығарылады», – деген екен. Жəне «Жəмии сəғир» 
деген кітапта: «Су оларды жеңгенінше шығарылады», – делінген. 

Егер құдық ішінен тышқан не басқа бір нəрселер өліп жатқанын көрсе, 
бірақ қашан түскенін білмесе, жəне ісініп кетпеген не шірімеген болса, жəне 
сол судан (білместен – ауд.) дəрет алған болса, не бірер нəрсе жуған болса, 
онда бір күн, бір түннің намазын қайтарады. Егер іскен болса не шіріген 
болса, үш күн, үш түннің намазын қайтарады Əбу Ханифа үкімінде. Əбу 
Жүсіп пен Мұхаммед үкімінде олардың қашан түскенін анық білмейінше 
бұл секілді қайтару жоқ. 

Егер тауық тезегі құдыққа түссе, құдықты былғайды. Егер жарқанаттың 
тезегі мен сідігі түссе, суды бұзбайды. Мұның мəнісі – Əбу Ханифа мен 
Əбу Жүсіп үкімінде еті желінбейтін құстардың тезегі таза болып есепте-
леді. Имам Мұхаммед үкімінде таза емес. Тағы біраз ғалымдар Əбу Ханифа 
мен Əбу Жүсіптен былай деп жеткізді: Жыртқыш құстардың тезегі киімді 
былғамас, егер көп болса былғайды, бірақ қаншалықты аз болса да, суды 
былғайды деген.

Егер құдыққа қан, (спритті – ауд.) ішімдік тамса, сол құдықтағы судың 
бəрі шығарылатыны «Зəһирə» деген кітап ішінде айтылған. Жүніп адам суы 
бар шелекті көтеріп, басына құйса, содан кейін бір адамға ішкізсе, денесі-
нен аққан су құдыққа түссе, қажеттілігі үшін лас болмас. Егер жүніп адам 
құдыққа шелекті алу үшін түссе немесе құлап кетсе, деген мəселеде Əбу 
Ханифа: «Ол адам жүніп, сондықтан да суы лас деген. Ал, Əбу Жүсіп: «Ол 
адам жүніп, бірақ суы таза», – деген. Имам Мұхаммед: «Егер денесі мен 
киімінде қатты нəжіс болмаса, екеуі де таза. Егер киімінде не денесінде 
нəжіс болса, су лас болады», – деген. 

Құдыққа бір тышқаннан көбірек түскен мəселеде Əбу Жүсіп: «Төрт 
тышқанға дейін түссе жиырма не отыз шелек су шығарылады. Егер бес 
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тышқан түссе, қырық шелек, тоғыз тышқанға дейін елу шелек су шыға-
рылады деген. Егер он тышқан түссе, үйрек, қаз, тауық тезегі секілді, сол 
құдық суының бəрі шығарылады», – деген. Егер тышқан түскен құдықтан 
жиырма не отыз шелек су шығарылса, тазаланады жəне шелектің жібі де 
тазарған болады.

Испижаби шархында былай деген: Су ішінде өмір сүретін əрі еті желі-
нетін нəрсе суда өлсе, су лас болмайды. Егер ісініп кетсе не шіріген болса, 
оны ішу мəкрүһ делінген. Біраз шөл жыланы суға түсіп өлсе, сол су лас бо-
лады. Су жыланы үлкен болса, ағатын қаны болса, су жыланы да осы секілді 
болады. Бақаның суда өлгені туралы талас бар, алайда көпшілігі лас деген.

Сілекейді білдіру туралы бөлім

Мұсылман не кəпір болсын, жүніп не таза болсын адамзаттың бəрінің 
сілекейі таза. Жəне түйе, сиыр, қой секілді еті желінетін жануарлардың 
сілекейі таза болып есептеледі. Алайда ат сілекейіне қатысты Əбу Ханифа-
дан төрт риуаят бар: бір деректе арам, бір деректе күдікті, тағы бір деректе 
мəкрүһ, тағы бір деректе таза деген. Əбу Жүсіп пен имам Мұхаммед күмəн-
сіз таза деген. Машайықтардың көбісі осыны ұстанды. Иттің, доңыздың 
жəне жыртқыш аңдардың сілекейі лас. Жəне имам Шафиғи бойынша кең 
далада өмір сүретін жыртқыштардың сілекейі таза. Алайда ит пен доңыз-
дың сілекейі лас. Имам Мəлік қасында ит пен доңыз сілекейі лас емес. Жəне 
жыртқыш құстар сілекейі де сондай. Үйде жүретін жылан, шаян, тышқан, 
мысық, қаңғып жүрген тауық секілділер мəкрүһ. Егер мысық, тышқан жесе, 
содан кейін ішсе, сол сəтте-ақ лас болады. Егер бір сағат өтсе, жəне аузын 
жаласа, сол су мəкрүһ. Тышқаннан қалғанды жеуге тиым салынған. Қашар 
мен есек сілекейі күдікті. Егер бұл екеуінен басқа су табылмаса, сол еке-
уінің бірімен (дəрет – ауд.) алады. Жəне таяммум алады. Қайсысын бірінші 
бастаса да бола береді. Егер су табылмастан, құрма суын тапса, Əбу Ханифа 
шешімі бойынша дəрет алады, бірақ таяммум соқпайды. Əбу Жүсіп: «Таям-
мум алады, бірақ құрма суымен дəрет алмайды», – деген. Имам Мұхаммед-
тың шешімі бойынша: «Ол сумен дəрет те алады, таяммум да соғады».

Сондай-ақ, əрбір нəрсенің сілекейімен бірге тері де назарға алынады. 
Есектің терісі Əбу Ханифа шешімінде, сенімді деректер бойынша таза. 
Қудури Шəмс Əйимəнің айтуынша, лас, алайда киім мен денедегі қажет-
тілікке байланысты кешірілген. Сенімді деректерде есектің сүті лас. Жəне 
(Имам – ауд.) Мұхаммед есек сүті таза екенін, бірақ ішілмейтінен айтқан. 
Осы дұрыс. Егер мəкрүһ сілекей киімге тисе намазды бұзбайды. Егер кү-
дікті сілекейден киімге тисе, мұнда да намазды бұзбайды. Əбу Жүсіптен 
риуаят бойынша, Əбу Жүсіп: «Егер тазалығына күдік басым болса жəне көп 
тиген болса, намазды бұзады», – деген. Егер лас сілекейден тиген жері ақша 
көлемінен асса, онда намазды бұзады. Ақша көлемі дегеніміз – шəһлил ақ-
шасы немесе үлкендігі.
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Бұл – намаз кітабы. Уақыттарды білдіру есігі

Таң намазының кірер уақыты екінші таңның шығуы, яғни көк қараң-
ғылығының тарауы. Жəне таңның (таң намазының – ауд.) соңғы уақыты 
күн шығардан бұрын. 

Бесіннің кіру уақыты – күннің аууы. Бесіннің соңғы уақыты Əбу Ханифа 
шешімі бойынша, əрбір зат көлеңкесінің өзінен екі есе ұзаруы. Əбу Жүсіп 
пен (Имам – ауд.) Мұхаммедтің айтыунша, əрбір зат көлеңкесі өзіндей бол-
са жеткілікті. Əбу Ханифадан да риуаят бар. 

Екінтінің кіру уақыты – екі қаулымен түс уақытының шығуы. Ал, 
екінтінің шығу уақыты – күн батардан алдыңғы соңғы уақыт. 

Ақшамның кіру уақыты – күннің батуы. Ақшамның шығу уақыты – ша-
пақ ғайып болмастан бұрын. Əбу Ханифа шешімі бойынша ақшамның шығу 
уақыты сол. Əбу Жүсіп пен (Имам – ауд.) Мұхаммед: «Шапақ – қызыл», – 
деген. Бұл да Əбу Ханифадан риуаят етілген. Имам Шафиғи қаулысы да 
осы. Имам Шафиғи: «Ақшамның соңғы уақыты – дəрет алып, намаз оқу, 
намаз болғанда да үш рақағат намаз», – деген. 

Құптан намазының кіру уақыты – шапақтың ғайып болуы. Құптанның 
шығар уақыты – таң атпастан бұрын. 

Үтірдің (Үтір уəжіп – ауд.) кіру уақыты – құптан намазынан кейін. Үтір 
намазының шығу уақыты – таң атпастан бұры н. Əбу Ханифа бойынша үтір 
намазының уақыты – құптан намазының уақыты, құптан намазынан бұрын 
оқылмайды. 

Жақсысы – таң намазын таң ағартып оқыған. Түскі намазды жаздың күн-
дері асырыңқырап, ал қыстың күндері алғашқы уақытында оқыған абзал. 
Күн өзгермесе екінті намазын кешіктіру, алайда жаз жəне қыс күндерінде 
күннің көзі өзгеріп отырады. Көз шағылыспайтын (уақыт – ауд.) болсын. 
Дұрыс қаулы осы. Жəне ақшам намазын тез оқу. Құптан намазын кешік-
тіру, яғни түннің үштен бір бөлігі өтпестен бұрын. Ең жақсысы – адамның 
өзіне сенімді болып, үтір намазын түннің соңғы уақытына дейін кешіктіріп 
оқығаны. Егер оянуына сенбесе, үтір намазын ұйықтамастан бұрын оқып 
алғаны дұрыс. Егер күн бұлытты болса, жақсысы – таң намазын, түс намаз-
ды жəне ақшам намазын кешіктіріп оқу. Екінті намазы мен құптан намазын 
ерте оқып алғаны. 

Уақыттарды білдіру яғни қай уақыттарда оқуға 
тиым салынғандығы туралы бөлім

Күн шығатын уақытта, күн қақ төбеде тұрғанда жəне күн батар уақытта 
намаз оқу дұрыс емес. Жаназа намазын оқу да дұрыс емес. Тағы тілауат 
сəждесін оқуға да болмайды. Алайда сол күннің екінті намазын оқуға бола-
ды. Яғни тек осы уақыттарда жасау дұрыс емес. Оқыса дұрыс болады, бірақ 
құпталмаған жағдаймен. Сондай-ақ, таң намазынан кейін күн шыққанша 
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жəне екінті намазынан кейін күн батқанша нəпіл намазын оқуға болмайды. 
Осы екі уақыт аралығында қаза намазын, тілауат сəждені жəне жаназа на-
мазын оқуға болмайды. Жəне екі рақағат сүннет тауап қылуға да болмайды. 
Сондай-ақ таң намазынан кейін нəпіл намазын оқуға, таң намазының екі 
рақағат сүннетінен көбірек оқу дұрыс емес. Жəне күн батқаннан кейін ақ-
шам намазының парызын оқымастан бұрын нəпіл оқуға болмайды. Жəне 
жұма күні имам құтба оқуға шыққаннан кейін құтбаны оқып бітірмейінше 
нəпіл намазын оқуға болмайды. Жəне айт намазынан бұрын нəпіл намаз 
оқымайды. Жəне жергілікті жерде жəне сапарда болған кезде екі намаз бір 
уақытта біріктіріліп оқылмайды. Тек Арафат пен Мұздалифада ғана бірік-
тіріледі. Имам Шафиғи: «Түс намазы, ақшам намазы жəне құптан намазы 
сапар үзірімен жəне жергілікті жерде жəне сапарда жаңбыр жауу үзірімен 
біріктіріледі», – деген.

Бұл – азан айту есігі

Азан айту – сүннет муəккəдə. Анығы бес намаз үшін, жұма намазы үшін 
(сүннет муəккəдə). Басқа намаздар үшін сүннет муəккəдə емес. Азан айту-
дың сипаты белгілі. Қайталап айтумен болады. Жəне таң намазында «Хəййə 
´əлəл-фəлəхтан» кейін «Əс-салəту хəйрун минəн-нəум» сөзін екі рет айта-
ды. Қамат айту да осы азан айту секілді, тек «Хəййə ´əлəл-фəлəхтан» кейін 
«Қəд қамəтис-салəтті» екі рет айтады. Азанды айқайлап созып айтады. Ал, 
қаматты тез-тез айтады. Азан мен қамат айтқанда қыблаға қарап тұрады. 
Ал, «Хəййə ´əлəс-салəт» пен «Хəййə ´əлəл-фəлəхқа» жеткенде оң жақ пен 
сол жаққа басын бұрады. Ғибадатхана мұнарасына шығып айтқан жақсы. 
Азаншының екі саусағын екі құлағының тесігіне тығып айтқан жақсы. Егер 
қылмаса, ол да жақсы. Таң намазында азан мен қамат арасында «Хəййə 
´əлəс-салəт», «Хəййə ´əлəл-фəлəх» деп екі рет айтып білдіру жақсы, бірақ 
басқа намаздарда мəкрүһ деді. Əбу Жүсіп: «Барша намаздар ішінде азаншы-
ның бір бекке: «Ей, бек, сізге амандық болсын! Тəңірі мейірімі мен берекесі 
сізге болсын! «Хəййə ´əлəс-салəт», «Хəййə ´əлəл-фəлəх» – намаз уақыты. 
Тəңірі мейірімі сізге болсын!» деп айтқанының зияны жоқ», – деген. 

Азан мен қаматтың арасында отырады, тек ақшам намазында отырмай-
ды. Бұл – Əбу Ханифаның шешімі. Əбу Жүсіп пен (Имам – ауд.) Мұхаммед: 
«Ақшам намазында өте аз отырады», – деді. Жақып: «Əбу Ханифаны көрдім, 
ақшам намазына азан шақыртты, қамат айтқызды, отырмады», – деді.

Азанды барынша созып, əуендетіп айтамын деп сөздердің мағынасын 
өзгертіп айту дұрыс емес. Қашан азаншы «Хəййə ´əлəс-салəт» десе, имам 
тұрады, жамағат та тұрады. Қашан азаншы «Қад қамəтис-салəт» десе, тəкбір 
айтады. Егер имам əлі келмеген болса не имам азаншының өзі болса, онда 
жамағат имамның келгенінше тұрмайды. Қаза намаз үшін азан шақырылып, 
тəкбір айтылады. Егер көп намаздар қаза болса, бірінші намаз үшін азан 
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шақырылып, қамат айтылады. Қалған намаздарда азаншының өз еркі. Егер 
қаласа қамат айтқанда қысқартады. 

Азаншының дəретпен азан шақырып, қамат айтқаны дұрыс. Егер дəрет-
сіз азан айтса да болады. Бірақ жүніп кезінде азан айтып, дəретсіз қамат 
айтқан дұрыс емес. «Жəми´и сəғир» деген кітапта қашан дəретсіз азан ша-
қырылып, қамат түсірілсе, ол намаз бұзылмайтыны жазылған. Жүніп адам-
ның айтқан азанын бұзған жақсы. Егер қайтарса дұрыс. Əйел кісінікі де 
осылай. Намаз уақыты кірместен тұрып, азан айтылмайды, айтылса, бұзы-
лады. Əбу Жүсіп: «Имам Шафиғидың шешімі бойынша таң намазына түн-
нің соңғы жартысында азан айтуға болады», – деген.

Азан мен қамат ішінде сөз сөйлемейді. Себебі ол екеуінің арасында та-
сырлатып-сытырлату мəкрүһ болып есептеледі. Өйткені ол бидғат. Сөйле-
геннен не пайда таппақсың?! 

Жолаушы да азан шақырып, қамат түсіреді. Егер ол екеуін тастаса орын-
сыз болады. Егер қаматпен қысқартса болады. Егер Мысырдағы үйінде на-
маз оқыса, азан шақырып, қамат түсіреді. Егер Мысырда ол екеуін орында-
маса да бола береді. 

Бұл – мəйіттерді баяндау есігі

Бір адам жан беруге жақындаса, оны қыблаға қаратып, оң жағымен 
жатқызады. Жəне екі шаһадатты оған тəлқин қылады. Талқин дегеніміз – 
бір адам екі шаһадатты айтып тұрады, ол есітеді. Бірақ оны «Сен де айт», – 
деп қинамайды. Имам Шафиғи жолында көмгеннен кейін талқин айтады.

Өлген адамның екі жағын байлап, екі көзін жұмады. Тезірек көмген жақ-
сы. Өлікті жуған дұрыс, тіпті тірілерге уəжіп болып есептеледі. Оны жууды 
қаласа, оны ағаш үстіне жатқызып, əуретін жауып қояды жəне бір матамен 
əурет ғəлизасын тазалап шығады. Содан киімін шешіп, аузы-мұрнына су 
берместен дəрет алғызады. Жəне үстінен су құйып, ағашты ыстайды. Суды 
самырсынмен қайнатады. Егер самырсын болмаса, онда құр судың өзін 
қайнатады. Шафиғи жолында суық сумен жуады. Басын, сақалын алтей 
шөбімен жуады, сақалын тарамайды шафиғиларда. Жəне шаш, сақалын ал-
майды. Жəне сүннет те қылмайды шафиғиларда. Содан кейін сол жағымен 
жатқызады. Мəйіт жатқан ағашқа су жеткенінше су жəне алтеймен жуады, 
содан кейін жанымен жатқызып, марқұм жатқан ағашқа су жеткенінше жу-
ады. Содан кейін отырғызады да, сүйеп ақырын ішін ысқылайды. Егер бір 
нəрсе шықса, оны жуады. Екінші қайтара жумайды. Тағы дəрет алдыртпай-
ды. Шафиғиларда қайталап, бір шөберекпен сүртеді. Кейін кебінге орап, ха-
нут177ты басы мен сақалына жасайды, сəжде қылған жерлеріне яғни маңдай-
ына, мұрнына, екі тізесі мен екі құлағына камфара жағады. 

177 марқұм үшін жасалған бір амал
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Бұл – мəйітті көтеру бөлімі

Мəйітті көтермекші болса, оны ағаш үстіне қойып, төрт аяғынан ұстап, 
ақырын, асықпастан жүреді. Қабір басына келген уақытта мəйітті жерге 
қоймастан бұрын басқа адамдардың отыруы дұрыс емес. Əуелі мəйіттің ал-
дыңғы жағын оң жамбасымен, кейін мəйіттің артқы жағын оң жамбасымен, 
содан мəйіттің алдыңғы жағын сол жамбасымен, сосын мəйіттің артқы 
жағын сол жамбасымен қояды.

Бұл – көму туралы бөлім

Қабір қазылып, лахад жасалады. Мəйіт қыбла жағынан кіргізіледі. Лахад 
ішіне қояр кезде қойып жатқан адам: «Тəңірі атымен жəне Тəңірі елшісінің 
діні негізінде қоямын», – дейді. Қыбла жаққа бұрып, жіптерін шешеді 
де, кірпіштерді қалайды. Егер əйел адам болса, онда қашан кірпіш қалап 
болғанша, лахад үстіне бір затпен сүтре жасалып тұрады.

Керамика қалаған дұрыс емес, ағаш орнына қамыс қойса қайтармайды. 
«Жəми´и сəғир» деген кітапта кірпіш пен қамыс қойылса, жақсы болады 
деп жазылған. Имам Шафиғи: «Керамит пен тас қойса, қайтармайды. Се-
бебі Даниал пайғамбар тас табыт ішінен табылған жəне тас керамикадан 
қаттырақ», – деген. Содан кейін топырақ тасталып, қабір үйіледі, (бірақ) 
төртбұрыш жасалмайды. Мəйіттің артынан жүріп отырған жақсы. Имам 
Шафиғи бойынша, мəйіт көрдің бас жағына қойылады, сонда мəйіттің 
басы қабірдің аяқ жағында болады, содан көрге қоюушы адам мəйіттің бас 
жағынан ұстап қояды. Қабірді ізбес, əкпен тұрғызу дұрыс емес. Жəне қа-
жеттілік болмаған жағдайда, екі адамның бір қабірге көмілуі дұрыс емес. 
Тағы қабірді басу, басында отыру, ұйықтау, намаз оқу да дұрыс емес. «Мух-
тар» деген кітапта егер мұсылман біреудің кəпір туысы өлетін болса, өлек-
се, киім жуғандай жуылатыны, кейін бір киімге орап, бір шұңқырға таста-
латыны айтылған. Егер туысы болмаса, діндес бауырына беріледі. 

Бұл – Қағбаның ішінде намаз оқу туралы

Қағба ішінде намаз оқу дұрыс, мейлі парыз намаз болсын, мейлі нəпіл 
намаз. Имам Мəлік бойынша, нəпіл оқылып, парыз оқылмайды. Имам 
Шафиғи бойынша Қағбаның үстінде намаз оқуға болады. Егер имам жа-
мағатпен намаз оқыса, біразы арқаларын имам арқасына берсе болады. Егер 
олардың бірі арқасын имамның жүзіне берсе, намазы дұрыс болмайды. Егер 
имам Харам мешітінің ішінде намаз оқыса, адамдар Қағбаны айнала на-
мазға тұрса, сонда біреу имамның жанында болмастан, имамға қарағанда 
Қағбаға жақынрақ тұрса, намазы дұрыс деп есептеледі. Кімде-кім Қағбамен 
бір деңгейде тұрып намаз оқыса, намазы дұрыс. Егер имам Қағбаның ішінде 
тұрып, ұюшылар Қағбаның сыртында тұрса, дұрыс деп есептеледі.
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Бұл – ішкен адамның жазасы туралы бап

Кімде-кім шағыр178 ішіп ұсталса, шағыр иесі табылса немесе оны мас 
қалпында ұстап келсе, «шағыр ішті» деп куəгерлер куəлік келтірсе, дүре 
соғу уəжіп болады. Егер өзі мойындап, (шағыр – ауд.) егесі табылса да со-
лай болады. Егер егесі кеткеннен кейін мойындаса, Əбу Ханифа мен Əбу 
Жүсіп шешімі бойынша дүре соғылмайды. Имам Мұхаммед: «Дүре соғыла-
ды», – деген. Жəне егесі кетіп, мастығы айыққаннан кейін куəлік берсе, Əбу 
Ханифа мен Əбу Жүсіп шешімі бойынша дүре соғылмайды. Имам Мұхам-
мед: «Дүре соғылады», – деген. Егер нəбиз179ден мас болса, дүре соғылады. 
Нəбизден мас болғаны жəне өз ықтиярымен ішкені белгілі болмайынша мас 
адамға дүре соғылмайды. Жəне мастығынан айықпайынша дүре соғылмай-
ды. Жəне шағырдың жазасы мен мас болудың жазасы, егер азат адам болса, 
сексен дүре. Кейбір деректерде мас адамның киімі шешілетіні айтылады. 
(Имам – ауд.) Мұхаммедтің шешімі бойынша, киімі шешілмейді деген. Қы-
мыз жəне əсрар180 секілді мубах заттарға мас болған адамға дүре соғылмай-
ды. Сондай-ақ, күшпен (өз еркінен тыс – ауд.) ішкен болса, дүре соғу уəжіп 
болмайды. Егер шағыр ішкен адам құл болса, оның жазасы – қырық дүре. 
Егер біреу шағыр ішіп, мас болғанын мойындаса, бірақ кейін сөзінен қайт-
са, дүре соғылмайды. Екі куəгердің келтірген куəсімен немесе өзінің бір рет 
мойындауымен ішкені белгілі болады. Əбу Жүсіп бойынша, ішкен адамның 
өзі екі рет мойындау керек. Жəне əйелдердің ерлерге берген куəлігі жара-
майды. Мас болып, дүреге лайық болған адам дегеніміз – аз не көп сөйле-
генін білмейтін, əйелді ерден айыра алмайтын болуы тиіс. Мусəнниф: «Əбу 
Ханифа қасындағы (шешім – ауд.) осы», – деді. Əбу Жүсіп Мұхаммед: «Мас 
болу деген – болмашы сөздер сөйлеп, сөзінен шатасу», – деген.

Бұл – бір жерден бала тауып алу туралы кітап

Табылған бала азат болып есептеледі. Оның нəпақасы Бəйтул-мал181дан. 
Егер оны бір адам тауып алса, оның мүлкіне басқа адам ортақтаса алмай-
ды. Егер біреу: «Мынау менің балам», – деп дауласа, сөз соныкі. Егер оны 
екі адам дауласа, оның біреуі денесіндегі белгілерін сипаттап бере алса, ба-
лаға сол иелік етеді. Мұсылмандар қаласынан, мұсылмандар кентінен бір 
бала табылса, оны бір зимми182 кəпір: «Бұл менің балам», – деп дауласа, 
бұдан тегі анық болады. Жəне бала мұсылман болады. Егер зимми кəпірлер 
кентінен, христиандар шіркеуінен немесе кəниса183дан бір бала табылса, ол 
бала зимми болады. Егер біреу: «Расында да жерден табылған бала менің 

178 алкоголді ішімдік
179 құрма мен арпадан жасалатын бір ішімдік
180 үнді сорасының аналық гүл шоғыры шайырынан шығатын елітпе зат
181 ортақ қазына
182 мұсылмандарға хараж төлеп тұрған христиан немесе йəһуди
183 йəһудилер ғибадатханасы
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құлым», – десе, онысы қабылданбайды. Егер екі адам дауласса, екеуінің 
біреуі ол баланың белгісін айтып бере алмаса, ол бала екеуінің баласы бола-
ды. Егер екеуінің бірі дауласқанда жеңіп шықса, баланы сол алады. Егер бір 
құл: «Бұл менің балам», – деп дауласа, тегі белгілі болып, бала азат (яғни, 
құл емес – ауд.) деп есептеледі. Егер баламен бірге байлаулы мал-дүние та-
былса, ол баланың мал-дүниесі болып саналады. Егер бала бір жүкке бай-
лаулы болса, бала соның үстінде болса, ол соныкі болады. Содан кейін 
тапқан адам оны қазының рұқсатымен жұмсай алады. Кейбір деректерде 
қазының рұқсатынсыз жұмсай алатындығы айтылған.

Бұл – жоғалып кеткен адамның өлі-тірісі 
белгісіз болса, сол туралы

Егер бір адам жоғалып кетсе, оның тұрған жері, өлі-тірісі белгісіз бол-
са, қазы бір адамды оның мал-дүниесіне жауапты етіп тағайындайды. Жа-
уапты адам оның дүниесін қолхатпен сақтап, əйелі мен балаларына нəпақа 
беріп отырады. Бірақ əйелімен ажыратпайды. Жүз жиырма жылдан кейін 
ғана оның өлгендігі туралы шешім қабылданып, əйелі ғиддет184ін күтеді 
жəне мал-дүниесі мұрагерлері арасында бөлінеді. Имам Мəлік: «Төрт жыл-
дан кейін қазы əйелін ажырата алады, əйел күйеуі өлгендігі ғиддетін кү-
теді де, кейін көңілі қалаған адамға тұрмысқа шығады», – деген. Кейбір де-
ректерде оның құрдастарының өлуімен шешім шығарылады делінген. Əбу 
Жүсіп: «Жүз жыл», – деген. Тағы біреулер тоқсан жыл екенін айтқан. Егер 
ең жеңілі тоқсан жыл болатын болса, біреу одан бұрын өліп қалса да, одан 
бұрын мұра алынбайды. Жоғалып кеткен адам өзінің жоғалған кезінде біреу 
қайтыс болатын болса, одан мұра алалмайды. 

184 əйелдердің талақ берілгеннен кейін белгілі бір дəрежеде уақыт күтуі
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«СИРАЖУЛ-ҚУЛУБ»

Алтын Орда тұсында дүниеге келген діни жəдігерлердің бірі – «Сира-
жул-қулуб» («Көңілдер шырағы»). Таухид пен ақидаға қатысты мəселелер 
сұрақ-жауап түрінде берілген бұл жазба ескерткіштің авторы туралы 
нақты дерек жоқ. Түркі жазба тілінде жазылған бұл жəдігердің араб 
жəне ұйғыр əріптерімен көшірілген нұсқалары бар. Араб əріпімен жа-
зылған нұсқасында (Мəскеу нұсқасы) еңбектің һижри жыл санағы бойын-
ша 961 жылы (1554 ж.) жумадил-ахир айында көшіріліп жазылғандығы 
айтылған. Алайда, осы қолжазбаны алғаш рет ғылым əлеміне таныстыр-
ған Ə.Нəжіп шығармадағы сөздер мен сөз тіркестерінің қолданылу ерек-
шеліктеріне талдау жасай отырып, ескерткіштің ХІІІ ғасырдың соңы мен 
ХІV ғасырдың басында жазылу мүмкіндігін алға тартқан. Бұл нұсқаның 
Алтын Орда тұсында дүниеге келген Махмұт Кердерінің «Жұмақтар-
дың ашық жолы», Рабғұзидың «Пайғамбарлар қиссасы» секілді харезмдік 
ескерткіштердің жазылу мəнеріне сай келетіндігі көптеген ғалымдар та-
рапынан мойындалған. Сондықтан да ең ескі нұсқалардың бірі ретінде 
саналатын Мəскеу нұсқасындағы 1554 жыл деген (һижри жыл санағы 
бойынша 961 ж.) еңбектің жазылған уақытын емес, қайта көшірілген 
уақытын көрсетеді деген дұрыс пікір. 
Түркі жазба тілінде жазылған бұл еңбекті əр жылдары Ə.Нəжіп, 

А.Щербак, М.Глаусон, З.У.Тоған, Е.Фазилов, М.Гайнетдинов, Р.Топарлы 
секілді ғалымдар зерттеп, өз пікірлерін білдірген.
Шығыс мұсылман дүниесінде «Сиражул-қулуб» деген бірнеше еңбек кез-

деседі. Əбул-Мұхаммед Ахмед ибн Мұхаммед Əбдулмəлік əл-Əшар Тəбризи-
дің араб тіліндегі еңбегімен қатар, Əбу Мансур Саид ибн Мұхаммед əл-Кəт-
тан əл-Ғəзнəуи, Əбу Бəкір ибн Абдулла ибн Мұхаммед ибн Шамур əл-Əсə-
ди əр-Рази секілді ғалымдар парсы тілінде де қалам тербеген. Сондай-ақ 
Ахмед Дағидың османлы түркішесімен жазған осы аттас шығармасы да 
бар. Сонымен бірге «Қырық сұрақ кітабы» деген атпен белгілі бірнеше қол-
жазба да кездеседі. Əуел баста араб тілінде жазылған еңбек бертін келе 
ажам (парсы, түркі) халықтарының тілдеріне аударыла бастаған. Орта 
ғасырда бір еңбекке бірнеше ғалымның қатар қалам тартқанын ескерсек, 
онда бұл еңбектің сол заманда қандай сұранысқа ие болғандығын аңға-
руға болады. Əрі Ахмет Жүйнекидің «Ақиқат сыйы», Жүсіп Баласағұнның 
«Құтты білік» шығармалары секілді түркі жазба тілінде араб һəм ұйғыр 
əріптерімен қатар жазылғандығы соны меңзейді.
Діндегі ең негізгі мəселе – таухид пен ақида. Діни көзқарас пен таным 

мəселелерін толық игермейінше шынайы кемелдену болмайды. Шариғат 
амалдары қаншалықты толық атқарылып жатса да діни көзқарас ақи-
қатқа негізделмейінше, адасу көп болатындығын ғалымдар жарыса оты-
рып жазған. Сондықтан да сұрақ-жауап түрінде берілген бұл еңбекте 
əлемнің жаратылысынан бастап, пенденің алдындағы ғұмырлық міндет-
теріне дейін кеңінен қамтылған. 
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«КӨҢІЛДЕР ШЫРАҒЫНАН» 
(«СИРАЖУЛ-ҚУЛУБТАН») ҮЗІНДІЛЕР

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын!
Əлемдердің Жаратушысы Аллаға мадақ болсын, иман келтіргендердің 
ақиреті абат жəне елшісі Мұхаммед пен оның отбасына салауат болсын!

Бұл кітапта бұрынғы өткен адамдардың бастан өткен қиссалары тура-
лы сөз болады. Əлемнің патшасы (Аса құдіретті) көкті жаратты, батыс-
тан шығысқа дейін, ең биіктен ең жақынға дейін жаратты. Бұл кітап-
тың бəрі сұрақтан тұрады. Жауаптары сауапқа лайық. Жауаптарды, негізі-
нен, Жебірейіл Тəңірінің (Аса құдіретті) əмірімен түсіп, Расулға (Алланың 
оған сəлемі болсын) үйреткені еді. Көп ғажайыптарды баяндап берді. Бұл 
сұрақтарды сахабалардан сұрады, бірақ мұсылмандар əмірі Əли (Алла одан 
разы болсын) ғана жауап берді.

Бұл кітаптың аты «Сиражул-қулуб». Мағынасы – «Көңілдер шырағы». 
Оқығанға, естігенге пайдасы өте көп. Араб тілінде еді. Үйренуге оңай бол-
сын деп, түркі тіліне тəржімаладық. Араб тілін білген өзі оқып пайда алға-
нымен де, арабша білмейтіндер бұдан үлессіз қалатын еді.

Кімде-кім бұл «Сиражул-қулубты» оқыса, дүниеден бас тартып, ақирет-
ке бет бұрады, неше түрлі ілім үйреніп, ғалым болады жəне қиямет күнінде 
ғалымдар қатарында болып, құрметке бөленеді екен. Сондықтанда оқыған 
кезде бізді жақсы дұғамен еске алар деген үмітпен осы кітапты жаздық.

Үшінші сұрақ

Жəне сұрақ қойды. Жөйт: «Мына көктерді кім жаратты? Əрбірінің аты 
қандай? Сипаты қандай? Көктегі періштелердің құлшылығы не? Аттары 
кім, айтып бер?», – деді.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Алғашқы қабатты 
жасыл зүбəржаттан жаратты. Аты Барқиға. Барлық періштелер онда сəжде-
де жатады жəне тəспілері мынау: «Субханə зил-мулки уəл-мəлəкут». Олар-
дың үлкендерінің аты Исмайыл. Тағы бір періште бар. Аты Рағд. Жаңбыр 
мен бұлтқа жауапты.

Екінші қабат көкті нұрдан жаратқан. Оның аты Ұлқұн. Ондағы періште-
лердің бəрі рукуғта тұрады. Оның тəспісі мынау: «Субханə зил-´иззəти уəл-
жəбəрут». Олардың үлкенінің аты Арқайыл. Тағы бір періште жаратты. Ол 
періштенің жартысы қардан, жартысы оттан. Қар отты өшірмейді. Оның 
аты Хабиб. Олардың тəспісі мынау: «Субханə мəн əллəфə бəйнəл-бəлхи уəн-
нəри уəл-лəфə бəйнə қулубил-´ибади».

Үшінші қабат көкті қызыл жақұттан жаратқан. Оның аты Қайтум. Он-
дағы періштелер намазда тұр. Олардың тəспісі мынау: «Субханə зил-мул-
кил-қуддуси». Олардың үлкендерінің аты Көкбайыл.
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Төртінші қабат көкті жасыл моншақтан жаратқан. Оның аты Тағун. 
Барлық періштелер ташаһудта тұрады. Олардың тəспісі мынау: «Субханəл-
мəликил-қуддуси раббул-мəлəикəти уəр-рух». Олардың үлкендерінің аты 
Мусбəйіл.

Бесінші қабат көкті жасыл жақұттан жаратқан. Олардың аты Матфафил. 
Періштелерінің тəспісі мынау: «Субханə раббикə шəйин уə субханəһу уə 
Тə´ала». Үлкендерінің аты Əсбəйіл. 

Алтыншы қабат көкті сары жақұттан жаратқан. Оның аты Рабиба. Ішін-
де періштелер жаратқан. Олардың ісі Жаратушының мадағы. Тəспісі мынау: 
«Субханə халиқəн-нури субханаллаһи уə бихəмдиһи». Олардың үлкендерінің 
аты Рухайыл.

Жетінші қабат көкті аппақ моншақтан жаратқан. Оны аты Урина. Оның 
ішіндегі періштелердің бəрі қолдарын көтеріп тұрады. Тəңіріге (Аса құдірет-
ті əрі ұлы) тəспі айтады. Тəспілері мынау: «Субханаллаһи ´əдəдə хəлқиһи 
уə ´əзəмəти ´əршиһи уə ´əдəдə кəлимəтиһи». Үлкендерінің аты Нурбайыл.

Жəне сол жетінші қабат көктегі періштелерді Кəррубийан деп атайды. 
Олардың көптігін Тəңіріден басқа ешкім білмейді. Əрқайсысы əр бейнеде 
болады. Бір-біріне ұқсамайды. Бір-бірімен сөйлеспейді. Бастарын жоғары 
көтеріп əсте жерге қарамайды. Тəңірі (Аса құдіретті əрі ұлы) оларды жа-
ратқалы бері күндіз-түні еңіреп жылауда. Ешқашан тоқтамайды. Қиямет-
ке дейін солай болады. Егер олардың еңіреп жылағанын адамдар есітсе, 
баршасы жан тапсырар еді. Алла елшісі Мұхаммед (Алланың оған сəлемі 
болсын): «Мені Миғражға алып шыққан уақытта олардың ыңырсып жы-
лағанын есітіп: «Ей, Жебірейіл досым, мынау не қылған ыңырсу?», – деп 
сұрағанымда, Жебірейіл: «Кəррубийан деген періштелердің еңіреп жылаға-
ны-ғой. Сенің үмметің үшін жылап жатыр», – деді.

Əбу Һурайра (Алла одан разы болсын) Алла елшісінен (Алланың оған 
сəлемі болсын) баяндайды. Хабарда əрбір қабат көктің қалыңдығы бес жүз 
жылдық жер екендігі, ортадағы қашықтығы бес жүз жылдық жер екендігі 
айтылады.

Жетінші қабат көкте Жаратушы (Аса құдіретті əрі ұлы) бір теңіз жа-
ратқан. Сол теңіздің тереңдігі жеті қабат жерден Аршыға дейін жетеді. Бір 
періште жаратқан. Теңіз ішінде тік тұрып, Жаратушыға (Аса құдіретті əрі 
ұлы) құлшылық қылады. Ол теңіз соншалықты терең болса да ол періштенің 
тобығынан да келмейді.

Төртінші сұрақ

Сұрақ сұрады: «Тəңірі Тəбəрəк уə Тағала жеті қабат жерді жаратты. 
Əрқайсысының аты қандай? Сол жерлерде қандай халықтар бар? Сипатта-
ры қандай?».

Жауап: Пайғамбар: «Тəңірі (Аса құдіретті) жеті қабат жерді жаратты. 
Əрқайсысының арасы бес жүз жылдық еді. Алғашқы қабат жер адамдар 
мекені.
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Екінші қабат жер желдер мекені. Сол желдерді Тəңірі (Субһанаһу уə 
Тə´ала) жиған. Құлдарына қалауынша жібереді. Ад қауымын сол желмен 
опат еткен.

Үшінші қабат жерде Тəңірі (Субханаһə уə Тə´ала) халық жаратқан. Түр-
лері адам түріндей, аяқтары ит аяғындай, қолдары адамның қолындай, 
аяқтары сиыр аяқтарындай, түктері қой түгіндей. Қияметке дейін күнə жа-
сайды. Намаздарына түйірдей де сауап жоқ. Бізде түн болған уақытта олар-
да күндіз болады. Оларға түн болса, бізге күндіз болады. Себебі періште 
солай қайтады.

Төртінші қабат көкте күкірт тасы бар. Алла Тағала тамұқтықтар үшін 
жаратқан. Əрбір тастың үлкендігі Қап тауындай. Құранда былай хабар беріл-
ген: «Уə қудуһəн-нас уəл-һижарату» яғни «Тамұқтың тамызығы адамдар 
мен тастар». Сол үшін де күкірт тасы жағылмаған. Жағылса өшпейді. Пай-
ғамбар: «Тамұқ ішінде Тəңірі (Аса құдіретті əрі ұлы) күкірт жаратқан. Егер 
дүние тауларын соған салар болса, қамырдай еритін еді», – деген. 

Шайқы Мансур Аммар (Алла одан разы болсын) айтады: «Қажыға бара 
жатыр едім. Куфаға жеттім. Кеш болды. Бір қақпадан: «Йə, Раббым! Сені 
сонда жазғырдым. Өкінішті-ақ. Менің мұратым сені жазғыру емес еді, Саған 
қарсы шығу мақсатым емес еді, бірақ білместіктен қылдым. Мені азаптай-
тын болсаң маған арашашы жоқ. Енді алдыңа келдім. Сен жолатпасаң, қайда 
барайын, барар жерім жоқ», – деп зарлаған дауыс келетін еді. Шайқы Ман-
сур Аммар: «Оның жылағанын көріп өзімді ұстай алмай мен де жыладым. 
Құлағымды есік саңылауына тосып: «Ə´узу биллаһи минəш-шəйтанир-ра-
жим. Бисмиллаһир-рахмəнир-рахим. ...уə кудуһəн-нəсу уəл-һижəрəту ´əлəй-
һə мəлəикəтун ғилəзун шидəдун ла йə´суналлаһа мə əмəрəһум уə йəф´əлунə 
мə´иу мəрун». Мағынасы мынау: «...отыны адамдар мен күкірт тасынан 
болған оттан қорғаныңдар, періштелерге қандай əмір болса, соны орындай-
ды». Осы аятты оқыған уақытымда, қатты жылап жатыр еді, біраздан кейін 
дауысы шықпады. Дауысы еш шықпайтын болды. Есікке белгі қойдым да, 
ол есіктен кеттім. Ерте тұрып, сұрайын деп, сол есікке (қайта) келдім. Есік-
те бір жаназа тұр екен. Бір қарияны көрдім. «Көзімнің жарығы, көңілімнің 
жемісі», деп зар еңіреп жылап жатыр. Сұрап едім, (ол): «Бұл жігіт менің 
ұлым еді. Алла елшісінің ұрпағынан еді. Түнде намаз оқып, күндіз ораза 
ұстайтын еді», – деп айтты. Шайқы Мансур Аммар анасынан: «Ауырды 
ма?», – деп сұрадым дейді. (Ол): «Жоқ, осы түні есік жарығынан Құран-
ның бір аятын оқып еді, аятты есітіп ұлым жан тапсырды», – деді. Шайқы 
Мансур Аммар: «Ойбай, шаһзаданы мен өлтіріппін. Қиямет күні бұл маған 
үлкен дұшпан болады», – деп зар илеп, Куфа шаһарынан шықты.

Бесінші қабат жерде тамұқ жыландары бар. Əрқайсысының үлкендігі 
түйедей. Əрбір жыланның үш жүз алпыс құйрығы бар. Əрбір құйрығының 
ішінде үш жүз алпыс заһары бар. Егер бір тамшы заһарын дүниеге шығарса, 
дүние жануарларының бəрі өлетін еді. Дүниедегі тамақтың бəрі уланар еді, 
барша сулар у секілді болар еді. Ешкім де жолымен жүре алмас еді.
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Алтыншы қабат жерде ағып жатқан дариялар бар. Оның іші толған жы-
ландар. Тəңірі (Аса құдіретті əрі ұлы) жыландармен сормаңдай құлдарды 
азаптайды. Егер жыландардың біреуін дүниеге жіберсе, дүниедегі үлкен 
тауларды аузымен қысар еді. (Содан) таулардың бəрі құм секілді болар еді. 
Егер тамұқтықтарды көрсе, одан қорыққан мүшелерінің бəрі порша-порша 
болатын еді.

Жетінші қабат жер ішінде тамұқтықтардың, кəпірлердің жаны бар. Бұл 
туралы Жаратушы (Аса құдіретті əрі ұлы) Құранда хабар берген: «Кəллə 
иннə китəбəл-фужжəри лəфи сижжин» («Олай емес. Негізінен бұзықтар-
дың дəптері төменгі орында болады»).

Сондай-ақ жетінші қабат жерде тағы Ібіліс орны бар. Жəне оған ерген-
дердің жері. Сонда тақ орнатылған. Оң жағында сəмум, сол жағында сəмһа-
ни бар. Оған ергендер шүкір етіп тұрады.

Уəһб ибн Мунəббиһ айтады: Алғашқы қабат жердің аты Арима. Екін-
ші қабат жердің аты Рəсидə. Үшінші қабат жердің аты Ағила. Төртінші 
қабат жердің аты Натиха. Бесінші қабат жердің аты Сақила. Алтыншы қа-
бат жердің аты Мəшигаһ. Жетінші қабат жердің аты Сара (Уаллаһу ə´лəм) 
(«Алла біледі»).

Бесінші сұрақ

Сұрақ: Жөйт: «Тəңірі Тəбəрəк уə Тағала жұмақты неден жаратты? Басқа 
қандай сипаттары бар? Аттары қандай?», – деп сұрады.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, жөйт! Біл жəне 
хабардар бол, Тəңірі Тəбəрəк уə Тағала жұмақты нұрдан жаратты. Жетінші 
қабат көкте. Бір-біріне ілініп тұр.

Біріншінің аты – Дəрус-сəлам. Екіншінің аты – Дəрул-ухдуд. Үшіншінің 
аты – Дəрул-хулд. Төртіншінің аты – Дəрул-қарар. Бесіншінің аты – Жəн-
нəт-адн. Алтыншының аты – Жəннəтул-нəғим. Жетіншінің аты – Жəн-
нəтул-мəуа. Сегізінші бəрінен жоғары. Аты – Жəннəтул-фирдаус.

Уəһб ибн Мунəббиһ Йумин айтады: «Тəңірі Тағала əрбір жұмақты жа-
ратқанда əрқайсысын əр нəрседен жаратқан. Дəрус-сəламды қызыл жақұт-
тан, Жəннəт-аднды зүбəржаттан жаратты. Дəрул-хулдты ақ күмістен, Жəн-
нəтул-мəуаны қызыл алтыннан жаратты. Жəннəтул-фирдаусты ақ інжуден, 
Жəннəтул-нəғимді зүбəржат жаратты. Дəрул-қарарды нұрдан жаратты. Əр-
бір жұмақтың есігі басқа. Кеңдігі шығыстан батысқа дейін жетеді. Əрбір 
қақпада: «Лə илəһə иллаллаһу əнə лə у´əззибу мəн қалə». Мағынасы мынау: 
«Мен соны жаратқан Иемін. Менен өзге ешқандай Тəңірі жоқ». Осы сөзді 
кім айтса, мен оны азаптамаймын». 

Алтыншы сұрақ

Сұрақ:Жөйт: «Ей, Мұхаммед, Тəңірі тамұқты неден жаратты? Қай жерде 
орналасқан? Аттары қандай? Ішінде қандай халықтар бар?», – деді.
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Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Тəңірі Тағала кəпір-
лерді қинау үшін тамұқты өз азабынан жаратты. Тамұқ жеті қабат жер 
астында орналасқан. Бір-біріне ілініп тұр. Көкті сипаттап өткеніміздей, əр-
бір тамұқтан келесі біріне дейін бес жүз жылдық жер. Жəне əрқайсысының 
азабы жетпіс мың жолдан қаттырақ. Əрбір тамұқтың аты өзгеше. Бірінші 
тамұқтың аты – Жаһаннам. Екінші тамұқтың аты – Лəза. Үшінші тамұқтың 
аты – Һутама. Төртінші тамұқтың аты – Жахим. Бесінші тамұқтың аты – 
Сақар. Алтыншы тамұқтың аты – Заһир. Жетінші тамұқтың аты – Һауийа. 
Қай жері биік болса, сол жердің азабы азырақ болады.

Жаһаннамда бір жазық жер бар. Сол жерде жетпіс мың үй бар. Əрбір үй 
ішінде жетпіс мың қалашық бар. Əрбір қалашық ішінде жетпіс мың сарай 
бар. Əрбір сарай ішінде жетпіс мың бөлме бар. Əрбір бөлме ішінде жетпіс 
мың сандық бар. Əрбір сандық ішінде жетпіс мың оттан азап бар. Əрқайсы-
сы бір-біріне ұқсамайды. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) осылар-
ды айтып еді, Айша (Алла одан разы болсын) есінен танып, құлап қалды. 
Есін жиған уақытта пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) (оған): «Ей, 
Айша! Бұл айтқанымның бəрі тамұқтың ең жеңілі əрі ең оңайы болатын», – 
деді де: Тəңірім, барша құлдарыңды ол азаптан Сен сақтай көр!», – деді.

Жетінші сұрақ

Сұрақ: Жөйт: «Қиямет күні құлдардың құлшылығы мен күнəсін тарта-
тын таразы қандай? Жəне сипаты қандай? Айтып бер», – деді.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, жөйт, біл жəне 
хабардар бол! Тəңірі Тағала бір таразы жаратқан. Қиямет күні болғанда 
(Сендік жəне жүрекпен бекіттік) құлдардың сауабы мен күнəсін сол та-
разымен өлшейді. Бұл туралы Алла Тағала Құранда былай деп хабар бер-
ген: «Уəл-уəзну йəумəизин əл-хəққу фəмəн сəқулəт мəуəзинуһу фə улəикə 
һумул-муфлихун. Уə мəн хаффəт мəуəзинуһу фə улəикəл-лəзинə хəсиру əн-
фусəһум бимə кəну би əйəтинə йəзлимун». («Ол күнгі таразылау шындық. 
Сонда кімнің таразысы (жақсылықта) ауыр тартса, міне солар құтылушы-
лар. Жəне кімнің таразысы жеңіл тартса, аяттарымызға орынсыздық еткен-
діктері себепті зиян қылды»).

Абдулла ибн Аббас пайғамбардан (Алланың оған сəлемі болсын) бы-
лай деп баяндайды: (Ол): «Қиямет күні болғанда (Сендік жəне жүрекпен 
бекіттік) сол таразы Микəйілдің қолында болады. Алып келеді. Оның бір 
жағы нұрдан, келесі жағы қараңғылықтан болады. Сауаптарды нұр жағы-
на, күнəлерді қараңғылық жағына қояды. Ұзындығы шығыстан батысқа 
дейін жетеді. Əрбір сауап пен күнəні бір-бірлеп тартады. Егер біреудің 
сауабы күнəден қыша түйіріндей ауыр келсе, Аршы мен Күрсінің барша 
періштелері оған қарсы келеді. (Сонда) бір періште айқайлап: «Пəленше 
ұлы пəленшенің сауабы болды», – дейді. Ғарасаттың барлық халқы бұл 
дауысты есітеді. 
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Хабарда тағы былай баяндалады: Қиямет күні болғанда (Сендік жəне 
жүрекпен бекіттік) ол жерде үш түрлі халық бір-бірін танымайды. Ұл-қыз 
ата-ананы, ата-ана ұл-қызын, ерлі-зайыпты (бір-бірін) танымайды екен.

(Амалдар жазылған) хаттар қар, жаңбырдай жауа бастағанда біреуге 
оңынан, енді біреуге солынан келеді. Содан тамұқты дайындайды. Тамұқ 
бір сілкінеді. Барша халық бір-бірімен араласады. Біреудің сауабы ауыр кел-
се, енді біреудің күнəсі ауыр келеді.

Пайғамбардан (Алланың оған сəлемі мен амандығы болсын) жеткен 
тағы хабарда былай баяндалады: Бір құлдың хатын алып келеді. Ұзындығы 
шығыстан батысқа дейін жетеді. Ол құл хатының бастан-аяқ қара болғанын 
көреді. Ол құл шарасыз қалады. Содан кейін сол күнəлар (жазылған) хатын 
таразыға салады. Күнəсі ауыр келеді. Жəне ақ қағаз береді. Жəне бір жағына 
қойғанда, бəрінен ауыр келеді. Ол құл аң-таң қалып: «Тəңірім! Барша күнə-
ден ауыр келетін бұл қандай қағаз еді?», – деп сұрайды. (Сонда): «Йə ´ибəди 
фəдхули жəннəти» (яғни) «Ей, құлым, жұмаққа кір!», – деген дауыс келеді. 
Ол құл аң-таң қалып: «Тəңірім, бұл не қағаз еді?», – дейді. Тəңіріден: «Ей, 
құлым! Сен ана дүниеде шын көңіліңмен: «Лə илəһə иллаллаһу Мухəммəдун 
расулуллаһи» («Алладан басқа Тəңірі жоқ, Мұхаммед Алланың елшісі») 
деген сөзді айтып едің. Бұл осы сөзді айтқан құлдың сауабы», – деген 
əмір келеді. Ол құл қуанып жұмаққа кіреді.

Сегізінші сұрақ

Сұрақ: Жөйт: «Қиямет күні құлдар өтетін сираттың сипаты қандай? Ай-
тып бер», – деді.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) айтты: «Ей, жөйт! Біл 
жəне хабардар бол, сират тамұқтың үстіне орналасқан бір көпір. Барлық 
халық содан өтеді. Сираттың ұзындығы үш мың жылдық (жол). Ол сират 
қылдан жіңішке, қылыштан өткір. Əрқайсысы қолдарында күрзі ұстап тұра-
тын періштелер бар. Шопанның қойды айдағанындай (олар) халықты си-
ратқа қарай айдайды. Бəрінің өтетін жері сол. Содан кейін пайғамбар сират 
басына (Алланың оған сəлемі болсын) мейірім періштелерімен бірге келіп, 
екі қолын жайып дұға жасайды. Періштелер: «Əмин, əмин!», – дейді. Дұға-
сы мынау: «Аллаһуммə ихфəз уммəти һəзəс-сиратə» (яғни) «Тəңірім! Үм-
метімді мына сираттан сақта». Құл аяғын сираттың үстіне қойған уақытта 
мұсылман құлдар сауап мөлшеріндей ғана өтеді. 

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) былай деген: «Найзағай секіл-
ді өтетін бір топ адам болады. Жəне желдей өте шығатын тағы бір топ адам 
болады. Құстай ұшып өтетін тағы бір топ адам болады. Аттай шауып өтетін 
тағы бір топ адам болады. Жаяу жүргіншідей өтетін тағы бір топ адам бола-
ды. Нəрестедей еңбектеп өтетін тағы бір топ адам болады. Бір тəулік бойы-
на өтетін біраз құлдар болады. Бір ай бойына өтетіндер болады. Біразы бір 
жыл бойына өтеді. Біразы жиырма бес мың жыл бойы қалады. Қияметтің 
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бір күні дүниенің елу мың жылына тең. Бұл туралы Алла Тағала (Құран-
да) былай деп хабар берген: «...фи йəумин кəнə миқдəруһу хəмсинə əлфə 
сəнəтин» («...мөлшері елу мың жылдық бір күнде ұшып шығады»).

Əбу Һурайра (Алла одан разы болсын) пайғамбардан (Алланың оған 
сəлемі болсын) былай деп баяндайды: «Сираттан өтіп тамұққа жақында-
ғанда (олар): «Ей, Құдайым! Тамұқтан құтқардың», – деп Тəңіріге ма-
дақ-мақтаулар айтады. Біразы отқа құлайды. 

Сонда (олар): «Тəңірім! Біз барлық денелерімізді пида қылдық. Тек 
жүзімізді сақта!», – дейді де: «Тəңірім! Сен білерсің», – дейді. 

(Сонда): «Ей, құлдарым! Менен басқа тілек сұрамаймыз деп, маған уəде 
беріңдер», – деген жарлық келеді. Бұл тамұқтан өткендер: «Уəде бердік, 
басқа ешнəрсе сұрамаймыз», – дейді. «Бұлардың жүзін күйдірмеңдер!», – 
деген отқа жарлық келеді. Сонда бір сағат қалады. Алыстан бір көлеңкелі 
ағаш көрінеді. 

(Олар): «Тəңірім! Бізді ана ағаш көлеңкесіне жеткізсең болды, басқа еш-
нəрсе сұрамаймыз», – дейді. 

(Сонда): «Ей, құлдарым! Маған уəде бермедіңдер ме? Уəделеріңді қалай 
бұзасыңдар?! Сол ағаш көлеңкесіне, барыңдар!», – деген жарлық келеді. 
Барады. Бір сағат ағаш көлеңкесінде қалады. Содан кейін жұмақты көреді. 
Жұмақтың хошиісі мұрындарына жетеді.

(Олар): «Тəңірім! Жұмаққа қарауымызға рұқсат бер», – дейді.
Жəне: «Ей, құлдарым! Маған неше рет уəде бердіңдер. Тағы уəделеріңді 

бұзып тұрсыңдар», – деді.
Бұл құлдар: «Тəңірім! Тағы бір тілегімізді орында. Басқа тілек сұрамай-

мыз», – дейді.
(Сонда): «Тілектерің не?», – деген жарлық келеді.
Күнəһарлар: «Жұмақтың қақпасына алып бар. Жұмаққа жəне сарайла-

рына, хор қыздары мен қызметшілеріне қарайықшы. Басқа тілек сұрамай-
мыз», – дейді.

(Сонда): «Барыңдар», – деген жарлық келеді.
Бəрін көреді. Бастарын төмен салбыратып, аң-таң болып, шарасыз қала-

ды. Тағы тілек сұрауға қатты ұялады.
(Сонда): «Ей, құлдарым! Неге тілек сұрамайсыңдар?», – деген жарлық 

келеді.
Олар: «Тəңірім! Ұяламыз. Себебі бірнеше рет уəде беріп, (уəдемізді) бұз-

дық. Енді артық тілек тілемейміз», – дейді.
(Сонда) Тəңіріден (Аса құдіретті əрі ұлы): «Ей, күнəһар құлдарым! Сен-

дер əлсіз болсаңдар, мен мейірімдімін. Менің бергеніме разы боласыңдар 
ма?», – деген жарлық келеді.

(Олар): «Тəңірім! Разымыз», – дейді.
(Сонда): «Ей, құлдарым! Барыңдар, жұмақта дүниеден он есе мүлік 

бердім», – деген жарлық болады да, періштелерге қарата: «Ей, періштелерім! 
Мына құлдарымды Сауан деген хауызға алып барып, жуындырыңдар! Со-
дан кейін жұмаққа алып келіңдер», – дейді.
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Ол періштелер солай жасайды. Содан кейін киім кигізіп жұмаққа кіргі-
зеді. Сауап жасағандар сарайларға кіреді. Ол сарайлардың үлкендігі алты 
мың жылдық жол. Ол құлдар сонда қалады.

Тоғызыншы сұрақ

Сұрақ: Жөйт: «Тəңірі (Аса құдіретті əрі ұлы) көкте бір құс жаратыпты. 
Ол қандай құс? Оның сипаты қандай?», – деді.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, жөйт! Біл жəне 
хабардар бол, Тəңірі (Аса құдіретті əрі ұлы) Аршы түбінде бір бағана жа-
ратқан. Оның үстіне бір күмбез жаратқан. Оның үстіне қораз секілді құс жа-
ратқан. Ол құстың басы ақ інжуден, көздері жақұттан. Мың төрт жүз қанаты 
бар. Жеті жүзі оң жақта, жеті жүзі сол жақта. Əрбір қанатында жеті жүз мың 
қауырсыны бар. Жəне зүбəржаттан жеті жүз мың қауырсыны бар. Тағы жеті 
жүз мың қауырсыны зафраннан, жеті жүз мың (қауырсыны) амбрадан, жеті 
жүз мыңы камфарадан, жеті жүз мыңы жұпардан. Əрбір қауырсынында 
төрт жазу жазылған. Бірінші жазуы: «Бисмиллəһир-рахмəнир-рəхим» («Аса 
қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен»), екінші жазуы: «Лə илəһə ил-
лаллаһу Мухəммəдун расулуллаһи» («Алладан басқа Тəңірі жоқ, Мұхаммед 
Алла елшісі»), үшінші жазуы: «Кулли шəйин һалиқин лə илəһə иллаллаһул-
уахидул-қаһһару» («Барлық əр нəрсе жоқ болады. Қаһарлы жалғыз Алладан 
басқа Тəңірі жоқ»). 

Ол құстың үлкендігі Аршыдан жеті қабат жерге дейін жетеді. Күн сайын 
ол құсқа көктен жаңбыр жауғанындай, жұмақтан үш рет жұпар, зафран, 
інжу, камфара жауады. Əрқайсысы тəспі айтып ерекшеленсе, жүз мың мар-
жан, жұпар мен камфара жұмақтықтардың басына жауады. Күн сайын бес 
рет азаншы азан айтса, оның дауысын есітіп қанаттарын бір-біріне соға-
ды. Əр қанатынан тəспі айтып жатқандай дауыс шығады. Ол құстың тəспісі 
мынау: «Субханаллаһил-´əзим уə бихəмдиһи» («Ұлы болған Аллаға тəспі 
айтып, Оны мадақтаймын»). 

Жердегі тауықтар олардың дауысын есітіп шақырады. Қанаттарын қақса, 
əр қанатынан жетпіс мың түрлі дауыс шығады. Олардың дауысын есітсе, 
жұмақтағы жапырақтар бір-біріне қауышады. Хор қыздары сарайлардан 
бастарын шығарып: «Дүниедегі біздің жұптарымыз намазға тұрды», – деп 
бір-бірлерінен сүйінші сұрайды. Егер ол құс қозғалатын болса, астын-
дағы күмбез бен бағана да қозғалады. Содан кейін ол құсқа: «Ей, құс! Не 
үшін қозғалып жатырсың?», – деген жарлық келеді. Ол құс көркем тіл-
мен: «Тəңірім! Менің қозғалғанымда дүниедегі мұсылман құлдарың саған 
құлшылық етіп жатыр. Сен оларды жарылқамайынша мен тынышталмай-
мын», – дейді. (Сонда) Жаратушы Иеден (Аса құдіретті əрі ұлы): «Əлəн қуд-
дира уəжəбə ´əлəйһимур-рəхмəту» («Қазір оларға мейірім болатыны уəжіп 
болды»)», – деген дауыс келеді. Жаратушы (Аса құдіретті əрі ұлы) сол күні 
намаз оқыған адамға мейірім назарын салады. Тəңірінің назары кімге түссе, 
тамұқ ол үшін харам болады. 
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Оныншы сұрақ

Сұрақ: Жөйт: «Туба ағашы неден жаратылған? Кəусəр хауызы неден жа-
ратылған? Сипаттарын баяндап бер», – деді.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) былай деді: «(Ей, 
жөйт!) Біл жəне хабардар бол, Тəңірі (Аса құдіретті əрі ұлы) жұмақта бір 
арық жаратқан. Оның аты Кəусəр. Алла Тағала бұл туралы Құранда былай 
деп хабар берген: «Иннə ə´тайнə кəл-кəусəр» («Кəусəр» сүресі, 1-ші аят) 
(«(Мұхаммед Ғ.С.) шын мəнінде саған Кəусəрді бердік»). Ол арықтың үл-
кендігін Тəңіріден басқа ешкім білмейді.

Оның суы гүл суынан раушанырақ, мұздан суығырақ, шекерден тəттірек. 
Ол арықтың үлкен тастары қызыл жақұттан, кішкентай тастары маржаннан, 
айналасында өскен өсімдіктері зафраннан. Ол арықтың суы Аршы астынан 
келіп, тура жұмаққа кіреді. Жұмақтың кеңдігі соншалық оның мөлшерін 
ешкім білмейді. Қай жерге жетсе де, еш арықсыз болмас. Ол арыққа түскен 
адам ешқашан батпайды, бір жұтым су ішсе, əсте қартаймайды, өлмейді, 
шөлдемейді жəне (тіптен) су ішпейді.

Ол арық ішінде бір құс жаратқан. Оның сипатын Тəңіріден өзге ешкім 
білмейді.

Ол арық жағасында күмбездер жаратқан. Əрбірінің үлкендігі түйедей. 
Ол күмбездер арық жағасында бастан-аяқ інжуден жаратылған. Əрбір күм-
без ішінде жүз мың кесе бар. Сол арық жағасында бір шатыр құрылған. 
Жұлдыз санындай пиялалар толтырылған. Қиямет күні барша халық қар-
ны ашып, шөлдеп тұрған уақытта пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) 
мүбарак қолымен су ішкізеді, «Иншаллаһу Тə´ала («Алла қаласа»). Ол ха-
уыздан шарап ішкен адамдар Мұхаммед үмметінің дəруіштері болады.

Жəне Туба ағашы жұмақ ішінде орналасқан. Ол ағаш алтыннан жа-
салған. Бұтақтары Аршыда. Əрбір бұтақтары тəспі мен тəхлил айтады. Əр-
бір жапырағына бір періште отырып Жаратушыға (Аса құдіретті əрі ұлы) 
тəспі айтады. Ол ағаштың үлкендігін айтар болсақ, құс бір бұтағынан екін-
ші бұтағына ұшатын болса, он рет жүні түсіп, қайта шығатынын Тəңірінің 
жарлығымен білмейді. Егер оның жапырағынан бір жапырағын дүниеге 
түсірер болса, бəрін жауып, ешқашан күн түспейтін еді. Жұмақта оның жа-
пырағы түспеген бірде-бір сарай жоқ. Ол ағаштың аты – Туба.

Оның түбінен екі бұтақ жаратқан. Бірінің аты – Кафур, бірінің (аты) – 
Лиуати Кəусəр. Жəне соның түбінен екі жасыл алқап жаратқан. Бірі – 
жақұттан, тағы бірі – зафраннан. Жұмақтықтар онда уақыт-уақытымен 
жиналып, тамашалайды. Содан кейін əрбіріне Тəңірі жарлығымен ерттеулі 
бір-бір пырақ келеді. Əр пырақпен бір қызметші келеді. Ол қызметші де-
геніміз періштелер. Сол періштелер Тəңірінің сəлемін ол құлдарға жеткізіп: 
«(Алла Тағала) сендерді қонаққа шақырып жатыр», – дейді. Содан кейін мұ-
сылман құлдар пыраққа отырып, құстай ұшады. Қамшылаудың қажеті жоқ. 
Ол періштелер басында тұрып неше түрлі жұпар, зафран гүлдерді басына 
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жауғызады. Жұмақта құлдар Тəңіріге қонақ болу үшін жиналады. Жеп-ішу 
сонда болады. Сосын Тəңірінің сəлемін тыңдайды. Бəрі Дəрус-сəлəмда жи-
налады, – деді. 

Он бірінші сұрақ

Сұрақ: Жөйт: «Аршты Тəңірі неден жаратты? Қайда орнатты? Баяндап 
бер», – деді.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «(Ей), жөйт! Біл жəне 
хабардар бол, Аршыны періштелердің үстіне орнатты. Ол періштелерді 
Аршты көтерушілер дейді. Тəңірі Тағала жаратқандарының ішінде солардан 
абзалы жоқ. Бəрінен биік солар тұрады. Əрқайсысының төрт жүзі бар: бірі 
оңнан, бірі солдан, бірі алдынан, бірі артынан. Əрбір жүзі əртүрлі, бір-бірі-
не ұқсамайды. Олар Арштың астында, Аршы солардың үстіне орналасқан. 
Аяқтары жеті қабат жерден өтіп балықтан да өтіп тұрады», – деді.

Уəһб ибн Мунəббиһ Йумин айтады: «Ол періштелердің бастарынан 
аяқтарына дейін екі мың екі жүз жылдық жер. Тəңірі оларды жаратқаннан 
бүгінге дейін олар бастарын төмен салбыратып, Тəңіріге (Аса құдіретті əрі 
ұлы) тəспі айтып жатыр. Тəңірі Тағала періштелерге əмір береді. Періште-
лер күн сайын Аршты көтерушілерге құрмет көрсетіп, сəлем жолдайды. Ке-
зегімен бір сағат Тəңірі Тағаланың құдіретіне назар салып, тəхлил айтады. 
Жəне Аршты көтерушілердің екі қолы мен екі аяғы бар. Тəңірі айбатынан 
тəспі айтып, мұсылмандарды жарылқауын сұрайды. Бұл туралы Құран-
да былай деп хабар берілген: «Əллəзинə йəхмилунəл-´əршə уə мəн хəулəһу 
йусəббихунə би хəмди раббиһим уə йуминунə биһи уə йəстəғфирунə лил-лə-
зинə əмəну» («Ғафыр» сүресі, 7-ші аят) («Сондай ғаршыны көтерген жəне 
оның маңындағы періштелер, Раббыларын мақтаумен дəріптейді, Оған се-
неді. Сондай-ақ, иман келтіргендер үшін ....»).

Он екінші сұрақ

Сұрақ: Жөйт: «Тəңірі (Аса құдіретті əрі ұлы) жер бетіне қанша пайғам-
бар жіберді? Олардың қаншасы мурсəл еді? Нəбилері қанша еді?», – деді.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, жөйт! Біл жəне 
хабардар бол, Тəңірі Тағала жүз жиырма төрт мың пайғамбар жіберді. Олар-
дың үш жүз он үші мурсəл еді. Басқалары нəби еді. Мурсəл дегеніміз – оған 
Жебірейіл уахи алып келген, ал, нəби дегеніміз – біреу түсінде көрді, біреу 
көктен дауыс естіді жəне періштелерді көрмеді. Үш жүз он үш пайғамбар-
дың жиырма сегізін мақтап, Құранда атап өтті. Жəне жиырма пайғамбарды 
махаббатпен атап өтті. Барлық пайғамбарлардың ішіндегі үлкені он сегіз. 
«Əнғам» сүресінде атап өтті. Алла Тағала: «...уəжтəбəйнəһум уə һəдəйнəһум 
илə сиратин мустəқимин» («Əнғам» сүресі, 87-ші аят) («... туыстарынан да 
таңдап алып тура жолға салдық»). Он тоғызыншы етіп Адамды атап өтті. 
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«Суммəж-тəбəһу раббуһу фəтəбə ´əлəйһи уəһəдə» («Таһа» сүресі, 122-ші 
аят) («Сонан кейін Раббы оны есіркеп, тəубесін қабыл етіп, тура жолға сал-
ды»). Жиырмасыншы етіп Расулды атап өтті. Алла Тағала: «Уəлəкин Аллаһу 
йуəжтəби мин русулиһи мəн йəшау» («Бірақ елшілерінен қалағанын таңдап, 
соған білдіреді»).

Жиырма сегіз пайғамбардың жетеуіне кітап түсті: бірінші Шиш пайғам-
бар, екінші Ыдырыс, үшінші Ибраһим, төртінші Мұса, бесінші Дəуіт, ал-
тыншы Иса, жетінші Мұхаммед Мұстафаға (Барлықтарына Алланың сəлемі 
болсын).

Барлық парақтар пайғамбарларға көктен түсті. Саны жүз он төрт па-
рақ түсті. Елу парақ Шишқа түсті. Отыз парақ Ыдырысқа түсті. Он парақ 
Ибраһимге түсті. Жəне Тəурат Мұсаға, Інжіл Исаға, Забур Дəуітке, ал, 
Фурқан Мұхаммед Мұстафаға түсті185. Жəне бес пайғамбар шариғат иесі 
еді, əрқайсысы шариғат ұстайтын. Нух, Ибраһим, Мұса, Иса, Алла елшісі 
Мұхаммед. 

Барлық кітаптардың ішіндегі жақсырағы, оңайырағы, əдемісі – Құран. 
Мұхаммед шариғаты тəспі. Барлық шариғаттар мен пайғамбарлар арасында 
одан шариғаттырақ əрі Тəңірге жақынырағы жоқ. Жəне ешбір үммет оның 
үмметінен артық болмайды.

(Көктен) қандай кітап түссе де, бəрі де рамазан айында түсті. Ибраһимге 
айдың он төртінде түсті. Содан кейін жеті жүз жыл өтті. Айдың алтыншы 
күні Тəурат Мұсаға түсті. Содан кейін жəне бес жүз жыл өтті. Айдың он 
екінші күні болғанда Забур Дəутке түсті. Жəне одан мың жыл өтті. Айдың 
он сегізінші күні болғанда Інжіл Исаға түсті. Жəне одан алты жүз жиырма 
жыл өтті. Осы айда Фурқан Мұхаммед Мұстафаға енді. Бұл туралы Құран-
да Алла Тағала: «Шəһру рəмəзанəл-лəзи унзилə фиһил-Қурəн һудəн лин-нə-
си уə бəйинəтин минəл-һудə уəл-фурқан» («Рамазан айы сондай бір ай, ол 
айда адам баласына тура жол жəне (ақ пен қараны) айыратын дəлел түрінде 
Құран түсірілді»).

Он үшінші сұрақ

Сұрақ: Жөйт: «Мүңкүр-Нəңкүр деген қандай періштелер? Сипаты қан-
дай?», – деді.

Жауап: Пайғамбар: «Мүңкүр мен Нəңкүр екі періште. Тəңірі Тағала 
оларды көрге жауапты өкіл етіп жаратқан», – деді.

Мұсылман не кəпірден біреу өліп, оны қабірге қойса, ол екі періште көз-
дерінен от шашып, ауыздарынан жалын атып, айбат шегіп келеді. Əрқай-
сысы қолында бір күрзі алып кіреді. Ол күрзінің ауырлығын айтар болсақ, 
барша өліктер жиылса да ол күрзіні көтере алмайды. Олар Алланың бірлігі 
туралы сұрақ қояды. Егер жауап бере алмаса, сол күрзімен ұрады. Егер ол 
күрзімен тауды ұрса, құм секілді болатын еді.

185 қалған пайғамбар жайында мəлімет бермеген
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Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) былай баяндайды: Егер мұ-
сылманнан біреу қайтыс болса, мейірім періштелері көрікті бейнедегі хош 
иіспен келеді. Ол періштенің жарығынан мұсылманның көңілі нұрға то-
лады. Қолдарында жұмақ киімін алып келеді. Содан кейін өлім періштесі: 
«Ей, таза жан! Мына таза тəннен шық!», – дейді. Жаратушы жарлығымен 
жан бұл дауысты естіген уақытта хошиістен бір тамшы су тамғанындай 
немесе ұннан (қамырдан) қыл суырып алғанындай ол нұрдан табаққа са-
лып, жұмақ жібегіне орап, хошиістермен көтеріп, көкке алып шығады. Көк 
періштелері ол иісті иіскеп: «Бұл кімнің жаны?», – дейді. (Періштелер): 
«Пəленше ұлы пəленшенің жаны», – деп жауап береді. (Сонда) Тəңірі Таға-
ладан: «Бұл құлымның жанын көкке алып шығыңдар!», – деген жарлық 
болады. Əр қабат көкке жеткенінде, көктер есігі ашылады. Жетінші қабат 
көкке жеткенінде, Тəңіріден: «Ей,бақытты пендемнің атын жұмақ төріне 
жазыңдар!», – дейді де, содан: «Жанын денесіне алып барыңдар!», – деген 
жарлық келеді.Жəне періштелер ол жанды алып келеді.

Ол екі періште Мүңкүр мен Нəңкүр оған сұрақ қояды: «Мəн раббук?» 
яғни «Тəңірің кім?», «Мə динук?» яғни «Дінің не?», «Мəн нəбийук?» яғни 
«Пайғамбарың кім?». Ол жан денесімен бірге айтады: «Жаратушым Алла 
Тағала, пайғамбарым Алла елшісі Мұхаммед, дінім мұсылман». Жəне: 
«Ілімің не?», – деп сұрағанда, (ол): «Ілімім Құран», – деп жауап береді. 
(Сонда) Алла Тағаладан: «Ей, періштелерім, бұл құлым дұрыс айтып жа-
тыр. Құлыма жұмақтан бір дəреже үлес беріңдер!», – деген жарлық келеді. 
Періштелер айтқанындай жасайды. Содан кейін сұлу бейнелі, хошиісті 
біреу келеді. Ол құлға: «Ей, пəленше, саған сүйінші болсын!», – дейді. Ол 
құл: «Сен кімсің?», – дейді. Ол: «Ей, Тəңірінің пендесі! Біл, мен сенің дүние-
дегі шынайы сенімің мен ізгі амалдарыңмын. Жаратушының жарлығымен 
келдім. Қияметке дейін сенімен бірге тұрамын. Сені жұбатамын», – дейді.

Егер ол құл сормаңдай болса, «Нə´узубиллаһ мин залик» («Мұндайдан 
Алла сақтасын»), оған бір сұрықсыз бейнеде, айбаттанып қара киім киген 
(біреу) келеді. Ол құлдың басына келіп тұрады. Содан кейін өлім періштесі: 
«Ей, таза жан, мына жаман тəннен шық!», – дейді. Мұндай дауысты естіген 
уақытта жан тəн ішіне жасырына бастайды. Өлім періштесі шеңгел сұға-
ды. Барлық ағзасын жапырақты қой жүнінен тартқанындай немесе жүнге 
жабысқан тікенді күштеп жұлғанындай күшпен тартады. Сонда барлық та-
мырлары үзіліп, ағзаларының порша-поршасы шығады. Содан кейін өлім 
періштесі қолынан ол жанды алып бір қара матаға орап, көкке алып шыға-
ды. Оның сасық иісінен періштелер бір-біріне қашады. «Бұл пəленшенің 
ұлы пəлен сормаңдай еді. Мынау соның жаны», – дейді. Періштелер оған 
лағынет айтады. Алғашқы қабат көкке жеткенінде аспан қақпасы жабыла-
ды. Періштелер жол бермейді. Тəңірі Тағаладан: «Иннəл-лəзинə кəззəбу би 
əйəтинə уəстəкбəру ´əнһə лə туфəттəһу лəһум əбуабус-сəмаи» («Күдіксіз 
аяттарымызды жасынға айналдырып, одан өздерін жоғары көргендерге көктің 
есіктері ашылмайды»)», – деген жарлық келеді. Содан кейін: «Оның атын 
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жеті қабат жер астындағы Сижжинге жазыңдар», – деген жарлық келеді. 
Періштелер Тəңірінің жарлығымен Сижжинға түсіріп, жазады. Содан тəні-
не жанын алып келеді. Мүңкүр мен Нəңкүр шыдай алмастан, айбаттанып: 
«Мəн раббук?» яғни «Тəңірің кім?», «Мə динук?» яғни «Дінің не?», «Мəн 
нəбийук?» яғни «Пайғамбарың кім?», – деп сұрай бастайды. Бұл ешқандай 
жауап бере алмастан: «Мен білмеймін», – дейді. Сонда ол періштелер отты 
күрзімен оны ұрады. Денесінің быт-шыты шығып, сүйектері мен буында-
ры бір-бірінен ажырайды. Тəңіріден жарлық келеді. Ол құлға оттан төсек 
салып береді. Оның қабірінде тамұқтан бір саңылау ашып, көрін тар етіп 
береді. Екі періште азаптайды. Тəңірінің қалауымен көрінің қысатыны сон-
шалық, бір сүйегі екіншісін тесіп, сүйектерінің быт-шыты шығады. Содан 
кейін бір сұрықсыз жүзді, шағыр көзді біреу пайда болып: «Ей, пəленше! 
Тəңірінің азабынан қорық!», – дейді. Ол құл: «Сен кімсің?», – дейді. Ол 
бейне: «Сенің дүниедегі сормаңдай жаман амалдарыңмын», – дейді. Ол құл 
қияметке дейін азап ішінде қалады.

Он төртінші сұрақ

Сұрақ: Жөйт: «Хабар бер, Бəйтул-мағмур дегініміз не? Сипаты қандай?», – 
деді.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, жөйт! Біл жəне 
хабардар бол, Бəйтул-мағмур төртінші қабат көкте орналасқан. Бір нұрлы 
үй. Тəңірі Тағала Құранда бұл туралы хабар беріп былай деген: «Уəт-тури, 
уə китəбин мəстурин, фи раққин мəншурин, уəл-бəйтил-мə´мурин» («Тұр 
тауына, жазулы кітапқа, теріге жазулыға, Толықсыған үйге («Көктегі қыб-
лаға»).

Ол үйдің кеңдігі мен ұзындығы бес жүз жылдық жер. Төрт бұрышы бар. 
Бір бұрышы қызыл жақұттан, тағы бір бұрышы жасыл зүбəржаттан, тағы 
бір бұрышы қызыл алтыннан, тағы бір бұрышы ақ күмістен. Сол үй ішін-
де Тəңірі Тағала жақұттан бір мінбер жаратқан. Сол үйдің əр қорғанында 
мұнара бар. Ол үй Қағба тұсында орналасқан.

Жұма күні болғанда дүниедегі мұсылмандардың азаншысы намазға 
шақырып азан айтқанында Тəңірі Тағала Жебірейілге əмір береді. (Содан) 
ол мұнараға шығып азан айтады. Жеті қабат періштелері оны есітіп, Аршы 
астынан періштелер Бəйтул-мағмурға жиналады. Микəйіл (Алланың оған 
сəлемі болсын) сол мінберге шығып, құтба оқиды. Тəңіріге сансыз ма-
дақ-мақтаулар, пайғамбарға мадақ-салауат айтады. Исрафил имамдыққа 
өтеді. Екі рақағат жұма намазын оқиды. 

Жебірейіл тұрып: «Ей, Микəйіл! Ей, Исрафил! Бүгін менің азан айтқаны-
ма періштелердің бəрі куə болыңдар! Сауабын Мұхаммед үмметінің азан-
шыларына бағыштадым», – дейді. 

Микəйіл михрабтан тұрып: «Ей, періштелер! Бəрің куə болыңдар, бүгін 
менің құтба оқыған сауабымды Мұхаммед үмметінің құтба оқушыларына 
бағыштадым», – дейді. 
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Жəне Исрафил тұрып: «Ей, Жебірейіл, Микəйіл! Ей, періштелер! Бəрің 
куə болыңдар, мен бүгін имамдық қылған сауабымды Мұхаммед үмметінің 
имамдарына бағыштадым», – дейді.

Жəне жеті қабат көк періштелері тұрып: «Ей, Жебірейіл! Ей, Микəйіл! 
Ей, Исрафил! Ей, барша періштелер! Куə болыңдар, біз бүгін жамағат-
пен оқыған намазымыздың сауабын Мұхаммед үмметінің күнəһарларына 
бағыштадық», – деп айтады.

Содан кейін Тəңірі Тағаладан: «Ей, періштелер, Сендер куə болыңдар, 
мен Мұхаммед үмметінің барша күнəларын кешірдім, орындарын жұмақта 
қылдым», – деген дауыс келеді.

Он бесінші сұрақ

Сұрақ: Жөйт: «Қап тауы деген не? Одан ары не бар? Сипаты қандай?», – 
деді.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, жөйт! Біл жəне 
хабардар бол, Қап бір тау. Дүниені қоршап тұр. Мына дүние соның ішінде. 
Ол таудың ұзындығы көкке дейін жетеді. Тəңірі (Аса құдіретті əрі ұлы) ол 
тауды жасыл зүбəржаттан жаратқан.

Мұсылмандар əмірі Əли баяндайды: Тəңірі Тағала жеті қабат жерді жа-
ратқан уақытта біраз уақыт қозғалып тұрды. Тəңірі Тағалаға мінəжат қылып: 
«Менің үстімде адам балалары қан төгеді, зина жасайды, күнəлар қылады. 
Мен шыдай алмаймын», – деп еді, (Алла Тағаладан): «Қаф уəл-Қурəнил-мə-
жиди, бəл ´əжибу əн жəə əһум мунзирун минһум» («Қаф» сүресі, 1–2-ші 
аяттар) («Қаф жəне биік дəрежелі Құранға серт. Керісінше кəпірлер өздері-
не араларынан бір ескертуші келуін...»).

Уəһб ибн Мунəббиһ, пайғамбардан (Алланың оған сəлемі болсын) бы-
лайша жеткізеді: Қаптан ары бір нəрсе жаратыпты. Кеңдігі бес жүз жылдық 
(жер). Ол жердің ауасының бəрі мұз əрі қар екен. Тағы біраздан кейін тағы 
жер бар. Кеңдігі жүз жылдық жер. Ол жердің бəрі бұршақтан. Егер сол қар, 
мұз жəне бұршақтың суықтығы болмағанда ыстыққа жер бетіндегі ешкім 
шыдай алмас еді. Барша əлем күйер еді.

Мəқатил ибн Сүлеймен айтады: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі бол-
сын): «Тəңірі (Аса құдіретті əрі ұлы) Қап тауының ар жағынан ақ күмістен 
бір жер жаратқан. Кеңдігі мына дүниеден жеті есе үлкен. Оның іші толған 
періштелер. Əрбірінің қолдарында бір байрақтан бар. (Байрақтың) əрбірінің 
ұзындығы қырық йағаш жер. Əрбір байраққа жасыл сиямен: «Лə илəһə ил-
лаллаһу Мухəммəдун расулуллаһи» («Алладан басқа Тəңірі жоқ, Мұхаммед 
Алла елшісі») деп жазылған. Жұма күні болғанда сол періштелер байрақта-
рын көтеріп Қап тауының етегіне жиналып, зар еңіреп жылайды. Ертең 
жұма күні қиямет болады деп таң атқанша Тəңірінің атына мадақ-мақтаулар 
айтады. Бар дауыстарымен: «Тəңірім! Мұхаммед үмметінің күнəларын жа-
рылқа!», – деп Тəңіріге мінəжат етеді. Тəңіріден: «Ей, періштелерім! Неге 
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жылайсыңдар? Сендердің тілектерің не?», – деген жарлық келеді. Періште-
лер: «Тəңірім! Тілегіміз мынау – Мұхаммед үмметінің күнəларын кешір!», – 
дейді. Жаратушыдан Жебірейілге: «Күнəһар құлдардан сүйінші сұра, бар-
шасының күнəларын кештім! Жəне орындарын жұмақта қылдым», – деген 
жарлық келеді.

Он алтыншы сұрақ

Сұрақ: Жөйт: «Ей, Мұхаммед, хабар бер! Сүр деген не? Исрафил сүрін 
қашан үрлейді? Сипаты қандай?», – деді.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, жөйт! Біл жəне 
хабардар бол, Тəңірі (Аса құдіретті əрі ұлы) Исрафилді Аршы астында жа-
ратқан. (Ол) сүрін аузына салып, екі көзін Аршыға қадап, «Қашан жарлық 
болар екен», – деп күтіп тұр.

Жəне Исрафил сүрін үш рет үрлейді. Əуелі үрлегенін «Нəфəхəтул-
фəсəх» дейді. Екінші үрлегінін «Нəфəхəтул-сур» дейді. Үшінші үрлегенін 
«Нəфəхəтул-жə´тул-уə´из» дейді.

Хабарда былай келеді: Ақыр заман болғанда күнəлер көбейеді. Əмір 
мəғруф қалады. Тəңірі Тағала Исрафилге: «Сүріңді үрле!», – деп əмір бе-
реді. Исрафил сүрін үрлейді. Барша халық пен періштелер сол сүрдің дауы-
сынан естен танып, етпетінен құлайды. Бұл туралы Алла Тағала Құранда 
былай деген: «Йəумə тəмурус-сəмəу мəурəн уə тəсирул-жибəлу сəйрəн» 
(«Тур» сүресі, 9–10-шы аяттар) («Ол күні аспан қатты теңселеді. Таулар 
ұшып жүреді»). Барша жұлдыздар жерге төгіледі, ай, күн қара болады, дү-
ние қараяды.

Содан кейін Исрафилға «Сүріңді үрле!», – деген жарлық болады. Исра-
фил сүрін үрлеген уақытта адамзаттың бəрі өліп, тек Тəңірі қалағандар ғана 
(тірі) қалады. 

Муфəссирлер былай дейді: «Илла машаллаһу» («Алла қаламайынша») 
яғни Жебірейіл, Микəйіл, Исрафил, Əзірейіл, жұмақ періштелері, Аршты 
көтерген періштелер, олардан басқа он сегіз мың əлем адамдарының бəрі 
өледі. Тəңірі Тағала (Аса құдіретті) Əзірейілге: «Жебірейіл, Микəйіл жəне 
Исрафилдің жəне баршаның жанын, сондай-ақ, Арштың жанын ал!», – 
деп жарлық береді. Əзірейіл олардың жанын алады. Содан кейін: «Енді 
сен өзіңнің жаныңды өзің ал!», – дейді. Əзірейіл сонда пұшайман болып: 
«Тəңірім! Егер жан ащысы осындай боларын білгенімде еш жан алмас 
едім», – дейді. Содан кейін өз жанын алады. Тəңірі Тағаланың өзі ғана қа-
лады. Содан кейін: «Уəтəуəккəлу ´əлəл-хəййəл-лəзи лə йəмут» («Фурқан» 
сүресі, 58-ші аят) («Сондай еш өлмейтін тірі Аллаға тəуекел ет»), «Лимə-
нил-мулкул-йəумə лиллаһил-уахидул-қаһһари» (40/16) («Бүгін патшалық 
кімдікі? Тек қана жалғыз тым өктем Алланыкі» делінеді»). 

Одан кейін қырық жыл осылай тұрады. Жер мен көкте бір тіршілік иесі 
болмайды. Тəңірі Тағала қашан халықты тірілтуді қаласа, Аршы аяғында 
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бір дария жаратқан. Оның аты – Бəхрул-хəйуан. Сол дариядан дүниеге ақ 
су ағады. Шығыстан батысқа дейін жаһан суға толады. Жанды заттың бəрі, 
адамзаттан мұсылман демей, кəпір демей, шірігені бар, қурағаны бар бəрі 
өз денесінде Алланың қалауымен (қайта) тіріледі. Ер топырағы əйел топы-
рағымен араласпайды. Бейнелер қайта болғанда Тəңірі Тағала өз құдіретімен 
Жебірейіл, Микəйіл, Исрафил жəне Əзірейілді қайта тірілтеді. Исрафилге: 
«Арштың астына бар!», – деген жарлық болады. Исрафил Аршы аяғына ба-
рып, сүрін қайта үрлейді. Бұл сүрдің жеті бұтағы болады. Əрбір бұтағы жеті 
мың жылдық. Барлық жандарды сол сүрдің ішіне салады. Əуелгі бұтағында 
періштелер жаны, екінші бұтағында пайғамбарлар жаны, үшінші бұтағында 
сыддықтар жаны, төртінші бұтағында шейіттер жаны, бесінші бұтағында 
құстар, киіктер жəне перілер жаны болады.

Содан кейін Исрафил сүрін қайта үрлейді. Барлық жандар бұтақтардың 
асты-үстінен, оң-солынан топырлап шығады. Тəңірі Тағала мұсылмандар 
жанын шырақ секілді жарық қылады, кəпірлер жанын қара қылады. Тəңірі 
(Аса құдіретті): «Фə би´иззəти уə жəлали йəржи´ун кулли рухин илə жəсə-
диһə» мағынасы «Өз ізетім мен құдіретімді ортаға қойып айтамын, барлық 
жандар өз орындарыңа кіріңдер», – дейді. Жаратушының жарлығымен 
көзді ашып-жұмғанша бірде-бір жан адаспастан өз орындарына кіреді. Со-
дан кейін періштелерге жарлық болып, халықты əділ сотқа қарай бағыт-
тайды. «Субханəл-кəмилу фил-´əмəлиһи əл-қəдиру ´əлə хəлқиһи уə һуəл-
´əзизул-хəким» («Ісін толық орындаған, жаратуға күші жеткен, əзіз де дана 
болған Аллаға тəспі айтамын»).

Он жетінші сұрақ

Сұрақ: Жөйт: «Көктің құлпы туралы хабар бер. Кілті не? Немен байла-
нады? Немен ашылады?», – деді.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, жөйт! Біл жəне 
хабардар бол, көктің құлпы мынау – егер бір кəпір дүниеден өтсе, «Нə´узу 
биллаһ мин залик» («Бұлай болудан Аллаға сыйынамын»), көк қақпасы ол 
үшін байланады. Жəне екі сұрақ, яғни кəпірлік бір сұрақ, иман жəне басқа 
сұрақ. Көктің кілті таухид иманы болар. Егер бір мұсылман шынайы сенім-
мен, көркем тілмен иман сөзін айтса, көк қақпасы ашылады», – деді. 

Пайғамбардан (Алланың оған сəлемі болсын) бұл жауапты естіген 
уақытта жөйттер: «Расында да, ей, Мұхаммед, біз бұл жауапты Тəурат пен 
Інжілден тура осылай көріп едік», – деп, «Пайғамбарымыздың пайғамбар-
лығы ақиқат деп», – деп, бəрі иман келтірді.

Он сегізінші сұрақ

Сұрақ: Жөйт: Хабар бер, ей, Мұхаммед! Ғибадатхана балығы деген не? 
Дарияда ма ол?», – деді.
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Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, жөйт! Біл жəне 
хабардар бол, ол Жүніс пайғамбарды жұтқан балық. Жаратушы Тағала 
Жүністі сынауды қалаған уақытта ол балыққа: «Ей, балық! Аузыңды аш!», 
– деп əмір берді. Балық аузын ашып еді, Жүністі балықтың аузына салды. 
Балыққа жəне: «Ей, балық! Жүністі саған азық үшін бермедік, ол Менің 
пайғамбарым. Пайғамбар етін құс-құрттың жеуін харам еткенмін. Бірақ 
сенің ішіңді Жүніске зындан жасадым. Қинама», – деп жарлық берді. Ол 
балық Жүністі жұтқанымен де, бұл жарлықты есітіп жемеді, жұбымен 
шағылыспады. Намаз уақыты болған уақытта Жүніс балық ішінде намаз 
оқуға кіріскенде, балықтың іші кеңейді. Содан соң қырық күн өткенде Жа-
ратушы (Аса құдіретті əрі ұлы) балықтың қарнын сарымсақ қабығынан да 
жұқа қылды. Жүніс пайғамбар балық ішінен жеті дария тұрғындарын көрді. 
Жүніс пайғамбар тəспі айтар еді. Дария тұрғындары бұл тəспіні есітетін 
еді. Жүніс пайғамбар тəспі айтқанында Аршы астындағы періштелердің 
бəрі есітетін еді. (Олар) Тəңірі Тағалаға мінəжат етіп: «Тəңірім! Мына не 
қылған тəспі дауысы? Қайда?», – деп сұрады. Тəңірі Тағаланың қалауымен 
шығыстан батысқа дейін есітілетін еді. Жəне періштелер: «Оны не үшін 
сынап жатқаныңды бізге білдір», – деп сұрап еді, «Ей, періштелерім! Одан 
бір ағаттық кетті. Сол үшін осы зынданда ұстап отырмын», – деген дауыс 
келді. Содан кейін періштелер зар еңіреп, Тəңірі Тағаладан шапағат етуін 
сұрады. Тəңірі Тағала олардың тілегін қабылдады. Балыққа: «Дария жаға-
сына шық! аузыңды аш!», – деген жарлық келді. Балық шығып, аузын ашты. 
Жүніс пайғамбар балық ішінен шығып, құтылды. Тəңірі (Аса құдіретті əрі 
ұлы) періштелердің шапағатынан дүниеге шықты. Дария ішіндегі ғибадат-
хана сол еді.

Он тоғызыншы сұрақ

Сұрақ: Жөйт: Хабар бер, ей, Мұхаммед! Бір рет күн түсіп, енді қияметке 
дейін қайта күн түспейтін ол қандай жер?», – деді.

Жауап: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ей, жөйт! Біл жəне 
хабардар бол, ол Мысыр дариясы болатын. Мұса пайғамбар (Алланың оған 
сəлемі болсын) Бəни Исрайил қаумынан қашқан кезде Ферғауын əскерімен 
қуып келді. Мұсаның қауымы қатты қорықты. Ферғауынның он жеті мың 
жаяу əскері болатын. Жəне мың салт атты шоқпарлы əскері бар еді. Тағы 
жүз ғалым, төрт жүз іріктелген еді. Мысырдан сол күні қашып, ертесіне 
күн шығарда жетті. Мұса əскері олардың қылыш, қалқан, найза секілді жа-
сақтарымен əлемді жаулағанын көрді. (Олар): «Ей, Тəңірінің елшісі! Мына 
дұшпан əскері қуып жетті. Біздің бұлармен шайқаспаққа шамамыз жоқ», – 
деп шағымданып еді, Мұса пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) дұға 
жасап еді, дұғасын Хақ Тағала қабылдады. Дұғасы мынау еді: «Аллаһуммə 
лəкəл-хəмд уə илəйкə əл-муштəқа уə бикəл-мустəуат уə əнтəл-мустə´ан уə 
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лə хəулə уə лə қууəтə иллə бмллəһил-´əзим». Осы дұғаны оқыған уақытта 
Тəңірі Тағаладан: «Ей, Мұса! Таяғыңмен мына дарияны ұр!», – деген жар-
лық келді. Мұса пайғамбар Тəңірі қалауымен дарияны ұрып еді, дария он 
екі жол болды. Оң мен солдан əрбір жолдың кеңдігі екі йағаштай бар еді. Су 
бөгеліп, таудай болды. Алла Тағала бұл туралы былай деді: «Фə əухəйнə илə 
Мусə əнидриб би ´əсəкəл-бəхрə фəнфəлəқə фə кəнə куллу фирқин кəт-тау-
дил-´əзим» («Мұса (Ғ.С.)ға: «Таяғыңмен теңізді ұр!», – деп уахи еттік. Сон-
да (теңіз) жарылып, əр бөлімі асқар таудай болды»).

Мұса (Алланың оған сəлемі болсын) Бəни Исрайилға: «Енді дарияға 
кіріңдер!», – деді. (Олар): «Ей, Мұса! Тəңірі Тағала білер, қашаннан бері бұл 
су ағып жатыр, аттарымыздың аяғы батады, қалай кіреміз? Қайта Тəңіріден 
сұрасаң күнге жарлық болып, мына жерді құрғатса», – деді. Тəңіріден күнге 
жарлық болды. Ол жерге түсті. Дария түбі құрғады. Мұса қауымына: «Енді 
кіріңдер!», – деді. Теңізге он екі топ болып кірді. Жəне: «Ей, Алланың ел-
шісі! Енді жақсы кірдік. Бірақ бір-бірімізді көріп өтейік», – деп еді, Мұса 
(Алланың оған сəлемі болсын) дұға жасап еді, ол су тұнықталды. Бір-бірін 
көріп өтті. Ешкімнің де аяғы су болмады. Бəни Исрайил өтті. «Ей, Мұса! 
Таяғыңмен ұрмағын, қарғыс атқыр Ферғауынды онда опат етермін», – де-
ген жарлық келді. Бұл туралы Алла Тағала Құранда былай деген: «Уəтру-
кил-бəхрə рəһуəн иннəһум жундун муғрəқун» («(Теңізден өтіп алғаннан 
кейін) теңізді ашық қойып қой. Өйткені олар суға бататын лəшкер!»). 

Қарғыс атқыр Ферғауын дарияға жетті. Он екі жол түскенін көріп қа-
уымына: «Мұса суға менің жарлығымды айтып кіріпті. Дария оларға жол 
беріпті. Егер менің жарлығымды айтпаса, дария оларға қашан жол беріп 
еді?», – деп айтып еді, қауымы бірден сəжде жасады. Қарғыс атқыр Фер-
ғауын: «Енді кіріңдер!», – деді. «Əнə раббикумул-ə´лə» («Нəзиғит» сүресі, 
24-ші аят) («Мен сендердің ең ұлы раббыларың» – деді»), – деп сонда өкінді. 
Содан кейін дарияға кірді. Қорқып тұр еді, Жебірейіл (Алланың оған сəлемі 
болсын) бір бие мініп келді. Қарғыс атқыр Ферғауын мінген айғыр ат ерді. 
Жебірейіл кіріп еді, Ферғауынның аты найза бойы ғана кірді. Ферғауын бір-
неше рет оқталды. Атын жүргізе алмады. Ферғауын теңізге кіріп еді, барша 
əскері де кірді. Періштелер арқадан демеп отырды. Ферғауын əскерінен бір 
адам да қалмастан кірді. Ана жағаға ешкім де шықпап еді. Тəңіріден дария-
ға: «Ферғауынды əскерімен опат қыл!», – деген жарлық болды. Кенет дария-
дан дауыс келді. Қорқыныштан əскері сарсан болды. Кенет су жарылып, 
əскері суға батты. «Əдрəкəһул-ғəрəқу қалə əмəнту иннəһу лə илəһə иллаллəзи 
əмəнəт биһи бəни исрайилə» («Ақыр ол суға батар сəтте: «Исраил ұрпақта-
ры иман келтірген Тəңірден басқа Тəңір жоқтығына иман келтірдім. Мен де 
бой ұсынушылардан болдым» деді»). Сол жерде Ферғауын иман келтірді.
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«КИТƏБИ МУҚƏДДИМƏИ ƏБУ ЛƏЙС-СƏМƏРҚАНДИ»
(ƏБУ ЛƏЙС САМАРҚАНДИДЫҢ КІРІСПЕ КІТАБЫ)

Мəмлүк-қыпшақтар жазба ескерткіштерінің бірі – «Китəби муқəд-
димəи Əбə Лəйс Сəмəрқанди» («Əбу Лəйс Самарқандидың кіріспе кітабы»). 
Əбу Ханифа фиқһтық мектебінің ғалымы, фақиһ Əбу Лəйс Самарқанди-
дың дəрет пен намазға қатысты еңбегі түркі жазба тіліне тəржіма-
ланып, мəмлүктердің соңғы сұлтаны Əбу Нəсір Кансу əл-Гауриге (1500–
1517 жж.) тарту ретінде ұсынылған. Дəрет пен намаздың парыз, уəжібі-
нен бастап, сүннет, əдептеріне дейін толық қамтылған бұл еңбектің Имам 
Ағзам мəзһабында алатын орны ерекше. Сондықтан да Ханафи құқықтық 
мектебін берік ұстанған мəмлүк-қыпшақтары араб тіліндегі бұл еңбекті 
өз тілдеріне аударып, ел бірлігі мен тұрақтылығының кепілі ретінде сұл-
тан əл-Гауриге ұсынған. Бұл ескерткіштің ғылымға белгілі бірнеше нұсқа-
лары бар (Париж, Стамбул). Сол қолжазбалардың бірінде кəтіптің (қол-
жазбаны көшіруші) Есенбай ибн Садун екендігі айтылған. Алайда бұл, тек 
қана, көшірушінің аты ма, əлде аудармашының өзі ме, ол жағы белгісіз. 
Мəмлүктер билігі тұсында дүниеге келген бұл еңбекті əр жылдары 

А.Заянчковский, К.Менгес, Я.Экман, Х.Кун, Р.Топарлы, Ə.Құрышжанов, 
М.Сабыр, Қ.Садықбеков секілді ғалымдар зерттеп, шығарманың тілі мен 
мəдени құндылығына қатысты өз пікірлерін білдірген.

«Китəби муқəддимəи Əбу Лəйс Сəмəрқанди» – араб тілінен жолма-жол 
аударылған. 47 беттен тұратын қолжазбаның əр бетінде 12 жол орын 
алған. Əуелі арабшасы жазылып, астына түркі тілінде беріліп, жоласты 
тəржімаланған. Еңбекте намаз бен дəретке қатысты мəселелер ғана 
қамтылған:
Ислам дінінің шарттары жəне намаз;
Парыздың түрлері;
Намаздың пайдасы;
Дəретсіздіктің түрлері;
Тазалық;
Судың түрлері;
Намаздың шарттары;
Намаздың уəжіптері;
Намаздың сүннеттері;
Дəреттің парыздары;
Дəреттің сүннеттері;
Истинжа;
Дəретті алу жолы жəне дəрет алғанда оқылатын дұғалар;
Дəреттің түрлері;
Сүннеттің түрлері;
Фиқһқа қатысты кейбір мəселелер.
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«ƏБУ ЛƏЙС САМАРҚАНДИ КІРІСПЕ КІТАБЫНАН» 
(«КИТƏБИ МУҚƏДДИМƏИ ƏБУ ЛƏЙС-СƏМƏРҚƏНДИ») 

ҮЗІНДІЛЕР

Дүниеде мұсылмандар мен кəпірлерге мейірім еткен, ақиретте 
мұсылмандарға мейірімділік танытатын Тəңірінің атымен бастадым.

Əлемдердің жаратушысы болған Тəңіріге мадақ болсын. Жұмақ жақ-
сылар үшін. Дұшпандық тек залымдар үстіне бар. Тəңірінің мейірімі мен 
амандығы адамзат ардақтысы Мұхаммедтің отбасы мен барлық жарандары-
на болсын. Жəне фақиһ Лəйс əкесі (Алла рахмет қылсын оны): «Намаздың 
анық парыз екенін біл. Берік тура жол. Парыз екендігі Құран мен пайғам-
бар хадисінде (айтылған – ауд.), сондай-ақ, ғалымдар пікірімен (бекітіл-
ген – ауд.). 

Құран сөзі. Тəңірі Тағаланың кітабы Құранда: «Намазға тұрыңдар, зекет 
беріңдер», – делінген. Хақ Тəңірі, пəк Тəңірі, ұлы Тəңірі бізге намаз оқуды, 
зекет беруді əмір етті. Уəжіптермен Тəңірі Тағаладан жол көрсетеді. Тəңірі 
Тағала: «Сақтаңдар намаздарды жəне орта намазды», – деген. Хақ Тəңірі, 
пəк Тəңірі, ұлы Тəңірі бізге бес уақыт намазды сақтауымызды жəне Тəңірі 
Тағаладан жол көрсетер уəжіптерді ұстануымызды əмір етті. Тəңірі Таға-
ла: «Расында намаз мұсылмандарға уақытымен жазылды, уақытымен парыз 
болды», – деген. 

Пайғамбар хадисі. Пайғамбар хадисі Абдулла Омар ұлынан, Жəрир Аб-
дулла ұлы Бəжəллиден (Тəңірі ол екеуінен разы болсын) жеткізілген. (Онда – 
ауд.) пайғамбар (Тəңірінің оған сəлемі болсын): «Ислам бес негізге құрыл-
ды: «Тəңіріден өзге Тəңірі жоқ екендігін жəне Мұхаммед Оның құлы əрі 
елшісі», екендігін айғақтау, намаз оқу, зекет беру, рамазанда ораза ұстау, 
кімнің шамасы келсе қажалық жасау», – деген. Пайғамбардан (Тəңірінің 
оған сəлемі болсын) келген тағы бір хадисте былай делінген: Пайғамбар 
(Тəңірінің оған сəлемі болсын) соңғы қажалығында: «Ей, адамдар, бес на-
мазды оқыңдар, ұстаңдар айларыңды (оразаны – ауд.), малдарыңның зекетін 
беріңдер, тазарсын, Тəңірінің үйіне қажылық жасаңдар. Тəңірінің жұмағы-
на есепсіз жəне азапсыз кіресіңдер».

Пайғамбардан (Тəңірінің оған сəлемі болсын) келген тағы бір хабарда, 
пайғамбар: «Намаз – діннің тірегі. Кімде-кім намазды оқыса дінді тұрғызға-
ны, кімде-кім тастаса, Хақ дінді құлатқаны», – деген.

Үмметтің ижмағы. Пайғамбардан (Тəңірінің оған сəлемі болсын) кейін 
үммет жиылып, бүгінге дейін намаздың парыздығы, зекеттің парыздығы 
туралы терістеуші теріске шығармады, қайтарушы қайтармады.Үмметтің 
ижмағы айғақтардың ең күштісі. Бұған дəлел – пайғамбар (Тəңірінің оған 
сəлемі болсын): «Үмметім жамандыққа жиналмайды», – деген болатын.

Түсінікті болды. Парыздың екі түрлі екенін, біл. Бірі – парыз айн. Тағы 
бірі – парыз кифая.
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Парыз айн дегеніміз – бірнеше адам істесе де, өзгесінен түспейді. (Мы-
салы – ауд.) намаз, ораза, қажылық, зекет, намаз үшін дəрет алу, жүніптен, 
хайыз-нифастан тазару үшін ғұсыл алу, кəпір көп келе жатса ғазауат ету 
секілділер жатады.

Парыз кифая дегеніміз – бірнеше адам істесе, басқалардан түседі. (Мы-
салы – ауд.) сəлемге жауап беру, түшкіргенде «Йəрхəмукаллаһ» деп айту, 
аурудың көңілін сұрау, пайғамбарға «Тəңірінің оған сəлемі болсын» деп са-
лауат айту, жаназа намазын оқу, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қай-
тару, кəпір көп келмеген уақытта ғазауатқа бармау секілділер жатады. 

Бөлім
Содан кейін, біл, расында да намаз – Алладан мейірім мен кешірім, 

періштелерден истиғфар, мұсылмандардан дұға. Араб тілінде дұға деген 
мағына береді, ал, шариғатта рүкіндер мен өзіне тəн істерден тұратын амал. 

Бөлім
Дəретсіздік екі түрлі болатынын, біл. Бірі – нағыз дəретсіздік, бірі – үкім-

дегі дəретсіздік.
Нағыз дəретсіздік дегеніміз – кіші дəрет шығу, үлкен дəретке отыру, 

мұрыннан қан кету, қан ағу, ірің ағу, сары су секілді жəне т.б.
Үкімдегі дəретсіздік дегеніміз – ұйықтау, естен тану, делқұл болу, намаз-

дағы рукуғда, сəждеде қарқылдап күлу секілді жəне т.б. 

Бөлім
Тазаланудың екі түрі болатынын, біл. Бірі – үлкен дəрет, (тағы – ауд.) 

бірі – кіші дəрет. 
Үлкен дəрет дегеніміз – жүніптіктен, хайыз-нифастан жуыну.
Кіші дəрет дегеніміз – намаз үшін дəрет алу секілді.

Бөлім
Расында да судың екі түрлі болатынын, біл. Бірі – мутлақ су, бірі – му-

қəййəд су. 
Мутлақ су дегеніміз – ол барлық су, егер қараған адам оған тек таза су 

деп атайды, басқа ат қоспайды. (Мысалы – ауд.) жаңбыр суы, көз жасы, 
құдықтар суы, теңіздер суы, көл суы, жылғалар суы, хəуіздер суы секілді 
сулар. Мұның үкімі – бұл су таза əрі тазартушы. Денеден, киімнен нағыз 
дəретсіздік пен үкімдегі дəретсіздікті тазартады. Бұл сумен дəрет те алына-
ды, ғұсыл да құйылады.

Муқəййəд су дегеніміз – бұл сығумен шығатын су. (Мысалы – ауд.) қияр 
суы, қарбыз суы, сабын суы, қабақ суы, шөп суы секілді сулар.

Мұның үкімі – бұл су таза, бірақ тазартушы емес. Нағыз дəретсіздікті 
киімнен жəне денеден тазартады. Бірақ мұнымен дəрет алынбайды, ғұсыл 
құйылмайды.
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Кəрхи «Мұхтасар» атты кітабында жəне Тахауи кітабында: «Мұхаммед 
Хасан ұлы (Алла одан разы болсын): «Ол муқəййəд су – таза. Бірақ дене-
ден жəне киімнен нағыз дəретсіздік пен үкімдегі дəретсіздікті тазартпайды. 
Барлық деректерде онымен дəрет алып, ғұсыл құйыну дұрыс еместігі ай-
тылған. Бұл Шафиғидың (Тəңірінің оған мейірімі болсын) шешімі», – деген. 

Фақиһ Лəйс əкесі (Тəңірінің оған мейірімі болсын) «Мухтəлəф» деген 
кітабында жəне «´Уйун» деген кітабында: «Ол муқəййəд су таза. Денеде-
гі нағыз нəжіс пен үкімдегі нəжісті тазартушы емес. Киімдегі мəселеге қа-
тысты тартыс бар, Əбу Ханифа мен Əбу Жүсіп шешімдерінде тазартады. 
Ал, Мұхаммедтің шешімінде тазартпайды. 

Əбу Жүсіп «Əмəли» деген кітабында: «Егер киім нəжіспен былғанса, 
оның үкімі – сыққанда сығылатын əр нəрсемен жуса тазартады. (Мыса-
лы – ауд.) сірке секілді, айран секілді, гүл суы секілді жəне т.б. Сыққанда 
сығылмайтын нəрсе нəжісті тазартпайды. (Мысалы – ауд.) бал секілді, іш 
май секілді, сары май секілді, бекмез186 секілді жəне т.б.», – деген.

Бөлім
Енді намаздың шарттары, рүкіндері, уəжіптері, сүннеттері, əдептері бар 

екенін, біл. Намазға кірудің дұрыс болуы үшін намаздың алты шарты бар: 
дəретсіздіктен дəрет алу, нəжістен тазару, ұятты жерін жабу, қыблаға қарап 
тұру, уақытында қылу, ниет жасау.

Намаздың рүкіндері де шарттары секілді алтау: Бірі – əуелі «Аллаһу 
əкбəр» деу, аяқта тұру, Құран оқу, рукуғ жасау, сəжде қылу жəне соңғы 
отырыс. 

Намаз оқушының өз ойымен намаздан шығуы Əбу Ханифа (Тəңірінің 
оған мейірімі болсын) шешімінде парыз. Əбу Жүсіп пен Мұхаммед (Тəңі-
рінің ол екеуіне мейірімі болсын) шешімдерінде парыз емес.

Бөлім
Содан кейін, əуелі – «Аллаһу əкбəр» деп айту Əбу Ханифа шешімі бо-

йынша намаздың ішінен емес. Əбу Жүсіп пен Мұхаммед қасында намаз-
дың іші болып есептеледі.

Бөлім
Құран жəне хадис бойынша дəретсіздіктен дəрет алудың шарт екенін 

жоғарыда айтып өттік. Алла Тағала: «Ей, иман келтіргендер, намазға тұрған-
дарыңда беттеріңді, қолдарыңды шынтақтарға дейін жуыңдар, бастарыңа 
мəсі тартыңдар жəне аяқтарыңды тобықтарыңа дейін жуыңдар. Хақ Тəңірі, 
пəк Тəңірі, ұлы Тəңірі бізге үш ағзаны жуып, басқа мəсі тартуды бұйырды. 
Бұл – Алла Тағаладан келген бұйрық, сондықтан да уəжіп. Пайғамбар: «Əр 
нəрсенің кіліті бар, намаздың кіліті – дəрет», – деген. 

186 жүзім, тұт жемістерінің қайнатылған шырыны
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Бөлім
Құран жəне пайғамбар хадисі бойынша нəжістіктен шынайы тазару шарт 

екенін айтып өттік. Тəңірі Тағаланың сөзінде киіміңді тазарт деп айтылған. 
Тəпсірде қысқаша берілген.

Хадисте былай деп хабар берілген, пайғамбар (Тəңірінің оған сəлемі бол-
сын): «Алла Тағала намазды дəретсіз қабылдамайды, садақаны ғулул ма-
лынан қабылдамайды», – деген. Ғулул деп олжа малынан ұрлауды айтады. 

Бөлім
Құран жəне пайғамбар хадисімен əуретті жабудың шарт екенін айтып 

өттік. 
Тəңірі Тағала: «Ей, Адам ұлы, əр намаз оқығанда киімдеріңді (зейнет-

теріңді – ауд.) алыңдар», – деген. Зинет дегені ұятты жерді жабу.
Пайғамбар хадисінен мысал: Əбу Һурайра (Тəңірі одан разы болсын): 

«Пайғамбардан (Тəңірінің оған сəлемі болсын): «Намаздан бір киіммен 
бе?», – деп сұрадым. Пайғамбар (Тəңірінің оған сəлемі болсын): «Бəрің екі 
киім табасыңдар ма?», – деді. Тағы бір деректе «Бəріңде екі киім бе?», – 
делінген.

Бөлім
Құран мен пайғамбар хадисімен қыблаға қараудың шарт екенін айтып 

өттік.
Тəңірі Тағала: «Бетіңді Мекке (Харам мешітіне – ауд.) жаққа бұр, қайда 

болсаңдар да беттеріңді Мекке (Харам мешіті – ауд.) жаққа бұрыңдар», – 
деген болатын. 

Пайғамбар (Тəңірінің оған сəлемі болсын) хадисінен мысал: «Пайғамбар 
сонда арабқа намаз рүкіндерін үйретіп тұрып, қыблаға қарауды айтты».

Бөлім
Құран жəне пайғамбар хадисі бойынша уақыттың шарт екенін айтып 

өттік.
Тəңірі Тағала: «Тəңірге құлшылық қылыңдар түн болғанда жəне таң 

атқанда. Көктерде жəне жерде, кешкі мезгіл болғанда жəне түс болғанда 
шүкіршілік Аллаға тəн», – деген. Бұл аяттан намаздың уақыттарын түсі-
неміз. Тəпсір кітаптарда солай жазылды. 

Пайғамбар хадисінен мысал: Пайғамбар (Тəңірінің оған сəлемі болсын): 
«Қағбаның есігінде Жебірейіл маған екі күн имам болды. Бамдатты бірінші 
күнде, сол уақыт болғанда екінші ерте болғанда тағы қылды, бесінді күн 
ауғанда, екінтіні əр нəрсенің көлеңкесі өзіндей болғанда, ақшамды күн 
батқанда, құптанды шапақ ғайып болғанда оқыды. Шапақ дегеніміз – аспан 
көгінде қызылдан кейінгі ақтық (ақ түс – ауд.) деген Əбу Ханифа (Тəңірі 
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одан разы болсын), ал, Əбу Жүсіп, (Имам – ауд.) Мұхаммед жəне Шафиғи 
(Тəңірінің оларға мейірімі болсын) қызылдық (қызыл түс – ауд.) деген.

Екінші күні бамдатты жақсы ашылғанда оқыды, бесінді əр нəрсенің 
көлеңкесі өзіндей болғанда оқыды, асырды əр нəрсенің көлеңкесі екі есе 
болғанда оқыды, ақшамды ораза ашқанда оқыды, құптанды түннің үштен 
бірі өткенде оқыды. Содан кейін маған қарап: «Ей, Мұхаммед, мынау сенің 
уақытың, сенен бұрынғы пайғамбарлардың уақыты жəне үмметіңнің уақы-
ты осы екі уақыттың ортасы», – деді. 

Бөлім
Құран жəне хадис бойынша ниеттің шарт екенін айтып өттік.
Тəңірі Тағала: «Тəңірге шын көңілмен құлшылық етіңдер», – деген. Дін 

соныкі, ықылас ниетсіз қабыл болмайды.
Пайғамбар хадисінен мысал: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): 

«Амалдар ниетке жараса болады», – деген. Əр адамның ниетіндей болады. 
Ниет пен шынайы көңіл болмайынша, намаз кемел болмайды. Пайғамбар 
(Алланың оған сəлемі болсын): «Кімде-кім Алла жəне пайғамбар үшін һиж-
рет еткен болса, ниеті болды, кімде-кім дүние үшін жəне əйел алу үшін 
болған болса, ниет еткеніндей болды», – деген. 

Бөлім
Құран жəне хадис бойынша əуелгі «Аллаһу əкбəр» деудің рүкін екенін 

айтып өттік.
Пайғамбар хадисінен мысал: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): 

«Əр нəрсенің кіліті бар. Намаздың кіліті – дəрет. Харам болмақ дүние ісі 
«Аллаһу əкбəр» демек, адал болмақ дүние ісі сəлем беру», – деген.

Бөлім
Құран жəне пайғамбар хадисінің негізінде аяқта тұрудың рүкін екенін 

айтып өттік.
Тəңірі Тағала: «Алладан қорқып тұрыңдар», – деген. 
Пайғамбар хадисінен мысал: Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): 

«Ауру адам түрегеп тұрып намаз оқысын. Егер шамасы жетпесе, отырып 
оқысын. Егер шамасы жетпесе, арқасымен жатып ишарамен оқысын. Егер 
шамасы жетпесе, Тəңірі пəк, Тəңірі ұлы».

Бөлім
Құран жəне пайғамбар хадисінің негізінде Құран оқудың рүкін екенін 

айтып өттік.
Тəңірі Тағала Құранның ыңғайлысын оқыңдар деген болатын. 
Пайғамбар хадисінен мысал: Пайғамбар (Тəңірінің оған сəлемі болсын): 

«Оқусыз намаз жоқ», – деген. 
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Бөлім
Құран жəне пайғамбар хадисімен рукуғ жəне сəжде жасаудың рүкін 

екенін айтып өттік.
Құран дегеніміз Тəңірі Тағаланың сөзі: «Ей, иман келтіргендер, рукуғ 

жасаңдар, сəжде қылыңдар, құлшылық етіңдер Жаратушыларыңа жақ-
сылық қылыңдар, мүмкін құтыларсыңдар».

Пайғамбар хадисінен мысал: Пайғамбар (Тəңірінің оған салауаты мен 
сəлемі болсын) арабқа намаздың рүкіндерін үйреткен уақытта оған рукуғ 
жасауды, сəжде қылуды үйретті.

Бөлім
Құран жəне пайғамбар хадисі негізінде соңғы отырыстың рүкін екені 

белгілі болды.
Құран дегеніміз Тəңірі Тағаланың сөзі: «Олар тіке тұрған, отырған жəне 

жамбастап жатқан хəлде Тəңіріні еске алады», – деген.
Пайғамбар хадисінен мысал: Пайғамбар (Тəңірінің оған сəлемі болсын): 

«Егер имамның ташаһудқа отырғаннан кейін дəреті бұзылса, имамның на-
мазы аяқталып қалып еді, ал артына ұйып тұрғандардың жағдайы имам 
жағдайындай», – деген.

Бөлім
Намаздың уəжіптері мынау: 
«Фатиха» сүресін оқу; 
алғашқы екі рақағатта Құраннан бірер сүре оқу; 
алғашқы отырыста отыру; 
соңғы отырыста «тəхийатты» оқу; 
үтір намазанды құнт (дұғасын – ауд.) оқу; 
тə´дил əркəн; 
дауыстап оқитынды дауыстап, жасырын оқитынды жасырын оқу.
Кейбіреулер соңғы екеуін уəжіп деген. Ал, кейбіреулер ол екеуін сүннет 

деген. Тартысудағы мақсат, уəжіп болған жағдайда əдейі ұмытылса, сəһу 
сəждесін жасайды, егер ұмытып қалдырып кетсе, уəжіп болмайды. Кейбі-
реулер ұмытқан жағдайда оған сəһу сəждесі уəжіп болады десе, ендігі бі-
реулер ұмытқан жағдайда оған сəһу сəждесі уəжіп болмайды деген. 

Бөлім
Намаздың сүннеттері мынау: 
Екі қолын екі құлағының жұмсағына тигізу;
оң қолын сол қолының үстіне, кіндік астына қойып, «Субхəнəкəні» оқу;
«Ə´узу биллəһ минəш-шəйтанир-ражимді» оқу;
«Бисмиллəһир-рахмəнир-рахимді» оқу;
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«Əмин» деу;
«Сəми´аллаһу лимəн хəмидə» деу;
«Раббəнəлəкəл-хəмд» деу;
«Субханə раббил-´əзим» деу рукуғда;
«Субханə рабийəл-ə´лə» деу сəждеде;
алғашқы отырыста «тəхийəтті» оқу;
соңғы екі рақағатта «Фатиханың» өзін оқу;
алғашқы тəкбірден басқа намаз ішіндегі тəкбірлерді айтып, соңында 

сəлем беру.
Бұлардан басқасы əдеп болады. 

Мəселе
Егер «Иман не, Ислам не, ихсан не?», – деп сұраса, айт: Иман дегеніміз – 

жүрекпен мойындап, көңілмен сену. Ислам дегеніміз – Тəңірінің бұйрығы-
на мойынсұну, ихсан дегеніміз – Тəңірі жаратқан құлдарға игілік жасап, 
мейірімділік таныту. Оның тағы бір жауабы: Ихсан деген – сен Оны көріп 
тұрғаныңдай Аллаға құлшылық қылу, сен оны көрмегеніңмен, ол Сені кө-
ріп тұр.

Мəселе
Шафиқ Балхидан: «Иман, мағрифат, таухид, шариғат жəне дін туралы», – 

сұралғанда, (ол): «Иман деген – Тəңірі Тағаланың бірлігін мойындау, мағри-
фат деген – Алла Тағаланы бейнесіз жəне (біреуге – ауд.) ұқсатусыз тану, 
таухид деген – ежелден бірлігін шынайы көңілмен бекітіп, Ол Алла жалғыз, 
серігі һəм теңдесі жоқ, кіршіксіз екеніне сену, шариғат дегеніміз – Тəңірі-
нің əмірлеріне мойынсұнып, тиым салғандарынан қайту, дін дегеніміз – ол 
дəйім болу жəне осы төрт нəрсеге берік болу», – деп жауап беріпті.

Бөлім
Расында иман мен шариғаттың жиырма түрлі екенін, біл. Бесеуі оның 

жүректе, жəне бесеуі ділде, оның бесеуі денеде, тағы бесеуі денеден тыс-
қарыда. 

Жүректегі бесеу дегеніміз:
- Алла Тағаланы бір;
- халықты жаратушы;
- ризықтарын беруші,
- оларды сақтаушы;
- бір хəлден бір хəлге қайтарушы деп білу.
Ділдегі бесеу дегеніміз:
- Аллаға;
- періштелеріне;
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- кітаптарына;
- елшілеріне;
- қиямет күніне сену.
Денедегі бесеу дегеніміз:
- ораза;
- намаз;
- дəрет;
- жүніптіктен жуыну, 
- хайыз-нифастан жуыну;
Денеден тысқарыдағы бесеу дегеніміз:
- бектерге;
- сұлтандарға;
- имамдарға;
- азаншыларға мойынсұну;
- жəне екі етік үстіне мəсі тарту.
Егер «Иман жаратылған ба, жаратылмаған ба?», – деп сұраса, айт: «Иман 

– сенім жəне һидаят. Сену дегеніміз – құлдың істейтіні, ол жаратылған, ал, 
һидаят дегеніміз – Алланың ісі. Аты ұлы болғандықтан да ол жаратыл-
маған».



ОРТАҒАСЫРЛЫҚ 
ҚОЛЖАЗБАЛАРДАН 

ҮЛГІЛЕР
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Ахмет Жүйнеки. Һибəтул-хəқаиқ. ХІ ғ.
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Ахмет Иасауи. Диуани хикмет. ХІІ ғ.
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Сүлеймен Бақырғани. Ақырзаман кітабы. ХІІ ғ.
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Бұрһануддин Рабғұзи. Қиссəсул-əнбийə. ХІV ғ.
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Махмұт Кердері. Нəһжул-фəрадис. ХІV ғ.
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Ислам. Муғинул-мурид. ХІV ғ.
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Сəйф Сараи. Гулистан бит-турки. ХІV ғ.
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Хусам Кəтиб. Жұмжұма. ХІV ғ.
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Иршадул-мулук уəс-сəлатин. ХІV ғ.
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Сиражул-қулуб. ХІV ғ.
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Китаб муқəддимəи Əбу Лəис-Сəмəрқанди. ХІV–ХV ғғ.



279

Раунақул-Ислам. ХV ғ.



280

Мұхаммед Бабыр. Мубəййəн дəр фиқһ. ХVІ ғ.



ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ 
ТҰСЫНДАҒЫ 

ДІНИ ШЫҒАРМАЛАР 
(ХV–ХVІ ғғ.)
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«РАУНАҚУЛ-ИСЛАМ» 

Ғылым əлеміне «Раунақул-ислам» яғни «Исламның шырағы» деген ат-
пен танымал болған бұл шығарма Алла дінін насихаттауға арналған. Ис-
ламның негізгі ұстындары, иманның негіздері мен шариғат шарттары 
өлең сөзбен өрнектелген бұл əдеби жəдігер XV ғасырда жазылған. Автор-
дың «Бабы отыз, бөлімі қырық бес дұрыс» де жазғанындай шығарма үлкен 
отыз бап, іштей қырық бес бөлімнен тұрады. Əр бап белгілі бір шариғат 
тақырыбына арналып, ішкі бөлімдерде сол фиқһтық мəселелер кеңінен 
таратылып берілген. Шығармадағы фиқһ мəселесі Хорасан мен Мəурəн-
нəһір аймағына кеңінен тараған Имам Ағзам Əбу Ханифаның ілім бойынша 
берілген. 
Шығарма һижри жыл санауы бойынша 869 жылы (1464–65 ж.) хатқа 

түскен. Содан бері хұснихатшылар мен кəтіптердің көмегінің арқасын-
да біздің заманымызға дейін қолжазба қалпында жеткен бұл шығарма ал-
ғаш рет 1896 жылы Қазанда, артынша 1898 жылы Ташкентте тасбаспа 
күйінде жарық көрген. Ал, шығарманы ғылым əлеміне танытқан шығыста-
нушы Н.П.Остроумов болды. Ол көне жəдігерді 1907 жылы «Раунақул-
ислам» деген атпен Ташкентте басып шығарды. Оның артынша яғни 
1908 жылы түркітанушы А.Самойлович «По поводу издания Н.П.Остроу-
мова «Светоч ислама» деген атпен мақала жариялап, əдеби ескерткіштің 
тілдік ерекшелігі туралы ғылыми тұжырым жасады һəм оның авторы 
туралы өз ойын ортаға салды. Онда ғалым өзіне Ашхабад уезінен Хожелі 
молда деген біреудің хат жазып, «Раунақул-исламның» авторы Шəрəф 
екенін жазғанын айтады. Бірақ А.Самойлович оның негізсіз екеніне тоқ-
талған. Ал, Р.Исламов болса, шығарма авторын Уафаи деп жазды. Осы-
лайша ғылым əлемінде əлі ортақ пікір қалыптаспағандықтан да, біз де 
шығарма авторы туралы сөз қозғауды артық санадық.
Отыз тарау, қырық бес бөлімнен тұратын бұл діни жəдігер ислами 

құндылықтарды насихаттайтындықтан да оқырман тарапынан қашан 
да сұранысқа ие болған. Оған дəлел ретінде бертін келе тасбаспа түрінде 
басылған бұл еңбек ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында жарық 
көрген «Түркістан уилайатының газетінде» жиі жарнамаланып отырға-
нын айтса болады. Себебі Ислам дінінің негіздері мен шариғат шартта-
рын егжей-тегжейлі түсіндіріп берген мұндай шығармаға халық қашан да 
мұқтаж болатын.



283

«ИСЛАМ ШЫРАҒЫНАН» 
(«РАУНАҚУЛ-ИСЛАМ») ҮЗІНДІЛЕР

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен

Шүкір етіп Ол Жаратушымен елді,
Шебердің шеберлігінен кеңес берді.

Шеберлердің шебері һəм ол Тəңірі,
Ондай рас жаһанда жоқ-қой Тəңірі.

Адамзатты тек қана Сол бар еткен,
Рух үрлеп, дүниеге жан еткен. 

Пайғамбарлық тəжін қосып бірге берген,
Баршаға жанның мынау дертін ілген. 

Біреуге ұлы бұл Миғраж екен мақам187,
Біреуге сараңдардың мекені тамам.

Біреуге асыл шапан киіндірер,
Біреуді тура жолдан иілдірер.

Біреуге жұмақ сыйлар һəм мəңгілік,
Жатар біреу жеті тамұқта мəңгіріп. 

Біреуді салған адасушылық жолына,
Батырып терең дүниенің жаман қорына.

Барша халықтың ашқан Ол көңіл көзін,
Көрсетіп білдірген Ол терең сезім.

Біреуді салған боқ дүние соңына,
Дайындап қойған Ол ақирет сорына.

Біреуді жұмақ хорына бастаған,
Біреуді отты тамұққа тастаған.

Əмірін орындап, жасамаған қате,
Біреуді құрметтеп қылды енді ата.

187 дəреже
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Біреуге тура жол көрсетіп əзіз,
Адастырды біреуді етіп кəріз.

Біреуді ерікті, еріксіз еткерген Ол,
Барша сырды əшкереге жеткерген Ол.

Біреуге молынан нұр иман сыйлаған,
Біреуге иманынан тамшы нұр қимаған.

Біреуге ішкізген қолымен абхаят188,
Тірінің жанын ап еткен Ол мəмат189.

Ғайып ілімін біреуге нəсіп еткен,
Ғайып əзіз дидарына ғашық еткен.

Біреуді етеді пайғамбарлық иесі,
Біреуге бермейді еш нəрсе киесі.

Біреудің көңілін ашып бір хикметке,
Жанарын қандырар асыл бір құдіретке.

Біреуді ғапілет елінде жатқызар,
Білместік ісіне өлім де татқызар. 

Біреуді махаббатымен қайран қылар,
Шақырып құзыретіне мейман қылар.

Кімдерді ынтық қылдырар əр намаз,
Түсінбес жан оны диюдай тыңдамас.

Біреуге өткінші дүние сауатын берер,
Біреуі жолдан тайып, бұзақыға ерер.

Біреуді қарық қылыпты нығметке,
Біреуді салыпты таусылмас қасіретке.

Біреуді жұмаққа қылыпты зауия,
Біреуді азаптар жеті тамұқта Һауия.

Біреуге кеңшілік сыйласа жандырып,
Қалар ол жұмақтың ішінде мəңгілік.

188 мəңгілік су
189 өлім
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Біреу Сыраттан сүрінбей желдей өтер,
Біреулер көз жұмып тамұққа кетер.

Қалаушы əр істің баршасын Сол өзі, 
Созса егер жетеді бар жерге қол, көзі.

Егер жетсе мейірімі Оның бір құлға,
Сұлтан болып шыға келер ол тұлға. 

Тозақ сипатты болады екен қыстары,
Алқапқа тілсіз қонады екен құстары.

Шақырып алып əрбір жақтан құстар,
Ете де алады жұмақ сипатты гүлзар.

Сайрайды сырнайменен бұлбұлдары,
Шаттанар тола жаһан ұл-қыздары.

Сөнген шырақты мейірімімен жағар,
Жанған шырақты қаһарымен жабар.

Не тілесе де Оның ықтияры бар,
Ерік жетпес ондайға талап қылғандар.

Йə, Илəһи, құдіретің һəм білінер,
Қылмасаң қылма деп кім тиісер?

Ол қадір ақирет күнін тарту етті,
Əмірімен əрбір құлға нəсіп жетті.

Тырысып біреу өзге күйге енгенмен,
Алайда тумас əйел үйленгенмен.

Құдіретің бар не тілесең қылмаққа,
Ықтиярлысың бермекке һəм алмаққа.

Бір уыс топырақтан адам жараттың,
Атын Адам қойғызып əлемді қараттың.

Жалғыз өзің бұл дүние қылдың сарай,
Бір демде мұнша жұлдыз һəм күн мен ай.

Біреу сұлтан болды келіп дүниеге,
Біреу келді құл болып иілуге.
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Біреуі оның Хақ жолында жан берер,
Адасушы болып біреу өзгерер.

Біреу жүректен иман тапты мал,
Біреу Ислам ішінде ұстады хал.

Біреу Ібіліспен жасады ойын,
Біреу Хақты танып, ұсынды мойын.

Толды дүние болды адам күні-түн,
Болғанынша артты адам үмітін.

Біреуді нəби, біреуді елші етті Хақ,
Əрбіріне бір-бір қауым жекті Хақ.

Біреулер Хаққа сенгісі келмеді,
Əнбие-мурсалдарға ергісі келмеді.

Біреуді дариямен қылды опат,
Біреуді жел, жаңбырмен қылды топырақ.

Құдіретімен Мұстафаға жүк артып,
Дос жасады қауымды өзіне тартып.

Он сегіз мың əлемнің хоштығына,
Көр жаратты мейірімімен достығына.

Нəсіп қылды шапан, тонды тəж оған,
Қаб қаусайн берді һəм Миғраж оған.

Жарық қылды күні-түн жанды шырақ,
Жанбасын ба ол шырақ таза болса йағ190?!

Əркім оған үммет болар паң күліп,
Мекені Оның ұлы Фирдаус мəңгілік.

Ұстамағандар шариғатын берік,
Өте білмес ол Сыраттан желіп.

Айтар сөз көп, баршасын кім біледі,
Үммет болғын, шапағатын сіңдіреді.

190 май
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Пайғамбардың 
(Оған Алланың салауаты мен оның 

əулетіне амандығы болсын) 
мадағы туралы

Мадағым Мұстафаға, болмас қапам,
Сол еді шын сардары екі жаһан.

Мұхаммед Тəңірінің досы əмин191,
Һəм жəне «хəйрул-нəбийул-мурсəлин»192.

Ол Тəңірі өзіне оны дос тұтынды,
Тақ етіп берді оған Қаб қаусəйнді.

Пайғамбарға сол түні берді пырақ,
Он сегіз мың ғаламда жанды шырақ.

Сөйлесті досыменен Аршы барып,
Барша үммет күнəсін қолға алып.

Досының бар тілегін Хақ сыйлады,
Ортасынан жер-көктің тақ сыйлады.

Жарылқады күнəһар бар құлдарын,
Шариғатпен ұстатты Ислам жолдарын.

Жіберді сүре «Иннə фəтəхнə»193,
Хақ жолын ашу үшін иманына.

Осылайша Ол Алланың рахметі,
Пайда болды екі жаһан дəулеті.

«Ли мə´аллаһи»194 деді ол Мұхаммед,
Хаққа барып көрген соң үлкен құрмет. 

Арасына Жебірейіл де тұра алмас,
Құрметті оған былай қала алмас.

191 сенімді
192 «пайғамбар елшілердің ардақтысы»
193 «Əрине, аштық....»
194 «Алла менімен бірге...»
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Мұғжизасы «Таһа»195, «Йасин»196 дəл өзі,
Шашы түн «Уəз-зуха»197 болды һəм жүзі.

Бір ғана ишарамен болды ай пара198,
Қалықтап қайтып келді ол қайтара.

Алдында піскен қозы тілге келді,
«Уланып келдім, мені жеме», – деді.

Тағы да бір ансарлық ұландары,
Болды екеуі дұғаменен дəрі.

Жəне де бір құрт келіп тағы оған, 
Құзыретінен ризық ол сұраған.

Қасындағы отыз үш мың ол сахабалар,
Мойынсұнып баршасы болды оған жар.

Мұстафаның дініне жиналады,
Бірлік мейірім бақи сыйға алады.

Əбу Жəһіл лағынет еш келмеді,
Мұстафаның сөзіне дес бермеді.

Қаншама көрсетті ол мұғжиза аян,
Сонда да «Жадыгөйсің» деді оған.

Қалды өтірік лағынет ішінде мəңгілік,
Мұстафадан болмады шапағат медет.

Сен шапағат қалаушысың дінің түзет,
Таза дерлік нəсіп ет жолың күзет.

Бір күні бұл қапастан жаның ұшар,
Өлі денең жерде қап топырақ құшар.

Сол шақта мал-мүлігің бермес пайда,
Бар пайда болатұғын иманды ойла.
 
Дін иман ілімін сен үйреніп ал, 
Жөн болады іліммен қылған амал.

195 Құрандағы 20-шы сүре
196 Құрандағы 36-шы сүре
197 Құрандағы 93-ші сүре
198 жарылды



289

Ғалымдардың 
(Оларға Алла Тағаланың мейірімі болсын) 

дəрежелері туралы

Айттым ілім түйіні мен һəм ісін,
Құлақ салып ойға түйгін мəнісін.

Жетекке алып, жол көрсеткен Тəңірі,
Үмметтерге Ислам болды əмірі.

Тəңіріні біле аласың əуелі,
Мұстафаға үммет болсаң мəуелі?

Көре алмайсың Тəңіріні көзіңменен,
Хақ Расул арқылы оны сезінгем.

Ол жасайды өлмек, бəрі тұрмақ,
Қиямет һəм пейіш, жұмақ, тамұқ.

Таразы һəм Сырат сұрауы сауал,
Білмедің осылайша дер мақал.

Баршасы осы іліммен болады аян,
Ілімді мен айтайын тыңда баян.

Ілім көктен келіп, жерге жетті,
Пайғамбар арқылы дінді жарық етті.

Ол ілімді сөйлетті құдірет тілі,
Жайылды бар əлемге Ислам діні.

Ілімменен екі дүние шам-шырағы,
Ілімменен Хақты да танымағы.

Ілімменен қауышпақ жетіп Хаққа,
Құлшылық етіп жарылқану сұра.

Хаққа жету жолы да ілімменен,
Бар істің де бастауы білім терең.

Ілімменен қиямет те білінген,
Қайыр-ихсан етіп Хаққа жүгінген.
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Ілімменен дін ашылып жайылған,
Ілімменен қатені Хақтан айырған.

Ілімменен һəм жаран хикметпен,
Алпыс алты қан тамырдан үкім еткен.

Оған ұқсас патша жоқ бұл ғаламда, 
Сондықтан да болар Жалғыз əманда.

Өзіне дос етіпті Ол Ахметті,
Екі дүние мейірімін Рақым етті. 

Діні оның қасиетті іліммен,
Ілімменен бар киесі білінген. 

Хақ қылыпты бұл ілімді құрметті,
Иесіне ілімнің қыл құрметті. 

Ғалымдарға қызмет ет дін үшін,
Мұстафаға үммет болсаң сен түсін.

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Ғалымдарды кұрметтеу 
оларды дүние жəне ақиретте зиярат еткенмен тең», – деген. Алла елшісі 
дұрыс айтады.

Себебі ғалым халықтың ілімін ашар,
Қиындықтардан өтетін жол жасар.

Ілім айтар ораза, намаз парыздан,
Һəм зекет, иман, қажылықтай қарыздан.

Құлаққа құяр уəжіп пен сүннеттерді,
Бес уақыт намаз рақағаттарын жеткерді.

Халал менен харамдарды айырған,
Машық етіп дін жолын да қайырған.

Мұхаммедтің шариғатын біледі,
Барша елге үкімін айтып жүреді.

Мұстафаның шариғатын ұстанып,
Қаулы етіп шығарады тысқа нық. 
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Кел, отырғын, көңіліңмен пайым қыл, 
Үшбу ғалымнан игі іздеп анық біл.

Жер жүзінде Мұхаммед ғана «əмин»199,
Деді олар соны мирас етермін.

Ғалым айтар Тəңірінің барлығын,
Мұстафаның шариғатымен жарлығын.

Ақиретте сауға алар жанына,
Жан-тəнімен қызмет еткен ғалымға.

Қызмет етсе аяғың да, тəніңде,
Хайырыңды ол алып барар бəрін де.

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Кімде-кім ілім талап етіп 
жүгіретін болса, Алла Тағала оған жəннəттан үй тұрғызып береді», – деген.

Əрбір адам қадамына бір ғимарат,
Салынар жұмақ ішінде көрсең ғажап.

Əрқашан соларға еріп, иман еткін, 
Сөйлеген сөздерін һəм жаттап өткін.

Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын): «Кімде-кім ғалымға қарсы 
қатты (айқайлап) сөйлейтін болса, Алла Тағала оны бұ дүние мен ақиретте 
жазалайды», – деген. 

Мүмін болсаң ғалымды еш қорлама,
Кемшілік іздеп сөзінен бəле торлама. 

Қорласа егер ілім иесін кімде-кім,
Күмəнданба, мұнапық болып жүргенің.

Хақ сөзінде ғалымды кем ұстасақ,
Бір сəтте болар ол жұбы талақ.

Жүз сөз егер сөйлесе болар күпір,
Егер иман келтірмесе жүзіңді бұр.

Ойланғанға інжу сөз қажет оған,
Мұстафа шариғатын айттым саған.

199 сенімді
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Мұстафа шариғатына болғын қанық,
Егер керек болса дін Сырат анық.

СЕГІЗІНШІ БАП 
Парыз айн жəне парыз кифая баяны туралы

Ей, бауырым, сегізінші бапты оқырсың, 
Парыздардың түрлерін біліп тоқырсың. 

Бұйырған бізге Тəңірінің парызы,
Екі түрлі болады, ұққын жан ізгі.

Парыз айн аталар бірі мұның,
Парыз кифая деп атар енді бірін.

Əр жанға парыз айн міндет болар,
Жасамаса бар күнə мойнында қалар. 

Ертең оны барғанда Хақ сұрайды,
Пенделері азап тартып нақ жылайды.

Айтайын баян парыз кифаядан,
Не болар оны ұстаған, ұстамаған?

Егер кім ұстар болса кифая парызын,
Өтейді ол жəне дағы біреу парызын.

Жамағаттан кімде-кім шығып бірер,
Орындаса егер баршаның парызын өтер.

Парыз уақыт, парыз дəйім деген не?
Дұрыс болар мұны дəйім білген де.

Парыз уақыт ораза, намаз, қаж, зекет,
Парыз дəйім сенде иман зул-хаят200.

Парыздардан мағлұмат алдық азырақ,
Енді ұғып, төрт ілімді ажырат.

Төрт ілімді білу жəне парыз бізге,
Ақыл толып, балиғат жеткен ер-əйелге.

200 өмір иесі, яғни тірі жан
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Сол төртеу – ілім таухид, ілім намаз,
Ілім ораза, ілім хайз, ей, ділнауаз201.

ТОҒЫЗЫНШЫ БАП 
Шариғаттың үкімдері туралы баян 

Тоғызыншы бап, ол шариғат он бірі,
Мəлім болсын түсінігімен əрбірі.

Шариғат нешеу, салып көргін ақылға,
Айырар Хақты ілімнен адасушыға. 

Шариғаттың айтайын нешеу екенін,
Келіп тыңда, шатастырма бөтенін.

Əуелі парыз, екіншісі – уəжіп болады,
Үшінші – сүннет, төртінші – мустахаб ол анық.

Бесінші – əдеп, алтыншы болар бұл халал,
Жетінші мубах деп көрсетер содан. 

Сегізінші – мəкрүһ, тоғызыншы – харам,
Оныншы – мəнһи, он бірінші – бидғат тамам.

Əрбірінің ілімін білгін жақын,
Сақтар болсаң дін Ислам хақын.

Парыз баяны

Парыз не, не үшін бізге болды бұйрық?
Біліп ал, құлағыңа толық құйып.

Айтайын əрбірінің атын неше,
Мəлім болсын баршасы ол ендеше.

Хақ бұйырған парызды маған, саған,
Һəм қосымша болыпты хадис оған.

Һəм тағы ижмағ202 үммет бірігіп,
Парыз деп қылды оны нақ кесіп.

201 нəзік жүрек иесі
202 бір мəселеде ғалымдардың ортақ пікірде болуы
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Уəжіп баяны

Келдік енді осы уəжіп ісіне,
Уəжіпті бізге берді несіне?

Уəжіп жайын аяттар бар айтатын,
Мұстафадан хадис жетті, байқағын.

Мұстафаның хадисімен таныс бол,
Көрсетеді адаспайтын саған жол.

Бұған уəжіп деді əрбір имам,
Міндет болды бұл амал бəйнул-əнəм203.

Сүннет баяны

Келдік енді осы сүннет хəліне,
«Сүннет» не ол, бойлап алғын мəніне. 

Еш аятқа сүннет жайы енбепті,
Ол жайында Тəңірі бұйрық бермепті.

Хадистер бар жататұғын жалғасып,
Орындасаң жазылар сауап алмасып.

Сүннеттерді орындаған Расул,
Əрқашанда тастамапты сахиб усул204.

Бұл сүннетті муəккəд деп айтады,
Ұстамаса менмен, тарса205 деп бас шайқады.

Кейбіреуге сүннет зуайад ат болар,
Сүннетті ол қоймағандар шат болар.

Егер оны тəркі етсе жоқ азап,
Орындасаң ерекшелігі жоқ есеп. 

Сол себепті ұмытпады Хақ Расул,
Тастамады һəм қылды ол сахиб усул206.

203 ел ішінде, халыққа
204 шариғат иесі
205 христиан
206 шариғат иесі, яғни пайғамбар
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Мустахаб баяны

Енді міне, мустахабқа таяндық,
Не істемегін айтайық біз баян қып.

Мустахабты жасаған-тын Расул,
Жəне тəркі етті ол сахиб усул.

Барша ғалымдар мұны жақсы көрді,
Сол үшін де мустахаб деп ат берді.

Əдеп баяны

Келдік енді бұл əдептің ісіне,
Тыңдап алғын құлақ қойып түсіне. 

Бұл əдеп хош көрінер Ислам үшін,
Һəм тағы ризалығы Тəңірі үшін. 

Əр кісі қылса ғибадат бейəдеп,
Ол амалда жоқ сауап, ей, дінталап207.

Жолына шайтан ұрар əр сəт оның,
Ол амал есігін ашар құзыреттің.

Ей, ғибадат қылушы, сақта əдепті,
Өтеп жүр парыз, уəжіп, мустахабты.

Халал баяны

Не екенін білгің келсе халалдың,
Түкпіріне мен құяйын санаңның.

Бұл халал аятпенен болды баян,
Көп хадистер сөйленіп келді аян.

Мубах баяны

Бойымызға Хақ дарытар мол шуақ, 
Сол себеппен жіберіпті Ол мубах.

Оны істеп, істемеуде жоқ күнə,
Пенделерге ерік берген Илəһ208.

207 дінді ұстаушы
208 Тəңірі
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Харам баяны

Мағынасын біліп алғын харамның,
Болғаны жөн одан қашық жаранның.

Бұйырмаған оны бізге байқағын,
Сақ боп сіз де ол халал деп айтпағын.

Харамды егер халал десе кімде-кім,
Анығында кəпірлікке кіргенің.

Жазасы бар тартқызатын ол үшін,
Күмəнданба, мұны ұғып сен түсін.

Мəкрүһ баяны

Келмепті аят, хадис оған мəкəр209,
Жоқ екен сондықтан да анық хабар.

Кейбіреулер дейді харам, мəкрүһ бір,
Оның халал, харамдығына күдік бар.

Жатқыза алмай харамға да, халалға,
Тартысады əлі күнге жарандар.

Іс жасасаң сен егерде орынсыз
Бастың онда мəкрүһтің торын сіз.

Мұндай істен тыйылғаның жақсырақ,
Азабтардан осылайша қаш, шырақ.

Мəнһи баяны

Білгің келсе мəнһидің не екенін,
Баян етем күнəсі қайда жетелерін.

Кейбіреулер мəнһи, харам бір дейді,
Күнəсі де қатарласып тұр дейді.

Мұны тұтып, өз-өзіңді қыстама,
Айрыларсың шапағатынан Мұстафа.

209 бірақ
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Сол үшін де зияннан қаш, қамдан да,
Əһлі тағат210, əһлі Ислам жандарға.

Бидғат баяны

Бидғат жайын баян етіп байқайын,
Үкімінің не боларын айтайын. 

Бидғатты үмбеттерге сый қылмапты, 
Ешқашан имамдар оны бұйырмапты.

Шариғатта оған рұқсат етпейді, 
Хадис, аятта күнəсі оның көп дейді.

Тəуба етіп, мұндай істен қаш шырақ,
Хайыр болар сонда өзіңе жақсырақ.

Ондай іске бара көрме, себебі
Имамдар да мұны еш жөн демеді.

Бидғат деді мұны біреу жасаса, 
Яғни бұл іс болады екен нəсаза211.

Шариғаттың он бірін еттім баян,
Бұл он бірі он үкімде болған аян.

Бұларды тоқып алғын көңіліңе,
Хақ үкімі жол сілтер өміріңе.

ОН ТӨРТІНШІ БАП 
Ғұсылдың парыз баяны туралы

Айтылар сөз он төртінші баптағы, 
Ғұсылда неше парыз жатпағы.

Ғұсылда жасалатын үш парыз бар,
Орындасаң тамам болар һəм қарыздар.

Ауыз бен мұрыныңды һəм тəніңді,
Түгел жу, тазартасың бар жаныңды.

210 құлшылық етушілер 
211 орынсыз
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ОН ЖЕТІНШІ БАП
Намаздың парыздары баяны туралы

Он жетінші бап келді намазда,
Мəлім етер парыздар мен уəжіпте.

Хақ жолына талпынып, талап қылғын,
Дінге келіп, Мұстафа үмметі болғын.

Парыз, уəжіп, сүннетті ұғып алып, 
Исламның қадам бас шыңына нық. 

Бұл намазды өтеуің болды парыз,
Он екі парызды жасау тағы қарыз.

Парыз, уəжіп, сүннетті білгенің жөн,
Құтыларсың азаптан қияметте сен.

Он екі парыз намазда бар делінді,
Ішінде алтау, сыртында алтау жар делінді.

Əуелі таза дəрет қылмақ керек,
Намазға таза болып тұрмақ керек. 

Уақыт сақтап, киімді таза қылмақ,
Ниет етіп, жүзіңді қыблаға бұрмақ.

Бірі тəкбір əуелі, екінші – қиям,
Үшіншісі – бұл қырағат тамам.

Төртіншісі – рукуғ, бесінші сужуд,
Алтыншысы – біліңдер, ақырғы қуғуд.

Бастан-аяқ он екі болды тамам,
Алтауы іш, алтауы сырт уəс-сəлам212.

Білгейсің осы барша парыздарың,
Өтейтін намаздағы қарыздарың.

212 амандықта
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Намаздың уəжіптері баяны туралы

Айтылады енді намаз уəжібі,
Шариғатта көрсетілген біраз жүгі.

Уəжіп сол – «Фатиханы» оқығаның,
Даяр етіп сүрені зам тоқығаның.

Екі рақағат ішінде «Фатиханы»,
Оқу уəжіп, жарандар бар иманы. 

Содан соң тағы да оқы бір сүрені,
Уəжіптің болады бұл тілегі.

Уəжіп – тəғдил əркəн еткендерің,
Яғни рукуғ, сужуд жеткергенің.

Орта қағидада отырмақ жалғызын,
Оқымақ ақыр тахиятты сосын.

Ол үтір ішінде құнт уəжіп тамам,
Һəм намаздан шықпақ үшін сəлем.

Көтермек айт тəкбірін имам,
Əшкере қылмақ үнін ол имам.

Намазда істелінер уəжіп осы,
Екі рақағат ішіндегі көңіл қошы.

Тағы бірі ақырын оқымақ имам,
Екінші Бесін ішінде уəс-сəлам213.

Үшбу он бір уəжіпті қылдым баян,
Үйреніп амал жаса кəрі-жауан214.

Уəжіпті уақытында қылмақ уəжіп,
Ұмытсаң жасау қажет сəжде уəжіп.

Бұзылар намазыңда парыз қалса,
Мейлі сəһу жасағын мыңнан аса. 

213 амандықта
214 жас
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Қалса сүннет сəһу сəжде жоқ оған,
Мейлі сəһу жасай бер жүрмес бұған.

Əдейілеп сүннетті үзсең, ей, дана,
Күнəлісің, алайда құлшылығың рəуа215.

Уəжіпті əдейі етпесең егер,
Міндетіңе шынында нұқсан келер.

Ұмытып тастап кетсең бір уəжіпті,
Сəһу сəжде болар оның уəжібі.

Сəһу сəжде амалын айттым саған,
Құлақ қойған жарандар мына маған. 

Сəһу түссе қыл намазыңды тамам,
Һəм ташаһуд һəм тəхийəтті содан.

Қалғанын оқып бітір етіп тамам,
Əуелден солай болып келді кəлам.

Имам болса бір сəлеммен іс те бітер,
Ұюшылар көңіліне тыныштық жетер.

Жалғыз болса берерсің екі сəлем,
Қалғанымен бұл істі етер тамам216.

*   *   *
...Кім ғибадат қылса көрі нұр болар,
Қияметте тозақтан алыс жүр олар.

Хур ғилман217 жанында мəңгі қалар,
Жатқан жері ол сегіз жұмақ болар.

Осы намаз – Алланың разылығы,
Осы намаз – иманның бар қазығы.

Осы намаз – сыраттан өткізетін,
Осы намаз – тамұқта отты үзетін. 

215 дұрыс, яғни бұзылмайды
216 яғни, аяқтар
217 қызметші хор қыздары



301

Осы намаз – көр ішіндегі шырағың,
Осы намаз – жұмақтағы пырағың.

Осы намаз – көр ішінде ас болатын,
Осы намаз – күнəларыңды жуатын.

Осы намаз – құлшылықтардың күші,
Осы намаз – əнбиелердің ісі.

Осы намаз – Мүңкір-Нəңкірге құжат,
Осы намаз – Алла жолына қурбəт218.

Бұл намаздың болған емес теңдесі,
Құлшылық басы, асылы да ең осы. 

Банамаз219 бол, банамаз бол, банамаз,
Мүмін болсаң жүрме əсте бейнамаз.

Бейнамаздық – барша құлдың төмені,
Бейнамаздық –таза ұстамау денені. 

Бейнамаздық – дұшпаны Хақ бейкүмəн,
Бейнамаздық – кəпірлік, мұнапық содан.

Бейнамаздың жүзі сұм, бойы да сұм,
Бейнамаздың сұхбаты, дидары сұм.

Бейнамаздың қолынан жемең тағам,
Бейнамазға лағынет айт мустадам220.

Бейнамаздың кəсібі харам аста,
Хаққа тəспі қылмауы жарамас та. 

Бейнамаздар Ібіліс лағынет əскерлері,
Жұмақтың болмас оған ішке енбегі. 

Бейнамаз тұрғысы келсе əр таңда,
Ібіліс айтар: Тұрмағын, уайым жоқта.

218 жақындық
219 намазхан
220 мəңгі
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Қанат жайып үстінде Ібіліс жатар,
Тыңдаумен оның ақылын таң да атар. 

Күн шыққанша ұйқыға оны қандыру, 
Мақсаты сол таң намаздан қалдыру.

Сол себепті тартатын мол азабы,
Бейнамазға бұйырар бар жазаны.

Ешбір нəжіс бейнамаздай болмайды,
Барлық ойын тек дүние торлайды.

Бейнамаздан барша надан жақсылау,
Жақсыларды байқаймысың тапшылау. 

Мүмін болсаң Ібіліске жол берме,
Құлшылық ет, намазыңа қол бер де. 

Дембе-дем Хақтан жетеді таупықың,
Əулие болғай жолдас мейрімің.

Мұстафаның шариғатына берік бол,
Дін тұтынсаң, иман саған серік ол. 

Тамақ жеудің үкімдерін баяндар

Тамақ жеудің үкімі бұл бөлімде,
Парыз, сүннет, əдебі бір тегінде. 

Парыз, сүннет, əдептерін сен тыңда, 
Үкім тұрар тамақ жеудің сыртында. 

Парыз, сүннет, əдеп қанша болады,
Баянымда осы сырлар толады.

Төрт парыз бар тамақ жеуде білгейсің,
Естіп алып жұртқа да айтып жүргейсің.

Бірі – халал, екінші – таза ас жемек,
Хақ нəсібін жөн болар рас демек. 

Төртіншісі – шүкір ету əрбір жан, 
Шафиғи қаулыда қабылданған бейкүмəн.
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Тамақ жеудің бар тағы да сүннеті,
Оны білу барлық жанның міндеті.

Алды-артында қолыңды жу тамақтың
Бұл да сүннет, білместерге таратқын.

«Бисмиллəмен» баста жеуді тамақты,
Шүкірлік ет, жан боларсың талапты.

Құлағың сал əдебіне тамақтың,
Шариғатта бұған да жол жаратты.

Бұл тамақ жеудің əдебі мен талабы, 
Ойды бөліп, тамаққа ауар назары.

Ұзақ шайнап, ұсақтап жұт бұл асты, 
Алдыңнан же, жайма кеңге құлашты.

Тамақты да шариғатпен жегейсің,
Мəселесі он екі болар білгейсің.

Он екі шарт нəсіп етті шариғат,
Бірі оның сөзде етпеу ихтилаф221.

ОТЫЗЫНШЫ БАП 
Жұмақтың сипаттары баяны туралы

Отызыншы бапта айтайын мен баян,
Сегіз жұмақ сипаты келді жауидан222.

Білгейсің, ей, хайыр-ихсан жасаған,
Шариғатпен Ислам жолын қашаған.

Ықылас қойып құлақ салсаң байқайын, 
Сегіз жұмақ не екенін айтайын.

Жұмақта болады екен дүлдүл пырақ, 
Кеңдігі жүз мың жаһаннан да жақсырақ.

221 таласып-тартыспау, дауласпау
222 мəңгілік
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Онда бар хəузі Кəусəр, сəлсəбил223,
Бірі тəсним224, бірі оның зəнжəбил225.

Бірі су, бірі оның бал, сүттен суат,
Біреуі хамыр226 бірақ жанға қуат.

Сол сегіз жұмағыңда хорлар да бар,
Көрген жан таңданғаннан қайран қалар.

Раузе-е Ризуан227 жұмсақ шынайы саған,
Кіресің серуен үшін қашанда оған.

Хор ғилман228 баршалары табақпенен,
Хауыз сыйлар шырайлы қабақпенен. 

Жарқырайды көз тартып аппақ сарай,
Алдыңнан атқандайын шаттық арай.

Кигізер құрмет тонын саған мəлік229,
Көрінеді сол тоннан қарасаң елік.

Сан түрлі жеміс ағаш иіледі, 
Көргенде көңіл тойып, сүйінеді.

Біреулер Туба ағаштың жанындағы
Тəсним Кəусар суына шомылады.

Ішер ас пісіп тұрар от жанбастан,
Жұлынар жемістері қол созбастан.

Мəуенің қайта шығар бірін алсаң,
Қайғы деген болмайды, шыным нансаң.

Ауызыңа салсаң ерір мəуесі,
Өте дəмді шекер деген нақ осы. 

223 жұмақтағы су; зəмзəм
224 жұмақ бұлағы
225 зімбір
226 шарап (сусын)
227 жұмақтағы күзетші періштелер
228 жұмақ қызметшілері
229 патша, яғни патшалар шапанын кигізеді
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Асқазанға барып түсер шайнамай,
Тəнге сіңер дəрумендей пайдалы-ай.

Дəрет сындыру ешқашан болмайды онда, 
Қам-қайғың жоқ жүрерсің оң мен солда.

Кесе ішінде түрлі нығмет, шарабы,
Шөлдегенде алдыңнан қарсы алады. 

Хор қызымен жүресің онда жұптасып,
Уайымсыз қадамыңды нық басып.

Əр адымы бес жүз жылдық, шырағым, 
Қызыл жақұттан жасалынған пырағы.

Мініп алып серуен-сайран құрасың,
Ол жұмақта өлмейтін боп тұрасың.

Алланың ғашықтары ол күн мəгəр230,
Қарамай бұл нығметке мойнын бұрар.

Ынтық болып Илəһінің дидарына, 
Тұрсаң егер бұйырар сый тағы да.

Шын ғашыққа Хақ дидар болар содан,
Иланғайсың бұл сөзге, етпе күмəн.

Егерде күмəндансаң сен кəпірсің,
Кəпірге имандыдан кім ынтықсын.

Қашан да истиғфар231 қылсаң Хаққа,
Кешірер бар күнəңді əділ Хақ та.

Жалбарынған құлының өксігін басар,
Əлсіздерге қол созып, құшағын ашар.

Ей, опалы, білгеніңді көздеме,
Білмесіңді білемін деп сөйлеме.

Білгенінше сөйлейді əрбір жаран,
Құлшылық етіп Хақ жолында əман.

230 бірақ
231 кешірім сұру
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Ілімнің бəрін ешкім біле алмас,
Əр іске бас жеткізіп жүре алмас.

Түсінсең сөз сөйленді осыншалық,
Сырын ашар уəжіп əр құлға анық.

Бастан аяқ сөздерім айтқан саған,
Парыз, уəжіп, сүннет болды уəс-сəлам232.

Бабы отыз, бөлімі қырық бес-дүр,
Көңілің шат болып мұны енді оқып жүр. 

«Раунақул-ислам» деп берілді ат,
Үйреніп жадпен ұста, ей, барша жат.

Баршасы дін ілімі қоспасы жоқ,
Парыз бен уəжіп, сүннеттен деп ұқ.

Өмірден өтіп кеткен жарандардың,
Айтылған ілімінен санап алдым.

Бұл жəдігер солардан қалған еді,
Оларда иман шамы жанған еді.

Қайдан келдік, тағы қайда барамыз,
Тəңірден қандай сый һəм аламыз?

Шамамның келгенінше айттым сөзді,
Айырсын деп жібек пен арзан бөзді.

Нəсіп қылды Ол – Кəрим233, Зулжəлал234,
Хақ бұйрығы деп білгейсің бұл мақал.

Əруақыт еске алсаң қылғын дұға,
Мен пақыр байқұс міскін бинəуа235.

Мейірім етерсің оған Алла Жəлил236,
Таза иман, тура жолың болар дəлел.

232 бəрі
233 Жомарт, мейірімді
234 Ұлы
235 пақырды
236 Ұлы
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Сөз ішінде кімнің сөзі бар артық,
Шүкір Алла дін ішінде жар артық.

Қате болса сөзімде егер, ей, Алла,
Кешірім етіп, түзеп жібер жар бол да. 

Исламды өзіме еттім серік,
Шариғаттан əлімше айттым ерік.

Мұстафа шариғаты дұрыс содан,
Үйренушіге үйретпек болдым əман. 

Бұл кітап біткенінде ол еді сəнə237,
Тисғə уə ситтунə уə сəмəниə миə238.

Буын ішінде болыпты бұл бəйат239,
«Фəғилəтун фəғилəтун фəғилəт»240.

237 жыл
238 сегіз жүз алпыс тоғыз
239 жолдар
240 аруздағы өлең өлшемі
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ЗАҺИРАДДИН МҰХАММЕД БАБЫР

Заһираддин Мұхаммед Бабырдың «Мубəййəн дəр фиқһ» («Фиқһты баян-
даушы») еңбегінің түркі жазба əдебиетінде алар орны ерекше. Бабыр бұл 
шығармасында Ислам дінінің ұстындарын, иман негіздері мен шариғат 
шарттарын өлең сөзбен өрнектеген. Шығарма һижри жыл санағы бойын-
ша 928-ші жылы (1522 ж.) жазылып біткен. Əдеби жəдігердің көлемі – 
2258 бəйіт, яғни 4516 жол. 
Ортағасырда жазылған шығарманың біздің заманымызға дейін бір-

неше нұсқасы жеткен. Бүгінгі ғылымға Көпрүлү нұсқасы (кезінде ғалым 
бұл нұсқа туралы мəлімет бергенімен де, қолжазбаның бүгінгі тағдыры 
туралы дерек жоқ), Өзбекстандағы бірнеше нұсқа (Əлішер Науаи музейі, 
Ə.Бируни атындағы Шығыстану институты), Берлин (Стаатсбиблио-
тек), Ленинград, сондай-ақ Ресейдегі Шығыстану институтындағы нұс-
қалары белгілі. 
Р.Арат, Ф.Көпрүлү, А.Щербак, И.Мирзоев, В.Дмитриева, Т.О.Сейхан 

секілді ғалымдар Бабырдың осы мұрасы туралы тың мəліметтер беріп, 
өздерінің ғылыми тұжырымдарын жасады. 
Əрине, иман негіздері мен шариғат шарттарын өлең сөзбен өрнектеу 

дəстүрі Алтын Орда тұсында белең алғаны белгілі. ХІV–ХV ғғ. «Муғи-
нул-мурид», «Раунақул-ислам» секілді шығармаларда діни құлшылықтар-
ды орындау мəселелері көтерілген болатын. ХVІ ғасырда дүниеге келген 
Бабырдың «Мубəййəн дəр фиқһ» шығармасы сол əдеби жəдігерлердің дəс-
түрлі жалғасы десек те болады. 
Шығарма, негізгі бес кітаптан тұрады. Олар: Иман кітабы («Китəби 

иман»), Намаз кітабы («Китəбус-салат»), Зекет кітабы («Китəбуз-зə-
кат»), Ораза кітабы («Китəбус-сəум»), Хаж кітабы («Китəбул-хаж») 
жəне соңы («Тəммəт»). 
Əр кітапта сол амалдың парыздары, уəжіптері, сүннеттері, əдепте-

рі, мустахабтары, мəкрүһтері секілді мəселелер талқыланған. Сондай-ақ, 
дəрет, ғұсыл, истинжа, истибра, нəжасат, таяммум сияқты əрбір мұ-
сылман үшін маңызды мəселелерге де кеңінен орын берілген.
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«ФИҚҺТЫ БАЯНДАУШЫДАН» 
(«МУБƏЙЙƏН ДƏР ФИҚҺ») ҮЗІНДІЛЕР

Кітаптың жазылу себебі

Білгейсің, ей, талапкер қауымым,
Жаныма һəм ең жақын бауырым.

Мəселелер бұл зəрур болар,
Білмесең дінге қатер салар.

Көңіліме жеткенін жиыстырдым,
Тəртібіне өлеңнің сыйыстырдым.

Оны есте сақтауға оңай,
Мұны өзің де білерсің солай.

Қиямет күнінде бұл есеп болғай,
Маған жəне саған да сауап болғай.

Осындай ықыласты ниетпенен,
Өлеңнің өріне сап жиектегем.

 Өзімше тырысып, ыждағат етейін,
Аллаға сыйынып тамамдап кетейін. 

Өткінші дүние ісі оңай, халайық,
Дін ісін атқарып жақсы сый алайық.

Əр күні артық бол дін менен білімде,
Хұмайун болғайсың дəулет, бақ, ілімде.

Тасысын дəулетің, тілекшіл боп жүргін,
Ашық боп жүздерің, ізет һəм көргін.

Бес парыздың есебі

Ғұламалардың көбісі деді бұ мақал,
Парызды білмеу болды шатасу амал.

Ілімі парыздың жалпыға қарыз-ғой,
Біліп ап атқару баршаға парыз-ғой.
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Кімде-кім болса егер иесі ақыл,
Болды оған бес парыз жəне білгін.

Бірі – иман, ал енді екінші – намазды,
Үшінші парыз деп зекетті таратты.

Ораза тұтыну жəне хаж өтемек,
Парыз айн болады осы бес бейшəк241.

Елдің болды баршасына құлшылық шарт,
Бірақ оның екеуінде бар бақ-дəулет шарт.

Ол екеуін – хажылық пен зекет дер,
Болса егер байлығың бар, бұл екеуін өтеп бер.

Бір-бірлеп айтайын бəрін де мен пақыр,
Болса егер бұл Хақтан жетерлік тағдыр.

Хақ Субханаһудың субути 
сипаттарының баяны

Бар субути сипаты оның жеті,
Ғалымдардың осылай баян шеті.

Хаят сипатына ишара

Бірі бұл жетінің хəйат болар,
Ол хəйаты мəңгілік тұрар.

Ел өміріндей емес бұл хəйаты,
Ұқсамайды ешкімге Хақ сипаты.

Хəйаты тұрмайды тəн-жаннан,
Ұқсасы табылмас жалғаннан.

Ілім сипатына ишара

Жəне бір сипаты – ілім-ді,
Ғайыпты білуші екені білінді. 

Бұл ілім пікір мен ой да емес,
Кəсіп пен ізденіс оған еш сай емес.

241 күдіксіз
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Тауда тас, түзде құм сандары,
Аян оған дүние бар жаны. 

Ирадат сипатына ишара

Үшінші сипаты – ирадат-дүр,
Білмеген жан бақытсыз құл.

Ирадатта су ағып, от жанады,
Бастан-аяқ бəрі де бек болады.

Қаласа Ол, отына мақта жанбас,
Жесең де асын ешқашан орта болмас.

Құдрет сипатына ишара

Жəне бір сипат Хаққа құдірет-дүр,
Қуатына келетін теңдес жоқ біл.

Барлық істі шешетін сондай дана,
Жасай алар бəрін де құдіретті дана.

Көзді ашып-жұмғанша бар қылар,
Жəне солай бəрін де жоқ қылар.

Барлық нəрсе Оның құдіретінде-дүр,
Себеп пен көмек Оған керек емес-дүр.

Сəмғ жəне басар сипаттарына ишара

Жəне біл, сипаты сəмғ һəм сипаты басар,
Ілімнен мұнда өзге мағына жасар.

Құлақпен сөзді естіп, білмек емес, 
Көзімен жəне дағы көрмек емес.

Қараңғы, мейлі оған жарық болсын,
Мейлі жақын немесе жырақ тұрсын.

Көреді һəм есітиді аралықсыз,
Ешқашан əлсіздік жоқ, дара, жұпсыз.
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Кəлəм сипатына ишара

Кəлəм-дүр сипаты бар жəне де біл,
Болмаса да өзінде əманда тіл. 

Түсіндіре сөйлеуші кəлəмменен,
Тілменен, ауызбенен, не сөзбенен.

Нүктесіз һəм əріпсіз һəм тіркессіз,
Ғаламда Хақ болмыста деді шексіз.

Болмыс ол сөзбен ғана пайда болды,
Мұнша тар жəне мұнша бар да болды.

Пайғамбарлардың ерекшеліктеріне жəне 
Хазірет Мұхаммедтің абзалдығына 

(Алланың оған сəлемі болсын) ишара

Əнбие Тəңірі таңдағандар-дүр,
Барша елге тəн дарабоздар-дүр.

Бар еді барша елден ерекшелігі,
Мейлі болсын періште, мейлі пері.

Баршалардың абзалы – Мұхаммед-дүр,
Баршалардың кемелі – Мұхаммед-дүр.

Баршаның қасиетін жыйыстырсаң,
Бəрі болды бойында сыйыстырсаң.

Ахметтей қасиетті болған емес,
Болса да келе алмайды оған теңдес.

Əр нəбидің өзіндік құрметі бар,
Жəне де қауымы мен үмметі бар.

Бірақ, біл, Мұхаммед араби242,
Сонда да барша ұлұсқа болды нəби243.

Барша бұл əнбиелердің ол ақыры,
Барша билігінде, айтылар бұл хакімі.

242 араб ұлтынан
243 пайғамбар
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Оған аяқтаушы бопты пайғамбарлық,
Келмес енді адамға мұндай жарлық.

Аспаннан Мəсі244 де енді солай келгей,
Шариғатын Мұхаммед жолы білгей.

Үгіттейді осы дінге ұлыстарды,
Хақ жолға кіргізуге тырысады. 

Шариғатына бұл шариғат болмай таңсық,
Қылады өзге шариғаттың бəрін мансұқ.

Миғражына (Алланың оған салауаты 
мен сəлемі болсын) ишара

Бір түні Тəңірінің кеңшілігімен,
Қасиетіне бөленді ол шынымен. 

Уммуһани үйінде еді Расул,
Жебірейіл аспаннан келіп түскен.

Жебірейіл астында болды Пырақ,
Көлік еді ол жолдас һəм Пырақ. 

Меккеден келді Бəйтул-Мұқаддасқа,
Сен бұл жолды деп ойлама қысқа.

Барды одан, аспанға көктей ұшты,
Жетті көкке сол мезет барып жетті.

Əнбиелермен дидарлас етті,
Нұры аспанның төріне жетті.

Көрді тозақ оты мен жұмақты һəм,
Жақсы пейілді жанды, жаман істі һəм.

Жолдасы əлсіз болды бармақтан,
Емес еді бұл əлсіздік шаршағаннан.

Көруге тиіс істердің бəрін көрді,
Естір сөзден Хақ Тағала мəлім берді.

244 Иса пайғамбар
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Осылайша Хақ оған мейірім етті,
Ешкім жетпеген жерге жалғыз жетті.

Осылайша шаттанып қайтып келді,
Суымаған еді əлі жатқан жері.

Көңіліңде болмасын ешбір күмəн,
Жолына түскен болсаң егер иман.

Барша іс Тəңірі қасында оңай-дүр, 
Құдірет алдында ақыл қайран-дүр.

Мұхаммед үмметінің абзал үммет екендігіне, 
сондай-ақ үмметтердің арасында əділетті төрт 
халифтің əзіз жəне құрметті екеніне ишара 

Рас, Мұхаммед нəбилер кемелі еді,
Үмметі һəм үмметтің кемеңгері.

Үмметінің ішінде көп қалағаны,
Бəрінен жақсы отбасы, жараны.

Əбу Бəкір барша үмметке ақиқатта,
Лайық һəм жақсы еді халифатқа.

Одан кейін халифа болды Омар,
Болып еді əділдікке ол жан құмар.

Оспан менен Əлидің болмас кемі,
Осы төртеу үмметінің абзалы еді.

Екеуі шайқы һəм екеуі хатнəйн,
Берді олар дін ісіне ниет пен зейін.

Кімде-кім əнбие, шайқыны болса сөгер, 
Өз қанын өз қолымен онда төгер.

Сөгуші шариғатта болар кəпір,
Тілімізді сен сақта, ей, сен Қадир245!

245 Алла Тағаланың тоқсан тоғыз есімінің бірі. Құдіретті деген мағынада. 
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Жақсы деңдер барша отбасы, жаранын,
Мадақтаңдар барша жараны мен достарын. 

Жақсы деңдер һəм жақсы көргін жарын,
Ізет қылып, құрметтей білгін бəрін.

Баршасына жақсы ілтипат қылыңдар,
Жақсылықпен бəрін де еске алыңдар.

Халифалық Əлиге келіп жеткенде,
Сахабалар арасына сызат түскенде.

Құзырет Əлиде еді сол кезеңде,
Қарсы шыққандар болды шерменде.

Ол қарсылық еді нахақ һəм батыл246,
Тигізбегін бірақ оларға сен де тіл.

Бұл екеуі еді он мубəшширден247,
Осылайша шатасты қателескеннен.

Дін ілімінің көшбасында тұрған 
төрт имамға ишара

Біл, бұл төрт имам тура-жол-ғой,
Олар бұл дінге шам-шырақ-қой.

Бұл имам шариғат басы-дүр,
Шариғат, діннің көсемі-дүр.

Оның бірі – Əбу Ханифа Нұғман-дүр,
Жəне бірі – Шафиғи Паруан-дүр.

Жəне бірі – Мəлік һəм жəне Ахмет,
Қылды олар талап шариғатта бихəд248.

Бір-біріне ізбасар жəне көмекші, 
Дəреже мен көмекті бөліспекші.

246 жалған, адасушы
247 тірі кезінде жұмаққа баратыны белгілі болған он сахаба
248 шексіз
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Тəңіріден бізге көп мейірім жетті,
Көсемімізді Əбу Ханифа етті.

Тəңіріге шүкір айтыңдар солай,
Біздерге қылды істі ол оңай.

Жұмақ пен тамұқ ақиқат жəне 
мүшріктің орны тамұқ, мұсылманның 

мақамы жұмақ екеніне ишара

Білгейсің, жұмақ пенен тамұқ хақ-дүр,
Мұсылманның мақамы жұмақ нақ-дүр.

Кімде-кім болса мүшрік əлде кəпір,
Орнын етті тамұқтан оған Қадир249.

Тозаққа ишара

Кімде-кім тозаққа түссе кəпірден,
Құм құйылсын ауызына өкірген. 

Əрбір жан бұл тамұқты елестетсін,
Тозақтықтарға əрқашан азап жетсін.

Түссе егер мұсылман жаһаннамға,
Істеген істері үшін барар қамға. 

Шапағатшы шапағат етер оған,
Орыны жəннəттан жетер əман. 

Тəңірім кеңшілікпен мейірім еткей,
Басынан қайғы менен пейнет кеткей.

Қандай да бір мұсылман өтсе өмірден,
Құтылар қайғысынан жеп, кемірген. 

Күнəсіндей артынан реніш жетер, 
Ақырында ол жəннат жаққа кетер.

249 Алла Тағаланың тоқсан тоғыз есімінің бірі. Құдіретті деген мағынада
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Кəусар хаузына ишара

Жəне біл жайын хаузы Кəусар,
Онда жұлдыздай тартулар бар.

Көпірден өтіп бұл суда тұрғай,
Халықты осы суға жуындырғай.

Тамұқтың азабынан жуса шайып,
Тынышталар көңілің бір сəт байып.

Тынышталып көңілі барса жұмаққа,
Жүз мың шүкіршілігін айтсын Хаққа.

Жұмаққа ишара

Жəннаттың дəрежесі болар сегіз,
Тəңірі мейрім етсе біз жетерміз.

Тəңірі бұл жəннатты кімге берер,
Амалын жасағанды Ол да көрер.

Онда хор, сарай менен ғилман250-дүр,
Сондай бір лəззатқа ақыл қайран-дүр.

Əрбірін рахаттың армандар елдер, 
Одан артық жəннатқа кімдер жетер.

Мəңгілік жерлерінде болғай олар,
Қайғы-мұңнан барша құтылса жарар.

Баршадан ең жақсысы лəззəті дидар,
Бізге еткіл осыны нəсіп, ей, Ғаффар251.

Иман шарттарына ишара

Білгін, иман шарттары бар-дүр,
Имандылар арасында муқаррар252-дүр.

250 жұмақтағы қызметші
251 кешіруші, жарылқаушы, яғни Алла Тағала
252 белгіленген, айқындалған
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Біреуі – ғайыпқа келтір иман,
Болды иман осылай бидəрман253.

Ғайып ілімін Хаққа лайық деп біл,
Шариғаттың жолымен осылай жүр. 

Жəне Хақтан керек үміт пен бим254,
Мұны деп тұрма, бар Құдай кəрим255.

Білгін жəне халалды хақ халал деп,
Харамды һəм харам, һəм обал деп.

Дұшпанына дұшпан бол Тəңірінің,
Сүйгенін сүй, орында əмірін мың. 

Иман уəжібтеріне ишара

Кімде-кім иманға бет бұрса, 
Шариғат жолын ұстап тұрса.

Имандыларға уəжіп нешеу болар, 
Айтайын, жан болса құлақ салар. 

Ғұлама сұхбаты ол əуелгісі, 
Шөлдегенге су болар əрбір ісі.

Ауру елден жəне көңіл сұрау дейді,
Басына қонғандай болар бақыт кейпі. 

Мейрімділік қыл жетім өскен əкесіздерді,
Татуластыр жауласқан жетесіздерді.

Мəйітті ғұсыл етіп жусаң егер,
Құдайым саған дағы бəрін берер.

Иманның нəтижесі мен 
пайдасына ишара

Кімде-кім иманға егер бетін бұрса,
Сөзіме құлақ салып амал қылса.

253 шарасыз
254 үрей
255 мейірімді
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Құтылар пенделіктен һəм өлмектен,
Талмақтан, тартпас азап көрде тіптен.

Дүниелік-дүр бұларды еске алыңыз,
Ақиретке дейін тыңдап, құлақ салыңыз.

Мəңгілік пейнет пенен сен азаптан,
Құтыларсың, ақиретте боп жұмақтан. 

Кітап соңы

Аллаға шүкір мұратыма жеттім,
Алғашқы парыз сөзін тамам еттім.

Бұл еді сүннет еліне білмек шарт,
Баян еттім əлімше баршасын қат.

Мəселенің баршасын баян еттім,
Көптеген ақидаларды аян еттім.

Дейді екен бұларды иман негізі,
Қарсы болған бар ма бұған кісі?

Қалған он төрт парыз шариғатта,
Амалдар делінеді түрлі бапта.

Тəңірі таупық беріп айттым бəрін,
Көрсеттім, енді жаса амалдарын. 

Намаз кітабы

Айтайын жайын енді екінші парыз,
Тыңдар болсаң мен дағы қылайын арыз.

Парыздың екіншісі намаз болар,
Пендеден Тəңірге дұға болар. 

Күндіз-түнгі уақыты бес болмыс,
Үзір емес мұнда еш нəрсе һəм еш іс.

Намазда жəне дағы парыздар бар,
Уəжіп, сүннетін біл, қарыз жандар.
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Мустахабтар жəне де əдептер бар,
Фақиһ256тардан осындай қаулы бар.

Намаз парыздарының баяны

Парыз он екі-дүр намазда, біл,
Біліп ап əр қайсысын жерінде қыл.

Алтауын біл сыртында ол намаздың,
Жəне алтауын ішінде сол намаздың.

Нешеуі шарт бұлардан, оны да біл,
Жəне де бірнешеуін рүкін дегіл.

Намаздың сыртындағы 
алты парызының баяны

Алтауын сыртындағы арыз қылайын,
Соңынан шəрх ол алты парыз қылайын.

Бірінші шарты – ол таһарат257-дүр,
Үш парыздан бұл енді ибарат258-дүр.

Біреуі су, біреуі киім, біреуі жер,
Он екінің үшеуін нақ осы дер.

Бұл таһарат денеге тағы керек.
Төрт болар парызы оның елге тек.

Фақиһтар парыздарды бек атапты,
Тазалықта парыз үшеу деп санапты.

Демегейсің біреуін ұмытыпты,
Тəн мен киім бірге деп тұтыпты.

Мешіт əдебінің мəселесі

Мешіттің əдебінен берсем тəлім,
Еткейсің Құдай үйін дəйім мəлім.

256 шариғат ілімінің білгірі
257 дəрет
258 тұрады
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Сіңбірме, оны ластап түкірмегін,
Аяғыңның балшығын һəм сүртпегін.

Мешітің таза болмаса емес қош,
Бекерге шашқаның ол тіллə, күміс.

Өз малыңа ашымаса да жаның,
Сауап болмас қарамау кісі малын.

Өз малын солай болар мұнда шашқан,
Үлес алар бұқара əуел бастан.

Мешіт пен үй үкімі бір болады,
Есте сақта осыны, ей, қонағым.

Киім мəселесі

Киім дегенің сəтр-е əурет259-дүр,
Парыз болар білмек қажет-дүр.

Қашанда парыз жайын қылдым арыз,
Намазда киім таза болу парыз.

Жауып жүру қиын емес бұл тіптен,
Тізеге дейін парыз болды кіндіктен.

Кіндігің шын мəнінде кірмейді,
Ал тізені əсте ашып жүрмейді.

Əйелдерге жабу керек барлық жерін,
Табан, жүз, алақаннан өзгелерін.

Кəнизак болса егер шариғатта,
Ер секілді болады сəтр-е əуретте.

Алайда арқасы мен қарын тұсын,
Жаппағы парыз болды, мұны түсін.

Бұл жамылғы болуы керек сондай,
Көрінбеу тиіс астынан қара мен ақ.

259 ұятты жерді жабу
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Намазда ашылып əурет кетсе егер,
Азырақ төрттен бірге жетсе егер.

Намазханның намазы болар дұрыс,
Мұны да біліп есте сақтағайсыз.

Мустахаб болар жамылғы тақпақтық,
Тəн менен иықтарды жаппақтық.

Білгейсің, диба260 менен қызыл неме,
Ер адамға мəкрүһ болар, кием деме. 

Шариғатты орындағын, ей, сырлас,
Жібектен жасамағын еш жайнамаз.

Егерде киіміңе нəжестер жетті,
Біліп ал, шариғат бұған не үкім етті.

Егерде ауыр нəжіс болса онда,
Шариғат айтқан үкімді қолда. 

Болса егер дирһемдей, бұл кешірілер,
Жуғызба, еркің мейлі оны жудыр261.

Əр нəжістің шамамен үлесі бар,
Дирһемге жетсе онда аудар назар.
 
Дирһемге дейін болса салмағы оның,
Намазыңды оқи бер, болар жолың.

Нəжістің көлемі де мұрат болар,
Ханафиға сенген адаспас болар.

Дирһемнің енінен бастау керек, 
Алақан енінен еш аспау керек.

Нəжістер жеңіл болса онда,
Үкімін айтам, құлақ сал, тыңда.

260 түрлі-түсті жібек мата
261 яғни, жуғыз
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Егер нəжіс төрттен бірден кем болса,
Уайымдап, қысыла берме сен онша.

Намазыңды оқи бергін, қалмағын,
Ауырлатпас бұл күнəнің салмағын.

Егер нəжіс тиген болса үкімі,
Бар болғаны ол да киім секілді.

Киім менен тəнде нəжіс алайда,
Дирһемнен аспау керек, жарай ма.
 
Тиген болса хафифа262, ей, бауырым, 
Қысылмағын, төрттен бірден болса, кем. 

Дене, киім жəне тағы жайнамаз,
Болса нəжіс, мен айтайын, ей, жолдас.

Жеңіл нəжіс егер болса тиер,
Онда одан қалады дақ пен əсер.

Жұқпаса еш нəрсе бұларға нибак,
Ол кезде мыналарды біліп ал пəк.

Егер нəжістен болса ол намды,
Хафифа секілді жуғайсың енді.

Немесе ластанған жерді сықсаң, 
Сол кезде жерге тамар тамшы қыссаң.

Егер нəжіс болса құрғақ, ол таза,
Онда құрғақ, болмас жұғатын ғана.

Нəжістердің алғашқы бөлімінің мəселесі

Екі түрлі болады бұл нəжасат,
Əрқайсысын бөлектеп қойған атап.

Ғализа, екіншісі ол – хафифа,
Шариғатта болады бұл ақиқат.

262 жеңіл нəжіс
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Білгейсің, ғализаға не жатады?
Ірің, қан жəне шағыр263 деп атады.

Бір жеріңде қаннан дақтың болмағы,
Дəрет кемшілігі боп табылар ол дағы.

Бауыздалған малдан жұқса ол егер,
Ондай қандар əркез таза делінер.

Шыбын, бүрге, биттің қаны əманда,
Таза болды, мəн бермегей оған да.

Құрт, шыбын-шіркей қаны егер ақпаса,
Ол да таза, бұзбас намаз тап аса.

Мақұл емес тезек пенен сідігі,
Ғализа бұл, елдің осы қаулысы.

Тауық пен қаз жəне үйрек осы-ғой хал,
Білгейсің, бұл үшеуі ғализа-дүр бихал264.

Əрнəрсенің халал болса да еті,
Зəрді шариғатта хафифа етті.

Сілекей, сүт жəне тер сияқтының,
Үкімін алғайсың сен сұрап бүгін.

«Ғəйрі мақұл құс саңы не екен?»
Шариғат оны хафифа деген екен. 

Бұл уақытта желінетін құс саңы, 
Жаман исі болмаса таза тағы. 

Жүніп, хайыз жəне нифастағы адамның 
істемейтін нəрселерінің баяны

Бес нəрсені жасама болсаң тазасыз,
Жүніп жанға бұл бесеуі емес жайыз265.

263 алкоголді ішімдік
264 анық
265 дұрыс емес
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Олары – намаз бенен тауап266 етпеу, 
Тəңірі Кəлəміне зікірді шектеу.

Жəне де сақтанғайсың Мұсхаф267 мəс268,
Мешіт ішінде тұруды қылма əуес.

Есіңде сақтағайсың хайыз бен нəфса269,
Бұл істерден қашық боп, қылмасын əсте.

Ораза жəне жима270 бесеуі бұл,
Шариғаттың осындай үкімі, біл.

Қаза етуге болмайды ол намазын,
Бірақ қаза еткен жөн оразасын.

Мустахаза болса əйел бүкіліне,
Шариғатта бар хайыз үкімі де.

Хайыз шағы болмаса, онда білсін,
Əлемді шарлағандай амал қылсын.

Ғұсылдың төрт сүннетінің баяны

Төрт ғұсыл мұсылманға сүннет болар,
Ғұсылдардың өзгесі мустахаб болар.

Жұма жəне екі айт пенен ихрам,
Арафа ғұсылымен төртеуі тамам.

Тірілерге ғұсылдар дəл осылай,
Бірақ міндет болады өлікті жуу.

Ғұсылдың парызының баяны

Үш нəрсе болды бізге ғұсылда парыз,
Баршасын бір-біреулеп қылайын арыз.

Ауызыңа су алу біріншісі,
Жуылсын жəне тағы мұрын іші.

266 Қағбаны тауап ету
267 Құран
268 яғни қол тигізбеу
269 яғни нифас
270 қосылу
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Мұрының мен аузыңа əбден су жібергін,
Көмейден қақырықтың қу бірерін.

Барша тəнге жеткізіп құйғын суыңды,
Үшіншісі парызың деп біл мұныңды.

Бұлайша жуынуды сен артықша жаса,
Тазармассың денеңде бір түк құрғақ қалса.

Ғұсыл сүннеттерінің баяны

Ғұсылдың сүннеттері бесеу болар,
Білмекке құштар жандар құлақ салар.

Қоспаға дейін жуғын екі қолды,
Тазала нəжістерден тəн мен тонды. 

Дəрет пен ғұсыл үшін ет ниет,
Барлық ағзаңа су құй үш рет.

Сондай-ақ ғұсыл, хайыз һəм нифас,
Осыны қыласың олармен қийас271.

Бірақ əйел басына су шашпақта, 
Қажет емес шашын мүлде ашпақ та. 

Шаштың түбі құрғақ қалса пəк емес,
Өрген бұрым құрғақ болса қауіп емес.

Кір болса егер тырнақтарының арасы,
Ғұсыл құйынғанда кетпесе оның қарасы.

Бұл кір болса қамыр мен секілді май,
Бұл судан жатса егер əсер болмай.

Уəжіп болды оларды алыс етпек,
Осылардың жерлеріне су жетпек.

Өзінің кірі болса қауіп емес,
Білгейсің, ғұсылыңа зиян бермес.

271 салыстырасың
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Ғұсылдың қалай таза болмақтарын,
Білгейсің оған жəне не үрей барын.

Сисін ол, не бірнеше қадам жүрсін,
Қозғалсын аз, немесе ұйықтап тұрсын.

Жоғалады арада болса мəни,
Нешеу болды жоғалу, жүргін тани. 

Су тимей, құрғақ қалса һəм біраз жер,
Сал құлақ шариғатқа, онда не дер?

Егерде тигізсең сен суды жетер,
Жəне тағы бұл ғұсыл қажет емес-дүр.

Мустахаб болар денеге қол жеткізбек,
Құйынып барша ағзаға су өткізбек.

Моншада егер кімдер шомылса рас,
Үстінде жапқыш болмаса тазаланбас.

Кептіріп, сүрткін əбден тəндеріңді,
Тазарған жұрт та көрсін сəндеріңді.

Қыбла мəселесі

Қыблаға бет бұру парыз ол бір, 
Шариғатта айтылар шарты сол бір.

Мекке тұрғыны осы сөзді білсін,
Жүзін Қағба тарабына бұрсын. 

Жырақтағы кісі мұны қалай нетер?
Бағытына жүзін бұрса да жетер.

Бағыты егер саған болмаса мəлім,
Кісіден сұра болар ол мəфһум272.

Алайда жергілікті болмаса егер ол кісі, 
Ондай шақта бола бермес зерттеу ісі.

272 түсінікті, белгілі
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Жергілікті жан болмаса іздене тұр,
Бір бағытқа күмəн қылып орындай тұр.

Намаз оқып болған соң осы жолмен,
Қыбланы анықтаудың кезі келген.

Білместік болса дағы бұл ісің құп,
Намазың сенің болар содан мəхсуб273.

Намаз үстінде білінсе егер ол бағыт,
Жүзіңді бұрып алғын сол жаққа сəт.

Қауіпті уақытында білгін, ей, сырлас,
Көлік үстінде барлық намаз дұрыс.

Нəпіл үзірсіз жүрсең һəм дұрыс,
Қапысыз кешіктірмеуге тырыс.

Бірақ тəкбір уақыты, ей, дана,
Қыблаға жүзіңді қыл, біл, сонда.

Кеме ішінде намаз оқу дұрыс болар,
Отырып не тік тұрып орындалар.

Сен бұрыл, бұл кеме бұрылғанда,
Дұрыс болар сонда қыблаңда.

Алайда қылмағайсың ерсі əрекет,
Қозғалтпағын денеңді, аяқты тербет.

Намаз ниетінің мəселесі

Алтыншы парыз болар ол ниет,
Намаз ішіндегіні білмек шарт.

Парыз болар көңілмен етпек ниет,
Тілмен айту болады жəне сүннет.

Білгейсің, тəхримə274 менен ниет арасы,
Артық болып жүрмесін қыларда ада.

273 орынды
274 намаз басындағы тəкбір
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Тəңіріңе құлшылыққа сен əзір бол,
Дайында өзіңді ойыңды жинап тұр.

Кемшіліксіз бұл намазың болар сонда,
Ниетіңді қашанда қолдасын Алла.

Егерде сен бұлайша болмасаң əзір,
Іші түтін, жылтырақ болар заһир275.

Таң намазы көңліңде тұрып, əлде сен,
Жаңылысып, тілің оны шам десе.

Көңіліңнің жаңылуы киелі,
Сондықтан да қарыз болып тиеді.

Ниет етуді мен қылайын саған арыз,
Нəпілді – нəпіл деп, жəне парызды – парыз.

Уəжіпті айтқайсың ол уəжіп деп,
Сүннетті де айтарсың ол сүннет деп.

Кімде-кім шариғат сөзіне қарады,
Жібермей орындасын бұл уақытты.

Бірақ бұл уақыт жұмаға əркез жүрмес,
Солай деп айтсаң, бұл саған дұрыс емес.

Шарт емес ниет ету имамдарға,
Намазда ниет – парыз иланғанға.

Шарт-қой ниет ұюға, білгейсіңдер,
Əр амалды жөнімен істеп жүргейсіңдер.

Рукуғ мəселесі

Рукуғ болар парыздың жəне бірі,
Ұмытпай есте тұтқын, міне мұны.

Қолды қойып тізеге иіліңіз,
Не деу керек, айтайын сүйініңіз.

275 сырты
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Бас пен арқа, мойынды түзу ұста,
Əр намаз істерінен сыртқа шықпа. 

Тұрыңдар тəспі айтып болғаннан соң,
Уəжіп осы тұруды қолданған жөн.

Үш демекті бірақ сүннет деңдер,
Тəспіні мейлі кеш, не барша деңдер.

Сəжделер мəселесі

Сəжде болды бесінші парыз бізге,
Екі сəжде парызын үзбе сіз де. 

Қолдарыңды жерге қой, арасына бас,
Сəжде қылу бұл түрі, ей, жолдас.

Амалын бұл сəжде десең, байқай,
Жерге қойғын мұрын менен маңдай.

Мұнда тəспі айт жəне бір сəт ал тыным,
Осымен екеуі де рақағат секілді тамам.

Біліп алғын, алдымен сəжде етер сəтін,
Аяқтарың болмасын қашық жерден.

Бір аяқпен тұрсаң болар кемшілік,
Екеуін де бірдей басып ет ниет.

Бес намаздың баяны

Рақағатында намаздың бес уақыт,
Он жеті парыз бұйырды бізге бақыт.

Екеуі таң намазы алдында болар,
Төртеуі бесін намазында қалар.

Төртеуі асырда, үшеуі шамда,
Құптандағы төртеуін тағы да аңда. 

Төртеуінің үшеуін жолаушы өтер,
Бір тəулікте парыздың он бірі жетер.
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Жəне де үш үтірді уəжіп етті,
Оны айтуды біздерге лайық депті.

Бір тəулікте он екі рақағат,
Баршаға делініпті осы сүннəт.

Екі-екеуден бамдат, шам һəм құптанда,
Бесінде алтауы бар мұны ұққанға.

Зекет шарттарының баяны

Зейін қойып біліп алғын, ей, жарлар,
Зекетті берудің де шарттары бар.

Шартында бар бір жылдың болу тамамы,
Келер жылда тұрар оның қалғаны.

Бір жылың он екі айдан тұрар,
Он екі ай өтсе егер бір жыл болар.

Керек асыл нисаб276, сен білгін,
Жыл басы мен аяғында кəміл.

Жыл ортасы нұқсан келсе мал басына,
Кəміл сенгін зекет тыйым болмасына.

Берілді шарты оған еркіндіктің,
Артық малға бер мейлі, берме тіптен.

Малына əркім дағы зекет берер,
Бостандық берсе құлға ол көгерер.

Бермесе егер мұны иесі пенде277,
Бегінің тұрар жауапкершілігінде.

Жəне де бұл болмайды оған қарыз,
Зекетін біліп беру оған парыз.

Мұны егер қарыз деп ұқсаң,
Нисабына оның болар нұқсан.

276 өлшем бірлігі
277 яғни құл иесі
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Бар мүліктен зекет беру шарт болар,
Əр мүлікке берілер һəм ат болар.

Саған дейін естігенмін, ей, сырлас,
Ол мүліктер болу керек қолында, пəс278.

Егер мүлкің өз қолыңда болмағай,
Шариғатта шешіледі бұл қалай.

Қолыңдағы жоқ дүние қиын шақта,
Шариғатта ол мүлкіңді дер белгісіз жақта.

Мысалы ол: тығып қойып біркездері мүлікті,
Қойған жерін таба алмай ұмытты.

Не біреудің мойнында қарызың бар,
Қарыздарыңа ол бірақ емес иқрар279.

Куəгерің жоқ бұл қарызды қалай аларсың,
Бермес малды қолға қалай саларсың.

Мал болса егер не аманат, не мəғсуб280,
Қолыңда болғанымен сендік емес ұқ.

Зекетке рұқсат бермес осы екі жағдай,
Есте сақтап жүргейсің əсте ұмытпай.

Жəне мерзім керек болар сол сəтін,
Сол малдар саған ықтиярлы болғын.

Болмаса күміс, алтын, қазынаң,
Бергін зекет əрбір малдың басынан.

Олар қой, сиыр жəне болар түйе,
Бəріне де тек өзің болсаң ие.

Жер мен құс жəне жүгің кірмек емес,
Мал мен мүлік əрдайым болар һəм бəс.

278 ендеше
279 мойындамайды
280 тоналған, тонап алынған
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Жылқы атың болса егер, ей, бауырым,
Жүк тасымай, мінілмей жүрсе ол һəм.
 
Шариғатта бұларды сайимə дер,
Бос жүріп ол жайлаудың отын жер.

Егер жарты жылдан артық оттаса,
Зекет бергін, болмаса да көп аса.

Қажет болар, біліп алғын бөлімін, 
Зекет деген – бостандығы басыңның. 

Ораза кітабы

Бабыр, үш парыздың не екенін сезді ішің,
Тағы тыңда, мен айтайын өзгесін.

Қылғайсың енді төртінші парыз шарттарын,
Ораза ұстап, ауыз ашуға ниет артқаның.

Жыныстық қатынас, жемек тағы һəм ішпек,
Нəпсі лəззəті боп табылар, жоқ бұған күдік.

Бұл үш істі жасамасаң сен күндіз,
Тəркі ниет деген осы, біліңіз.

Осыны айтар шариғатта ораза деп,
Ғалымдардың бұл пікірін дəуірлет.

Шариғаттың үкіміне бұл ұйығын,
Таң атқаннан күн батқанша тыйылған.

Осы болар оразаның парызы,
Мойыныңда қалмасын еш қарызы.

Оразаны бұзатын нəрселердің баяны

Оразаны не бұзарын білгейсің,
Есте ұстап, сақ болып һəм жүргейсің.

Оразаны бұзатын іс екі түрлі болар,
Жасасаң оны мойныңа күнə толар.
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Біреуінде кəффаратсыз қаза болар,
Екіншіде екеуі қатар тұрар.

Еріксіз болса жеп-ішу жəне жима281,
Қателік деп білгейсің, осы ижма282.

Əйеліңді құшақтап, сүйсең сіз де,
Мəни келсе бойыңнан сол бір кезде.

Ауыз тола əдейі құсар болсаң, білгін,
Инзал жалқ283 жасасаң, һəм бүлдірдің.

Бір-бірімен екі əйел бикеш, бекше,
Зайыптылар жасайтын істер етсе.

Əрбіреуден егерде болса инзал284,
Кəффаратсыз қаза ұстар, мұны есіңе ал.

Не муқим285 мен жолаушы жол жүргенде,
Қылса ораза іптарын сол бір кезде.

Жолда ұмытып жесе не қосылса,
Бұзылады оразаң, есті жина.

Үйде отырып тамақ жесе бұл кісі,
Мұндай шақта оған жоқ кəффарат ісі.

Таң атқан соң тыйылғын сен жегеннен,
Күн батты деп ерте ашпа дегенмен.

Көтерілмей тұрған шақта күн мен таң,
Сəресі ішіп, ертерек сен қылғын қам.

Ауызға сап шайнауды əдет етпегін,
Топырақ, тас, қағаз жəне шөптерін.

Бас, қарныңда болып егер жарақат,
Қойған болсаң оны сол шақ дауалап.

281 қосылу, жақындасу
282 ғалымдардың келісілген шешімі
283 қолмен уақалап ұрық ағызу
284 ұрық ақса
285 тұрғылықты адам
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Сол бір дауа ішіңе, тамағыңа жетер,
Оразаңа бұл амал қашанда зиян етер.

Құлақ жəне мұрныңа майды жағып,
Амал қылсаң өзіңе ине салып.

Аузына реңді бір нəрсе салса,
Содан ауыз қуысы реңге толса.

Кімде-кім аузындағы сөлді жұтқай,
Кəффаратсыз қазасын онда тұтқай.

Жұтқыншаққа барса егер мұрын қаны,
Оразаны бұзады мұның бəрі.

Тер мен жас жəне дағы қан мен жаңбыр,
Жұтқыншаққа жетсе бұзар мұндай əрбір.
 
Кімде-кім етер кезде истинжа286,
Жуу кезінде ысқаласа артықша.

Иненің шегіндей су жетсе,
Ораза бұзылар осылай етсе.

Рамазан оразасын қылмастан ниет,
Егер жесең жоқ-қой онда кəффарат.

Егер кісі ораза ұстаса ниетсіз,
Қажет болар қаза кəффаратсыз.

Егерде болмаса оразасы рамазан,
Жесе жоқ-қой кəффараты сол заман.

Жоқ кəффарат бұл уақыттарда саған,
Кəффаратсыз қазаңды жаса тəмам.

Қаза мен кəффараттың баяны

Рамазан оразасына ниет қылып,
Ауыз ашып жіберсе əдейілеп жүріп. 

286 төмен жақтың тазалығы
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Жұптасса егер рұқсат еткен жақтан,
Кіргізіп сол жерге рақат тапқан. 

Болсын не болмасын егер инзал287,
Оразаны бұзатын дəл осылар.

Əдейі жеп, ішсе егерде тамақ,
Нəр алса, оразаға түседі сызат.

Қажет болар қаза кəффараты һəм,
Есіңде тұтқайсың мұны да, ей, дос.

Қаза оразаң үшін сен біл осылай,
Тиіссің ол күнге күн қарыз тұтпақ.

Кəффаратты айтайын, есіңде тұт,
Құл қажет болмаса оны қыл азат.

Мұсылман не кəпір болса да ол құл,
Мейлі əйел, мейлі ер, болады мақұл.

Егер сен бай-дəулетті, бақуат өмірде,
Болсаң да шариғат құлақ сал сөзіне.

Алпыс күн баршасы бұл сайим288,
Арасын үзбестен бұл екі ай дəйім.

Алпыс күнде болмасын рамазан,
Жəне бес күн бір харам болған.

Бұл екі ай ауыз ашарды ұмұт,
Арасы ашылса жəне басынан тұт.

Ораза ұстауға шамаң келмесе,
Алпыс міскінді тойғызу керек ендеше.

Берер болсаң мейіз бен бидай,
Жарты сағ289тан кем болмасын ұдай. 

287 ұрық ақса
288 ораза
289 өлшем бірлігі
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Сенде егер болса тек арпа не құрма,
Одан да сондай сағ беру керек саңа290.

Айтылғанның алдымен құнын білгін,
Қаржылай беруге де болар еркің. 

Қажет болса кісіге кəффарат неше,
Өтемей тұрып жəне оны ораза жесе.

Оразаны қанша рет тұтсаң да іптар,
Оған ақиретте бір кəффарат бар.

Кəффаратты берген соң, ей, жар,
Ораза ұстасаң сол болар іптар.

Мойныңдағы кəффараттан құтылсаң шындап,
Əрнені берсең де, жесең де болады ептеп.

Егерде ауыру, хайыз болса сол мезет,
Мұндайда кісіге қажет болса кəффарат,

Бұл екі кəффарат бұзушы білгейсің,
Осыны есте ұстап, құлаққа ілгейсің. 

Қажылық кітабы

Бабыр, айтылды төрт парыз тамам,
Енді бесінші жаққа əйлə хирам291.

Бесіншіні атайды «Қажылық» деп,
Парыз болды өміріңде бір кезек.

Шариғатта қажылық болар мұндай,
Қағба тауапына ниет қылар солай.

Қажылықтың өзіндік бар ережесі,
Қажетінше рүкін жəне шарт, себебі.

Уəжіп, мұстахаб жəне сүннеттері,
Болады екен мұншама міндеттері.

290 саған
291 құрмет көрсет
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Қағбаның біліп алғын қасиетін,
Жер болады Аллаға бас иетін.

Екі түрлі қажылық шарты болар,
Əрқайсысы қалай екен білгін солар.

Уəжіптер шарты мен орындауын,
Баяндайын бұл жайлы енді саған.

Қажылық уəжіптерінің 
шарттары баяны

Бұлар болды қажылықта шарты уəжіп,
Құлақ салып баршасын есіткін құп.

Ең əуелі біліп ал құлағың сап,
Бару үшін дəулетті болуың шарт.

Не екенін айтайын дəулеттің,
Болсаң егер сөзіме ыждағатты.

Алдымен денсаулығың мықты болсын,
Болмаса парыз емес, саған жол сын.

Біліп алғын ықтияж асылынан,
Содан артық болған жөн бəсі мұнан.

Сен барып келгеніңше қажылыққа,
Үй-ішің қалмау керек тапшылықта.

Қаражатың жəне жетсін жолыңа,
Қарағайсың оңыңменен солыңа.

Көлігімен барар болсаң кісінің,
Болу керек жалдауға енді, түсінгін.

Түсініп ал, артта қалған жəне де,
Алаңдама келгеніңше дүниеге.

Əйел жандар біліп алсын тағы һəм,
Оларға тек барғаны жөн мəхрəм292.

292 неке түспейтін біреу
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Мұнан өзге шарттары бар тағы да,
Мұны дағы құйып ал құлағыңа.

Барар кісі болу керек бос, азат,
Болмаса егер парыз емес, сен тоқтат.

Жəне бір шарт жолыңның амандығы,
Үзір болар бармасқа жол жамандығы.

Құрғақшылық, зұлымдық болса жолдан,
Дей көрмегін дəл осындай жолды аман.

Дария болса баратұғын жолыңда,
Батып кетпе, жол амандығы қолыңда.

Бірақ Жейхун293, Дижлə294дей суды,
Дария һəм өзен де деме мұны.

Жəне шартта болар барар уақыты,
Біліп алғын, ей, жарандар бақытты.

Айларында Зилқағда һəм Шəууəл,
Қажылықтың уақыты, біліп ал.

Зулхижжаның һəм алғашқы он күні,
Ұмытпағын, уақыттың кіруі.

Болса егер қажылық шарттары пайда,
Парыз сол сəт жасау саған Жаратқанға.

Кешіктірсең егерде сен парызды,
Жыл бойы арқалайсың күнə, қарызды.

Кімде-кім кешіктірсе бұл істі,
Олардың сонда не екен шешімі.

Шамасы келгендер сөзімді пайымдасын, 
Қағбаға барып парызын орындасын.

Ғұмра уақыты, əрқашанда қыл,
Орындау оны қаза болмас, біл.

293 Амудария
294 Тигр өзені
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Егер барарға болмаса шамаң,
Уəжіп болар мына іс сол заман.

Қажылық үшін біреуді таңдап,
Жіберсең жарар атыңнан сайлап.

Ынтаң болмаса, боларсың қарыз,
Қалай етсең де өтеуің парыз.

Қажылық сүннеттерінің баяны

Төрт сүннет бар осынау қажылықта,
Құлақ салып, біліп ап тағы құпта.

Баршаңа мəлім етсін афақи295 мұны,
Сүннет болды оған тауап қадамы.

Меккеге кірген замат тауап қылғын,
Бұл тағы жетті тауап болды білгін.

Қажылықтың сүннеті болды рамал296,
Үш рет жасағайсың сен бұл амал.

Бұл амалдың айтайын мен бір жайын,
Аң-таң бол, тыңда да айтқан сайын.

Тауапты қылса рамал алғашқыда,
Бұл амал өзгелерде болмас сірə.

Сағи қылғын, бұл сағи сүннет болар,
Тау арасын жүгіру міндет болар. 

Арасын Сафа менен Маруаның,
Жүгірсең, тамам сағи шаруаң, біл.

Екі мил297 жасыл-жайсаң жазықтықта,
Қалмассың жүгіргеннен азып, тіпті.

295 Меккенің сыртында қалған яғни афақ деген жерде жасайтын адамдар яғни харам 
аумағынан (миқаттың сыртында) тыс жерлерде өмір сүретін адамдар.

296 қажылық кезде 7 рет тауап етерде алғашқы 3 тауапта қысқа адымдап жылдам жүру
297 қашықтық бірлігі – 1 мил 1848 метр деп қоссақ ұғынықты болар
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Тас ату сүннет болды сол күндері,
Минада боп түнгі сол сəттері.

Осы айтқан жайлардан өзгелері,
Мустахаб, əдеп болар сізге бəрі.

Кітаптың соңы

Бабыр, енді қанша тарттым реніш,
Қолыма келіп түсті осындай кеніш.

Кеніш нұқсанды қаржыдан тартар,
Қаржы болған сайын қазына артар.

Сараңдар əрқашан білдіріп ренішін,
Жасырар жер жаһан халқынан кенішін.

Кенішімді осынау əшкере еттім мен,
Діндарға бұларым үлкен сый деп білем.

Бұл айтқан сөзімнен болыңдар агаһ298,
«Халисəн лиллəһ»299 деп жасадым сауап.

Хақ разылығы жолында боп еді бəс300,
Өлең мен шайырлық емес-тін əуес.

Себебі ілім ісін зерделедім,
Амалсызға берерсің таупық.

Бұл кітабымды соңына жеткіздім,
Ынта-жігерді салып тамам еттім.

Баян еттім мен мұнда тек шариғат, 
Ғажабын көрсетіп, міне дедім «Мубəййəн» ат.

Меккеден Расулдың кеткеніне,
Һижрет етіп Мəдинаға жеткеніне.

298 хабардар
299 «Тек қана Алла үшін»
300 ендеше
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Жыл тоғыз жүз жиырма сегіз еді,
Фиқһта Бабыр осы назым деді.

Ғұламадан тілегім былай болғай,
Жүрсе екен бұл ісімді олар қолдай.

Шалыс басқан жер болса, қате кетіп, 
Түзеп жібер оған да мейірім етіп.

Бұл істен барша жандар сауап тапсын,
Кешірім шапанын маған жапсын.



КЕЙБІР ДІНИ 
ТЕРМИНДЕР МЕН 

ҰҒЫМДАРДЫҢ 
СӨЗДІГІ
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А
Аббас əулеті – Араб халифаттық династиясы (750–1258 жж.). Мұхаммед 

пайғамбардың немере ағасы Аббас əулетінен болғандықтан да, аббасидтер 
деп аталған. Əбу Муслим бастаған көтерілістің нəтижесінде билік басына 
келген. «Саффах» (Қанішер) деген атпен танымал болған Əбу Аббас Абдул-
ла бұл əулеттің бірінші халифы болған. Астана ретінде Бағдат шаһарын ар-
найы салып, таңдалған. Ислам əлемін бес ғасырға жуық билеген бұл əулет-
тен отыз жеті адам таққа отырған. 1258 жылы Моңғол қолбасшысы Хулагу 
тарапынан бұл əулет тақтан ығыстырылған. 

Абдулла – Мұхаммед пайғамбардың əкесі (?–570 жж.). Құрайыш тай-
пасының атақты ақсүйектерінің бірі əрі Меккедегі Қағбаның қожайыны 
болған Əбді Мүтəліптің ұлы. Пайғамбар дүниеге келместен бұрын əкесі 
Абдулла алыс жол сапардан келе жатып дүниеден өткен. Содан пайғамбар 
əкесіз ержеткен. 2. Мұхаммед пайғамбардың ұлы. Кішкентай кезінде қай-
тыс болған.

Абдулла ибн Əбу Бəкір – Мұхаммед пайғамбардың ардақты сахабала-
рынан. Əрі Мұхаммед пайғамбардың қайын інісі. Хазірет Əбу Бəкір Сыд-
дықтың ұлы. Исламның алғашқы жылдарында дінді қабылдаған. Мəди-
наға һижрет еткен мұһажирлерден. Əз пайғамбар мен Хазірет Əбу Бəкір ең 
соңынан Мəдинаға һижрет еткен уақытта үш күн Сəуір үңгірінде жасыры-
нып қалғанында осы Абдулла оларға тамақ тасып беріп тұрған əрі мүшірік-
тердің іс-əрекеті туралы мəлімет жеткізіп берген. Ислам тарихында орны 
бар Хунəйін жəне Тайф соғыстарына қатысқан. Сол Тайфта өткен соғыста 
жараланған.

Абдулла ибн Масғұд – Мұхаммед пайғамбардың жарандарының бірі. 
Толық аты-жөні – Абдулла ибн Масғұд ибн Рафия ибн Хабиб əл-Хузали 
(590–653 жж.). Лақабы Əбу Əбдірахман. Пайғамбардың қызметінде көп 
болған. Алла аяттарының мағынасы мен түсу себебін жетік білген ғалым 
болған. Сондықтан да Мұхаммед пайғамбар: «Кімде-кім Құран ілімін үйре-
немін десе, Абдулла ибн Масғудқа барсын, кімде-кім хадис ілімін үйренемін 
десе, Хұзайфа ибн Йаманға барсын», – деп, Ибн Масғудқа ерекше құрмет 
көрсеткен. Ең алғаш рет Меккеде кəпірлердің алдында Алланың аяттарын 
жария оқыған сахаба. Қағбадағы Ибраһим мақамының алдында «Рахман» 
сүресін жария оқыған. Ислам тарихында болған Ұхұд, Бəдір секілді ғазауат-
тарға қатысқан ұлық сахабалардың қатарынан. Пайғамбар дүниеден өткен-
нен кейін Куфада қазына бастығы қызметін атқарған. Хазірет Оспанның ха-
лифалық кезінде Мəдинаде 63 жасында дүниеден өткен.

Абдулла ибн Мубарак – Екінші дəрежелі атақты табийндерден. Толық 
аты-жөні – Əбу Əбдірахман Абдулла ибн əл-Мубарак əл-Ханзали əл-Маруа-
зи (736–797 жж.). Хадис ілімінің білгірі. Хорезм түркілерінен болған Му-
барак ибн Уазихтың ұлы. Хорасанның мəдени орталығы Марыда дүниеге 
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келген. Көптеген жерлерге саяхат жасаған. Сондай саяхаттарының бірінде 
Əбу Ханифамен кездескен, жəне оған шəкірт тұтынған. Сопылық, фиқһ, 
хадистану, тарих, филология бойынша бірнеше еңбектер жазған. Жиырма 
мың хадистен тұратын жиырма кітапты Əбу Ханифаның фиқһы негізінде 
түзген. Жиһад туралы алғаш еңбек жазған. Жəне ең алғаш «Əрбəғин» яғни 
«Қырық хадис» түзген. Абдулла ибн Мубарактан разы болғандардың бірі 
Ахмет ибн Ханбал болған. Имам Бұхаридың əкесі – Исмайыл, Абдулла ибн 
Мубарактың шəкірттерінен болған. Сириядан қайтып келе жатқанда қайтыс 
болған, Ефрат өзенінің бойындағы Хишта жерленген. Оның «Китəбуз-зуһд 
уаррақаиқ» деген он алты баптан тұратын кітабы біздің заманымызға дейін 
жетіп келген. 

Абдулла ибн Омар – Мұхаммед пайғамбардың сахабаларының бірі. 
Мұсылмандар əмірі болған Хазірет Омардың ұлы. Толық аты-жөні – Аб-
дулла ибн Омар ибн əл-Хаттаб əл-Адауи (612–692 жж.). Əбу Əбдірахман 
атымен де танымал болған. Фиқһ ілімінің білгірі. Алпыс жыл бойына фəтуа 
берумен айналысқан. Ислам əлемінде Əбу Һурайрадан кейін ең көп хадис 
жеткізген сахаба. Алла елшісінен 2630 хадис риуаят еткен. Əкесі Хазірет 
Омармен бірге Меккеден Мəдинаға һижрет еткен. 

Абдулла ибн Убай – Пайғамбар заманында Мəдинада жасаған мұна-
пықтардың бастығы. Толық аты-жөні – Əбул Хубаб Абдулла ибн Убай ибн 
əл-Харис (?–631 жж.). Бəдір соғысынан кейін Исламды сөз жүзінде қабыл-
дағанымен де, шынайы жүрегімен бекітпеген болатын. Оның мұнапықтығы 
ифк оқиғасында білінді. Ол алғашқылардан болып Айшаны ойнастықта 
айыптап, өсек таратқан. Алайда бұл өсектің жалған екендігі Қасиетті аят-
тармен əшкереленген.

Адам ата – Діни сенім бойынша ең алғаш жаратылған адам, жəне барша 
адамзат баласының түп атасы. Алла оны топырақтан жаратып, оған Өзінің 
рухынан үрлеген. Содан барша періштелерге оған сəжде жасауға бұйырған. 
Сонда Ібіліс тəкаппарланып Адамға сəжде жасаудан бас тартқан. Сол күн-
нен бастап, Адам мен Ібілістің арасындағы дұшпандық пайда болған. Адам 
атаның қабырғасынан Хауа ананы жаратқан. Басында екеуі жұмақта өмір 
сүрген, алайда Ібілістің арбауына ілігіп, жұмақтан қуылған һəм жер беті-
не түсірілген. Қабыл, Əбіл деген екі ұлы болған. Сондай-ақ Адам ата ең 
алғашқы пайғамбар.

Ажам – араб емес Шығыс халықтары. Арабтар басқа халықтарды ажам 
деп атаған. Бұл атау негізінен парсылар мен түркілерге қарата айтылған. 
Бертін келе ирандықтарды осы атаумен атаған.

Азан – Исламдағы бес шарттың бірі болған намаз құлшылығына шақы-
ру. Намаз үшін азан айту сүннет амалы. Алғаш рет 622–623 жылдары пай-
ғамбар тарапынан белгіленген. Басында мұсылмандар намазға қалай шақы-
ру керектігі туралы ойласқанда, бірнеше сахабаның түсіне бүгінгі азан айту 
дəстүрі енген. Оны Мұхаммед пайғамбар қоштаған. Содан бастап азан айту 
сүннет болып қалған. Алғаш азан айтқан Білəл Хабаши болған. Азан бар 
дауыспен белгілі бір əуенмен оқылады. Мəтіні арабша айтылады.
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Айт – діни мереке. Мұсылмандарда дəстүрлі екі айт, яғни мереке күні 
бар. Біріншісі – Зулхижжа айының оны күні болатын Құрбан айты. Оны 
«Идул-əдха» деп атайды. Екіншісі – Рамазан оразасынан кейін келетін 
Шəууал айының бірінші күні. Мұны көбінесе Ораза айты деп атайды. 

Айша – Мұхаммед пайғамбардың сүйікті жары. Хулəфəи рашидин 
аталған төрт əділ халифтың алғашқысы Хазірет Əбу Бəкір Сыддықтың 
қызы. Мұхаммед пайғамбар оған һижреттің екінші жылы үйленген. Дерек-
терде оның жастайынан араб əдебиетін жетік білгендігі айтылады. Хазірет 
Айша (613–678 жж.) Алла елшісінен көптеген хадистер жеткізген. Саха-
балар кейбір шариғат мəселелерін келіп сұрап тұрған. Хазірет Əбу Бəкір, 
Омар жəне Оспанның халифалық кездерінде кейде фəтуа да беріп отырған. 
Өте қарапайым өмір сүрген. Айша анамыз туралы арнайы аят та түскен. 
Хазірет Айша өткен күнін есіне алғанда: «Мұхаммед пайғамбарға қыздай 
қосылдым, Алланың мен туралы арнайы аят түсірген жəне пайғамбардың 
соңғы жаны менің алдымда шықты», – деп мақтанатын болған. 

Ақирет – Діни сенім бойынша ақырғы күн, соңғы уақыт. Бұл күні жер 
бетінің астан-кестеңі шығып, таулар жүндей түтіледі, теңіздер тасып, алай-
дүлей болады. Ақиретте ұлы сұрақ-жауап болады, сырат көпірі тартылады. 
Ақирет фəни дүниенің бүтіндей тоқтап, бақи дүниенің шынайы басталуы.

Ақса мешіті – Құддыс (бүгінгі Йерусалимде) шаһарында орналасқан қа-
сиетті мешіт. Құранда Ақса мешіті деп аталған. Діни көзқарас бойынша оны 
Сүлеймен пайғамбар салғызған деп есептеледі. Меккедегі Қағбаға дейін 
мұсылмандар сол мешітке қарап намаз оқыған. 624 жылы қыбла Алланың 
қаулысымен Қағба болып өзгертілген. Ақса мешіті мұсылмандар үшін Мек-
кедегі Харам мешіті мен Мəдинадегі пайғамбар мешітінен кейінгі үшінші 
орында қасиетті болып саналады. Мұхаммед пайғамбар Миғраж оқиғасын-
да осы Ақса мешітіне кіріп намаз оқып, содан кейін көкке көтерілгендігі 
айтылады. VІІ ғасырдың соңы мен VІІІ ғасырдың басына халифалық еткен 
Əбдімəлік тұсында бұл жер «Харам Шəриф» деп аталып, Ислам ғибадатха-
насы ретінде қарастырылған. 

Ақшам – Ислам шариғаты бойынша күнде оқылатын бес уақыт намаз-
дың төртіншісі. Уақыты күн батқаннан қараңғы түскенше жалғасады. 3 бас 
парыз жəне 2 бас сүннеттен тұрады.

Аллаһу əкбəр – Алла ұлық. Исламдағы негізгі зікірлердің бірі. Сон-
дай-ақ мұсылмандар қуанғанда Аллаға шүкіршілік ретінде айтады. Намаз-
дағы көшу тəкбірлері кезінде де осы сөз қолданылады. 

Анас ибн Мəлік – Мұхаммед пайғамбардың атақты сахабаларының 
бірі. Толық аты-жөні – Анас ибн Мəлік ибн Нəзір əн-Нажжари əл-Хазражи 
əл-Ансари. Əбу Сумама лақабымен де танымал болған. 610 жылы Мəди-
нада туылып, 712 жылы Басрада 112 жасында дүниеден өткен. Фиқһ ілімі-
не жетік болған. Мұхаммед пайғамбардың Мəдинаға һижрет еткен күнінен 
бастап Алла елшісінің қызметінде он жыл болған. Пайғамбардың қасын-
да ұзақ жыл болғандықтан да оның айтқан сөздері мен істеген амалдарын 
жетік білген. Кейін Алла елшісінен 2630 хадис риуаят еткен. 
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Ансар – Мұхаммед пайғамбар мен мұһажирлер Меккеден Мəдинаға 
көшіп келген уақытта оларды қарсы алған мұсылмандар. Сондықтан да 
олар «ансар» яғни «көмектесуші», «қол ұшын созушы» деп аталған. Ан-
сарлар Меккеден қудаланып, қоныс аударып келген меккеліктерді жылы 
шыраймен күтіп, өз қастарынан орын берген. Бар мал-мүлкін, үй-жайын 
қалдырып келген мұһажирларға үйлерінен орын беріп, артық мал дүниесін 
соларға сыйлаған. Ансар мен мұһажирдің арасындағы рухани байланыстың 
берік орнағандығы соншалық бір туған бауырдай болып кеткен. 

Арафа – сөздікте білу, тану деген мағына береді. Діни термин ретінде 
һижри-ай санағы бойынша он екінші, яғни Зулхижжа айының тоғызыншы 
күніне қарата қолданылады. Себебі діни түсінік бойынша Ибраһим пайғам-
барға Жебірейіл періште қажылықтың шарттарын осы күні үйреткен деп 
есептеледі. Қажылыққа барғандар осы күні Арафат тауына шығып, күн 
батқанша құлшылық қылады. Ал қажылыққа бармай қалған үйдегі жандар-
дың ертеңгі айт күніне дайындық жасайтын күні де арафа күні деп аталады. 

Арафат – Мекке қаласынан 20 км. қашықтықта орналасқан, ұзындығы 
11–12 км, ал кеңдігі 6,5 км. келетін таудың аты. Қажылыққа барғандар Зул-
хижжа айының тоғызы күні осы Арафат тауына шығып, күн батқанша Ал-
лаға дұға жасап, Жаратқанға жалбарынады. Діни түсінік бойынша жəннат-
тан қуылған Адам ата мен Һауа ана осы жерде қайта табысқан делінеді. 
Сондай-ақ Ибраһим пайғамбарға қажылықтың шарттарын үйретіп жүрген 
Жебірейіл періште: «Мына жер – Арафат. Қажылық амалдарының осы жер-
де кемелдікке келетінін біліп алыңдар, осы жерде күнəларыңның кешірілуін 
сұраңдар», – деп айтқан. Осы Арафат төбесінде «Жəбəлир рахмə» яғни 
«Мейірім тауы» деген жер бар. Мұхаммед пайғамбар дүниеден өтерінен 
81 күн бұрын, һижреттің оныншы жылы Мəдинадан Меккеге қажылыққа 
келіп, арафа күні сол жерде өзінің «Қоштасу уағыздарын» айтқан. Қоштасу 
уағызы айтылған жер бұл күнде ақ түске боялып қойылған. 

Аршы – Аршыны періштелер көтеріп тұрады. Алла Тағала Аршыға 
мұқтаж емес, бірақ өз құдіретімен жартқан ең үлкен жаратылысы. Алла 
одан да ұлық əрі теңдессіз. Аршы туралы аят Қасиетті Құранның 23 жерін-
де кездеседі.

Асыр – бес уақыт намаздың үшіншісі. Күн батардан екі-үш сағат алдын 
басталып, күн батқанша жалғасады. Төрт рақағат парыз намазы бар. 

Атаба – 1. Ислам тарихында орны бар Ұһұд соғысында Мұхаммед 
пайғамбардың тісін таспен ұрып сындырған кəпір. 2. Мекке мүшрігі Əбу 
Лəһəбтің ұлы. Алғашында Əбу Лəһəбтің ұлы Атаба Мұхаммед пайғамбар-
дың қызы Рұқияға үйленген болатын. Алайда əкесі Əбу Лəһəбтің сөзіне 
еріп, пайғамбарға жəбір көрсету үшін, қызымен ажырасқан. Сонда пайғам-
бардың қарғысына ұшыраған. Меккеден Шамға келе жатқан жолда опат 
болған.

Аюб əл-Ансари – Мұхаммед пайғамбардың сахабаларынан. Алла елшісі 
Меккеден Мəдинаға һижрет еткен уақытта жергілікті ансарлар əрқайсысы 
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өз үйлеріне түсуін сұраған. Сонда олардың ешқайсысының көңілін қалдыр-
мауды ойлаған пайғамбар астындағы Қасуа түйесі қай жерге шөксе, сол үйге 
түсетінін айтқан. Қасуа түйесі көшемен жүріп отырып, Аюб Ансаридың үй-
інің алдына шөккен. Пайғамбар Мəдинада алғаш Аюбтың үйіне түскен. 

Ə
Əбдірахман (ибн Əбу Бəкір) – Мұхаммед пайғамбардың сахабала-

рынан. Хулəфəи рашидин деген атпен танымал болған төрт əділ халифтың 
алғашқысы Хазірет Əбу Бəкірдің ұлы. Толық аты-жөні – Əбу Мұхаммед 
Əбідрахман ибн Əбу Бəкір Сыддық (?–673 жж.). Исламнан алдыңғы аты 
Əбді Қағба (Қағбаның құлы) болған, кейін пайғамбар оны Əбдірахман деп 
өзгерткен. Алғашында Исламға қарсы шығып, мұсылмандармен соғысқан. 
Тіпті Бəдір жəне Ұһұд ғазауаттарында мүшіріктер жағында болған деседі. 
Худайбия келісімінде (кейбір деректерде Мекке фатх етілген жылы) дінді 
қабылдаған. Хайбар ғазауатынан кейінгі соғыстарға мұсылмандар сапында 
қатысты. Пайғамбар қайтыс боларынан алдын ауырған сəтінде Əбдірахман 
оның қызметінде болған. Кейнгі қоғамдық-саяси оқиғаларға жиі қатысқан. 
Меккеге жақын жердегі Хубшрда дүниеден өткен. Алла ешісінен сегіз хадис 
риуаят еткен.

Əбдірахман ибн Əбу Лəйл – Сахабаларды көрген табиндерден. Мұхад-
дис, фақиһ. Толық аты-жөні – Əбу Иса Əбдірахман ибн Əбу Лəйлə Йасар 
ибн Білəл əл-Ансари (638–702 жж.). Мəдинада дүниеге келген. Əкесі Əбу 
Лəйлə пайғамбардың бірнеше ғазауаттарына қатысқан сахаба. Əбдірахман 
кейіннен əкесімен бірге Куфаға қоныс аударған. Өмірінде 120-ға тарта саха-
бамен кездесіп, олардан хадис үйренген. Хазірет Əлидің тұсында бірнеше 
ғазауаттарға қатысқан. Жетпіске қараған шағында Басрада қайтыс болған. 

Əбу Қуһафа – Мұхаммед пайғамбардың сахабаларынан. Хулəфəи раши-
дин деген атпен танымал болған төрт əділ халифтың алғашқысы Хазірет 
Əбу Бəкірдің əкесі. Толық аты-жөні – Əбу Қуһафа Оспан ибн Əмір əт-Тəй-
мия əл-Құрайыши (?–635 жж.). Исламның алғашқы жылдары ұлы Əбу 
Бəкірдің дінді қабылдағанына наразы болған. Кейін Мекке фатх етілгенде 
өзі дінді қабылдаған. Тоқсан жасына қараған шағында Меккеде (кейбір де-
ректе Мəдинада) дүниеден өткен. 

Əбраһа – Жəһилиет дəуіріндегі Йемен патшасы. Деректерде оның Санға 
қаласында Қулайыс деген үлкен шіркеу салып, халықты соған зиярат етуге 
шақырған. Алайда халық Меккеге қажылық етуін тоқтатпаған. Оған ашу-
ланған Əбраһа Меккедегі Қағбаны қиратпақшы болады. Алпыс мың қол 
жасақтап, өзі Махмуд деген піліне мініп, жолға шығады. Алайда Меккеге 
жақындай бергенінде Алла Тағаланың құдіретімен көкте белгісіз құстар 
пайда болап, «сижжил» деген таспен олардың əскерін атқылай бастаған. 
Содан Əбраһа да опат болған. Бұл оқиға Қасиетті Құранның 105-ші яғни 
«Піл» сүресінде қысқаша баяндалған. 
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Əбу Бəкір – Мұхаммед пайғамбардың ең жақын жарандарының бірі. Ең 
алғашқы халифы (Əмирул-муминин). Толық аты-жөні Əбу Бəкір Сыддық 
Абдулла ибн Əбу Қуһафа ибн Амир (573–634 жж.). Исламда əділдігімен 
ел басқарған «Хулəфəи рашидин» (Дұрыс жолмен жүруші халифалар) не-
месе түркі мұсылман жұртында «шəдійар» (Төрт дос) деген атпен таны-
мал болған атақты төрт халифтың алғашқысы. Пайғамбардан кейін Ислам 
əлеміне халифа болған Əбу Бəкір 632–634 жж. ел басқарған. Мұхаммед 
пайғамбардың қайын атасы. Мұсылмандар анасы Хазірет Айшаның əкесі. 
Меккедегі Құрайыш тайпасынан шыққан. Ең алғаш Исламды қабылдаған 
мұсылман. Сауда-саттықпен айналысқан. Миғраж оқиғасына ең алғаш сен-
гендіктен де «Сыддық» яғни иманы күшті деген атқа ие болған. Өмірінің 
соңына дейін Əбу Бəкір Сыддық атымен танымал болды. Мұсылмандар 
Меккеден Мəдинаға қоныс аударғанында Мұхаммед пайғамбардың қасында 
болған «үңгірлес досы». Ислам тарихында Бəдір, Ұхұд, Хəндек, Хұдайбия 
секілді үлкен ғазауаттарға қатысқан. Бар мал-мүлкін Алла жолына арнаған. 
Ең алғашқы азаншы Білəл Хабашиді құлдықтан сатып алып, азаттық алып 
берген. Оның халифалық кезінде Ирак пен Сирия фатх етілген. Рим пат-
шасы Геракыл жіберген отыз мың əскерге қарсы күйрете соққы берген. Ең 
алғаш рет Құранды жинап, кітап қалпына түсіруге кіріскен. Пайғамбардан 
142 хадис жеткізген. Халиф болып тұрған кезінде ел басқару үшін Ақыл-
дастар алқасын құру, əрбір уəлаятқа əкім тағайындау, Бəйтул-мал (қазына) 
ашу секілді жұмыстарды бір негізге салған. 634 жылы Мəдинада дүниеден 
өткен. Мұхаммед пайғамбардың қасына жерленген. 

Əбу Жағфар – Аббасидтер əулетінен шыққан халифа (754–775 жж.). То-
лық аты-жөні – Əбу Жағфар əл-Мансур Абдулла ибн Мұхаммед ибн Əли 
əл-Хашими əл-Аббаси (714–775 жж.). 

Əбу Жəһіл – Меккенің ақсүйектерінен. Толық аты – Əмір ибн Хишам. 
Мұхаммед пайғамбардың үгіт-насихатына бар жан-тəнімен қарсы шыққан, 
сол үшін пайғамбар тарапынан лағынеттелген. Сондықтан да оны мұсыл-
мандар «Əбу Жəһіл» яғни жаһілдіктің əкесі деп атап кеткен. 624 жылы Бəдір 
соғысында қайтыс болған.

Əбу Жүсіп əл-Қази – Исламдағы алғаш қазылардың қазысы (қазиул-қуз-
зат), фиқһ ілімінің білгірі. Толық аты-жөні – Жақып ибн Ибраһим əл-Куфи 
əл-Ансари (731–798 немесе 804 жж.). Куфада дүниеге келген. 13 жасында 
Куфа қазысы Əбу Лəйладан фиқһтан сабақ алған, тоғыз жылдан кейін Əбу 
Ханифаға шəкірт тұтынып, Ұлы Имамның құзырында он бес жылдай қыз-
мет еткен. Əбу Ханифаның тағы бір шəкірті Зұфар əл-Хузаилмен бірге фиқһ 
ілімінің теориясын жасап шыққан. Əбу Ханифа дүниеден өткеннен кейін, 
Бағдатта ғұламалардың арасында ұстазының ісін жалғастырған. Халифа 
Мəһди (775–785 жж.) оны Бағдаттың қазысы етіп тағайындаған, ал халифа 
Харун əр-Рашид болса, оның қызметін одан əрі жоғарылатып, қазылардың 
қазысы деген атақ беріп, барша қазыларды тағайындау əрі басқару құқығын 
берген. Оның мұндай амалға отыруы ұстазы Əбу Ханифа мəзһабының кең 
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таралуына жол ашқан. Ол сол кездегі халифа Харун əр-Рашидтің жер, су 
жəне мал-мүліктен қандай салық алу керек деген сұрақтарына жауап ретін-
де «Китəбул-хираж» (Салық туралы кітап) еңбегін жазған. Бірнеше шəкірт-
тер тəрбиелеген. Солардың ішінде Мұхаммед əш-Шайбани мен Ахмет ибн 
Ханбалдың есімдері зор құрметпен аталады. Əбу Жүсіптің көзқарастары 
Мұхаммед əш-Шафиғиға қатты əсер еткен. 

Əбу Зар Ғифари – Мұхаммед пайғамбардың ұлық сахабаларынан. То-
лық аты-жөні – Жундуб ибн Жунада ибн Суфийан ибн Убайд əл-Ғифари 
(?–652/653ж). Ғифар тайпасынан. Исламға жастайынан кірген. Халифалық 
дəрежеге Хазірет Əлидің ұрпағы құқылы деп есептеген. Оның бұл көзқа-
расы шиға ағымындағы имаматтық түсінігіне негіз болған. Пайғамбар дү-
ниеден өткеннен кейін Шам бетпағында өмір сүрген. Хазірет Оспанның 
халифалық кезінде Дамаскіде жасаған. Өте қарапайым өмір сүрген. Қашан 
да кедейлердің жақтаушысы болған. əр-Рабда деген жерде қайтыс болған. 
Алла елшісінен 281 хадис риуаят еткен. 

Əбу Дарда – Мұхаммед пайғамбардың сахабаларының бірі. Шын аты 
– Уаймир, алайда Əбу Дарда лақабымен танымал болған. Сахабалардың 
ішіндегі ғалым-ғұламаларынан. Фиқһ ілімінің білгірі. Хазірет Əбу Бəкірдің 
тұсында Шам фатх етілгеннен кейін сонда əкім болып тағайындалған. Алла 
елшісінен 179 хадис жеткізген.

Əбу Лəһəб – Меккелік мүшіріктерден. Толық аты-жөні – Əбдулғузза ибн 
Əбді Мүтəліп (?–624 ж.). Мұхаммед пайғамбардың немере ағасы жəне Ис-
лам дінінің қас дұшпаны. Хақ дінге көрсеткен озбырлықтары нəтижесінде 
«Əбу Лəһəб» яғни «Отқа күюші», «өртенуші» деген лақабымен танымал 
болған. Оның өзі мен əйелінің жалындап тұрған отқа түсетіндігі туралы 
Қасиетті Құранның 111-ші сүресінде ашып айтылған. Осылайша Құранда 
аты аталып, лағынеттелген Ислам дұшпандарының бірі. Оның Атаба жəне 
Утайба деген екі ұлы пайғамбардың екі қызына үйленген. Əбу Тəліп дүние-
ден өткеннен кейін Бəну Хашим руының көсемі болған. Алғашында Əбу 
Тəліп секілді пайғамбарға көмектескен, кейін Хақ дінді мойындамастан, 
Алла елшісіне көп жəбір көрсеткен. 

Əбу Мұса əл-Ашғари – Мұхаммед пайғамбардың ұлық сахабаларынан. 
Толық аты-жөні – Абдулла ибн Қайыс əл-Ашғари (601–665 жж.). Мұсылман-
дар Мəдинаға һижрет етерден бұрын өз қауымымен келіп, Хақ дінді қабыл-
даған. Зеректігі мен ілімге деген құштарлығының арқасында пайғамбардың 
сеніміне ие болған. Оның діндарлығына көзі жеткен Алла елшісі оны кейін 
Адан жəне Забит аймақтарына өкіл етіп жіберген. Ал, Хазірет Омардың ха-
лифалық кезінде Басраға əкім етіп тағайындалған. Əскери қолбасшы болған 
кезінде мұсылмандар Аһуаз бен Исфаханды фатх еткен. Құранды өте əдемі 
дауыспен оқығанда тыңдаушыларды үйіріп алып кететін қасиеті болған. 
Алла елшісінен 360 хадис риуаят еткен.

Əбу Суфиян – Құрайыш ақсүйектерінен, ірі саудагер. Толық аты-жөні 
Əбу Суфийан Сахр ибн Харб ибн Умайиа ибн Əбді Шəмс (567–652 жж.). Ис-
ламның алғашқы жылдарында Алла елшісіне қарсы шығып, мүшіріктерді 
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Исламға қарсы бастаған. Ислам тарихында орны бар Бəдір, Хəндəк секілді 
ғазауаттарда мұсылмандарға қарсы соғысқан. Мекке ашылатын жылы яғни 
630 жылы Хақ дінді қабылдап, Меккені соғыссыз тапсырған. Исламды қа-
былдағаннан кейін Хунəйн, Тайф соғыстарына қатысып, бір көзінен айы-
рылған. Ярмук ғазауатына да қатысып, екінші көзінен айырылған. Пайғам-
бар оны көзі тірісінде Нажран аймағына əкім етіп тағайындаған. Пайғам-
бардан кейін Шамды фатх етуге қатысқан. Хазірет Оспанның халифалық 
кезінде Əбу Суфийанның ұлы Мұғауия Сирияға əкім етіп тағайындалған. 
«Хулəфəи рашидин» яғни атақты төрт əділ халифтан кейін билікке келген 
Əбу Суфийанның ұлы Мұғауия Омаядтар династиясының (661 жылы) не-
гізін қалаған. 

Əбу Тəліп – Мұхаммед пайғамбардың немере ағасы. Төрт əділ халифтың 
соңғысы Хазірет Əлидің əкесі. Толық аты-жөні – Əбу Тəліп Əбді Маннаф 
бин Əбді Мүтəліп бин Хашим əл-Құрайши Хашими (535–619 жж.). Мұхам-
мед пайғамбар алты жасында анасынан айырылғаннан кейін атасы Əбді 
Мүтəліптің қарауында болады. Атасы қайтыс болған соң, əкесінің бауыры 
Əбу Тəліптің қолында ер жетеді. Мұхаммед пайғамбар алғаш дінді тара-
та бастаған уақытта Мекке мүшіріктерінің оған жəбір көрсетпеуі үшін Əбу 
Тəліп Мұхаммед пайғамбарды қашан да қанатының астына алып, оған көп 
көмектесіп отырған. Алайда өз аталарының сенімінен бас тартпастан, Хақ 
дінді қабылдамастан дүниеден өткен. 

Əбу Һурайра – Мұхаммед пайғамбардың атақты сахабаларының бірі. 
Толық аты-жөні – Əбдірахман ибн Сахр əл-Дауси Əбдішəмс (607–679 жж.). 
Пайғамбар оны Əбдірахман деп атаған. Мысықтарды жақсы көрген. Оның 
етегінде мысық баласының ұйықтап жатқанын көрген пайғамбар оны «Əбу 
Һурайра» яғни «Мысық баласының əкесі» деп атаған. Содан бастап Ислам 
əлеміне осы атпен танымал болған. Кедей тұрғандықтан да «Əсхабул-суф-
фа» қатарында болған. Пайғамбардың қасынан бір елі де қалмаған. Пай-
ғамбардың айтқан сөздері мен істеген амалдарын жатқа білген. Сондықтан 
да ол Алла елшісінен 5374 хадис риуаят еткен. Бұл хадистердің 335 Имам 
Бұхари мен Имам Муслимнің хадис жинақтарына кіргізілсе, 93 хадис тек 
Имам Бұхариде кездеседі. Ал 189 хадис Имам Муслимнің хадис жинағын-
да орын алған. Қалған 4757 хадис басқа мұхаддистердің еңбектерінде 
қамтылған. Хазірет Омардың кезінде Бахрейнге əкім етіп тағайындалған. 
Кейіннен Хазірет Оспанның кезінде Меккенің қазысы, ал Омаядтар динас-
тиясының негізін қалаушы Мұғауияның тұсында Мəдинаның əкімі болған. 
Əбу Һурайра 72 жасында Мəдинада қайтыс болған. 

Əзірейіл – атақты төрт періштенің бірі (Жебірейіл, Микəйіл, Исрафил-
дан кейін). Жан алушы періште. Діни риуаяттарда оның алғаш қарапайым 
періштелердің бірі болғандығы, Алла Тағала жерден топырақ алып келуге 
басқа періштелерді жұмсағанда олар жұмсақтық қылып алып келмегендігі, 
содан кейін Əзірейілді жұмсағанда ол Жердің наразы болғанына қарамас-
тан топырақ алып келгені үшін оған жан алуды тапсырған делінеді. Адам 
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баласы «сəкəнəтул-мəут» яғни жан тапсырар алдында келіп, оның жанын 
алады. Имандының жанын оңай, ал имансыздың жанын қинап алатындығы 
айтылады. 

Əбіл – Адам атаның екінші ұлы. Адам ата мен Хауа анадан алғаш бір 
ұл, бір қыз дүниеге келеді. Ұлдың аты – Қабыл, қыздың аты – Ақлима. 
Хауа ана екінші рет босанғанда тағы егіз босанып, олардың атын Əбіл жəне 
Лəбуза деп атайды. Адам ата Алланың қалауымен Қабылды Лəбузаға, ал 
Əбілді Қабылдың сыңары Ақлимаға үйлендірмекші болады. Алайда Лəбуза 
сұрықсыздау болғаны үшін Қабыл оған үйленуден бас тартып, өзінің сыңа-
ры Ақлиманы таңдайды. Адам ата онда Аллаға құрбандық беруін сұрайды. 
Кімнің құрбандығы қабыл болса, сол Ақлимаға үйленеді дейді. Қабыл егін-
ші болғандықтан, өз егінінің жаманын алып келеді, ал Əбіл малдарының 
ішіндегі семізін таңдайды. Алла Əбілдің құрбандығын қабылдайды. Содан 
Қабыл мен Əбілдің арасындағы дұшпандық басталып, Қабыл інісі Əбілді 
өлтіреді. Əбіл діни əдебиеттерде жағымды жағынан суреттеліп, ақкөңіл, 
бауырмашыл, ешбір қулық-сұмдығы жоқ кейіпкер ретінде бейнеленеді.

Əли ибн Əбу Тəліп – Мұхаммед пайғамбардың ең атақты жарандары-
ның бірі (600–661 жж.). Ислам əлеміне «Хулəфəи рашидин» яғни «Тура 
жолмен жүруші халифалар», ал түркі мұсылман жұртына «шəдійар» яғни 
«төрт дос» деген атпен танымал болған төрт əділ патшаның төртіншісі. Ис-
ламды ең алғаш қабылдаған сахабалардың бірі. Мұхаммед пайғамбардың 
немере інісі əрі күйеу баласы (Хазірет Фатиманың күйеуі). Пайғамбардың 
немерелері – Хазірет Хасан мен Хусейннің əкесі. Əкесі, Мұхаммед пай-
ғамбарды жастайынан бағып-қағып, ол Хақ дінді алғаш тарата бастағанда 
оған қолғабыс берген – Əбді Мүтəліптің ұлы Əбу Тəліп болатын. Анасының 
аты – Фатима бинт Асад ибн Хашим. Тоғыз жасынан бастап пайғамбардың 
тəрбиесінде болған. Өте батыр, ержүрек болған. Сондықтан да «Хайдар» 
яғни «Арыстан» деп аталған. Парсы тіліндегі «Əлішер» яғни «Əли арыстан» 
аты да осы Хазірет Əлиге тікелей қатысты. Хазірет Оспаннан кейін 656 
жылы «мұсылмандар əмірі» деп тағайындалған. 661 жылы Куфа мешітінен 
шығып бара жатқанында шейіт етілген. Денесі сонда жерленген, кейіннен 
Нежефке көшірілген. Хазірет Əли заманында көптеген жерлер фатх етілген. 
Оның дін тарату жолындағы ерліктері мен құлшылық-ғибадатта орындау-
дағы діндарлығы тарихи кітаптарда кеңінен қамтылған. Пайғамбардың тəр-
биесінде болғандықтан да, Алла елшісінен 586 хадис риуаят еткен. 

Əмина – Мұхаммед пайғамбардың анасы. Əминаның əкесінің аты Уəһб 
болып, Құрайыш тайпасының Бəни Зуһра руынан. Шешесі Бəрра бинт 
Əбдулузза осы тайпаның Бəни Əбдуддар руынан. Пайғамбар алты жасқа 
келген уақытта анасы Əмина Мəдинадан Меккеге келе жатып, Əбуа деген 
жерде қайтыс болады (577 ж.). Содан пайғамбар атасы Əбді Мүтəліптің қо-
лында тəрбиеленеді.

Əмирул-муминин – Мұсылмандар əмірі. Халифат кезіндегі халифтар-
дың атағы. Діни түсінік бойынша Мұхаммед пайғамбар болса, халифалар 
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пайғамбарлардың орынбасарлары деп есептеледі. Əмирул-муминин атағы 
алғаш рет Хазірет Омарға берілген, одан кейін билікке келген Хазірет Оспан 
мен Хазірет Əлиге де қолданылған. 

Əмір мəғруф – жақсылыққа шақыру. Қырық парыздың бірі болып, ха-
лықты тура жолға, əдемі мінез-құлыққа, қайыр-ихсанға, қайырымды һəм 
мейірімді болуға шақыру жəне жамандықтан қайтару. Кез келген мұсылман 
баласына əуелі отбасын, көршісін, сондай-ақ мұсылман бауырын қашан 
да жақсылыққа шақырып отыруы міндет саналған. Бұл туралы Қасиетті 
Құранда Алла Тағала: «Сендерден жақсылыққа шақыратын, əмір мағруф 
жəне нəһи мункəр қылатын бір топ адам болсын. Міне солар құтылушы-
лар», – деген (Əли Ғимран, 104 аят). 

Əсмəул-хуснə – Алла Тағаланың көркем есімдері. Тоқсан тоғыз есімнен 
тұратын бұл атауларда, негізінен, Алла Тағаланың өзіне тəн сипаттары мен 
ерекшеліктері айтылады. Алланың есімдері əр түрлі дұғаларға қосылып ай-
тылады. Алла Тағала бұл туралы Қасиетті Құранда: «Алланың көркем есім-
дері бар. Енді, Оны осы есімдермен еске алыңдар», – деген («Ағраф», 180). 
Қолға ұстайтын тəспі саны да тоқсан тоғыз болып, осы Алланың көркем 
есімдерімен тікелей байланысты. Алланың есімдері Құранның əр жерінде 
кездеседі. Жалпы саны тоқсан тоғыз.

Əһлі бəйт – Мұхаммед пайғамбардың отбасы, отбасы мүшелері. Ислам 
ғұламалары «əһлі бəйіт» ұғымына бірнеше түсінік берген. Кейбір ғұлама-
лар бұл ұғымның аясына пайғамбарға жақын болған барша туыстарын да 
кіргізсе, келесі бір ғалымдар пайғамбардың əһлі бəйті деп, тек қана оның 
отбасын ғана атаған. 

Əһлі кітап – кітап иелері. Мұсылмандардан алдын Жаратушының кіта-
бына ие болған үмметтер. Олар: Мұса пайғамбарға түскен Тəурат, Дəуіт 
пайғамбарға түскен Забур жəне Иса пайғамбарға түскен Інжіл кітаптарын 
ұстанып, сол жолмен жүрушілер. Алайда уақыт өтісімен, сондағы Жара-
тушының қаулыларын өзгертіп, өздерінше бұрмалап алған. Əсіресе, құл-
шылық-ғибадаттарға қатысты қаулылар мен Мұхаммед пайғамбардың 
шығатындығы туралы сүйінші хабарды жойған. Əһлі кітап дегенде, бұл 
күнде Забурді ұстанушылар болмағандықтан да, негізінен йəһудилер мен 
христиандар түсініледі. Мұсылмандар басқа отқа табынушылар мен пұтқа 
табынушыларға қарағанда əһлі кітап иелеріне түсіністікпен қараған.

Б
Бамдат – бес уақыт намаздың алғашқысы. Оны арабша «Салату фəжір» 

деп атайды. Уақыты таң рауандап атқаннан бастап, күн ұясынан шыға 
бастағанша жалғасады. Екі бас сүннет пен екі бас парыздан тұрады. 

Барсиса – Діни хикаяларда кездесетін діндар. Қасиетті Құрандағы 
«Хашыр» сүресінің 16–17-ші аяттарында осы Барсиса тағдыры сөз болады. 
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Діни түсінікке қарағанда Барсиса əуел баста күндіз-түні Бір Жаратушыға 
ғана жалбарынып, құлшылық қылатын діндар болған. Алайда шайтанның 
арбауына түсіп, діннен шыққан. Оның осал тұсын іздеген Ібіліс сол елдегі 
бір қызды ауруға шалдыртып, оны ағаларының көмегімен Барсисаның ал-
дына емдету үшін алып келеді. Алайда Барсиса онымен зина жасап, ақыр 
соңында қызды өлтіріп тынады. Сол кезде қыздың ағалары келіп, оны қазы-
ның алдына алып барады. Дар басына келген уақытта шайтан келіп, өзіне 
сəжде жасауын, сонда оны өлімнен құтқарып қалуын сұрайды. Сонда Бар-
сиса шайтанға сəжде жасайды. Қасиетті Құранда бұл туралы: «Олар шай-
танның мысалы сияқты, адамдарға: «Қарсы бол!» деп айтып, адам баласы 
қарсы болған кезде: «Шынында сенен бездім. Расында əлемдердің Раббы 
Алладан қорқамын» деген еді», – деп (Хашыр, 16) қысқаша баяндалған. 
Барсиса хикаясы біраз ақындардың шығармаларында жырланған. ХІХ–
ХХ ғғ. жасаған Шəді төре Жəңгірұлының «Барсиса» деген шығармасы бар. 

Басра – Оңтүстік Иракта Хазірет Омардың халифалық кезінде са-
лынған шаһар. Бағдаттың Оңтүстік-Шығысында 420 км. қашықтықта Еф-
рат пен Тигр өзендерінің түйісетін жерден Оңтүстік-Батысқа қарай 50 км. 
қашықтықта орналасқан.

Бəдір – Ислам тарихында орын алған үлкен соғыс. Бəдір негізі Мəдина-
дан 150 км. оңтүстік-батыстағы бір құдықтың аты болып, сол жерде пайғам-
бар бастаған мұсылмандар мен Мекке мүшіріктері арасында кескілескен 
ұрыс болған. Бұл соғыс 624 жылы 17 қарашада болған. Меккеден Палестина 
мен Сирияға қарай жол алған керуен Мəдина жолы арқылы өтетін. Бұл жол 
Мекке ақсүйектері мен саудагерлері үшін үлкен табыс көзі болатын. Мұ-
сылмандар сол керуенді қолға түсіруге талпынған. Содан Бəдір құдығының 
жанында Əбу Жəһіл бастаған 850 мүшрік пен пайғамбардың қасына топтас-
қан 80 мұһажир мен 230 ансар бетпе-бет келген. Бұл соғыста мүшіріктер 
жеңіліс тапқан, олардан елу адам қайтыс болып, жəне соншасы тұтқынға 
түскен. Мұсылмандардан 14 шейіт болған. Саны жағынан аз болғандықта-
рына қарамастан жеңіске жеткен бұл соғыста мұсылмандар үлкен олжаға 
(30 ат, 150 түйе, көптеген қару-жарақ жəне т.б.) қол жеткізген. Сондай-ақ 
бұл соғыс мұсылмандардың басқа да жорықтарына жол ашып берді. 

Бəйтул-Мақдис (Бəйтул-Мұқаддас) – Құддыс шаһарында ежелден 
киелі саналған құлшылық үйі. Мұны кейде Бəйтул Мұқаддас (Қасиетті үй) 
деп те атайды. Себебі бұл ғибадатхана христиан, йəһуди жəне мұсылман-
дар үшін де қасиетті саналады. Орта ғасырларда ол жерлер «Харам шəриф» 
деп аталып, оның құрамына Ақса мешіті, Құббатус-сахра секілді жəне т.б. 
құлшылық үйлері соның құрамына кірген. Қасиетті Құранда Мұхаммед 
пайғамбардың Миғражға көтерілерде осы Бəйтул-Мақдиста болғандығы 
айтылған. Исламның алғашқы жылдарында яғни Мəдинаға һижрет еткен-
нен кейін екі жылдай шамасында мұсылмандар Бəйтул-Мақдиске қарап 
намаз оқыған. Кейін Алланың қалауымен қыбла Қағба болып өзгертілген. 
Бəйтул-Мақдис Хазірет Омардың халифалық кезінде мұсылмандардың 
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қолына өткен. 705–715 жж. Ақса мешітінің қайта жөнделуі, сондай-ақ 
Құббатус-сахра мешітінің салынуы бұл жерлерді діни орталыққа айналды-
ра білді. Сол кезден бастап бұл жер бұрынғы аты Илия деп емес, арабша 
Құддыс деп атала бастады. Құддыс шаһары ХІ-ХІІІ ғғ. ірі діни-саяси ұрыс-
тардың ортасына айналды. Батыстан келген крестшілер мен мұсылмандар 
арасында кескілескен соғыстар болған. 1517 жылдан бастап Осман импе-
риясының қарамағына өткен. Бəйтул Мақдис бұл күнде Израил мемле-
кетінің қарамағында.

Бəйтулла – Меккедегі Қағба. Мұны кейде Бəйтулатиқ, Харам мешіті, 
Қыбла жəне Қағба үйі деп те атайды. «Алланың үйі» дегенде Алланың 
тұрақ-мекені емес, қайта Аллаға сыйынатын жер деп қабылдаған орынды. 
Сондай-ақ жер бетіндегі мешіттің бəрі де «Алланың үйі» деп есептеледі.

Бəйтул-мал – Ислам елдеріндегі үкіметтің қарамағындағы малмүлік-
ті атайды. Бұл дəстүр Хазрет Омардың халифалық кезінде қолға алынған. 
Онда хараж, жизия, зекет, хумстан түскен мал-мүлік сақталады. Сол ортақ 
қазынадан елдің қажеттілігіне жұмсалып, тағы бір бөлігі кедей-кепшіктер-
ге, міскін-кембағалдарға үлестірілетін болған.

Бəйтул-Мəғмур – Періштелердің көктегі ғибадат ететін орны. Оның 
жетінші (кейбір риуаяттарда төртінші жəне алтыншы) қат көкте орналасқан-
дығы айтылады. Оны əр күні жетпіс мың періште зиярат етеді. Деректерде 
бүгінгі Меккедегі Қағба осы Бəйтул-Мəғмурдың дəл астына салынғандығы 
айтылады. 

Бəну Құрайза – Мұхаммед пайғамбардың заманында Мəдинада өмір 
сүрген йəһуди тайпасы. Пайғамбар Меккеден Мəдинаға һижрет еткенге 
дейін Мəдинада Бəну Құрайза, Бəну Қайнуқа жəне Бəну Нəдір деген үш 
йəһуди тайпасы өмір сүрген. Алайда олар пайғамбарға қарсы шыққаннан 
кейін ол жерлерден қуылған.

Бесін – Бес уақыт намаздың екіншісі. Күн қиямнан ауа бастағаннан 
бастап, асыр намазына дейін жалғасады. Бекітілген 4 рақағат сүннет, 4 
рақағат парыз жəне 2 рақағат сүннет.

Білəл Хабаши – Мұхаммед пайғамбардың ардақты сахабаларынан. Ис-
лам тарихындағы алғашқы азаншы. Толық аты-жөні – Əбу Абдулла Білəл 
ибн Рабаһ əл-Хабаши (?–641 ж.). Исламды алғашқылардан болып қабыл-
даған құл. Иесі Умайя ибн Халаф оны Хақ діннен қайтуын сұраған. Ол бас 
тартқан. Егесі қатты азаптаған. Содан оны Хазірет Əбу Бəкір сатып алып, 
оған бостандық алып берген. Мұсылмандармен бірге Мəдинаға һижрет ет-
кен. 622 жылы алғаш азан айту мүмкіндігі Білəлға нəсіп болған, содан пай-
ғамбардың азаншысына айналған. Пайғамбар дүниеден өткеннен кейін қай-
та азан айтпаған, Шамда өмір сүрген. Бір рет Мəдинаға келгенінде Хазірет 
Хусейннің өтінішімен азан айтқан деген дерек бар. Қабірі Дамаскіде.

Бір жəне Бар (Бір-у Бар) – Алла Тағала. Алланың Бірлігі мен Барлығын 
білдіретін бұл ұғым орта ғасырлық түркі жазба əдебиетінде кеңінен қолда-
нылған.
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Ғ
Ғазауат – соғыс, ұрыс. Көбінесе Алла жолында дін тарату үшін ұрысқа 

шығуды айтады. Соғысқа шығушыны ғазауатшы деп атайды.
Ғази – Алла жолында ғазауатқа, жиһадқа шығушы мұсылман.
Ғарасат – Қиямет қайым болған уақытта барша адамзат баласы тұратын 

жер. Діни сенім бойынша ақырзаманда Адам атадан бастап, жер бетінде 
өмір сүрген адамның бəрі қайта тіріледі. Сонда олар осы Ғарасат алаңына 
жиналып, өздерінің фəни дүниеде істеген амалдары бойынша жауап береді. 
Кімнің жұмаққа, ал кімнің тамұққа кететіні сонда белгілі болады.

Ғибадат – Ислам дініндегі Алла үшін жасалатын құлшылық.
Ғиддет – Шариғат бойынша ерінен ажырасқан əйелдің күтетін уақыты. 

Күйеуі талақ берген əйел жүкті не жүкті еместігі анық байқалғанша 4 ай 
10 күн күтеді.

Ғұмра – Кіші қажылық. Ғұмра қажылығын жыл он екі ай өтей беруге 
болады.

Ғұсыл – Ислам діні бойынша бастан-аяқ жуынуды айтады. Ерлі-зайып-
ты қосылғанда, еркектен мəни аққанда, əйел кісінің етеккірі келіп біткенде 
ғұсыл құйынады. Себебі ғұсылсыз құлшылық-ғибадат етуге қатаң тыйым 
салынған. Ғұсылдың үш парызы бар. Олар: ауыз шаю, мұрынды шаю жəне 
барлық денесін жуу.

Д
Дəрет – Ислам дініндегі намаз, Құран секілді жəне т.б. құлшылықтардан 

бұрын тазалану. Дəреті жоқ адамның намаз, Құран оқуға құқы жоқ. Пай-
ғамбар хадистерінің бірінде: «Дəрет – намаздың кілті», – деген. Сондай-ақ 
дəреті жоқ адамның Алланың кітабын ұстауға болмайтындығы Құранда 
ашып айтылған. Дəреттің төрт парызы бар. Олар: Бетін, қолын жуу, басына 
мəсіх тарту жəне аяғын тобығына дейін жуу.

Дəруіш – Алла жолына қадам басып, өзін-өзі кемелдікке жеткізуге тал-
пынған сопы. Алайда Орта Азия мен Хорасан аймағында дəруіш дегенде 
ешнəрсесі жоқ, кедей адам түсініліп, кезбе қаландармен қатар қойылады.

Дəуіт пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталған пайғамбарлардың бірі. 
Бəни Исраил қауымына түсірілген. Ол əрі пайғамбар, əрі патша болған. 
Дəуіт пайғамбарға Забур кітабы түскен. Алланың бұл кітабы, негізінен, 
өлең түрінде түсіріліп, Жаратушыны мадақтайтын бəйіттер мен діни құл-
шылық-ғибадаттар қамтылған. Дəуіт пайғамбар Талут əскерлерінің қата-
рында қызмет етіп жүргенінде Жалутты жекпе-жекте жеңіп, ел арасына 
атағы тараған. Дəуіт пайғамбар патша бола тұра өте қарапайым өмір сүр-
ген. Күндерді төртке бөліп, бірінші күні Алла құлшылық-ғибадат етумен 
өткізсе, келесі күні халық арасына шығып, үкім шығарумен айналысқан. 
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Тағы бір күні халыққа үгіт-насихат айтса, тағы бір күнді өзінің жеке істері-
не арнаған. Алла Тағала Дəуіт пайғамбарға ұсталықты берген. Бұл туралы 
«Саба» сүресінің 10-11-ші аяттарында жəне «Əнбия» сүресінің 80-ші ая-
тында бандалған. Құранда Дəуіт пайғамбардың есімі он алты жерде кезде-
седі. Онда Дəуіт пайғамбарға құлшылық еткенде айналадағы аң-құстар да 
бірге тəспі айтатын болған. Дəуіт пайғамбардан кейін бар патшалық Сүлей-
мен пайғамбарға мирас болып қалған. 

Дихия – Мұхаммед пайғамбардың сахабаларынан. Толық аты-жөні – Ди-
хия ибн Халифа ибн Фəруа əл-Кəлби (?–670 ж.). Мұхаммед пайғамбардың 
тапсырмасымен Византия императоры Геракылға елші болып барған. Дінді 
жастай қабылдаған. Ұһұд соғысынан басқа ғазауаттардың бəріне қатысқан. 
Мұхаммед пайғамбар Худайбия келісімінен кейін көрші елдің патшаларына 
хат жазған. 628 жылы Геракылға жазылған хатты Дихия ибн Халифа алып 
барған. Пайғамбар дүниеден өткеннен кейін Ярмук ғазауатына қатысқан, 
жəне Сирияны фатх етуге ат салысқан.

Дүлдүл – Мұхаммед пайғамбардың мінген аты (не хашыры). Оны пай-
ғамбарға Мұқауқыс патша сыйлаған болатын. Оны кейін пайғамбар Хазірет 
Əлиге тарту еткен. Хазірет Əлидің сол Дүлдүлге мініп, талай ерлік көрсет-
кені діни қисса-дастандарда көп жырланған.

Ж
Жақып пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталған пайғамбарлардың 

бірі. Исхақ пайғамбардың ұлы, ал Жүсіп пайғамбардың əкесі. Алланың хақ 
дінін насихаттаған. Он екі ұлы болған. Солардың ішінен Жүсіп пайғамбар-
ды жақсы көрген. Барша йəһудилер Жақып пайғамбардан он екі ұлынан 
тарайды деген дерек бар.

Жаназа – Исламдағы жерлеу рəсімі. Дүниеден өткен адамға тірі пенденің 
төрт қарызы болады. Бірінші ғұсыл құйындыру, яғни жуу, екінші кебіндеу, 
үшіншісі жаназа намазын оқу, соңғысы жерге көму. Жаназа негізгі осы төрт 
мəселені қамтығанымен де, əр халық өзінің салт-дəстүрі бойынша түрліше 
қолдануы мүмкін. Адамды жерлеудегі мəселелер Қасиетті Құран аяттары 
мен пайғамбар хадистеріне қайшы келмесе, жергілікті дəстүрлерге тыйым 
салынбаған. Мысалы: марқұмның жетісін, қырқын, жылын беру секілді.

Жаран – қараңыз. Сахаба.
Жағфар Садық – Жағфари фиқһының негізін қалаушы. Толық аты-жөні – 

Əбу Абдулла Жағфар ибн Мұхаммед əл-Бакир ибн Əли Зейнелабидин (702–
765 жж.). Мəдинада туылған. Шежіре бойынша əкесі жағынан Хазірет Əли-
ге барса, анасы жағынан Хазірет Əбу Бəкірге барып тіреледі. Таухид пен 
фиқһқа қатысты он шақты еңбек жазған.

Жағфар Таяр – Мұхаммед пайғамбардың сахабаларынан. Толық аты-
жөні – Əбу Абдулла Жағфар ибн Əбу Тəліп ибн Əбді Мүтəліп əл-Хашими 
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(590–629 жж.). Пайғамбардың немере ағасы Əбу Тəліптің ұлы, Хазірет 
Əлидің ағасы. Мутə соғысына қолбасшы ретінде қатысқан. Меккеде 
туылған. Исламды алғашқылардан болып қабылдаған. Хабашистанға һиж-
рет еткен. Мутə соғысында Ислам туын ұстаған. Сонда мүшіріктер оның екі 
қолын кесіп тастаған. Сол жерде шейіт болған. Оның қолы шабылған қал-
пы қайтыс болғанын көрген пайғамбар: «Жұмақта Жағфардың екі қанаты 
болады», – деген. Содан бастап Жағфар «Таяр» яғни «қанат бар» деп атала 
бастаған. 

Жаһаннам – Алланы мойындамаушылар мен күнəһарлардың жататын 
жері. Оны кейде тамұқ, тозақ, от деп те атайды.

Жебірейіл – Алла Тағаланың уахиін пайғамбарларға жеткізуші періште. 
Періштелердің ішіндегі үлкені саналады. Қасиетті Құранда Жебірейілді 
Рух, Рухул-құдыс, Рухул-əмин жəне Расул деген аттармен атаған. Мұхаммед 
пайғамбарға ең алғаш рет Хира тауында шынайы бейнесінде таққа отырған 
қалпы көрінген. Содан пайғамбар дүниеден өткенше Алланың аяттары мен 
үкімдерін жеткізіп тұрған. Мұхаммед пайғамбар Миғражға шыққанда да 
қасында Жебірейіл періште болған. Хадистерде Жебірейіл періштенің кей-
де Мұхаммед пайғамбарға Дихия ибн Халифа деген сахабаның бейнесінде 
де келгендігі айтылады. 

Жиһад – Алла жолында, дін тарату мақсатындағы қасиетті соғыс. 
Жиһадқа қатысушыны мұжаһид деп атайды. 

Жуди – Нұх пайғамбардың кемесі тоқтаған тау. Жуди тауы Түркияның 
Оңтүстік-Шығыс жағында, Түркия-Ирак шекарасынан 15 км. қашықтықта, 
Тигр өзені сағасындағы Жизрадан Солтүстік-Шығысқа қарай 32 км. қа-
шықтықта орналасқан. Қасиетті Құранда Нұх пайғамбардың кемесі осы 
Жуди тауына тоқтағандығы айтылған. 

Жүсіп пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталатын пайғамбарлардың 
бірі. Жақып пайғамбардың ұлы. Адамзат баласының ішіндегі ең сұлуы 
болған. Алла Тағала оған түс жору қасиетін берген. Жас кезінде бауырлары 
құдыққа тастап кеткен. Мысырға бара жатқан керуен оны алып кетіп, құл 
ретінде сатқан. Содан Мысырдың бас уəзіріне дейін көтерілген. Түс жору 
қасиетінің арқасында Мысыр халқын аштықтан сақтап қалған. Қасиетті 
Құранның 12-ші сүресі «Жүсіп» деп аталып, оның ең əдемі қисса екендігі 
айтылған.

З
Забур – Алла Тағала тарапынан Дəуіт пайғамбарға түсірілген қасиетті 

кітап. Онда Дəуіт пайғамбардың Алланы мадақтауы, жалынып-жалбары-
нуы, дұға-мінажаттары діни əнмен берілген.

Зəйд ибн Сəбит – Мұхаммед пайғамбардың ардақты сахабаларынан. 
Толық аты-жөні – Əбу Харижа Зйд ибн Сəбит ибн əз-Заххак əл-Ансари 
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əл-Хазражи (615–665 жж.). Мұхаммед пайғамбардың хатшысы болған əрі 
Құран кітабы жинастырыла бастағанда мəтінін түзген. Он бір жасында дін-
ге кіріп, пайғамбардың алдында Құранды үйренген. Арамей жəне йəһуди 
тілі мен жазуын білген. Пайғамбар дүниеден өткеннен кейін Хазірет Əбу 
Бəкір оған Қасиетті Құран аяттарын жинастыруды тапсырған. Хазірет 
Оспанның халифалық кезінде Абдулла ибн əз-Зубейір, Сағд ибн əл-Асам 
жəне Əбдірахман ибн əл-Хариспен бірге Құран аяттарын топтастырған. 
Жəне үшінші халиф тұсында Мəдинада бас қазынашы əрі қазы болған.

Зəйд ибн Харис – Мұхаммед пайғамбардың ардақты сахабаларынан. 
Пайғамбар оны құлдықтан азат етіп, бостандыққа жіберген. Алайда ол қай-
тып кетуді қаламағандықтан да, Алла елшісіне ұл тұтынған. Қасиетті Құран-
да аты аталған жалғыз сахаба («Ахзаб», 37). Бəдір соғысынан бастап, Мута 
соғысына дейінгі барлық ғазауатқа қатысқан. Пайғамбар айнала-төңірекке 
қосын жіберерде қашан да Зəйідті əмір етіп тағайындаған. Мута ғазауатын 
бастап барған əрі сол соғыста шейіт болған.

Зəкəрия пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталатын пайғамбарлардан. 
Хазірет Иса пайғамбардың анасы Мəриямның анасының туған апасының 
күйеуі. Хазірет Мəриям Зəкəрияның қолында тəрбиеленген. Зəкəрия йəһу-
дилерді Хақ дінге шақырған. Қасиетті Құранның 8 жерінде Зəкəрия туралы 
мəлімет берілген.

Зəмзəм – Меккеде Харам мешітінің ішіндегі қасиетті бұлақ. Қағбаның 
жанында. Деректерде зəмзəмнің шығуы Ибраһим пайғамбардың ұлы Ис-
майылдың дүниеге келуімен байланыстырылады. Ибраһим пайғамбар əйе-
лі Хажар босанған уақытта жас сəбиімен бірге бүгінгі Харам мешітінің ор-
нына алып келеді. Күн ыстық болғаннан кейін бала шөлдейді, анасы су із-
деп шарқ ұрып жүрген уақытта, Исмайыл өкшесімен жерді теуіп қалғанда, 
зəмзəм суы шыға келеді. Сондықтан да зəмзəм суы мұсылмандар үшін қасиет-
ті саналады. Зəмзəм суы асқазан-ішек, қан тамыры жəне басқа ауруларға ем 
екендігі анықталған.

Зейнеп – 1. Мұхаммед пайғамбардың сүйікті жары. Мұхаммед пайғам-
бар оған һижреттің алтыншы жылы үйленген. Жахштың қызы Зейнеп пай-
ғамбарға дейін Зəйід ибн Хариске тұрмысқа шыққан болатын. Кейіннен Қа-
сиетті аяттардың қаулысымен пайғамбарға тұрмысқа шыққан. Зейнеп Алла 
елшісінен жиырма хадис риуаят еткен. 2.Мұхаммед пайғамбардың төрт қы-
зының бірі. Анасының аты Хазірет Хадиша. Бойжеткенде Əбул Асқа тұр-
мысқа шыққан.

Зекет – Ислам дінінің бес рүкінінің бірі. Мал-дүниеден жетім-жесірлер-
ге, кедей-кепшіктерге берілетін садақа. Əр мұсылманның байлығы белгілі 
бір есепке жетсе, оған малынан зекет беру парыз саналады. Зекет малдан, 
қаражаттан жəне егіннен беріледі. Олардың мөлшері шариғатпен белгілен-
ген. Жылына бір рет беріледі. Алайда жер-судың зекеті өніміне қарай болады.

Зина – Шариғат бойынша ер мен əйелдің некесіз жақындасуы, ойнас. 
Шариғат бойынша зина жасағандардың жазасы қатаң белгіленген. Егер 
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зина жасаушылар үйленбеген болса, екі жаққа да жүз дүре соғылады. Ал 
үйленген болса, таспен ұрып өлтіру жазасы кесіледі.

Зиннуррейін – Ислам əлеміне Хулəфəи рашидин деген атпен танымал 
болған Хазірет Оспанның лақабы. Хазірет Оспан Мұхаммед пайғамбардың 
Рұқия деген қызына үйленген, ол қайтыс болғаннан кейін Умму Күлсім де-
ген қызын алған. Содан «Зиннурейін» яғни «Екі нұрдың иесі» деген атпен 
танымал болған.

Зікір – Алланы еске алу. Алла Тағала тарапынан тағайындалған кез кел-
ген құлшылық зікір болып есептеледі. Сопылықта белгілі бір тəспілерден 
құралған Алланы ұлықтауға арналған сөздерді зікір деп атайды. Зікірдің 
орындалуына байланысты «жария зікір» жəне «құпия зікір» болып екіге 
бөлінеді.

И
Ибн Аббас – Мұхаммед пайғамбардың немере ағасы. Əл-Аббас, Əбул 

Аббас аттарымен де танымал болған. 619-686 жылдары өмір сүрген. Мұ-
хаммед пайғамбар мен оның сахабалары туралы мəліметтер мен олардың 
айтқан сөздерін топтастыруды ең алғаш қолға алған. Құран ілімі мен Ислам 
тарихын жетік бігендіктен де заманында «Хəрбул-умма» яғни «Үмметтің 
данышпаны» деген лақап атқа ие болған.

Ибраһим – Қасиетті Құранда аты аталған пайғамбарлардың бірі, өзінен 
кейін шыққан барша пайғамбарлардың бабасы. Атақты пайғамбарлар Исхақ 
пен Исмайылдың əкелері. Деректер бойынша бүгінгі араб пен йəһуди халқы-
ның түп атасы. «Халилулла» (Алланың досы), «Хəниф» (Жалғыз Алланың 
жолын ұстанушы) деген аттармен танымал болған. Ежелгі Бабылда дүние-
ге келген. Отқа, жұлдызға, күнге табынушыларға қарсы шығып, Жалғыз 
Аллаға құлшылық етуге шақырған. Əкесі мен басқа да халықтар сыйынып 
жүрген пұттарды сындырған. Сол үшін де оны жазаламақ мақсатымен отқа 
тастаған, алайда Алланың құдіретімен оттан аман-есен шыққан. Исламдағы 
құрбандық шалу, қажылық жасау, сүндетке отыру секілді амалдардың бəрі 
осы Ибраһим пайғамбардан қалған. Меккедегі Бəйтулланы яғни Алланың 
үйін тұрғызған. Бүгінде сол Харам мешітінде «Ибраһим мақамы» деген 
жер бар, деректерге қарағанда сол жер Ибраһим пайғамбардың құлшылық 
ететін орны болған. Сондай-ақ, оның 175 жыл өмір сүріп, Мəдинəтул Ха-
лилға (Палестина) жерленгендігі айтылады. Ибраһим пайғамбар туралы 
мəлімет Қасиетті Құранның 24 жерінде кездеседі.

Ижмағ – Исламдағы фиқһ қайнар көздерінің бірі болып, белгілі бір 
мəселе бойынша ғалым-ғұламалардың бір пікірге келуі, тоқтауы. Пайғам-
бар өзінің хадистерінің бірінде: «Ғалымдар – пайғамбарлардың мирасқор-
лары», – деген. Сондықтан да шариғаттағы даулы мəселелерді ғұламалар 
қарап шығып, белгілі дəрежеде тоқтамға келеді. Ижмағтың басты шартта-
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рының бірі – мұндай құқыққа тек шынайы діндар ғалымдар ғана ие болып, 
олардың келген тоқтамы не шығарған қорытындылары Қасиетті Құран 
аяттары мен пайғамбар хадистеріне қайшы келмеуі тиіс. Ижмағ алғаш рет 
VІІ ғасырдың екінші жартысында пайда болған. Сол заманның атақты ға-
лымдары, яғни «Мəдинаның жеті фақиһы) – Сағид ибн əл-Мусаиб, Уруа 
ибн əз-Зубəйір, Əбу Бəкір ибн Убəйід, əл-Қасым ибн Мұхаммед, Убайдул-
ла ибн Абдулла, Сүлеймен ибн Йасар жəне Хариж ибн Зəйід бірлесіп, бір 
мəселе туралы бір тоқтамға келген. Содан бері Құранда не хадисте ашық 
айтылмаған замана мəселелерін ғалым-ғұламалар ижмағпен шешіп келеді.

Иззи – Ие, яғни Жаратушы.
Икрима ибн Əбу Жəһіл – Мұхаммед пайғамбардың сахабаларынан. То-

лық аты-жөні – Əбу Оспан Икрима ибн Əбу Жəһіл əл-Құрайыши əл-Махзу-
ми (573–636 жж.). Алғашында əкесімен бірге Исламға қарсы шыққан. Бəдір 
жəне Ұһұд ғазауаттарында мұсылмандарға қарсы соғысқан. Мұсылмандар 
Меккені фатх еткен уақытта Йеменге қарай қашқан. Алайда əйелі дінді қа-
былдағаннан кейін ол да келіп, иман келтірген. Исламды қабылдағаннан 
кейін көптеген ғазауаттарға қатысып, бірнеше елдерді фатх еткен. Соңғы 
рет Ярмук соғысына қатысып, сонда шейіт болған. Сол ғазауатта жетпістен 
артық жараланған. 

Илəһи – Тəңірлік, Жаратушылық. 
Имам Ағзам Əбу Ханифа Куфи – Ислам əлеміне аты кеңінен танылған 

фиқһ жəне хадис ілімдерінің білгірі, Имам Ағзам фиқһтық мектебінің 
(мəзһабының) негізін салушы. Толық аты-жөні – Нұғман ибн Сəбит əл-Куфи 
(699–767 жж.). Куфада бай дəулетті, оқымысты отбасында дүниеге келген. 
Өзінің білімінің арқасында «Имам Ағзам» яғни «Ұлы Имам» деген атаққа 
ие болған. Əкесінен қалған бар байлықты ілім үйренуге жұмсаған. Жаста-
йынан Құранды жатқа білген. Кəлəм мен Мантық ілімдерін үйренген. 22 
жасында ирактық атақты ғалым Хаммад ибн Əбу Сүлейменнен дəріс алған. 
Кейін өзі де Куфа мен Басраның ең атақты ғалымы ретінде танылып, көп-
теген шəкірттер тəрбиелей бастаған. Өте қарпайым жəне аса діндар болған. 
Қырық жыл бойына құптан намазының дəретімен таң намазын оқығаны, 
өмірінде елу бес рет қажылық жасағаны туралы деректер бар. 747–748 
жылдары Ирак əкімі ибн Хубайраның қуғындауынан Меккеге кеткен. Кейін 
билік басына Аббасидтер династиясы келгеннен кейін Иракқа қайта келіп, 
ғалымдық ісін жалғастырған. Халифа Мансур (754–775 жж.) Бағдатта қазы 
болуы өтінген, алайда ол бас тартқан. Содан халифқа қарсы шыққаны үшін 
түрмеге тасталған. Сонда дүниеден өткен.

Əбу Ханифа бірінші болып фиқһ ілімінің негізін қалап, оны баптарға 
ажыратып, ретке келтірген жəне кітап ретінде дайындаған. Бірнеше еңбек-
тер жазған. Солардың негізгілері – «Китəбус-салат» (Намаз туралы кітап), 
«Китəбул-Мəнасик» (Қажылық туралы кітап), «Китəбуш-шурут» (Шарттар 
туралы кітап), «Китəбул-фəраиз» (Мирас ілімі туралы кітап), «Китəбул-
əлим уə мутəғəллим» (Ұстаз бен шəкірт туралы кітап), «Китəбул-фиқһул-
əкбəр» (Үлкен фиқһ кітабы) жəне «Китəбул-уəсиға» (Өсиетнама кітабы). 
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Бірнеше шəкірт тəрбиелеген. Олардың басым бөлігі Ислам əлеміне кеңі-
нен тараған. Солардың қатарында Имам Шафиғиға дəріс берген Мұхам-
мед ибн Хасан, «Қазылардың қазысы» деген лақабқа ие болған Əбу Жүсіп, 
атақты фиқһ жəне хадис ілімдерінің білгірі Зұфар ибн Хузаил, бірнеше діни 
еңбектердің авторы Хасан ибн Зийад жəне т.б. ғалымдардың есімдері зор 
құрметпен аталады. 

Имам Ахмет ибн Ханбал – Əһлі сүннеттегі Ханбали мəзһабының не-
гізін қалаушы, діндар ғалым. Ислам əлеміне Имам Ханбал атымен та-
нымал болған (780–855 жж.). Жастайынан дін ілімдеріне қанық болып, 
фиқһ, хадис ілімдерін терең үйренген. Сол заманның атақты ғалымдары 
Əбу Жүсіп пен Имам Шафиғидан дəріс алған. Əһлі сүннет жолын жақтап, 
мұғтазилиттерге қарсы шыққан. 816–833 жж. Бағдатта дəріс беріп, фиқһ 
ілімімен айналысқан. Аббаситтік халифтар Мағмун (813–833 жж.), Муғта-
сим (833–842 жж.) жəне Уасиқтар (842–847 жж.) тұсында мұғтазилиттер 
пікірі ресми көзқарас ретінде қабылданған кезде, көптеген ғалымдар қу-
даланған. Солардың қатарында Ахмет ибн Ханбал да болған. Өз пікірінен 
қайтпағандықтан да екі жыл түрмеде отырған. Түрмеден шыққаннан кейін 
өзінің діни ұстанымын жалғастыра берген. Ислам ақидасы, құлшылық-ғи-
бадаты туралы бірнеше шығармалар жазған. Солардың ішіндегі ең таны-
малы – Алла елшісінің отыз мың хадисін ішіне жинақтаған «Муснад» деген 
еңбегі. 

Имам Əбу Лəйс Самарқанди – Ислам əлеміне танымал фиқһ ілімінің 
білгірі, Қасиетті Құран аяттарын кеңінен талдайтын муфəссир ғалым. То-
лық аты-жөні – Əбу Лəйс Нəсір ибн Мұхаммед ибн Ахмет ибн Ибраһим 
əс-Самарқанди (?–1003 ж.). Хикметті сөздерімен халық арасына кеңінен та-
нымал болған. Бірнеше дін іліміне қатысты бірнеше шығармалар жазған. 
Солардың ішінде «Хизанатул-фиқһ» (Фиқһ қазынасы), «Бустанул-арифин» 
(Ғаріптердің бақшасы), «Тəнбиһул-ғафилин» (Ғапілдерге ескерту) секілді 
еңбектері ел ішіне кең тараған. Сондай-ақ Құран аяттарының мағынасын 
ашуға арналған «Бəхрул-улум» (Ілімдер теңізі) деген еңбегі де бар.

Имам Бағауи – Ислам əлеміне аты шыққан мұхаддис, тəпсірші. Шафиғи 
мəзһабының ірі өкілі. Толық аты-жөні – Əбу Мұхаммед Мухисуннə əл-Ху-
сейн ибн Масғұд ибн Мұхаммед əл-Фəрра əл-Бағауи (?–1112 ж.). Кейде оны 
ибн əл-Фəрра деп те атайды. Жас кезінде шафиғи фақиһы Қаузы Хусейн ибн 
Мұхамед əл-Мəруариззи, Əбу Омар Əбдулуахид əл-Мəлихи, Əбул Хасан 
Əли əл-Жуеини, Əбу Бəкір Жақып əс-Сайрафилардан дəріс тыңдаған. Имам 
Бағауи тəпсір мен хадис іліміне қатысты «Шəрхус-суннə», «Мəсабихус-сун-
нə», «Əл-Жами бəйнəс-сахихан», «Шəрху жəмиғут-Термизи», «Əт-Тəхзиб», 
«Мəлəимəтут-тəнзил» деген еңбектер жазған. Сексен жасына таяған уақыт-
та Мəруəриззда дүниеден өткен.

Имам Ғазали – Ислам жұртының атақты ойшыл-ғалымы. Толық аты-
жөні – Əбу Хамид Мұхаммед ибн Мұхаммед əл-Ғазали. 1058 жылы Хо-
расандағы Тус шаһарында дүниеге келген. Ұзақ жылдар бойына Низамия 
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медресесінде ұстаздық еткен. Өмірінің көп бөлігін Бағдат, Дамаск секілді 
қалаларда өткізген. Өз заманында «Хужжəтул-Ислам» яғни «Исламның 
дəлелі» деген атақ алған ғалымның артында бірнеше шығарма қалған. Со-
лардың негізгілері – «Таһафутул-фəлəсифа» (Философтарды жоққа шыға-
ру), «Ихийəул-´улум əд-дин» (Діни ілімдерді тірілту) жəне «Кимийəи саға-
дат» (Бақыт шарабы). Əһлі сүннет уəл-жамағат ақидасы мен сопылық ілімді 
ғылыми тұрғыдан ұштастырған ғалым ретінде мойындалады. Шығармала-
рында негізінен мұсылман философтарымен, Аристотельдің Шығыстағы 
шəкірттерімен (Фараби, Ибн Сина жəне т.б.) əлемнің жаратылысы, рухтың 
мəселелері жəне т.б. мəселелер бойынша сөз жарыстырған. 1111 жылы дү-
ниеден өткен.

Имам Мəлік – Əһлі сүннет уəл жамағаттағы Мəлики мəзһабының не-
гізін қалаушы, атақты фақиһ, мұхаддис ғалым. Толық аты-жөні – Мəлік ибн 
Анас Əбу Абдулла (713–795 жж.). Мəдинада дүниеге келген. Ислам дінінің 
ілімдерін жетік меңгерген, сондықтан да «Мəдина имамы» деген атқа ие 
болған. Шəкірттер тəрбиелеген. Оның шəкірттерінің арасында шафиғи 
мəзһабының негізін салушы Мұхаммед ибн Ыдырыс Шафиғи (?–820 ж.) 
жəне атақты мұхаддис Мұхаммед Шайбанилар болған. Имам Мəлік Мұха-
мед пайғамбардың өсиеттерін қырық жыл жинақтап, кейін «əл-Муаттағ» 
деген хадистер жинағын жазған.

Имам Исмайыл Бұхари – Ислам əлемінің үлкен ғалымы, хадис ілімінің 
білгірі. «Мұхаддистер имамы», «Хадис ілімінің сұлтаны» деген аттармен 
танымал болған. Толық аты-жөні – Əбу Абдулла Мұхаммед ибн Исмайыл 
əл-Бұхари. 810 жылы шілде айының 21-ші жұлдызында Бұхарада туылып, 
870 жылдың 31-ші қыркүйегінде Самарқандтың жанындағы Хартан қыс-
тағында дүниеден өткен. Əкесі өз заманының мұхаддистарынан болып, 
Мəлік ибн Анастың шəкірті болған. Сауда-саттықпен айналысқан. Имам 
Бұхари 5–6 жасынан бастап, дін ілімдерін, соның ішінде пайғамбардың ха-
дистерін үйрене бастаған. Атақты хадистанушылар – əл-Дахили, Мұхаммед 
ибн Сəлем əл-Бəйкенди, Мұхаммед ибн Жүсіп əл-Бəйкенди, Абдулла ибн 
Мұхаммед əл-Мəснəдилерден дəріс алған. Он алты жасына дейін өз ай-
мағындағы хадистерді жазып алып, содан кейін алыс өлкелерге аттанады. 
825 жылы анасы жəне ағасымен бірге Меккеге келіп, қажылық құлшылығын 
өтеген. Содан ағасы мен анасын еліне қайтарып, өзі Меккеде қалған. Сон-
дағы ғалымдардан сабақ алады. 827 жылы Мəдинаға барып, Ибраһим 
ибн əл-Мунзир, Ибраһим ибн Хамза, Мутриф ибн Абдулла секілді хадис 
ілімінің ғалымдарынан дəріс тыңдаған. Алла елшісінің айтқан сөздерін 
жинау жəне топтастыру мақсатымен сол замандағы ірі өлкелері саналған 
Хижаз, Мекке, Мəдина, Тайф, Жидда, Басра, Куфа, Бағдат, Шам, Мысыр, 
Герат, Нишапур, Рей, Хорасан, Балх, Мары секілді жерлерде болған. Алла 
елшісінің өсиеттерін жинастырып, оларды сахих жəне сахих емес деп екі-
ге бөлген. Пайғамбардың алты жүз мың хадисін жинап, содан жүз мың 
сахих хадисті, екі жүз сахих емес хадисті жатқа білген. Деректерде оның 
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жиырмадан артық еңбек жазғандығы айтылады. Солардың кейбірі біздің 
заманымызға дейін жетіп келген. Олар: «Əл-жəмиғус-сахих», «Əл-əдəб 
əл-муфрəд», «Китəбул-кунийə», «Əт-тарихул-кəбир», «Əт-тарихус-сағир», 
«Китəбул-фəуаид», «Əл-муснəдул-кəбир», «Əл-жəмиғул-кəбир», «Əт-тəф-
сирул-кəбир», «Китəбул-хибə» жəне т.б.

Имам Муслим Нишапури – Ислам əлеміне аты шыққан атақты мұхад-
дис (хадис ілімінің маманы). Толық аты-жөні – Əбул Хусейн Мəслим ибн 
əл-Хажжаж ибн Уарад ибн Кушаз əл-Қушайри əн-Нишапури (821–875 жж.). 
Хадис ілімінің білгірі ретінде Имам Бұхаридан кейін екінші тұрады. Фиқһ 
ілімін де жетік меңгерген. Он екі жасынан хадис іліміне ден қойып, Си-
рия, Хижаз, Мысыр жəне Ирак елдерінде болып, Алла елшісінің өсиеттерін 
топтастырған. Өмірінде пайғамбардың үш жүз мың хадисін жинап, соның 
ішінен он екі мыңын хадис деп атаған жəне өзінің «Сахих» жинағына кіргіз-
ген. Сондай-ақ ол «Əл-Муснəдул-кəбир», «Əл-Əсмəул-кунə» жəне «Китəб 
əулəду сахаба» деген еңбектер жазған.

Имам Хасан Басри – Ислам əлеміндегі ұлық имамдардан. Толық аты-
жөні – Əбу Сағид ибн Абил Хасан Йасар (642–728 жж.). Басрада өмір 
сүріп, сол жерден қайтыс болған. Омар ибн Əбдулəзиздің халифалық (681–
720 жж.) тұсында Басраның қазысы болған. Айналасына ғұламалар топтас-
қан. Заманында оның беделінің жоғары болғаны соншалық, оны барлық 
мəзһаб иелері ұстаз ретінде қадірлеген. Қашан да мұсылмандар арасындағы 
даулы əрі тартысты мəселелерді бейбітшілік жолымен шешуге шақырған.

Имам Шафиғи – Əһли сүннеттегі Шафиғи мəзһабының негізін қалау-
шы, діндар ғалым, фақиһ. Толық аты-жөні – Əбу Абдулла Мұхаммед ибн 
Ыдырыс ибн Аббас əш-Шафиғи (767–820 жж.). Екі жасында анасы Мек-
кеге алып келген. Сонда Құран жаттаған. Меккенің муфтиі муслим Халид 
əз-Занжи мен Мəдинада Имам Ханбалдан тəлім алған. Көп жерлерге сапар 
шеккен. Имам Ағзамның шəкірті Мұхаммед ибн Хасанмен Бағдатта жақын 
араласып, сол жерде өзінің жолын салған. Имам Шафиғидың «Əр-Рисала» 
жəне «Əл-Умм» деген еңбектері бар. 

Иса – Қасиетті Құранда аты аталатын пайғамбарлардың бірі. Оны кей-
де «Иса Мəсіх», «Ибн Мəриям» деп те атайды. Пайғамбарлықтың енуі 
жағынан Мұхаммед пайғамбардан алдын өмір сүрген. Отыз жасқа жет-
кенінде Бəни Исраил қауымына пайғамбар етіп жіберілген. Қасында он екі 
жараны (хауари) болған. Алла Тағала оған алапес аурын жазатын, соқырдың 
көзін ашатын жəне т.б. мұғжизалар берген. Мұсылмандар Иса пайғамбар-
дың Алланың ұлы емес, қайта Алланың елшісі екендігіне, қыз Мəриямнан 
дүниеге келгендігіне, оған Інжіл кітабының түскендігіне жəне оның көкке 
ұшып кеткендігіне сенеді. 

Исмайыл пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталатын жиырма бес 
пайғамбардың бірі. Ибраһим пайғамбардың ұлы. Ибраһим пайғамбардың 
Хажар деген əйелінен дүниеге келген. Деректерде Ибраһим пайғамбардың 
Сара деген бəйбішесінен туылған Исхақ пайғамбардан йəһудилер тараса, 
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осы Исмайыл деген ұлынан бүгінгі арабтардың тарағандығы айтылады. 
Пайғамбарлар тарихына қатысты қиссаларда Исмайыл пайғамбардың өмі-
рі туралы қызықты хикаялар баяндалған. Исламның бесінші шарты – 
қажылықта өтелетін амал-құлшылықтардың басым бөлігі дерлік осы Ибра-
һим мен Исмайыл пайғамбарлардың өмірімен тікелей байланысты. Қасиет-
ті Құран аяттары мен қиссаларда баяндалуынша Ибраһим пайғамбар Ха-
жарға үйленгеннен кейін Исмайыл пайғамбар дүниеге келеді. Бəйбішесі Са-
раның айтуымен сəбилі ананы бүгінгі Араб түбегіне алып келіп тастайды. 
Жапан далаға қалдырылған ана кішкентай сəбиіне су тауып беремін деп, 
Сафа мен Маруа тауларының арасында сағым қуып жеті рет жүгіреді. Сол 
кезде қатты шөліркеген Исмайыл жерді өкшесімен тепкенде, Алланың қа-
лауымен Зəмзəм суы шығады. Сондай-ақ малды құрбандыққа шалу дəстүрі 
де осы Ибраһим пайғамбар мен Исмайыл пайғамбардан қалғандығы айты-
лады. Бұл туралы көптеген шайырлар қалам тербеген. Солардың бірі – ХІІ–
ХІІІ ғғ. өмір сүрген Сүлеймен Бақырғанидың «Исмайыл қиссасы» деген 
дастаны бар. Деректерде Исмайыл пайғамбардың 137 жыл өмір сүргендігі, 
өмірінің соңында Меккеде дүниеден өтіп, анасы Хажардың қасына жерлен-
гендігі айтылады.

Иснад – Əрбір хадистің құжаттық құрылымы. Айтылған сөзді айту-
шымен байланыстыру. Хадисті айтар алдында сол хадисті айтқан, естіген 
адамнан бастап, хадистерді топтастыруға дейінгі барша адамдардың аттары 
бір-бірлеп аталады жəне бұл сол хадистің негізгі құжаты болып есептеледі. 
Ғалымдар сол өсиеттің пайғамбарға қаншалықты тиесілі екендігін осы адам 
аттарына қарап анықтаған. Хадисті айтқан адамдардың өмір сүрген жылда-
ры мен имани қасиеттері шарттарға сəйкес келсе, иснəді дұрыс, яғни хадис 
те дұрыс деп есептеледі.

Исра – Мұхаммед пайғамбардың Миғражға яғни көкке шығардан ал-
дын Құдысқа келуі. Бір түннің ішінде Меккеден шығып, Құдыстағы Ақса 
мешітінде нəпіл намазын оқығаннан кейін ұшқан.

Исрафил – атақты төрт періштенің бірі (Жебірейіл, Микəйіл жəне 
Əзірейілден кейін). Жаратушы Алла бұл періштеге негізі екі міндетті жүкте-
ген. Екі рет сүр үрлеу. Бірінші рет үрлегенінде жер бетіндегі барша жан-жа-
нуар, адамзат баласының бəрі жан тапсырады. Екінші рет үрлегенде Адам 
атадан бастап барша адамзат баласы қайта тіріледі. Содан Ұлы сұрақ-жауап 
басталады.

Исхақ пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталған пайғамбарлардың 
бірі. Үлкен пайғамбар Ибраһимнің бəйбішесі Сарадан туылған ұлы. Риуаят-
тардың оның бүгінгі йəһудилердің түп атасы екендігі айтылады. Деректер-
де Сара тоқсанға келгенде босанған делінеді. Содан атын «Йазхақ» (күледі 
деген мағына береді) яғни, жасы келген кемпірдің босанғанына күледі деп 
қойған. Исхақ пайғамбар Рифқа деген қызға үйленіп, одан Йусу жəне Жақып 
деген екі ұл сүйген. Жақып кейін аталары секілді пайғамбар болған. Исхақ 
пайғамбардың 180 жыл өмір сүргендігі, қабірі бүгінгі Мəдинəтул Халилда 
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(Палестина) екендігі айтылады. Қасиетті Құранның төрт жерінде Исхақ 
пайғамбардың есімі зор құрметпен аталған.

Ихийəул-’улум – Əбу Хамид Мұхаммед ибн Мұхаммед əл-Ғазалидің 
еңбегі. Имам Ғазалидың «Ихийəул-´улум əд-дин» (Діни ілімдерді тірілту) 
деп аталатын бұл еңбегінде дін ілімінің теориялық мəселелері кеңінен қа-
растырылып, Исламдағы сопылық дүниетанымға кеңінен түсінік берілген.

Ихрам – Мұсылмандардың қажылық құлшылығын өтеу кезінде киетін 
арнайы киімі. Ихрамды киген адам Мухрим деп аталып, ол кезде барлық 
күнəлардан сақтанып, қажылық шарттарын толық орындауға міндетті. 
Ихрам киімі ек бөліктен тұрып, бірімен сол иық жабыса, келесі бөлігі белге 
оралады. Қажылықты толық орындап болғаннан кейін шешіледі.

Ихтилаф – Діндегі пікір талас, қарама-қайшылық.

Й
Йағаш – шамамен 9 км. келетін қашықтық бірлігі.
Йəжүж-Мəжүж – Қасиетті Құранда аты аталатын бұзық қауым. Дерек-

терде Ескендір Зұлқарнайынның сол қауым шығып кетпесін деп, үлкен 
қорған салғандығы айтылады. Ал қиямет қайым жақындағанда Йəжүж-
Мəжүж қауымының жер бетін жаулап алатындығы айтылады.

К
Кəлəм – Алла Тағаланың сөзі, яғни Құран.
Кəусар – Жəннəттағы бұлақ немесе хəуіздің аты. Мұхаммед пайғамбарға 

берілген. Діни көзқарасқа қарағанда бұл судың түсі сүттен ақ, дəмі балдан 
тəтті. Ішкен адам қайта шөлдемейді. Қасиетті Құранда «Кəусар» (108-ші 
сүре) деген арнайы сүре де бар. Онда Мұхаммед пайғамбарға Кəусардың 
берілгендігі, сол үшін де Жаратушыға намаз оқып, тəспі айту керектігі баян-
далған.

Кəффарат – Шариғат бойынша орындалмай не оқылмай қалған құл-
шылықтың жазамен қайта өтелуі.

Кебін – мұсылман дүниеден өткенде үстіне жабылатын (оралатын) мата. 
Ер адамдардың кебіні 3, ал əйелдердікі 5 болады. Мəйітті кебінмен жерлеу 
мұсылмандар үшін парыз кифая саналады. Алла жолында шейіт болғандар 
кебінделмейді, үстіндегі киімімен жерленеді.

Кербала – Ирактағы қала. Астанасы Бағдаттан оңтүстік-батысқа қарай 
85 км. қашықтықта орналасқан. Бұл жерде пайғамбардың немересі Хазірет 
Хусейннің мазары бар. 680 жылы осы Кербала маңында Меккеден келе 
жатқан Хазірет Хусейн шейіт болған.

Куфа – Орта ғасырлық шаһардың аты. Ол жерден Ислам əлеміне белгілі 
көптеген ғалымдар шыққан. Бүгінгі Ирактың территориясында орналасқан.
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Күнə – шариғат шарттарына қайшы амал немесе ақидаға қарсы жасалған 
іс-əрекет. Ислам түсінігі бойынша ең үлкен күнə – Аллаға серік қосу. Бұл 
күнə кешірілмейді. Бұдан басқа да ата-анаға қарсы шығу, адам өлтіру, ұр-
лық, сиқырлықпен айналысу секілді үлкен күнəлар да бар. Алайда бұлар 
Аллаға истиғфар етумен кешірілуі мүмкін. Себебі Алланың бір сипаты – 
күнəларды кешіруші. Ислам ғұламалары үлкен күнəларды үш жүзге дейін 
жеткізген. Ал кіші күнəлардің есебі жоқ десе де болады.

Қ
Қабыл – Адам атаның үлкен ұлы. Адам ата мен Хауа анадан алғаш бір 

ұл, бір қыз дүниеге келеді. Ұлдың аты – Қабыл, қыздың аты – Ақлима. Хауа 
ана екінші рет босанғанда тағы егіз босанып, олардың атын Əбіл жəне 
Лəбуза деп атайды. Адам ата Алланың қалауымен Қабылды Лəбузаға, ал 
Əбілді Қабылдың сыңары Ақлимаға үйлендірмекші болады. Алайда Лəбуза 
сұрықсыздау болғаны үшін Қабыл оған үйленуден бас тартып, өзінің сыңа-
ры Ақлиманы таңдайды. Адам ата онда Аллаға құрбандық беруін сұрайды. 
Кімнің құрбандығы қабыл болса, сол Ақлимаға үйленеді дейді. Қабыл егін-
ші болғандықтан, өз егінінің жаманын алып келеді, ал Əбіл малдарының 
ішіндегі семізін таңдайды. Алла Əбілдің құрбандығын қабылдайды. Содан 
Қабыл мен Əбілдің арасындағы дұшпандық басталып, Қабыл інісі Əбілді 
өлтіреді. Адамзат тарихында ең алғаш Қабыл адам өлтіргендіктен де, жер 
бетіндегі барша адам өлтірудің күнəсі соған тиеді деген сөз бар.

Қабір азабы – адам баласының дүниеден өте салысымен қабірде алғаш 
кездесетін кіші сынағы. Оны кейде «Азабул-қабр» немесе «Азабул-бəрзах» 
деп те атайды. Адам баласын қабірге көмгеннен кейін Мəңкүр-Нəңкүр екі 
періште келіп, алғашқы сұрақтарды қояды. Содан кейін ол пенденің қайда 
баратындығы белгілі болып, қиямет қайымға дейін өзінің амал-əрекетіне 
байланысты жазасын алып жатады. Сондықтан да пайғамбар: «Қабір – жəн-
наттан бір бақша немесе тозақтан бір шұңқыр», – деген.

Қағба – Ислам дініндегі ең киелі жер. Кейде оны «Бəйтулла» яғни 
«Алланың үйі» деп те атайды. Əлемдегі ең үлкен мешіт саналатын Ха-
рам мешітінің қақ ортасында орналасқан. Ұзындығы 15 метр, ені 10х12. 
Қағбаның сырты қара матамен (кисуа) оралып, оған Қасиетті Құранның 
Мекке жəне қажылыққа қатысты аяттары жазылып қойылады. Қағбаның 
сыртқы батыс жағында көктен түскен қара тас бар. Оны «Хəжəрул-əсуад» 
деп атайды. Солтүстік-шығыс жағында жерден екі метрдей биіктікте есік 
орналасқан. Діни риуаяттарға қарағанда Қағба Шис пайғамбар тұсында 
құрылған, Ибраһим пайғамбар тарапынан жөнделген жəне Мұхаммед пай-
ғамбар арқылы кəпірлерден тазартылған. 624 жылдан бері əлемнің барша 
мұсымандары осы Қағбаға қарап намаз оқып келеді.

Қадыр түні – Рамазан айының соңғы он күндігінде, соның ішінде тақ 
күндері (21, 23, 25, 27, 29) келетін қасиетті түн. Ислам ғұламаларының 
көбісі оның Рамазан айының 26-нан 27-не қараған түн деп білген. Қасиетті 
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Құранның 97-ші сүресі «Қадыр» деп аталып, тікелей осы қасиетті түнге ар-
налған. Қадыр түні алғашқы Құран аяттары түскен. Сондықтан да Рамазан 
айын кейде Құран айы деп жатады. Қадыр түні мұсылмандар таң атқанша 
ұйықтамастан құлшылықпен өткізуге тырысады. Себебі сол түні көктен 
Жебірейіл періште бастаған сан мыңдаған періштелер түсетіндігі айтылған. 
Əрі сол түнде өтеген құлшылық мың айдың сауабына тең деп есептеледі.

Қажылық – Ислам дініндегі мұсылманға міндетті болып саналатын 
бесінші рүкін. Алайда бұл парыз барша мұсылманға қатысты емес, мал-
мүлкі, қаражаты бар бақуат мұсымандарға қатысты. Шамасы келген адам 
өмірінде бір рет қажылық жасауға міндетті. Қажылықтағы басты құлшы-
лықтар – Алланың үйі болып есептелетін Қағбаны зиярат ету, Сафа мен 
Маруа тауларының арасында жүгіру, шайтанға тас ату, Арафатта тұру. 
Қажылықтың негізгі шарттары 632 жылы Мұхаммед пайғамбардың «Қош-
тасу қажылығында» белгіленіп берілген. Бүгінгі зияратшылар сол дəстүрдің 
негізінде құлшылық етеді.

Қиямет – Бұл дүниенің соңы, ақыры. Оны кейде ақирет деп те атай-
ды. Ақиретте халықтың бəрі тік тұрып сұрақ-жауапқа тартылатындықтан 
да оны кейде «қиямет» яғни тік тұру, орнынан тұру деп атайды. Қияметте 
бүкіл адамзат баласының тағдыры шешіліп, əркім өз амылына қарай жұмақ 
не жаһаннамға қарай жол тартады.

Құптан – Ислам шариғаты бойынша күнде оқылатын бес уақыт намаз-
дың соңғысы. Уақыты қараңғы түскеннен бастап, бамдат намазына, яғни 
таң атқанша жалғасады. 4 бас парыз, 2 бас сүннет жəне 3 бас уəжіптен тұрады.

Құрайыш – Араб түбегін мекендеген тайпа. Ежелде жаз маусымында 
Шам, қыста Йемен жұртында көшіп-қонып жүрген. Мұхаммед пайғамбар 
осы Құрайыш тайпасының Хашим руының өкілі. Қасиетті Құранның 106-
шы сүресі «Құрайыш» деп аталады. Онда бұл тайпаның қысы-жазы көшу 
бейбітшілігі болғандығы, Алланың өзі оларды аштықтан тамақтандырып, 
қауіп-қатерден өзі аман сақтағандығы айтылады. Сондай-ақ Құрайыш тай-
пасы Исламның саяси тарихында да көп рөл ойнағандығы тарихи деректер-
де кеңінен жазылған.

Құтба – Мешіттерде жұма намазынан бұрын жəне айт намазынан кейін 
айтылатын үгіт-насихат. 

Қыбла – Мұсымандар намаз оқыған уақыттарда жүзін бұрып тұратын 
бағыт. Мұсылмандар үшін қыбла Меккедегі Қағба болып есептеледі. Ис-
ламның алғашқы жылдары Құддыс (Йерусалим) жаққа қарап оқыған, кейін 
624 жылы арнайы Құран аятымен («Бақара», 144) қылба Қағба болып өз-
гертілген. Орта Азия халқының қыбласы батыс тарап. Себебі Мекке сол 
жақта орналасқан. Алайда мұсылмандар қай жерде болмасын, бəрі Меккеге 
қарап намаз оқиды.

Қырағат – Қасиетті Құран аяттарын тəжуидпен, белгілі бір мақаммен 
оқу. Тілəуəттен айырмашылығы – Құран аяттарынан басқа өлең-жырларды 
да өз əуенімен оқуды қырағат десе, ал тілəуəт деп тек Құран аяттарын ғана 
мақаммен оқуды айтады.
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Л
Лəбуза – Адам атаның екінші ұлы Əбілдің сыңары. Адам ата мен Хауа 

анадан алғаш бір ұл, бір қыз дүниеге келеді. Ұлдың аты – Қабыл, қыздың 
аты – Ақлима. Хауа ана екінші рет босанғанда тағы егіз босанып, олардың 
атын Əбіл жəне Лəбуза деп атайды.

Лəухул-мəхфуз – Адамзат баласының тағдыры жазылған үлкен кітап. 
Діни риуаяттарда оның ақ дүрден жасалып, ұзындығы жер мен көктің ара-
лығындай, ені шығыс пен батыстың ара қашықтығындай, екі беттен тұра-
тындығы айтылады. Оның қасында жазу қаламы болып, оның да үлкендігі 
Лəухке сай келетіндей. Ол үлкен бір періштенің көкірегіне орнатылған бо-
лып, үстіңгі жағы Аршыға байланған. Алла Тағала Лəух пен қаламды жа-
ратып, қияметке дейінгі болатын барша нəрсені, тағдырды жазып қойған.

Лұқман хакім – Қасиетті Құранда аты аталатын ойшыл-данышпан. 
Оның əулие не пайғамбар екендігі туралы талас бар. Деректерде оның Ад 
қауымында өмір сүргендігі, сонда мың жыл жасағандығы айтылады. «Лұқ-
ман хакім айтыпты» деген өнегелі өсиеттер халық ауыз əдебиетінде жиі кез-
деседі. Қасиетті Құранда «Лұқман» деген сүреде Лұқман хакімнің ұлына 
айтқан өсиеттері кеңінен қамтылған. 

Лұт – Қасиетті Құранда аты аталатын пайғамбарлардың бірі. Хазірет 
Ибраһим пайғамбармен бір заманда жасаған. Месопатамияда туылған, ке-
йіннен Палестинаға келген. Өз қауымын Хақ дінге шақырған, алайда халық 
оны қабылдамаған. Деректерде Лұт қауымының бұзылғандығы соншалық, 
жаман істердің кең етек алғандығы айтылады. Сонда Алла Тағаладан Лұтқа 
қаланы тастап шығу туралы қаулы келеді. Лұт пайғамбар қаланы тастап 
шыққанда ондағы халықтың бəрі апатқа ұшырайды. Лұт пайғамбар туралы 
мəлімет Қасиетті Құранның 17 жерінде кездеседі.

М
Махмуд – Ежелгі Йемен патшасы Əбраһаның жорыққа шыққанда мі-

нетін пілі. Деректерде Йемен патшасы Əбраһа Санға қаласына Қулайыс де-
ген үлкен шіркеу тұрғызады. Алайда оның салған шіркеуіне ешкім де зиярат 
етіп келмейді. Ол Қағбаны қиратсам, сонда барып тауап етіп жүрген ха-
лық менің шіркеуіме зиярат етіп келетін болады деп ойлап, үлкен əскермен 
жолға шығады. Алайда Меккеге жақындай бергенінде Алланың қалауымен 
көктен белгісіз құстар пайда болып, оның үлкен қосынын опат етеді. Өзі 
де сонда қайтыс болады. Бұл оқиға Қасиетті Құранның 105-ші яғни «Піл» 
сүресінде қысқаша баяндалған.

Махшар – Қиямет қайымда барша адамзат баласының жиналатын күні. 
Ақыр заманда Исрафил періште сүрін алғаш үрлегенде жер бетіндегі барша 
адамзат қайтыс болады. Екінші рет үрлегенде Адам атадан бастап қияметке 
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дейінгі адамның бəрі қайта тіріледі. Сол кезде үлкен сұрақ-жауап басталып, 
əркімнің бұл дүниедегі істеген амал іс-əрекетіне байланысты жаза тағайын-
далады. Сол күнді махшар күні деп атайды.

Мəзһаб – Исламдағы шариғат яғни діни-құқықтық мектептері. Бұл ді-
ни-құқықтық мектептер 8–9 ғасырлардан бастап қалыптаса бастады. Əһлі 
сүннет уəл жамағат жолында атақты төрт мəзһаб бар. Олар: Ханафилік, Ша-
фиғилық, Ханбалилік жəне Мəлікилік. Ислам ғұламалары тарапынан бұл 
мəзһабтардың бəрі де дұрыс жол деп бекітілген. Бұл мəзһабтар шариғат 
мəселелері төңірегінде, онда да құлшылықтағы сүннеттер мен əдептер-
де ғана айырмашылық болғанымен де, ақида жағынан бəрі де бір пікірге 
тоқтайды. Ал ақида жағынан алшақтық болған ағымдарды фирқа (секта) 
деп атайды.

Мəймуна – Мұхаммед пайғамбардың соңғы үйленген əйелі. Толық аты-
жөні – Мəймуна (Бəрра) бинт əл-Харис бинт Хазн əл-Хилалие (590–659 не 
669 жж.). Алғашқы аты Бəрра болатын, алайда пайғамбар оны Мəймуна деп 
өзгерткен. Алла елшісінен жетпіс алты хадис риуаят еткен.

Мəкрүһ – шариғат үкімдерінің бірі. Дін тарапынан қатты істеуге тыйым 
салынбаса да, мұсылманның істеуі орынсыз, əдепсіз саналады. Дəрежесі 
жағынан харамнан кейін тұрады. Күнəсінен қорқып орындамаған адам са-
уапты, ал істеген адам күнəһар болады.

Мəлəкут – Алланың илəһи сырларының, сондай-ақ идея мен шешім-
дерінің жоғарғы əлемі. Құранда мəлəкут сөзі Алланың ұлық билігі мағы-
насына да келген, жəне жердегі биліктен тіптен өзгеше екендігі айтылған.

Мəриям – Қасиетті Құранда аты аталатын киелі аналардың бірі. Иса 
пайғамбардың анасы. Əкесі Имран, анасы Ханна болған. Олар ерте қай-
тыс болғаннан кейін əпкесінің күйеуі Зəкəрияның қолында тəрбиеленген. 
Алла Тағаланың құдіретімен Иса деген ұл тапқан. Қасиетті Құранның 19-
ші сүресі «Мəриям» деп аталады. Ислами əдебиеттегі басты кейіпкерлердің 
бірі. Сүлеймен Бақырғанидың (ХІІ ғ.) «Бибі Мəриям» деген дастаны бар.

Мəһір – Неке қиылған кезде ер адамның əйеліне алып беретін сыйлығы. 
Мəһір діни некенің басты шарты болып есептеледі. Ондағы мақсат, егер 
əйелдің күйеуі қайтыс болып, жесір қалатын болса немесе жолдасы талақ 
ететін болса, сол уақытта əйелі сол мəһірді материалдық қажеттілігіне жұм-
сайды. Көлемі мен құнына қарамастан күйеуі тарапынан берілген кез кел-
ген сыйлық мəһір болып табылады. Алайда ең аз мөлшері 30 гр. күмістің 
құнынан кем болмауы тиіс.

Мəшəриқул-əнуар – Атақты мұхаддис Радиуддин Сағанидың (?–1252 
ж.) пайғамбардың сахих хадистері негізінде жазған еңбегі. Толық атауы – 
«Мəшəриқул-əнуəрин-нəбəуия».

Мəдина – Бүгінгі Сауд Арабиясының солтүстік-батыс жағында орна-
ласқан қала. Оны кейде «Мəдинəтун-нəбəуия» яғни «Пайғамбар қаласы», 
«Мəдинəту мунəууəрə» яғни «Нұрлы Мəдина» деп те атайды. Ежелгі ата-
уы – Йасриб. 622 жылы мұсылмандар Меккеден Мəдинаға һижрет еткен 
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күннен бастап, Мəдина діни орталық ретінде мойындалған. Мұхаммед 
пайғамбардың қабірі сонда. Мұсылмандар үшін ардақты болып есепте-
летін «Мəсжидун-нəбəуи» яғни «Пайғамбар мешіті» де сол қалада. Қажыға 
барған мұсылмандар Меккеде қажылық шарттарын орындап болғаннан 
кейін, көбінесе осы Пайғамбар мешітіне соғып, Алла елшісін зиярат етеді.

Мекке – Бүгінгі Сауд Арабиясының батысында, Қызыл теңізден 80 км. 
қашықтықта орналасқан мұсылмандардың қасиетті қаласы. Оны кейде 
«Уммул-Құрра», «Уммул-мəдəин» яғни «Қалалар анасы» деп те атайды. 
Құранда бұл ата «Бəккə» болып кездеседі. Мұхаммед пайғамбарға түскен 
сүрелердің басым бөлігі (114 сүренің 86-сы) осы шаһарда түскен. «Бəйтул-
ла» яғни «Аланың үйі» делінетін Қағба осы қаладағы Харам мешітінде. Мұ-
хаммед пайғамбар осы қалада туылған жəне өзінің алғашқы үгіт-насихатта-
рын осында бастаған. 622 жылы Мəдинаға һижрет еткен. 630 жылы Мекке 
мұсылмандар тарапынан фатх етілген. Сол күннен бастап бұл шаһар Ислам 
əлеміндегі қасиетті жер саналып келеді.

Миғраж – Мұхаммед пайғамбардың көкке шығуы. Бұл Алла елшісінің 
өзіне тəн мұғжизаларынан саналады. Қасиетті Құран аяттары мен пайғам-
бар хадистеріне қарағанда Мұхаммед пайғамбар бір түннің ішінде пырақ 
атқа отырып, Меккеден Құдыс шаһарына барған (исра). Сондағы Ақса 
мешітінде нəпіл намазын оқып болып, жеті қат көкке көтерілген. Қас-қағым 
сəтте жеті тамұқ пен сегіз жəннатты көрген, əрі сондағы пайғамбарлармен 
кездескен, Жаратушымен өте жақын қашықтықта (қаба қаусеин) болған. 
Пайғамбар осы сапарында бес уақыт намазды алып қайтқан делінеді. Мұ-
сылмандар Режеп айының 27-ші күнін «Миғраж түні» деп атап, осы түнді 
құлшылық-ғибадатпен өткізуге тырысады. Миғраж оқиғасы туралы көп-
теген ақын-шайырлар қалам тартқан. Түркі шайыры Сүлеймен Бақырға-
нидың (ХІІІ ғ.) «Миғражнама» деген дастаны бар. Сондай-ақ ХІV ғасырда 
өмір сүрген Бұрһануддин Рабғұзидың «Пайғамбарлар тарихында» да осы 
миғраж оқиғасына кең орын берілген. ХІХ–ХХ ғғ. өмір сүрген Шəді Жəң-
гірұлының «Сияр шəриф» шығармасында «Миғражнама» тақырыбы кеңі-
нен жырланған.

Микəйіл – Атақты төрт періштенің бірі (Жебірейіл, Əзірейіл жəне Исра-
филден кейін). Дүниені материалдық жағынан қамтамасыз етуге бұйы-
рылған. Діни сенімдерде оның Алла Тағала Адамға сəжде жасаңдар деген 
уақытта, Жебірейілмен бірге алғаш сəжде жасағандығы, Мұхаммед пайғам-
бардың жас кезінде көкірегін жарып, жүрегін тазалағаны, Бəдір соғысында 
мұсылмандарға көмектесу үшін жерге түскендігі айтылады.

Мина – Қажылық рəсімі орындалатын жер. Мекке мен Мұздалифаның 
арасында, Харам мешітінен солтүстік-шығысына қарай 7 км. қашықтықта 
орналасқан. Қажылықтағы шайтанға тас ату, құрбандық шалу секілді рəсім-
дер сол төңіректе өтеді.

Михраб – Мешіттің қыбла жағына жасалатын имамның құлшылық 
ететін орны. Исламның алғашқы дəуірлерінен бастап барлық мешіттерде 
михрабқа арнайы орын белгіленіп келеді.
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Муаззин – Мешітте азан айтып, намазға шақыратын адам. Халық оны 
көбінесе азаншы деп атайды. Муаззиннің үш міндеті бар: адамдарды на-
мазға шақырады, имамды шақырады жəне намаздың басталғанынан хабар 
береді. Ислам əлемінде ең алғашқы муаззин – пайғамбардың азаншысы 
Білəл Хабаши болған. 

Муəххид – Алланың Барлығына һəм Бірлігіне иман келтіріп, иман 
куəліктерін жүрекпен бекіткен пенде.

Мұғжиза – Алла Тағала тарапынан пайғамбарларға берілетін ерекше 
қасиет. Əулиелерге берілетін ерекшелік керемет деп аталса, дінсіздер мен 
имансыздардың көрсеткен ерекшеліктері сиқыр деп аталады. Жаратушы 
əр пайғамбарға заманына лайықты мұғжизалар беріп отырған. Олар ха-
лықты Хақ дінге шақыруда мұғжизаны кеңінен қолданған. Мысалы, Мұса 
пайғамбарға аса таяқ берген, ол таяғын тастағанда ол аждаһаға айналып 
шыға келген. Иса пайғамбар алапес, соқыр ауруларды жазса, Жүсіп пайғам-
барға түс жору қасиетін берген. Мұхаммед пайғамбардың айды екіге бөлуі 
(шаққул-қамар), қасиетті Құранның түсуі секілді т.б. ерекше қасиеттері де 
мұғжиза деп аталған.

Мұнапық – Иман куəлігін тілімен айтқанымен де, жүрекпен бекітпеген 
екі жүзді. Жұрттың көзінше діндар болып көрінгенімен де, шын мəнісінде 
Алланың Барлығы мен Бірлігіне, Мұхаммедтің шынайы пайғамбар екеніне 
күдікпен қарайды. Сондықтан да мұнапықтар Қасиетті Құранда сыналған. 
Пайғамбар өз хадистерінде мұнапықтың үш белгісін ашып айтқан: жалған 
сөйлеу, уəдеде тұрмау жəне аманатқа қиянат жасау.

Мұнара – Мешіт пен медреселердің жанына салынатын үлкен құрылыс. 
Муаззин сол мұнараға шығып, азан айтып, халықты бес уақыт намазға 
шақыратын болған.

Мұса – Қасиетті Құранда аты аталған үлкен пайғамбарлардың бірі. Мұса 
пайғамбарға көктен «Тəурат» кітабы түскен. Алла Тағаламен сөйлескендік-
тен де, Мұса «Кəлимулла» (Алламен сөйлесуші) деп те атайды. Мысырда 
дүниеге келген. Сол заманның ең жауыз патшасы Ферғауынды Хақ дінге 
шақырған. Алла Тағала Мұса пайғамбарға бірнеше мұғжиза берген. Сол 
Алла берген мұғжизаның арқасында қалтасынан қолын шығарғанда жалты-
райтын, қолындағы аса таяғы аждаһаға айналатын болған. Хазірет Шұғайып 
пайғамбардың екі қызына үйленген. Алла Тағала Хақ дінді насихаттауда 
Мұса пайғамбарға ағасы Харунды көмекші етіп берген. Алайда Ферғауын 
оның үгіт-насихатына құлақ аспастан, оны қудалаған. Сонда Мұса пайғам-
бар йəһудилерді ертіп, Ніл өзенін кешіп өтіп, бүгінгі Таяу Шығысқа алып 
келіп қоныстандырған. Ізінен қуып келе жатқан Ферғауын мен оның қалың 
қолы Ніл өзеніне шөгіп, ғарық болған.

Мұсхаф – Беттелген (жазылған) Құран. Хазірет Əбу Бəкірдің халифа-
лық кезінде Құран алғаш рет киік терісінен жасалған беттерге жазылған. 
Осы Мұсхафтың негізінде Хазірет Оспанның көшірткен Құран нұсқалары 
Мұсхафтар деп аталған. Бұл күнде де Мұсхаф Құранның синонимі ретінде 
қолданыла береді.
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Мұхаддис – пайғамбардың айтқан сөздерін, істеген істерін жəне жасаған 
амалдарын, яғни хадистерін жинаған, топтастырған жəне сол өсиеттерге 
түсінік берген ғалымға қарата айтылады. Пайғамбардың өсиеттерін тереңі-
нен зерттеп, оны жеткізушілер туралы (рауиларын, иснадтарын анықтап) 
мəліметтер қарастырып, сол хадистің шын мəнісінде пайғамбарға қатыс-
тылығын анықтап (сахих, заиф, хасан), сондай-ақ пайғамбар өсиеттеріне 
кең көлемде түсінік берген ғалымдар шоғырын мұхаддистер деп атаған. Ис-
лам əлемінде мұхаддистер көптеп саналады. Солардың ішінде Имам Бұха-
ри, Имам Муслим, Имам Термизи, Əбу Дəуіт, Ибн Мажа секілді ғалымдар-
дың есімдері зор құрметпен аталады.

Мұхаммед ибн Абдулла – Алла Тағала тарапынан барша əлемге жі-
берілген соңғы елші, Ислам дінінің ардақты пайғамбары. 571 жылы Мек-
кеде туылып, 632 жылы Мəдинаде дүниеден өткен. Құрайыш тайпасының 
Хашим руынан. Əлеуметтік жағынан орташа отбасыда туылғанымен де, 
Мекке ақсүйектеріне жақын əулеттен болған. Əкесінің аты – Абдулла, пай-
ғамбар дүниеге келместен бұрын дүниеден өткен. Алты жасқа келгенінде 
анасы Əмина қайтыс болған. Содан атасы Əбдімүтəліптің қолында тəрбие-
ленген. Атасы дүниеден өткеннен бастап немере ағасы Əбу Тəліптің қолын-
да ержеткен. Жиырма бес жасқа келгенінде Хадишаға үйленген. Одан Аб-
дулла, Қасым деген екі ұл жəне Зейнеп, Рұқаия, Үммү Күлсім, Фатима деген 
төрт қыз сүйген. Ұлдарының бəрі жастай шетінеген.

Қасым бірінші туылған баласы. Меккеде туылған. Пайғамбарлық кел-
мей тұрғанда 2 жаста қайтыс болған.

Абдулла пайғамбарлық келгеннен кейін дүниеге келген.
Үшінші ұлы Ибраһим Мариям анамыздан дүниеге келді. Хижраның 

8 жылында туылып, сол жылы қайтыс болады.
Фатимадан өзге 3 қызы Пайғамбарымыздан алдын қайтыс болған. Зей-

неп қыздардың үлкені. Ол дүниеге келгенде Пайғамбарымыз 30 жасында 
еді. Хадиша анамыздың сіңлісінің баласы Əбу əл-Аса ибн Рабиға тұрмысқа 
шыққан.

Рұқия екінші қызы. Ол дүниеге келгенде Пайғамбарымыз 33 жасында 
болатын. Оспан ибн Аффанға тұрмысқа шығып, Бəдр соғысы кезінде қай-
тыс болған.

Фатима үшінші қызы. Ол дүниеге келгенде Пайғамбарымыз 41 жасында 
болатын. 15 жасында Алиге тұрмысқа шыққан.

Үммү Күлсім төртінші қызы. 
Мұхаммед (Алланың оған сəлемі болсын) 63 жыл ғұмыр кешіп, соның 

23 жылында хақ дінді насихаттаған. Оған Алланың кітабы Құран үзік-үзік 
қалпында 23 жыл бойына түскен. 622 жылы Меккеден Мəдинаға һижрет ет-
кен. Сонда алғашқы ислами мемлекеттің негізі қаланған. Дін тарату жолын-
да бірнеше ғазауаттарға қатысқан. Мұхаммед (Алланың оған сəлемі бол-
сын) барша адамзат баласына мейірім пайғамбары болып жіберілгендіктен 
де, барша халықты Бір Алланың хақ, ал өзін Алланың құлы əрі елшісі деп 
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иман келтіруге, Жаратушыға құлшылық-ғибадат етуге, жамандық істерден 
аулақ болып, игі істер мен жақсы амалдарды жасауға бұйырған. Сондай-ақ 
қайырымды, мейірімді болуға, кісі ақысын жемеуге, жалған, өтірік айтпау-
ға жəне т.б. адами қасиеттерді аяқ асты етпеуге шақырған. Оның атырапы-
на жиналған жарандары сахабалар деп аталған. Олар пайғамбар дүниеден 
өткеннен кейін де Хақ дінді насихаттап, пайғамбар өсиетіне берік болған. 
Мұхаммед пайғамбар араға он жыл салып, қасына 100 мыңға тарта жаран-
дарын ертіп, соңғы қажылығын өтеу үшін Меккеге келді. Сонда Ислам та-
рихында ерекше орны бар «Қоштасу қажылығын» жасады. Бұл қажылықта 
пайғамбар өзінің 23 жыл бойына Алланың үкімін жеткізгенін, мұсылман-
дар Алланың кітабы мен пайғамбардың өсиетіне берік болса, тура жолдан 
таймайтынын нықтап жеткізді. Меккеде біраз күн болып, Мəдинаға келді. 
Сол жылы алпыс үш жасына қараған шағында 632 жылы Мəдина шаһарын-
да дүниеден өтті. Пайғамбар дүниеден өткенімен де оның жеткізген Ислам 
діні күн сайын айнала-төңірекке тарала бастады. Алғашқы төрт əділ халиф 
тұсында көктен енген Қасиетті Құранды біріктіру жағы қолға алынды. Көп 
уақыт өтпестен пайғамбардың айтқан өсиеттері мен жасаған амалдарын 
жинау жағына баса назар аударылып, мұхаддистер хадис ілімінің негізін қа-
лады. Мұхаммед пайғамбардың уағыздаған Хақ дінін бұл күнде бір жарым 
милардтан артық адам ұстанады. Бұл да болса, соңғы діннің мəңгілік өмір-
шеңдігінен хабар берсе керек.

Мұхаммед ибн Əбу Бəкір – Мұхаммед пайғамбардың сахабаларынан. 
Алғашқы мұсылмандар халифы Хазірет Əбу Бəкірдің ұлы. Толық аты-
жөні – Əбул Қасым Мұхаммед ибн Əб Бəкір əс-Сыддық Абдулла ибн Оспан 
əл-Құрайыши əт-Тайми (?–658 ж.). Кейіннен Мысыр əкімі болған.

Мұхаммед ибн Əт-Термизи – Ислам əлеміне белгілі мұхаддис. Толық 
аты-жөні – Əбу Иса Мұхаммед ибн Иса ибн Саура ибн Мұса ибн Заххак 
Сулəми Буғи Термизи (824–892 жж.). Термиздің қасындағы Буғ қыстағында 
дүниеге келген. Жастайынан ілім үйренген. Самарқанд, Бұхара жəне Мары 
шаһарларында көптеген ғалымдардан дəріс алған. Нишапурда Имам Бұхари-
мен кездесіп, сұхбаттасқан. Сондай-ақ Имам Муслим мен Имам Əбу Дəуіт-
пен де пікір алысқан. Хадис іліміне «хасан» (жақсы) хадис деген анықтама 
кіргізген. Бұған дейінгі хадистер рауиы мен иснадына байланысты «сахих» 
(дұрыс) жəне «заиф» (əлсіз) болып классификацияланған болса, осы Имам 
Термизи «сахих» пен «заиф» тың ортасындағы хадистерге «хасан» деп 
анықтама берген. Оның «Əж-Жəмиғу сахих» (немесе «Сунəни Термизи») 
еңбегі хадистану іліміндегі шоқтығы биік еңбектерден саналады. Сондай-ақ 
Имам Термизидің «Шəмəили нəбəуия», «Китəбуз-зуад», «Əсмəус-сахаба», 
«Əл-əсмəул-кунə, «Китəбул-илəл» деген еңбектері бар.

Мұһажир – Мұхаммед пайғамбарға еріп Меккеден Мəдинаға көшіп 
барған мұсылмандар. Сондай-ақ Меккеден Хабашистанға көшіп, одан қай-
тып Мəдинаға келген сахабаларды да мұһажир деп атаған. Олар хақ дінге 
шынайы иман келтіргендіктен де, барша мал-мүлкін, үй-жайын, тіпті отба-
сын тастап, Мəдинаға келген. Сонда жергілікті халық яғни ансарлар олар-
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мен өздерінің мал-мүлкімен бөліскен. Халифаттық дəуірлерде мұһажир-
лердің дін тарату мен Алланың дінін насихаттаудағы ерліктері ескеріліп, 
көптеген жеңілдіктер берілген.

Мүмін – Исламның алғашқы жылдарындағы Мəдина үмметінің өкілі. 
Шариғат шарттарын толық орындаған пенде мұсылман деп аталған. Ал-
ғашқы жылдары екі атау екі мағынада қолданылғанымен де, кейіннен мұ-
сылман мен мүмін сөздері сіңісіп, иман келтіруші деген мағынаға ие болған. 
Ислам ғұламалары бұл атауға бірнеше анықтама берген. Əһлі сүннет уəл 
жамағат ғұламалары мүмін дегенде шынайы жүрекпен сенетін, шариғат 
шарттарын шын ықыласымен жасайтын пендені атаған.

Мүңкір-Нəңкүр – Адамзат баласы дүниеден өткенде қабірде сұрақ-жа-
уап алатын екі періштелер. Қабірге кірген пендеден дінін, кітабын, қыбла-
сын сұрап, алғашқы сынақты алады. Осы сұрақтарға жауап берген пенденің 
қабірі қияметке дейін кең болып тұрады, ал сұрақтарға жауап бере алма-
ған күнəһар пенденің қабірі, керісінше, тар болып, мəйітті қиямет қайымға 
дейін қысып тұрады. Мүңкір-Нəңкүр аттары Қасиетті Құран аяттарында 
кездеспегенімен де, пайғамбар хадистерінде аталады.

Мүфти – Шариғат саласының білімпазы, діни-құқықтық мəселелер 
бойынша үкім шығарушы. Оның шығарған үкімдері фəтуаларда баянда-
лып, мұсылмандар үшін кеңінен қолданылады. Ең алғаш мүфтилер Хазірет 
Оспанның халифалық кезінде Мысырда тағайындалған. Содан бері муф-
тилер діни-құқықтық мəселелер бойынша фəтуа құқықына ие болған. Бұл 
күнде əр елдің өзінің мүфтиі болып, сол елдегі зекет, пітір садақаға қатысты 
мəселелерге үкім шығарады.

Мүшрік – Алланың Жалғыздығын мойындамастан, Оған серік қосушы. 
Таухид іліміне қарсы шығушы. Қасиетті Құранда Алланың серігі жоқ, 
жалғыз екендігі бірнеше жерде айтылған.

Мысыр – Бүгінгі Мысыр араб республикасы.
Мінбер – Мешітте имамның шығып (не мініп) уағыз-насихат айтатын 

орны. Алғашқы мінбер орындық секілді болып, 628 жылы Мұхаммед пай-
ғамбар жарандарына уағыз айтқанда соған отырған. Пайғамбардың осы 
мінберінен Хазірет Əбу Бəкір, Хазірет Омар жəне Хазірет Оспан пайда-
ланған. Ал, Хазірет Əлидің дəуірінде Куфада екінші мінбер пайда болған. 
Мұғауияның халифалық кезінде Дамаскіде де мінбер жасалған. 748 жылы 
Марыда Əбу Муслим жеңіске жеткеннен кейін мінберлер кафедра секілді 
бола бастаған.

Н
Намаз – Исламдағы бес рүкіннің екіншісі болып, мұсылмандар үшін 

орындалуы шарт болған құлшылық. Күніне бес рет намаз оқу парыз са-
налған. Олар: бамдат (таң намазы), бесін, асыр, шам жəне құптан. Намаз 
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пайғамбардың Миғражқа шыққанында парыз етілген. Намаздың парыз, 
уəжіп жəне сүннет деген түрлері бар. Бес уақыттан басқа жəне жұма на-
мазы да парыз деп есептелген. Екі айт намазы уəжіп саналады. Сондай-ақ 
пайғамбардың оқыған намаздары сүннет деп оқылады.

Намруд – Ибраһим пайғамбар тұсындағы патша. Ибраһим пайғамбар қа-
уымын хақ дінге шақырмақшы болғанда Намруд оған қарсы шыққан. Оны 
тірідей отқа тастамақшы болған. Алайда Алланың құдіретімен Ибраһим 
пайғамбар оттан аман-есен шыққан.

Нəжəф – Бүгінгі Ирактағы қаланың аты, Куфадан батысқа қарай 10 км. 
қашықтықта орналасқан жердің аты. Деректерде Хазірет Əлидің қабірі сон-
да екендігі айтылады.

Нəжəши – Ежелгі Хабаш жұртының патшасы. Деректерде Мұхаммед 
пайғамбар дүниеге келерден біраз уақыт бұрын Нажаши қарамағындағы 
Санға шаһарының əкімі Əбраһаның кеңесімен Санғада Қулайыс деген үл-
кен ғибадатхана тұрғызған. Қулайысты ешкім де зиярат етіп келмеген. Оған 
ашуланған Əбараһа Нажашидан Меккедегі Қағбаны талқандау үшін əскер 
сұрағанда, ол жорыққа рұқсат берген. Алайда бұл жорық сəтсіз аяқталып, 
жеңіліске ұшыраған.

Нұх пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталатын ұлық пайғамбарлар-
дан. 950 жыл өмір сүрген. Өз қауымын Хақ дінге шақырған, алайда қауы-
мы оның үгіт-насихатына құлақ аспастан, оған қарсы шыққан. Сонда Алла 
Тағалаға жалбарынып, имансыздарды жазалауын сұраған. Алла оған үл-
кен кеме жасауға бұйырған. Кеме дайын болғанда Алла Нұх пайғамбарға 
əр жануардан бір жұптан салуды жəне өзіне ерген имандыларды да кемеге 
отырғызуды бұйырған. Жер бетін топан су қаптаған. Имансыздың бəрі опат 
болған. Бірнеше айдан кейін кеме Жуди тауына тоқтаған. Қасиетті Құранда 
«Нұх» деген сүре де бар. Сондай-ақ Қасиетті кітаптың 43 жерінде Нұх пай-
ғамбар туралы мəлімет берілген.

О
О дүние – ақирет, мəңгілік дүние. Кейде «Дəрул-бəқа» яғни мəңгі бақи-

лық дүние деп те атайды. Діни сенім бойынша бұл дүние фəни яғни өткінші 
болып, о дүние мəңгілік тұрақ мекен болып есептеледі. Сондықтан да ер-
теңгі күнін ойлаған пенде бұл сынақ дүниеде барынша жақсы іс-əрекеттер 
жасауға талпынады.

Омар ибн Хаттаб – Ислам əлеміне Хулəфəи рашидин деген атпен таны-
мал болған төрт əділ халифтың бірі. Мұхаммед пайғамбардың ардақты са-
хабаларынан. Тірі кезінде жұмақпен сүйіншіленген он сахабаның бірі. Дін 
жолындағы барша ғазауаттарға қатысқан. Хазірет Əбу Бəкірден кейін хали-
фалық таққа отырған. Оның халифалық кезінде Ирак, Сирия, Мысыр, Ли-
вия, Иранның біраз бөлігі фатх етілген. Оның басшылық кезінде көптеген 
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саяси-əлеуметтік өзгерістер болған. Сахабалар мен ғазауатшыларға арнайы 
айлық тағайындалған, оларға азық-түлік үлестіріліп тұрған. «Мұсылмандар 
əмірі» деген лауазымды бірінші болып иеленген. Сол кезде мұсылмандар 
жыл санағы һижри болып бекітілген. Деректерде оның əділ, батыр əрі көре-
ген басшы болғандығы айтылады. Оның дəуірін Ислам тарихшылары «Ал-
тын дəуір» деп есептейді. 644 жылы Басра əмірі Мұғира ибн Шұғбаның мə-
жуси құлы Əбу Лулуат тарапынан өлтірілген. Денесі Мұхаммед пайғамбар 
мен Хазірет Əбу Бəкірдің қасына қойылған.

Ораза – Ислам дініндегі негізгі бес рүкіннің үшіншісі. Əрбір дені сау, 
балиғат жасына жеткен жəне сапарда болмаған адам Рамазан айында бір ай 
бойы ораза ұстауы шарт. Бұл негізгі міндеттердің (парыз айн) бірі болып 
саналады.

Оспан ибн Аффан – Ислам əлемінде Хулəфəи рашидин деген атпен та-
нымал болған төрт əділ халифтың үшіншісі (575–656 жж.). Исламды алғаш 
қабылдаған пайғамбар сахабаларынан. Тірі кезінде жəннатпен сүйіншілен-
ген он сахабаның бірі. Алғашында пайғамбардың Рұқия деген қызына үй-
ленген, кейін о қайтыс болғаннан кейін екінші қызы Умм Кулсімге үйленген. 
Сондықтан да «Зиннурейін» яғни «Екі нұрдың иесі» деген атқа ие болған. 
Хазірет Омардан кейін мұсылмандар тарапынан халиф етіп сайланған. 
Оның билігі кезінде Сасанидтер билігі түгелімен фатх етілді, оның бұй-
рығымен Қасиетті Құран кітап қалпына келтіріліп, жеті нұсқаға көшіріліп, 
жан-жаққа жіберілген, Мəдинадағы пайғамбар мешіті кеңейтілген, Рума 
арығы қазылған. Ислам дұшпандары оған қарсы шыққан. Мəдинада Құран 
оқып отырған жерінде шейіт етілген.

П
Парыз – Алла Тағаланың пенделеріне жіберген əрі орындалуы шарт 

болған амалдары. Парыз діндегі негізгі міндеттің бірі саналып, оны орын-
дамаған пенде күнəһар деп есептеледі. Шариғатта парыз – «Парыз айн» 
жəне «Парыз кифая» болып екіге бөлінеді. Парыз айнды əрбір мұсылман-
ның орындауы міндетті (намаз, ораза, зекет жəне т.б. секілді), ал парыз 
кифаяны сол қауымнан не ортадан бірнеше адам орындаса, басқалардың 
мойнынан түсетін амал (жаназа намазы, жамағатқа біреу сəлем бергенде, 
арасынан біреу жауап берсе, басқалардың жапа-тармағай сəлем беруі шарт 
емес секілді т.б.). Шариғатта «Қырық парыз» түсінігі бар. Балиғат жасына 
жеткен, дені сау əрбір мұсылманның осы қырық парызды біліп, соған амал 
етуі бұйырылған. Онда негізінен Аллаға құлшылық-ғибадат міндеттері 
ашып айтылған.

Періште – Діни түсінік бойынша Алланың əмірін орындайтын жара-
тылыс. Араб тілінде «мəлəк» деп аталады. Олардың нақты санын Алла 
біледі. Қасиетті кітаптарда Жебірейіл, Микəйіл, Исрафил жəне Əзірейіл 
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секілді үлкен төрт періштенің аты аталады. Сондай-ақ бұлардан басқа жəн-
нат пен тозақ періштелері, қабірдегі періштелер секілді періштелер де бар. 
Алланың періштелерінің барлығына иман келтіру əрбір мұсылманға міндет 
болып есептеледі.

Пырақ – Мұхаммед пайғамбарды көкке алып ұшқан жануар. Діни 
риуаяттарда пырақтың аттан кіші, хашырдан үлкен екендігі, ұшқанда жел-
дей есетіндігі айтылады. Қасиетті Құранның «Исра» сүресінің алғашқы 
аятында Мұхаммед пайғамбарды пырақ аттың, əуелі Ақса мешітіне алып 
барғандығы, содан кейін жеті қат көкке алып ұшқандығы айтылған. Миғраж 
тақырыбын көтерген ақын-шайырлардың бəрі пырақ атты өздерінше сурет-
теп берген. Сүлеймен Бақырғанидың «Миғражнама» дастанында пырақ 
мейлінше баяндалған. 

Р
Раббани – Тəңірлік, Жаратушылық.
Раббы – Жаратушы, яғни Алла.
Рамазан – Мұсылманша һижри жыл санауындағы тоғызыншы ай. Мұ-

сылмандар үшін қасиетті деп есептеліп, осы айда ораза ұсталады. Себебі 
бұл айда ең алғаш бес аят түскен. Сондықтан да бұл айды кейде Құран айы 
деп те атайды. Осы айда Қадыр түні бар. Сол бір түнде орындалған құл-
шылықтың сауабы мың айдан да артық деп есептеледі. Ғалымдар Қадыр 
түнінің Рамазан айының соңғы он күндігінде, соның ішінде тақ күндерде 
кездесетіндігін айтқан. Көптеген ғалымдар со түнді 26-нан 27-не қараған 
түн деп есептеген.

Рауза – Мұхаммед пайғамбардың жатқан жері. Мəдинадағы Пайғамбар 
мешітінің ішінде. Пайғамбардың қасында Хазірет Əбу Бəкір мен Хазірет 
Омар жатыр.

Рауи – Хабаршы. Алла елшісінің хадистерін жеткізуші.
Рахим – Алла Тағаланың өзіне тəн тоқсан тоғыз есімінің бірі. Қайы-

рымды, мейірімді деген мағына береді. Ислам ғалымдары «Рахим» деген 
ұғымға «Алла Тағаланың о дүниеде тек мұсылмандарға ғана мейіріммен 
қараушы», – деп анықтама берген.

Рахман – Алла Тағаланың өзіне тəн тоқсан тоғыз есімінің бірі. Қайы-
рымды, мейірімді деген мағына береді. Ислам ғалымдары «Рахман» де-
ген ұғымға «Алла Тағаланың бұл дүниеде мұсылман не кəпір, иманды не 
имансыз болсын, бəріне де мейіріммен қарап, ризық-несібе беруші», – деп 
анықтама берген.

Рəбиғул-əууəл – Мұсылманша һижри жыл санауының үшінші айы. Осы 
айдың он екісі дүйсенбі күні Алла елшісі Мұхаммед дүниеге келген.

Риуаят – Сөздікте хабарлау, əңгімелеу деген мағына бергенімен де, діни 
термин ретінде пайғамбар өсиеттерін жеткізуші рауидің айтқан хадистеріне 
қарата қолданылады. 
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Рия – Құлшылықты шынайы Алла үшін емес, халыққа көрсету, атақ-
абырой жинау үшін жасау. Екіжүзділік.

Рүкін – Исламда ең қажет саналған бес міндет, яғни діннің негізі. Олар: 
иман куəлігін айту, намаз оқу, ораза ұстау, дүниесі болса, зекет беру жəне 
байлығы жетсе, қажылыққа бару. Бұл бес парыз əрбір мұсылман үшін басты 
міндет болып саналады. Мұсылмандар Мəдинаға һижрет еткеннен кейін 
18 айдан соң парыз етілген. Шариғатта оразаның парыз, уəжіп, нəпіл жəне 
мəкрүһ секілді түрлері бар. Парыз ораза Рамазан айының оразасы болса, 
уəжіп оразаға ұсталған нəпіл оразаның қайта тұтылуы жатады. Ал нəпіл 
ораза деп, Шəууал айында алты күн ораза тұту, əр аптаның дүйсенбі жəне 
бейсенбі күндері ауыз бекіту саналады. Мəкрүһ деп айт күндері ораза ұс-
тауды айтады.

С
Сағд ибн Əбу Уаққас – Мұхаммед пайғамбардың ардақты сахабала-

рынан. Толық аты-жөні – Мəлік ибн Уəһіб ибн Əбді Манаф əл-Қураиши 
Заһри (590–674 жж.). Алғаш дінді қабылдаған. Тірі кезінде жұмақпен сүйін-
шіленген он сахабаның бірі. Мұхаммед пайғамбардың сақшысы. Мəдинаға 
қоныс аударған мұһажирлерден. Батыр, өте мерген болған. Ұһұд соғысында 
пайғамбардың қасында тұрып мыңнан аса оқ атқан. Иранға жіберілген əскер-
ге қолбасшы етіп тағайындалған. Сол соғыста Рүстем қолбасшылығындағы 
40 мың ирандықты жеңген. Хазірет Омардың халифалық кезінде Куфаны 
құрған. Хазірет Оспанның өлімінен кейін саяси істерге араласпаған, хали-
фалықтан дəметпеген. Мəдинаның сыртындағы үйінде 84 жасында дүние-
ден өткен. Өсиеті бойынша Бəдір соғысында киген жəне елу бес жылдан 
бері сақтап келген жүннен тоқылған киімімен жерленген.

Сағи – Қажылықта өтелетін шарттардың бірі болып, Сафа мен Маруа 
төбелерінің арасында жүгіру. Қағбаны тауап еткеннен кейін орындалады. 
Діни деректер бойынша Ибраһим пайғамбар əйелі Хажар мен ұлы Исмайыл-
ды жапан далаға тастап кеткен уақытта Хажар анамыз су іздеп осы екі тө-
бенің арасында жеті рет жүгірген делінеді. Содан бері қажылықта осы екі 
төбенің арасында жеті рет жүгіру міндет болып қалған.

Салауат – Алла елшісі Мұхаммедке мақтау мен мадақ айту. Намазда 
қағдатул əхирада (соңғы отырыс) отырғанда тəшəһһудтан кейін салауат 
оқылады.

Салман Фарси – Мұхаммед пайғамбардың ұлық сахабаларынан. Толық 
аты-жөні – Əбу Абдулла Салман əл-Фарси (?–658 ж.). Тегі Исфаһандық. 
Деректерде оның тоқсан жыл өмір сүргендігі, соның отыз жылында отқа 
табынған, отыз жылында христиан дінінде болған, соңғы отыз жылында 
мұсылман болған делінеді. Ислам дінін өзі іздеп тапқан. Сондықтан да пай-
ғамбар: «Ақиқат айда болса да Салман Фарси іздеп табады», – деп оған 
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жоғары баға берген. 627 жылғы Хəндəк соғысында Мəдинаның төңірегіне 
ор қаздырып, қорғану идеясын ұсынған.

Сара – Қасиетті Құранда аты аталатын Ибраһим пайғамбардың əйелі. 
Хазірет Исхақ пайғамбардың анасы. 

Сафа мен Маруа – Қажылықта өтелетін құлшылық орны. Мұсылман-
дар осы екі төбенің арасында жүгіреді. Оны сағи деп атайды. Сағи Сафа 
тауынан басталып, Маруада аяқталады. Екі төбенің арасы 450 метр.

Сахаба – Мұхаммед пайғамбармен бірге болған, онымен бірге ғазауат-
тарға қатысқан мұсылман. Сондай-ақ кейінірек Мұхаммед пайғамбарды 
өмірінде бір рет болса да көрген мұсылманды да сахаба деп атай бастаған. 
Сахабалардың басым бөлігін мұһажирлер мен ансарлар құраған. Олар хақ 
діннің таралуы жолында барша ғазауаттарға қатысқан. Мұхаммед пайғам-
бар дүниеден өткеннен кейін де Алла елшісінен көрген-білгендерін кейінгі 
табиндерге жеткізіп, Хақ діннің одан əрі тарауына көп септігін тигізген.

Сахих – Ең сенімді деп есептелген пайғамбар хадисі. Ислам ғалымдары 
хадистердің қаншалықты Алла елшісіне қатыстылығын анықтау мақсатын-
да пайғамбар өсиеттерін «сахих» яғни «ең сенімді», «хасан» яғни «жақсы» 
жəне «заиф» яғни «əлсіз» деп үшке бөлген. Рауилары мен иснадтарының 
толық шыққан хадисті «сахих» деп атаған. Сондай-ақ, тар мағынада Имам 
Бұхари, Имам Муслим жəне Имам Термизидің хадистер жинағы да «Са-
хих» деп аталады. Себебі Ислам əлеміне белгілі мұхаддис ғалымдар (Бұха-
ри, Муслим жəне Термизи) өздерінің бұл жинақтарына пайғамбардың тек 
сахих хадистерін ғана кіргізген.

Сəжде – Намаз оқығанда маңдайды жерге қою. Сəждеде «Субхəнə раб-
биул əғлə» дұғасы айтылады.

Сүлеймен – Қасиетті Құранда аты аталатын пайғамбарлардың бірі. Дəуіт 
пайғамбардың ұлы. Он үш жасынан таққа отырып, патша болған. Деректер-
де Алла Тағала оған жер бетіндегі барша мақұлықтардың тілін білетін қаси-
ет берген. Желді пырақ қылып мінген. Хақ пайғамбар болып, қауымын тура 
жолға шақырған. Саба елінің күнге табынушы патшайымы Билқисті (кей-
де Балқис) Хақ дінге үгіттеген. Пайғамбарлардың ішінде оның мал-мүлкі 
мен патшалығына сай келетін пайғамбар болмаған. Қасиетті Құранның 17 
жерінде Сүлеймен пайғамбар туралы мəлімет берілген.

Сүннет – Мұхаммед пайғамбардың айтқан сөздері, істеген амалдары мен 
іс-əрекеттері. Пайғамбар сүннеті Қасиетті Алла кітабынан кейін тұрады. 
Ғалымдар пайғамбардың айтқан сөздерін, істеген іс-əрекетін, дене-бітімін 
(халқи), мінез-құлқын, өмір сүру дəстүрін сүннет деп атаған. Сондай-ақ са-
хабалардың істеген іс-əрекеті мен амалын пайғамбар мақұлдаған, немесе 
оған тиым салмаған болса, оны да сүннеттің аясында қарастырған. Сүн-
нет VІІ ғасырдың ортасынан бастап жинала бастаған. ІХ ғасырда сүннетті 
жинаудың дамығаны соншалық, бұл ғасыр «Хадистанудың алтын ғасыры» 
аталған. Осы дəуірде Имам Бұхари, Имам Термизи, Имам Муслим секілді 
атақты мұхаддистер шығып, Алла елшісінің өсиеттерін бір жүйеге түсірген.
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Сүре – Құранның ішкі бөлімдері. Сүре Құранның бір бабы болып, кем 
дегенде үш аяттан тұрады. Құранда 114 сүре бар. Сүрелер Меккелік жəне 
Мəдиналық болып екіге бөлінеді. Ең қысқа сүре «Кəусар» үш аяттан тұрса, 
ең ұзыны «Бақара» болып, 286 аятты өз ішіне алған.

Сыддық – Хазірет Əбу Бəкірдің лақабы. «Шынайы жүрегімен ила-
нушы» деген мағына береді. Мұхаммед пайғамбардың Миғражға шыққа-
нын ең бірінші қоштаған Хазірет Əб Бəкір болған. Сондықтан да оған осы 
лақаб берілген.

Т

Табин – Ислам тарихында сахабалардан кейін тұратын мұсылмандар. 
Сахабалардың көзін көріп, олармен сұхбаттас болғандарды табин (ізбасар) 
деп, ал табиндердің тəлімінде болғандарды таба табин деп атайды. Табин-
дердің Ислам тарихында алар орны ерекше. Олардың арасынан көптеген 
ғалымдар шыққан. Табиндер дəрежесіне қарай кубра (ұлық), уста (орта) 
жəне суғра (кіші) болып үшке бөлінеді. Сахабалардан көп тəлім алған Сағид 
ибн əл-Мусаиб, Уруа ибн Зубəйір, Алқама ибн Қайс – кубраға, Хасан Басри, 
Мұхаммед ибн Сирин, Мұжаһид, Икрима, Қатада, Омар ибн Əбдулəзиз – 
устаға, сондай-ақ Ибраһим əн-Нахаилар суғраға жатқан.

Тақуа – Алланың азабынан қорқушы, дініне берік діндар. Дінге қатты 
берілген тақуа қашан да харам мен күмəнді нəрселерден бойын аулақ ұстай-
ды. Жүрсе-тұрса Жаратушыны ойлап, сауапты амалдарды көптеп жасауға 
тырысады.

Талақ – Шариғат бойынша некені бұзу. Ер адамның осы сөзді айтуымен 
белгілі бір уақыт өткенде əйелімен ажырасады. Онда да əйелдің ғиддеті 
(уақыты) біткенше күйеуінің үйінде тұрады. Шариғат бойынша екі талақтан 
кейін де ер мен əйелді қайтадан қосуға болады. Алайда үшінші талақтан 
кейін əйел басқа бір ер адамға тұрмысқа шығуы тиіс болады. Мұның бəрі 
ажырасуды барынша тыюдан туған мақсат.

Тауап – Қажылықтың басты шарттарының бірі болып, Қағбаны айна-
лу құлшылығы. Қажылыққа барғандар үш рет тауап амалын жасайды. 
Сондай-ақ Меккенің айналасында тұратын мұсылмандардың қажылықтан 
басқа күндері де Қағбаны айналып құлшылық етуі тауап деп аталады. 
Тауап еткенде қара тастың тұсынан басталып, сағаттың тіліне қарсы жеті 
рет айналады.

Таухид – Алланың Бірлігі, ешқандай да серігі не жолдасы жоқ екендігі 
туралы ілім. Ислам монотеистік дін болғандықтан да, таухид ілімі Ислам 
дінінің негізгі тірегі болып саналады. Сондықтан да Алланың Барлығына, 
Бірлігіне, Оның зати һəм субути сипаттарына, көркем есімдеріне (əсмəу 
хуснə) күдік келтірген адамның діннен шығу қаупі бар. Қасиетті Құранның 
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112-ші сүресі «Ықылас» аталып, сонда таухид ілімінің негізгі шарттары 
қамтылған. Онда Алланың жалғыздығы, ешкімге мұқтаж еместігі, тумаған-
дығы жəне туылмағандығы, сондай-ақ жаратылыста ешкімге де ұқсамаған-
дығы ашып айтылған.

Таяммум – Дəреттің бір түрі. Əдетте су болмаған жағдайда шариғат 
топырақпен дəрет алуға бұйырады. Таяммум Құран мен хадисте ашып ай-
тылған. Негізгі төрт парызы бар. Олар: Ниет ету, таза топырақты жерді табу, 
екі қолын жерге ұрып, жүзіне сүрту, жəне ұрып, екі қолының білегіне дейін 
сүрту.

Тəжуид – Құранды қырағатпен, өзіне тəн мақаммен оқу. Құранды жаңа-
дан үйренушілерге тəжуид үйретіледі. Тəжуид ақырын (тəртил), орташа 
(хадр) жəне тез (тəдуир) деп үшке бөлінеді.

Тəнбиһул-ғафилин – Əбу Лəйс Нəсір ибн Мұхаммед ибн Ахмет ибн 
Ибраһим əс-Самарқандидың (?–1003 ж.) ақида мен фиқһқа қатысты еңбегі. 
«Ғапілдарға ескерту» деп аталатын бұл еңбекте Исламның негізгі шарттары 
мен құндылықтары жеке-жеке баптарға бөлініп, жүйелі түрде берілген.

Тəпсір – Адам баласының шамасы келгенше Алланың кітабына түсінік 
беруі. Құранға тəпсір жасау Мұхаммед пайғамбар тұсында бастау алған. 
Пайғамбар Қасиетті Құран аяттарындағы түсініксіз жерлерді сахабаларға 
түсіндіріп берген. Кейіннен сахабалар да табиндерге үйреткен. Кейіннен 
жеке ғылым ретінде қалыптасты. Мұхаммед пайғамбардан кейінгі тəпсір-
шілер ретінде Əбу Бəкір Сыддық, Омар ибн Хаттаб, Оспан ибн Аффан, Əли 
ибн Əбу Тəліп, Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Аббас, Убəй ибн Кағбтар-
дың есімі зор құрметпен аталады. Тəпсірден ең алғаш кітап жазған ғалым 
Əбдімəлік ибн Жураиж. Бүгінде тəпсір кітаптары көптеп саналады.

Тəспі – Алланы ұлықтау, пəктеу. Намаздан кейін əр мұсылман «Субха-
налла» сөзін 33 рет, «Əлхəмду лиллəһ» сөзін 33 рет жəне «Аллаһу əкбəр» 
сөзін 33 рет айтып, тəспі тартады.

Тəурат – Алла Тағаланың Мұса пайғамбарға жіберген кітабы. Қасиетті 
Құранда Тəурат туралы: «Күдіксіз Тəуратты түсірдік, онда тура жол жəне 
нұр бар. Аллаға бой ұсынған пайғамбарлар, Яһудилерге онымен үкім етер 
еді» (Мəид, 44), – деп анықтама берген. VІІІ–Х ғғ. бастап Тəурат грек, көне 
йəһуди жəне латын тілінен арабшаға тəржімаланған. Содан бастап Ислам 
ғұламалары ондағы Мұхаммед пайғамбарға қатысты жерді айғақ ретінде 
пайдалана бастаған. Ислами көзқарас бойынша, бұрынғы Тəурат пен бү-
гінгі Тəураттың арасында жер мен көктей айырмашылық болып, көптеген 
өзгерістерге ұшыраған. Соның нəтижесінде бүгінгі йəһудилердің кітабы 
Талмуд дүниеге келген.

Тілəуəт – Құран аяттарын тəжуидпен, белгілі бір мақаммен оқу. Қы-
рағаттан айырмашылығы – Құран аяттарынан басқа өлең-жырларды да 
өз əуенімен оқуды қырағат десе, ал тілəуəт деп тек Құран аяттарын ғана 
мақаммен оқуды айтады.
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У

Уарақа ибн Нəуфал – Мұхаммед пайғамбардың алғашқы əйелі Хазірет 
Хадишаның немере бауыры. Інжілді көп оқитын болған. Мұхаммед пайғам-
барға алғаш уахи келе бастағанда Хазірет Хадиша оны Уарақаның алдына 
ертіп барған. Сонда Уарақа пайғамбарға келіп жүрген Алланың барша ел-
шілеріне келетін Жебірейіл періште екенін айтқан. 

Уахи – Алла Тағаланың өз пайғамбарларына періштелер арқылы жет-
кізген қаулы-үкімдері. Уахи анық етіп жіберілген. Кейде кейбір уахилар түс 
арқылы да түскен. Мысалы Хазірет Ибраһимға «Ұлың Исмайылды құрбан-
дыққа шал» деген бұйрық түсте келгенімен де, уахи деп есептеледі. Соңғы 
пайғамбар Мұхаммедке қырық жасқа келген уақытта уахи түсе бастаған. 
Соның нəтижесінде Қасиетті Құран аяттары түсіп, Ислам діні жайылды.

Уəжіп – Исламда орындалуы шарт болған амалдың бірі. Орындалуы 
жағынан парыздан кейін, сүннеттен алдын тұрады. Деректерде пайғамбар-
ларға парыз болған амал, үмметке уəжіп болады делінеді. Уəжіп амалын 
орындамаған адам діннен шықпаса да, үлкен күнə болып есептеледі.

Умаия ұлдары – Омаядтар династиясының өкілдері. Хазірет Əли қай-
тыс болғаннан кейін атақты сахаба Əбу Суфиянның ұлы Мұғауия Омаядтар 
династиясының негізін қалаған. Орталығы Дамаск болған. 661–750 жылдар 
аралығында билік басында болған бұл əулеттің кезінде Солтүстік Африка, 
Мəураннаһр, Табаристан секілді ірі аймақтар фатх етілген. Халифалықтың 
соңғы жылдарында халық наразылығы күшейген. Əбу Муслим бастаған кө-
терілісшілер 750 жылы Умаия ұлдарын биліктен қуып, орнына Аббас əу-
летін алып келді.

Ұ

Ұһұд соғысы – 625 жылы 23 мартта Мəдинаның жанындағы Ұһұд та-
уында мұсылмандар мен мүшіріктер арасында болып өткен соғыс. Бəдір 
соғысында жеңіліс тапқан меккеліктер мұсылмандардан өш алу үшін жолға 
шыққан. Мекке мүшіріктері 3000 тарта адам болып, оның 200 атты əскер, 
жəне 800 тарта адам сауыт-сайман киген. Ал мұсылмандар 700 адам болып, 
оның 100 ғана сауыт асынған. Екі жақта да əскери айла-тəсілдер жасалған. 
Пайғамбардың əмірін орындамаған садақшы сахабалардың өз міндеттерін 
толық орындамауынан мұсылмандар жеңілуге мəжбүр болды. Мұхаммед 
пайғамбар қоршауда қалып қойып, жараланған, қасиетті тісі осы соғыста 
сынған, 70-тен артық мұсылман шейіт болған, ал мүшіріктерден 19 адам 
қайтыс болған.
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Ү
Үммет (үмбет) – Мəдинада Мұхаммед пайғамбардың артынан барып, 

Ислам дінін қабылдаған адамдар тобы. Алғашында соларды ғана үммет деп 
атаған. Алайда кейіннен мұсылмандардың синонимі ретінде қолданылған.

Үммү Күлсім – Мұхаммед пайғамбардың төрт қызының бірі. Анасының 
аты Хазірет Хадиша. Хазірет Оспан алғашында Пайғамбардың қызы Рұ-
қияға үйленген. Ол қайтыс болғаннан кейін Үммү Күлсімді алған. Пайғам-
бардан бұрын қайтыс болған.

Ф
Фақиһ – фиқһ ілімінің маманы. Исламдағы шариғат шарттарын жетік 

білген ғалымдарды айтады. Ислам əлемінде фақиһтар мыңдап саналады. 
Солардың негізгілері қатарында Имам Ағзам, Имам Шафиғи, Имам Ханбал 
жəне Имам Мəліктердің аттары зор құрметпен аталады.

Фатима – 1. Мұхаммед пайғамбардың төрт қызының бірі. Анасының 
аты Хазірет Хадиша. Толық аты-жөні – Фатима бинт Мұхаммед əз-Заһра 
(605–632 жж.). Меккеде туылған. Мұсылмандар əмірі Хазірет Əлиге тұр-
мысқа шыққан. Пайғамбардың немерелері Хазірет Хасан мен Хазірет Ху-
сейннің анасы. Пайғамбардың ұрпағы Фатимадан тарайды. Пайғамбар қай-
тыс болғаннан кейін алты айдан соң дүниеден өткен. 2. Мұхаммед пайғам-
бардың ұлық сахабаларынан болған Əбу Зар Ғифаридың қызы.

Ферғауын – Ежелгі Мысыр патшаларының аты (не титулы). Тарихта 
Ферғауындардың отыз бір династиясы белгілі. Ал Құранда аты аталған 
Ферғауын Мұса пайғамбардың заманында өмір сүрген. Залымдығымен аты 
шыққан патшаға Алла Мұса пайғамбарды жібереді. Алайда ол Хақты тану-
дан бас тартып, өзін Құдаймын деп жариялайды. Хаққа мойынсұнғандарды 
қудалайды. Мұса пайғамбар өз қауымымен Мысырды тастап шығуға бел 
байлайды. Алланың құдіретімен Ніл өзенін кешіп өткен уақытта артынан 
қуып келе жатқан Ферғауын мен оның əскері суға батып өледі. Ферғауын 
аты Қасиетті Құранның 74 жерінде кездеседі.

Фиқһ – Мұсылмандардың жүріп-тұру, өмір сүру қағидалары туралы мұ-
сылман құқықы. Кең мағынада шариғат деп те қолданылады.

Х
Хадис – Сөздікте «хабар», «жаңалық» деген мағына береді. Діни термин 

ретінде Мұхаммед пайғамбардың айтқан сөздері, істеген істері жəне көр-
сеткен амалдары. Хадис келіп түсуі жағынан екіге бөлінеді: мағынасы Алла 
Тағаланыкі болып, пайғамбар тарапынан айтылған хадистерді – Құдси 
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хадис, ал пайғамбардың өзінің айтқан сөздері мен істеген амалдарын Нəбəуи 
хадис дейді. Сондай-ақ хадистер мазмұны жағынан үшке бөлінеді. 1. Сахих 
хадис; 2. Хасан хадис; 3. Заиф хадис. 

Пайғамбар заманында хадистерді топтастыруға тыйым салынған бо-
латын. Ондағы мақсат Қасиетті Құран аяттары мен пайғамбардың хадис-
терін араластырып жіберуден сақтанғандық болатын. Алайда пайғамбар 
дүниеден өткеннен кейін Алла елшісінің өсиеттерінің бұрмаланып кетуі-
нен қорқып, ғұламалар хадистерді жинауды қолға алды. Бұл үрдіс, əсіре-
се, VІІ ғасырдан бастап мықтап қолға алынды. Ислам əлемінде хадис ілім-
дерінің білгірлері көптеп саналады. Солардың ішінде ең танымалдылары – 
Имам Бұхари, Имам Муслим, Имам Термизи, Əбу Дəуіт жəне т.б.

Хайбар – Мəдинаның солтүстігінде орналасқан өлке. VІ–VІІ ғғ. ол жер-
лерде негізінен йəһудилер мен солардың дінін қабылдаған арабтар тұрған. 
Жері шалғын, егінге ыңғайлы, құрма ағаштары көп өсетін мекен болған. 
Ислам дұшпаны саналатын Хайбар йəһудилерін жазалау үшін мұсылмандар 
сол жерлерді фатх еткен, содан бастап Хайбар мұсылмандар қарамағына 
өткен.

Хаммад ибн Əбу Сүлеймен – Ислам əлеміне танымал фақиһ. Толық 
аты-жөні – Əбу Исмайыл Хаммад ибн Əбу Сүлеймен Муслим ибн Йəзид 
əл-Исфаһани əл-Куфи (641–738 жж.). Куфада фиқһ мəселесімен айналыс-
қан. Ханафи мəзһабының негізін қалаушы Имам Ағзам Хаммад ибн Сүлей-
меннен дəріс алған.

Харам мешіті – Меккедегі Қағба орналасқан мешіт. Құранда «Мəсжи-
дул-харам» яғни «Қасиетті мешіт» деп аталған. Бұл жер Исламнан алдыңғы 
Жəһилиет дəуірінде де көшпелі араб тайпаларының табынатын орны 
болған. 630 жылы мұсылмандар Меккені фатх еткеннен кейін, ол жер қа-
сиетті деп саналған. Харам мешітінің ортасында Қағба, ауласында Зəмзəм 
бұлағы, төңірегінде Сафа мен Маруа таулары бар. Мұсылмандар үшін 
құшылық орны. Алайда өзге діндегілер мен имансыздар үшін онда кіруге 
қатаң тыйым салынған. Бұл мешіт əлемде ең үлкен мешіт деп саналып, онда 
бір мезетте 1 миллионнан артық адам құлшылық ете алады.

Харун – Қасиетті Құранда аты аталған пайғамбарлардың бірі. Мұса пай-
ғамбардың бауыры. Алла Тағала Мұсаға пайғамбарлықты беріп, оған сол 
заманның залым патшасы Ферғауынды дінге шақыруды бұйырады. Мұса 
пайғамбар тез əрі сəл сақауланып сөйлейтіндіктен де, ағасы Харунды өзіне 
көмекші етіп беруін Алладан сұраған. Тілге шешеш əрі көркем сөйлейтін 
Харун Мұса пайғамбарға көмекші бола білген. Екеуі Ферғауынды Хақ дінге 
үгіттеген. Алайда залым патша оларға құлақ аспаған, ақырында Алла оны 
опат еткен.

Харун əр-Рашид – Аббасидтер династиясының халифы (786–809 жж.). 
Толық аты-жөні – Əбу Жағфар Харун əр-Рашид ибн Мұхаммед əл-Мəһди 
Биллəһ ибн Абдулла əл-Мансұр (763–809 жж.). Деректерде оның халифа-
лық кезінде ғылым мен білімге көңіл бөлініп, сарай маңына ғалымдар мен 
шайырлар көптеп топталғандығы айтылады.
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Хасан – Мұсылмандар əмірі болған Хазірет Əлидің (Хазірет Фатимадан 
туылған) ұлы. Мұхаммед пайғамбардың немересі. Толық аты-жөні – Хасан 
ибн Əли (625-669 жж.). Мəдинаде дүниеден өткен.

Хашим – Араб түбегін мекендеген араб руларының бірі. Мұхаммед 
пайғамбар Құрайыш тайпасының осы Хашим руынан шыққан. Исламнан 
алдыңғы дəуірде Меккедегі беделді рулардың бірі болған. Бұл рудан Ис-
ламның белгілі көптеген ғалымдар мен оқымыстылар шыққан. Х ғасырдан 
бастап Хижаз, Ирактағы саяси биліктерге кеңінен араласқан. Бүгінде Йор-
дания мен Марокко корольдіктерін де осы Хашим əулеті басқарып келеді.

Хəндəк – 627 жылы Мəдинаның төңірегінде болған соғыс. Меккеден 
Əбу Суфиян бастаған он мың əскер мұсылмандарды жеңу үшін Мəдинаға 
қарай жолға шыққан. Сонда мұсылмандар Мəдинада тұрып, қорғану жағын 
қамдастырған. Салман Фарсидың кеңесімен Мəдинаның төңірегіне ор 
(Хəндəк) қазылған. Үш апта бойы Мəдинаны қоршап алған мүшіріктер еш 
нəрсе істей алмастан қайтуға мəжбүр болған.

Хор – Жəннəттағы қыздар. Діни деректерде жəннəтқа түскен иманды 
жанның қасында хор қыздары қызмет ететіндігі туралы айтылған. Қасиетті 
Құранда хор қыздарының бүкіл кемшіліктен ада, сұлу, адам баласы тұрмақ, 
жындардың да қолы тимеген таза екендігі айтылған.

Хулəфəи рашидин – Мұхаммед пайғамбар дүниеден өткеннен кейін 
(632 ж.) билік басына келген төрт əділ халифке берілген жалпы атау. Ис-
лам əлемін отыз жыл басқарған Хазірет Əбу Бəкір, Хазірет Омар, Хазірет 
Оспан жəне Хазірет Əли халифтардың заманында əділдік, туралық орнаған 
əрі өздері де елді əділ басқаруға тырысқан. Сондықтан да оларды «əділ ха-
лифтер» деп атаған.

Хусейн – Мұсылмандар əмірі болған Хазірет Əлидің (Хазірет Фатимадан 
туылған) екінші ұлы. Толық аты-жөні – Хусейн ибн Əли (626–680 жж.). Мұ-
хаммед пайғамбардың немересі. Омаядтар династиясы билік басына келген 
уақытта Куфа халқы одан басшы болуын сұраған. Содан жетпіс адаммен 
Меккеден Куфаға қарай жолға шыққан. Алайда оның халық арасындағы бе-
делінен қорыққан Язид оны төрт мың əскермен қоршап алған. 680 жылы 
Хазірет Хусейн Кербалада шейіт болған.

Худайбия – Меккенің батыс жағында 17 км. қашықтықта орналасқан 
жер. Ескі Жидданың жолында. Мекке мүшіріктері мен Мəдина мұсылман-
дарының арасындағы келесім шарт осында жасалғандықтан да Ислам та-
рихында Худайбия келісімі деген атпен қалған.

Һ
Һəдие – сыйлық, тарту.
Һижрет – Мұхаммед пайғамбар мен оның жарандарының Меккеден Мə-

динаға қоныс аударуы. Мекке мүшіріктерінен көп зəбір көрген мұсылман-
дар 622 жылы Мəдинаға қоныс аударуға мəжбүр болған. Қоныс бірнеше 
айға созылған. 638 жылы Хазірет Омардың халифалық кезінде мұсылман-
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дар күнтізбесі ретінде һижри жыл санағы енгізіліп, 622 жыл мұсылмандар 
жыл санағының басы деп жарияланған.

Ш
Шағбан – Мұсылманша һижри жыл санағы бойынша сегізінші айдың 

аты. Исламдағы қасиетті төрт айдың бірі. Мұсылмандар осы айдың 13–15 
күндері сүннет ораза ұсталады. Деректерде шағбан айының 3-күні пайғам-
бардың немересі Хазірет Хусейн, 5-күні екінші немересі Хазірет Хасан дү-
ниеге келген делінеді. Сондай-ақ осы айдың 15-күні қыбла Құдыстан Мек-
кеге қарай өзгертілген.

Шайқы – қараңыз: Шейх.
Шайтан – Аланың қаһарына ұшыраған жынның аты. Алла оны оттан 

жаратқан, алайда əміріне мойынсұнбағаны үшін кейін лағынеттеген. Алла 
адамзат баласын сынап көру үшін шайтанға уақыт берген.

Шариғат – Алла Тағаланың үкімдерінің жиынтығы. Оны кейде фиқһ 
деп те атайды. Шариғат үкімдері Құран, сүннет, ижмағ жəне қиястан тұра-
ды. Орта ғасырлық Шығыс мұсылман елдерінде шариғат үкімдері қатаң 
орындалып, негізгі саяси-құқыққа ие болған. Бүгінде де кейбір Ислами ел-
дерде шариғат шарттары негізгі ата заңның орнында қолданылады.

Шейіт – Алла Тағаланың разылығы үшін дін тарату жолында жан тапсы-
ру. Шейіттікті Ислам ғұламалары орындалуы жағынан «Дүние шейіті», 
«Ақирет шейіті» жəне «Алла жолында шейіт» болып үшке бөледі. «Дүние 
шейіті» деген соғыста Алла разылығы үшін емес, дүние табу, олжалы болу, 
атаққа қол жеткізу үшін шығып, жан тапсырғанға қарата айтылады. Ғазауат-
шының қай ниетпен шыққаны белгісіз болғандықтан да, ол да нағыз шейіт-
тер секілді жерленеді. Бірақ оның шынайы ниеті ақиретте белгілі болады. 
Ал, ақирет шейіттері тек қана Алланың құзырында шейіт болып есептеледі. 
Дүниеде кəдімгі адамдар секілді жерленуі мүмкін. Олар қырғын аурудан 
қайтыс болғандар, суға кеткендер, жығылған үйдің астында басылып өлген-
дер, өртеніп өлгендер, жүкті кезде жан тапсырғандар, мал-жанын қорғаймын 
деп көз жұмғандар жəне т.б. Шынайы Алла жолында ғазауатқа шығып, жан 
тапсырғандар шейіт болып есептеледі. Олар жуылмайды, қанды киімімен 
жерленеді. Пайғамбар (Алланың оған сəлемі болсын) бір хадисінде: «То-
зақтың отын үш нəрсе өшіреді. Шейіттің қаны, ғалымның қаламының сия-
сы жəне Алладан қорыққан жанның көз-жасы», – деген. Шейіттер туралы 
Қасиетті Құранда «Бақара» сүресінің 154, «Əли Ғымран» сүресінің 69-шы 
аяттарында да баяндалған. 

Шейх – Ислам діні тараған елдердегі білімді адамдар, ғалымдар, дін-
дарлар, ғұламалар жəне фақиһтар. Кейіннен сопылық тариқаттар пайда 
болғаннан кейін сол сүліктің (жолдың) рухани жетекшісі де шейх деп атала 
бастаған.

Шейх Əбу Йəзид Бистами – Тайфурия сопылық ағымының негізін қа-
лаушы. Толық аты-жөні – Баязид Тайфур ибн Иса Əбу Йəзид Бистами 
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(?–875 жж.). Арғы-тегі отқа табынушылардан болған. Кейін Исламды қа-
былдаған. Өмірін Бистамда өткізген. Дүниеден өткеннен кейін оны «Султа-
нул-арифин» яғни «Ғаріптердің сұлтаны» деп атай бастаған. Ол сопылықтың 
теориясын жасап, илəһи (лахут) мен адами (насутты) рухты біріктіруге əре-
кет жасаған. Сол үшін де қатты қудаланған. 

Шейх Жунейд Бағдади – атақты сопы-ғалым. Толық аты-жөні – Əбул 
Қасым əл-Жунейд ибн Мұхаммед əл-Қауарири əл-Хаззаз əл-Бағдади 
(?–910 ж.). Бағдадта дүниеге келген, əкесінен жастай айырылып, нағашысы-
ның қолында тəрбиеленген. Шафиғи мəзхабының фиқһы мен хадис ілімін 
Əбу Саруа Ибраһим əл-Бағдадидан үйренген. Сопылық ілімнің қыр-сырын 
нағашысы Сари əс-Сақати мен əл-Харис əл-Мұхасибиден үйренген. Жу-
нейд Бағдадидың «Рисала» деген шығармасы сақталған.

І
Ібіліс – Алланың қаһарына ұшыраған жындар қауымының басшысы. 

Шайтандардың үлкені. Əзəзілде Аллаға мойынсұнған, Жаратушы Адам-
ды жаратқаннан кейін барша періштелерге оған сəжде жасауын бұйырған. 
Алайда оттан жаратылған Ібіліс тəкаппарланып, Адамға сəжде жасаудан бас 
тартқан. Содан Алланың қаһарына ұшыраған. Алла адамзат баласын сынап 
көру үшін Ібіліске белгілі бір ақытқа дейін уақыт берген.

Інжіл – Иса пайғамбарға көктен түскен кітаптың аты. Алла Тағала Қаси-
етті Құранда Мəриям ұлы Исаға Інжіл түсіргендігін бірнеше жерде айтып 
өтеді. Інжіл кітабы алғашында дұрыс болған. Алайда бертін келе адамдар 
тарапынан өзгертілген. Себебі Иса пайғамбардың тұсында Інжіл бір кітап 
етіп жиналмаған əрі оны жазып алушылар да болмаған. Иса пайғамбар 
көкке ұшып кеткеннен кейін бізге уахи келді бірнеше адам Інжілдің нұсқа-
ларын жазып шыққан. Уақыт өтісімен Інжілдің нұсқалары көбейе берген. 
Христиан дінін ұстанушылар арасында қайшылықтар көбейген. Содан 325 
жылы император Константин Никеяда үлкен мəжіліс шақырып, сонда Інжіл-
дің барлық нұсқаларын жинатқан. Бұл мəжіліске 2048 патриарх қатысқан. 
Сонда 2000 аса пірадар Інжілдің ондаған нұсқасын алып келген. Сол жер-
де Інжілдің асыл нұсқасын анықтау мəселесін күн тəртібіне қойған. Ұзақ 
айтыс-тартыстардан төрт нұсқаны қалдырып, басқаларды жою керектігіне 
тоқталған. Сол төрт нұсқа мыналар: 1. Мұтта немесе Матфей нұсқасы; 2. 
Маркос (Марк); 3. Лука; 4. Йуханна. Алайда мұсылмандар бұл нұсқалардың 
бəріне де күмəнмен қарайды. Себебі мұны жазушылардың бəрі де Иса пай-
ғамбардан кейін өмір сүрген. Ең бастысы – Иса пайғамбар арамей тілінде 
сөйлеген болса, аталмыш нұсқаның бəрі де латын тілінде жазылған. Інжіл-
дің арамей тіліндегі нұсқасының болмауы жаңағы нұсқаларға деген күдікті 
арттыра түскен. Сондай-ақ кейінгі кездегі зерттеулерде Інжілдің Варнава 
жазған нұсқасы да бар екені анықталып отыр. Ғалымдардың пікіріне қа-
рағанда бұл нұсқа басқа нұсқаларға қарағанда түпнұсқаға ең жақын болып 
есептеледі. Алайда мұның өзінде де ауытқушылықтар жетіп-артылады.
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АННОТАЦИЯ

Произведения, которые зародились в эпоху исламской цивилизации, отличают-
ся своим многообразием. Тюркские писменные памятники, берущие свой исток с  
IX-X веков, широко обхватывают такие духовные аспекты, как исторические, рели-
гиозные, литературные. В древних памятниках, написанных в разные годы (даже в 
разные века) постепенно дается  представление о тюркских народах, в том числе и 
казахском народе, их характере, мировозрении, отношении к жизни. Этот процесс, 
берущий свое начало с древности, находит свое продолжение по сей день, сохра-
няет свою связь с традициями.

Исламская религия, призывающая человечество к целомудрию, честности и 
чистоте, принесла в казахскую степь новую культуру, новую цивилизацию. Тюрки, 
первые принявшие Ислам во время правления Караханидов, уже в период Алтын 
Орды возвысили Ислам до уровня государственной религии. Во время Казахского 
ханства религия и традиция, соединившись в одно целое, превратились в неотдели-
мую часть Казахского народа. Аяты Корана и хадисы пророка находили отражение 
в пословицах-поговорках, в словах-назиданиях, требования Шариата считались 
благими действиями, исполняющимися  каждый день. Наши предки, придержи-
вавшиеся в действиях (амалах) – Абу Ханифы, в вере – Имама Матуриди, широко 
пропагандировали Исламскую религию: поэты восхваляли благородные качества 
Истинной (Хақ) религии в своих стихах, ученые объясняли условия поклонения 
в своих трудах, мыслители выражали свои мысли в письме. В итоге, в тюркском 
языке появилась коллекция религиозных памятников. Учитывая, что в этих рели-
гиозных памятниках, написанных в X–XI веках, говорилось  об основных аспектах 
Ислама, таких,  как история пророков, основы характера, духовное воспитание, ус-
ловия Шариата, то следует отметить, что на основе этих памятников шел процесс 
становления основ традиционного Ислама. Религиозные труды, дошедшие до на-
ших дней, рассматривались, будучи разделенными по тематике и содержанию на 
четыре основные части:

- Религиозно-дидактические труды, которые  пропагандируют  Ислам литера-
турными стихами, призывают  человечество к добру, благородству и отвращяют от 
плохого.

- Религиозно-канонные труды – аяты Аллаха и хадисы пророка, также труды по 
«фикху» (исламскому праву), дословно переведенные на тюркский язык.

- Религиозно-суфийские труды, которые содержат вопросы влюбленности в Ал-
лаха и поднимают вопросы духовного воспитания.

- Религиозно-познавательные труды, кторые пропагандируют драгоценные ка-
чества религии, памятники, которые, систематизируя, объясняют основы Шариата.

Эти памятники, написанные в период развития казахского языка (карлук-кип-
чак-огуз, кипчак-огуз, огуз-кипчак, кипчак), в основном были созданы в районе 
Мавереннахра. Памятники, написанные мамлюками-кипчаками на тюркском языке 
в Египте, тоже были рассмотрены в контексте этой группы. Потому что мамлюки, 
которые ушли с кипчакской земли, не только писали религиозные труды на пись-
менном языке, приближенном к кипчакскому диалекту, но и установили тесную 
взаимосвязь с правителями Алтын Орды, которые, в свою очередь, возвысили Ис-
ламскую религию до статуса государственной религии. Посему было уделено осо-
бое внимание формированию общего духовного пространства. В результате этого, 
в Орде кипчаков (Алтын Орде) и Египте под правлением мамлюков-кипчаков рас-
пространился один мазхаб, сформировалось единое понимание.

В статье были выбраны и предложены читателю религиозные памятники на 
тюркском языке в период правления Караханидов, а также в период Алтын Орды 
под правлением Кипчаков и Казахского ханства.
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SUMMАRY

The works, which originated in the era of Islamic civilization, characterized by their 
diversity.Turkic written monuments, taking its origin from the IX-X centuries, widely 
grasping such spiritual aspects as historical, religious and literary. In ancient monuments 
written in different years (even in different centuries) gradually gives an idea of the 
Turkic peoples, including the Kazakh people, their character, world view, attitude to life. 
This process originating from ancient times is continued to this day retains its link with 
tradition.

Islamic religion calls humanity to chastity, honesty, and purity, brought in the Kazakh 
steppe a new culture, a new civilization. The Turks accepted Islam early in the reign of 
Karakhanids already during the Altyn Orda Islam elevated to the level of a state religion. 
During Kazakh khanate religion and tradition are intertwined into one, and has become 
an inseparable part of the Kazakh people. The verses of the Qur’an and the Hadith of the 
Prophet were refl ected in proverbs, sayings, words of edifi cation, the conditions were 
considered well-Sharia actions are executed each day. Our ancestors followed in action 
(amal)- Abu Hanifa, in the belief - widely promoted Maturidi Imam of the Islamic religion: 
the poets praised the noble qualities of true religion in his poems, the scientists explained 
the conditions of worship in his writings, thinkers express their thoughts in writing. As a 
result, in the Turkic language there was a collection of religious monuments. Given that 
these religious monuments, written in the X-XI centuries were said basic aspects of Islam 
as the history of the prophets, the basis of character, spiritual education, the conditions 
of Sharia, it should be noted that on the basis of these monuments were in the process 
of  becoming the basis of traditional Islam. Religious writings have survived, considered 
sections on topics and content into four main parts:

- Religious and didactic works that promote Islam literary poems, calling mankind to 
goodness, nobility, and to beware of the bad.

- Religious-canon of writings - the verses of Allah and the Hadith of the Prophet, and 
the works of fi qh, literally translated into the Turkish language.

- Religious-Sufi  writings, which contain questions of love in God and raise questions 
of spiritual education.

- Religious and educational works that’s just promoting quality precious religious 
monuments, which explains the basics of Shariahby systematizing.

These monuments were written in the period of development of the Kazakh language 
(Karluk, Oguz-Kipchak, Kipchak-Oguz, Oguz-Kipchak, Kipchak) were mainly created 
in the area Maverennahra. Also, monuments written Mamluks Kipchak Turkic language 
in Egypt were also considered in the context of this group. Because the Mamluks who 
had gone to the Kipchak land not only wrote religious works on written language closer to 
the Kipchak dialectic, but also established a close relationship with the rulers of the Altyn 
Orda, which in turn lifted the Islamic religion to the status of a state religion, it was taken 
in focus formation of a common spiritual space. As a result of the Horde Kipchak-Altyn 
Orda and Egypt under the rule of the Mamluk Kipchak extended one mazһab, formed one 
spiritual faith.

We chose religious monuments in the Turkic language during the reign Karakhanids, 
Altyn Ordy- era Kipchakovi Kazahskog Khanate, and offered the reader.
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