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АЛҒЫ  СӨЗ

Бізді жоқтан бар етіп, болмыстың ең кере-
меті – адам еткен, Ислам мен иман нығмет-
терімен абыройға бөлеген, сондай-ақ Өзінің бір 
екеніне бізді куә қылған Аллаһ Тағалаға шексіз 
хамд, мақтаулар болсын...

Теңдесі жоқ үлгілі тұлғалығымен бұл дүние-
дегі көшбасшымыз, ахіреттегі шапағаттышы-
мыз (қолдаушымыз) Хазіреті Мұхаммед Мұс-
тафаға шексіз салауат пен сәлем болсын...

Иман тұрғысынан қарағанда, бұл әлем – бас-
тан-аяқ иман дәрісханасы. Онда болып жатқан 
оқиғалар – иләһи сынақ көріністері, ал өмір – мәң-
гілік жұртына сапар шегу. Мына шексіздік керуе-
ніндегі ең маңызды, негізгі міндетіміз – жалқаулық 
пен немқұрайдылық танытып, нәпсіқұмарлығымыз-
дың шырмауына түсіп қалмай, иләһи сынақтардан 
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сүрінбей өту. Және мына жалған өмірдің сана-
сыз да мақсатсыз, сасқалақтаған жолаушысына ай-
налмау. Керісінше, Құдай Тағаланың ұлы салтана-
ты мен айбындылығын бейнелейтін ерекше үлгі-
лерге қарап, үнемі көкірегіміз ояу болуы керек.

Әрине, мұндай күйде күн кешу жүректің ке-
мелділігін қажет етеді. Мына қысқа өмір күнтіз-
бесінде өмірдің өтпелі көріністеріне алданбайтын 
өте сақ жаратылыс қажет. Белгілі бір уақыт өткен 
соң қош айтылатын мына дүниенің пайдасы үшін өз-
ге жандармен ұрысып-керісудің, оларды ренжітудің, 
сондай-ақ өзгелердің мүлкіне қол сұғудың өкінішті 
де аянышты халге душар ететіндігін сезіп, көретін 
көз қажет. Фәнилігін санасына орнықтырып, бұл 
жер жаһанға не үшін жіберілгенінің хикметі мен 
сырын сезінетін парасат қажет. Әрине, барлық бұл 
қасиеттердің өшпес қайнары – Ислам.

Бір нәрсеге берілмей, оған ие бола алмау – 
айнымас ақиқат. Сондықтан Ислам деген нығмет-
ті ең көркем түрде дұрыс түсіну – оны ақылмен 
түсінгеніміздей, жүрекпен қорытуға, оны өміріміздің 
барлық сатылары мен салаларында үстем етуімізге 
байланысты. Сол үшін адам ең биік деңгейдегі көңіл 
мен жүрек тәрбиесінен өтуі керек.

Бізге бұл туралы тәрбие үлгісін беретін «Мені 
Раббым тәрбиеледі. Қандай тамаша тәрбие-
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леді»1 деп айтқан Пайғамбар Мырзамыз r және 
Оған ерекше сезімталдықпен ерген пайғамбар мұ-
рагерлері – ғалымдар мен әулиелер. Яғни, Хақ 
достары. Бұл ізгі жандардың тәлім-тәрбиелері мен 
иршад үндеулеріне құлақ салмай ақиқатты есту, 
тура жолды табу, әлемдегі хикметтерге назар ауда-
ру, өмір мен әлем арасындағы жұмбақты шешу – 
ақылдылары таяз, шикі адамдардың ісі емес.

•

Аса құрметті оқырман қауым!

Отбасыға арналған журналдарда жарық көр-
ген мақалаларымыздан теріліп, жинақталған бұл қо-
лыңыздағы шығармамыз бақытты өмір үшін қажет 
аса маңызды Ислами өлшемдер мен ережелердің 
бір бөлігін ғана қамтиды. Мұндағы тақырыптарды 
пайғамбарлардың, қадірменді сахабалардың, Хақ 
досы ғалым да ариф тұлғалардың өмірлерінен үзін-
ділер келтіріп, сол қиссалардың төңірегінде қыс-
қа да нұсқа баяндауға тырыстық. Осылай жалпы 
ақиқаттарды белгілі анық мысалдар арқылы оқыр-
мандарымыздың жеңіл түсінулерін көздедік.

Бұл шығарманың мазмұны қысқаша мына мә-
селелерді қамтиды:

1. Қараңыз. Бұхари, Риқақ, 38.
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Сезімтал жүрек иесі мүмин әр нәрседен ғибрат 
алып, халі мен іс-әрекеттерін түзетуге тырысып 
бағады. «Бір насихат, мың бір ғибрат» алу үшін 
оның естуі ғана жеткілікті.

Бейқамдық пен құмарлығына берілген шикі 
жүрек иелері ең әсерлі насихаттардың өзінен де өз 
үлесін ала алмайды. Мұндай адамдар насихатпен 
емес, бәлекетпен түзеледі.

Сондықтан бәлекетке ұшырамау үшін насихат-
тан ғибрат алу – ең дұрыс жол. Өйткені адамның 
есін жинатып, басына ақыл қондыратын көптеген 
бәлекеттер азаймайды. Сол бәлекеттердің орнын 
жабу да екі талай. Сондықтан әр көрген ісіміз бен 
оқиғадан ғибрат алып, естіген насихаттарымызды 
өзімізге айтылған деп есептеп, нәпсімізді шынайы 
түрде сын таразысына салып отыруымыз керек.

Біздің, мүминдердің бұл жаһандағы ең үлкен 
мақсатымыз бен дауымыз, пікіріміз – «иман». Бі-
рақ әр пікір мен дау дәлелдеуді талап етеді. Сондық-
тан біздің де бұл иман туралы дауымыз бен пікіріміз 
дәлел-дәйектермен, куәгерлермен дәлелденуі шарт. 
Яғни «иман дәлелдеуді талап етеді». Ал бұл өмір 
барысында алдымыздан шығатын барлық сынақ 
көріністерін иман талап ететін сабыр мен разылық, 
тәуекел, хамд пен шүкірлік сияқты ұстанымдармен 
қарсы ала білуімізге байланысты.
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Иманда шынайылықтың, әр мәселеде үнемі 
Аллаһтың разылығын мақсат тұтудың және Хақ 
Тағалаға махаббатпен бас июдің ерекше ілтипатқа 
толы көріністері, яғни «Ықылас пен тақуаның 
берекеті» тек осы арқылы жүзеге асады. Аллаһ 
Тағала тақуа бойынша өмір сүрген құлдарының 
көретін көзі, еститін құлағы іспеттес болады2. Тек 
жүрек әуесқойлық пен құмарлық деген пұттардан 
арылып, иләһи көрініс табатын тап-таза арнаға ай-
налса болғаны. Нәпсісінің пұтшылдығынан өзін 
қорғай білген құл әртүрлі асудан асып, ашылмайды 
деген құлыпты аша біледі.

Мәңгілік бақыт аясына ашылатын есіктің кіл-
тіне ие бола білу үшін кәлимә тәухидтің мазмұнына 
сай өмір сүру керек. Иманды салих амалдармен 
дәлелдеу қажеттілігі сияқты, «Кәлимә тәухид 
кілтінің тістерін де» жәннәттің есігін аша ала-
тындай Құран мен Сүннет өлшемдерімен белгілі 
қалыпқа келтіру шарт. Осындай жүрек кемелдігіне 
жеткенде өмір мен оқиғалардың ішкі сыры мен 
жұмбақтары шешіле бастайды. Қаһардағы жасы-
рын ілтипат пен сыйлар, машақаттың ішіндегі рах-
мет, жәбір-жапаның астарындағы иләһи сыйлар мен 
жақсылықтар сол құлға аян бола бастайды. Осы 
деңгейге жеткен жүрек «Ақиқат қарама-қарсы 

2. Сүюти, Жәмиүс-Сағир, II, 82.
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істермен ғана анықталады» деген түсінікке қол 
жеткізеді. Хақ пен қайырдың абзалдығына жету 
бәтыл мен теріс жолдың жиіркеніштіліктерінен 
сақтанумен ғана мүмкін болмақ.

Бұл тұрғыдағы ең тура, еш қателеспейтін көш-
басшымыз – «Әлем кітабы – Құран Кәрім». 
Әрбір әрпі талай сырлар мен хикметтерді қамты-
ған Құран Кәрім әлемдегі барлық ақиқаттар бар 
шексіз мағына дариясы. Мүминдер болған біздің 
міндетіміз – Құран Кәрімнің фәйізі мен руханият 
қазынасы – тәфәккур көкжиегіне жету. Екінші-
ден, иләһи сынақ көріністері болған өмірдің қай-
ғысы мен қуанышын осы көкжиектен тамашалап, 
өзгеріп тұратын шарттар аясында төзімділік таны-
ту қиындықтарға кездескен кезде «сабыр» деген 
қаруды қолдана білетін жүрек кемелдігіне жете 
білу. Сонан соң әр нәрседен иләһи мақсат-мұратты 
сезініп, өмір мен оқиғалардың тосын келген ащы 
сәттерді разылықпен қарсы ала білу.

Осылай жүрек дейгейін мақсат тұтқан рухани 
тәрбие – «Тасаввуф – Аллаһтың жазғанына 
разы болу өнері» болып табылады. Жақсылық 
пен жамандықтың, әр нәрсенің Хақтан келгенін бі-
лу бос уайым-қайғыға салынып, жүректі күйзеліс-
ке ұшыраудан қорғайды. Өйткені Хақ Тағаланың 
разылығына бөленуді көксеген мүмин алдымен 
өзінің Аллаһқа разы болуы керек екенін біліп, 
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барлық жағдайы үшін шүкірлік халінде болады. 
«Жападағы хикмет пен кереметті» түсінеді. Ең 
ауыр жапаға Аллаһ Тағаланың ең сүйікті құлда-
рының ұшырағандағы сыры мен хикметін сезеді. 
Яғни машақатпен тәрбиеленуді жоғары деңгейдегі 
рухи  кемелденудің  тәсілі  екеніне  көзі  толық  жетеді.

Міне, мүминдер ретіндегі ең маңызды міндеті-
міз де – осы рухи кемелдікке қол жеткізіп, әрқашан, 
әр уақыт барлық жағдайымызда иләһи әсемдіктер 
мен сұлулықтарды өз бойымыздан көрсете білу, 
яғни нағыз мағынасымен «Ислам тұлғалық ұста-
нымын» ұсына білу.

Ислами сұлулықтар мен әсемдіктерден бейха-
бар һидаят мақрұмдарына ең көркем тәблиғ пен 
дағуат – Исламды өзіміз ұстанып, ұсыну. Ол үшін 
алдымен өзімізді Ислами ұстаным кемелдіктерімен 
жабдықтап, жан дүниемізді тірілтіп, содан соң әрі 
сөзімізбен, әрі жанымызбен, әрі күллі істерімізбен 
Исламның жайдары бетін, оның хақ пен әділет 
түсінігін, шапқат пен мархамат ғашықтығын, қыс-
қасы, рухани құрамын іс жүзінде ұсына білуіміз 
керек.

Тарих куә болған Ислам ахлағымен өмір сү-
рудің арқасында талай тікенді гүлстанға айналып, 
қанша дұшпан болғандар шынайы досқа айналған. 
Осыған орай мүминдер ретінде Ислам ахлағын өз 
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бойымызда жаңғыртудағы дәстүріміз – «Сені 
өлтіргелі келген сенде тірілсін!» болуы тиіс. 
Өйткені шынайы мүмин өзінің мәңгілік бақытқа 
кенелуі өзгелердің де сол бақытқа кенелуі үшін 
қызмет көрсетуден өтетінін жақсы білетін қамқор 
жан болып табылады. «Иманның алғашқы же-
місі – мархамат». Жаратушысына деген құрмет-
пен жаратылысқа шапқат пен мархамат көрсету 
– имандылықтың талабы. Иманын ғашықтықпен 
іске асырған мүминнің жүрегі барлық жаратылыс-
ты мархаматпен құшақтайтын жылжымалы дәргах  
іспеттес.

Бұл дәргахты өз жүректерінде ашу ең алды-
мен қоғамға көшбасшылық еткен «Алдымыз-
дағылардың жауапкершілігі» болып табылады. 
Өйткені алдағылардың барлық жағымды не жа-
ғымсыз ахуалы ағынсыз суға тамшылаған тамшы 
су жасаған алқалар іспеттес айналасына тез жайы-
лады. Сондықтан олар көңілдеріндегі бейімдер мен 
ұстанымдарына  бәрінен  көп  абай  болуға  мәжбүр.

Сонымен қатар жеке тұлғалар да «Сендер қан-
дай болсаңдар, солай басқарыласыңдар3» деген 
хадис шәриф бойынша өздерінің хал-жағдайлары-
на абай болып, қоғамның жағдайына жауапты 
деп түсінетіндей кең ауқымдағы көңіл көкжиегіне ие 
болулары тиіс.

3. Сүюти, Жәмиүс-Сағир, II, 82. 



АЛҒЫ  СӨЗ            

13

Екіншіден, бұл жалғандағы өткінші бақыт кезең-
деріне шегінен тыс қуанышқа салынып, негізгі 
бақыт жұртының ахірет екенін ұмыту нағыз мү-
миндерге жараспайды. Өмірдің тосын келген ащы 
оқиғаларына қатты мұңаю да солай. Осыған орай 
адамды шаршатып, жалықтыратын, ішкі жан-дү-
ниесін күйзелтетін фәни де дүниелік уайым-қайғы-
лардың мәңгілік өмірмен салыстырғанда қанша-
лықты мән-маңызы жоқ екенін ұғынып, мәңгілік-
ке ашылған «Жастық сырына» жетуді мақсат 
тұтуымыз керек.

Сөз жоқ, бұл сырға жету – өлмей тұрып өліп, 
яғни нәпсіқұмарлықтарын жойып, шын өлімді бей-
не-бір мерекеге айналдыра білген бақтияр жан-
дардың ісі. Фәни өмірлерінен кейін де өзгелердің 
көңілдерінде өмір сүре білген осындай құлдарың 
адамзатқа қалдырған ең үлкен насихаты «Сондай 
өмір сүргей, сүйіншілермен өлгей!..» деген дәстүр 
болатын.

Міне, фәни, салыстырмалы болмыстарын асып, 
көк күмбезде хош әрі жағымды үн қалдыра білудің 
шабыты һәм шаттығымен өмір сүрген кәміл рухтар 
қабір есігінде барлық дүниеуи атақ-мәнсаптар мен 
байлықтарын тастап, жалғыз амалдарымен ғана жер-
лену деген ақиқатқа негізделеді. Және де жасаған 
қайрымдылықтарымен әлі бұл жалғанда өмір сүріп 
жүргеннің өзінде қолдарындағы мүмкіншіліктерді 
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ахіретке жібере білу деген парасаттылықты көрсете 
білген. Олардың дүниелік нығметтерге деген көңіл 
тоқтықтары болмыстық һәм менмендік киімде-
рін шешпей, Раббысын ұмыттыратын әр нәрсені 
жүректен ысырып тастамай Аллаһ Тағаланың ал-
дына барылмайтынын баяндау ретінде «Жүгіңді 
таста да, өтіп кет!» деген сөзді айтып тұрғандай...

Сонымен қатар осы ұлы негіздерді жүрегіне 
ұялатқан кемелді тұлғалық қасиетке ие адамдар-
дың ерлі-зайыпты болып, шаңырақ көтеруін қамта-
масыз етіп, адам ұрпағын жалғастыратын отбасы 
ошағын құру бұл жалғандағы өмірде жәннәт ба-
қытынан үлес алуға мүмкіншілік береді. Бұл бақыт 
пен тыныштық ұясында ерлі-зайыптылардың рухи 
үйлесімдігі маңызды болғанымен, «Ұяны ұрғашы 
құс жасайды» деген қанатты сөзде айтылғандай, 
әсіресе әйелдердің өте жетілген, рухани дамыған 
адам болулары ерекше маңызды.

Даналар былай айтқан екен:

«Бір еркекті тәрбиелесеңдер, бір адамды ғана 
тәрбиелеген боласыңдар. Бір әйелді тәрбиелесең-
дер, бір отбасыны, тіпті, қоғамның үлкен бөлігін 
тәрбиелеген боласыңдар».

Сондықтан, әрине, «Адам нәсілінің әшекейі 
– салиха әйел». Салиха әйел – адамзатты аяғынан 
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тік тұрғызатын ең маңызды құндылық, әдептілік, 
ар-ұят пен намыстың, нәзіктік пен көркемдіктің, 
сұлулықтың, салмақтылық пен асылдықтың белгісі.

Бүгінгі күнде «теңдік» деген жоспармен әйел-
дерді өмірдің әр саласында еркектермен сайысқа 
түсіру үгіт-насихаттары жүргізіп келеді. Ал бұл, 
өкінішке орай, заманауи дүниенің ең үлкен қате-
ліктерінің бірі. Өйткені әйел тәни һәм рухи тұрғы-
дан еркекпен бірдей емес. Сондықтан отбасы мен 
қоғамдағы тыныштық пен бақытқа тек әйел мен 
еркектегі ерекшеліктер мен қабілеттердің орынды 
қолданылуы, һәм құқытарының қорғалуымен ғана 
қол жетзіледі. Олай болмаған жағдайда ұрпақ 
жойылып, қоғамнан артымызда тек адам бейне-
сіндегі қалдықтар ғана қалмақ.

Сол себепті, әсіресе, жас қыздарымыз замана-
уи (!) дүниенің жаман әдеттеріне еліктеп, өздеріне 
«жұқтырмай», «Асрұ саадаттан салиха ханым 
үлгісін» үлгі-өнеге тұтып, осындай тазалығы мен 
асылдығы бұзылмаған Ислами тұлғалықты ұста-
нып, айналасындағыларға да үлгі болулары керек. 
Осыған орай «Салиха ананың қызына айтқан 
үгіт-насихаттары» тұрмысқа шығатын жас қыз-
дарымыздың бақытты отбасы құру үшін ең маңыз-
ды жасауы болмақ.

Ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан Ислами 



салт-дәстүрімізде бұл насихаттардың ерекше ор-
ны бар. Бұл насихаттардың өзегі алдымен өзін 
емес, өмірлік жолдасын ойлау, яғни менмендік 
емес, қамқорлық болып табылады. Екіншіден, жұ-
байлардың бір-бірін тақуалыққа ынталандырып, 
ахірет бақытына кенелулері үшін өзара жәрдем 
берулері отбасындағы бақыттың іргесін құрайды. 
Бұл жұбайлардың иман мен ахлақтағы кемелдік 
деңгейлеріне байланысты жағдай.

Сонымен қатар Ислам әйелге берген құқық-
тардың бірі болып саналатын «мәһір» де өте ма-
ңызды. Мәһір сырттай қарағанда заттық және 
дүниеуи тұрғыдан кепілдеме болып табылады. Бі-
рақ, бұл заттық тұрғыдан берілген мүмкіншіліктің 
берілгендегі негізгі мақсат – әйелдің рухани өмірін 
қорғау, яғни оның ар-намысы мен әйелдік қасиетін 
қорғау дегенді білдіреді.

Сондықтан дүниеқұмарлық деген жұқпалы ауру 
кең етек жайып, рухани құндылықтар құзға құлаған 
және қоғамымызда теріс көзқарастар әбден тамыр 
жайған бүгінгі күнде Аллаһ пен Расулына берілудің 
шыңына жеткен ханым сахабалардың мәһір туралы 
ұстанған абзалдығы адамды қайран қалдырып, «Таң-
ғажайып мәһір!» дегізетіндей тақуалықтың үлгісі бо-
лып табылады. Әрине, әрбір мүмкіншілікті ахірет та-
бысына дәнекер етуге тырысқан көреген жүректердің 
мұндай  мысалдардан  алатын  үлкен  сабақтары  да  бар.
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Аллаһ Тағала сана-сезімімізді разылығы-
на үйлесімді етсін! Ықылас пен тақуаны амал-
дарымыздың өлшемі қылсын! Жүректерімізді 
иманның тыныштығымен толтырсын! Барша-
мызды Исламның сұлулықтары мен әсемдік-
терін ұстанып, оның ерекше жайдары бетін 
көрсете білген бақтияр құлдарының қатарынан 
жазсын!

Әмин...

Осман Нұри ТОПБАШ

         Маусым 2011

            Ыстанбұл
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Расулұллаһ r былай деген:
«Мүмин бал арасына ұқсайды. Тазаны (халал) жей-
ді, таза нәрселер өндіреді (Аллаһтың разылығына 
сай істер жасайды), таза жерге қонады (салих және 
садық адамдармен бірге болады) және қонған жерін 
сындырмайды, бұзбайды да» (Ахмед б. Ханбәл, II, 199).
Ара өз ұясын толтыру үшін мыңдаған гүлді қа-
лай аралайтын болса, біз де бал арасы сияқты 
Расулұллаһ r Мырзамыз бен Хақ достарының үлгі-
лі өмірлерінен үлгі алып, бұл әсемдіктерді өміріміз-
дің әр сатысына шағылыстырып отыруымыз керек. 
Өстіп жарқыраған айнадай Исламның жайдары бе-
тін барлық адамдарға көрсете білуіміз қажет.

Бір насихат
Мың бір ғибрат...





БІР  НАСИХАТ

МЫҢ  БІР  ҒИБРАТ...

Барша адам ой-санасы мен ісінің, кәсіби ма-
мандығының дәрежесі қандай болса да, насихатқа 
мұқтаж. Хазіреті Пайғамбар r бұл шындықты:

«Дін – насихат» (Мүслим, Иман, 95) деп, бұл ұлық 
діннің тек насихат арқылы жеткізілетінін баянда-
ған. Сонымен қатар, бұл киелі сөзін үш қайтара ай-
тып, насихат айтарда қайталаудың қажеттілігі мен 
маңыздылығына ишарат еткен.

Сондықтан мүмин жан өмір сүрен заманы мен 
ортасында өзіне жақсы насихаттар айтып, жақ-
сылыққа бағыттайтын салих адам таба алмаса да, 
пайдасына жарата алатын насихаттар мен үлгілерді 
тарихи деректерден оқып, олардан тиісті сабақ алып, 
ғибраттар шығаруына әбден болады. Тасаввуфтық 21
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қиссалар баяндайтын шығармалар жазылғандағы 
негізі мақсат та осы болатын. Бұл шығармалар бас-
қа кезеңдерде өмір сүргендіктен, сұхбаттар мен на-
сихаттарды адамдар тікелей олардың өз ауызда-
рынан тыңдай алмағандықтан сол Ислам данала-
рын оқып, пайдалану үшін  жазылған.

«Рашид халифалар» деп аталған алғашқы 
төрт халифа мен Хазіреті Хасанның  алты ай-
лық халифалық кезеңдерін қосып санағанда отыз 
жылды құрайды. Бұл кезең Хазіреті Пайғамбар-
дың сұхбаты мен руханиятынан пайдаланудың бе-
рекетімен «Халифалықтың» «кәміл» сипатымен іс-
ке асқан кезең болып табылады. Одан кейінгі дәуір 
хадис шәрифте баяндалғандай, «машақатты пат-
шалық кезең» болып, бұл кездегі халифалардың 
халифалығы «сури, яғни көріністегі халифалық» 
деп аталған. Бұлардың алғашқылары да Әмәуи 
халифалары болып табылады.

Әмәуилер (Омейяды) Әһлү Бәйтке қарсы 
жағымсыз мәміле жасағаны үшін сынға ұшыраға-
нымен, бұлардың ішінде екі жарым жылдай өте 
қысқа мерзім халифалық міндетін атқарып, ерекше 
басқарғанын тарих беттері қайран қала отырып 
нақыл еткен Омар бин Абдүлазиз сияқты үлкен 
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тұлға бар. Омар бин Абдүлазиз бен тағы бірнеше 
халифалардан басқа Әмәуи халифалары адамдар-
дың Исламға кіруі мәселесіне өзгелерді арабқа ай-
налдыру деп қарағаны үшін жаңа мұсылман елдер-
дің қарсылықтарын туғызған болатын. Сондықтан 
олардың биліктері 92 жыл ғана жалғасқан еді.

Әмәуилердің Омар бин Абдұлазизден бұрын-
ғы халифасы Сүлеймен бин Абдүлмәлік болатын. 
Бұл халифаның табиғун ғалымдарынан Әбу Хазим 
деген дана кісімен кездесуі және оның өте кере-
мет, жан-жақты насихатын тыңдағаны Ислам та-
рихының сабақ аларға тұрарлық оқиғаларының 
ішінде ерекше орны бар. Олардың кездесуі былай 
болған:

Жетінші Әмәуи халифасы Сүлеймен бин 
Абдүлмәлік Меккеге бара жатқанда Мәдинаға 
соғып, сонда бір-неше күн қоныстанған болатын. 
Қасындағылардан:

– Мәдинада Расулұллаһтың r сахабаларын 
көріп, олардан дәріс алған адам бар ма? – деп 
сұрады. Оған:

– Әбу Хазим деген кісі бар, – десті. Дереу 
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оған адам жіберіп, құзырына шақыртты. Сонан 
соң одан:

– Мен халифа ретінде бұл жерге келіп тұр-
сам, сен неге көңіл аудармайсың? (неге қарсы 
алмайсың?) Неге менен алыстайсың?! – деп 
сұрады.

Әбу Хазим:

– Ей, Мүминдердің әміршісі! Менің сізге 
қандай қатысым бар? – деді.

Халифа Сүлеймен:

– Мәдиналықтардың алдыңғы қатардағыла-
ры қасыма келіп тұрғанда, сен неғып келмедің?! – 
деп сұрады.

Әбу Хазим:

– Ей, Мүминдердің әміршісі! Бүгінгі күнге 
дейін не сіз мені танымайсыз, не мен сізді көрме-
генмін. Қалай менен мұндай қатынасты күтесіз?! – 
деді.

Халифа Сүлеймен жанындағы Мұхаммед бин 
Шиһаб әз-Зүһриге қарап:

– Бұл қарт кісі дұрыс айтты, мен қателесіппін, 
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– деді. Сонан соң бұл батыл кісіден насихат алу 
керек екенін сезініп:

– Әбу Хазим! Өлімді ұнатпайтындай бізге не 
болғаны сонша? – деп сұрады.

Әбу Хазим:

– Нәпсіқұмарлықтарыңызға алданып қалды-
ңыз, дүниені абат қыламын деп, ахіретті харап қыл-
дыңыз. Сондықтан абат жерден харап жерге өтуді 
ұнатпайсыз, деді.

Халифа Сүлеймен:

– Дұрыс айттың, ей, Әбу Хазим! Ал адамдар 
ертең Аллаһтың құзырына қалай шығатын бола-
ды? – деп сұрады

Әбу Хазим:

– Салих, ізгі мүминдер бөгде жұрттан өз 
отбасына оралған адамдар сияқты жүрегі тыныш 
әрі қуанышқа толы болып қайтады. Нәпсісіне құл 
болған адамдар қожайынынан қашып бара жатқан-
да ұсталып қалған құлдар сияқты болады дегенде, 
халифа Сүлеймен өзін ұстай алмай, өкіріп жылай 
бастады да:

– Қап, Аллаһтың алдында немен кездесеті-
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німді білгенімде ғой! – деп, мұңын тілге тиек етті.

Әбу Хазим оның бұл жағдайын көргенде:

– Олай болса, іс-амалдарыңды Аллаһтың кі-
табымен, Расулұллаһтың r сүннетімен таразыла! 
– деді.

Халифа:

– Хал-жағдайымды таразылауым үшін неге 
қарауым керек? – деп сұрады.

Әбу Хазим:

«Әбрар (игі жақсылар), даусыз, Наим жән-
наттарында ырысқа кенеледі. Бұзықтар, сөзсіз, 
тозақта болады» (Инфитар, 13-14) деген аят кәримәні 
оқыды.

Сонда халифа Сүлеймен:

– Ей, Әбу Хазим! Олай болса, Аллаһтың 
рахымы қайда қалды? – деп сұрады.

Бұл жолы Әбу Хазим:

«...Шынында, Аллаһтың рахымы ізгі іс іс-
тегендерге жақын» (А’раф, 56) деген аят кәримәні 
оқыды.
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Сонан соң араларындағы әңгіме былай жал-
ғасты:

– Әбу Хазим! Аллаһтың құлдары арасында 
ең құндылары қайсы?

– Мархаматты, жомарт, қарапайым, өзгелерге 
қызмет  етіп, ғибрат  ала  білген  ақылды  адамдар.

– Тағы қандай амал абзал?

– Харамдардан аулақ бола отырып, парыз 
амалдарды шынайылықпен орындау.

– Қай дұға қабылдануға жақын?

– Өзіне жақсылық жасалған адамның жақ-
сылық иесіне берген батасы.

– Ал қандай садақа абзал?

– Шектен тыс мұқтаж кедейге аз болса да, ма-
лынан шамасына қарай міндетсімей берген садақа.

– Қай сөз әділ?

– Өзінен қорыққан немесе бір нәрсе күткен 
адамыңа хақ пен ақиқатты баяндауың.

– Ең ақылды мүмин кім?

– Аллаһқа тақуалықпен мойынсұнған және 
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бұл туралы адамдарға жетекшілік еткен адам. (Өйт-
кені Аллаһ Тағала біздің тақуалықпен қоғамға же-
текші болуымызды қалайды1).

– Ең ақымақ адам кім?

– Ахіретті ұмытып, дүниеге берілген адам. 
Мысалы, бауыры не досы теріс жолда болса да, 
оның арман-қалауына еріп, өзгенің дүниесі үшін 
өзінің ахіретін құрдымға жіберген кісі.

– Өте дұрыс айттың! Ал біздің жағдайымыз 
туралы не айтасың?

– Ей, мүминдердің әміршісі! Рұқсат етсеңіз, 
бұл сұрағыңызға жауап қайтармасам!

– Жоқ! Сен бұл айтатын сөздеріңді маған 
айтқан насихатың деп бағала.

– Ей, мүмүиндердің әміршісі! Сенің атала-
рың адамдарды қылышпен күш көрсетіп басқар-
ды. Мұсылмандармен кеңеспей, олардың разы-
лығынсыз мемлекет билігін қолдарыңа алдыңдар. 
Сол кезде көп адамның қаны төгілді. Ақыры олар 
да салтанаттарын тастап, о дүниенің жолаушысы 
болды. Әттең! Қазір олардың ахірет әлеміндегі 

1. Қараңыз, Фұрқан, 74.
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«пайпайларын» естіп, оларға не деп айтылып жат-
қанын білсең ғой!

Халифа Сүлейменнің қасындағылардың біреуі 
Әбу Хазимді сөгіп:

– Жаман сөйледің ғой, ей, Әбу Хазим! – деді.

Әбу Хазим оған былай деп үн қатты:

– Бұл мәселеде сенікі дұрыс емес!.. Өйткені 
Аллаһ ғалымдарға еш нәрседен қорықпай, адам-
дарға хақ пен ақиқатты және дұрысты баяндауды, 
ешқандай шындықты жасырмауды бұйырған.

Халифа Сүлеймен оған:

– Ал, біз қалай түзелеміз? – деп сұрағанда, 
Әбу Хазим былай деп айтты:

– Жамандық пен зұлымдық жасаудан бас 
тартып, Аллаһтың жаратқандарына шапқат һәм 
мархаматпен мәміле жасап, адамдар арасында әді-
летпен үкім жүргізсеңдер, түзелген боласыңдар!..

– Оны қалай іске асыра аламыз?

– Малдарыңды халал, адал жолмен тауып, 
сізге аманат ретінде берілген дүние-малды тиісті 
орындарға жұмсаңыз, – деді.
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Халифа:

– Ей, Әбу Хазим! Біздің досымыз боласың 
ба? Егер досымыз болсаң, сенің бізге, біздің саған 
пайдамыз тиер, – деп сұрады.

– Ондайдан  Аллаһқа  сыйынамын!

– Ол не дегенің?

– Аз болса да, сізге құмартып, бейімделуден 
қорқамын!.. Өйткені сіз нәпсілеріңіздің билігі ас-
тындасыңдар. Мен сізге бейімделсем, ол уақыт ұлы 
Аллаһ өмірді де, өлімді де маған азаптың дәнекері 
етеді.

– Әбу Хазим! Қандай да бір қажетің болса, 
маған айт!

– Мені жәһәннәмнан құтқарып, жәннатқа 
кіргізе ала мысың?!

– Ол мен істей алатын іс емес!

– Олай болса, менің бұдан басқа мұқтажды-
ғым жоқ.

– Ендеше маған батаңды бер!

– Аллаһым! Егер Сүлеймен Сенің досың бол-
са, оған дүние мен ахіреттің жақсылықтарын сыйла! 
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Егер Сенің теріс жолда жүрген құлың болса, о, 
Раббым, оның сана-сезімін Өзіңнің разылығың-
мен үйлестіргейсің! Оған Өзің жақсы көрген және 
разы болған істерді істеуіне мүмкіндік бергейсің!

– Осы ғана ма?!

– Егер сен бұл дұғаға лайық болсаң, шын мә-
нінде, мен ең қымбат, пайдалы дұға жасадым. Ал 
лайық болмасаң немесе тура жолмен жүруге ниетің 
болмаса, онда бұл адырнасы жоқ садақпен оқ 
атқандай мұның еш пайдасы болмайды.

– Маған насихат айт!

– Саған өзекті насихат айтамын: Раббыңа 
тағзым көрсете отырып құлшылық жаса және мә-
мілеңе баса назар аудар! Раббыңның сені әр сәт 
сайын көріп, бақылап тұрғанын жүрегіңмен толық 
сезінгейсің! Ол тыйған нәрсені істеуден және Ол 
бұйырған іске немқұрайлы қараудан барынша сақ-
танғайсың!

Әбу Хазим халифа Сүлейменнің құзырынан 
шы-ғып кеткенде, Сүлеймен оған жүз динар ақша 
жіберіп:

«Сен бұларды жұмса, саған тағы да осындай 
көп сыйлық жіберемін!» – деп жазылған хатын қо-
са жіберді.
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Бірақ Әбу Хазим бұл жүз динар ақшаны қа-
былдамай, былай жазып жіберді:

«Ей, мүминдердің әміршісі! Маған қойған сұ-
рақтарыңыз бен мен берген жауаптардың сіздің 
ізгілігіңізге жарамай, сондай-ақ өміріңізге жақсы 
бағыт бермей қалуынан Аллаһқа сыйынамын!.. Сіз 
үшін жақсы көрмегенімді өзім үшін қалай жақсы 
көрмекпін?! Мен сізге қандай да бір пайда көрейін 
деген оймен насихат айтқан жоқпын. Сізге бұл 
туралы бір қисса айтып берейін:

Хазіреті Мұса бин Имран Мәдиян қаласы-
ның су көзіне барғанда2 сол жерден қойларын суа-
рып жүрген шопандарды көреді. Олардың арғы 
жағында қойлары басқа қойларға араласып кетпе-
сін деп тырысып тұрған екі қыз бала жүреді. Олар-
дан жағдайларын сұрады. Олар:

«Шопандар қойларын суарып кетпейінше біз 
қойымызды суармаймыз. Әкеміз әбден қартайған 
кісі» – деді.

Хазіреті Мұса олардың қойын сауарып бере-
ді. Сонан соң көлеңкелі жерге барып, «Раббым! 
Мен Сен беретін әр жақсылыққа мұқтажбын!» 
деп дұға етті.

2. Қараңыз, Қасас, 23-26.
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Ол бұл дұғаны жасаған кезде сегіз күн жол 
жүріп шаршап келген, қарны да аш болатын. Дұш-
пандардан қорқып, өзін қауіпсіздіктемін деп сен-
бейтін. Соның өзінде тек Раббысына дұға етіп, 
Оны паналады. Адамдардан еш нәрсе сұрамады.

Шопандар оның бұл жағдайын сезбесе де, 
парасатты қыздар дереу сезіп қойды. Үйлеріне 
қайтқанда әкелеріне болған-біткенді айтып берді. 

Әкелері Шұғайып u:

– Ол кісінің қарны аш шығар деп, қыздары-
ның біреуіне:

– Барып, ол  кісіні  шақырып  кел! – деп  жіберді.

Қыз Хазіреті Мұсаның қасына барғанында 
бетін жауып, құрмет көрсете отырып:

– Әкем сізді шақырып жатыр. Қойларымыз-
ды суарғаныңыз үшін сізге ақыңызды төлейді!.. – 
деді.

Істеген жақсылықтың тілге тиек етілуі мен ол 
ісіне бола ақы төленетінін есту Хазіреті Мұсаға 
ауыр тиді. Бірақ қыздың артынан барудан басқа 
амал да таба алмады. Өйткені ол аш әрі жалғыз 
болатын.
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Жолда бара жатқанда жел соғып, қыздың 
киімін арық та нәзік денесіне жабыстырып, дене 
қатпарларын ортаға шығарды. Хазіреті Мұса кейде 
жүзін басқа жаққа бұрып, кейде көзін жұмып жүр-
ді. Ақыры:

– Ей, Аллаһтың құлы! Артымнан жүрші, 
қай жаққа баратынымызды маған айтып жүрсең 
болғаны!.. – деді.

Мұса u Хазіреті Шұғайыптың үйіне кел-
генде кешкі тамақтың дайын тұрғанын көрді. 
Шұғайып u оған:

– Жігітім! Отырып, тамақ іш! – деді. Хазіреті 
Мұса:

– Бұл үшін Аллаһқа сыйынамын, – деді. 
Шұғайып u қатты таңырқап:

– Неге, аш емеспісің? – деп сұрады. Мұса u:

– Әрине, ашпын. Бірақ бұл тамақты қойлар-
ды суарып бергенімнің ақысы ретінде ішіп-жеуден 
қорқамын. Біз сондай отбасының адамдары бол-
ғандықтан әр жақсылықты тек Аллаһ разылығы 
үшін жасаймыз, –деді.

Шұғайып u оған:
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– Жоқ, жігітім! Сен ойлағандай емес. Бұл ме-
нің және аталарымның әдеті. Қонаққа сый тартып, 
тамақ береміз, – деді.

Сонда ғана Мұса u отырып, тамақ ішті».

Әбу Хазим бұл қиссаны айтып берген соң ха-
лифа Сүлейменге былай деп жазды:

«Енді бұл жүз динар ақшаны айтқан сөзде-
рімнің ақысы ретінде берген болсаң, онда тек зә-
рулік жағдайда ғана желінетін өлексе, қан және 
доңыздың еті бұдан әлдеқайда халал, таза бола-
ды. Ал егер бұл ақшаны бәйтүлмалдағы (мемлекет 
қазынасындағы) ақым деп ойлап берген болсаң, онда 
бұл ақшада мен сияқты көп адамдардың ақысы бар. 
Бұл туралы арамызда тең бөлген болсаң, еш мәсе-
ле жоқ. Ал, керісінше, бөлген болсаң, бұлар маған 
қажетім емес» (Қараңыз, Дәріми, Мұқаддимә, 56/653; Әбу Нұайм, 

Һиля, III, 234-236).

Халифа Сүлеймен салтанатты түрде өмір сүр-
ген сұлтан болатын. Сондықтан Әбу Хазим айт-
қандай ол нәпсіқұмарлығына берілген адам бола-
тын. Бірақ нәпсіқұмарлыққа салынудан нақты аман 
қала білу дүниедегі қанша құл қол жеткізе білген 
жетістік екен десеңізші?!
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Бәріміздің жағдайымыз қандай болса да біз 
халифа Сүлеймен сияқты азды-көпті нәпсіқұмар-
лығымызға беріліп, күн кешудеміз. Бұл тарихи 
қиссада табиғун ғалымы Әбу Хазимнің халифа 
Сүлейменге айтқан насихатын бізге айтылған на-
сихат деп қабылдап, нәпсімізді сын таразысына 
салуымыз, сөйтіп амалдарымызды сол насихаттар-
мен қайтадан таразылауымыз керек.

Хақ  досы  болған  бір  ізгі  жан  былай деген екен:

«Ара ұясын балға толтыру үшін мыңдаған гүлді 
аралап шығады».

Сондықтан біз де ара сияқты Расулұллаһ r 
Мырзамыз бен Хақ достарының үлгілі өмірлерін 
оқып, өзімізге өнеге тұтып, олардың жан дүние-
леріндегі сезімдері мен ұстанымдарындағы кемел-
діктер мен көркемдіктерді өміріміздің әр сатысы-
на шағылыстыруға тырысып, жарқыраған айнадай 
Исламның жайдары жүзін барлық адам баласына 
көрсете білуіміз керек.
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О, Раббым! Ең ұлық Пайғамбарының үл-
гілі тұлғасы мен ахлағынан біздің өмірімізге 
де шық іспеттес үлестер нәсіп еткейсің! Оның 
тәблиғ етіп, үйреткен және өзі ұстанған барлық 
абзалдықтар мен әсемдіктерді өз бойымызға 
дарытуда бізге жәрдем еткейсің! Бізді Оның 
ерекше ахлағымен ахлақтандыр! Бізге сыйлай-
тын көркем ахлақпен, абзал тұлғалықпен көп 
һидаят пен жақсылықтарға дәнекер болуымыз-
ды баршамызға нәсіп еткейсің!

Әмин...

+





Иман  дәлелдеуді
талап  етеді

Алтын деген асыл тастың сафтығы мен са-
пасын қалай түрлі дәрежедегі ыстыққа ұстап 
белгілейтін болса, иманның деңгейі мен кемелдігі 
де түрлі қиыншылықтар мен бәлекеттерге са-
быр мен пидашылдық, тәуекел, разы болу мен 
тәсілімиятті (берілу) солай танытып, жүрек 
деңгейін, тепе-теңдігін қорғаумен белгілі болады.

Бұл тұрғыдан кәміл мүмин қазбалар ішіндегі 
алтын сияқты. Қанша ауыр азап пен сынақтарға 
тап болса да, құны мен сафтығы еш кемімейді.
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Хазіреті Пайғамбар r сахабасы Харисәдан:

– Ей, Харисә! Таңды қалай атқыздың? – деп 
сұрады.

Харисә:

– Шынайы мүмин ретінде! – деп жауап қай-
тарды.

Бұл жолы Пайғамбар Мырзамыз r:

– Ей, Харисә! Әр жағдай мен ақиқат 
дәлелдеуді талап етеді. Сенің иманыңның ақи-
қатының дәлелі не? – деп сұрады.

Харисә: 41
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– О, Расулұллаһ! Дүниені жүрегімнен шы-
ғарып тастаған соң, күндізім шөлдеумен, түнім 
ұйқысыздықпен өте бастады. Раббымның Аршын 
тура көріп тұрғандай болдым. Бір-бірлерін зиярат 
еткен жәннәт елі мен өзара дұшпан болған жәһән-
нәм елін көріп тұрғандаймын» – деді.

Сонда Аллаһ Расулы r:

– Жарайды, ей, Харисә! Бұл халіңді жал-
ғастыра бер! Сен жүрегіңді Аллаһ нұрландыр-
ған адамсың» – деп үн қатты (Һәйсәми, Мәжмәүз-Зәуәид, 

I, 57).

Басқа бір риуаятта Расулұллаһ r Хазіреті 
Харисәның бұл халі мен құлшылықтағы шына-
йылығын растап, былай тілге тиек еткен:

«Біреулерің жүрегін Аллаһ нұрландырған 
адамды көргісі келсе, Харисәға қарасын!» (Ибн 

Хажар, әл-Исәбә, I, 289).

Бұл риуаяттың көрсеткеніндей, әр сөзіміз бен 
ойымызды белгілеп, анық көрсетуді талап етеді. 
Белгілеу болса, дәлелдер мен куәгерлерді талап 
етеді... Адамның Аллаһ алдындағы ең үлкен сөзі 
мен дауы – Оған иман келтіргенін айтуы. Бұл 
сөздің белгісі мен дәлелі өмір бойы жалғасатын 
салих амалдар мен истиқамәт/тура жолмен жүру.
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Иманға тілмен жеткізумен бірге зейінмен 
емес, жүрекпен растау деп анықтама берілген. 
Жүрекпен растау өзін ұстанымдарда, яғни салих 
амалдарда көрсетеді.

Иман махаббаттан тұрады. Махаббаттың өл-
шемі – пидашылдық. Имандағы шынайылық 
Аллаһ жолындағы пидашалдықтың мөлшеріндей 
ғана. 

Яғни әркімнің иман деңгейін көрсететін айна 
– істеген істері. Тек сөз жүзінде қалған сөз жиын-
тығы емес... Сондықтан шайыр:

«Адамның айнасы – ісі, сөзіне мән беріл-
мейді» деген екен.

Сонымен қатар иманның кемелдігі «тақуа» 
бойынша іске асатын жүрекке тән өмірге бай-
ланысты. Тақуа – Аллаһтан алшақтататын әр 
нәрседен жүректі қорғау, нәпсіқұмарлықты тіз-
гіндеп, рухани қабілеттерді дамытып, Хаққа жақ-
сы құл әрі дос бола білу өнері. Және тақуа – әр-
қилы іс-әрекетінде Аллаһтың қаһары мен азабы-
нан сақтанып, рахметінің саясын паналауға тырысу. 
Діннің үкімдерін шабытпен, толқи отырып, сезіне 
отырып орындау.

Аят кәримәда былай бұйырылған:
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«... Сендер тақуа болыңдар, Аллаһ сендерге 
(білмегендеріңді) үйретеді...» (Бақара, 282). Яғни, 
Аллаһ Тағала құлының тақуалығына сай мөлшер-
де оған ғылым мен парасат сыйлап, оның көңіл әле-
мінен мағрифатұллаһ аясына терезелер ашады.

Құлдың шынайылығы мен адалдығы өмір бойы 
басынан өткізген көптеген сынақтармен ортаға шы-
ғады. Бұл жағдайды Аллаһ Тағала былай хабар-
лаған:

«Адамдар сынақтан өтпей, тек “Иман 
келтірдік” деумен ғана босатыламыз деп ойлай 
ма?

Ант етемін, Біз олардан бұрынғыларды да 
сынадық. Әлбетте Аллаһ шынайы, адалдарды 
айқындайды. Өтірікшілерді де, сөзсіз, айқын-
дайды» (Анкәбут, 2-3).

Алтын деген асыл тастың сафтығы мен сапа-
сын қалай түрлі дәрежедегі ыстыққа ұстап бел-
гілейтін болса, иманның деңгейі мен кемелдігі де 
түрлі қиыншылықтар мен бәлекеттерге сабыр мен 
пидашылдық, тәуекел, разы болу мен тәсілімиятты 
(берілуді) солай танытып, жүрек деңгейін, тепе-
теңдігін қорғаумен белгілі болады. 

Бұл тұрғыдан кәміл мүмин қазбалар ішіндегі 
алтын сияқты. Ол балшыққа түсіп былғанса да, 
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бағасы мен сафтығы еш жоғалмайды. Дәл Асия 
анамыз сияқты... Ол салиқалы ханым залым 
Перғауынның әйелі болғанымен, жүрегіндегі ықы-
ласы мен адалдығын, тақуасы мен иманын қорғай 
білді. Жанын құрбан етті, соның өзінде иманынан 
бас тартпады.

Шынайы мүминдер де сый мен азап ретінде 
көрініс тапқан әр түрлі иләһи сынақтарда құлдық 
сезімі мен рухани тұрақтылығын сақтай біледі. 
Жүректеріндегі иман гауһары тазалығы негізінде 
әрқашан салихтар мен садық/адал жандармен бірге 
болады.

Пайғамбар Мырзамыз r мысал келтіре 
отырып, бұл ақиқатқа былай ишарат еткен:

«Мүмин бал арасына ұқсайды. Тазаны (ха-
лал) жейді, таза туындылар шығарады (Хақ-
тың разылығына сай істер жасайды), таза жер-
ге қонады (салих пен садық жандармен кезде-
сіп, көріседі) және қонған жерін қиратпайды, 
бұзбайды» (Ахмед, II, 199; Хаким, I, 147).

Екіншіден, иман кейде сый мен ілтипат, кейде 
қаһар мен азап көріністерімен сынға ұшырайды. 
Қаһар көріністерінде сабыр сақтап, себептерге 
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жабысу шартымен разылық таныту Аллаһтың ра-
зылығына дәнекер болады. Бұған қарама-қайшы 
амал етіп, қарсы келушілік танытса, онда құлдың 
рухани тұрғыдан құрдымға кеткені.

Сый мен ілтипат көріністері арқылы сын да 
осы сияқты. Қол жеткізген сыйларды Аллаһтан деп 
біліп, шүкірлік етіп, қарапайымдылық танытатын 
жерде, Қарун сияқты, нығметтерді өз еңбегіммен 
таптым деп тәкаппарланса, рухани құрдымға ке-
тудің себебі болмақ. Бұл жағдайлардың барлығы 
құлдың имандағы шынайылығы мен адалдығын 
тексеретін сынақ болып табылады.

Хазіреті Пайғамбар r Мырзамыздың илә-
һи сынақтар алдындағы халі біз үшін ең үлкен, көр-
кем өнеге.

Исламның күпірлікке қарсы ең алғашқы соқ-
қысы болған Бәдір жеңісінен кейін мүминдердің 
жүрегінде менмендік сезімі пайда болмасын деп 
Аллаһ Тағала былай бұйырған:

َ َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلـِكنَّ اللهّ

َ َرَمى َوِلُيْبِلَي اْلُمْؤِمِنيَن ِمْنُه َبالء َحَسنًا َوَلـِكنَّ اللهّ

َ َسِميٌع َعِليٌم  ِإنَّ اللهّ
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« (Ей, Расулым! Сол күні) оларды сендер 
өлтірмедіңдер, бірақ Аллаһ өлтірді. (Тас пен 
оқты) атқан кезде Сен атпадың, бірақ Аллаһ 
атты. Және мұны мүминдерді жақсы сынақ-
тан өткізу үшін (істеді). Сөзсіз, Аллаһ естуші, 
білуші» (Әнфәл, 17).

Мырзамыз r жеңіп алған Мекке қаласына 
кірерде жеңіске жеткен қолбасшы болғанымен, 
түйесінің өркешіне сәжде етердей жабысып алып, 
асқан қарапайымдылықпен қалаға кірген болатын. 
Сол үлкен жеңіс күнінде киелі аузынан «Негізгі 
өмір – ахірет өмірі» деген сөздер естіліп жатты. 
Және де бұл жеңістің Аллаһтың сыйы екенін біл-
діріп, нәпсілік мақтаныштың алдын бөгеп жатқан-
ды.



Міне, иман сияқты әр қандай абзалдық пен 
қасиет өз жынысынан дәлелденуге мұқтаж. Бір 
күні Нәби Әкрәм r дәрет алып жатқан бола-
тын. Қадірменді сахабалар Оның дәрет алған суын 
алып, қол-беттерін жуа бастады. Аллаһ Расулы r:

– Неге бұлай істеп жатырсыңдар? – деп 
сұрады. 

Олар:
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– Аллаһ пен Расулының махаббатынан!.. десті.

Сонда Пайғамбар Мырзамыз r бұл махаб-
баттың дәлелденуін қалағандай былай бұйырды:

– Аллаһ пен Расулын жақсы көруді қала-
ған немесе Аллаһ пен Расулы өзін жақсы көрсін 
деп қалаған адам сөйлегенде тура айтсын, оған 
аманатқа бір нәрсе тапсырылғанда, оны ең жақ-
сы түрде сақтасын. Яғни өзіне сенген адамдар-
дың сенімін ақтасын және айналасындағы адам-
дардың жақсы көршісі болсын!» (Бәйхаки, Шұаб, II, 201; 

Тәбрізи, Мишқат, III, 81).

Бұл хадис шәриф тілге тиек еткен мәселе – 
«Аллаһ пен Расулыны жақсы көру» деген сөздің 
жай, құрғақ сөз болмауы керек екендігі. Бұл 
махаббат тек сүйгеніне бас июмен ғана белгілі 
болады. Біреуді сүйгенін және оған тәнті екенін 
алға тартқанымен, оның қалағандарына теріс жол 
ұстану – үлкен қателік. Мұндай жағдайда адам не 
сүйгенінде шынайы емес, немесе істегендерінде...

Дәл солай, иманның белгісі мен куәгерлерінің 
бірі – мархамат пен кешіруді жақсы көру қасиеті. 
Мұндағы мархамат – барлық адамдардағы азды-
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көпті мархамат емес. Бұл туралы пайғамбари баға 
мына хадис шәрифпен белгіленген:

Бір күні Расулұллаһ r:

– Жаным құдірет қолында тұрған Аллаһ-
қа ант етемін, бір-бірлеріңе мархамат көрсет-
пейінше жәннатқа кіре алмайсыңдар!..» деген 
еді.

Асхаб кирам:

– О, Расулұллаһ! Бәріміз мархаматтымыз ғой! 
– деді.

Аллаһ Расулы r былай деп түсіндірді:

– Мен айтқан мархамат сендер түсінгендей 
тек өзара көрсеткен мархаматтарың емес. Бар-
лық жаратылысты қамтитын мархамат, иә, 
барлық жаратылысты қамтитын мархамат!..» 
(Хаким, IV, 185/7310).

Яғни құлдың көңілі кеңейіп, барлық жараты-
лыс ішінде тыныштық пен есендік таба алатын 
шапқат пен мархамат сарайына айналуы деген сөз. 
Аллаһ Тағаланың «Рахман» мен «Рахим» есімде-
рінің мағыналарынан үлгі алуы. Жаратушыға де-
ген құрметі үшін бүкіл жаратылысқа махаббат-
пен, мархаматпен, шапқатпен қарай білуі. Құлдың 
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жүрегі осындай нәзік, сезімтал халге жеткенде 
Хақ Тағаланың сол құлына деген ілтипаты мен 
сыйлары, мархаматы арта түседі. Өйткені жер 
бетіндегілерге мейірім көрсеткендерге аспандағы-
лар да мархамат көрсете бастайды.

Міне, құл осындай жүрек деңгейіне жеткенде 
өзіне жасалған зұлымдықтар мен қателерге бола 
ренжімейді. Аллаһтың разылығына бөлене білу 
деген арман-мақсатымен қателіктерді кешіреді, 
оларды ішіне бүгіп, кек сақтамайды.

Бұл жағдайдың іске асқанын көрсететін ең 
көркем үлгісі Хазіреті Әбу Бәкірдің  жағдайы. 
Ол ең сүйікті қызы, Пайғамбар Мырзамыздың 
мүбәрак әйелі Хазіреті Айша анамызға жала 
жапқандардың бірі болған кедей Мыстахқа бұ-
рын қол ұшын беріп, көмектесетін. Бірақ оның 
өсек айтып, жала жапқандардың қатарында екенін 
естігенде, оған берген қол ұшын үзеді. Тіпті, енді-
гәрі көмектеспеймін деп, ант-су да ішті. Жақсы-
лық жасап, күн көрісін қамтамасыз еткен адамы 
өз қызына, Пайғамбар Мырзамыздың пәк, аяулы 
жұбайына қалай осындай жала жауып, қиянат 
жасай алды екен?!

Бірақ Аллаһ Тағала Хазіреті Әбу Бәкірді 
иман мен берілу тұрғысынан өте ауыр сынақтан 
өткізді. Оған қызына жала жапқан адамға берген 



ИМАН  ДӘЛЕЛДЕУДІ  ТАЛАП  ЕТЕДІ

51

қол ұшын үзбей, істеген жақсылығы мен сыйлығын 
жалғастыруды бұйырды:

«Іштеріңдегі шарапат, бақ-дәулет дарыған-
дар жақындарына, жоқ-жітіктерге, Аллаһ жо-
лында қоныс аударғандарға (мал-мүлкітерінен 
бір нәрсе) бермеуге серт етпесін. (Олардың қате-
лігін) ғапу етіп кешірсін. Аллаһтың өздеріңді 
жарылқауын жақтырмайсыңдар ма? Аллаһ аса 
кешірімшіл, өте мейірімді» (Нұр, 22).

Бұл аят кәримә түскеннен кейін Әбу Бәкір :

«Әрине, Аллаһтың мені кешіруін қалаймын!» 
деді. Сосын ант-су ішіудің кәффәратын/төлемін 
төлеп, бұрын істеген жақсылығын жалғастыра 
берді (Бұхари, Мәғази, 34; Мүслим, Тәубе, 56; Табәри, Тәфсир, II, 546).

Бұл қандай иман, қандай махаббат пен беріл-
гендік десеңізші! Өстіп, өз қызына, өз отбасына 
қарсы тым ауыр жала жапқан адамның өзін кеші-
руді қамтамасыз еткен! 

َوَل َيْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم

َعِة َأن ُيْؤُتوا ُأْوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجِريَن ِفي َوالسَّ

ُ َلُكْم ِ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَل ُتِحبُّوَن َأن َيْغِفَر اللَّ َسِبيِل اللَّ

ِحيٌم ُ َغُفوٌر رَّ َواللَّ
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Мыстах  жала  жапқан  адам  үмметтің  анасы  еді.

Жала жапқан адамы Әлемдерге рахмет Пай-
ғамбар Мырзамыздың пәк, аялы жұбайы еді.

Жала жапқан адамы үшіншісі Аллаһ болған 
екеудің екіншісі деген мақтауға ие Хазіреті Әбу 
Бәкір Сыддықтың қызы еді.

Жала жапқан адамы үмметтің ең арлы, намыс-
ты отбасы еді.

Яғни, істелген күнәнің ауырлығын арттыратын 
осыншалық үлкен шындықтар бар болатын...

Міне, бұл мүбәрак сахабаның имандағы шын-
шылдығы мен берлігендігі осындай ауыр сынақ-
тан өткен. Ол садақаттың/адалдықтың ескерткіші 
болған сахаба иманын толық белгілеп, «Сыддық» 
деген мақтауға лайықты екенін қайтадан көрсете 
білген.

Олай болса, әрқайсымыз «Әмәнтү билләһи/
Аллаһқа иман еттім» дегенімізде, оның керегін 
өмірімізге ендіруіміз қажет. Иләһи сынақ көрініс-
терін иманның шарты мен қажеттілігі деп қабыл-
дап, сол бойынша сынақтан табысты өтуге тыры-
суымыз керек. Сонымен қатар қанша тырыссақ та, 
жеткілікті емес екенін біле отырып, үнемі Аллаһ 



ИМАН  ДӘЛЕЛДЕУДІ  ТАЛАП  ЕТЕДІ

53

Тағаладан кешірім мен мархамат, сый мен жәрдем 
сұрап, Оны пана тұтуымыз керек.

О, Раббым! Көкірегіне иман ұялату уы-
сында шоқ тасудан ауыр халге келген мына 
бүгінгі күнде бізді күшіміз жетпейтін нәр-
селермен сынама!.. Бізді кешіргейсің, бізге мар-
хаматыңмен, ілтипатыңмен мәміле жасай гөр! 
Сен біздің Мәуләмізсің/Иемізсің. Сен қандай 
жақсы  дос, қандай  керемет  жәрдемшісің!

Әмин!

****





Ықылас  пен  тақуаның 
Берекеті

Тақуа – ең күшті мұғалім, еш адаспайтын жол 
сілтеуші. Хақ та, бәтыл да, жақсылық та, жаман-
дық та, бұрыс пен дұрыс та тақуамен анықталады. 
Осылай тақуа арқылы Аллаһ Тағалаға дос болып, 
Оның разылығына бөлену бағытында үлкен асулар-
дан асылған болады. Бұл достық пен жақындықтың 
нәтижесінде Аллаһ Тағала құлының көретін көзі, 
еститін  құлағы, сезінетін  жүрегі  болады.
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ЫҚЫЛАС пен ТАҚУАНЫҢ

БЕРЕКЕТІ

Мұминнің өмірін мәнді де мағыналы ететін ең 
маңызды қасиеттер – ықылас пен тақуа. Өйт-
кені, ықылас пен тақуа арқылы Аллаһ Тағалаға 
құлшылықты өз шыңына жеткізу – өмірдің негізгі 
мақсаты мен құлдың жаратылыс хикметі.

Тақуа – нәпсіқұмарлықты жойып, рухани қа-
білеттерді дамыту. Яғни мүминнің тек Аллаһтың 
разылығын іздеп, бұл арқылы Хақ Тағаламен дос 
болуды қамтамасыз ету.

Мүминнің ең маңызды жол сілтеушісі – тақуа. 
Бұл туралы Раббымыз былай деген:

َواتَُّقوْا

ُ ُمُكُم اللهّ َ َوُيَعلهِّ اللهّ
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«... Тақуа иесі болсаңдар, Аллаһ сендерге 
(білмегендеріңді) үйретеді!» (Бақара, 282).

Демек, тақуа – ең күшті мұғалім, еш адаспай-
тын жол сілтеуші. Хақ та, бәтыл да, жақсылық 
та, жамандық та, бұрыс пен дұрыс та тақуамен 
анықталады. Өстіп, тақуа арқылы Аллаһ Тағалаға 
дос болып, Оның разылығына бөлену бағытында 
үлкен асулардан асылған болады. Бұл достық пен 
жақындықтың нәтижесінде Аллаһ Тағала құлы-
ның көретін көзі, еститін құлағы, сезінетін жү-
регі болады.

Бұл деңгейге жеткендер мына дүние сынақ 
дәрісханасы екенін толық түсіне отырып, өмір сү-
реді. Жүректері иләһи ұлылық пен құдірет нақыш-
тарының танысы болады. Малдары мен жанда-
рын Хақ разылығына дәнекер етеді. Иманның ләз-
затын татады. Мархаматтары кеңейеді. Хақ пен 
Оның жаратқандарына қызмет ету олардың өмір 
салты мен үлкен ләззат алудың көзіне айналады.

Бұл ерекше халді өмір салтына айналдырған 
үлкен адамдардың бірі Явуз Сұлтан Сәлім хан. 
Османлы мемлекетінің тоғызыншы патшасы бол-
ған бұл үлкен кісі сегіз жылғы қысқа билік өмірін-
де 620 жылдық Османлы Мемлекеті тарихына, 
сондай-ақ 1400 жылдық Ислам тарихына ең жоға-
ры абзалдық үлгісін қалдырған ерекше тұлғалардың 
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бірі. Оның хақ пен әділдікке қатты тәнті болуы 
мен кейде байқатқан қаталдығы Хаттабтың ұлы 
Омарды  еске түсіретіндей.

Бұл үлкен мүжәһид Ислам бірлігін (лигасын) 
қамтамасыз ету мақсатымен шығысқа қарай көп-
теген жорықтар жасап, нәтижесінде Диярбакыр, 
Палестина, Шам, Сирия өңірі мен Мысырды жеңіп 
алған. Ақыры Харамайн Шәрифәйнді мемлекеті-
нің шекарасына қосып, «Османлы мемлекетінің 
тұңғыш халифасы» атағына ие болған. Оны хұтба 
кезінде «Харамайн Шәрифәйннің әкімі» деп 
атаған имамға:

«Жо-жоқ! Керісінше, Харамайн Шәрифәйн-
нің һадими/қызметкері...» деп айтуын ескертіп, 
осылай міндетінің абыройын қандай рухани ке-
мелдікпен арқалағанын көрсете білген.

Аллаһ Тағала аят кәримәда:

«... Кімде-кім Аллаһқа тақуалы болса, 
Аллаһ оған шығар жол сыйлайды» (Талақ, 2) деп 
айтқан. Бұл аят кәримә бойынша Явуз Сұлтан 
Сәлім ханның жеңістері мен жетістіктерінің не-
гізінде көңілінде ерекше жағдайдың бары айдан 
анық жағдай. Расында, ол ықылас пен тақуасының 
берекетімен көптеген мәселеде Аллаһтың қолдауы 

َ َيْجَعل لَُّه َمْخَرجًا  َوَمن َيتَِّق اللَّ



БІР  НАСИХАТ,  МЫҢ  БІР  ҒИБРАТ

60

мен қуаттауына бөленген. Тарихи шындықты мына 
төмендегі оқиға оның бұл халінің ең тамаша мы-
салдарының бірі болып табылады.

•

1561 жылы Мәржидабық майдан соғысында 
Мәмлуктарды жеңіп, үстем болған Явуз Сұлтан 
Сәлім Хан Мысырға кіріп, бүліктің орталығына 
айналған Мәмлук мемлекетін тарих сахнасынан 
өшірмей, үш ай бойы Шамда болған. Сол кезде 
Сирия мен Палестина өңірінің басқару тәртібімен 
шұғылданып, айналадан келген адамдарды қабыл-
дап, оларға сыйлықтар тарту етіп, кейде қаланы 
аралап, Шамның тарихи жерлеріне баратын.

Бірақ бұл істердің бірде-бірі оның Шамда 
осынша ұзақ болуының негізгі себебі емес-ті. Бір 
риуаят бойынша ол Ыстанбұлда өзіне берілген 
сүйіншіні іске асыру үшін барлық күш-жігерін 
жұмсаған. Ол сүйіншілі хабар – Шамға жерленген 
Мұхйиддин Араби Хазіреттің жоғалып кетіп, 
ешқандай ізі табылмаған қабірін тауып, ортаға 
шығару болатын. Өйткені Ыстанбұлдағы Аллаһ 
достары Мұйиддин Арабидың шығармаларында-
ғы «“Син” “Шын-ға” қосылғанда менің қабі-
рім табылып, ортаға шығады» деген сөзін «Син» 
деген «Сәлім», «Шын» дегені «Шам шәриф» 
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қаласы және Явуз Сұлтан Сәлім Хан Шам 
қаласын алғанда Ибн Арабидің қабірі табылады 
деп жорамалдаған. 

Ол құдіретті патша бұл сырды ең жақында-
рының өздерінен жасырып, өзі ауық-ауық киімін 
ауыстырып, халықтың арасына араласып, осы қа-
бір туралы мәлімет жинауға тырысатын. Бірақ үш 
айдай уақыт өткенімен, ешкімнен нақты бір нәрсе 
ести алмады. Енді ол да қинала бастады. Өйткені 
тез арада Қаирға шабуыл жасап, Мәмлук мемле-
кеті деген бүлікті толық жоймақшы болған. Сон-
дықтан киімін тағы ауыстырып, соңғы рет қаланы 
аралап, іздестірмек болып, халыққа араласып кетті. 
Осы ойға батып жүргенде жол бойында тұрған 
бір моншаға көзі түсті. Осы моншада жуынып, дем 
алуды ойлап, ішке кірді.

Моншада жуынып жатқан бір ғана қарт кісі 
бар екен. Патша тып-тыныш бір бұрышта жуына 
бастады. Осы кезде әлгі қарт адам қолындағы 
ыдыспен моншаның тасын ұрып, монша қызмет-
керін шақырды. Көп уақыт өткенімен, еш қызмет-
кердің келмегенін көрген Сұлтан Сәлім хан:

– Қалай болса да, менің кім екенімді білетін 
ешкім жоқ.! Мына қартқа барып, жақсылық 
жасайыншы – деп ойлап:
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– Ата! Қызметкер келсін деп, ыдысты мон-
шаның тасына ұрып жатырсыз ба? – деп сұрады.

– Әрине, балам, қызметкерді шақырып тұр-
мын – дегенде, Сұлтан Сәлім:

– Одан не сұрайын деп едіңіз? – деп, тағы 
сұрады. Қарт:

– Не сұраймын, балам, арқамды қасып, жуып 
бер-сін деп айтпақшы едім – дегенде, Сұлтан Сәлім:

– Қаласаңыз, мен арқаңызды қасып, жуып 
берейін – деді. Қарт:

– Өте разы боламын! – дегенде, Сұлтан Сәлім 
орнынан тұрып, көбігі мол шүберекпен әлгі қарт 
кісінің арқасын қасып, һәм жуа бастады. Мұны іс-
теп отырып, қартпен әңгімелескісі де келді. Алды-
мен былай деді:

– Ата! Сіз жас кезіңізде Хақ достарының 
біреуіне қызмет етпеп пе едіңіз әлде мұқтаждарға 
қол ұшыңызды бермеп пе едіңіз? Мына ыдысты 
ұзақ уақыт тасқа ұрсаңыз да, қызметкердің біреуі 
келіп, сізге қызмет көрсетпеді ғой, – деді.

Мұны естіген қарт кісі:

– Басыма су құйып жіберші, көзім ашылсын, 
саған сонан соң жауап берейін, – деді.
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Сұлтан Сәлім қарттың басына су төгіп, сабы-
нын шайды. Қарт:

– Қара, балам! Сенің денеңде тап жеті жерде 
мең бар. Оларды саған көрсетейін, – деді. Сұлтан 
Сәлім қарт адамның мұны қалай білгеніне та-
ңырқап:

– Аллаһ, Аллаһ! – деп қартқа қарап қалды.

Қарт сөздерін ары қарай жалғастырып:

– Егер мен жастық шағымда Хақ достары-
ның біреуіне қызмет көрсетпеген немесе маңайым-
дағы мұқтаждарға қол ұшымды бермеген болсам, 
осыншама монша қызметкері тұрғанда, оларды 
сонша көп шақырғанымды көріп, олардың кел-
мегендерін байқап, іс маған түсті деген оймен кел-
ген үлкен Жаһан Сұлтаны менің арқамды қасып, 
жуып берер ме еді?! – деді. Мұны естіген Сұлтан 
Сәлім қарт кісінің жай кісі еместігін сезіп, оған:

– Үндеме! деп ымдап, қолымен аузын жапты. 
Со-нан соң құрмет көрсетіп, кешірім сұрады. Одан 
кейін одан былай деп сұрады:

– Ал менің кимімді ауыстырып, халықтың 
ішіне араласқан сұлтан екенімді білдіңіз делік. Ол 
оңайға соқпайтын іс болғанымен, денемде жеті да-
на мең барын қалай біліп қойдыңыз?! Мені алғаш 
рет көріп тұрсыз ғой.
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Қарт былай деді:

– Сенің анаң Дұлқадірұлы Шәһсуарбектің 
қызы Гүлбахар Ханым қасиетт жан еді. Трабзон-
да, Имарат мешітінің жанында жерленген. Жән-
наттық болғай! Сен одан естімігенсің бе, сен ту-
ған 1470 жылы Қазан айының 10-жұлдызында 
Амасядағы үйлеріңнің есігіне бір кедей дәруіш келіп, 
«Бүгін бұл үйде бір шахзада дүниеге келеді. Оның 
денесінде жеті мең болады. Ол патша болады, жеті 
мемлекетті ойрандап, тарих сахнасынан өшіреді» 
деп хабарлаған еді. Сол дәруіш бұл сөздерін есікті 
ашқан қызметкерлерге айтып жатқанда сен дүние-
ге келгелі жатқан едің. Міне, бұл сыр – сол сыр. 
Бұл білу – сол білу. Сен бұл істі марқұм анаңнан 
естімеп пе едің? – деді.

Сұлтан Сәлім хан:

– Иә, тақсыр! Бала кезімде естігенмін. Бірақ, 
ұмытып кетіппін. Анам сабағыңа дұрыс дайын-
дал, көп оқы, болашағыңа жақсы дайындал! Сен 
патша болып, үмметтің жауапкершілігін өз мой-
ныңа аласың!.. – деп жиі айтатын.

Сұлтан Сәлім хан «Сина шөлін өте аламын ба 
екен?!» деп, қатты уайымдап жүретін. Осындай 
көкірек көзі ашық адаммен кездескенде, оған 
Қаирға барып-бара алмайтынын сұрап алайын деп 
ойлады да:



ЫҚЫЛАС  пен  ТАҚУАНЫҢ  БЕРЕКЕТІ

65

– Тақсыр! Сіз, бәлкім, осы заманның құтбы 
(әулиелердің басы) я Қызыр ата шығарсыз. Маған 
осынша әскермен Сина шөлін өтіп, өте алмайты-
ным туралы сүйіншіңіз болар ма екен? – деп сұра-
ды. Сонда қарт:

– Сұлтаным, мырзам! Сізге бұл жайлы екі 
сүйіншім бар – деп түсіндіре бастады:

– Еш ойланбай, уайымсыз, жолға шығыңыз. 
Сіздер шөлдің шекарасына бір күн жетпей нөсер-
летіп жаңбыр жауып, шөлдің құмы әбден нығыз-
далады. Әскерлеріңіз де, құрал-жабдықтарыңыз 
да құмға батпай, оңайлықпен сіз қорыққан құм 
даласынан өтіп кетесіз. Өйткені басыңызда Пай-
ғамбарымыз r, төрт үлкен халифасымен сіздің 
алдыңызда жүреді және әскеріңізді ең төте жол-
мен һәм аман-есен Қаирға жеткізеді.

Тап осы арада Сұлтан Сәлім Хан толқып:

– Мен оларды көре аламын ба? – деп сұрады. 
Қарт кісі:

– Оларды қазір мені көріп тұрғаныңдай кө-
ресің!.. Қорықпа! Атыңнан түсіп, әдептілік сақтай 
отырып, оларға жаяу ілесіп отыр! – деп, сөзін ары 
қарай былай жалғады:

– Бұл – саған бере алатын сүйіншілердің 



БІР  НАСИХАТ,  МЫҢ  БІР  ҒИБРАТ

66

біріншісі. Екіншісі – Қаирға барғаныңда саған 
Ислам тарихының киелі де қасиетті аманаттары 
табысталады. Бұлардың ішіндегі екі данасы саған 
сүйінші ретінде болады. Олардың бірі – көне 
Мысыр тақтайы. Оның үстінде сенің Мысырға 
кіріп, Ислам халифатын қолыңа алатының жа-
зылған. Сондықтан әскеріңмен бірге Мысырға 
жеңіспен кіресің!.. Оны ал, Ыстанбұлға апар. Қал-
ған аманаттармен бірге сақта! Саған ұсынылатын 
қасиетті аманаттардың екіншісі – Дәуіттің u қы-
лышы. Байқа! Ұзындығы бір метр бұл қылыштың 
тұтқасында бір қолымен қылыш, екінші қолымен 
кесілген адам басын ұстап тұрған адамның суре-
ті бар. Ол адам сенің бейнең. Қазбадан ерекше 
жасалған қылыштың тұтқасына жақын жерінде 
мыстан жасалып, қағылған жазу бар. Сол араб 
тілінде жазылған жазуды оқығанда, сенің Мекке 
мен Мәдинаның қызметкері болатының, Мысыр-
ға жорық тартып, жеңіске жететінің ашық жа-
зылғанын көресің. Бұл қылыш Хазіреті Пайғамбар 
Ислам дініне шақыру хатын жіберген Мысыр 
патшасы Мұқауқыстың қазынасынан қалған. Дәуіт 
u дұшпаны Амәлика қауымының қолбасшысы 
Жалуттың басын осы қылышпен алған. Иә, сол 
жазу отыз үш жолдан тұрады және сен басқа 
сырларды да білетін боласың» – деді.
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Сұлтан Сәлім Хан бұл кенет кездесу мен 
сүйіншінің әсерінен шаттанып, қарт кісінің айтқан-
дарын естіп, аң-таң болды. Енді киімін аустырып, 
сыртқа шығуының негізгі себебі туралы мәлімет 
сұрамақ болып еді, бірақ сасып қалғанынан ұмы-
тып кете жаздады. Бірақ қарт кісі кенет:

– Сенің тағы бір мүшкілің бар, оны ұмытып 
кеттің ғой!» – дегенде ғана Сұлтан Сәлім есін жи-
ды. Тап Мұхйиддин Арабиге байланысты есінде 
сақтап жүрген сауалды сұрайын дегенінде, қарт:

– Әуре болмай-ақ қой, балам! Мен сен күткен 
жауабыңды берейін. Қазір бұл жерден шығып, өз 
орныңа бар да, сұлтан ретінде бұл моншаны құла-
туды бұйыр! Монша жығылғанда Мұхйиддин 
Араби Хазіреттің қабірі басындағы тасымен бірге 
ортаға шығады. Ол қайда, білемісің? Бұл тап мон-
шаның тасының астында... Залымдар оның қабірі 
үстіне осы моншаны салып, қабірінің үстіне де мына 
тасты қойған. Міне, сенің мүшкіліңді де шештім, 
енді менің ісім аяқталды».

Қарт кісінің қоштасқалы тұрғанын білдірген 
бұл сөзін естіген Сұлтан Сәлім одан ары толқып:

– Мархамат, тақсыр! Жақсылығыңыз Аллаһ-
тан қайтсын. Маған соңғы рет сүйіншілі хабар бер-
мейсіз бе?! – деп өтінді. Бірақ не туралы сүйінші 
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хабар сұрағаны белгісіз қалды. Өйткені қарт кісі 
оның сөзін бөліп:

– Ынсап қылыңыз, сұлтаным! Біз әр мүш-
кіліңізде сіздің қасыңыздан табылып, сүйіншілер 
беретін боламыз» – деді.

Сұлтан одан ары толқып кетті. Қарттың қо-
лына жабысып, сүйіп, құрметін көрсете бастады. 
Бірақ екі көзі жасқа толған сұлтан айналасын анық 
көре алмайды. Есін жиып, қараса өз қолын сүйіп 
жатыр екен. Өйткені қарт кісі рух сияқты ұшып 
кеткен еді. Сұлтан бұл көргені түс пе, әлде қиял ма 
деп ойланын қалды.

Сұлтан Сәлім Хан моншада кездескен бұл 
қасиетті кісінің осылай кенет көзден ғайып бол-
ғанынан кешікпей оның Қызыр u екенін түсінді. 
Дереу киімін киіп, моншадан шықты да, «Қасрұл-
Аблақтағы» орнына барып, моншаны жығыңдар 
деп бұйрық берді. Жығу ісін өзі басқарды. Монша 
тасының астында Мұхйиддин Арабидің басына 
қойылған тас пен қабірі ортаға шықты. Қысқа 
уақыт ішінде сол жерге сәулетті қабір жасауды 
бұйырды.

Осылай сұлтанның Шамдағы ісі тәмам болды. 
Енді Мысырды жеңіп алу үшін жолға шыға ала-
тын болды.
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– Ей, ғазиларым, әскерлерім! Жол көрінді! – 
деп, Мысырға қарай жол тартты1.

Мысырға жету стратегиялық жағынан аса зәру 
еді. Бұл үшін ұшы-қиыры жоқ құм теңізін, қор-
қынышты Сина шөлін өтіп шығу керек болатын. 
Ол бұл аса қиын істі еш қиындықсыз, қандай 
да бір жәрдемге қажеті болмай-ақ он үш күнде 
шөл-даланы өтіп, үлкен жетістікпен орындады. 
Ұлы да аса шебер әскер қолбасшысы деп саналған 
Наполеонның өзі Явуздан кейін үш ғасыр өтсе де, 
олай істей алмай, француз әскерлері шөлде есте-
рінен айрылып, бірін-бірі қырған болатын. Бірінші 
дүниежүзілік соғыста заманауи технологиямен 
он бір күнде өтілгенін есепке алғанда, Явуздың 
шеберлігі мен атқарған ісінің үлкендігі, оқиғаның 
рухани тұсы мен Құдайдың жәрдемінің рөлі өте 
жақсы түсініледі.

Сонымен қатар, бұл жеңіске жету үшін әскер 
мен қолбасшылар алдымен бұл ұшы-қиыры жоқ 
шөл-даланы қалай өтетіні туралы үлкен уайымға 
салынған болатын. Өйткені бұл амандық бермей-
тін шөл күндіз жәһәннәм, түнде мұздап, қатып қа-
латын жер болатын. + 50°- – 20° арасында өзгеріп 
тұратын ауа райы бар, бейне бір құмға толы қаһар 
теңізі болатын.

1.  Қадир Мысыроғлұ, Уәлі Байәзидін Беддұасы, Себил Яйыневи, Ыстанбұл, 2008.
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Бірақ Явуздың табандылығы мен нақты ше-
шімімен шөлге кірілді. Біраз жүрген соң Явуз аты-
нан түсіп, жаяу жүре бастады. Қолбасшылар таң 
қалды. «Аттардың да қаны қызып, әрең жүрген 
мынау шөлде Сұлтан неге атынан түсіп, жаяу жү-
реді?» деген сыбырлар басталды.

Осындай түсініксіз жағдаймен қолбасшылар 
да аттарынан түсіп, жаяу жүре бастады. Пашалар 
пен бектер, қолбасшылар Явуздың бауыр еті 
іспеттес досы Хасан Жанға:

– Сұлтанымыздан сұрап көрсең қайтеді, бұл 
істегені не? – деп өтінді.

Хасан Жан Явуздан істің мән-сырын білмек 
болып, бұл жағдай туралы Явуздан сұрағанда, ол:

– Хасан! Көрмейсің бе, алдымызда Аллаһ-
тың Расулы Фәхрұ Кәинәт r Мырзамыз жүріп 
барады?! Ол Әлемдер Сұлтаны жаяу жүріп бара 
жатқанда, біз қалай атқа мінбекпіз?!.. – деді.

Ақыры шөлді өтіп шығып, Мысырды жеңіп 
алды. Бірақ Мысырды жеңіп аларда үлкен еңбек 
еткен қолбасшылардан Синан Пашаның шәһид 
болғанына Явуз қатты қайғырды. Өзін Аллаһқа 
атаған, ғалым әрі батыр қолбасшыдан айрылуды 
үлкен Мысыр өлкесіне тең көргендей, мұңлы күйде:
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– «Мысырды алдық, бірақ Синан Пашадан 
айрылып қалдық...» деген болатын.

Явуз Сұлтан Сәлім хан әскерімен Мысырға 
кірді. Сол кездегі тарихшы Явузды Қаирда халық 
қалай қарсы алғанын былай жеткізген:

«Халық Явуздың айбынды салтанатын 
тамашалау үшін көше мен терезелерді тол-
тырған болатын. Халық Явуздың киімі ма-
ңайындағылардан өзгеше болар деп ойлады. Ал 
Явуз алда емес, әскерінің арасында болатын. 
Киімі де қасындағылардан өзгеше емес, әрі басын 
алдына иіп, қарапайым жүріп келе жатты».

Міне, көңіл әлемінің рухани деңгейін көрсе-
тетін сансыз абзалдық үлгілерімен көптеген илә-
һи жәрдем мен қолдауға бөленген үлкен патша 
жүрегіндегі ықылас пен тақуаның әлсіремеуі үшін 
барынша мұқияттылық танытқан. Сексен мың 
қол әскерімен көптеген қалалар мен өлкелерді 
жеңіп алған үлкен патша Ыстанбұлға қайтарын-
да Үскүдар деген ауданға күндіз жетті. Ыстан-
бұл халқының оларды қарсы алу үшін салтанатты 
той дайындықтары жүргізіп жатқанын естіді. 
Тәрбиешісі һәм данышпаны Хасан Жанға:

«Күн батып, барлығы үйлеріне қайтсын, көше-
лерде адам қалмаған кезде Ыстанбұлға кірейін. 
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Фәнилердің әлпештеуі мен ілтипаты, салтанатты 
той бізді жеңіп, жермен жексен етпесін!..» деді.

Явуз Сұлтан Сәлім хан әлемдік жеңістермен 
тәкаппарланбай, үнемі нәпсісінің тізгінін ұстап, 
үлкен жиһад пен шын жеңістің тек Аллаһ досы-
ның тәлім-тәрбиесі арқасында ғана көңіл әлемінде 
іске асатынын мына шумақтарымен жеткізген:

Әлем патшасы болу – жай талас екен,
Уәлінің біріне шәкірт болу –
   бәрінен үстем екен...

Әрине, оның бұл терең сезімі мен қара-
пайымдылығы соғыс майдандарындағы батылды-
ғы мен ержүректілігінен әлдеқайда үлкен кемел-
дік пен абзалдықтың белгісі болып табылады. Бұл 
абзалдықтың ең соңғы үлгісі – оның ақтық сапарға 
шығар уақыты. Ол шәһид болу арманымен соғыс 
майдандарында шептен-шепке жүгіріп, «Аллаһтың 
арыстаны» Халид бин Уәлид сияқты өлімді соғыс 
майдандарында емес, ауырып жатып, өз төсегінде 
қарсы алған. Данышпаны Хасан Жан қайтыс бо-
латын сәттің таяп келе жатқанын ескертпек болып:

– Сұлтаным! Қазір Аллаһпен бірге болатын 
сәт, – дегеніне Явуз Сұлтан Сәлім хан:

– Тақсыр, Тақсыр! Сен қазірге дейін бізді 
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кіммен бірге деп білуші едің?! – деп, жүрегіндегі 
иманы мен ықыласын, тақуасын Хақ Тағалаға деген 
жақындықтың теңдесі жоқ үлгілерінің соңғысын 
көрсеткен еді.

Содан соң Хасан Жаннан өзіне Йәсин Шәриф 
сүресін оқуын сұрады. Хасан Жан сүрені оқып 
жатқанда көңіл тыныштығымен жанын Аллаһқа 
тапсырды.

О, Раббым! Өміріміз бойы Саған ықылас 
пен тақуа өлшемдерімен бет бұра білуді нәсіп 
еткейсің! Ақтық демімізге дейін бізді құлшы-
лықта болдыра гөр! Құзырыңа да тек мұсыл-
ман ретінде келе білуді баршамызға нәсіп ет, 
оны бізге оңай қыла гөр!

Әмин!





Омар бин Абдүлазиз былай деген:
«Қиямет күні қайда барғыларың келсе, дайындық-
тарыңды да соған қарап жасаңдар!»

Өлімді ұмыту – адамның өзін ұмытып, мәңгілік 
болашағын құрдымға жіберу. Мына жалған өмірдің 
жалтыраған күндері артында өлімнің суық бетін 
жасырады. Бірақ ұмытпау керек, жүрек ғайып 
поштасынан келетін ажал хабарын күткен пошта 
жәшігі іспеттес.

Юнус Әмре Хазірет былай деп тұжырымдаған:
Жалған дүниеге қонып, көшкендер,
Еш сөйлемейді, хабар да бермейді!..
Үстінде түрлі шөп біткендер,
Еш сөйлемейді, хабар да бермейді!..

Кәлимә  тәухид
кілтінің  тістері





КӘЛИМӘ  ТӘУХИД

КІЛТІНІҢ  ТІСТЕРІ

Баязид Бистами Хазірет сұхбаттарында шә-
кірттерін харамдардан сақтандырып, қайырлы, 
жақсы амалдарға ынталандыратын. Өмір деген 
байлықтарын ең көркем түрде қолдана білу үшін 
үнемі салих амалдармен жүріп жалғасатын өмір 
сүрулерін қалайтын. Бір күні шәкірттерінің бірі:

– Ұстазым! Мырзамыз r «           сөзі,
яғни кәлимә тәухид жәннаттың кілті» деп айтқан 
екен. Олай болса, бізді осыншалық қысып, қор-
қытуыңыз орынды ма? – деп сұрапты:

Хазірет:

– Сен еш тісі жоқ, түзу кілт көрдің бе? – 
деп, қарсы сұрақ қойыпты.

Шәкірт: 77

ُ ا�� َ� ِاٰ�َ� ِا��
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– Жоқ! Көрмеппін. Әрине, әр кілттің кіретін 
тесігіне қарай тістері болады, – дегенде, Хазіреті 
Баязид сөзін былай жалғайды:

– Дәл сол сияқты кәлимә тәухид кілтінің 
де тістері болады. Ол тістері болмаса, жәннат-
тың есіктері ашылмайды. Кәлимә тәухид кіл-
тінің тістерінің ең маңыздылары төртеу.

ТӘУХИД  КІЛТІНІҢ  БІРІНШІ  ТІСІ –

Өтірік айту, ғайбаттау, өсек айту және 
әртүрлі пайдасыз істерден арылып, олардың 
орнына көбірек салауат айту, Құран оқу мен 
көркем сөздермен рахмет үгіттеген, яғни әр 
сәт зікірұллаһпен (тіл қозғалып, түкірікпен) 
суланған тап-таза тіл.

Аллаһ Тағала аят кәримәларда:

«Олар – тантықтықтан аулақ жүретіндер». 
(Мүминун, 3).

ْغِو ُمْعِرُضوَن َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّ

ْغِو وا ِباللَّ وَر َوِإَذا َمرُّ َوالَِّذيَن َل َيْشَهُدوَن الزُّ

وا ِكَرامًا َمرُّ
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«Олар (Аллаһтың сүйген пенделері) жалған 
айғақ болмайды, тантықтық сөздер естігенде 
(оған құлақ салмай) салмақтылық сақтап, (сол 
жерден) кете береді» (Фұрқан, 72) деп бұйырып, 
көркем түрдегі Ислами тұлғалықты көрсетуімізді 
қалайды.

Мүмин үнемі Аллаһың құзырында тұрғанын 
сезініп, назаргах иләһи, яғни, Құдайдың назар 
салатын жері – көңілді (адамды) ешқашан рен-
жітпеуге тырысуы керек. Сағди Ширазидің «Бір 
хабардың көңіл ренжітетінін білсең, үндеме, 
басқалар айтсын» деп айтқанын әдетімізге ай-
налдырып, алдымыздағы адамды ренжітуден сақ 
болуымыз керек. Сонымен қатар, біреудің артынан 
сөз сөйлеуден, ғайбаттаудан шексіз сақтануымыз 
керек. Өйткені ғайбат – жүректің қатерлі ісігі. 
Аллаһ Тағала құлдарын қорлап, кемсіткендерге қа-
һарланады. Адамдарды арттарынан жамандауды:

«... Сендердің біреулерің өлген бауыры-
ның етін жегенді жақсы көре ме?..» (Хұжурат, 12) 
деп, адам етін жегенге теңеп, ғайбаттың қандай 
жиіркенішті іс екенін баяндаған. Екінші бір аят 
кәримәда:

َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيتًا
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«Шағыстырғыш өсекшілерге, (адамның) бе-
тіне қарап келеке еткендерге қандай өкініш!» 
(Һүмәзә, 1) деп айтқан.

&

Әмәуилер (Омайяды) дәуірінің үш үлкен сын-
шы ақынының бірі Фәрәздактың әйелі қайтыс 
болғанда жерлеу рәсіміне Хасан Басри Хазірет 
те қатысыпты. Хасан Басри Хазірет өлең жолда-
рымен адамдарды қорлап, мазақ қылатын, олардың 
атақ-абыройларына нұқсан келтіретін ақынға қа-
бірді көрсетіп:

– Ахірет үшін не дайындадың? – деп сұрапты. 
Қарт ақын:

– Жетпіс жылдан бері кәлимә шәһәдәтті дайын-
дап келе жатырмын», – деді.

Хазіреті Хасан Басри ескерту ретінде:

– Қандай жақсы дайындық! – дегенде сөзін 
мына сөздермен жалғап:

– Бірақ, кәлимә шәһәдәттің шарттары бар. 
Сондықтан адамды ренжітетін, көңілдеріне тікен 

 َوْيٌل لهُِّكلهِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة
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кіргізетін сөздерден аулақ бол! Аллаһтың құлда-
рын қорлап, кемсітпе, ғайбаттаудан сақ бол! – деді.

Бұл тақырыпта қорыта айтатын жайт – тіл не 
жақсы сөз сөйлеуі керек, не үндемуі керек.

ТӘУХИД  КІЛТІНІҢ  ЕКІНШІ ТІСІ –

Қызғаншақтықтан, әуесқойлықтан, қана-
ғатсыздықтан, дүниеқұмарлықтан, әртүрлі дұш-
пандық пен кек сақтаудан арылған, Аллаһ пен 
Расулының махаббатына, шапқат пен марха-
мат сияқты барлық жақсы сезімдермен әше-
кейленген  жүрек.

Қызғаншақтық, тәкаппарлық, мақтаншақтық 
пен қанағатсыздық сияқты жаман қасиеттер жән-
натқа кіруге кедергі жасайтын қылықтар болып 
табылады. Өйткені бұл саналған жаман деп сана-
латын қасиеттермен былғанған адамдар иләһи 
рахметтен алыс адамдар. Сондықтан жәннаттан 
да алыс болады.

Ахіреттің егістігі болған мына үш күнді жал-
ған дүние өмірінде кімге жақсылық берілсе, біліп 
қойсын, ол – қарыз. Сол үшін дүниенің өткінші 
қызықтарына алданбай, көңілді үнемі Аллаһпен 
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шұғылдандыру қажет. Расында, Мұхйиддин Араби 
Хазірет айтқандай, «Нәпсіқұмарлықтың иірімін-
де өмір сүргендер үшін өмір теңіздің суын іш-
кенмен бірдей. Ішкен сайын шөлдей береді. Ішкен 
сайын шөлдеп, шөлдеген сайын іше береді». Яғни 
Аллаһты ұмытып, дүниенің артына түскен жүрек 
тек Аллаһ пен арасындағы қашықтықты алыс-
татады. Бұл өкінішті де аянышты ахірет зияны 
болып табылады.

Ашкөздікпен дүние нығметтерін қолға түсіру 
әуестігі адамды өз ақысы болмаған нәрселерге қол 
созуға итереді. Қызғаншақ болғандар да мақрұм 
болады. Имам Шафии Хазірет айтқандай:

«Дүниеде ең бетбақ адам – көңілінде қыз-
ғаншақтық пен кек сақтаған адам».

Әуестікке байланысты Хазіреті Мәуләнәнің 
мына айтқаны қандай ғибратты десеңізші:

«Суда өте көп балық бар. Суда әр нәрседен 
аман-есен өмір сүріп жүргенінде тамаққорлығы-
нан қармаққа түседі».

Шынында, балық қармақ ұшындағы жемге 
алданып, өзін өмірден айыратын ілмекті көрмей, 
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ақыры өз өмірімен қоштасады. Дүниенің жылты-
раған тұзақтарына алданып, мәңгілік өмірін зая 
жіберген ғапылдардың халі де осы сияқты. Яғни, 
әуесқойлық пен қызғаншақтық, ашу мен ашкөздік, 
обырлық сияқты жүрекке кеселін тигізетін рухани 
аурулар да кәлимә тәухидтің өзегіне нұқсан келті-
ретін қасиеттер болып табылатыны сонша, ақыры 
адамды жәһәннамның жолаушысы етеді. Сон-
дықтан Аллаһ Тағала «Жан дүниесін тазартқан 
(адам) құтылды» деп айтқан (Қараңыз, А’лә, 14; Шәмс, 9).

Мәуләнә Хазірет те жаман мінездерден арыл-
ғандар туралы былай деген:

«Аллаһ сыйының арқасында жаман мінез-
дерден арылып, нәпсінің алдауларына қарсы 
болған, күнә істеріне тәубе етіп, жан дүниесін 
тазартқан кісі Аллаһтың қаһары мен азабынан 
құтылып, вүслатқа, яғни Аллаһтың разылы-
ғына қол жеткізеді».

Хазіреті Осман :

«Дүние мүддесі туралы уайым-қайғы адам 
жүрегін абақтыға айналдырады. Ахірет туралы 
уайым жүректе нұр болып тұрады» деп, адам-
ның ой-тәфәккурін қайда бағыттауы керек екенін ең 
әсем түрде баяндаған.

&
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ТӘУХИД  КІЛТІНІҢ  ҮШІНШІ  ТІСІ –

Харам мен шүбәлі тамақтан сақтанып, 
халал-адал тамақтармен қоректенген таза  
асқазан.

Жүрекке жағымсыз әсерін тигізетін ең маңыз-
ды мәселелердің бірі – харам мен шүбәлі тамақ. 
Өйткені харам мен шүбәлі азық рухани сезімдер-
ді жарақаттайды, жүректі жалқаулыққа итереді, 
жүрекке ғапылдық пен қаталдықты қондырады. 
Ақыры нәпсіқұмарлықты қоздырады. Осыған орай 
аят кәримәда былай деген:

«... Сендерге берген рызықтарымыздың 
тазаларынан жеңдер!..» (А’раф, 160).

Халал, таза азықтың денеге қалай әсер ететі-
нін Мәуләнә Хазірет мына сөздерімен тілге тиек 
еткен:

«Халал табыстан піскен тамақ – нұр мен 
руханиятты арттыратын тамақ».

Халал тамақ жүректі надандықтан қорғайды. 
Сондықтан мүмин таза, халал табысын еш қашан 
харам мен шүбәлі нәрселердің кірімен ластамауы 
керек.
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Абдұллаһ бин Омар V харам мен шүбәлі 
нәрселерден қашудың зәрулігіне байланысты:

«Намаз оқығаныңнан садақтай иіліп, бүкі-
рейіп қалсаң да, ораза ұстап шегедей жіңішке 
болсаң да харам мен шүбәлі нәрселерден қаш-
пайынша Аллаһ сол құлшылықтарыңды қабыл-
дамайды» деген.

Мына шындықты да естен шығармау керек. 
Ораза құлшылығында белгілі уақытпен халал іс-
тердің өзінен аулақ болып, нәпсімізді тізгіндегені-
міз бізге харам мен шүбәлі нәрселерден қаншалық-
ты аулақ болуымыз керек екенін ерекше білдіреді. 
Яғни, адам халал азықтың өзіне ерекше көңіл бө-
луге тиіс. Сондай-ақ Мәуләнә Хазірет адамның 
халал азықпен қоректенерде абай болуы керек 
шарттарын былай келтірген:

«Тәніңе майлы, тәтті тамақты аз бер. 
Өйткені, тәнін шегінен тыс қоректендірген 
адам нәпсіқұмарлығының шырмауына түсіп, 
ақыры масқара болады. Жан дүниеңе рухани 
азықтар бер. Салмақты ойлау, нәзік сезім мен 
рухани азықтар ұсын, сөйтіп баратын жеріне 
күшті-қуатты барсын!»
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ТӘУХИД  КІЛТІНІҢ  ТӨРТІНШІ  ТІСІ –

Жасандылық пен мақтаншақтықтан, әр-
түрлі рухани нұсандықтан тазарған және тек 
Аллаһ  разылығы  үшін  жасалған  салих  амал.

Аллаһ Тағала амалдарымызда қанша ықылас-
ты екенімізге қарайды. Бұл шындықты Мырзамыз 
r:

«Амалдар ниеттереге байланысты» деген 
(Бұхари, Иман, 41).

Ниетіміз Аллаһтың разылығы бағытында бо-
луы тиіс, әйтпесе амалдарымыз Оның алдына 
бармайды. Аллаһ Тағала өз разылығынан тыс мақ-
саттармен жасалған құлшылықтарды қара майға 
былғанған шүберек сияқты құлының бетіне лақ-
тырады.

Хадис Құдсида Аллаһ Тағаланың былай деп 
айтқаны білдірілген:

«.. Кімде-кім істеген амалында Менен бас-
қасын Маған ортақ етіп қосса, ол адамды да, 
ортақ қосқанын да қабылдамаймын» (Мүслим, Зүһд, 46).

Хазіреті Омар  деген:

«Адамдардың ең наданы – ахіретін өзгенің 
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дүниесі үшін сатқаны. Яғни, Аллаһ разылығы-
ның орнына құлдың разылығына қызыққан 
адам».

Жануар қабілеттерімен қалай құнды да ба-
ғалы болса, адам да ақылы мен жүрегін дұрыс 
қолдануымен құнды болмақ. Сол себепті Яхия 
бин Мұаз рахмәтұллаһи аләйһи бізге мынадай үгіт 
қалдырған:

«Ей, досым! Иман деген қалтаңа абай бол! 
Рия мен жаман мінез деген тышқан оны жеп 
қоймасын!»

Өйткені рия, ғайбаттау, дін бауырын қорлап-
кемсіту сияқты жаман қылықтар адамның Аллаһ 
алдында қабылданатын амалдарын жеп, тауысады.

&

Сағди Ширази былай деген:

«Бала кезімде зүһдке, риязатқа, түнгі құлшы-
лықтарға құмар едім. Бір түні әкемнің қасында 
отыр едім. Түні бойы көзімді жұмбай, Құран 
Кәрімді қолымнан тастаған жоқ болатынмын. 
Айналамыздағы кейбір адамдар ұйықтап жатты. 
Әкеме:
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– Мыналардың біреуі де бастарын көтеріп, екі 
рәкәат тәһәжжуд намазын оқимайды екен. Өліп қал-
ғандай ұйықтап жатыр, – дедім. Бұл сөзіме әкем 
қабағын шытып:

– Балам, Сағди! Басқаларды өсектегенше, 
шіркін, сен де олар сияқты ұйықтасаң еді! (Өйткені 
сен қорлап, кемсіткендерің дәл осы уақыттағы илә-
һи рахметтен құр қалған болса да, оларға Кирамән 
Кәтібин періштелері жаман, күнә іс жазып жатқан 
жоқ. Ал сенің амал дәптеріңе дін бауырларыңды 
қорлап, кемсіткенің үшін ғайбат күнәсі жазылды) – 
деді.

&

Қорыта айтқанда, жасаған амалдарымыздың 
Аршү А’ләға (Аллаһтың алдына) жете білуі үшін 
өзгелердің ілтипаттары мен алғыстарына на-
зар аудармау, сондай-ақ амалдарымыздың бізді 
мақтаншақтық пен тәкәппарлыққа итеруіне мүм-
кіндік бермеуіміз керек. Расында, Қажы Байрам 
Уәлідің айтқанындай:

«Тәкәппарлық белге байлаған тас сияқты. 
Онымен жүзе алмайсың, ұша алмайсың да».

Міне, бұл төрт мәселеге тиісінше бағынуды 
үгіттеген Баязид Бистами Хазірет сөзін былай 
аяқтады:
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«Балақайым! Егер кәлимә тәухид кілтінің 
бұл төрт тісін тесігіне дұрыс, толық кіргізіп 
орната алсаң, бұл кілт саған мәңгілік жәннат 
есіктерін ашады».

Хазіреті Мәуләнәнің сөзімен айтқанда:

«Менмендігіңді Аллаһ Тағаланың алдында 
жағып, өртеуің, сөйтіп жоюуың керек. Егер күн 
секілді жарқырап, жылтырағың келсе түнге ұқ-
сас, түн секілді қараңғы болған болмысыңды, 
менмендігіңді жағып, өрте!» Яғни, барлық жаман 
мінездерден арыл!

Пайғамбар Мырзамыз r хадис шәрифінде:

«Кімнің соңғы сөзі “Лә иләһә иллаллаһ: 
Аллаһтан басқа тәңір жоқ!” сөзі болса, ол адам 
жәннатқа кіреді» – деп айтқан (Әбу Дәуіт, Жәнәиз, 20; 

Хаким, әл-Мүстәдрәк, I, 351).

Бірақ ақтық демде кәлимә тәухидпен жан 
тапсыра білудің жолын да басқа хадис шәрифінде 
былай баяндаған:

«Қалай өмір сүрсеңдер, солай өлесіңдер. Қалай 
өлсеңдер, солай тірілесіңдер!..» (Мүнәуи, ФәйзүҚадир, V, 663).
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Қысқасы, жәннат кілті – кәлимә тәухидпен 
ахіретке көше білу үшін оның мазмұны мен мәніне 
сай өмір сүру ләзім. Бұл үшін алдымен жүректегі 
жамандықтарды жуып-шайып, оны әуесқойлық 
пен нәпсіқұмарлық деген пұттардан арылту керек. 
Кәлимә тәухидтің басындағы «“      » лә иләһәнің” 
ең маңызды мағынасы да осы. Аят кәримәда былай 
делінген:

«(Расулым!) Әуестігі мен нәпсіқұмарлығын 
өзіне тәңір тұтып алғанды көрдің бе? Енді оған 
Сен кепіл бола аласың ба? (Яғни кепіл болып, оны 
құтқара алмайсың!» (Фұрқан, 43).

Мәуләнә Хазірет бұл туралы былай деген:

«Аллаһтың затынан басқа әр нәрсе фәни. 
Енді Оның затында жоғалмаған екенсің, бұдан 
кейін болмыс іздеме.

Кімде-кім біздің затымыз бен ақиқаты-
мызда жоқ болса, ол “жоқ болудан” құтылып 
мәңгі болады. Өйткені ол “     ” иллә-да, “    ” лә-
дан өткен. Орны “     ” иллә-да болғандар жо-
ғалып кетпейді».

Мына аят кәримә Аллаһ Тағаланың бізге, 
құлдарына деген ең үлкен хабарларының бірі:

ِا��

ِاٰ�َ� �َ

ِا��
�
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«Ей, иман келтіргендер! Аллаһтан Оған 
жарасатындай қорқыңдар және мұсылман 
күйлеріңде ғана жан беріңдер!» (Әлү Имран, 102).

Жүрек тек барлық жамандық атаулысынан 
тазарғанда ғана «иллаллаһ» ақиқатының арнасы 
халіне айналып, мағрифатұллаһ бағытында жол 
тарта бастайды.

Раббымыз кәлимә тәухидтің мазмұнына 
сай өмір сүруді және ақтық демімізде шын 
мәнімен кәлимә тәухид айта отырып жан тап-
сыруды баршамызға нәсіп еткей!..

Әмин...

_

َ َحقَّ ُتَقاِته َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا اللهّ
ْسِلُمون ِ َوَل َتُموُتنَّ ِإلَّ َوَأنُتم مُّ





Ақиқат
қарама-қарсысымен
ғана  анықталады

Аллаһ Расулының басқа еш мұғжизасы бол-
май, тек жәһілдік кезеңнің адамдарын күллі 
адамзатқа абзал тұлғалардың үлгісі етіп, 
адамгершіліктің шыңына жеткен тұлғалар 
ретінде тәрбилегені Оның пайғамбарлығы-
ның белгісі мен дәлелі болуға жеткілікті бо-
лар еді. Мынаны ұмытпау керек: Пайғамбар-
лар өздерінен кейін еш заттық мирас қал-
дырмаған. Олар болашақ ұрпаққа адамзат 
қайран қалатындай үлгілі мінездер мен тұл-
ғалықты мирас қалдырған.





АҚИҚАТ  ҚАРАМА-ҚАРСЫСЫМЕН
ҒАНА  АНЫҚТАЛАДЫ

Ыстанбұлдың үлкен әулиелерінің бірі Сүнбүл 
Мырза бір күні шәкірттерінен:

– Егер бүкіл дүниені бастан-аяқ өзгерту би-
ліктерің болса, не істер едіңдер? – деп сұраған екен.

Шәкірттерінің әрқайсысы өз көңіліндегі көк-
жиекке қарай ең дұрыс, ең көркем және ең бақыт-
ты дүниенің қалай болатынын таныстырып шы-
ғып-ты. Кейбіреуі:

– Дүниедегі бүкіл жамандық атаулысының 
жойылуын қалар едім! – депті. Енді біреуі:

– Бүкіл дүниенің жәннат бағы сияқты гүлде-
ніп, сәнденуін қалар едім, – десе, кейбіреуі: 95
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– Бүкіл ғаріптер қуанатын, бейшаралар дерт-
терінің шарасын табатын, барлық аурулар шипа 
табатын, сондай-ақ, тыныштық пен рахатқа толы 
дүние болуын қалар едім, – деп үн қатыпты.

Шәкірттерінің пікірлерін бір-бірден тыңдап 
көрген Сүнбүл Мырза шәкірттерінің біреуінің үн-
демегенін байқап:

– Балам, Мұслихиддин! Сен не деп ойлай-
сың? Дүниені өзгерткің келе ме? – деп сұрапты. 
Мұслихиддин:

– Тақсыр! Мен Аллаһ Тағаладан артық ғалым, 
үстем хикмет иесі емеспін. Мен бір әлсіз құлмын. 
Адам нәпсісін таныса, Раббысын жақсы таниды. 
Сөзсіз, Оның жаратып, тәртіпке салған мына дү-
ние өмірінде әр нәрсенің орны мен хикметі бар. 
Егер менің билігіме берілген болса, барлық нәрсені 
сол жерінде, өз мәркәзінде/өз қалпында қалдырып, 
Құдайдың билігіне разы болар едім, – деген екен.

Таңдаулы шәкірті Мұслихиддиннің бұл жауа-
бына қатты разы болған Сүнбүл Мырза:

– Балам! Өте керемет айттың. Демек, сен бұл 
дүниедегі барлық нәрсені өз мәркәзінде/ қалпын-
да қалдырдың, біз де бұдан кейін сені «Мәркәз 
Әпенді» деп шақырайық, – депті.
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Былай ойлау керек: театр сахнасындағы бір 
қойылымды оп-оңай түсінуге болады. Бірақ екі-үш 
қойылымды бір уақытқа қойса, рөлдер бір-біріне 
араласып, қойылым түсініксіз болар еді. Алайда, 
жансыздары мен өсімдіктері, жануарларын қос-
қанда сан жетпес болмыстың бейне-бір иләһи 
қойылым мен көріністі еске салатын түрлі де өзге-
ше тағдырлардың бір уақытта көрсетілуі бұл дү-
ние сахнасында сондай қарбаластығы мен тептелісі 
байқалмайды. Керісінше, бүкіл болмыс, оқиғалар 
мен құбылыстар бір-бірін үйлесімдікпен толық-
тырып, тәмамдайтын иләһи құдірет нақыштары мен 
ғажайып өнер туындылары, иләһи ғибраттар мен 
хикметтер жинағы болып табылады.

Шынында, сынақ орны болған бұл дүниедегі 
барлық нәрсе, хамд пен шүкір, зікір мен разы бо-
луға дәнекер болатындай Хақ Тағала тарапынан 
шексіз ғылыммен, хикметпен реттеліп, тәртіпке 
салынған. Оның реттеуінде бос, әбес жаратылған 
еш нәрсе жоқ. Еш нәрсе Оның ғылымы мен хик-
мет сипаттарына қарама-қарсы келе алмайды. Сон-
дықтан адам ақылы шеше алмаған құбылыстар мен 
мәселелерді тәуекелмен, тәсілімиятпен қарсы алу 
керек.

Бұл дүниедегі әр нәрсені адам ақылы мен 
түсінігі тек қарама-қарсысы арқылы ғана аңға-
рып, түсінетін кейіпте жаратылған. Мысалы, түстер 
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арасындағы қарама-қарсылық/контраст артқан сай-
ын барынша анық көрініс пайда болады. Дәл қара 
матадағы ақ түсті нүктенің бірден байқалуы сияқ-
ты. Кез келген заттық һәм рухани мәселеде де 
осылай.

Сондықтан суықты білмей ыстықты толық 
біле алмаймыз. Азықтардың ащылығын білмей 
тәттілігі мен ләззатын біле алмас едік. Ауырмасақ 
денсаулықтың, қарттық басқа келмей жастық пен 
ширақтықтың, сіңбіруге шамамыз келмейтіндей 
жұмыс істеуден бұрын бос уақыттың құнын тиі-
сінше біле алмауымыздың негізгі себебі де осыдан.

Барлық осы сияқты хақ пен қайырдың абзал-
дығын да, бәтыл мен шердің теріс жол масқаралы-
ғы мен жиіркеніштілігіне қарап, одан ары анық 
түсінеміз. Марқұм Нәжіб Фазылдың:

Ей, дұшпаным! Сен менің
  көрінісім мен жылдамдығымсың,
Күндіз түнге мұқтаж болғандай,
  сен де маған керексің...

– деген шумақтары әлемдегі барлық нәрсенің 
қарама-қарсысымен тұратынының әдеби баяны. 
Яғни жаман үлгілер көркем үлгілердің санадағы 
орнын бекемдей түседі.
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Расында Аллаһ Тағала Құран Кәрімде «әсфә-
лү сәфилин/төменгілердің ең төменгісі» жағ-
дайындағы перғауындарды, Һамандар мен Нәм-
руттарды мысал ретінде келтіргендей, бұған қа-
рама-қарсы хақты, қайыр мен көркем ахлақты 
тәблиғ еткен, бақытқа жол сілтеуші көшбасшылар 
ретіндегі пайғамбарлары мен олар ішінде де, әсіре-
се, адамзатқа теңдесі жоқ үлгілі тұлға ретінде сый-
ланған Расул Әкрәм r Мырзамызды мысал кел-
тірген. 

Қысқасы, бұл әлемде барлық нәрсе қарама-
қарсылықтан тұрады. Қарама-қарсысы жоқ нәр-
сені аңғарып, түсіну мүмкін емес. Аллаһ «Заты-
ның» адам ақылымен аңғарылып, түсінілмегені де 
Оның теңі мен ұқсасының болмағаны әрі қарама-
қарсысының болмағанынан.

Міне, иман жарық түсірген хикметпен, мағри-
фат назарымен әлемге қарайтын болсақ, күллі нәр-
сенің мағынасы айқындалады, жамандықтар мен 
шердің де орынсыз және хикметсіз емес екені 
оңай-ақ түсінікті болады. Бірақ адам өмір мен өмір-
де болып жатқан оқиғалар мен құбылыстарға тек 
бір тұстан қарайтын болса, хикметін аңғара алма-
ған кейбір түсініксіз жағдайлар себебінен орынсыз 
уайымдап, үмітсіздікке ұшырайды. Алайда, мына 
аят кәримә баяндаған ақиқат қандай хикметті:
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«...Сендердің жақтырмайтын кейбір нәр-
селерің өздеріңе қайырлы болуы мүмкін, ал, 
сендер жақтыратын кейбір нәрсе сендерге 
зиянды болуы мүмкін. Аллаһ біледі, сендер 
білмейсіңдер» (Бақара, 216).

Олай болса, дұрыс пен шындықты іздеген адам 
әр ісін тек өз өлшемдерімен емес, иләһи ақиқат-
тармен таразылауы керек. Өйткені бұл дүниеге 
тән өлшемдер бойынша әлсіздік деп бағаланған 
көп жағдай мен халдер бары соншалық, олар иләһи 
таразыда ерекшелік пен абзалдық ретінде көрініс 
табады.

Хақ досы Уәйсәл Қарани Хазірет (Ойсыл 
Қара) бұл сынақ әлемінде Аллаһтың разылығы-
ның қандай қарама-қарсылыққа байланысты еке-
нін жеті тармақта1 былай жеткізген:

1. Қараңыз, Фәридүддин Аттар, Тәзқирәтүл-Әулия, I, 64.

َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا
َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن ُتِحبُّوْا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم

ُ َيْعَلُم َوَأنُتْم َل َتْعَلُموَن  َواللهّ
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1- ЖОҒАРЫ  МӘРТЕБЕ  ІЗДЕДІМ,

ҚАРАПАЙЫМДЫЛЫҚТАН  ТАПТЫМ

Аят кәримәда айтылған:

«Рахманның (хас) құлдары жер бетінде қа-
рапайымдылықпен жүреді...» (Фұрқан, 63).

Ідіріс u былай деп насихат айтқан:

«Ақылды адамның мәртебесі жоғарылаған 
сайын  қарапайымдылығы  арта  түседі».

Көкейкөзі ашық ақын бұл ақиқатты былай деп 
шумақтаған:

Топыраққа түспеген дәнек
  бүршік жармайды,
Қарапайым болғанды
  Рахманның рахметі биіктетеді.

Хазіреті Мәуләнәнің мына баяны да тәкап-
парланып, менмендік дауын көтергендердің қаза 
(тағдырдың іске асуы) қылышын өздеріне қарай 
қозғалтқандарының ашық мысалы:

«Қылыш мойыны бар кісінің мойнын шаба-
ды. Ал көлеңке жерге түседі. Оның мойны мен 
денесі болмағандықтан жарақат алмайды, ша-
былмайды».
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Мақтаншақтық, тәкаппарлық пен менмендік 
көбіне қабілетті әрі дәулетті адамдарда байқалады. 
Алайда, адамға сыйланған барлық нығметтер екі 
жүзі де өткір пышақ секілді. Яғни жақсылыққа 
да, жамандыққа да қолдынала береді. Сондықтан 
заттық һәм рухани қабілеттер мен байлықтың 
негізгі күші мен айбындылығы – сараңдық пен 
ысыраптан аулақ, қарапайым әрі жомарт болып 
мүмкіндіктерін мұқтаждарға сарып қыла білу. 
Мүмин үнемі «Аллаһ разылығы үшін өзіме қанша, 
өзгелерге қанша жұмсадым?..» деп, өз істерін сын 
таразысына салып, тәфәккур халінде болуы керек.

2- БИЛІК  ІЗДЕДІМ,

ҚАМҚОРЛЫҚТАН  ТАПТЫМ

Аллаһ Расулы r былай деген:

«Қауымның мырзасы – оларға қызмет көр-
сеткендері» (Дәйләми, II, 324).

Адамдардың мырзасы болу қамқорлық һәм 
қызмет көрсету арқылы ғана мүмкін болмақ. Бар-
шамыз білгеніміздей, адам жақсылыққа бас иеді. 
Талай қатты жүректер жақсылықпен жұмсарады. 
Адам жақсылығын көрген адамын шын жүрек-
пен жақсы көріп, оны бейне-бір басының тәжіндей 
көреді.
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Шүкірлік етуші байлардың бірі Хазіреті 
Османның  мына сөздері қандай жақсы ай-
тылған:

«Байлықтың салтанаты – шүкірлік. Шү-
кірлік – молынан инфәқ ету, яғни қайырға 
жұмсау».

Аят кәримәда инфәқтың өлшемі мен мөлшері 
былай баяндалған:

«... (Расулым!) Сенен (қайыр жолына) нені 
инфәқ ететіндерін сұрайды. Қажеттіліктерінің 
артығын (беріңдер!) деп айт!..» (Бақара, 219).

3- БАҚЫТ  ІЗДЕДІМ,

АДАЛДЫҚТАН  ТАПТЫМ

Аят кәримәларда былай бұйырылған:

«Әмір  етілгеніңдей  дұрыс бол!» (Һуд, 112).

َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو

 َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت

َهَذا َيْوُم 
اِدِقيَن ِصْدُقُهْم  َينَفُع الصَّ
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«... Бұл (қиямет) – садықтарға / адалдарға 
садақаттарының / адалдықтарының пайдасын 
тигізетін күн...» (Мәидә, 119).

Шын бақыт пен жігіттік – іші мен сырты бір 
болу. Өзегі сөзіне сай болу. Дұрыстық пен адал-
дық кейде адамды қиын жағдайға түсіріп, үлкен 
шығын төлеуге әкеліп соқтырады. Бірақ ахірет 
деген ақиқаттан хабардар болған жандар қандай 
шығын төлесе де, алған бағыттарынан қайтпайды. 
Адамның бұл фәниде өтірік айтып, көп шығын мен 
зияннан құтылғанын ойлауы әбден мүмкін. Бірақ, 
бұлардың барлығының ахіретте иесінің қолында 
жарылатын бомбалар іспеттес екенін де ұмытпау 
керек.

Абырой мен шарапатқа толы өмір – сыратұ 
мүстақимда болу, яғни тура жолмен жүріп, адал 
өмір сүру, дұрыс сөйлеп, артынан келетіндерге де 
ең үлкен, ең құнды мирас ретінде таза ұждан мен 
дақсыз өмір қалдыра білу...

4- АБЫРОЙ  ІЗДЕДІМ,

«ЕШТІКТЕН»  ТАПТЫМ

Пайғамбар Мырзамыз r «О, Раббым! Сені 
тиісінше тани алмадым, Саған тиісінше құл-
дық ете алмадым» деп, әлсіздік пен «ештік» 
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халінде Раббысына мінәжат етіп, кешірім сұрай-
тын. Хазіреті Пайғамбар r Мырзамыздың Аллаһ-
тың ең сүйікті құлы ретінде Раббысына деген 
осыншалық «ештік» халі біз үмметү Мұхаммедтің 
ең маңызды дәстүріміз бен ұстанымымыз болуы 
керек. Өйткені Аллаһ Тағалаға жақсы құл болсақ 
та, Оның ұлылығы мен бізге сыйлаған сан жетпес 
нығметтерін тәфәккур етіп, құлшылығымыз бен 
шүкірлігімізді ешқашан толық, жеткілікті деп есеп-
темеуіміз керек...

Қысқасы, дұғаларымыз сияқты құлшылықта-
рымыздың да қабыл алынуы керек екенін еш 
ұмытпай, үнемі Аллаһ Тағалаға дұға мен мінәжат 
етіп, Оны пана тұтуымыз керек.

5- ТЕКТІЛІК  пен  АТАҚ  ІЗДЕДІМ,

ТАҚУАДАН  ТАПТЫМ

Аят кәримәларда былай делінеді:

«... Тақуа иесі болыңдар, Аллаһ сендерге 
(білмегендеріңді) үйретеді...» (Бақара, 282).

ُ ُمُكُم اللهّ َ َوُيَعلهِّ َواتَُّقوْا اللهّ

ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
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«... Сендердің ең қымбат, ең құндыларың – 
Аллаһтан ең көп қорыққандарың (тақуалықта 
ең үстем болғандарың)...» (Хұжурат, 13).

Хазіреті Пайғамбар r Мырзамыздың Әһлү 
Бәйті мен олардың тегінен келген «Сәййид» пен 
«Шәрифтер», сөзсіз, адамзат ішіндегі ең асыл-
задалар. Бірақ, тақуа атақ пен абыройдың нағыз 
қайнар көзі екендігі соншалық – иесін ең шарапат-
ты, ең текті асылзадалардың мүшесі етеді. Яғни, 
рухани тұрғыдан Әһлү Бәйттің мүшесі халіне ай-
налады.

Расында, Сәлман Фәріси  әр іс-әрекетімен, 
күллі болмысымен сондай көркем Ислам тұлғалы-
ғын танытқанынан Әнсар да, Мүһәжірлер де:

«Сәлман бізден» деп, әрқайсысы оны бөлісе 
алмайтын дәрежеге жеткен. Осыған орай Пай-
ғамбар Мырзамыз r:

«Сәлман бізден, Менің Әһлү Бәйтімнен!» 
деп, оны ілтипатқа бөлеген (Ибн Хишам, III, 241).

Демек, Әһлү Бәйттің шын мүшесі болудан 
басқа рухани тұрғыдан да Әһлү Бәйттен болу мүм-
кін екендігі мүмин жүректер үшін, сөзсіз, мәртебе-
лердің ең абыройлысы болған бұл абзалдықтың 
бір ғана шарты – «тақуа». Адамның негізгі бағасы 
мен құны жүрегіндегі Аллаһ Тағалаға деген тақуа 
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сезімімен өлшенеді. Дүниедегі мал-мүлкімен, атақ-
мәнсабымен емес!..

Қысқасы, тақуа – Аллаһқа құл бола білу және 
Аллаһ  Расулының r ахлағын бойға дарыта білу  
өнері.

6- ШАРАПАТ  ІЗДЕДІМ,

ҚАНАҒАТТАН  ТАПТЫМ

Хадис шәрифтерде былай айтылған:

«Қанағат – бітіп-таусылмайтын қазына» 
(Дәйләми, III, 236/4699).

«Дүниеге берілмесең, Аллаһ сені сүйеді. Адам-
дардың қолына қарамасаң, халық сені сүйеді» (Ибн 

Мәжә, Зүһд, 1).

«... Мүминнің абыройы – түнгі құлшылық-
та; ізеті адамдардың қолына қарамауында (кө-
ңіл тоқтығында)!» (Хаким, IV, 360-361/7921).

Кейбіреулердің толған дүниеге ие болса да, 
көздері тоймайды. Оларға барлық дүниені берсе 
де «Айдан да жер телімі не басқа бір нәрсеге ие 
бола ала аламын ба?» дей бастайды. Қанағаты жоқ 
адамдардың бұл жағдайын Аллаһ Расулы r бы-
лай суреттеп берген:



БІР  НАСИХАТ,  МЫҢ  БІР  ҒИБРАТ

108

«Адам баласының үлкен ойпатқа толы ал-
тыны бар болса да, екінші ойпатым болса екен 
деп, тағы сұрайды. Оның көзін топырақтан бас-
қа еш нәрсе тойғызбайды. Бірақ, Аллаһ тәубеге 
келгеннің тәубесін қабылдайды» (Бұхари, Риқақ, 10).

Қысқасы, адамды биіктететін жағдай – қо-
лындағыға қанағат етіп, рухани тұрғыдан құл ре-
тінде үнемі Аллаһтың сыйы мен жәрдеміне мұқ-
таж, зәру екенін білуі тиіс. Өйткені өзіне дүние 
берсе, ақыры оның бәрі осы дүниеде қалады. 
Қиямет-қайымда бұл дүниенің өзі жарылады...

*

7- РАХАТ ІЗДЕДІМ,

ЗҮҺДТЕН  ТАПТЫМ

Аят кәримәда былай делінген:

«Біліп қойыңдар! Жүректер тек Аллаһты 
зікір етумен ғана рахатқа бөленеді» (Ра’д, 28).

Зүһд – дүние нығметтерін пайдаланғанмен, 
оларға жүректен орын бермеу. Яғни, дүние мен 
ондағылардың құлы болмау, жүректі дүниенің 
жәшігі (сейфі) болудан қорғау.

ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب  َأَل ِبِذْكِر اللهّ
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Дүние өмірдегі адамды байлық теңізінде жүз-
ген кемеге ұқсатқан Хазіреті Мәуләнә былай 
дейді:

«Егер теңіз кеменің астында болса, оған 
тіреу болады да, оны қалаған жеріне апарады. 
Бірақ, толқын кеменің ішіне кіретін болса, оны 
батырып, жоқ қылады».

«Дүние – Аллаһтан ғапыл болу. Мал-мүлік 
пен киім-кешек, бала-шаға иесі болу емес. Сені 
шұғылдандырып, Аллаһтан қапыда қалдыра-
тын не бар, сол сенің дүниең».

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні – шын 
бақыт тек нәпсіқұмарлықтарға қарама-қарсы өмір-
де жасырылған. Адам көзі мен көңілін аулаған, 
жылтыр да фәни зауықтар мен ләззаттардың дү-
ниесінде емес, ащы болса да мәңгілік ақиқаттардың 
дүниесінде өмір сүруі тиіс. Сахаба Абдұррахман 
бин Ауфтың  мына сөздері бұл ақиқатты қандай 
жақсы бейнелеген:

«Ислам нәпсіге ұнамайтын кейбір ауыр 
бұйрықтармен келген. Қайырлардың ең қайыр-
лысын біз нәпсі ұнатпайтын осы ауыр әмірлер-
ден таптық. Мысалы,  Расулұллаһпен r бірге 
Меккені тастап, һижрат еттік. Нәпсімізге 
ауыр тиген осы һижратымыз арқылы бізге 
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үстемдік пен жеңіс сыйланды. Аллаһ Тағаланың 
Құран Кәрімде:

«(Соғыс ғанибетін бөлу туралы қалай 
кейбіреулер разылық білдірмеген болса) Раббың 
сені үйіңнен хақ іске (соғысқа) шығарғанда 
да (жағдай осылай еді). Өйткені (сол кезде) 
мүминдердің бір бөлігі (соғысуды) жақтырмаған 
болатын .

Хақ (жолда соғысу шындығы) айқындалған-
нан кейін де олар бейне көпе-көрнеу өлімге айдап 
апара жатқандай-ақ, (соғысқа шығу мәселесі 
хақында) сенімен сөз таластырып жатты» 
(Әнфәл, 5-6) деп таныстырған ақуал бойынша 
Аллаһ Расулының жанында Бәдір шайқасына 
қатыстық. Аллаһ Тағала бұл шайқаста бізге 
үстемдік пен жеңіс сыйлады. Яғни біз ең үлкен 
қайырлар мен жақсылықтарға әрқашан осылай 
нәпсімізге ауыр келетін әмірлерді орындап, қол 
жеткізген болатынбыз» (Һәйсәми, VII, 26-27).

 َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمن َبْيِتَك ِباْلَحقهِّ

َن اْلُمْؤِمِنيَن َلَكاِرُهوَن َوِإنَّ َفِريقًا مهِّ

ُيَجاِدُلوَنَك ِفي اْلَحقهِّ َبْعَد َما َتَبيََّن

َكَأنََّما ُيَساُقوَن ِإَلى اْلَمْوِت َوُهْم َينُظُروَن 
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Аллаһ Тағала баршамызды әрқашан, әр 
жерде Өз разылығын іздеп, оған қол жеткізе 
білген ариф құлдарының қатарынан жазсын! 
Нәпсіқұмарлықтарының артында сүйретіліп, 
ахіретіне немқұрайлы қараған бетбақтардың 
ақырына душар болудан сақтасын! Көңілдері-
мізді иманның шаттығына, зікірұллаһтың ра-
хатына толтырсын!

Әмин...





Құран Кәрім – сөзбен құрылған 
ғалам, ғалам – сөзсіз, үнсіз Құран. 
Сондықтан Құран Кәрім – жүрегі 

тірілер үшін терең тәфәккур 
көкжиегі. Жер мен көктің тілі. 

Рухтардың берекет пен руханият көзі, 
қазынасы. Адамға тарту етілген баян 
мұғжизасы. Хақтың құлдарына деген 

сыйлығы.

Әлем  кітабы –
Құран  Кәрім





ӘЛЕМ  КІТАБЫ – ҚұРАН  КӘРІМ

Аллаһ Тағаланың адамзатқа деген мейірімінің 
ең үлкен көрініс арнасы болған Құран Кәрім адам-
зат үшін баға жетпес аса ұлы нығмет.

Расында, жәннатқа шақырылған адам үшін 
өмір сапарының беймәлімдерін мәлім еткен, ең көр-
кем тәсілмен мәселелерін шешкен, қараңғылығын 
нұрымен жарық қылған бұл аса қымбат нығмет ақыл 
мен жүректі барлық жағынан қанағаттандыратын 
дәлел-дәйектерді қамтиды.

Өйткені, ол – науқас рухтарға шипа, шаршап-
шалдыққан көңілдерге сапа мен рахат сыйлайтын 
Құдайы хикмет бұлағы.

Құран Аллаһтың мақсат-мұратын баяндайды. 
Сондықтан оның әрбір әрпінде мыңдаған мұғжи- 115
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залар мен хикметтер жасырылған. Құран Кәрім 
қамтыған мағыналарды жарыққа шығару үшін 
жазылған тәфсірлер мен аудармалар ұшы-қиыры 
жоқ мұхиттың бір тамшысы ғана.

Сондықтан адамзаттың білім мен тәфәккурі 
қанша дамып, биік шыңдарға жетсе де, Құран 
Кәрім қамтыған ақиқаттардың көкжиегіне әсте 
жете алмайды.

Аят кәримәда былай делінеді:

«... Тақуа иесі болыңдар, Аллаһ сендерге 
(білмегендеріңді) үйретеді!..» (Бақара, 282).

Өйткені Аллаһ тақуа болып өмір сүргендерге 
кітап жолдарында жазылмағандарды үйретеді.

Сондай-ақ Құран Кәрімнің барлық ақиқат-
тар өзегін қамтыған иләһи кітап екені және Хақ 
Тағаланың сол ақиқаттарды кейбір құлдарына аян 
етіп, сыйлағанын Ислам тарихындағы мына оқиға 
қандай жақсы жеткізген.

Ағылшын мемлекетінің сыртқы істер министр-
лігінің бір қызметкері 1914-1918 жылдар аралы-
ғындағы бас уәзір болған Саид Халим Пашадан 
былай сұрапты:

ُ ُمُكُم اللهّ َ َوُيَعلهِّ َواتَُّقوْا اللهّ
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«Мырзам! Мұсылмандар барлық ақиқаттар-
дың және ашылған ғылыми жаңалықтардың Құран-
да бар екенін алға тарта береді. Бірақ біз, Батыс-
тықтар, жаңалықты тауып, ашпайынша, олар сол 
шындықты Құраннан тауып көрсете алмайды. Мен 
осыған тіреліп қаламын. Сіз бұған не дейсіз, шыны-
мен де солай ма?»

Саид Халим Паша Мысырда өсіп, араб ті-
лін жақсы меңгеріп, Ислами мағлұматтарды да 
толыққанды білетін адам болатын. Ол осы ғылы-
ми дәрежесімен анықтама берсе де, ағылшын қыз-
меткер қанағаттанбайды. Жағдайдың осылай бол-
ғанына қатты қиналып, мазасызданған бас уәзір 
Саид Халим Паша Османлы Мәжілісіне телефон 
соғып, сол кезде мәжілістегі көп дін ғалымдары-
ның біреуін тез Бас уәзірлікке жіберуін бұйырады.

Бірақ, келген ғалымның берген жауаптары да 
ағылшын қызметкерін қанағаттандырмаған соң, 
Саид Халим Паша ағылшын мемлекет қызмет-
керінен ертеңге дейін рұқсат беруін өтінеді. Сонан 
соң мәжілістен жіберілген ғалымға қарап:

«Сен ғалымдар мен молдаларды менен жақсы 
білесің. Олардың ішінде мына ағылшын мемлекет 
адамын қанағаттандыратын анықтама бере алатын 
кісі болса, оны іздеп тауып, ертең менің қасыма 
ертіп кел!» – деп бұйырады.
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Әлгі ғалым бұл үшін Ыстанбұлдан тым қа-
шық жердегі Ялоуаның Решадия ауылында тұ-
ратын Нақшибәнди тариқатының шәйхы, пірі, 
Дагистандық Шәйх Шәрафүддин Әпендінің ал-
дына барады.

Шәйх Шәрафүддин Әпенді Шәйх Шәміл-
мен бірге Түркияға қоныс аударған жамағаттан 
болатын. Сұлтан Решад сол ел қоныс аударған 
ауылдағы мемлекетке тиесілі жерлерді оларға тар-
ту еткен болатын. Сондықтан бұл ауыл «Решадия» 
деп аталатын.

Шәйх Шәрафүддин Әпенді ауылдан келген 
ғалым кісіні бір күн қонақ қылып, келесі күні таң 
намазын оқып, жолға шығады. Түскі уақытта 
Ыстанбұлдағы бас уәзірлікке барады.

Бас уәзір ағылшын мемлекет қызметкерін қай-
тадан құзырға шақырып, әлгі сұрақтарын қоюын 
талап етеді. Сұрақтарды тыңдаған Шәйх Шәра-
фүддин Әпенді былай деп анықтама береді:

«Иә, Құран Кәрімде қияметке дейін іске аса-
тын ғылыми жаңалықтардың барлығы бар. Өйт-
кені Ол «Әлем кітабы». Ондағы бұл шындықтар 
сіздер, Батыстықтар тарапынан ашылмайынша, 
мұсылманның Құран Кәрімнен тауып, шығара 
алмағаны да рас. Бірақ мұның үш себебі бар. Сізге 
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бұлардың екеуін ғана айта аламын. Үшіншісін сіз-
дер, Батыстықтыр жақтырмайтындықтан оны бе-
тіңізге айту көргенсіздік болады».

Ағылшын мемлекет қызметкері үш себептің 
бәрін айтсын деп, табандылықпен өтінген соң, 
Шәйх Шәрафүддин Хазірет былай дейді:

– Құран Кәрімнің ғылыми шындықтарды тілге 
тиек етуі «сарахат/ашық» түрде емес, «дәләләт/
сілтеу», яғни ишарат пен қорытынды ретінде іске 
асады. Мұның бірінші себебі – егер бұл шындық-
тар ашық түрде баяндалған болса, Құранның ау-
қымы барынша кеңейіп, үлкейетінінен оны жаттау 
тым қиынға соғар еді. Алайда, өзге иләһи кітаптар 
ұшыраған бұрмалауға Құранның ұшырамауының 
себептерінің бірі – оны жаттау жағдайы. Жазу кең 
тармаған кезеңде кітапты бұрмалаудан сақтап қалу 
тек оны жаттау арқылы мүмкін болады.

Ағылшын мемлекет қызметкері:

– Ал... – деп, қанағаттанбаған кейіп таныта-
ды. Шәйх Шәрафүддин Хазірет сөзін ары қарай 
жалғап:

– Бірақ негізгі себеп бұл емес. Егер қияметке 
дейін өз күшін сақтап, жалғасатын Құран Кәрім 
ғылыми жаңалықтарды тілге ашық тиек етіп, 
бәрін баяндаса, ғасырлар бойы мүмин, мұсылман 
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адамдардың көбі өз кездеріндегі ғылыми дамудың 
деңгейінде оларды қабылдамай, жоққа шығарып, 
иман шеңберінен шығып кететін еді. Бірақ бұл 
ғылыми шындықтар іс жүзінде айқындалып, бел-
гіленген соң Құранның бұл жаңалық пен шындық-
қа дәләләт/сілтеу арқылы шолу жасағанын көрген 
мұсылмандардың имандары күшейіп қуатталады. 
Міне, бұл жағдай осындай нәтижені тудырады».

Шәйх Шәрафүддин Әпенді үшінші себебін 
айту көргенсіздік пен әдепсіздік болады деп, ай-
тудан қанша бас тартуға тырысса да, ағылшын 
қызметкерінің табанды өтінішіне ол себепті былай 
деп жеткізді:

– Құран Кәрім жоғарыда тілге тиек еткен мы-
на екі себептің салдарынан ғылыми шындықтарға 
«сарахат/ашық» әдіспен емес, «дәләләт/сілтеу» 
әдісі арқылы шолу жасағандықтан бұл шындық-
ты әркім аңғарып, түсіне алмайды. Бірақ бұларды 
сіздер, Батыстықтар, тәжірибе етіп те, белгілемей 
тұрып та білетіндеріміз жеткілікті. Бұлар ғылымда 
«рүсух иесі» болған және адами білімдеріндей, 
ләдүнни/рухани білімдерді де меңгерген ізгі жан-
дар. Сонымен қатар, олардың білгендерін айтуға 
Аллаһтың берген рұқсаты жоқ.

Мұның себебі – дүние өмірінің еңбектенуге 
негізделген тәртібін сақтау. Сонымен қатар сіз-
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дердің, Батыстықтардың, әр ғылыми жаңалықты 
эгоистік кейіппен, тек өз мүдделеріңіз бағытында 
ғана және де өзгелердің зиянына қарай қолдану-
ларыңыз.

Сіздің Құраннан шығарылатын ғылыми жаңа-
лықты меңгеруіңізге ешкім бөгет бола алмай-
тындықтан бізге тыйым салынған дегенде, ағыл-
шын мемлекет қызметкері мұның «жай ғана сыл-
тау» екенін айтып, қарсылық білдірген. Сонда 
оны көндірудің мүмкін еместігін байқаған Шәйх 
Шәрафүддин Хазірет мына сөздерді айтуға мәж-
бүр болды:

– Мырза, Қараңыз! Мен де Құдайдың сыйы 
ретінде Құран сілтеу жасаған ғылыми шындық-
тардың барлығын аңғарып, меңгерген адамдардың 
бірімін. Қаласам, сізге қияметке дейін іске асатын 
бүкіл ғылыми жаңалықтарды санап шыға аламын. 
Бірақ, олай істесем, мен өзіме-өзім рухани тұрғы-
дан қол жұмсап, өлтірген боламын. Сонымен қатар 
шындықтың мен айтқандай екенін мойындауыңыз 
үшін сізге басқа бір керемет мәлімет айта аламын.

Ағылшын қызметкері:

– Мысалы, қандай? – деп сұрағанда, Шәйх 
Шәрафүддин Хазірет:
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– Сіздің ата-тегіңізді анау Адам Атаға u 
дейін санап шыға аламын, – деді.

Ағылшын адам келіскен соң, оның ата-тегін 
санай бастағанда, ағылшын қызметкер:

– Тоқта! Бір минут... Сен бұларды қайдан 
білесің?! Жетінші атадан кейін мен де білмеймін, – 
дейді.

Ағылшын қызметкерінің шәйхтың санап айт-
қандарының растығын мойындау ретіндегі бұл 
сөздеріне қарсы шәйх былай деп жалғастырды:

– Мен тек мұны емес, сіздің тұқымыңыздан 
дүниеге келген және қияметке дейін келетіндер-
дің барлығының аттарын айтып шыға аламын – 
деп, алдындағы ағылшынның алдымен балаларын, 
сонан соң немерелерін, тіпті, әлі дүниеге келмеген 
ұрпағаның аттарын бір-бірден ағылшынша санай 
бастағанда, ағылшын адам бас уәзірге қарап:

– Тақсыр! Мен сізден дін ғалымын сұраған едім, 
сіз маған сиқыршы әкеліпсіз!.. – деп, енді өзі үшін 
қисын тұрғысынан мәжбүр болған һидаяттан/иман 
келтіруден қашты. Сонымен қатар, мұның расында 
да иләһи тағдырға байланысты екенінің жаңа бір 
мысалы болды.
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Бұл оқиға көрсеткендей, ғаламдағы барлық 
ақиқаттарды өзінде жинақтап, сақтаған Құран 
Кәрім – сөзбен құрылған ғалам, ал ғалам – сөзсіз 
Құран. Сондықтан Құран Кәрім – терең тәфәккур 
көкжиегі. Жер мен көктің тілі. Жан дүниенің бе-
рекет пен руханият көзі, қазынасы. Адамға тарту 
етілген баян мұғжизасы.



Жібек құрты қалай көбелек болу үшін қауа-
шаққа, бала дүниеге келуі үшін анаға, дәнектің ағаш 
болуы үшін топыраққа мұқтаждығы болса, адам-
ның да кәміл тұлға бола білуі үшін Құран Кәрімге 
қажеттілігі бар.

Расында, Құран Кәрімнен алыс жүректің қан-
дай халде болатынын Пайғамбар Мырзамыз r 
мына сөздерімен жеткізген:

«Жүрегінде Құранның біразы жоқ адам қирап 
жатқан үй сияқты» (Термези, Фәдәилүл-Құран, 18; Дәріми, 

Фәдәилүл-Құран, 1).

Құран арқылы сезім тереңдігіне қол жеткізе 
білу және Құран мазмұнындағы ұлы мағыналарға 
қанық болып, оларды салих амалдар ретінде іске 
асыра білу үшін жүректер қайткенде де позитив 
қуатымен, яғни махаббатпен, руханиятпен толтыру 
аса зәрулік жағдай.
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Жеке адамдар, отбасылар мен ұлттар иләһи 
аманат Құран Кәрімге тәуелді болған сайын абат 
болған. Бұған тарихтың өзі куә.

Көңіліміздің ішінде еш өмір белгісі көрінбей-
тін құрғақ шөлге айналмауы үшін бізге ең үлкен 
иләһи аманат – Құранды оқу, түсіну және үнемі 
басымыздың тәжіндей өмірлік ұстанымымыз ха-
ліне айналдыруымыз керек.

Бүгінгі күнде Пайғамбар Мырзамыздың r 
және Оның сүйікті де қадірменді сахабаларының 
махаббат сарқырамасынан үлес алып, көңілдерін 
иманның шаттығымен, көкіректерін Құранның ру-
ханиятымен, жан дүниелерін қызмет пен күш-
жігер жұмсаумен, ар-ұждандарын көркем мінездің 
сұлулықтарымен толтырып мәңгілік бақыттың тау-
сылмас рухани ләззатымен өмір сүрген мүминдер 
қандай бақытты десеңізші!

О, Раббым! Жүректерімізді Құранның бе-
рекетімен фәйзлендіріп, құзырыңа Сен сүйген, 
разы болған құл ретінде баруды баршамызға 
нәсіп еткейсің! Бұл бағытта болуды бізге оңай-
ластырғайсың...

Әмин...

u
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Мәуләнә Хазірет былай деген:

«Егер дүниедегі кезіңде жәннатта 
тұрғың келсе, барлығымен дос бол, 

ешкімге кек сақтама! Өйткені, 
бауырыңды достықпен еске алсаң, үнемі 

қуаныш сезімінде боласың. Міне, сол 
қуаныш – дүние жәннатының нақ өзі. 

Егер біреуге кек сақтап, еске алсаң, 
үнемі реніш сезінесің. Бұл реніш те 

жәһәннамның нақ өзі».

тасаввуф –
Аллаһтың  жазғанына

разы  болу  өнері





ТАСАВВУФ – АЛЛАҺТЫҢ

ЖАЗҒАНЫНА

РАЗЫ  БОЛУ  ӨНЕРІ

Мәуләнә Хазірет баласы Баһаүддин Уәләд-
ке былай деп насихат айтқан:

«Баһаүддин! Егер дүниедегі кезіңде жәннат-
та тұрғың келсе, барлығымен дос бол, ешкімге 
кек сақтама! Өйткені, бауырыңды достықпен 
еске алсаң, үнемі қуаныш сезімінде боласың. 
Міне, сол қуаныш – дүние жәннатының нақ өзі. 
Егер біреуге кек сақтап, еске алсаң, үнемі реніш 
сезінесің. Бұл реніш те жәһаннамның нақ өзі.

Достарыңды еске алғаныңда жан дүниеңнің 
бағы гүлденеді, раушан мен райхангүлге тола-
ды. Сені ренжіткендерді еске алған уақытта 
жан дүниең тарылып, тікендер мен жыландарға 129



БІР  НАСИХАТ,  МЫҢ  БІР  ҒИБРАТ

130

толады, рухың қысылады, жаман түс көргендей 
болып, бойыңды салақтық жаулап алады. Барлық 
пайғамбарлар мен әулиелер мүмин бауырларын 
көңіл деген жан сарайына қабылдады. Олардың 
бұл абзалдығы халықты өздеріне тәнті етті де, 
өз разылықтарымен олардың үмметі мен шәкір-
ті болды» (Ахмед Әфләқи, Мәнәқибүл-Арифин, II, 210).

Мүмин адам дін бауырларына үнемі жұмсақ, 
мейірімді, кешірімді болуы тиіс. Олар шектірген 
жапаға қабағын шытпай, Аллаһ разылығы үшін 
шыдауы керек. Жан дүниесінде мүминдерге қар-
сы суықтық пен кек, қызғаншақтық пен реніш 
сақтамауы тиіс. Бұл үшін де үнемі Раббысына:

«Ей, Раббымыз! Бізді және бізден бұ-
рынғы мүмин бауырларымызды кешіргейсің! 
Жүрегімізде мүминдерге кек сақтатпа!..» (Хашр, 10) 
аятының мазмұнындағыдай мінәжат халінде болуы 
керек.

Тасаввуф жолының алғашқы сабағы ренжіт-
пеуден басталады. Рухани дамудың соңғы сабағы 
– ренжімеу. Ренжімеу тек адамдарға емес, өмір 
мен оқиғалардың ащы тағдыр көріністері де 
шағымданбау деген сөз. Өйткені жақсы-жаман, 

يَماِن ْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْلِ َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِ

ِذيَن آَمُنوا لَّ ً لهِّ َوَل َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغالهّ
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барлық көріністер бұл дүниені сынақ жұрты ретін-
де жаратқан Аллаһ Тағаладан. Кәміл мүминдей 
өмір сүру – Одан келгенге, Оның құрметіне бола 
«Қош келдің!» дей білу. Дүниеде һәм ахіретте ра-
хат пен бақытқа кенелудің негізінде осы «разылық» 
халі жатыр.

Яғни, Аллаһтың разылығына бөленгісі келген 
адам алдымен өзі Аллаһқа разы болуы керек. Ол 
жазған тағдырға разы болып, әр жағдайы мен халі 
үшін шүкірлік етуі тиіс. Өмірдің жамандықтары 
мен мүдделеріне тіреліп қалмай... дүниенің сынақ 
құралдарын өзіне тән деп түсінбеуі керек. Бұл құ-
ралдарды Аллаһ разылығы үшін қолдануды жақсы 
біліп, өмірдің күрделі тіршілігінде бақытты болуды 
біледі...

Лұқман Хаким бақыт кілтін былай түсінді-
реді:

«Екі нәрсені ұмытпа:

1. Аллаһты U ұмытпа. (Оның досы бола 
білсең, сәлеметке жетесің).

2. Өлімді ұмытпа. (Өзіңнің фәни екеніңді 
ұмытпа. Сонда нәпсіқұмарлықтың тұйық көшеле-
рінде жоғалмайсың).

Екі нәрсені ұмыт:
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1. Саған жасалған жамандықты ұмыт. 
(Мәуләнә айтқандай, «Бұтағындағы тікендерге 
сабыр сақтап, разы болуы раушанды гүлдердің 
шахы қылды».)

2. Жасаған жақсылықтарыңды ұмыт. (Әр 
жақсы амалыңды Раббыңның сыйы деп біл. Са-
ған сол жақсылықты істеу сезімі мен ықыласын 
Раббыңның сыйлағанын есіңнен шығарма! Оған 
шүкірлік ет! Сөйтіп нәпсіңді күшейтіп құтыртудан, 
оған үлес беруден құтыл)».

Шын мүмин – құрғақ нан тілімінің өзінен 
бақыт таба алған, оған қуанған. Хақ жазған өмір-
дің қуанышы мен қайғысында имандылықтың ты-
ныштық халін сақтай білген, өз халіне разы болған 
жан.

«Амәқ-ы Хаял» атты шығармасында Фили-
белік Ахмед Һилми Әпенді астарлы түрде хи-
қая айтып, бетбақтылықты бақытқа айналдырудың 
жолын былай жеткізген:

Рухани күйзелістер ішінде арлы-берлі жүріп, 
бақыт пен тыныштық іздеген хиқаяның кейіпкері 
Ражи Айналы Бабаның сыбызғымен оқыған 
терең мағыналы өлеңінің әсерімен қиял әлеміні-
нің тереңдіктеріне қарай сүңгиді. Сонда өзі бір 
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мәжілісте отыр екен. Сол жерде пайғамбарлардан 
пәлсәпашыларға, ұлық тұлғалардан төмен адамдар-
ға дейін барлығы бар екен. Сол жердегілердің 
«Адамзат» атты біреуі өксіп жылап отырып, бүкіл 
адамзат атынан шын бақытты іздеп жүр екен. 
Айқайлап:

– Маған айтыңыздаршы! Мархамат көрсе-
тіңіздерші! Бұл өмірден жиіркенемін, бірақ он-
сыз да бола алмаймын. Қайтемін, айтыңыздаршы! 
Бақыт деген не нәрсе? Түсіндіріңізші! – дейді.

Сол мәжілісте болған кейбір кішкене адамдар 
кішкене орындықтарынан тұрып, жауап беруге 
тырысады.

Конфичюс:

– Бақыт – бір қазан күріш палауға барлық 
ләззаттады сидыру, – деді.

Эфлатун:

– Үнемі ұлық нәрселерді ойлау.

Аристоталес:

– Қисын! Міне, бақыт!

Зердушт:

– Қараңғыда қалып қалмау!

Брахма:



БІР  НАСИХАТ,  МЫҢ  БІР  ҒИБРАТ

134

– Бақыт па? Әркімнің ойы қалай болса, тап 
оның қарама-қарсысы!

Будда:

– Бақыт – жоқ болудың көркем аттарының 
біреуі. Нируана, ей, адамзат, Нируана (бостық)! – 
деп үн қатады.

Бәрін тыңдап болған «Адамзат» атты кісінің 
ойы әбден шатасады:

– Сендердің өздеріңе де пайдаларың тиген 
жоқ. Әрқашан бақыттан мақрұм болып күн кеш-
тіңдер. Айтқандарыңда бақыттың иісі де жоқ! 
Бақытты өздерің де білмейсіңдер, өздеріңе ілес-
кен адамдар да білмейді. Барлық ой-пікірлерің 
сөрелердегі шаң басып қалған кітаптардың ішінде 
күйелерге жем болып жатыр.

Сол кезде Аллаһ досының бірі орнынан тұрып, 
былай дейді:

«Бұл әлем – ақылдылар үшін иләһи сырлар 
мен өнерді тамашалай білу. Ақымақтар үшін 
бұл әлем ішіп-жеу мен нәпсіқұмарлық ғана».

Сонан соң пайғамбарлар бақыт жайлы сөз 
қозғап, түсіндіруге тырысты. Ең соңында мәжіліс 
төрағасы Фахрұ Кәинәт Мырзамыз r орнынан 
тұрып былай деді:
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– Ей, Адамзат! Бақыт – өмірді сол күйінде 
қабылдау. Ауыртпалығы мен жапасына разы болу, 
оларды көтере білу, жіберілген қателерді түзету 
үшін тырысу.

Сонда Адамзат іздеген жауабын тапқандай, 
орнынан тұрып:

– Ей, Әлем Мақтанышы! Ей, Ұлық Пайғам-
бар! Адамзаттың дертін түсініп, шарасы мен ләжін 
тапқан тек Өзіңсің!.. – дейді.

Қорыта айтқанда, шайыр айтқандай:

Дүниенің өсек-аянында
            ләззат жоқ,
Ләззат – көңілдің әлемді
             ғибратпен тамашалауында...

Сондықтан Аллаһ пен ахіретке иман келтірген 
біреудің фәни өмір мен оқиғалардың иірімінде 
тұншығып, өзінің жаратылыс мақсатын ұмытатын-
дай есінен тануы – нағыз ақымақтық. Бұл ақы-
мақтықтан құтылудың жолы – иман бұрышынан 
әлемге ғибрат назарымен қарай білу. Ал бұл адам-
ды тәфәккурге жетелейді. Өмір мен оқиғаларға 
иман терезесінен қарап, тәфәккур ете білген адамда 
дүниелік қам-құссаның титтейі де болмайды. Олар 
ғапылдықтан оянған, сезімтал жүректер.
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Сондықтан қорқыныш пен мұңнан құтылып, 
мәңгілік тыныштыққа бөленген Аллаһтың сали-
халы, ізгі құлдары ғаламдағы иләһи құдірет на-
қыштарын ғибратпен, қайрандықпен және тәфәк-
курмен тамашалайды. Тәңір құдіретінің табиғатта 
жасап қойған шексіз ғажайып болмыстағы иләһи 
өнердің ләззатын татады. Дүниенің өткінші де 
сынақ ретіндегі ілтипаттарына тіреліп қалып, өзде-
рін пұшайман қылатын ақымақтықтан құтылады. 
Өйткені Аллаһтың разылығына бөлену үшін ал-
дымен Оның жазғанына разы болу керек екенін 
жақсы біледі. Әлемге қарап, тыныштық табады.

Мысалы, қоректенетін жері бір топырақ бол-
ған өсімдіктердің сан алуан түстегі жапырақтағы, 
гүл мен жемістеріндегі рең, иіс, ләззат сияқты 
иләһи құдіреттің таңғажайып көріністеріне қарап, 
бұлардың өзіндік тілдері мен сырлы баяндарына 
таңсық болып, әлем парақтарын ғибратпен оқи 
бастайды.

Гүлге қарап, жұректері жай табады. Бұлбұлдың 
дауысын естіп, «Қандай жақсы иләһи концерт!» 
деп, рахатқа бөленеді. Кәміл мүминдер нығметтер-
ді көріп, шүкірлік етеді де, бақытты екенін толық 
сезінеді. Фәни болмыстың ауыртпалығына саңы-
рау һәм соқыр сияқты барынша төзімділік таны-
тып, жүрек тыныштықтарын сақтауға тырысады... 
Надандар мен қараңғылардың жағымсыз іс-әре-
кеттеріне «сәлем» деп, өтіп кете береді.
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Шәйх Сағди Ширази ояу жүрек пен ғапыл 
жүректі былай салыстырған:

«Ақылдылар үшін ағаштағы әрбір жапырақ 
мағрифатұллаһ (Аллаһты шын жүрекпен тани 
білу) тұрғысынан барынша ашық кітап. Ал 
ғапылдар үшін ағаштардың өзі бір жапырақтай 
емес».

Мәуләнә Хазірет те «Мәснәуи» атты шығар-
масында ғапыл адамның халін былай жеткізген:

Бір адам Хазіреті Исаға u жолдас болыпты. 
Бірге жүріп бара жатқанда бұл кісі бір бұрышта 
жатқан сүйек үйіндісін көріп, Хазіреті Исадан:

– Ей, Иса! Құдай үшін, маған Есім Ағзамды 
айтып берші! Соның арқасында мына сүйектерге 
жан берейін, – деп өтініпті.

Хазіреті Иса оған былай деді:

– Ол іс сенің ісің емес. Есім Ағзамды оқып, 
өлікті тірілту үшін жаңбырдан да таза демі бар, 
құлышылықта періштелерден де жоғары адам болу 
керек. Есім Ағзам пәк жүрек пен таза тілді талап 
етеді. Яғни, нәпсісі харамдармен кірленбеген, 
періштелер сияқты күнәдан пәк жан болуы керек. 
Өйткені адамның нәпсісі пәк болса, оның дұғасы 
қабыл болады. Хақ Тағала ол адамды қазынасына 
күзетші етіп қояды.
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Мысалы, былай ойлап көрелік: Сен Хазіреті 
Мұсаның таяғын қолыңда ұстай аласың. Бірақ, 
оны айдаһарға айналдара алатын және оны ұстап 
басқара алатын Мұсадағы күш-қуат өзіңде бар ма? 
Тіпті, Мұсаның таяғы айдаһарға айналғанда оның 
өзі одан қорыққан. Аллаһ оған «Қорықпа, ей, 
Мұса!»1 деп бұйырған болатын.

Міне, сенде мұндай Исаның демі жоқ бола 
тұра Есім Ағзамды оқып, жатқа білудің саған 
пайдасы қанша?! – деді.

Бірақ әлгі ғапыл адам айтқанынан қайтпай:

– О, Иса! Бұл қабілет менде жоқ делік. Ең 
болмағанда, сен сол сүйектерге оқышы! – деді.

Хазіреті Иса бұл ақымақтың сұрағына:

– О, Раббым! Бұл сырлардың хикметі не? Бұл 
ақымақтың осынша табандылық көрсетуінің себебі 
не? Өзінің жүрегі өлген, бірақ өзгенің тәнін тіріл-
туге тырысады. Алайда, оған тиесілісі – өлік халдегі 
өзін тірілту. Өзін тірілтпек үшін дұға ететін жерде 
басқаларды тірілтуге тырысып жатыр. Бұл қандай 
ғапылдық! – деп, аң-таң болғанын білдірді.

Қорыта айтар болсақ, кәміл де нағыз мүмин 

1. Нәмл, 10.
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Раббысының ол үшін жазғанының өзі үшін ең 
қайырлысы деп біліп, шегінен шықпауы керек. Қол 
жеткізе алмағандары үшін өкінбей, шағымданбай, 
қолындағыларға шүкірлік етіп, өз халі мен жағ-
дайына разы болуы тиіс. Не фәни өмірдің жылты-
рына алданбауы, не қол жеткізе алмағандарына 
қасірет шекпеуі керек. Осылай ақымақтықтан, ру-
хани мақрұмдықты бақыт деп ойлау ақымақтығы-
нан Хаққа сиынуы керек. Жапа ішіндегі сапаны, 
ауыртпалық ішіндегі жасырын нығметті көріп, көңіл 
тыныштығын сақтай білуі керек.

Иеміз, Патшамыз әрі Досымыз былай дейді:

«Ей, жай тапқан жан!

Сен Раббыңа разы, хош болған, Раббың 
саған разы, хош болған жағдайда, Раббыңның 
алдына қайт!

Менің (абзал) құлдарымның қатарына 
қосыл!

Жұмағыма кір!» (Фәжр, 27-30).

Раббымыз баршамызды бұл аяттың аясына 
кіре білген бақтияр құлдарының қатарынан 
жазсын!

Әмин...





Жапа шегіп, қиындық пен азаптың не екенін білмеген 
адамның нәпсісі асау айғырға айналады. Тіпті, өзін 

тәңірдей көре бастайды. Перғауын мен Нәмруттың 
жағдайы мұның ең айқын мысалы. Сондықтан Хақ 

достары бастарына түскен ауыртпалық пен шеккен 
жапасын «ештік» пен әлсіздік, құлдық сезімдерін 
дамытатын, сондай-ақ жүректің Аллаһ Тағалаға 

жақындауын қамтамасыз ететін ерекше нығмет деп 
білген.

Жападағы
хикмет  пен  керемет





ЖАПАДАҒЫ
ХИКМЕТ  пен  КЕРЕМЕТ

Аллаһ Тағала аят кәримәда:

«Аллаһ ешкімді шамасы жетпейтін нәрсеге 
жауапты қылмайды...» (Бақара, 286) деген. Яғни, 
Аллаһ Тағала адамға өз шамасынан тыс міндет 
жүктемейді. Бірақ, берген күш-қабілеті бойынша да 
құл болуын талап етеді.

Мысалы, 25 килограмм көтере алатын күшке 
ие адам 24 килограмм көтерсе, көтермеген 1 кило 
грамм үшін қиямет күні жауапты болады.

Зекет ғибадатаның белгілі нисабы/мөлшері 
бар. Бұл нисаб қажет еткен мөлшерді қайырға 
жұмсай алса, сонда ғана зекет міндетін орындаған 
болып, жауап беруден құтылған болады. Сонымен 
қатар беретін зекетін есептеу оңай. Ал Аллаһ Тағала 143
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сыйлаған бүкіл нығметтер құлды заттық һәм руха-
ни тұрғыдан белгілі бір мөлшерге жауапты ететіні 
сонша, бұлардың мөлшері мен шегін белгілеу өте 
қиын.

Сондықтан Аллаһ алдындағы жауапкершілі-
гіміздің есебін өзімізді ақтай алатындай бере білуі-
міз үшін бұл дүниеде шамамыз жеткенше Аллаһ 
разылығы үшін күш-жігер жұмсауымыз – аса 
зәрулік жағдай.

Мұхйиддин Араби Хазірет жеткізген мына 
қиссасының1 Аллаһ алдында болуға тиіс құлдық 
жауапкершілігінің шегін көрсету тұрғысынан назар 
аударарлық  маңызы бар:

Хақ Тағала Мұсаға u мына екі бұйрықты 
берген:

«1. Саған үміт артып келгенді нәсіпсіз жіберме!»

«2. Сені паналап келгенді қорға!»

Хазіреті Мұса саяхатқа шыққанында, жолда 
бір сұңқардың көгершінді қуалағанын көрді. 
Көгершін Мұсаны u көріп, оны паналап, иығы-
на қонды. Сұңқар да келіп, екінші иығына қон-
ды. Сұңқар көгершінге шабуыл жасамақ болғанда 

1. Қараңыз, әл-Фүтүхатүл-Мәккийя, Үгіт-насизат бөлімі.
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көгершін Хазіреті Мұсаның кимінің ішіне кіріп 
алып:

– Мені қорға! Ей, Мұса! Әйтпесе мынау сұң-
қар мені жеп, құртады! – деді.

Оның бұл сөзіне сұңқар да ашық тілмен 
Мұсаға u:

– Ей, Имранұлы! Мен де сенің жәрдеміңе 
мұқтаж болып, саған келдім. Үмітімді үзбе! Менің 
рыздығыммен арамызға кірме! – деп үндеді.

Көгершін:

– Ей, Имранұлы Мұса! Мені қорға деп тілеп, 
сені паналадым. Мені қорға, маған амандық сыйла! 
– деді.

Сонда Мұса u өз-өзіне:

– Амандық бер, о, Раббым! Бұл мәселеде қа-
лай тез және ауыр сынаққа ұшырадым! – деп, 
шарасыз кейіп танытты.

Сонан соң көгершінді қорғап, сұңқардың 
да талабын орындап, сөйтіп, Аллаһтың әміріне 
адалдық таныта білу үшін соңғы шара ретінде өз 
балтырынан бір бөлшек ет жұлып, сұңқарға бергісі 
келді.
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Көгершін мен сұңқар сол сәтте Хазіреті 
Мұсаның бұл жанқияр ниетін сезіп:

– Асықпа, ей, Имранұлы! Біз Раббымыздың 
екі елшісіміз. Сенің Аллаһқа деген уәдеңдегі шын-
дығың мен адалдығыңды сынамақ болып келген 
едік, – деді.

Бұл хикметке толы қиссада Аллаһ Тағала 
алдымен Хазіреті Мұсаға әмірлері мен тыйымда-
ры арқылы иләһи шекара сызып қойған. Сонан соң 
пайғамбарын иман, мойынсұну мен тәсілімиятын/
берілуін сынамақ болып, ауыр жанқиярлық сына-
ғынан өткізді.

Өйткені аят кәримәда айтылғандай:

«... Бұл (қиямет күні) – садықтарға/адалдарға 
адалдықтары пайдасын тигізетін күн...» (Мәидә, 119).

Пайғамбар Мырзамыз r қандай мүшкіл 
жағдайда болса да, Аллаһ үшін жомарттық тұр-
ғысындағы адалдығын бейнелейтін сан жетпес 
үлгілер ұсынғаны сонша, сахаба Жәбир  айт-
қандай:

«Одан не нәрсе сұралса да, “жоқ!” деп айт-
қаны еш байқалмаған» (Мүслим, Фәдәил, 56).

اِدِقيَن ِصْدُقُهْم َهَذا َيْوُم َينَفُع الصَّ
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Бір күні бір кішкене бала Расулұллаһтың r 
құзырына кіріп, шешесінің көйлек сұрап жатқанын 
айтты. Сол кезде Расулұллаһтың үстіндегі көйлек-
тен басқа киімі жоқ болатын. Баланың басқа уа-
қытта келуін сұрады. Бала кетіп қалды. Біраздан 
кейін қайта келіп, шешесінің Хазіреті Пайғамбар-
дың r үстіндегі көйлекті сұрап жатқанын айтты. 
Аллаһ Расулы r Хұжра Саадатқа/үйіне барып, 
үстіндегі көйлегін шешіп, балаға бере салды.

Ол кезде Біләл  азан айтып жатқан бо-
латын. Бірақ, Расулұллаһ r киетін еш нәрсе таба 
алмағандықтан мешітке барып, жамағатқа қатыса 
алмады. Сахабалар қобалжып, Хұжра Саадатқа кір-
ді. Қараса, Расулұллаһ r көйлексіз отыр екен (Уәхиди, 

294-295 б).

Қысқасы, үлгілі тұлға ретінде адамзатқа жі-
берілген пайғамбарлар адамның басына түсетін 
жапа мен бәлекеттердің ең ауырымен адалдық 
сынағынан өткізілген. Біреуі әйелі мен баласының 
кәпір болып, құрдымға кетуімен сыналған, енді 
бірі денсаулығымен, тағы біреуі ағайындарының 
қызғаншақтығымен, кейбіреуі жабылған жаламен, 
кейбіреуі мал-мүлкі мен бала-шағасынан бір мезет-
те айрылумен, кейбіреуі өтпейтін арамен кесіл-
ген жанын Аллаһқа тапсырумен... Бірақ, олардың 
әрқайсысы қатардағы адамдар өте алмайтын бұл 
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ауыр сынақтарды аса күшті иманмен, тәсілімият-
пен, бойсұнумен қарсы алып, өздерін Раббыларын 
разы қылатындай ақтап, сынақтарынан табыспен 
өткен.

Жоғарыдағы қиссада Хазіреті Мұса сұңқар 
мен көгершіннің бір-біріне қарама-қарсы талапта-
рын кері қайтармау, қайткенде де иләһи шекарадан 
аттамау үшін асқан ұқыптылық танытқан. Иләһи 
әмірлер мен тыйымдарға бағыну үшін қандай ауыр 
жағдайға тап болса да, өздері үшін ақылы мен нәп-
сілерінен туындайтын жеңіл жол қарастырмаған. 
Қажет болғанда жандарын да қиятын болып, иләһи 
әмірлер мен тыйымдарды ерекше көңіл күйімен 
орындауға тырысып баққан.

Аллаһ Тағала Хазіреті Ибраһимді мал-мүл-
кімен, жанымен, бала-шағасымен сынады. Өйткені 
бұл үш нығмет адамның жүрегінде өз тағын барлық 
салтанатымен құрады. Аллаһ Тағала «Халил, яғни 
досы» Ибраһимдегі u бұл үш тақтың құлауын 
мұрат етті. Алдымен оны малымен сынады. Ибра-
һим u зікірұллаһтың ләззаты үшін барлық малын 
құрбан етті. Оны Хаққа тәсілім болу тұрғысынан 
жанымен сынады. Нәмрут лақтырған от оның тәсі-
лімиятын бұза алмады. Хазіреті Ибраһим өз нәсілі-
нің жалғасы, сүйікті баласы Исмайылды Аллаһ үшін 
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құрбан етпек болғанда да уәдесіне адал болды. Бұл 
үш ауыр сынақтың бәрінде Аллаһ Тағала өз құлы-
ның үнемі бас иіп, Өзіне берілгенін көргенде, ол үш 
нығметін де құлына кері сыйлап, бағыштады. Мұн-
дай адалдық пен тәсілімияты үшін Аллаһ Тағала 
Хазіреті Ибраһимді былай деп құттықтады:

«(Біз) “Ей, Ибраһим! Түсіңді орындадың. 
Біз жақсыларды күдіксіз осылай сынаймыз” деп 
дауыстадық.

Бұл нағыз өрнекті сынақ еді.

Біз оның (ұлының) орнына үлкен бір құр-
бандық бердік.

Біз оған арттан келетіндер алдында (абырой) 
қалдырдық. “Ибраһимге сәлем !” дедік» (Саффат, 104-

109).

َوَناَدْيَناُه َأْن َيا ِإْبَراِهيُم

ْؤَيا ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن ْقَت الرُّ َقْد َصدَّ

ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَباَلء اْلُمِبيُن

َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم

َوَتَرْكَنا َعَلْيِه ِفي اْلِخِريَن

َساَلٌم َعَلى ِإْبَراِهيَم
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Пайғамбар Мырзамыз r ең ауыр қайғылар мен 
жапаның шенберінен өтті. Расында, Ол «... Аллаһ 
жолында ешкім тартпаған қиыншылықтарға тап 
болдым...» деген болатын (Термези, Қиямет, 34/2472).

Оның үмметіне деген ынтық ықыласы мен 
мейір-шапағаты ата-ананың баласына деген сезі-
мінен әлдеқайда артық болатын. Оның үмметі 
әсіресе Меккеде Оның көз алдында қорланып, аш 
қалдырылды, таяқ жеді, зұлымдық көрді. Оның 
Таифтағы шеккен жапасы бәрінен де ғибратты.

Бір күні Хазіреті Айша анамыз:

– О, Расулұллаһ! Ұхуд шайқасынан да ауыр, 
қатты қиналған күніңіз болды ма? – деп сұраған 
болатын.

Пайғамбар Мырзамыз r былай деп жауап 
берді:

– Иә, сенің қауымыңнан көп жапа шектім. 
Бұл жапа мен қиыншылықтардың ең ауыры – 
олардың маған Ақабә Күні2 жасағандары. Сосын 
Таифтық Абдүлкүләлдың ұлы Ибн Абдиялилді 

2.  Ақабә Күні: Аллаһ Расулының Минада Ақабә деген жерде тұрып, адамдарды 
Исламға шақырған күні. Ол уақытта адамдардың бір бөлігі Исламды қабылдаса, 
бір бөлігі Расулұллаһқа r жапа шектірген болатын. Міне, сол күн «Ақабә Күні» 
деп аталған.
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паналамақ болдым, бірақ ол мені қабылдамады. 
(Керісінше, оның айдауымен көшенің адамдары 
Мені тас жаңбырының астына алып, бүкіл денем 
қанға боялды). Мен қатты қиналып, мұңға 
батқан халде кері қайттым. Қарнүс-Сәалиб 
деген жерге жеткенше есімді жия алмадым. Сол 
жерде басымды көтеріп қарасам, мені бұлттың 
көлеңкелеп тұрғанын көрдім. Үңіліп қарасам, 
бұлттың ішінде Жәбірейіл u бар екен. Ол 
маған:

– Аллаһ Тағала қауымың Саған не айтқа-
нын, Сені қорғаудан олар қалай бас тартқанын 
– бәрін естіп, біліп тұрды. Оларға қалағаныңды 
істетуің үшін Саған Таулар Періштесін жіберді, 
– деді.

Сонда Таулар Періштесі маған дауыстап, 
сәлем берді. Сонан соң:

– Ей, Мұхаммед! Қауымыңның Саған не 
деп айтқанын Аллаһ Тағала естіп тұрды. Мен 
Таулар Періштесімін. Қалағаныңды орындауым 
үшін Аллаһ Тағала Саған мені жіберді. Не қалай-
сың? Қаласаң, мына екі тауды (Меккедегі Әбу 
Құбәйс пен Құайқыан таулары) бастарына төн-
керейін, – деді. Сонда Ол:

– Жоқ! Мен Аллаһ Тағаланың олардың 
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ұрпақтарынан тек Аллаһқа құлшылық етіп, 
Оған ешбір нәрсені серік қоспайтын адамдар 
келтіруін қалаймын, – дедім (Бұхари, Бәд’үл-Халқ, 7; 

Мүслим, Жиһәд, 111).

Өйткені Ол әр жағдайда бүкіл адамзаттың 
мәңгілік бақытқа кенелуін қалап, бұл үшін үнемі 
мейірім мен шапқат таратып жүретін.

Ол үнемі Аллаһқа өз әлсіздігін тілге тиек етіп 
жүретін. Таифта тас жаңбырының астында қал-
ғанда:

«Аллаһым! Қуатымның әлсірегенін, шара-
сыздығымды, адамдардың көзінде қорланып, кем-
сітілгенімді Өзіңе ғана шағымданамын.

Ей, мархаматтылардың ең мархаматтысы! 
Егер маған ашуланып, қаһарланбасаң, мына шегіп 
жатқан жапа мен көріп жатқан азабыма мән 
бермеймін.

Иләһи! Сен қауымыма һидаят бергейсің, 
олар білмейді.

Иләһи! Сен разы болғанша, міне, кешірімің 
мен ғапу етуіңді сұраймын...» – деп жалбарын-
ған болатын (Ибн Хишам, II, 29-30; Һәйсәми, VI, 35).
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Міне, адам төзгісіз осынша ауыр азап пен 
жапаға қарсы көрсетілген сабырдың артынан, са-
бырдың түбі сары алтын дегендей, иләһи нұсрат/
жәрдем мен фәтих/жеңіс келіп, Аллаһ Расулы r 
ешбір адам, тіпті, ешқандай періште жете алма-
ған рухани мәртебелерге қол жеткізіп, Миғражқа 
көтерілді.

Ең ауыр жапа, азап пен қайғылар Аллаһ Таға-
ланың ең сүйікті құлдары – пайғамбарлардың, 
олардан соң пайғамбар мұрагері – Хақ доста-
рының және дәрежелеріне байланысты сали-
халы жандардың басына келген. Өйткені адам 
ауыртпалықтарға төзіп кемелденеді. Су жағасын-
дағы тастарға қарасақ, олардың мап-майда тас 
екенін көреміз. Тіпті, қатайып, сынбайтын бекем 
халге жеткен. Өйткені ғасырлар бойы толқындар 
шектірген жапа оларды осылай бекем қылған.

Жапа шегіп, қиындық пен азаптың не екенін 
білмеген адамның нәпсісі асау айғырға айналады. 
Тіпті өзін тәңірдей көре бастайды. Перғауын 
мен Нәмруттың жағдайы мұның ең айқын мыса-
лы. Сондықтан Хақ достары бастарына түскен 
ауыртпалық пен шеккен жапасын «ештік», әлсіз-
дік пен құлдық сезімдерін дамытатын, сондай-ақ 
жүректің Аллаһ Тағалаға жақындауын қамтамасыз 
ететін ерекше нығмет деп білген. Өйткені Аллаһқа 
жақындықтың ләззатын татқан адамның көзі мен 
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көңілінде бұл дүниедегі түрлі жапа мен азаптың, 
қайғы мен ауыртпалықтың еш мәні жоқ. Тіпті олар:

Қош, маған Сенен келген,

Не бір шоқ гүл, не тікен,

Не шапан, не кебін,

Қаһарың да қош, ілтипатың да қош...

– деп айта білген ізгі жандар. Бірақ, бұл сөздерді 
айта білу үшін жапа мен азаптың Хақтан келген 
сынақ екенін біліп, оларды сабырмен, шүкірмен, 
разылықпен қарсы алу керек.

Сондықтан жай ғана тілмен айтуға жеңіл 
мұндай сөздердің ақиқатындағы қиындықты жақ-
сы түсіну керек. Тек «радийя» мертебесінде ғана 
іске асатын бұл және мұндай сөздерді өзін сол 
мәртебедемін деп ойлап, немесе сондай мәрте-
бедегілерге еліктеп айтудан сақ болу керек. Өйт-
кені олай болған жағдайда мұндай сөздер «мен 
осындаймын» деп, бір пікірді не мақсатты алға 
тартқан болады да, соның салдарынан Аллаһ Таға-
ла айтқан сөздерінде шынайы ма, адал ма екен деп, 
құлын сынайтын болса, көп адамның бұл жолда 
жаяу қалып қалатынынан қорқылады!..
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О, Раббым! Үнемі Сенің алдыңдағы әлсіз-
дігімізді мойындаймыз. Сана-сезімімізді Өзің-
нің разылығыңа үйлестір! Бізді аят кәримәда 
айтқаныңдай «жандарымен, малдарымен жән-
натты айырбастап алған3» құлдарының қата-
рынан жазғайсың! Бізді иләһи сынақ өткел-
дерінен разылықпен, тәсілімиятпен қарсы алып, 
Саған разы болғадардан қылғайсың әрі бізге 
разы болғайсың!

Әмин...

3. Қараңыз, Тәубе, 111.





Науқас, шаршап-шалдыққан жүректерді 
емдеп, мұңлы көңілдерге тыныштық пен рахат 
сыйлайтын, астан-кестені шыққан саналарға 
жетекшілік ететін, мазасыз көңілдерге бақыт 

сыйлайтын тұлғалар – Хақ достары. Олар 
Баһаүддин Нақшибәнд, Абдүлқадір Гәйләни, 

Хазіреті Мәуләнә мен олар сияқты көңілдерін 
халық мәжілісі халіне айналдырып, жан 

дүниелеріндегі мархамат пен махаббатты 
барлық жаратылысқа ұластырған уәлілер/

әулиелер болып табылады.

Ислами  тұлғалық
ұстанымы
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Аллаһ Тағала Пайғамбар Мырзамызды r 
күллі әлемге рахмет шуағы ретінде жіберді. Ол 
1400 жылдан бері қарай қияметке дейін келетін 
ең төменгі сатыдан ең жоғарғы сатыға дейінгі сан 
алуан кәсіп пен мамандықтағы, түрлі деңгейлер мен 
жағдайлардағы адамдарға іс жүзіндегі өлшем, яғни 
теңдесі жоқ үлгілі тұлға, ұстаз, көшбасшы. Оның 
әр халі мен іс-әрекеті, әр сөзі бүгінгі күндегі психо-
логия мен педагогика ғылымдары қол жеткізген 
дәрежеден де биік, олардың ең жоғары шыңын-
да. Аллаһ Расулын r өзіне өлшем деп қабылдаған 
мүминнің көңілі ешқашан солмайтын бақыт бағы. 
Сондай-ақ Ислам құқық әдістемесінің танымал 
ғалымдарының бірі Қарафи:

«Расулұллаһтың r басқа бір мұғжизасы 
болмай, тек тәрбиелеп жетілдірген қадірменді 
сахабаларының өзі Аллаһ Расулының пайғамбар- 159
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лығының дәлелі мен белгісі ретінде жеткілікті» 
деген.

Өйткені Пайғамбар Мырзамыздың r пай-
ғамбар ретінде келіп, әлемді абыройға бөлемей 
тұрғанда күшті күшсізді қорлап, ақымына қол 
сұққан, бейкүнә қыздар тірілей көмілген, жәһілдік 
кезеңнің тас қараңғылығында қалған жәһіл қоғам-
ның өкілдері Аллаһ Расулының келіп, дүниемізді 
абыройға бөлеуімен қияметке дейін қайырмен, 
жақсылықпен еске алынатын абзал тұлғалар қоға-
мына айналды.

Бұл қоғамның ең маңызды мақсаты – абзал-
дық, ахлақ пен тұлғалықта үлгілі мұсылман мен үл-
гілі адам деңгейіне жету болатын. Расында, қадір-
менді сахабалар бұл мақсаттарына жету үшін қан-
дай үлкен қайрат пен сезімталдық ішінде болғанда-
рының сан жетпес мысалдары бар. Бұлардың бірі 
– мына оқиға қандай ғибратты десеңізші:

Сахаба Жәрир бин Абдұллаһ  ат сатып 
алмақ болды. Ұнатқан атына сатушы бес жүз дир-
һәм ақша сұрады. Жәрир  бұл атқа алты жүз 
дирһәм бере алатынын, тіпті, сегіз жүзге дейін 
бағасын көтеріп, төлей алатынын айтты. Өйткені 
аттың шын құны одан да жоғары екенін сатушы 
білмей тұрған болатын.
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Адамдар одан:

– Атты бес жүз дирһәмге сатып алуыңызға 
мүмкіншілік бола тұра, неге сегіз жүз дирһәмге 
дейін бағаны көтеріп жібердіңіз? – деп сұрады.

Жәрир  адамды таң қалдыратын мына ке-
ремет жауабын берді:

– Біз сауда-саттықта айла жасамаймыз деп 
Аллаһ Расулына уәде бердік1.

Олар Аллаһ Расулының рухани тәрбиесінің 
астында жетілген көңілдеріне нақыштаған Ислам 
тұлғалығы мен салмақтылығын өз бойларынан көр-
сетіп, сол ерекшелікті одан мақрұм қалған барлық 
көңілдерге жеткізе білу қайратымен, тіпті, соның 
ғашықтығымен бір жақтан Қытай мен Самарқанд-
қа, екінші жақтан Дағыстан мен Қазанға дейін ба-
рып, барған осы жерлерде үнемі Исламның жар-
қыраған жайдары бетін көрсеткен болатын.

Осылай Ислами сұлулықтар мен әдеміліктер-
ден бейхабар, мақрұм болып қатайып қалған көп 
ұждандар мен жүректер олардың көркем ахлақ пен 
абзадылық үлгілерімен иман бағының сирек кез-
десетін қош иісті гүлдеріне айналды.

1. Ибн Хазм, әл-Мұхаллә, Мысыр, IX, 454 б.
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Адам баласы мінез-құлық пен тұлғалыққа тәнті 
болып, сол мінез-құлық пен тұлғалықтың артына 
ілеседі. Мұнда еш күмән жоқ. Өйткені мінезі мен 
жан дүниесі мықты тұлғаның ең кішкене ісі мен 
ұстанымының өзі кейде ең күшті сөздерден де 
әсерлі болады.

Сондай-ақ мына оқиға мұның ең көрнекті 
мысалы болып табылады:

Көңілі Исламның көркемдіктерінен нәр тат-
қан, мата саудасымен айналысқан бір мұсылман 
саудагер күндердің күнінде маталарын кемеге 
тиеп, Эндонасияға барып, сол жерге қоныстанып, 
саудасын сонда жалғастырады.

Әкелген сапалы маталары тап халықтың сұ-
ранысы бар маталар екен. Өзі қанағат иесі мүмин 
болғандықтан «мейлі, табысым аз-ақ бола ғойсын! 
Бірақ, таза да адал болсын!» деген ойда екен. Сон-
дықтан ғабн фәхиш делінетін, яғни малды шын 
бағасынан асырып сатуға еш көңіл бөлмейді екен. 
Қысқа уақыт ішінде байып кетейін деген ой мен 
әуестігіне бейімделмепті.

Жұмысқа кешігіп келген бір күні сатушысы-
ның сатқан малдарынан шектен тыс пайда көргенін 
байқайды да өзара былай әңгімелеседі:

– Қайсы матаны саттың?
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– Мына матаны, мырзам!

– Қаншаға саттың?

– Он мың теңгеге.

– Бұл не істегенің? Бес мың теңгелік матаны оң 
мың теңгеге қалай сатасың? Алған адамның ақысы 
бізге өтіп кетіпті. Оны көрсең, тани аламысың?

– Иә, тани аламын!

– Олай болса, дереу бар да, сол адамды тауып, 
осында алып кел! Одан уақыт өткізбей кешірім 
сұрап, разылық алуым керек.

Сатушы барып, алушы адамды тауып алып 
келеді. Дүкен иесі әлгі мұсылман саудагер алушы 
адам кіре салысымен барып, кешірім мен разылық 
сұрайды. Әрі сатушысы алған артық ақшасын оған 
қайтармақ болады. Алушы адам бұдан бұрын еш 
кездестірмеген бұл көркем мәмілеге қарап, аң-таң 
болады. Өз-өзіне «кешір, разы болғайсың!» деген 
сөздің терең мағынасын түсінуге тырысады.

Бұл оқиға қысқа уақыт ішінде ел арасына 
жайылып кетеді. Көп уақыт өтпей, патшаның құ-
лағына да шалынады. Ақыры патша мата саудаге-
рін сарайына шақырып:
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– Сіздің мына мәмілеңіз бен ұстанымыңыз 
туралы бұрын естіген де жоқпыз, көрген де жоқ-
пыз!.. Сіздің мына ісіңіз бізге жұмбақ болды. Бұл 
туралы не айтып бересіз? – деп сұрайды.

Саудагер аса әдептілікпен:

– Мен мұсылманмын. Ислам діні бойынша 
мүлік Аллаһтыкі. Құл тек аманатшы ғана. Сонымен 
қатар, Исламда нақақ жерден пайда көру, өсім, өз 
мүддесіне пайдалану, ғабн фәхиш (алдап, шын ба-
ғасынан жоғары бағаға сату) және қоғамға зиянын 
тигізетін барлық сауда-саттыққа тыйым салынған.

Біз анау кісімен жасаған саудада оның ақысы 
маған өтіп кетті. Сондықтан табысыма харам ара-
ласып кеткен болды. Мен тек қатені түзеттім, – деп 
жауап берді.

Осыған орай патша:

– Ислам дегенің не, мұсылман болу нені талап 
етеді? – сияқты сұрақтарды сұрай бастады.

Саудагер де сұрақтарға бір-бірден, ең көркем 
тәсілмен жауап қайтарды.

Мұндай діннің бар екенін осы кездесудің ар-
қасында алғаш рет естіген патша көп ұзамай Ислам 
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дінін қабылдап, ерекше абыройға бөленді. Сонан соң 
аз уақыт ішінде барлық халық мұсылман болды2.

Міне, дүниедегі мемлекеттер ішінде 250 мил-
лиондық ең көп мұсылман адам санына ие болған 
бүгінгі күндегі Эндоносияның Исламды қабыл-
дауындағы сыры, бәлкім, тек әлгі бес мың теңге-
лік мата саудасында көрсетілген Ислам ахлағында 
болса керек. Мұсылман саудагердің істегені –

Ислами тұлғалық пен салмақтылығын өз 
бойында көрсетіп, Исламның жайдары келбеті 
мен рухани құрамын іс жүзінде көрсету.

Мынаны біліп жүргеніміз жөн болар: Адам-
ның ұстанымдарына әсер ететін екі маңызды іс 
бар. Олар:

1- Тапқан табысы.

Тапқан табысымызға харам мен шүбәлі нәр-
селерді араластырмауға шексіз дәрежеде мұқият 
болуымыз керек. Өйткені харам не шүбәлі жерден 
келген табыс жүректі жалқаулыққа итереді, рухани 
ерекшеліктерді соқыр қылады.

2- Сүйіспеншілікпен, құрметпен қараған 
адамдары.

2. Мехмет Раксұ, Иман Хаята Гечинже.
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Адам махаббатпен байланған адамдарының 
жақсылығынан да, жамандығынан да өз үлесін 
алады. Сондықтан тамағымыздан өткен азықтың 
халал, махаббатпен қараған адамдарымыздың са-
лих не салиха жандар болуына назар аударуымыз 
керек.

Жоғарыда тілге тиек етілген мысалдағы сау-
дагердің халал тамаққа деген сезімталдығы мен 
аса ұқыптылығы оның тәнінің рухани тұрғыдан 
улануына бөгет болуымен қатар қияметке дейін 
жалғасатын садақатүн жәрия/үзілмейтін садақа 
жолының ашылуына дәнекер болған. Шын мәнін-
де ықылас пен тақуаға толы жүректен туындап, 
орынды әрі уақытында айтылған сөздер мен осын-
дай жүрекпен шағылысқан руханиятқа толы көр-
кем мінез бен үлгілі ұстанымдар алдындағы адам-
дардың бойына өшпейтін әсер қалдырады.

Расында, Жағфар Тайярдың  Хабәшстан/
Эфиопияға һижрат еткен кезінде ұстанған көркем 
ахлағы мен көрсете білген кемелді тұлғасы және 
орынды қолдана білген мәміле әдісі Хабәш Нәжә-
шисі/патшасы Асхаманың һидаятқа қауышуына 
дәнекер болған.

Түркілердің ішіндегі Османлы мемлекетінің 
өте нәзік саясат жолын ұстанып, жеңіспен жаңа 
ашылған жерлерге алдымен көңіл әлемі күшті, салих 
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және уәлі адамдарды қоныстандырғаны да Мәуләнә 
Хазіреттің айтқанындай:

«Халімен үгіт берген қал/сөзбен үгіт айт-
қаннан жақсы» деген хикметі бойынша іске асқан 
болатын.

Рухани жеңістің әскері болған уәлілер көңіл 
әлемдеріндегі руханият пен фәйзді жаңа ашылған 
өлкелердің әр қарыс жері мен сол аймақ халқының 
жүректеріне нақыштайтын. Осылай жаңа ашылған 
жерлердегі жергілікті христиан халық Османлы елі-
нің таза өмір салтына, ахлағына, әсіресе, мархамат 
пен шапқат сезімдеріне таң қалатын. Бұл жағ-
дай олардың Исламға оңай кірулерін қамтамасыз 
ете-тін. Өйткені негізгі фәтх/ашылу мен жеңіс 
– жүректерді аулау. Қылыш – ақыры темір 
бөлшегі. Оны тек зұлымдықты жою мақсатында 
қолданғанда ғана құнды да бағалы болады. Әйтпе-
се ол зұлымдықтың нағыз құралына айналады.

Өткен ғасырдың танымал ғалымдарының бірі 
Мұхаммед Хамидұллаһтың мынадай сөзі бар:

«Мені таң қалдыратын жағдай – батыс 
елдеріндегі христиандарды Исламды қабылдау-
ға жетелейтін ықпал – фиқһ пен кәләм ғалым-
дарының көз қарастары емес, Ибн Араби мен 
Мәуләнә сияқты сопылардың халдері.
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Бүгінгі күні де Исламның нұрын һидаяттан 
мақрұм болғандарға жеткізетін нәрсе – қылыш 
та емес, ақылдың күші де емес. Ол – жүрек, яғни 
тасаввуф».

Науқас, шаршап-шалдыққан жүректерді ем-
деп, мұңлы көңілдерге тыныштық пен рахат сый-
лайтын, астан-кестені шыққан саналарға жетекші-
лік ететін, мазасыз көңілдерге бақыт сыйлайтын 
тұлғалар – Хақ достары. Олар Қожа Ахмет 
Ясауи, Баһаүддин Нақшибәнд, Абдүлқадір 
Гәйләни, Хазіреті Мәуләнә мен олар сияқты 
көңілдерін халық мәжілісі халіне айналдырып, жан 
дүниелеріндегі мархамат пен махаббатты барлық 
жаратылысқа ұластырған уәлілер/әулиелер болып 
табылады.

«Пайғамбар r Мырзамыз бен сахабаларының 
һәм үлкен мұтасаввуфтардың (сопылардың) жолы 
жай сөздермен жағаласу да емес, мағынасы жоқ 
нәрселермен жағаласу да емес. Олардың жолы – 
адам мен Аллаһ арасындағы ең төте жолмен жүру, 
яғни тұлғалылықты дамытып, қалыптастыру жо-
лын іздеу3».

Қорыта айтқанда, әр мұсылман алдымен өз 

3.  М. Әзиз Лаһбаби, Ислам Шахсиетчилиги, Аударған, И. Хаққы Ақын. 114-115 б. 
Сілтеме 8, Ыстанбұл, 1972.
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болмысын Исламмен жандандырып, рухани тірілуі 
ләзім. Сонан соң төңірегіне мықты тұлғалық пен 
салмақтылықты орнатуы керек. Аллаһтың дінін ең 
көркем түрде ұстанып, Оның бар және бір екенінің 
жанды куәсі болуы тиіс. Өйткені Аллаһ Тағала аят 
кәримәда былай дейді:

«Осылай барлық адамзатқа (ақиқаттың) 
куәгерлері болуларың үшін, Пайғамбар (Хазі-
реті Мұхаммед r) да сендерге куәгер болсын 
деп, Біз сендерді (ей, Мұхаммед үмметі!) уасат 
(шегінен шықпайтын, әділетті, хайырлы) бір үммет 
қылдық» (Бақара, 143).

Уа, Раббым! Бізді Ислами тұлғалық пен 
салмақтылықты ең көркем түрде ұстанып, ха-
лімен, іс-әрекетімен адамдардың һидаятына дә-
некер болған бақтияр құлдарыңның қатарына  
жазғайсың!

Әмин...





Күші бола тұра өш алмау – әлсіздік пен 
қорқақтық емес. Кешірім – ең үлкен абзалдық. 

Адам күші жоқ кезде онсыз да қолынан түк 
келмейді. Сондықтан негізгі ерекшелік пен 

абзалдық – пайғамбарлар мен уәлі құлдар сияқты, 
күші бар бола тұра кешіре білу.

Аят кәримәдә былай делінген:
«Жақсылықпен жамандық тең болмайды. Сен 

жамандықты ең көркем түрде қайтаруға тырыс. 
Сонда дұшпандығы бар боқас адамның өзіңнің 
сырлас досындай болып кеткенін (көресің)» 

(Фұссиләт, 34).

Сені  өлтіргелі  келген
Сенде  тірілсін





СЕНІ  ӨЛТІРГЕЛІ  КЕЛГЕН

СЕНДЕ  ТІРІЛСІН

Ислам әлемінен жетіліп шыққан ең күшті 
құқықтанушы, Ханафи мәзһәбінің көшбасшысы 
Имам Ағзам Әбу Ханифа Хазірет ғалым өте 
абзал тұлға болатын. Өмір сүрген кезінде оның 
жоғары қасиеттерін білетіндер мен оған лайықты 
орны мен мәртебесін бергендер болса да, оны қыз-
ғанып, көре алмаған дұшпандары да болған. Міне, 
сол дұшпандарының біреуі бір күні қызғанышы 
мен кегінен жарылатындай болып, шегінен шы-
ғып, еш себепсіз Имам Ағзам Әбу Ханифаны ша-
палақпен ұрды. Әбу Ханифа Хазірет оған қарап 
тұрып, ол еш күтпеген мына сөзін айтады:

– Сенің шапалағыңды шапалақпен қайтарсам, 
сенің бұл әрекетіңнің жазасын бере аламын, бұған 
күшім жетеді де. Бірақ бұлай жасамаймын. 173
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Сені жазаласын деп, халифаға шағымданатын 
болсам, оны да істей аламын. Бірақ істемеймін.

Маған жасаған бұл жамандығыңды Аллаһ 
Тағалаға шағымданып, айтсам да болады. Бірақ 
мұны әсте  істемеймін.

Махшар күні сенен менің өшімді қайтарсын 
деп Аллаһқа мінәжат қылып, сұрай аламын. Бірақ 
сол үрейлі де қорқынышты күнде сенің осыншалық 
қиын жағдайға душар болуыңды қаламаймын.

Дәл қазір, қиямет күні болып, бұл айтқан сөз-
дерім сен туралы шағымдану деп қабылданса, іле-
шала сөзімді өзгертіп, Аллаһ Тағалаға жәннатқа 
сенсіз кіруді қаламағанымды айтар едім».

Әлгі кек сақтағыш, қызғаншақ адам мархамат-
қа толы бұл сөздерді естіп, қатып қалғандай болды. 
Әбу Ханифаның шапқат пен мархаматқа толы әрбір 
сөзі ата-ананың баласына деген шексіз мархаматы 
мен махаббатының мысалындай еді.

Нәзік рухты Әбу Ханифа Хазіреттің бұл ұста-
нымына қараған жүрегі қатты адамның көңілінің 
астан-кестені шықты. Біраз уақыт рухани толқын-
дар мен иірімдердің ортасында қалған бұл адам-
ның жүрегіндегі кек пен дұшпандық, ашу сезімдері 
еріп, жойылды. Сөйтіп, қас қағым сәтте жүрегін-
де ерекше махаббат есігі ашылды. Біраз бұрын 
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қызғанышынан жарылып, шабуылдауға дейін бар-
ған ол адам кетіп, орнына жасаған көргенсіздігіне 
өкініп, Имам Ағзамды жан-тәнімен жақсы көретін 
басқа бір адам келгендей болды.

Әбу Ханифа Хазірет бұл әрекетімен һәм өзін 
өшпенділік пен кек алу отынан құтқарды, һәм өзіне 
дұшпандық жасаған адамды тыныштыққа толы 
көңіл сарайында қонақ қылу абзалдығын көрсетті.

Тасаввуфи ахлақ та, негізінде, осындай көңіл 
күйге ие болуды талап етеді. Сондай-ақ Рислани 
Дымашқи рахмәтұллаһи аләйһи былай деген екен:

«Егер саған дұшпан болғанды жеңе алаты-
ныңды білсең, бұл күшіңнің шүкірлігі ретінде оны 
кешір!».

Міне, Имам Ағзам Хазіретінің хикметке то-
лы сөздерін естіп, бейне-бір еріп, жібіген дұшпаны 
іле-шала сол мүбәрак адамның қолына жабысып, 
кешірім сұрады. Әбу Ханифа Хазірет оны баяғыда 
кешіргенін, сол себепті Аллаһ Тағаланың да өзде-
рін кешіреді деп үміттенгенін айтты. Өйткені ол 
мүбәрак кісі адамдарды кешіре отырып, Аллаһтың 
кешіріміне лайық бола білудің қайратында болатын.

Бұл қиссадан алынатын алғашқы әрі ең үлкен 
сабақ – адамдармен жасасқан мәмілелерінде, 
қарым-қатынастарында қарапайымдылық пен 
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барынша кешірімді болуға тырысу керек екенін 
ұғыну. Егер Имам Ағзам Хазірет әлгі адамның 
шапалағын жегенде нәпсісіне жеңіліп, дәл сондай 
қарсылық көрсетсе немесе:

– Сен мені танисың ба? Менің кім екенімді 
біле-місің? – деп, тәкаппарлық пен мақтаншақтық 
сезімдеріне бой алдырып, қатты сөйлесе, онда бұл 
сөздері әлгі адамға еш әсер етпей, керісінше, оның 
нәпсісін қоздырып, кегі мен өшпенділігін одан ары 
арттыратын еді.

Бұл мәселенің екінші бір тұсы – күші бола 
тұра өш алмау әлсіздік пен қорқақтық емес. Адам 
күші жоқ кезінде онсыз да қолынан түк келмейді. 
Сондықтан негізгі ерекшелік пен абзалдық – 
пайғамбарлар мен уәлі (әулие) құлдар сияқты күші 
бар бола тұра кешіре білу.

Расында, Пайғамбар r Мырзамыз Меккені 
жеңіп алғанда, жылдар бойы мүминдерге зұлым-
дық істеп, мал-жандарына қастандық жасаған, ата-
жұрттарынан қуып шығарған мүшріктердің бар-
лығынан тек бір бұйрығымен ғана өш алуға күші 
толық жеткілікті болатын. Бірақ Әлемдерге Рахмет 
r Мырзамыз сол күні үлкен кешірім жариялап, 
баршаның көңілін аулады. Өйткені Оның мақсат-
мұраты – адамдардың құрдымға кетулері хақ 
әрі орынды болса да, олардың құрып кетуі емес, 
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керісінше, қателері мен кемшіліктері, сондай-ақ 
күнәлары болса да барлығының һидаят бұлағында 
жуынып, рұхани кірлерден арылуы болатын.

Міне, Мырзаымздың r бұл ұлық сезімі мен 
мақсаты күнә іске деген жиіркеніш сезімін күнә-
һарға қаратпай, қанша қатесі мен кемшілігі болса 
да, Раббымыздың құлдарына Оның шапқат пен 
мархамат назарымен қарай білу ерекшелігі бола-
тын. Ал бұл тек пайғамбари тәрбиенің арқасында 
қол жеткізілетін тақуа халі болып табылады.

Хақ досы Мәуләнә Хазірет күнәһарларды 
жаралы құс сияқты бағалап, оларды емдеу үшін 
өзінің көңіл сарайына былай деп шақырады:

«Кел! Кел! Не болсаң да, келе бер!
Кәпір, мәжуси не пұтшыл болсаң да кел!
Біздің дәргахымыз (Ислам) үмітсіздік

дәргахы емес.
Жүз рет тәубеңді бұзсаң да кел!..»

Бұл рахмет үндеуі қандай жағдайда болса да 
Аллаһтың барлық құлдарын шын бақыт дәмін та-
туға, шын абзалдық пен қасиетті ұғынуға және 
Исламның жайдары келбетін тамашалауға шақыру 
болып табылады.

Екіншіден, мазлұмның/зұлымдыққа ұшыраған 
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адамның ең үлкен, ең күшті қаруы – дұға. 
Жоғарыдағы қиссада Әбу Ханифа Хазірет бұл 
қаруын алдындағысын жойып жіберетін қарғыс 
ретінде қолданудың орнына оның жүрегіндегі кек 
пен өшпенділікті ысырып тастайтын қару ретінде 
қолданған. Шынында, ол көрсеткен бұл сезім мен 
салмақты ұстаным іс жүзіндегі дұға ретінде ал-
дындағысының көңілін аулаған, ақыры бұл оқиға 
екеуінің де жақсылығын көрсетті.

Негізінде бұл жағдай Мырзамыздың r Таифта 
тас астында қалған кезінде сол аймақ халқының 
ойрандалуы үшін емес, һидаяты үшін дұға етуін ес-
ке салатын ерекше көңіл көкжиегін көрсетеді.

Сонымен қатар мынаны да айтып өткен жөн: 
Адамгершілігі мол, қасиеті жоғары адамдар әр-
қашан түрлі себептермен дұшпандық пен лайық-
сыз әрекеттерге тап болулары мүмкін. Кейде адам-
ның малына, кейде отбасы мен сүйгендеріне, кейде 
жанына қастандық жасалуы мүмкін. Бұл мәсе-
леде маңыздысы – көзге-көз, тіске-тіс деп өш 
алудың соңында жүру емес, жоғарыдағы мысалда 
айтылғандай мұндай жағымсыз оқиғаларды өзіміз 
бен алдымыздағы адамның жақсылығына айнал-
дыра білу. Қысқасы, бізді өлтіруге келген адамның 
көңілін салмақты жаратылысымызбен тірілте білу. 
Бізге тікен кіргізгенге раушан иісін ұсына білу.
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Бұл туралы Хазіреті Әлидің  көңіл күйін 
бейнелейтін мына оқиға да ғибратты:

Шайқастың бірінде Хазіреті Әли дұшпан әс-
керін астына алып, оны өтіргелі жатқан болатын. 
Тап осы кезде дұшпан әскері жиіркеністі іс істеп, 
кенет Хазіреті Әлидің бетіне түкіріп жіберді.

Ол кезде сол кәпірдің басын бір әрекетпен шауып 
тастау Хазіреті Әли  үшін өте оңай болатын. 
Бірақ ол тек Аллаһ разылығы үшін қатысқан шай-
қасқа нәпсісі араласып кете ме деген уайыммен 
кенет тоқтап қалды. Қолындағы қылышты ақырын 
жерге қойып, қынына салды. Дұшпанын өлтіруден 
бас тартты.

Әлсіз халде өлімін күтіп жатқан әлгі әскер бұл 
жағдайға аң-таң болды. Өйткені ол түкіріп істеген 
жиіркенішті ісіне Хазіреті Әлидің  бұрынғысы-
нан да артық ашуланып, оны тезірек өлтіреді деп 
ойлаған еді. Бірақ қиялынан да өтпейтін шындық-
қа тап болды. Хазіреті Әлидің бұл ісіне ақылы 
жетпеген дұшпан өлуді-өлтіруді ұмытып, таң қала 
сұрады:

– Ей, Әли! Мені тап өлтіргелі жатқанда неге 
тоқтадың? Не болды, қатты ашудан түсініксіз 
тыныштыққа кенелдің!.. Найзағайдай жарқырап 
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тұрғанда кенет еш жел соқпаған, тыныш ауа сияқ-
ты бола қалдың?...

Хазіреті Әли  былай деп үн қатты:

– Мен Хазіреті Пайғамбар сыйлаған бұл 
қылышты тек Аллаһ жолында қолданамын. Аллаһ 
дұшпандарының басын Оның разылығы үшін 
аламын. Бұл ісіме нәпсімді әсте араластырмай-
мын... Сен бетіме түкіріп, мені ашуландырып, 
қорлағың келді. Мен сол кезде ашулансам, сені 
нәпсісіне берілу сияқты мүминге әсте жараспай-
тын, өте жаман да төмен себеппен өлтіретін едім. 
Алайда, мен нәпсімді қанағаттандыру үшін емес, 
Аллаһ үшін шайқасамын.

Ақыры, дұшпан әскерінің көңілі өлтіргелі 
келген адамының ұлық мінезі алдында бейне-бір 
қайтадан жанданып, тірілді. Хазіреті Әлидің нәп-
сісіне деген қарсылығы мен ықыласынан үлес алып, 
иман етумен ерекше абыройға бөленді.

Расында, аят кәримәда бұл ұстанымға байла-
нысты былай делінеді:

َئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن يهِّ َوَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَل السَّ

َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميمٌ
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«Жақсылықпен жамандық тең болмайды. 
Сен жамандықты ең көркем түрде қайтаруға 
тырыс. Сонда дұшпандығы бар боқас адам-
ның өзіңнің сырлас досындай болып кеткенін 
(көресің)» (Фұссиләт, 34).

«Раббыңның жолына даналық және көсем 
сөздермен шақыр және (қажет кезде) олармен 
әсем түрде даулас...» (Нахл, 125).

Бұл аят кәримәлар адамдармен қарым-қаты-
насымыз туралы ең көркем ұстанымдарды баян-
дап, белгілейді. Бұл негіздерге негізделген жағ-
дайда қателіктері болғандар ертелі-кеш өз қате-
лерін біліп, жүректері таңбаланған болса, оны да 
біліп, шындықты мойындайды. Тура Юсуфтың 
бауырларының жылдар өткен соң, оның қадірін 
біліп, түсінгені секілді...

Юсуфтың u Мысыр патшасы болған 
соң, өз кезінде оны өлтіруге бел буып, құдыққа 
тастаған бауырларының жәрдем талабын кері қай-
тармауы және өзінің кім екенін жасырып, оларға 
сый тартып, жәрдем беруі жүрек тәрбиесіндегі 
биік шың мен аса нәзіктікті көрсетеді. Алайда, 
сол кезде қолындағы күш пен биліктің арқасында 

اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربهَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة

َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن
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бауырларынан еселеп отырып өш алуға мүмкінші-
лігі бар болатын. Бірақ ол хақ пайғамбар қателіктер 
мен кемшіліктерді көрсетіп, көз шұқумен көңіл құ-
лату емес, жамандыққа да жақсылықпен қарсылық 
берудің, айып пен кемшіліктерді жабудың, өзіне 
жасалған зұлымдықтарды Хақтың разылығы үшін 
ұмыта алудың теңдесі жоқ абзалдығына қол 
жеткізген һидаят көшбасшысы болатын. Аллаһ 
Тағала Юсуфтың u бауырларына көрсеткен бұл 
көркем ұстанымын аят кәримәда былай тілге тиек 
еткен:

«Юсуф: “Сендерге бүгін сөгіс жоқ, Аллаһ 
сендерді кешіргей, Аллаһ асқан мейірімді” деді» 
(Юсуф, 92).

Бұл көркем де керемет ұстанымды көрген 
бауырлары да пұшайман болып, тәубеге келді. 
Юсуфтың u биік шыңдағы абзалдығы мен тұл-
ғалылығын мойындап, шындығын растады.

َقاَل َل َتْثَريَب َعَلْيُكُم

اِحِميَن ُ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّ اْلَيْوَم َيْغِفُر اللهّ

ُ َعَلْيَنا ِ َلَقْد آَثَرَك اللهّٰ َتاللهّٰ
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Шайыр Зия Паша қандай жақсы айтқан:

Залымдарға  бір  күні  айтқызар  Құдайдың  
құдіреті,

        (Таллаһи ләқад әсәракәллла-
һү аләйнә)1

О, Раббым! Бізді пайғамбарларың мен салих 
достарыңның көркем ахлағымен ахлақтандыр! 
Сенің ұлық дініңді аса көркем түрде ұстана білу 
турасында бізге иман шабыты мен күш-жігер 
бергейсің! Бізді разы болған құлдарыңның қа-
тарына жаз және бізді салих, ізгі құлдарыңмен 
бірге тірілткейсің!

Әмин...



1.  Өлеңнің кейінгі жолы «Уаллаһи, Аллаһ сені бізден үстем қылды» деген мағынадағы 
Юсуф сүресінің 91-аяты болып, бауырларының Юсуфты u жылдар өткен соң 
көріп, танығаннан кейін айтқан сөздері.

ُ َعَلْيَنا ِ َلَقْد آَثَرَك اللهّٰ َتاللهّٰ





Кәміл мүмин – көңіл адамы. Мархамат, шапқат 
пен қамқорлық оның көңіл құрамының ең белгілі 

қасиеті. Cонымен қатар құлды жүрек тұрғысынан 
Раббысына жақындататын бұл иләһи гауһар қасиет 

иманның бұл әлемдегі ең үлкен куәсі мен дәлелі 
болып табылады. Расында, адам рухы жете алатын 

кемелділік аспанына көтерілудің бірегей жолы – 
мархамат пен шапқан сатыларынан өту.

Иманның  алғашқы
жемісі  –  мархамат
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Иманның  алғашқы  жемісі –

МАРХАМАТ

Кәміл мүмин – көңіл адамы. Мархамат, шап-
қат пен қамқорлық оның көңіл құрамының ең белгілі 
қасиеті. Сонымен қатар құлды жүрек тұрғысынан 
Раббысына жақындататын бұл иләһи гауһар қа-
сиет иманның бұл әлемдегі ең үлкен куәсі мен дәлелі 
болып табылады. Расында, адам рухы жете алатын 
кемелділік аспанына көтерілудің бірегей жолы – 
мархамат пен шапқан сатыларынан өту.

Жаратылған әр нәрсеге көрсетілетін шексіз 
мархамат құлды Аллаһ Тағаланың рахмет дария-
сында тірілтетін ерекше нығмет. Сондай-ақ хадис 
шәрифте былай делінген:

«Сендер жер бетіндегілерге мархамат көр-
сетіңдер, сонда аспандағылар да сендерге мар-
хамат көрсетеді!» (Термези, Бирр, 16).
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Осындай көңіл деңгейіне ие болғандар үнемі 
жарлы-жақыбайлардың ешкімі жоқтардың қасы-
нан табылып, мұңлы көңілдер мен үйлердің ма-
ңайында жүріп, Хақтың разылығын іздейді. Со-
нымен қатар олар бүкіл жаратылыстың панасы.

Расулұллаһ r Мырзамыздың рухани тәрбие-
сінде жетіліп, осындай көңіл күйіне ие болған 
Хазіреті Хасанның t мына халі бұл мәселеде 
қандай жақсы өнеге десеңізші:

Бір күні Мәдинаның бақтарына жолы түскен 
Хасан t сол жерден қара нәсілді бір құлды кө-
реді. Құл қолындағы наннан бір үзім өзі жесе, бір 
үзімін алдындағы итке жегізіп жатыр екен.

Хазіреті Хасан t Аллаһ Тағаланың «Рахман» 
есімінің бұл құлдағы мархамат көрінісіне қайран 
қалады. Осылай біраз уақыт оған қайран қалып 
тұрып, қалады. Сонан соң оның көңіл құрамы 
тереңдігін білу үшін неге рыздығын итпен бөліскенін 
сұрайды. Құл асқан инабаттылығынан басын кө-
теріп, Хазіреті Хасанның жүзіне қарай алмайды. 
Сонда Хазіреті Хасан t:

– Жігітім-ау! Сен кім боласың? – деп сұрай-
ды.

Инабатты құл басын алдына иіп:
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– Хазіреті Османның ұлы Әбанның қыз-
меткерімін – дейді.

Хазіреті Хасан t:

– Ал, мына бақ кімдікі? – деп сұрағанында, 
құл:

– Хазіреті Османның ұлы Әбандікі – деді.

Хасан t қатардағы бір құл, шынында иләһи 
қазына мен мағыналардың сұлтаны болған мына 
құлға жақын болу мақсатымен:

– Бұл жерден кетіп қалма! Біраздан кейін 
қасыңа қайтып келемін, – деп, сол жерден кетіп, 
бақтың иесі Әбанның қасына барды. Одан бақты 
да, құлды да сатып алады. Сонан соң қайта құл-
дың қасына барып:

– Жігітім! Сені сатып алдым, – дейді.

Бұл сөзді естіген құл құрметпен түрегеліп:

– Құп, тақсыр! Итағат/бас ию – Аллаһқа, 
Расулына және саған – деп, шексіз құрметін көр-
сетеді.

Хазіреті Хасан t әр сөзі адалдық пен тәсі-
лімияттың белгісі ретіндегі бұл сөздерді естігенде, 
одан ары разы болып, терең сезімге шомылады. 
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Оның бұл адалдығына қарап, қайрандық сезімі 
асып тасады. Өзін осыншалық терең сезімге шо-
мылдырған бұл құлдың көңіл әлемінің көркемдігі 
мен сұлулығына қарап:

– Сен бұдан кейін Аллаһ үшін азатсың! Бұл 
бақты да саған сыйладым! – дейді (Ибн Манзур, Мұхтасарұ 

Тарихи Дымашқ, VII, 25).

Аллаһ пен Расулына махаббат пен достықтың 
арқасында жүрек жеткен сезімталдық көкжиегі-
нен адамды қайран қалдыратын қандай керемет 
көрініс десеңізші!..

Махаббат пен достық – фәни өміріміздің ләз-
заты мен шаттығы, тыныштығы мен қуанышы. 
Болмыстың қамыры махаббат ащытқысымен илен-
ген. Махаббат қабілеті Раб Тағаланың құлдары-
на тарту еткен ең үлкен сыйларынан. Сондықтан 
махаббатты лайықтысына қарай қарату аса зәру. 
Бұл әлемде махаббатты қарату қажет болған ең 
ұлы орталық Рахмет пен Мархамат Пайғамбары r 
Мырзамыз болып табылады. Біздегі мархаматтың 
атқылап шығуы Оған деген махаббатымыздың 
мөлшеріндей болмақ.

Пайғамбар мұрагері болған Хақ достары да 
ахлағын өз бойларына дарытқан r Мырзамыздан 
бір-бірден шағылысу ретінде шапқат пен мархамат 
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орталықтары ретінде өмір сүрген. Сондай-
ақ Әмір Күләл Хазіреттің шәкірті Баһаүддин 
Нақшибәнд Хазіретіне айтқан мына насихаты 
бүкіл жаратылысты шапқатпен, мархаматпен қам-
титын көңіл сезімталдығына ие болудың қандай 
жақсы баяны десеңізші:

«Көңіл аулауға тырысып, бақ! Әлсіздерге 
қызмет көрсет! Күші жоқтар мен көңіліне 
қаяу түскендерді қорға! Олар сондай жандар, 
фәнилерден ешқайсысына мұқтаж болмай, көңіл 
тоқтығымен күн кешеді. Соның өзінде олар-
дың еш дүниелік табыстары жоқ. Сонымен қа-
тар олардың көбінің жүректері тыныш, қара-
пайым әрі өздері көзге түспей өмір сүреді. Осы-
лай иләһи қазына болған жандарды іздеп тап 
және оларға қызмет етуді ерекше нығмет деп 
біл!»

Сондай-ақ Шах Нақшибәнд құддисә сирруһ 
шексіз мархаматпен орындаған қызмет сатыларын 
және соның нәтижесінде қол жеткізген руханият 
көріністерін былай баяндап берген:

«Ұстазым айтқан жолда ұзақ уақыт еңбек 
еттім. Барлық қызметтерді істедім. Көңі-
лім сондай дәрежеге жеткенінен, жолда жүріп 
бара жатқанда Аллаһтың қайсы бір мақлұғы-
на кезіксем, алдында тоқтап, алдымен оның 
өтіп кетуін күтетін болдым. Бұл халім жеті 
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жыл жалғасты. Бұл қызметтің нәтижесінде 
менде сондай бір хал пайда болды – олардың 
ыңырсыған күйде мұңлы дауыстарымен Аллаһ-
қа жалбарынып, мінәжат қылғандарын сезетін 
халге жеттім».

Мархамат – иманның алғашқы жемісі. Сон-
дықтан ғашық күйде өмір сүрген кәміл де нағыз 
мүминнің көңілі барлық жаратылысты құшақтап, 
қамтитын дәргах сияқты. Өйткені олар махаббат-
тың қайнар көзі болған иләһи махаббатты лайық-
ты түрде ұғынып, күллі жаратылыспен дос болған. 
Халиқтың/Жаратушының шапқат пен мархамат 
назарымен күллі мақлұққа қарай білу қабілетін 
игерген жандар.

Аллаһ Тағала бұл жүрек деңгейі мен құра-
мынан көңілдерімізге шық іспеттес үлестер нә-
сіп етсін! Баршамызды мархамат көрсете оты-
рып, иләһи мархаматқа бөленген бақтияр жан-
дардың қатарынан жазсын!

Әмин...



Қандай да бір себеппен не жолмен адамдардың 
алдында болған адамдар, әсіресе, басқарушылар 

амалдары мен жүректеріндегі бейімдерге бәрінен көп 
назар аударуға зәру. Өйткені олардың ең кішкене 
әлсіздігі мен қателігі есейе отырып үлкейеді де, 

қоғамды барлық жағынан қоршап, тұншықтыратын 
иірімге айналады.

Алдымыздағылардың
жауапкершілігі





АЛДАҒЫЛАРДЫҢ

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

Хақ жолда алдынғы қатарда болу берекетті 
болғанымен, ауыр жауапкершілікті де талап етеді. 
Өйткені алдынғы қатарда болғандардың жақсы-
лықтары маңайындағыларға әсер еткеніндей жа-
мандықтары мен жиіркенішті халдері де маңайын-
дағылар тарапынан дұрыс әрекет деп бағаланып, 
еліктеулеріне жол ашады.

Мәшһүр хиқаяда айтылғандай, ана шаян бала-
сына:

– Неге былай жанынан қисық жүресің балам! 
Дұрыс жүрсеңші! – дейді.

Баласы былай деп жауап қайтарады:

– Жарайды, анашым! Алдымен сіз алымда 
дұрыс жүріңіз, мен сізге ілесейін. 195
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Бұл ақиқат кішкене отбасында болса да, қоғам 
өмірінде, тіпті, мемлекет басқаруында да жүретін 
шындық. Тарих бұның сансыз мысалдарына толы.

Мысалы, әділеті, дұрыстығы мен тура жолдан 
таймай хақ жолда алған бетінен қайтпағанымен 
«бесінші рашид/адал халифа» деп аталған Омар 
бин Абдүләзизден бұрын билік басында болған екі 
Умайят патшасының бірі сәулетті ғимараттарға 
құмар болатын. Оның кезіндегі адамдар оны өз-
деріне үлгі тұтып, еліктеп, мүлік пен ғимарат салуға 
жарысатын болған. Мәжілістер мен жиындарда 
үнемі дүние мүлік туралы айтылатын болды. Адам-
дар бір-біріне күш көрсеткісі келіп, әшекейлі үй-
лер мен сарайлар салуда жарысып, ысырап деген 
бәлекетке душар болды. Ал екінші патша болса 
ішіп-жеуге, көңіл көтеретін ойын-сауыққа құмар, 
әйелжанды болатын. Оның кезіндегі адамдар да 
ішіп-жеуге, ойын-сауыққа және құмарлықтарын қа-
нағаттандырумен уақытарын зая жіберетін.

Омар бин Абдүләзиз тақуа, ғабид/құлшылық-
қа құмар, зәһид/дүниеге қызықпайтын ізгі мүмин 
жан болатын. Оның кезіндегі халық та ғибадат 
пен құлшылық, қайырымдылық пен қамқорлық 
істерінде бір-бірімен сайысқа түскендей болатын. 
Мәжілістер мен жиындарда «бұл түнде әурадың/
зікірің не еді, құран Кәрімнен қанша аятты жат-
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тадың, бұл айда неше күн ораза ұстадың, қанша 
малыңды қайырға жұмсадың?» сынды сұрақтар 
мен тақырыптар аясында әңгімелесетін. Өстіп, 
адамдар өзара насихат айтып, бір-бірін жақсылық 
пен қайырға ынталандыратын1. Және Омар бин 
Абдүләзиздің екі жарым жылдық қысқа, бірақ бе-
рекетті де әділетті билігінде адамдар зекет пен са-
дақаларына маңыздылықпен көңіл бөліп, тарихта 
алғаш рет куәсі болғандай зекет алатын кедей адам 
табылмаған болатын2.

Олай болса, қандай да бір себеппен не жол-
мен адамдардың алдында болған адамдар, әсіресе 
басқарушылар амалдары мен жүректеріндегі бейім-
дерге бәрінен көп назар аударуға зәру. Өйткені 
олардың ең кішкене әлсіздігі мен қателігі есейе оты-
рып үлкейеді де, қоғамды барлық жағынан қоршап, 
тұншықтыратын иірімге айналады. 

Бір күні Имам Ағзам Әбу Ханифа Хазірет 
балшықта жүрген балаға кезігіп, оған мархамат 
және шапқатпен күлімдеп:

– Балам! Абайла, құлап қалма! – деді.

1.  Қараңыз, Табәри, Тарихұл-Үмәм уәл-Мүлік, Қаир, 1939, V, 266-267; Ахмед 
Жеудет Паша, Қысасы Әнбия уә Тәуәрихы Хұләфа, Ыстанбұл, 1976, I, 717.

2. Саид рамазан әл-Бути, Фиқһү’с-Сира, Бәйрут, 434 б.
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Бала алғыр да көрегенділік байқатқан көзімен 
Имамға бұрылып, өзінен күтпеген мына ғибратты 
жауабын қайтарды:

– Ей, Имам! Мен құласам, ол жай ғана әдет-
тегі іс болады әрі тек мен ғана зиян тартамын. 
Негізінде, сіз абай болыңыз. Өйткені сіздің аяғы-
ңыз таятын болса, сізге ілесіп жүргендердің де 
аяғы тайып кетеді. Ал бұларды аяғынан тік тұр-
ғызу өте қиын болмақ.

Баланың айтқан сөздеріне аң-таң болған 
Имам көзіне жас ала отырып, шәкірттеріне қара-
ды да:

– Егер бір мәселе туралы өздеріңе тағы күш-
ті- қуатты дәлел жетсе, ол туралы маған ілеспең-
дер! Исламда кемелдіктің белгісі осы. Маған деген 
сүйіспеншіліктерің мен тәуелділіктерің тек осылай 
ғана белгілі болады...» деді.
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Негізінде, басқарушылар – қоғам деген мата-
дан кесілген бір бөлшек. Олар сол қоғамның ай-
насы, қоғам олардың айнасы. Расында, Пайғамбар 
r Мырзамыз:

«Сендер қандай болсаңдар, солай басқары-
ласыңдар» деген болатын (Сүюти, Жәмиү’с-Сағир, II, 82).

Сондықтан Аллаһ Тағала біздерден, құлда-
рынан «тақуа қоғамы» құруымызды және тақуа 
иесі адамдардың қоғамға басшылық етуін талап 
етеді. Аят кәримәда былай делінген:

«Олар: “О, Раббымыз! Бізге әйелдеріміз 
бен ұрпақтарымыз арқылы қуаныш бағыштай-
сың! Бізді тақуалардың алды қыла гөр!” дейді» 
(Фұрқан, 74).

Өйткені тақуа жандардан құрылған қоғам өз-
деріне басшылық еткен адамдардың тура жолдан 
тайюына рұқсат етпейді. Сондай-ақ Мұхаммед 
үмметінің ең абзалы, тұңғыш халифасы болған 
Хазіреті Әбу Бәкір t халифа сайланған күні 
халыққа былай деп үндеген болаты:

 َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا

َة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَمامًا يَّاِتَنا ُقرَّ َوُذرهِّ
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«Ей, адамдар! Ең абзалдарың болмасам да, 
бастарыңа халифа ретінде сайландым.

Егер озипамды тиісінше, толық орындай-
тын болсам, маған жәрдемші болыңдар. Қате-
лік жасап, теріс бағытқа бұрылсам, маған ту-
ра жолды көрсетіңдер... Аллаһқа мойынсұнған 
сайын маған бас иіңдер.

Егер Аллаһқа қарсы келетін болсам, маған бас 
июлерің туралы сөз де айта алмаймын. Аллаһ-
тың рахметі сендерге болсын!» (Ибн Сағд, III, 182-183).

Екіншіден, күнәға батқан қоғам тақуа иесі 
жанды өз алдында көргісі келмейді. Өйткені, әркім 
өз жынысындағысымен үйлеседі. Қарға жараты-
лыстағылар сасыған өлекселерді ұнатады. Солар-
дан ләззат алады. Олардың гүл мен әтірдің теңде-
сі жоқ иісінен алатын ләззаттары жоқ. Керісінше, 
ондайда мазасы кетіп, басы ауырады.

Расында Луттың u адасқан қауымы қоғам-
дағы жақсы кісілерді жақтырмай, тіпті, нәпсі-
құмарлықтың жаман иірімдерінде күн кешуді ба-
қыт деп ойлаған ақымақтар тобы сондай жақсы 
жандарды «Сендер өте таза болсаңдар, мына же-
рімізден кетіңдер!» деп, қорқытқан да болатын.
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Қорыта айтсақ, адамгершілік пен абзалдыққа 
толы көңілдерін адамзатқа ұсынып, қоғамдарға 
жетекшілік еткен салих жандардың өмірлері фәни 
өмірлерінен кейін де жалғасады. Олардың қабір-
лері – адамдардың көкірегінде.

Пайғамбарлар мен оларға ілескен Аллаһ дос-
тары мұның ең жақсы мысалы. Олардың руханияты 
мен насихаттары болмысымызға араласып, бойы-
мызға дарыған сайын нәпсіқұмарлығына берілген 
ақымақтардың улары бізге ешқашан зиян бере 
алмайды.

Үлкен рухтарды жақсы көрген жан дүниеде 
жемісі мәңгілік өмір болатын бүршіктер жарады, 
шын бақытқа кенеледі.

Олардың рухани құрамынан мақрұм көңілдер 
құрғақ шөлдер сияқты тақыр болып қала береді. 
Ондай жүректе сезім деген құбылыстың аты да 
болмайды.



Бір кездері жер бетін абзалдықтың биік 
шыңында болып, иманның шабыты мен шаттығы 
тұрғысынан адамзатқа көшбасшылық еткен жан-
дар аралады. Олар билік жүргізді. Бүгінгі таңда 
жүрегі жоқ қара бет адамдар жаулап алды. Қазіргі 
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таңда өзін Хаққа атаған құтқарушыларға мұқ-
тажбыз... Олардың қасіретін татудамыз. Өйтке-
ні құлаған құлағанын, аударылған аударылғанын 
білмейтін кезеңдеміз.

Жарық көрмеген көздер күн мен толған айды 
қайдан білсін! Әсіресе, жан дүниелерін ақынның:

«Жүректер мархаматсыз, сезімдер төмен, 
армандар от» деп суреттегендей, төмен саты-
ларда қалдырылғандар қандай аянышты халде 
десеңізші!

Қысқасы, мына жаһандану кезіндегі дүние рух-
тарды еріте отырып, бітіреді. Қоғамдардың жал-
пы көрінісі салих көшбасшылардан мақрұм, бетбақ 
қеруеннің науқас, ақсақ жүрісін еске салады. Біз 
тек нәпсіқұмарлықтарын жойып, өлімсіздікке жет-
кен ұлық тұлғалардың руханиятына жақындап, 
сол көңіл қаһармандарын өзімізге көшбасшы етіп 
алғанымызда ғана рухани тұрғыдан оянып, сіл-
кініп, бақытқа кенелеміз. Ал бұл олардың наси-
хаттарына көңіл бөліп, құлақ салып, олардың ізі-
мен жүруімізге байланысты. Хақ досы Мәуләнә 
Хазірет бұл туралы қажетті білім мен тәрбиені 
қандай жақсы баяндаған:
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«Мені түсініп, естіп-тереңдеу және шын-
дықты оқып, білгің келсе, мен сияқты болуың 
керек!»

Хақ Тағалам бізді сүйгендерінің жолынан, 
ізінен айырмасын! Бәрімізді Исламды өзге-
лерге ұсыну жауапкершілігін толық ұғынған 
үлгілі мүминдердің қатарына жазсын!

Әмин...





«Пайғамбарымыздың сүйіншісіне кенелу мақсаты-
мен Ыстанбұлды алу үшін бүкіл күшін жұмсаған 

және кемелерді құрлықта жүргізген Фәтих 
Сұлтан Мұхаммед хан, әрине, зұлымдықпен 

жер басып, адам бастарымен бейне бір мұнара 
тұрғызған Шынғыстардың немересі емес. Ол дүние 

салтанатынан бас тартып, өзін құлышылыққа 
атап-арнаған уақытта Ислам елінің оған деген 

мұқтаждығынан Манисадағы оңаша жерінен шығып, 
қайтадан әскердің алдына өтіп, Ислам тарихына 
Варна мен II - Косово жеңісін сыйлаған дәруіштің 

баласы» (Нұреттин Топчұ).

Жастық  сыры





ЖАСТЫҚ  СЫРЫ

Бір елдің болашағын алдынан көре білу кере-
мет емес. Өйткені мұны белгілеу үшін жастардың 
бейімін білу жеткілікті. Әр кезеңнің жастары өз 
жаратылыстарына сай түрде күштерін жұмсай 
алатын ерекше шабыт пен шаттану әлемінде күн 
кешеді. Бұл күн кешу бүкіл елдің соққан тамы-
рындай болады.

Басқаша айтар болсақ, әр ұлттың болашағы 
жастарының сана-сезіміне қарай белгілі болады. 
Егер бір елдің жастары күштерін қайыр мен 
руханиятқа, жанкештілік, адамгершілік пен аб-
залдық жолында жұмсап жүрген болса, сол елдің 
болашағы жарқын болады. Керісінше, жастар 
күш-қуаттарын нәпсіқұмарлықтарына жұмсаса, 
сол елдің соңы өкініштен басқа ешнәрсеге әкел-
мейді. 207



БІР  НАСИХАТ,  МЫҢ  БІР  ҒИБРАТ

208

Мұның тарихтағы мысалы Ыстанбұлды же-
ңіп алатын қолбасшы болу жолында үлкен табан-
дылықпен жүрген Шахзада Мұхаммед. Оның 
балалық пен жастық шағындағы ой-пікірлері, ша-
быты мен қайраты оның болашақта қандай үлкен 
адам болатынының ишараттары болып табылады. 
Оның бұл қабілеті мен қасиетін байқаған әкесі 
II Мұрат кішкене жасында ұлы Мұхаммедті екі 
рет таққа шығармақ болды. Оның қасиеті мен 
абзалдығын сезуіне себеп болған сұхбаттардың 
бірінде әке II Мұрат пен ұлы Шахзада Мұхаммед 
арасында сарайдың бақшасында көркем әңгіме 
өтеді. Бұл әңгіме барысында Шахзада Мұхаммед 
әкесінің хал-жағдайын сұрағаннан кейін былай 
сұрақ қояды:

– Ей, менің күшті әкетайым! Қандай хикметі 
бар дейсіз, сіз осы елдің осынша ауыр жүгі мен 
ауыртпалығын арқалағаныңызбен, сізде басқа үл-
кен кісілердегі сияқты қарттық белгілері көрінбейді. 
Сіздің де басқа адамдар сияқты жасыңыз ұлғайды, 
бірақ олар сияқты иіліп, бүкіреймедіңіз. Көптеген 
түрлі ауыртпалық пен қиыншылықтар болып жат-
са да, жас кезіңіздегідей тың, қаһарман және ба-
тыр халіңізбен бірге ақыл мен еркіңізді өте орынды 
қолданасыз. Бір қарасам, соғыс майдандарында 
жеңіске жеткен қолбасшы, енді бір қарасам, ғы-
лым мәжілістерінде терең де күшті ұстаз, тағы бір 
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қарасам – халыққа қызмет көрсетіп жүрген шы-
найы да көңілді бір дәруіш ретінде жүресіз!.. Түні 
күніңіз жоқ секілді. Барлық бұл істерге бүкіреймей, 
нәзік рухыңызды шаршатпай қалай төзесіз? Бұл 
қандай шеберлік, қандай өнер, әке?! Ой-сананың 
үнемі бір нәрселермен шұғылдануы адамдарды 
ерітіп, жүйкесін тоздырғанымен, сізде еш өзгеріс 
болмаған, жүрегіңіздің тыныштығын бұза алмаған!.. 
Бойыңыздағы ерекше қабілет пен жаратылыс үшін 
қандай дәріні, зерек ақылыңыз үшін қандай тәсілді 
қолданасыз? Мархамат көрсетіп, бұларды маған 
айта аласыз ба? Сөйтіп, мен де сіздің жолыңызбен 
жүрейін...

Сұлтан II Мұрат хан жас баласынан еш күтпе-
ген бұл сұрақтарға таң қалса да, барынша разы 
болып, мына тарихи насихатын айтты:

– Ей, менің сүйікті балақайым! Мені сүй-
сіндірдің ғой! Ғалам мен ондағы барлық болмыс 
құлшылық еткен ұлық Раббым саған берген жо-
ғары қасиеттерді одан ары арттырсын! Осын-
дай үлкен әрі ауқымды мәселелер туралы нәзік 
ойлап, парасатты болуыңды жалғастырсын!

Ей, балам! Мен өмірлерін Аллаһ жолында 
тауысып, бұл фәнимен қош айтысқандарын-
да ахірет әлемінің сондай қиял жетпес шексіз 
нығметтеріне кенелетіндеріне сенемін. Бұл 
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сенімімде кішкентай болса да, еш күмәнім жоқ. 
Сол үшін ұлық Аллаһқа жасаған ғибадатта-
рымды ең шынайы түрде, жан-тәніммен орын-
даймын. Мен бұл ауыртпалықтар мен жапа-
ға толы дүниеде тартқандарымның ақысын 
Аллаһ тарапынан ахірет әлемінде берілетініне 
сеніп, әр мәселеде Оны паналаймын. Сонымен 
қатар Оның жазғаны мен үшін үлкен бақыт деп 
білемін.

Ей, ұлым! Айтылған әр нәрсеге сеніп, алда-
нып қалудан аулақ болу және әр жағдайдың іш-
кі сыры мен мәнін ойлап, оның шындығына көз 
жеткізуге тырысу керек!

Әбден піскен мәуе қалай желінсе, дәл солай 
адамдардың білімділері мен тәжірибелілері де 
әрқашан таңдауға лайықты болады. Әйтпесе, 
әбден піскен жүзім салқымдары тұрғанда әлі 
піспеген, шикі жемісті жеу – ақылдың кем-
шілігінен.

Ей, балам! Анда-санда аталарымды есіме 
аламын. Менен кейінгі ұрпағымның ақыры не 
болады екен деп, терең ойға батамын. Әлхам-
дүлилләһ, бүгінгі күнге дейін махаббат, құрмет 
пен тәуелділік көріп келдік. Бүгіннен кейін де 
осылай жалғасуымызды армандаймын. Ислам 
жаратылысымен қалай туылған болсақ, солай 
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сәлим/сәлеметке бөленген жүрекпен, тыныш-
тыққа толы ұжданмен Құдайдың құзырына 
барғым келеді.

Мынаны жақсылап біліп қой! Қандай бол-
масын бір нәрсенің жалғасуы жалғыз мате-
риалдық күшпен, қылышпен, қаһармандық не 
зорлаумен болмайды. Бұл туралы ақылмен ша-
ра қолдану, сабыр, көрегенділік, сынақ пен шар-
шататын тәжірибелер өте маңызды.

Бірінші жол, яғни материалдық күш әрқа-
шан қажет болмағандықтан оның зияндары да 
көп.

Екінші жол әрқашан бір өз басына түкке 
жарамайды. Үлкен жетістіктерге жету үшін 
екеуін де қоса жүргізу керек! Ұмытпа! Үлкен 
аталарымыздың үлкен жеңістері сырт көзге 
қылыштың көленкесінде іске асқан деп көрінсе 
де, шынында ақыл мен қисын, иләһи махаббат 
және бұлардың нәтижесінде Аллаһ Тағаладан 
иләһи жәрдемнің келуімен іске асқан.

Ей, ұлым! Қас қағым сәтке болса да әді-
леттен айрылма! Өйткені ұлы Аллаһ – әділ, 
әділ болғанды да жақсы көреді. Сен Оның жер 
бетіндегі халифасы/өкілі сияқтысың. Ол саған 
өз еркімен ілтипат қылып, сый тартқан, сөйтіп 
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сені құлдарының басына би етіп қойған, бұны 
ұмытпағайсың!..

Ей, балам! Бұл дүниеде үш топ адам бар:

Бірінші топтағылар – ақылдары мен сана-
лары дұрыс, көңілдері руханиятқа толы, исти-
қамәт пен тақуа бойынша өмір сүретін, дұрыс-
ты бұрыстан ажыратып, болашақты азды-
көпті көріп, ойлай білетін, жаратылысқа жат 
еш қылықтары жоқ адамдар.

Екінші топтағылар – жолдың дұрыс не 
бұрыс екенін білмейтін адамдар. Бірақ бұндай-
лар өз еріктерімен емес, қасындағылардың ық-
палымен осындай жолға түскен. Оларға наси-хат 
айтылғанда сөзді тыңдап, ақиқатты мойын-
дап, дұрыс жолға түседі. Сонымен қатар мұн-
дайлар көбінде естіп, тыңдағандарына қарай 
жол ұстанадаы.

Үшінші топтағылар – не өздері еш нәрсе-
ден хабардар емес, не өздеріне жасалған ескер-
тулер мен насихаттарға құлақ аспайды. Олар 
тек өздерінің арман-қалауларының артында 
жүреді. Әр нәрсені білеміз деп ойлайды. Бұлар – 
адамдардың ең қауіптілері.

Ей, ұлым! Егер сені Ұлы Аллаһ бірінші 
топтағылардың қатарынан жаратқан болса, 
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қуанып, Аллаһқа шүкірлік қыл! Ал, екінші 
топтағылардан болсаң, саған айтылған наси-
хат пен ескертулерге құлақ салуыңа кеңес бере-
мін. Үшінші топтағылардан болудан сақтан-
ғайсың! Олар әрі Аллаһ алдында, әрі адамдар 
алдында жақсы емес.

Ей, балам! Патшалар таразы ұстап тұр-
ған адамдар сияқты. Осыған орай қолындағы 
таразыны хақпен, әділдікпен ұстағандар ғана 
шын патша болады.

Сондықтан саған патша болған кезіңде 
таразыны аса ұқыпты ұстап, дұрыс та адал 
болуыңды үгіттеймін. Сонда ұлы Аллаһ сен 
туралы жақсылықты қалайды. Сені салихтар-
дың қатарына жазады. Әр нәрсе Оған мәлім...»

Міне, әке мен ұлының арасындағы махаб-
бат пен сүйіспеншілікке, парасат пен истиқамәтке 
толы насихаттар шоғы бейне бір байрақ жарысы 
(эстафетный бег) сияқты қолдан қолға, көңілден 
көңілге жеткізіліп, дүние тарихының ең асыл, ең 
күшті, ең алып, теңдесі жоқ мемлекеттерінің біре-
уінің іргесін құраған.
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Негізінде, мемлекеттер адамдар сияқты, адам-
дар да мемлекеттер сияқты. Өйткені мемлекетті 
құратын, басқаратын және оны құрдымға итеретін 
де – адам.

Мемлекеттерді дамытып, биік деңгейге көте-
ретін де, жойып жіберетін де адамның күш-құ-
діреті, әлсіздігі мен үйреншікті істері... Кейде адам-
дардың рухани ерекшеліктері мен қадір-қасиеттері 
өмірлеріне үстемдік құрып, соның арқасында адам-
дар ең сабырлы, ең парасатты, ең мейірімді, ең жо-
март және ең мықты тұлғаларға айналады. Сондай-
ақ олар құрған ұйымдар мен мекемелер де олардың 
реңімен боялады. Ал кей кездерде адамдардың 
нәпсіқұмарлықтары мен әуесқойлықтары үстем-
дік құрып, билік жүргізетін болады. Сондай кезде 
бұл адам құрған ұйымдар мен мекемелер ең залым, 
ең мүддешіл, ең қатал және көркем мінезден түк 
нәсіп алмаған зұлымдық ошақтарына айналады.

Бұл мәселеде ең маңыздысы – адамның ішкі 
жан дүниесіндегі жақсы қасиеттерді жаман қасиет-
терге үстем қылып, мәңгілік жастық элексирін іше 
білу. Мұндай жоғары мінез бен ұлы қасиеттер-
ге ие болғандар дүниеде һәм ахіретте бақытты 
болып, Құдайдың қолдауына қол жеткізгендердің  
қатарында  болып, әрқашан  құрмет  көреді.
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О, Раббым! Аталарымыздың ғасырлар 
бойы өз бойларында һәм құрған мекемелері 
мен мемлекеттерінде іске асырған, Ислам діні-
нің ұлы сұлулықтарынан туындаған барлық 
абзалдықтар мен қасиеттерді бізге қолбасшы 
қылғайсың!.. Бізді әлсіздіктен, қорлықтан, мі-
нез-құлқымыздың әлсіздігінен һәм күнәлардан 
сақтағайсың!.. Бізді руханияттың мәңгілік жас-
тық сыйлайтын бұлақтарынан қана ішіп оты-
рып, шөлін басқан құлдарыңнан ете гөр!

Әмин...





Негізінде, біз туылған күнімізден бері күн өткен 
сайын қартайып, оны сезбесек те үнемі де үздіксіз 

өлімге қарай жол тартып келе жатырмыз.

Өміріміз бейне бір ескірген, бірақ жөндеуге 
келмейтін ғимараттар сияқты... Бүкіл дүниелік 

болмыс сияқты фәни...
Шын әрі соңсыз, мәңгі өмір болса бесік пен табыт 

арасындағы қашықтыққа сыймайтындай ұлы 
әрі мәңгі ақиқат!.. Осыншалық соңы жоқ, мәңгі 
өмірдің алдында мына дүние өмірі мұхиттың бір 

тамшысы сияқты емес пе?

Сондай  бір  өмір  сүргей,
сүйіншілермен  өлгей!..





СОНДАЙ  БІР  ӨМІР  СҮРГЕЙ,
СҮЙІНШІЛЕРМЕН  ӨЛГЕЙ!..

«“Раббымыз Аллаһ” деп, онан соң 
тура жолмен жүргендерге аспаннан 
періштелер түсіп: “Қорық-паңдар 
да қайғырмаңдар. Сендерге уағда 
етілген жұмақпен қуанып мәз-мейрам 
болыңдар” дейді» (Фұссиләт, 30).

Һәндәк шайқасындағыдай сабыр мен төзімнің 
соңғы шегіне таяған сәттерде Аллаһ Расулы r 
үмметіне: «Негізгі өмір – ахірет өмірі» деп, бұл 
дүниенің бәлекеттері мен сынақтарының өтпелі 
екенін және бұлардың болашақтағы сыйлардың 
қорына айналатындығын айтқан болатын.

Ол r Меккенің жеңісіндегідей ауыр да үлкен 
шығындар жұмсалып, қол жеткізілген табыстар мен 
жеңістер кезінде де нәпсі мен тәкаппарлықтың 219

ُل َعَلْيِهُم ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اللَّ
اْلَماَلِئَكُة َألَّ َتَخاُفوا َوَل َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة

الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن }سورة فصلت ﴿٣٠﴾}     
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тұзағына түспеу үшін тағы да «Негізгі өмір – ахі-
рет өмірі» деген болатын.

Нәпсіқұмарлығына ілескенін бақыт деп ойла-
ған бейқамдар «Өмір деген не?» деген сұраққа 
«Міне, бұл өмір сүріп жатқан осы күніміз. Ол да 
қабірдің есігінде аяқталмақ» деп жауап қайтара-
ды. Қара жердің қойнында, топырақтың дымында, 
мазардың қатты тастарында аяқталады деп ойлан-
ған өмірден асқан аянышты не болмақ?!

Адам шалдыққан аурулар, тосын оқиғалар мен 
апаттар, көптеген қауіп-қатерлер өлім мен адам 
арасында қандай жұқа перде бар екенін көрсетуге 
жеткілікті емес пе? Осыншалық ескертулер мен 
белгілерге қарамай, өмір күнтізбесінің парақтарын 
бірден, екіден түсіп жатқанын ғапылдықпен, қа-
тып қалған санамен тамашалау қандай аянышты 
десеңізші!.. Дәл үстіне тамшылаған жаңбыр тамшы-
ларынан несібесін алмаған жар тастары сияқты...

Негізінде, біз туылған күнімізден бері күн өт-
кен сайын бір бөлшегіміз өліп, қартайып, оны сез-
бесек те үнемі де үздіксіз өлімге қарай жол тартып 
жатырмыз.

Олай болса, рас әрі соңы жоқ, мәңгі өмір бесік 
пен табыт арасындағы қашықтыққа сыймайтындай 
ұлы әрі мәңгі ақиқат!.. Осыншалық соңсыз, мәңгі 
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өмірдің алдында мына дүние өмірі мұхиттың бір 
тамшысы ғана сияқты емес пе?

Сондықтан, негізгі өмір – Құран мен Сүннет 
ақиқаттарының руханияты ішінде өмір сүріп, мәң-
гілік бақытқа кенелу. Мұның жолы да дүние өмі-
рін ауыртпалығымен де, қуанышымен де мәңгілік 
өмірдің алғашқы сатысын құрайтын сынақ кезеңі 
деп көруден өтеді.

Ақын жаратылыс мақсатына сай, тыныштыққа 
толы, абыройлы һәм қасиетті өмірді былай тілге 
тиек еткен:

Сені  анаң  туып  тастаған  күні  жылап   
              жаттың,

Бүкіл  әлем  күліп  жатты  сенің  маңайында,
Енді  сондай  бір  өмір  сүргей – өлерде  күлгейсің,
Сарқырасын  артыңнан  көз  жасы  болып
     бүкіл  жаһан!..

َك َباِكياً أَْنَت الَِّذى َوَلَدْتـَك اُمُّ
َوالنَّاُس َحْوَلَك َيْضَحُكوَن ُسُروًرا

َفاْعَمْل ِلَيْوٍم َتُكوُن ِفيِه ِاَذا َبَكْوا
فِى َيْوِم َمْوِتَك َضاِحكاً َمْسُروًرا
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Дүниемен қоштасу кезіндегі әр адам бүкіл 
өмірін сұлулықтарымен, көріксіздіктерімен қоса ақ-
тық дем деген айнадан қайта көреді. Ақтық де-
міміздің өкінішпен қарайтын айна болмауы үшін 
Құран Кәрім мен Сүннет Сәнияның фәйізге толы 
аясында қайырымдылыққа, жақсылықтарға, салих 
амалдармен әшекейленген құлдық өмірін сүруіміз 
аса зәру. Өйткені хадис шәрифте:

«Адам өмір сүрген хал бойынша өледі, өлген 
хал бойынша қайта тірілтіледі» деп айтылған 
(Мүнәуи, Фәйзүл Қадир, V, 663).

Басқаша айтар болсақ, ақтық дем – ащы, тәтті 
естеліктерімен өмір сүрілген жалған өмір сахнасы-
ның соңғы пердесі. Міне, мәңгілік ахірет сапарына 
аттанарда дүние өміріне қарап айтылған бұл «соң-
ғы қоштасудың» мәні аса маңызды. Шайыр Нәжіб 
Фазыл айтқандай:

Сол сәтте перделер түріліп, перделер   
     тартылар,

Әзірейілге «қош келдің» дей білудің
     өзі өнер...

Мынаны ұмытпаған жөн: Ариф һәм ғашық кө-
ңілге ие Хақ достарының дүниедегі тыныш өмір-
лері қабір әлемінде де сондай тыныш жалғасады. 



СОНДАЙ  БІР  ӨМІР  СҮРГЕЙ,  СҮЙІНШІЛЕРМЕН  ӨЛГЕЙ

223

Хазіреті Пайғамбар r да қабір әлемінің олар 
үшін жәннат бағы болатынын сүйіншілеген.

Төмендегі шумақтар бейне бір осы тыныш-
тықты тілге тиек еткендей:

Өлім бейне бір көктем өлкесі
    шынайы пендеге,
Көңілі әр жерде жылдар бойы
    жалындап тұрады,
Салқын ағаштар көлеңкесінде
    жатқан қабірінде
Әр таң сәріде гүл ашады, әр түнде
    бұлбұл сайрайды.

    (Яхия Кемал Беятлы)





Дүние мүлкіне шегінен тыс көңіл бөлу өмірді тек 
бұл дүниеде ғана болады деп, ахіреттен қапыда 

қалудың өкінішті де күйзелтуші нәтижесі. Кәпірлер 
мен пасықтар қияметтің қорқынышты күнінде 

душар болатын азаптарынан құтылу үшін дүниеде 
иесі болған барлық нәрселерін, тіпті, оларды еселеп 
отырып артығымен беруге разы болады. Бірақ сол 
күн болары болып, әр істің есебі көріліп, дәптерлер 

жабылып, мұрсат қолдан қашып кетеді.

Жүгіңді
таста  да, өтіп  кет!





ЖҮГІҢДІ  ТАСТА  ДА, ӨТІП  КЕТ!

Хақ достарының бірі ғибрат назарымен қара-
ған бір көрініс арқылы адам баласының әуесі мен 
тойымсыздығы туралы былай тілге тиек еткен екен:

«Бір күні ағаштың астында дем алып 
отыр едім. Сол кезде бір құмырсқаға көзім түсе 
кетті. Өзінен бірнеше есе үлкен нан қиқымын 
арқалап, сүйретіп апара жатқан екен. Егер 
алдынан жиналған су шықса, айналып өтеді. 
Шөптерге тіреліп қалған нанын құтқару үшін 
бар күшін салып тырысып жатты. Не болса да 
нанын тастамады. Көтеруге жеңіл болу үшін 
нанды бөлшектеуге де разы емес сияқты кейіп 
танытқандай. Осылай ыстық күнде сол нан 
қиқымын ұзақ уақыт тасыды. Ақыры илеуіне 
келді. Бірақ илеудің аузы мен дәлізі тар, нан 227
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қиқымы үлкен болатын. Мыңдаған қиыншы-
лыққа төзіп, көтеріп әкелген нанын қайтсе де 
ішке кіргізе алмады. Қиқымның айналасын төрт 
айналса да, оны ары-бері аударып, тартса да нан 
қиқымын илеуіне кіргізе алмады.

Бұл көрініс мені өз халімді ойлауға жетеледі. 
Өмір бойы теріп-жиған дүниемізді қабірдің есі-
гінен кіргізуге қалай тырысып жатқанымыз-
ды ойладым. Алайда, дүниеде теріп-жиған бұл 
заттарымыздан, әшекей бұйымдармыз бен бай-
лығымыздан әлдеқайда артық, қымбат бол-
ғандары бізді ахірет өмірінде күтіп тұр емес пе 
еді?! Әрине, ол жаққа өзімізден бұрын жібере 
алсақ қой! Хақ Тағала сыйлаған нығметтердің 
қалай жұмсалатынын білсек!..»

HA

Дүние нығметтеріне тіреліп қалу – оның фәни 
де қас қағым сәттік ләззаты мен әуестері үшін шек-
сіз де мәңгі бақыт мүмкіншілігін зая жіберу деген 
сөз. Тап Юсуфты u құдықтан тауып алып, сол 
ұлы нәсіпті үш тиындық дүние мүддесіне бола са-
тып жіберген ғапыл керуеншінің жағдайындай.

Маңдайында Мұхаммеди нұрын тасыған Хазі-
реті Юсуфты қызғаншақ бауырлары құдыққа тас-
тағанда, Аллаһ Тағала оны сол жерде өз қорғауына 
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алды. Қатты шөлдеген жолаушының бірі су бар 
шығар деп құдыққа шелек тастады. Жіпті ұстап 
алған Хазіреті Юсуф шелекпен бірге сыртқа шық-
ты. Әлгі жолаушы шөлін ұмытып кетті. Адамды 
таң қалдыратын сұлулықты көріп, қайран қалып, не 
істерін білмей, сасып қалды. Бірақ ғапыл керуен-
ші бұл сұлулықтың рухани тұсына зер сала алма-
ды. Оның сырт көзіне көрінген заттық көрінісіне 
тіреліп, ғапыл күйінде аз ғана бағаға сатуды қала-
ды. Дәл ләйлілерге тіреліп, иләһи ғашықтыққа же-
те алмағандар сияқты...

Алайда, құдықтан су алуға барған адамның 
Хазіреті Юсуфтың сұлулығын көргенде суды да, 
құдықты да ұмытып, көрген бұл иләһи көрініспен 
жүрегіндегі ғапылдық пердесін ашып, қайран қа-
луы тиіс еді. Өкінішке орай, жарым есті адам 
Хазіреті Юсуфты құл ретінде сатып, одан түсетін 
аз ғана дүниелік мүддеге алданды. Ақымақтық 
жасап, мүмкіндігін қолынан шығарып алды. Көпті 
беріп, азды алды.

Мәуләнә Хазірет өмірін фәни де шындығы 
жоқ нәрселердің артында тауысып, ахіретке қолы 
бос барғандардың ақымақтығын былай тілге тиек 
етеді:

«Дүниеге көңіл бөлгендер көлеңке аулаған 
аңшы сияқты. Көлеңке қалай мүлік болмақ? 



БІР  НАСИХАТ,  МЫҢ  БІР  ҒИБРАТ

230

Мысалы, ақымақ аңшының бірі құстың көлен-
кесін құс деп, оны ұстамақ болады. Бұған бұ-
тақта отырған құстың өзі аң-таң».

Мынадай мәшһүр қисса бар:

Хақ досы Бәһлул Дана өз кезінің адамда-
рын хикметті де ғибратты сөздерімен, әсіресе, 
Халифа Һарун Рәшидті ескертпек болып, ақи-
қат терезелерін ашып, жиі рухани дәрістер беретін. 
Халифа оның бұл ісін ұнатып, оның сарайға кіріп-
шығуына рұқсат берген.

Бір кезде Бәһлул Дана ұзақ уақыт сарайға 
бармады. Бір жолы кездескенде Һарун Рәшид одан 
қызығушылық танытып:

– Бәһлул, көрінбегелі көп болды, қайда бол-
дың? – деп сұрады.

Бәһлул:

– Мені жәһаннамға апарып, сол жердегі жағ-
дайды көрсетті, – деді.

Һарун оның бұл жауабына таң қалып:

– Ол жерге қалай кірдің? Отқа жанған жоқ-
сың ба? – деп сұрады.

Бәһлул  Дана  халифаны  одан  ары  таң  қалдырып:
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– Жоқ, онда еш қандай от көрмедім. Өйткені 
әркім отты дүнеден өзі алып барады екен!... деді.

Дүниеде адам баласын шырмауына алып, бар-
лық рахатын қашыратын нәпсіқұмарлықтың тар-
тымдылығы мәңгілік өмірді азапқа айналдыратын 
оттың шоғы ғана емес пе?

Бұл дүниеден ахіретке жіберген нәрсеміздің 
бәрі біздікі. Ал, түрлі машақаттарға төзіп, арты-
мызда қалдырғандарымыз – дүние мен мұрагер-
леріміздікі.

Әбу Һүрәйрадан t келген риуаятта:

«Адам өлген кезде періштелер “Не әкелді?” 
дейді. Адамдар болса “Не қалдырды?” дейді» 
делінген (Бәйһаки, Шүабүл Иман, VII, 10475).

Аллаһ Расулы r бір күні сахабаларынан:

– Қайсыларыңа мирас қалдырушының ма-
лы өз малдарыңнан сүйкімдірек? – деп сұрады. 
Асхаб:

– О, Расулұллаһ! Бәріміз өз малымызды ғана 
артық сүйеміз, – деді.

Сонда Аллаһ Расулы r:
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– Адамның өз малы – қайыр істеп, бұрын 
(ахіретке) жібергені, ал мирасқорлардың малы –, 
жұмсамай, арттарында қалдырғандары! – деді 
(Бұхари, Риқақ, 12).

Бұл шындықты өміріндегі ұстанымымен де 
тәлім еткен Расул Әкрәмнің r отбасы бір күні қой 
сояды. Қой етінің көбін қайырымдылық жасап, 
таратқан соң Пайғамбар Мырзамыз r одан арт-
та қанша қалғанын сұрады. Хазіреті Айша c:

– Бізге тек жаурыны ғана қалды, – деді.

Сонда Пайғамбар Мырзамыз r:

– Ей, Айша! Жаурын сүйегі емес, таратқан-
дарымыздың бәрі біздікі болыпты десеңші! – деді 
(Термези, Қияме, 33).

Олай болса, мүмин жанға тиесілісі – мал-
мүліктің екі жүзді пышақ секілді екенін ұмытпау. 
Яғни, нығметтер жақсылыққа да, жамандыққа да 
қолданыла береді. Тәрбие көрмеген шикі нәпсінің 
нығметтерді ғапыл күйінде жұмсауы әлгі екі жүзді 
пышақты тайдырып алып, байқаусызда адам жан 
тамырын кесіп алатынындай. Алайда, нығметтер-
ді нәпсіге жем қылмай, Аллаһтың разылығына 
бөлейтін дәнекер іспеттес бағалау – аса зәрулік іс. 
Өйткені аят кәримәда:
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«Ақыры сол күні (дүниеде игіліктенген) 
ырыс-дәулеттеріңнен, қайткенде де сұраққа 
тартыласыңдар» (Тәкәсур, 8) деп айтылған.

Қысқасы, Аллаһ сыйлаған нығметтерді нәпсі-
сіне жем қылғандарға қандай обал, қандай өкініш! 
Нығметтерді Аллаһтың разылығына бөленудің 
ақысы ретінде қолдана білген жандар қандай ба-
қытты десеңізші!

Дүние-мүлікке шегінен тыс көңіл бөлу өмірді 
тек бұл дүниеде ғана болады деп, ахіреттен қапыда 
қалып қалудың өкінішті де күйзелтуші нәтижесі. 
Кәпірлер мен пасықтар қияметтің қорқынышты 
күнінде душар болатын азаптарынан құтылу үшін 
дүниеде иесі болған барлық нәрселерін, тіпті, 
оларды еселеп отырып, артығымен беруге разы 
болады. Бірақ, сол күн болары болып, әр істің есебі 
көріліп, амал дәптерлер жабылып, мұрсат қолдан 
қашып кетеді. Бұл жағдай аят кәримәларда былай 
тілге тиек етілген:

«Ол күні аспан балқыған мыс реуіштенеді.

Таулар түтілген жүн шіпеттенеді .

Достар бірін – бірі көре тұра (өз басымен 
қайғы болып қал сұраспайды).

Күнәһарлар сол күннін азабынан өзінің 
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балаларын, сүйген жарын, аға-бауырларын, 
өзінің ел жұртын, тіпті, бүкіл жер жүзіндегі 
адамдарды түгел бодауға беріп болса да өзін 
құтқарғысы келеді.

Әсте олай болмайды. Ол тозақ анық жа-
лындаған от (қандай бір бодау берсе де ол тозақ-
тан құтылуға болмайды)» (Мәариж, 8-15).

Хадис шәрифте де кәпірлердің қиямет күнін-
дегі бұл жағдайы былай суреттелген:

«Қиямет күні кәпірді әкеледі. Одан:

“– Айтшы, қане, сенің дүниеге толы ал-
тының болса, оларды өзіңді қазір құтқарып 
қалу үшін бодау ретінде берер ме едің?” – деп 
сұралғанда, ол:

“– Иә!” – дейді. Сонда оған:

“– Саған бұдан да жеңіл талап қойылған 
(Бірақ сен одан қаштың!” – деп айтылады» 
(Бұхари, Риқақ, 49; Мүслим, Мүнәфиқин, 52).

Салиқалы жандардың біреуі былай деген екен:

«Түсімде өзімді жәһаннам көпірінің үстінде 
тұрғанымды көрдім. Сол жерге үлкен қорқынышпен 
әрі уайыммен қарадым. Өзіме-өзім:
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– Бұл жерден қалай өтемін? – деп тұрғанда, 
сол жердегілердің біреуі:

– Ей, Аллаһтың құлы! Жүгіңді таста да, өтіп 
кет! – деді.

Оған:

– Қандай жүгімді? – дегенімде:

– Дүниені таста! – деп үн қатты (Рұхул Баян, II, 470).

Жүректен алып тастауды қажет ететін дүние-
нің не екенін Хазіреті Мәуләнә былай қорытын-
дылаған:

«Мынаны білгейсің! Дүние – ақша, мал-
мүлік, әйел, бала-шаға, киім-кешек пен сауда-
саттық емес. Дүние – Аллаһтан ғапыл болу».

Яғни, жүректі мазалап, құлды ғапылдыққа ите-
ріп, Раббысын ұмыттыратын әр нәрсені жүректен 
шығарып тастау керек.

Раббымыз бізді аманат ретінде берген нығ-
меттерді ахіреттің қорына айналдыра білген 
салих, садық құлдарынан жазсын!.. Бізді қия-
мет күні мақрұм қалдырмасын!.. Бізді қиямет 
күні мұңаятындардан аулақ қылсын!

Әмин...





Адам нәсілінің әшекейі –
салиха әйел -1-

Әйелдердің бақыты – «ханым» ретінде өмір 
сүрулері. Әйел негізгі міндетінен тыс кетсе, 

отбасы ошағын бұзады. Әйелдің көшедегі өмірге 
араласуы тек зәрулік жағдай мен жаратылысына 
сай жұмыстарда ғана мүмкін болмақ. Бұл зәрулік 

жағдай да қоғамның қажеттіліктеріне қарай 
белгіленіп, шариғатқа һәм ақылға сай болып, шектен 

тыс кетпеуі керек.

Әйел заты бір өзі не бір раушан гүл шоғы емес, не 
бір тікен де емес. Рухани өмір шарттары бойынша 
тәрбие алып, жетілсе, раушан гүл болып өседі. Ал, 

қоғам мен көшенің ынсабы мен ықпалында болса, улы 
тікенге айналары сөзсіз.





Адам нәсілінің әшекейі –

САЛИХА  ӘЙЕЛ -1-

Тақсыр! Әңгімемізде адам баласының жар-
тысын құрайтын «әйелдер» тақыры-
бына тоқталмақпыз. Рұқсат етсеңіз, 
алдымен “Жаратылыс неге «әйел» мен 
«еркек» болып, жұп жаратылған?” деген 
сұрақпен бастасақ, қалай қарайсыз?

Біреулік пен жалғыздық тек Аллаһқа ғана 
тән. Өйткені Ол ұлық Жаратушы біреу, жалғыз 
болуды тек Өзіне ғана тән жағдай етіп бекіткен. 
Сондықтан бүкіл жаратылысты жұп етіп жаратқан. 
Адам, өсімдік пен жануарларда бұл жағдай еркек 
пен ұрғашы, жансыз жаратылыстың химиялық 
құрамында плюс (+), минус (–) түрінде көрініс 
табады. Расында, Құран Кәрімдегі аят кәримәлар-
да бұл мәселеге шолу жасайды: 239
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«Үгіт ғибрат алуларың үшін әр нәрсені 
жұп-жұбымен жаратық» (Зәрият, 49).

«Жерде өнген нәрселерді, олардың өздерін 
және олар білмейтін нәрселерді жұп-жұбымен 
жаратқан Аллаһ (күллі нұқсаннан) пәк» (Йәсин, 36).

Барлық жаратылыс осы жұп ерекшелігі тұр-
ғысынан бір-біріне мұқтаж. Өйткені біреуіндегі 
ерекшелік екіншісінде жоқ. Бәрі бір-бірін толық-
тырып, бүтін болады. 

Негізі тұрғысынан еркектің әйелге, әйелдің 
еркекке деген қажеттілігі мен бейімі ұрпақтың 
жалғасуы үшін бар жаратылыс жағдайы. Бірақ 
бір ғана мақсат, әрине, бұл емес. Өйткені, мықты 
құрылған отбасымен жеке адамдардың рухани 
һәм қоғамдық тыныштығы, бақыты мен үйлесім-
дігі де адам баласы мұқтаж болған өте маңызды 
мақсат болып табылады. Жан дүниедегі тыныш-
тық пен бақытта, үйлесімдікте көзделген шыңға тек 
«махаббатұллаһ» арқасында ғана жетеді.
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Адам баласының жаратылу себебі де 
«мағрифатұллаһ» пен «махаббатұллаһ», 
яғни Аллаһты біліп, сүю деп айта ала-
мыз ба?

Барлық болмыстың жаратылысында махаб-
бат сезімі бар. Бұл әлем жаратылмай тұрып, Аллаһ 
Тағала «жасырын қазына» болатын. Білінуге 
махаббаты ауды. Осы махаббатымен бүкіл бол-
мысты жаратты. Сондықтан барлық махаббаттың 
өзегі иләһи махаббат болып табылады.

Аллаһ Тағала құлдарына берген сүйіспенші-
ліктер мен махаббаттың барлығын негізінде өзінің 
махаббатына дайындаушы дәнекер ретінде сыйла-
ды. Оған махаббаттың шыңына жете білудің ең 
қымбат, ең маңызды сатысы ретінде де ер мен әйел 
арасындағы махаббат пен тәуелділікті сыйлады.

Олай болса, ер мен әйел арасындағы ма-
хаббаттың иләһи махаббатқа жеткізе-
тін ерекшелігі бар.

Әрине. Бірақ махаббатұллаһ жүректі қамтуы 
үшін отбасы құру жағдайының иләһи әмірлерге 
сай іске асуы керек. Тек нәпсіқұмарлықпен, әуес 
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пен бейімді қанағаттандыру мақсатына орай іске 
асқан үйленулер, көбіне махаббат деген жемісті 
өндірмейді. Сондықтан осы мақсатпен құрылған 
отбасыларда үйленуден күтілген рухани даму мен 
жүректің махаббат туралы тәлімі іске аспайды. 
Яғни, жүрек одан қажетінше пайда көре алмайды. 
Өйткені осындай бас қосуларда адамдар жалпы 
нәпсіқұмарлықтарының ғана құлы болады. Руха-
ниятта даму түгілі көңіл әлемдері бұрынғысынан 
бетер төмендейді, құрғақ шөлге айналады. Тіпті, 
адамгершілік қасиеттен жұрдай қалады.

Дамуға, рухани жетілуге, яғни діннің жарты-
сын толықтыруға дәнекер болған үйленулер қол 
жеткізетін деңгейді көрсетеді.

Бұл тақырыпта барлық пайғамбарлардың от-
басыларының өмірі бізге үлгі. Біздің мақсат тұтар 
отбасылық өмір өлшемі. Өйткені Хазіреті Адам 
u мен Хазіреті Хауа анамыз арқылы жәннәтте 
бастаған отбасы өмірі Аллаһ белгілеген үйлену 
заңымен адам баласына өтіп, Ислам дінімен мәңгі 
болған. Аллаһ Тағала жәннатта бастаған бұл отба-
сы өмірін дүниеде де жәннат аясындағыдай сезі-
нуді адам жаратылысына орнатқан. Адам осындай 
тыныштық пен бақыт көзін өмір бойы іздейді.

Сондықтан некелесу – пайғамбарлардың жо-
лы, Расулұллаһтың сүннеті, ұрпақтың көктемі, ер 
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мен әйелдің абыройы, әдептілігі, ар-намысының 
қорғаны. Сондай-ақ адам баласының жануарлар-
дан айырмашылығы, яғни артықшылығы. Өйткені, 
некелесу басқа жаратылыс үшін тілге тиек етілетін 
мәселе емес.

Қысқасы, неке – барлық ерекшеліктерімен 
адам жаратылысындағы жоғары мінез бен қасиет-
ті, абыройды қорғау үшін бізге бұйрылған иләһи 
заңдылық. Сондықтан Ислам бойынша неке ұр-
пақтың жалғасуы, бала тәрбиесі, нәсілді сақтап 
қалу, адамгершілік қасиетті қорғау тұрғысынан өте 
маңызды және еш бас тартылмас отбасы негізі бо-
лып табылады.

Отбасының қоғамдағы орны туралы 
тағы кішкене анықтама бере аласыз ба?

Отбасы қоғамның дәнегі, өзегі сияқты. Расын-
да, іргесі мықты отбасылар қоғам өмірін қорғап, 
көркемдесе, рухани тұрғыдан бір-біріне күфу, яғни 
тең болмаған жұбайлар мен бұрыс байланыстар-
мен немесе теріс жолдармен құрылған отбасылар 
қоғамды күйретеді.

Мәуләнә Хазірет бұл туралы былай деген:
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«Ерлі-зайыптылар бір-біріне ұқсауы тиіс. 
Аяқ киімнің жұбына бір қарашы! Оның біре-
уі аяғыңа тар келсе, екеуі де жарамсыз болып 
қалады. (Қиналып, киюге тырыссаң, сені ақсақ 
қылады)».

Хазіреті Мәуләнә үйлену мәселесінде нәпсі-
құмарлыққа салынбау туралы мынадай ескерту 
жасаған:

«Келбеті сұлу, бірақ ішкі дүниесі көріксіз 
болғандардан аулақ болу керек. Өйткені Хазі-
реті Пайғамбар r:

“Сақтан! Сақтан!.. Қоқсықта ашылған 
әдемі гүлден, тексіз, жаман мінезді әйелден 
қайта, қайта сақтан!” деп бұйырды».

Бұл мәселеге назар аударылмай құрылған 
отбасылар қоғам үшін тыныштық пен бақыттың 
көзі болудың орнына апат пен бәлекеттің ошағы 
болары сөзсіз.

Отбасы құруда һәм жалғастыруда
әйелдің міндеттері қандай?

Әйел отбасының бақыт пен тыныштық шаңы-
рағына іліп қойған хрусталь (нәзік әйнек) люстра 
іспетті. Некенің фәйізі нұрымен қоғамға жарық 
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береді. Отбасы ар-намысын қорғайды. Күнә деген 
иірім мен қауіп-қатерге қарсы қорған болады. 
Әйтпегенде, ұрпақ зая кетіп, адамдардан тұратын 
қоқсыққа айналады. Ұрпақтың зая кетуі – туыстық 
байланыстардың үзілуіне, ал бұл қоғамның сынған 
әйнектің қиқымдарына толуына дейін апарады. 
Бұл жағдайда фитнә, яғни бүлік шаяндай болады. 
Нәзік, сезімтал рухтар жойылады. Адасушылық 
пен масқаралық, лаңкестік етек жаяды. Бұл – 
қоғамның құрдымға кетуі дегенді білдіреді.

Әйел некелесіп құрылған отбасы арқылы жап-
жаңа бір әлемге кіреді. Бәлкім, бұрын ешқашан өзі 
танымаған, ол туралы еш мәліметі жоқ ерімен бір 
арада өмір сүре бастайды. Сонымен қатар Аллаһ 
Тағаланың некелесуге орнатқан тағы ерекше бір 
қасиеті бар. Бұрын екі бөтен адам болып, некенің 
арқасында дүниенің бір-біріне ең жақын екі адамы 
болып шыға келеді. Құрған отбасы әкесінің үйі-
нен (төркінінен) ыстық көріне бастайды. Расында 
Раббымыз:

«Бой ұрып тұрақтауларың үшін өз жыныс-
тарыңнан жұбайлар жаратып, араларыңа сүйіс-
пеншілік, мейірім орнатқандығы да Оның бел-
гілерінің бірі. Ой жүгірте білетін қауым үшін 
мұнда көптеген ғибрат бар екені шүбәсіз» (Рум, 21) 
– деп айтқан.



БІР  НАСИХАТ,  МЫҢ  БІР  ҒИБРАТ

246

Құран мен Сүннеттің руханият аясында өмір 
сүрген бақытты отбасы – дүние бақытының 
іргесі, Раббымыздың ең үлкен сыйларының бірі. 
Бұл ерекше нығмет пен бақыттың жалғасуы да 
екі жақтың руханият аясында өзара кешірім мен 
түсінушіліктеріне байланысты.

Тақсыр! Бүгінгі күнде әйелдерді әр 
салада еркектермен сайысқа түсулері 
үшін қызықтырады. Бұл қоғамда түрлі 
мәселелердің туындауына әкеліп соғады. 
Бұл жайлы не айтуға болады?

Қазіргі таңда әйелдер мен еркектер ара-
сында жасанды теңдік сайысы бастатылған. Жа-
ратылыстағы қасиеттерге қарама-қайшы келетін 
бұл сайыс себебінен ханымдық пен аналық мін-
деті әлсіреп, отбасының бақыты мен тыныштығы 
жойылып, қоғамның іргесі болып отырған отбасы-
лар шайқалып, адамдардың тұлғалық қасиеттері 
жоғала бастаған.

Әйел мен еркектің физикалық және психоло-
гиялық жаратылысытары, мінез-құлықтары тең 
болмаса, олар қалай іс жүзінде немесе заң тұрғы-
сынан тең бола алады?! Бұл мәселеде ең маңыз-
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дысы – әр саладағы теңдік емес, қақ-құқық пен 
міндеттер арасындағы тепе-теңдік болып табылады.

Аллаһ Тағала әйелдер мен еркектер арасын-
да бір-бірін толықтыратын, өте керемет деңгейде 
міндет бөлістіріп, екеуіне де бөлек қабілеттер 
берген. Әйел мен еркек тек заттық һәм рухани 
тұрғыдан бір бүтіндей болғанда ғана жаратылыс 
мақсатына сай салмақтылық пен үйлесімдік пайда 
болады, мұның нәтижесінде отбасы мен қоғам 
тыныштық пен бақытқа бөленеді.

Әйелдердің бақыты – «ханым» ретінде өмір 
сүрулері. Әйел негізгі міндетінен тыс кетсе, отбасы 
ошағын бұзады. Әйелдің қоғамдық өмірге арала-
суы тек зәрулік жағдай мен жаратылысына сай 
жұмыстарда ғана мүмкін болмақ. Бұл зәрулік жағ-
дай обьективті тұрғыдан, яғни қоғамның қажет-
тіліктеріне қарай белгіленіп, шариғатқа һәм ақылға 
сай болып, шектен тыс кетпеуі керек. Кейбір бос 
әуестер не сылтаулармен шариғат өлшемдерінен 
тыс кету тек өз-өзімізді алдау ғана болып, әрқашан 
зиянмен аяталған. Қаншама ханым қыздарымыз 
осылай ақыр заманның ғапылдық иірімінде жоға-
лып кеткен. Масқаралық пен адасушылықтың үсті-
не жабылған жылтыр сөздер мен істерге алданған 
көп қыздарымыз иләһи ақиқаттар алдында бейне 
бір соқыр болып, ақыры өз бақыттарынан айрылған.
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Әйелді балаларының мінез-құлықтарымен ай-
налысудан алыстатып, жаратылыстарына керағар 
істерге бағыттау имандылыққа да, қисынға да, 
ақылға да сыймайды. Өйткені, отбасындағы бақыт 
пен тыныштық тек әйел мен еркекке тән қабілет-
тер мен ерекшеліктерді орынды қолданып, олар-
ды қорғаумен ғана қол жеткізілетін нәсіп болып 
табылады.

Әйелдің мінез-құлықтық, қоғамдық және ұлт-
тық тұлғалығы мен айбындылығы тек некенің 
руханиятына сай өмір сүруінде.

Отбасы мүшелерінің әрқайсысының өзін-
дік міндеті мен жауапкершілігін тілге 
тиек еттіңіз. Бұл жайлы қандай нәрсе-
лерден сақтануымыз керек?

Бүгінгі күнде отбасының, оған байланысты 
қоғамның күйзеліске ұшырауының ең маңызды 
себептерінің бірі – «әйелдің еркекке айналуы, 
еркектің әйелге айналуы» болып табылады. 
Аллаһ Тағала әйелге бөлек тән, еркекке бөлек тән 
қасиеттер сыйлаған. Бұлар екеуінің де қоғам ішін-
дегі міндеттерін лайықты орындай білулері үшін 
Құдайдың реттеуімен белгіленген. Ер мен әйелдің 
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барлық жаратылыс қасиеттері дене құрылымы-
нан рух ерекшеліктеріне дейін Аллаһтың оларға 
жүктеген міндеттеріне қарай белгіленген.

Хақ Тағала әйелді сезім тұрғысынан еркектен 
гөрі әлдеқайда бай, күшті жаратқан. Бұл сезім 
байлығы әйелге Аллаһ жүктеген негізгі міндеттің 
қажеттілігі. Бұл міндет – ұрпақты қорғау, олардың 
дінге, отанға, ұлтқа қызмет көрсететін жақсы да 
қайырлы перзент ретінде өсуі. Міне, Құдайдың бұл 
реттеуінен тыс кетсе, әйелдің жаратылысына қия-
нат жасалған болып табылады.

Отбасы тіршілігін қамтамасыз етуге міндет-
телген еркекке басқа қасиеттер берілген. Оның 
жаратылысында рухи бекемдік, төзімділік сияқты 
денелік һәм психологиялық ерекшеліктер басым. 
Бұл еркектің отағасы болуын және өз отбасы үшін 
өмір күресін жүргізіп, тіршіліктерін қамтамасыз ету 
жолында жауапты болуын талап етеді.

Жаратылысында аса ерекше қасиеттер бол-
ғандықтан әйел отбасының күнкөрісіне жауапты 
етілмеген. Жауапты болған жағдайда ол үшін 
зұлымдық пен машақат болар еді. Өйткені жа-
ратылысы рухи һәм денелік тұрғыдан өмір мен 
күнкөріс күресіне сай емес. Оған алдымен «отбасы» 
деген шаңырақта бала туу және сол баласын бағып-
қағуы, мәпелеп, өсіруі сияқты аса сезімталдықты 
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қажет ететін қасиетті міндет жүктелген. Сонымен 
қатар мүмкіндіктер мен шарттар ыңғайлы болып, 
жаратылысы мен шариғатқа сай, әйелдік қасие-
тіне кір келтірмейтін жұмыстарды істей алады. 
Қыздар Құран Курсында, қыздарды оқытатын 
оқу орындарында мұғалімдік және сол сияқты 
қызметтер.

Құдайдың тағайындауы арқылы белгілі бол-
ған жаратылыс ерекшеліктері әйел мен еркекке 
бөлек әрі бір-бірін толықтыратын тұлғалық қа-
сиет береді. Бірақ отбасындағы еркектің билік 
иесі болуын «қанау», яғни күштеп үкім жүргізу, 
әйелдің бағынуын «құлдық» ретінде түсінбеу 
керек. Отбасындағы міндеттер Исламның аса 
нәзік деңгейде реттеген өлшемдер бойынша іске 
асса, отбасында залым да болмайды, зұлымдыққа 
ұшыраған да болмайды.

Әйел өз арын таптап, күйеуіне бағынбай, 
оған зұлымдық жасауы, ал күйеуі билік қақын 
нәпсіқұмарлығы бағытында қолдануы отбасы оша-
ғын бұзады. Сонымен қатар, күнкөріс тіршілігін 
қамтамасыз етуге міндеттелген еркек кейде жүй-
кесі тозып, шаршап-шалдығады. Осындай кездер-
де әйелінен өзін тыныштандырып, ашуын басатын 
мейірімге, махаббатқа толы бойсұну мәмілесін көру 
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– еркектің қақы әрі қажеттілігі. Дәл солай күні 
бойы үйінде күйеуін күтіп отырған әйелдің де күйеуі-
нен қажетті мәмілені, яғни оның көңіл бөлуін күтуі – 
әйелдің ең табиғи қақы һәм қажеттілігі. Сонықтан 
отбасындағы әркім Аллаһтың белгілеген қақы мен 
жауапкершіліктерін білулері тиіс. Отбасында еркек 
мейірімді, әділ, ал әйел болса құрмет көрсетіп, 
мойынсұнғыш болуы тиіс.

Кейбір отбасыларда екі жақтың бақытқа ке-
неле алмауының іргесінде әйелдердің күйеулеріне 
немесе күйеулерінің әйелдеріне құрмет көрсетпеуі 
жатады. Алайда, ерлі-зайыптылар бір-бірінің һәм 
жәннаты, һәм жәһаннамы бола алады. Әйел адам 
Аллаһқа құлшылық міндетін ұқыпты орындап, һәм 
жұбайының шариғатқа сай қалауларын орындап, 
күйеуін разы ететін болса, ол салихалы әйел 
жәннәттің жолында.

Қорыта айтқанда, отбасына бақыт пен ты-
ныштық ұялатып, жалғастыратын бірегей шарт 
– өзара құрмет пен сүйіспеншілік. Бірақ, мынаны 
ұмытпаған да жөн болар: аталарымыз «Ұяны ұрға-
шы құс жасайды» деген. Осыған орай отбасыға 
ие болу тұрғысынан әйел әсерлі рөл арқалаған. 
Сондықтан әйелдің бұл тұрғыда ұстанатын па-
расат, сезім мен түсінік, қайрат пен пидашылдық 
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еркектікінен көп маңыздырақ. Өйткені Аллаһ Та-
ғала анаға бұл тұрғыда еркектен жоғары қабілет пен 
сезім берген. Әрине, мұндай мәртебе жаратылы-
сындағы ұлы қасиеттерді жоғалтып алмаған ана-
лар үшін. Әйтпесе туып алған нәрестесін көшеге, 
мешіттерге тастаған ұждансыз, рухсыз, қатыгез 
аналар да бар. Бірақ бұлар өз жаратылыстарын-
дағы жоғары қасиеттерді жоғалтып алған мола 
сияқты рухтар болып табылады.

Олай болса, баланы дүниеге әкелумен
ғана ана болынбайды екен, солай ма?

Ана – тек тәндік ерекшеліктері тұрғысынан 
ана емес, жоғары деңгейдегі рухи қасиеттерімен 
ана. Егер әйел осылармен, соның салдарынан 
әйелдік қасиетімен, аналығымен қош айтысса, ол 
енді шапқат пен мейірімділіктің ескерткіші емес, 
сана-сезімнен жұрдай қалған аңшыға айналады 
да, талай ұрпақтың болашағын қараңғы түнекке 
айналдырады. Сол үшін әйелдер «аналық» деп ата-
латын ерекше қазынасын жоғалтпай, өзге мақлұқ-
тан жоғары деңгейде қорғауы ләзім. Өйткені басқа 
мақлұқат ахірет әлемінде ұрпағымен кездесіп, өза-
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ра есеп айрыспайды. Бұл жағдай тек адам баласы 
үшін ғана. Яғни, балалары махшар күнінде алда-
рынан жақсылық немесе жамандық ретінде шыға-
ды. Сондықтан балаларға көрсетілетін ең шапқатты, 
ең абзал аналық – оларды жәһаннам отынан қорғай 
отырып өсіру және жәннатқа баратындай қасиет 
дарыту. Бұл үшін діни тәлім-тәрбие, көркем әдеп, 
яғни, ахлақи тәрбие мен құлдық санасы – балаға 
дарытылатын ең басты мәселе.

Қанатты сөздің бірінде «әл-үммү – мәдрәсә-
түн: ана – мектеп» делінген. Әйел үйде бала-
ларымен бірге көп болғандықтан балаларға көр-
кем үлгілер ұсынып, олардың жан дүниесінде орын 
алатындай із қалдыру арқылы «алғашқы әрі ең 
үлкен тәрбиеші» болуы тиіс.

Ислам ананы тек биологиялық құрам деп ба-
ғаламайды. Ананың рухани құрамында тәрбие ету 
ерекшелігі мен қасиеті бар. Яғни инабатты, ар-
лы да әдепті ұрпақ тәрбиелеу... Ұрпақ тәрбиелеу 
міндетіне немқұрайды қаралса, ақыры аянышты 
болмақ. Бала отбасына жат адам сияқты болады. 
Рухани тұрғыдан бөтен жерлердің баласы, олар-
дың ұрпағы болады. Оның биологиялық тегі де 
жоғалады. Сондай ананың жан айқайы еш пайда 
бермейді.
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Сондықтан қатесіз, кемшіліксіз ұрпағымыз 
болсын десек, қатесіз, кемшіліксіз ата-ана болуға 
мәжбүрміз.

Ананың аузынан шыққан әр сөз баланың 
тұлғалық ғимаратына қаланған кірпіш сияқты. Ана 
жүрегі – бала тәлім алған дәрісхана. Шапқат пен 
мейірімнің ең таза бұлағы – ана. Ана тәрбиесінен 
мақрұм қалған балалардың тәрбиесі қиынға соға-
ды. Ұлы мінезді, жаратылысы күшті адамдар жал-
пы салиха аналар тәрбиелеген балалар екені жоққа 
шығарылмас шындық.

Үй жұмыстары, ұрпақ тәрбиесі, еріне қызмет 
ету сияқты міндеттерді адалдықпен иығына көтер-
ген салиха ана, шын мәнінде, шексіз сүйіспенші-
лікке, жоғары құрметке және өмірлік рақметке ие 
болуға лайық.

Мынаны жақсы білу керек: ұлттар еркекпен 
дамып, көркейеді. Бірақ бұл даму мен көркеюді 
әйелдер толықтырады. Еркексіз қалай алға басыл-
маса, әйелсіз де алға басылмайды, дамымайды, 
алға басылса да кем болады. Бұл байланыс себе-
бінен отбасында тынышы кеткен еркек көбіне өз 
жұмысында табысқа жете алмайды. Сондықтан 
ел мен жұрт әйелдің салмақтылығы мен тәрбиесі 
арқасында ғана көтеріледі. Әрине, бұған қарама-
қарсы жағдайдың болуы да әбден мүмкін. Яғни, 
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мемлекет пен елі әйелдің өз құнын жоғалтуымен 
әлсіреп, күшінен айрылады. Тарих парақтары бұл 
шындықтың сансыз мысалдарымен толы. Міне, 
бұл үшін дұрыс та бекем құрылған отбасыларға 
деген қажеттіліктен еш бір ел бас тарта алмайды.





Раббымыздың үлгілі тұлға ретінде сыйлаған 
Пайғамбар Мырзамыздың отбасы – барлық адамзат 

үшін ең үлгілі отбасы.
Ешбір әйел күйеуін аналарымыздың Аллаһ Расулын 

сүйгеніндей сүйе алмайды. Ешбір еркек те Аллаһ 
Расулының мүбәрак әйелдерін сүйгеніндей сүйе 

алмайды. Ешбір бала әкесін Хазіреті Фатиманың 
әкесін сүйгеніндей сүйе алмайды. Ешбір әке де баласын 

Аллаһ Расулының Хазіреті Фатиманы сүйгеніндей 
сүйе алмайды.

Отбасында бақыт пен тыныштық іздеген кісі оcы 
таңдаулы да үлгілі отбасының рухани құрамынан үлес 

алуға тырысуы керек.

Адам нәсілінің әшекейі –
салиха әйел -2-





Адам нәсілінің әшекейі –
САЛИХА  ӘЙЕЛ -2-

 

Раббымыздың үлгілі тұлға ретінде сыйлаған 
Пайғамбар Мырзамыздың r отбасы барлық 
адамзат үшін ең үлгілі отбасы.

Сол отбасы дүниенің сондай тыныштық пен 
әдеміліктерге, жақсылықтарға толы отбасы бол-
ғаны сонша, күндер бойы ыстық тамақ піспесе 
де, бейне бір гүл бағының иісін аңқытқандай ба-
қытқа толы болатын. Тіпті, сол қиелі отбасында 
ханымдардың бөлмесі тек бастарын сұғатын, өте 
кішкене жер еді. Сонымен қатар сол отбасының 
ең ләззатты рыздығы – разылық, сабыр мен 
тәсіліміият/берілу болатын. Аллаһ Расулының r 259

Алғашқы адамнан бүгінгі күнге дейін сан 
жетпес отбасылар құрылды. Осы отба-
сы ішінен адамзат үлгі тұтар отбасы 
туралы айтып бересіз бе?
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отбасылық өмірінде ұстанған тәрбие тәсілі отбасы 
мүшелерінің көңілін шексіз дәрежеде тәуелділік пен 
құрмет және махаббатпен толтырған болатын.

Ешбір әйел күйеуін аналарымыздың Аллаһ 
Расулын r сүйгеніндей сүйе алмайды. Ешбір ер-
кек Аллаһ Расулының мүбәрак әйелдерін сүйге-
ніндей сүйе алмайды. Ешбір бала әкесін Хазіре-
ті Фатиманың әкесін сүйгеніндей сүйе алмайды. 
Ешбір әке баласын Аллаһ Расулының Хазіреті 
Фатиманы сүйгеніндей сүйе алмайды.

Мырзамыз r әрқайсысы мүминдердің анасы 
ретіндегі ханымдары арасында әділетті орнатуға 
шексіз дәрежеде көңіл бөлген. Бұл үшін қолы-
нан келгенін істеген, бірақ әділетті нақты, ең биік 
түрде толық қамтамасыз етудің қиындығын да 
мойындап, Аллаһ Тағаланың ғапуы мен кешірімін 
паналаған1.

Отбасылық өмірде «ортақ бөлісу» сезімін 
өмірдің әр сатысында, әр кезінде руханият пен 

1. Қараңыз, Әбу Дәуіт, Никәх, 39; Термези, Никәх, 42.

Отбасылық өмірдің тыныштық пен ба-
қытқа кенелген күйде жалғасуы үшін бас-
қа қандай мәселелерге назар аударуымыз 
керек?
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махаббат аясында жалғастыру керек. Пайғамбар 
Мырзамыз r отбасындағы бұл махаббат аясын 
былай суреттейді:

«Ері түнде әйелін тұрғызып, бірге немесе 
екеуі жеке екі рәкәат намаз оқыса, Аллаһты көп 
зікір еткен ерлер мен Аллаһты көп зікір еткен 
әйелдер қатарына жазылады» (Әбу Дәуіт, Татаввуғ, 18, 

Уитир, 13).

«Түнде тұрып намаз оқыған, әйелін де тұр-
ғызып, ол тұрмаса, бетіне су бүркіп оятқан 
адамды Аллаһ рақымына бөлесін! Дәл сондай 
түнде тұрып намаз оқыған, күйеуін оятқан, 
тұрмаса, бетіне су бүркіп ұйқысын ашқан әйел-
ді де Аллаһ өз рақымына бөлесін!» (Әбу Дәуіт, Татаввуғ 

18, Уитир 13).

Бұл хадис шәрифтерден түсінікті болғаны 
– адам баласының бақыты мына екі мәселеге 
байланысты екен:

1. Жұбайлар  арасында  шынайылық,

2. Бір-бірін  тақуалыққа  ынталандыру.

Бақыт – «әйел» мен «еркек» деген екі құнды-
лықты қорғаумен қол жеткізілетін ерекше жағдай. 
Өмірлік жолдастардың бақытқа толы күндері, нәзік 
те терең естеліктер, шынайы махаббат, молшылық 
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пен берекет, тыныштық пен ләззат әрқашан неке-
нің арқасында һәм аясында қамтамасыз етілмек.

Сонымен қатар мынаны да ұмытпау керек: 
қуаныш пен бақытты бөліскендей, қиыншылық 
пен ауыртпалықтарды, бәлекет пен уайымды да 
бөлісу керек. Жұбайлар әрқашан, әсіресе, рухани 
мәселелерде бірін-бірі қолдап, бір-бірін жуған екі 
қол сияқты бір-біріне ең жақын жұбатудың көзі 
болулары тиіс.

Өйткені өмір жалғыз қуаныштан ғана тұрмай-
ды. Өмірдің өрісі де, құлдауы да, жел-борандары 
да, қиылыстары мен кедергілері де бола беретінін 
естен шығармау керек. Адам үшін болашақ күндер 
беймәлім және тосын оқиғаларға толы болады.

Тағдыр – иләһи сыр. Осыған орай ең үлкен 
күш пен қолдаудың көзі алдымен Аллаһ Тағалаға 
тәуелділік пен иман болып табылады. Одан кейінгі 
күш пен қолдаудың көзі өзара біте қайнасқан, бір 
жүрек халіне айналған жұбайлардың өздері болып 
табылады.

Назар аударайық: шаршап-шалдыққан, бейша-
ра халдегі адамдар бастарына түскен үлкен бәле-
кеттер мен қиыншылықтарда өз отбасыларынан 
күткен қолдауды көре алмаса, көңілі тым құлап, 
одан бетер жағдайға тап болады. Немесе жұбатудың 
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көзін отбасынан тыс жерде іздейді. Бұл отбасын 
құрдымға итеретін алғашқы қадам болып табыла-
ды.

Ал рухани тұрғыдан жетілген, өзара түсіну-
шілік орнатқан адамдардан құрылған отбасылар 
бастарына түскен қиын жағдайларды отбасының 
мықтылығымен жеңіл өткізе алады. Отбасының 
мықтылығы рухани жетілгенмен бірге, әсіресе, өза-
ра түсінушілікке байланысты.

Ислам бойынша неке мен отбасы ұрпақтың 
жалғасуы, бала тәрбиесі, нәсілді сақтап қалу, адам-
гершілік қасиетті қорғау тұрғысынан өте маңызды 
және еш бас тартпайтын құндылық болып табы-
лады.

Қазіргі таңда некелесуден тыс қарым-
қатынастар мен зина деген ойнастық 
кейбіреулер тарапынан адамдар қызыға-
тын істер сияқты ұсынылады. Әйел мен 
отбасылардың ары қорланады. Отбасы 
мүшелері бұл мәселеде қандай нәрселерге 
назар аударуы керек?
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Исламның бұл құндылыққа аса маңызды-
лықпен қарайтыны сонша – оны жоятын шіріген, 
харам байланыстардың барлығын жоққа шыға-
рады. Сондықтан некеден тыс байланыстардың ең 
жаманы болып саналатын «зина» ісін ең үлкен, ең 
ауыр харам іс деп тыйым салған. Өйткені, осы жа-
ман іс некенің сұлулығына, әдемілігі мен заңдылы-
ғына бар күшімен қарсы келетін және ұрпақты 
жоятын ең жаман, ең ауыр қылмыс болып табыла-
ды. Неке сияқты бақыт пен тыныштық әлемін 
зинаның ластығына айырбастаудай ақымақтық пен 
надандық жоқ.

Иман мен мәдениетте абзалдықтың шыңына 
жеткен ел мен мемлекеттің көшелерін осындай 
жаман қылықтардың орталығына айналдырмау 
керек. Қоғам ортасы осындай масқаралықтар 
сахнаға қойылатын орталар емес.

Әйел атаулының баға жетпес құндылығы, 
ең қымбат қасиеті – оның ары. Әйелдік абырой 
мен қасиетті қорғау тек ар-намыс арқасында ғана 
мүмкін. Ұлы дініміз әйелдің арына өте көп мән 
берген. Мысалы, Мәриям анамыз аршылдығы үшін 
Құран Кәрімде мадақталып, аты 34 жерде тілге 
тиек етілген. Құранда атының осыншалық тілге 
тиек етілуі басқа ешбір әйелге нәсіп болмаған абы-
рой болып табылады.
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Бұл мысал көрсеткендей, әйелді ең қымбат 
жаратылыс ететін жағдай – оның ары, ары, ары. 
Бірақ әйелдік қасиетін жоғалтып, арынан айрыла-
тын болса, ойын-сауықтың құралы, нәпсіқұмар-
лықтың қуыршағы, хайуандардан да төмен жара-
тылыс болып шығады.

Хазіреті Фатима анамыздың ерекше бір си-
паты «Бәтул» болатын. Яғни, әрқашан таза, тап-
таза...

Әйелді қорғап, арын таптатпау үшін Ислам 
тәсәттурге/хижабқа маңыздылық танытқан. Өйт-
кені, тәсәттур әйелді физикалық һәм рухи тұрғы-
дан қорғайтын қалқан сияқты. Әйел тәсәттурден 
бас тартқанда әйелдігіне тән қасиеттерден бас 
тартқан болып саналады. Ал денесін көрсетпей, 
тәсәттурге жамылған, арлы, салмақты әйел өмір 
бойы  арлылықтың  үлгісі  болып  күн  кешеді.

Тәсәттур/хижаб әмірі Исламда әйелге беріл-
ген жоғары мәртебе мен құндылықтың ең маңызды 
көрсеткіші. Расында, қазыналарды ең күшті, мықты 
түрде қорғап, сақтайды. Оны ұрының көз алдына 
қоймайды. Міне, мұсылман әйел өзіне берілген 
ұлы құндылығын бөтен көздердің шабуылынан, 
жан дүниені мазалайтын әсерінен тәсәттур ар-
қылы қорғалуы көзделген. Тәсәттурдің ең үлкен 
хикметтірінің біреуі, міне, осы.
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Өкінішке орай, бүгінгі қоғам үлкен өртке 
ұшыраған сияқты. Балапандарымызды бұдан 
құтқарып қалатын саналы, түсінігі мол, шынайы 
аналық тәлім-тәрбиесін алған жас қыздарымыз 
болмақ.

Қазіргі таңда бір елдің болашағын көру, сол 
туралы болжам жасау аса қиын болмаса керек. 
Жастардың бейімі – болашақтың белгісі. Сол үшін 
балаларымызды «көкжалдар мекеніне» айналған 
ұйымдардың кесірінен қорғау аса зәрулік іс. Бү-
гінгі күндегі бұқаралық ақпараттардың басым көп-
шілігі осы жағдайда.

Балаларымыз біз үшін, Аллаһ қаласа, садақа-
түн жәрия болмақ. Бірақ, олардың хал-жағдайына 
көңіл аудармасақ, Аллаһ сақтасын, сәйиә жәрия, 
яғни жалғасатын жамандық пен күнә болмақ. Сон-
да біздің ахіреттегі бәлекетіміз болмақ.

Ананың шеберлігі мен өнері өсірген баласымен 
белгілі болады. Жөндеушінің шеберлігі мен өнері 
жөндеген затымен қалай көрініс тапса, ананың 

Қазіргі таңда газет, журнал мен теле-
дидарлардың ықпалы туралы не айта-
сыз? Жастарымыз бен балаларымызды 
осылардың жағымсыз әсерінен қалай қор-
ғайсыз?
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шеберлігі мен өнері де өсірген ұрпақтарымен көрі-
ніс табады. Сондықтан, әсіресе, ананың балаларын 
жағымсыз әсерлер мен ықпалдардың ошақтары-
нан қорғап, оларды көркем мінез иесі, иманды нә-
сіл ретінде өсіру үшін алдымен өздерін жеткілікті 
деңгейде жетілдірулері керек.

Шын мәнінде, кейбір ата-аналар еш зәрулік 
жағдай не себеп болмай, тек нәпсі қалауларына 
еріп, өздерінің рахаты мен тыныштығын ойлап, 
қатыгездікпен, зұлымдықпен ана жатырында жат-
қан баласын өлтіруге тырысады. Қыз балаларын 
тірідей қара жерге көмген жартылай жабайы жә-
һілдік кезеңнің адамдарымен бейне бір жабайылық 
сайысына түскендей, ана құрсағындағы бейкүнә 
нәрестелер еш себепсіз паршаланып, заманауи 
түрде адам өлтіру қылмысы істеліп жатыр. Бұл ең 
алдымен Құдайдың ілтипаты мен сыйына қарсы 
жасалған опасыздық болып табылады. Екіншіден, 
осылай істегендер өмірдің қандай тосын оқиғасы-
на тап болары белгісіз. Бұл қылмысты істегендер 

Тақсыр! Қазіргі таңдағы ең қорқынышты 
аурулардың біреуі де ата-аналардың еш 
себепсіз балаларын қиып, әлі ана жаты-
рында жатқан нәрестені алдырып тас-
тауға тырысулары. Бұл туралы не 
айтасыз?
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ертеңгі өмірлерінде жападан-жалғыз қалғанда қол-
дарынан ұстайтын жанның сол бала болатынын 
жақсы ұғынулары керек. Немесе, өз кезінде ата-
анасы оның дүниеге келуін қаламай, дәл өзі сияқ-
ты баласын алдырып тастағанда, бүгінгі күні ол 
өмірде бола алмайтын еді. Міне, осының барлы-
ғын есептеу керек.

Дін мен иманнан мақрұм болғандықтан өмір-
ді тек қана тәни тұрғыдан бағалаған, өз эгосы мен 
нәпсілік ар-мандарын қанағаттандырудан басқа 
нәрсені көздемеген, адамдық қасиетпен, абырой-
мен қош айтысқан менменшіл адамдардың қандай 
бәлекет көріністерін іске асырғанына дүние тарихы 
сан жетпес рет куә болған.

Әйелқұмарлық пен әйелжандылық ауруына, 
нашақорлық пен руханияттан аулақ болу бәлеке-
тіне душар болған қоғамның жағдайы үлкен және 
өте қорқынышты зілзала апатына душар болған 
елдерден бетер халде болады. Осындай қоғам өте 
аянышты халдегі сахара ауруханасына ұқсайды.
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Сөз соңы ретінде оқырмандарымызға не 
айтасыз?

Сөзімді мына мінәжатпен аяқтағым келеді:

Бүгінгі күнде дүниенің шар тарапындағы 
отбасылар ахлақсыздық, немқұрайдылық пен 
махаббаттан ада болу деген зілзалалармен шай-
қалған отбасыларымызды Раббымыз мықты 
іргелерге құрып, сол күйінде жалғастыруды 
баршамызға нәсіп еткей! Үйлерімізді махаббат, 
тыныштық пен бақыт көріністеріне толы дүние 
жәннәті қылғай! Отбасы деген жәннатымыз 
есігінің де жамалұллаһқа вүслат/қауышатын-
дай көрініс табатын шын жәннаттарға ашылуын 
нәсіп еткей!

Әмин...





Салиха ана – иләһи құдіреттің адам баласына 
сыйлаған рахмет құшағы һәм шуағы. Отбасындағы 
адамдар азғындықтарын, әсіресе балалардың адамды 
жалықтыратын әрекеттерін тоқтатып, олардың 

қызып тұрған қанын тоқтатып, бәсеңдететін 
абзалдық гауһары – ана жүрегі. Пидашыл, салиха 

ана, шын мәнінде, шексіз де шетсіз сүйіспеншілікке, 
терең құрметке және өмірлік рақметке лайық.

Пайғамбар Мырзамыз r өзіне үш нәрсенің Хақ 
Тағала тарапынан сүйдірілгенін, бұлардың біреуін 

салиха ханым екенін баяндаған
(Қараңыз, Нәсәи, Ишратүн-Ниса, 10; Ахмед, III, 128,199).

Асрұ  саадаттағы
салиха  ханым  үлгісі





Асрұ  саадаттағы
САЛИХА  ХАНЫМ  ҮЛГІСІ

Сахаба Мұаз бин Жәбәлдің апайының қызы 
Әсмә c Мәдиналық салмақты да салихалы әйел 
сахабалардан болатын. Ақылды, нәзік мәселелерді 
аңғарып, түсінетін, орынды сөйлей білетін, ой-
арманын көркем тәсілмен жеткізе білетін әйел 
болғаны үшін оған «Ханымдардың хатшысы» 
деген мағынадағы «Хатибәтүн-Ниса» деген лақап 
ат тағылған болатын. Одан 81 хадис шәриф риуаят 
етілген.

Мәдиналық ханымдар қызыл тілді шешен 
Әсмәға c келіп, рухани дерттерін айтып, жағда-
йымызды сұрап білші деген талаппен оны Пайғам-
бар Мырзамыздың құзырына жіберді. Пайғам-
бар Мырзамыз r Әсмәні c көргенде қасында-
ғыларға: 273
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«Әсмә ешкімнің ойына келмейтін сұрақтар 
қояды» – деді.

Әсмә құзырға барып, Мырзамызға r тым 
жақындап, әдептілік сақтап:

– О, Расулұллаһ! Әйелдердің кінәсі қандай? 
– деп сөзін былай жалғастырды:

– Ата-анам Саған құрбан болсын, о, Расу-
лұллаһ!.. Мен Саған әйелдердің атынан елші ре-
тінде келдім. Шығыстағы не батыстағы бүкіл әйел-
дер менің сенің құзырыңа шыққанымды естігені 
де, естімегені де, барлығы мен сияқты ойлайды. 
Аллаһ Тағала Сені барлық ерлер мен әйелдерге 
пайғамбар ретінде жіберді. Біз Саған және Сенің 
Раббыңа иман еттік. Әйел болғанымыз үшін 
үйімізде ғана өмір сүреміз. Ерлеріміздің бақыты 
мен тыныштығының көзіміз. Балаларымызды 
өсіріп, тәрбиелейміз. Бірақ, Аллаһ Тағалаға жа-
қындай алу тұрғысынан ерлермен салыстырғанда 
біздің кейбір мақрұмдықтарымыз бар. Еркектер 
жұма намазын оқып, мешітке барып, жамағатқа 
қатысады, науқастарға бізден көп барып, көңіл 
сұрайды. Жаназаларға қатысады. Қажылыққа 
да бізден көп барады. Бұлардан да маңыздысы 
күйеулеріміз дұшпанмен соғысу үшін үйлерінен 
шығады, Аллаһ жолында жиһад қылады. Ал, біз 
болсақ күйеулеріміздің малын қорғап, жіп иіріп, киім 
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тоқимыз. Балаларымызды асыраймыз. Осыны-
мыз үшін біз күйеулеріміз қол жеткізген қайырлар 
мен сауаптарда оларға ортақ бола аламыз ба?

Хазіреті Әсмәнің бұл парасат пен көрегенді-
лікке толы сөздерін Расулұллаһ r Мырзамыз қат-
ты ұнатты. Асхабына бұрылып:

– Сендер еш дін туралы сұрақ қойған әйел-
ден бұдан жақсы сөз естіп көрдіңдер ме ? – деп 
сұрады. 

Олар:

– Уа, Аллаһтың Расулы! Әйел осыншалық 
жақсы баяндау қабілетіне ие бола ма екен?! Біз 
олай ойламап едік, – десті.

Расул Әкрәм r бұл жолы Әсмәға қарап:

– Ей, Әсмә! Жақсы ұғып ал және сені бұл 
жерге жіберген әйелдерге де жақсы ұқтыр! Әйел 
затының күйеуімен жақсы қарым-қатынаста 
болып, оны разы етуі сауап тұрғысынан жаңа 
атап өткен жақсылықтардың бәріне тең келеді, 
– деді.

Әсмә c Пайғамбарымыздың бұл айтқанда-
рына қатты разы болды. Қайтарда қуанғанынан 
тәһлил мен тәкбір айтып жатты (Ибн Асакир, Тарихұ Дымашқ, 
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VII, 363-364, XXIX, 65-67; Бәйһаки, Шүаб, VI, 421; Һәсәми, IV, 305; Ибнүл 

Әсир, Үсдүл Ғабә, VII, 19).

Бұл туралы екінші бір риуаят мынадай:

Сахаба әйелдерден Үммү Ри’лә c Пайғамбар 
r Мырзамыздың алдына барып, үйлерін таза 
ұстау, күйеулеріне қызмет ету, балаларын бағып-
қағу мен бесіктерін жасау сияқты үй жұмыстарымен 
күн кешкендерін айтқан соң:

– О, Расулұллаһ! Біздің шайқасқа қатысып, 
үлкен сауапқа кенелуіміз мүмкін емес. Бізге сондай 
нәрсе үйретіңізші, сөйтіп Аллаһқа жақындайық! – 
деген болатын.

Аллаһ Расулы r оған:

– Түні-күні үнемі Аллаһты зікір етіңдер! 
Бөтен адамға қарап, дауыстарыңды оларға ес-
тіртуден сақтаныңдар!.. – деп бұйырды (Ибн Хажәр, 

әл-Исәбә, VIII, 204).

Бұл екі риуаяттан түсінікті болғаны – ханым 
сахабалардың көңілін мазалаған мәселе әйелдер-
дің үй жұмыстары мен бала бағып, Аллаһ жолында 
қызмет етіп, сауапқа жете алмау мүмкіншілігінен 
мақрұм болулары туралы уайымдары еді. Олар 
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күйеулерінің көп құлшылық етіп, инфәқ пен жи-
һад арқылы өздерін озып кеткендерін, ал өздері 
үй жұмыстарымен, бала тәрбиесімен үйде қама-
лып қалғандай сезінетінін, сондай-ақ еш сауапқа 
қол жеткізе алмағандарын ойлап жүрген бола-
тын. Олардағы бұл қайыр мен қызмет етуге деген 
құштарлық Пайғамбар r Мырзамызға сан рет 
елші жіберулеріне ықпал еткен болатын.

Бұл оқиғаларға қарап, кішкене ойланатын 
болсақ, онда көптеген ғибраттар мен хикметтер бар 
екеніне көз жеткізгеніміз. Былай:

Аллаһ Тағала адамдарды бір-біріне мұқтаж 
күйде жаратып, әрқайсысына түрлі қабілеттер 
берген. Кедей адам дүние өмірінде бай кісіге 
мұқтаж болады. Бай кісі ахірет сәлеметі үшін 
кедейдің батасына мұқтаж. Ауырған адам өзіне 
қарайтын дені сау адамға мұқтаж. Дені сау адам 
да дұғасы мен Раббысы арасында еш перде не 
бөгет жоқ науқастың дұғасына мұқтаж. Перзент 
ата-анасының тәрбиесіне мұқтаж. Сондықтан ата-
аналар балаларын жақсылықпен безендіруі қажет. 
Ахіретте ата-ана балаларынан келетін әр түрлі 
садақатүн жәрияға мұқтаж.

Барлық осы сияқты мына дүние өмірінде 
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ерлі-зайыптылар бір-біріне мұқтаж. Екеуінің де 
жаратылыс ерекшеліктері бөлек. Осылай бір-
бірін толықтыратын бөлшектер болып табылады. 
Сондықтан екі жақ бір-бірін хақ пен ақиқатқа, 
жақсылыққа үгіттеп, өз міндеттерін Аллаһ разы-
лығы үшін орындаулары керек. Осылай болғанда 
бірі істеген салих амалдың сауабынан екіншісі де 
өз үлесін алады.

Әйел атаулысы жаратылыс ерекшеліктеріне 
сай шарттарда өмір сүретін болса, қоғамға жәннат 
тыныштығы мен бақыты дариды. Тарихтың па-
рақтарын ашатын болсақ, қоғамдар салиха ханым-
дардың арқасында көркейіп, абат болған, пасық 
әйелдердің арқасында құрдымға кеткенін көре-
міз. Өйткені әйел қоғамның өзегін құрайтын от-
басы ошағындағы ерекше орнымен сол қоғамның 
нәзік хрусталь люстрасы сияқты. Егер әйелдерге 
бақыттың көзі деп көшелерді көрсететін болса, сол 
хрусталь люстра жоғарыдағы орнынан түсіп, өмір 
жолы сынған уақ әйнек қиқымдарына толады.

Сондықтан, әсіресе, жас қыздарымыз қоға-
мымызда «Ислам ханымының» тұлғалығы мен 
қасиетін, әдептілігі мен инабаттылығын ұстанып, 
айналасына көркем үлгі болулары тиіс. Барлық 
әулиелер мен қаһарман жауынгерлер, батырлар 
алғашқы рухани нәрлерін ана-ларынан алған. Мұны 
ешқашан ұмытпауымыз керек.
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Отбасы ішінде еркек мейірімді, әділетті, ал 
әйел мойынсұнғыш, құрмет көрсеткіш болуы ке-
рек. Әйелдің тақуасы мен истиқамәті күйеуін, ба-
лаларын, туыстарын, тіпті, көршілерін қайыр мен 
жақсылық жасауға ынталандыратындай болуы 
керек. Салиха әйел айналасына бақыт шашқан 
жәннат иісті гүл сияқты.

Салихалы да аяулы ана иләһи құдіреттің адам 
баласына сыйлаған рахмет құшағы. Отбасындағы 
адамдардың шектен тыс кетулерін, әсіресе бала-
лардың адамды жалықтыратын азғындықтарын 
тоқтатып, қызуларын басатын абзалдық гауһары 
– ана жүрегі. Бақыт гүлінің тұқымы мен дәнегі де 
ана жүрегінде. Сондықтан Хазіреті Пайғамбар r: 
«Жәннат – аналардың аяғының астында...» деп 
айтып, анаға деген махаббаттың маңыздылығын 
өте терең мағыналы сөзімен жеткізген. Сондай-ақ 
Одан кімге көбірек қызмет пен құрмет көрсету ке-
рек екенін сұралғанда үш рет «Анаңа!..» деп, сонан 
соң «Әкеңе!» деп айтқан болатын (Бұхари, Әдеп, 2; Мүслим, 

Бирр, 1, 2).

Абдұллаһ бин Мәсғудтың t төмендегі риуая-
ты Пайғамбар r Мырзамыздың руханиятынан 
нәр алған салиха әйелдің үлгісін қандай жақсы 
бейнелейді:
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«Сахабалар үйлеріне қайтқанда, әйелі дереу 
оған мына екі сұрақ қоятын:

1- Бүгін Құраннан қанша аят түсті?

2- Аллаһ Расулының хадистерінен қанша жат-
тадың? Жаттағандарыңды маған да үйретуіңді сұ-
раймын!

Сахаба үйінен шығатын уақытта әйелі оған:

“Аллаһтан қорық! Харам табыстан аулақ 
бол! Өйткені біз дүниеде аштыққа шыдаймыз, 
бірақ қиямет күні жәһәннам азабына шыдай 
алмаймыз!..” деп кеңес беріп, өтінетін» (Абдүлхамид 

Кәшк, Фи Риһәбит-Тәфсир, I, 26).

Бұл қасиеттерге ие салиха ханымды Пайғамбар 
Мырзамыз r: 

«Салиха әйел – күйеуі жүзіне қарағанда оны 
сүйсіндіреді, күйеуінің шариғатқа сай қалаула-
рын орындайды, ол болмаған кезде малы мен 
намысын қорғайды» – деп сипаттап берген (Ибн 

Мәжә, Никәх, 5/1857).

Адам баласының құдайдың тағдыр деген жос-
пары бойынша сынақтан өту үшін келген мына дүние 
шарттарында нәсіптер түрлі әрі жеке реттеліп, бел-
гіленген. Сондықтан кейбір отбасылар бақыт пен 



АСРҰ  СААДАТТАҒЫ  САЛИХА  ХАНЫМ  ҮЛГІСІ

281

тыныштыққа кенелген. Ал бұлардың ауыр шүкір-
лік сынағы да бар.

Кейбір отбасылар қайғы мен мұңға батып, 
ауыр күн кешеді. Олар өте зәрулік себеп болмай, 
ажырасуға бел бумай, Аллаһ Тағалаға сиынып, 
отбасыларын сақтап қалуға тырысулары керек. 
Өйткені олардың да ауыр сабыр сынағы бар. Бі-
рақ, қазіргі таңда ажырасулар шегінен шығып, 
ерлі-зайыптылар арттарына көптеген мұңлы бала-
лар қалдырып жатыр. Яғни бұл ажырасулар артта-
рына тек уайым-қайғы, ауыртпалық пен балалар-
дың көз жасын қалдыруда.

Кейбір отбасыларда Құдайдың тағдыры бой-
ынша ерлі-зайыптылардың баласы болмайды. 
Ондайлар да Айша анамызды өздеріне үлгі алу-
лары тиіс. Өйткені Хазіреті Айша анамыз c 
бауырының жетім қалған қыздарын қамқорлығы-
на алып, олардың тәрбиесін өз мойнына алған бо-
латын (Муатта, Зекет, 10).

Сонымен қатар Пайғамбар r Мырзамыз же-
тімді қорғап, хақ жолда өсіргендер үшін сұқ сау-
сағы мен ортаншы саусағын тиістіріп:

«(Олармен) жәннатта осылай бірге бо-
ламыз» деп айтқан (Бұхари, Әдеп, 24).
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Ал, кейбір қыздар мен жігіттер өздеріне сай 
өмірлік жолдас таба алмағаны үшін отырып қала-
ды. Мұндай жандар да бұл жағдайларына сабыр-
мен һәм разылықпен қараулары керек.

Аят кәримәда былай делінген:

«Үйлене алмағандар Аллаһ өз шарапатымен 
ауқаттандырғанға дейін ар-намысын сақтасын» 
(Нұр, 33).

Расында басқа бір аят кәримәда:

«Сендердің жақтырмайтын кейбір нәрсе-
лерің өздеріңе қайырлы болуы мүмкін, ал, сен-
дер жақтыратын кейбір нәрсе сендерге зиян-
ды болуы мүмкін. Аллаһ біледі, сендер білмей-
сіңдер» (Бақара, 216) – деп айтылған.

Кейбір адамдар үшін үйленуге кедергі жасай-
тын жағдайлар мен мүмкінсіздіктер жазылған.

Қорыта айтар болсақ, адам қандай жағдай-
да болмасын, Аллаһ Тағалаға үнемі разы болып, 
Ислами ерекшеліктерімен қасиеттерін өз шыңына 
көтеруге тырысып, алдынан шыққан әр іс пен 
оқиғадан Аллаһтың разылығын іздеуі керек. Аят 
кәримәда былай деп айтылған:
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«Кім Аллаһқа сүйенсе, Аллаһ оған жеткі-
лікті» (Талақ, 3).

О, Раббымыз! Асрұ саадаттың жүректерді 
Исламның нұрымен безендірген әсемдіктері-
нен лайықты түрде нәр алып, сол әсемдіктермен 
Саған  қауыша  білуді  баршамызға  нәсіп  еткейсің!

Әмин...





Ананы Ислам тек биологиялық тұрғыдан 
бағаламайды. Ол «Ана – мектеп» деп көреді. 

Егер ата-ана ұрпақ тәрбиелеу жауапкершілігіне 
немқұрайды қараса, ақыры тым өкінішті болмақ. 
Бала өз ата-анасына, үйіне, еліне бөтен адамдай 

болады.

Егер ата-аналар ұрпақтарының рухани қабілеттері 
мен сезімталдықтарын жетілдірмесе, тіпті оларды 

бұзық бұқаралық ақпараттардың, жаман жолдастар 
мен нәпсіұқмарлықтың ықпалына қалдыратын 

болса, олармен бірге өздерінің де ахіретін құрдымға 
жіберген деуге болады.

Салиха  ананың  қызына
айтқан  үгіт-насихаттары





САЛИХА  АНАНЫҢ  ҚЫЗЫНА

АЙТҚАН  ҮГІТ-НАСИХАТТАРЫ

Перзент – ата-аналардың олардан кейін жал-
ғасқан бөлшектері. Сондықтан ата-аналар олардың 
өмір бойы тыныш, бақытты болуларын қалайды. 
Олардың бақыты үшін түні-күні еңбек етіп, өзі 
ішіп-жемей балаларын ішкізіп-жегізеді. Өзі кимей, 
балаларын ең әдемі киіндіруге тырысады. Баласы 
ауырғанда қасынан кетпей, шапқат пен мархамат қа-
наттарымен оның ай-наласында бейне-бір паруана 
болады.

Міне, бұл перзенттер үлкейіп, үйленетін жасқа 
келгенде ата-аналар олардың өмір бойы бақытты 
болуларын қалап, өздерінің тәжірибелерін де пай-
далана отырып, оларға біраз насихаттар айтады. 
Алған тәрбиелері мен бойларындағы әдептілік пен 
ахлақи деңгей негізінде өздерінше ең жақсы жолды 
көрсетуге тырысады. 287
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Бірақ, өкінішке орай, бүгінгі күнде рухани қа-
сиеттері әлсіреген көп ата-аналар үйленетін бала-
ларына махаббат пен құрмет, сабыр мен пида-
шылдық сияқты ерекше қасиеттерді үйретудің 
орнына «Байқа! Өзіңді таптатпа! Саған бір сөз 
айтатын болса, әсте сол сөздің астында қалмай, екі 
есесімен қайтар, тойың ең қымбат, ең сапалы жер-
де болсын деп тұрып ал, саған осы жарасады!..» 
сияқты теріс үгіттер айтып, олардың болашақтағы 
бақытты күндеріне у шашады.

Осылай а дегенде, әлі жолдың басында жү-
ректерді жағымсыз ойлармен толтыратын мұн-
дай теріс кеңестер отбасы ошағын енді құрып, 
жандандырудың орнына жастардың әлі бас қоспай 
жатып ажырасуына жол ашады. Отбасы қазіргі 
таңдағы ұрыс-керістер, ашу-ызаға булығу, рухани 
күйзелістер, ақыры ажырасудың бір себебін бұл 
және бұл сияқты теріс ақыл-кеңестердің санада 
қалдыратын іздерінен іздестіру керек.

Алайда, Ислами ғұрып-әдеттеріміздегі бұл 
насихаттардың өзегі өмір мен бақыт сыйлайды. 
Алдымен өзін емес, өмірлік жолдасын ойлайтын, 
менмендікті емес, қамқорлықты үгіттейтін және 
жүректерді махаббатпен біте қайнастыратын мән-
ге ие. Мысалы, салих ата-аналар ұзартатын қыз-
дарына:
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«Қызым! Үйімізден ақ келіндікпен (подвенеч-
ное платье) шыққаныңдай күйеуіңнің үйінен де ақ 
кебінмен шыққайсың...» деп, адалдық пен пидашыл 
болуды үйретіп, қызының жүрегін баратын отба-
сына жылытады. Сонымен қатар өмірдің тосын ащы 
оқиғаларына тап болғанда сабыр сақтауды үйретіп:

«Қызым! Аузыңнан қан келсе, қызылталдың 
шербетін іштім деп ойла!...» деп ақыл айтатын.

Құстардың балапаны қалай өсіп, үлкейгенде 
туған ұясы оған тар келіп, мәжбүрліктен басқа 
таза да ыңғайлы бұтақ тауып, ұясынан кетіп, сол 
ұясындай ұя жасап, өмірін жалғастыратын болса, 
дәл сол сияқты рухани бай отбасылардан шыққан 
жастар да аталарының отбасындағы ыстық орта 
мен сезімдерді жаңа отбасыларында жалғастырады.

Туып өскен отбасы ошағынан шығып, жаңа 
отау құратын жастарға айтылатын насихаттар сол 
отаудың бақытпен жалғасуын қамтамасыз ететін 
ірге тастарындай болмақ. Біз ата-бабаларымыздан 
бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатқан бұл Исла-
ми бақыт әдет-ғұрпын болашақ ұрпақтарымызға 
аса көркем түрде ұластыруға міндеттіміз.

Қане, бәріміз тарих тереңдіктеріне бірге сая-
хат жасап, өмір бойы алғыс айтуға лайық, шексіз 
құрмет көрсетілетін салиха ананың қызына айтқан 
насихаттарын жан құлағымызбен тыңдап көрейікші:



БІР  НАСИХАТ,  МЫҢ  БІР  ҒИБРАТ

290

Үмәмә бинти Харис қызы Үнәсті ұзатқанда оған 
былай деп насихат айтқан болатын:

«Тыңда, балам! Адамның әдептілігіне, тәр-
биесіне, асылдығы мен қасиетіне қарап, насихат 
айтып, ұсыныс жасаудан бас тарту орынды іс 
болса, онда менің де қазір саған насихат айтып, 
ұсыныс жасауымның керегі жоқ еді. Бірақ наси-
хат білген адамның есіне салу, білмегенге де 
білдіріп, үйрету деген сөз. Сондықтан ақыл-кеңес 
әркімге де пайдалы.

Қызым! Егер қыз бала ата-анасының бай-
лығынан күйеуге мұқтаж болмағанда, сенің еш-
кімге мұқтаж болмауың керек болар еді. Бірақ 
олай емес, еркектер біз үшін, біз еркектер үшін 
жаратылғанбыз. 

Қызым! Сен ата-анаңның үйінен, туып өс-
кен ұяңнан шығып, білмеген және қазірге дейін еш 
үйренбеген жат адамның үйіне бара жатырсың.

Олай болса, сол адамның разылығын көздеп, 
қызметшісі сияқты бағын! Сонда ол да саған 
құл болады. Сені сүйіп, разы қылу үшін қолынан 
келген әр нәрсені істейді.

Саған қазір он нәрсе айтамын. Бұларды 
жаттап алып, қажетінше амал ет. Сонда күйе-
уіңмен көркем қатынасуға қол жеткізесің:
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1. Саған ішіп-жейтін не әкелетін болса, оны 
жан-тәніңмен қабылда.

2. Бұйырғандарын жасап, тыйғандарынан бас 
тарт. Сөзін тыңдап, оған бағын.

3. Үсті-басың мен үйіңді таза ұстауға көңіл 
аудар.

4. Күйеуің көргенде не иісін алғанда жиірке-
нетін нәрселерден сақтан. Өзіңнен жиіркендіріп, 
күйеуіңнің көзінен де көңілінен де құлап қалма.

5. Күйеуің ұйықтайтын, тамақ ішетін 
уақыттарға назар аудар! Яғни бұларды қай уа-
қытта істейтін болса, сол уақыттарда та-
мағы мен төсегін дайындап қой! Өйткені аш-
тық адамның қызуын көтереді, ұйқысыздық 
ашуландырады.

6. Күйеуіңнің малын қорғап, ысыраптан һәм 
оның жойылуына жол беруден сақтан!

7. Күйеуіңнің абыройын көз алдыңда ұстап, 
оның туысқан-туғандарына құрмет көрсет!

8. Ешбір істе оған қарсы келме!

9. Отбасыңның сырын ешкімге айтпа! Егер 
күйеуіңнің әміріне бағынбасаң, саған кек сақтап 
қалады. Ал оның сырын паш етсең, оның қаһары-
на тап боласың.



БІР  НАСИХАТ,  МЫҢ  БІР  ҒИБРАТ

292

10. Қызым! Күйеуің мұңлы болған кезде 
сен әсте шаттанып, қуанба! Ол шаттанып, 
қуанған кезде сен де еш мұңлы болма!1».

Бұл құнды насихаттарды кішкене ашып айта-
тын болсақ:

Аллаһ Тағаланың жаратылыс арасына қойған 
тепе-теңдік себебінен әйелдер де, еркектер де бір-
біріне мұқтаж. Бір-бірін толықтыратын жараты-
лыстар. Адам нәсілінің, сондай-ақ өмірдің жалға-
суы әйел мен еркек арасындағы бұл мұқтаждыққа, 
яғни отбасының бақытына байланысты. Аллаһ 
Тағала еркектерді әйелдер үшін, әйелдерді де ер-
кектер үшін бақыт пен тыныштықтың көзі етіп 
жаратқан және қоғамның жалғасуы мен бақытын 
бұған тәуелді етіп қойған.

Олай болса, бұл екі жыныс арасында тыныш-
тық пен бақытқа жету үшін құрылатын ұя қандай 
негіздер мен ережелерге бағына отырып, құрылуға 
тиіс?

Бұл мәселеде ең көп бағынуды қажет ететін 
негіз – Аллаһ Тағаланың әмірлері мен тыйымда-
рына бағыну. Өйткені, бақытқа кенелтетін Аллаһ 
Тағаланың өзі. Отбасылар қаншалықты Аллаһ 

1. Меһмед Зиһни Әфәнді, Мешһұр Кадынлар, I, 52-53.
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Тағаланың әмірлері мен тыйымдарына бағынатын 
болса, соншалықты бақыт пен тыныштыққа ке-
неледі. Сондықтан ерлі-зайыптылардың өмір бойы 
Аллаһ Тағалаға деген «құлдық» міндеттерін ұмыт-
пауы керек. Тіпті, үйленуге бұл құлдық міндеті мен 
санасының бір бөлшегі ретінде қарап, сол бойынша 
ұстану керек.

Отбасындағы ерлі-зайыптылардың бағынуға 
тиіс ең маңызды мәселелердің екіншісі – ер мен 
әйелдің өз міндеттері мен жауапкершіліктерін са-
насына ұялатуы. Екі жақ өз мойындарындағы 
міндетті білсе, сол бойынша отбасында үйлесімдік 
пен тәртіп орнап, жалғаспақ. Егер жұбайлардың 
біреуі өз міндетін тәрік қылып, не немқұрайды 
қараса, не болмаса шегінен шығып, жұбайына 
зұлымдық көрсете бастаса, бұл отбасының тыны-
шы кете бастайды. Отбасының ең үлкен дұшпаны – 
түсінушілік пен пидашылдықты әрқашан жұбайы-
нан күту. Әркім өз шамасынша түсініп, пидашыл 
болса, отбасы деген бұл ұлы құрам тек отбасы 
мүшелерінің емес, айналасының да бақыт көзіне 
айналады.

Отбасының ең үлкен мақсаттарының бірі – 
Ислам жаратылысы бойынша туған нәрестелер-
ді жақсылықпен жабдықтап, ізгілікті бойлары-
на дарытып, салих және салиха нәсілдер ретінде 
өсіру. Ата-ананы ойландырып, уайымдауы керек 
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болған ең маңызды мәселе – балаларының рухани 
болашағы. Балалар, әсіресе, балалық пен балиғат 
жасқа толған шақтарында ата-ананың рухани қол-
дауы мен тәрбиесіне мұқтаж. Бұл тәрбиені көркем 
түрде беріп, арттарына салих және салиха перзент-
тер қалдыра білген ата-аналар үшін мына хадис 
шәриф қандай жақсы сүйінші:

«Аллаһ Тағала жәннатағы салих құлының 
дәрежесін көтереді. Құл таңырқап:

– О, Раббым! Менің дәрежемді қандай се-
беппен көтердің? – деп сұрайды.

Аллаһ Тағала:

– Балаңның сен үшін жасаған истиғфары/
кешірім сұрауы мен дұғасы үшін...– дейді» (Ахмед, 

II, 509; Ибн Мәжә, Әдеп, 1).

Ал, бұған қарама-қарсы түрде балалардың ру-
хани жетілулеріне немқұрайды қарап, соның сал-
дарынан балалар теріс жолға түскен болса, қиямет 
күні сол балалар ата-аналары туралы Аллаһқа ша-
ғымданатын болады.

Аят кәримәда:

«Ей, иман келтіргендер! Өздерің мен отба-
сыларыңды оттан қорғаңдар...» делінген (Тахрим, 6).
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Пайғамбар r Мырзамыз бұл аят кәримәға 
анықтама ретінде былай айтқан болатын:

«Оларды (отбасы мүшелерін) Аллаһ сен-
дерді тыйған нәрселерден тыйып, әмір еткен 
нәрселеріне де ынталандырасыңдар. Міне, бұл 
оларды жәһәннамнан қорғау дегені» (Алуси, XXVIII, 156).

Бүгінгі күні, әсіресе, теледидарлардың жа-
ғымсыз бағдарламалары мен ғаламтордағы бұ-
зық сайттары жас буынды нәпсіқұмарлықтың 
тартымдылығы мен қыспағына алып, оның сал-
дарынан елдің мінез-құлқы құлдырағандықтан 
қоғам бейне-бір көкжалдар мекенін еске салады. 
Ақырзамандағы бұл жағдай әсіресе қыз балалар-
дың рухани тәрбиесі мен болашаққа дайындау тұр-
ғысынан өте мұқият маңыздылық танытуды қа-
жет етеді. Өйткені бұл замандағы жағымсыз орта 
мен ата-аналардың рухан һәм ахлақи кемшіліктері 
балалардың тәлім-тәрбиесін теріс жерлерде іздеуді 
тудырады. Дүниеге тән дипломдар мен куәліктер 
және атақ-мәнсап қайғысымен тек сыртқы тұрғы-
дан дамып, өсуге мән беріп, осылай тыныштық пен 
бақытты тұйық көшелерден іздеудеміз.

Алайда, мүминнің ең маңызды тәлім-тәрбие 
кітабы – Құран Кәрім. Жүректер мен сана-сезімер 
алдымен Құран Кәрімнің және оның іс жүзіндегі 
анықтамасы Сүннеттің фәйзі мен руханиятынан нәр 
алып, жетілуі керек.
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Хақ Тағала күллі әлемге рахмет шуағы ретінде 
жіберген Пайғамбар Мырзамызды біз мүминдер-
ге «үсуәтүн хасәнә», яғни «ең көркем әрі теңдесі 
жоқ үлгілі тұлға» ретінде ұсынған. Сондықтан қыз 
балаларымыздың тәлім-тәрбиесінде үлгі тұтар ең 
үлкен көшбасшымыз – Пайғамбар r Мырзамыз.

Осыған орай Мырзамыздың r Фатима ана-
мызды қалай тәрбиелегенін жақсы ұғынуымыз ке-
рек. Отбасындағы адамдар ішінде қызы Фатимаға 
ерекше көңіл бөліп, оны бәрінен әзиз тұтса да, оны 
дүние нығметтерін ең төменгі деңгейде және риязат 
халінде ұстануға ынталандыруы, үнемі тақуа өміріне 
бағыттап, ахірет бақытын ойлауы сияқты жағдайлар 
біз үшін өте маңызды өлшемдер болып табылады. 
Бұл пайғамбари тәлім-тәрбиенің берекетімен болса 
керек, жәннат әйелдерінің ханшайымы Фатима 
анамыз Әһлү Бәйт пен Алтын Сілсіләнің анасы 
болды.

Пайғамбар r Мырзамыз қыз балалардың тәлім-
тәрбиесі туралы былай деген:

«Кімде-кім үш қызына немесе қарындаста-
рына қамқорлық жасап, бағып өсіріп, жақсы 
тәрбие беріп, үйлендірсе және оларға деген ілти-
паты мен жақсылықтарын жалғастырса, ол – 
жәннаттық» (Әбу Дәуіт, Әдеп, 120-121/5147; Термези, Бирр, 13/1912).
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«Кімде-кім екі қыз баласын бойжеткенше 
өсіріп, тәрбиесін берсе, қиямет күні мен ол кісі-
мен бір қатарда боламын» (Мүслим, Бирр, 149).

Бұл хадис шәрифтерде «қыз баланың» айдан 
анық түрде тілге тиек етілуі сол кезеңнің жәһілдік 
ұстанымдарын жою үшін һәм қыз бала тәрбиесі-
нің қоғамның кемелдігі үшін аса маңызды болуын 
білдіру үшін болатын.

Өйткені қыз бала өз басына жеке тұлға емес. 
Ол – жаңа нәсілдің ұясы, мектебі һәм мұғалімі. 
Болашақ ұрпақ салмақты, жетілген салиха қыз-
дардың шапқат пен мархаматқа толы жүректерін-
де бүршік жарады. Егер ата-аналар қыздарының 
рухани қабілеттері мен қасиеттерін дамытпай, 
оларды көшенің ынсабы мен ықпалына қалдырып, 
олардың болашағына немқұрайды қарайтын болса, 
олармен бірге өздерінің болашақтарын да жойған 
болады.

О, Раббым! Бізді Құран мен Сүннеттің 
фәйізі мен руханияты ішінде өмір сүруді нәсіп 
еткейсің! ұрпағымызды да Ислами сұлулық-
тармен әшекейлендір! Оларды ата-аналары-
ның көзінің қарашығы, ақ жүзі мен жүрек қуа-
нышы қылғайсың!

Әмин...





Өкінішке орай, қазіргі таңда үйленетін адамдарға 
қойылатын талаптар мен шарттарда дүниелік 

мүдделер алда тұр. Алайда, Пайғамбар r 
Мырзамыз:

«Діні мен ахлағын ұнатқан адамдарың сендерге 
келсе, қызыңызды оған некелеңіздер! Егер олай 

істемесеңдер, жер бетінде фитнә мен бұзақылық 
шығады (яғни отбасы деген қасиетті ошақ пен 

оған байланысты қоғам зиян көреді)» деп ескерту 
жасаған әрі бұл сөзін үш рет қайталаған.

таңғажайып  мәһір





ТАҢҒАЖАЙЫП  МӘҺІР

Жаратылыс хикметтері бойынша әйелдер ұлы 
міндет болған аналық қажет еткен ерекше сезім 
тереңдігімен жабдықталған. Сондықтан олар өте 
сезімтал, нәзік жаратылыс болып табылады.

Физикалық болмыстары еркектерден төмен, 
әлсіз. Қоғам өмірінде еркек сияқты төзімді, қуатты 
емес. Күн көру тұрғысынан көбіне күйеулеріне 
тәуелді болып күн кешеді.

Сондықтан некенің руханияты аясында заңды 
түрде отбасының іргесі қаланарда әйелдердің бұл 
әлсіздіктеріне бола Аллаһ Тағаланың оларға деген 
ерекше де арнайы сыйы ретінде «мәһір» алу құқы-
ғы берілген. 301
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Мәһір – әйелге үйленгісі келген еркектің сол 
әйелдің өзіне әйелдің қалауы бойынша өз мүм-
кіндіктеріне қарай төлейтін «үйленудің кепілдеме-
сі немесе сыйы» ретіндегі төлемі. Әйел бұл мәһір-
мен ажырасу немесе өлім сияқты жағдайларда бел-
гілі бір уақыт болса да өз қажеттіліктерін қамтама-
сыз етеді.

Мәһір – қалыңмал емес. Өйткені қалыңмал 
әкесіне немесе қайынжұртына төленсе, мәһір әйел-
дің тіке өзіне төленеді. Әсілінде Исламда қалыңмал 
деген нәрсе жоқ.

Мәһір – заттық һәм дүниелік кепілдеме. Бірақ 
барлық адамдардың негізгі де ең үлкен қажеттілігі – 
ахіретте пайда беретін рухани кепілдеме.

Заттық тұрғыдан мәһірді төлеудегі мақсат –, 
әйелдің рухани болмысы мен өмірін, абыройын 
қорғау, яғни ар-намысы мен әйелдік қасиетін 
қорғау. Сондықтан Пайғамбар r Мырзамыз 
мүмкіншілігі болғандардың некеде заттық һәм 
рухани мәһірлер беріп, әйелдердің ақысын толық 
табыстауға кеңес берген. Бірақ заттық тұрғыдан 
шарасыздық жағдайында жан дүниесі қабылдай 
алатын әйелдерге де дүниелік пайдадан гөрі ахірет-
тік пайданы көздеп, ахіреттік табысқа жеткізетін 
мәһірге разы болуларын насихаттаған.
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Асрұ саадатта болған мына оқиға бұл жағдайға 
қандай жақсы мысал болады:

Әйелдің біреуі Пайғамбар r Мырзамызға 
жүгініп,  өзін «һибә/сый» ретінде беріп, онымен 
үйленгісі келгенін айтты. Аллаһ Расулы бұл ұсы-
нысқа жауап қайтармай, үнсіз қалды. Сонда 
қадірменді сахабалардың біреуі тұрып, әйелге үй-
ленетінін айтты. Пайғамбар r Мырзамыз сол 
сахабаға қарап:

– (Мәһір ретінде) бере алатын нең бар? – 
деп сұрады.

Сахаба:

– Еш нәрсем жоқ!.. – деді.

Расулұллаһ r:

– Бар, жай бір сақина болса да тауып әкел! 
– деп бұйырды.

Әлгі сахаба барып, біраздан кейін қайтып келді:

– Уаллаһи, таба алмадым. Еш нәрсем жоқ, 
жай бір сақинаның өзі де... Бірақ мына киімім бар, 
жартысы оныкі болсын, – деді.

Сонда адамның белінен жоғарысын жабатын 
киімі де жоқ болатын. Пайғамбар r Мырзамыз:
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– Бір ғана киіміңмен не істей аласың?! Оны 
сен кисең, әйелге түк қалмайды, ол кисе, саған не 
қалады?! – деді.

Адам отырып қалды. Біраз уақыт отырған соң 
түрегелді. Пайғамбар r Мырзамыз оны қасына 
шақырды. Оған:

– Жадыңда Құраннан не бар? – деп сұрады. 
Ол:

– Мына сүре мен мына сүрелер бар – деп 
жаттаған сүрелердің бәрін айтып өтті. Сонда Аллаһ 
Расулы r:

– Құраннан жаттағандарыңа бола оны 
саған некеледім, – деді (Бұхари, Никәх, 49).

Бұл қиссадан алынатын екі маңызды сабақ бар:

Біріншісі – әйел сахабаның Аллаһ Расулына 
деген махаббаты мен тәуелділігі, сондай-ақ тәсі-
лімияты/берілуі. Өйткені бұл махаббат пен тәуел-
ділік оны ешқандай заттық пайда күтпей, өзін 
Аллаһ Расулына «һибә/сый» ретінде табыстауға 
апарған болатын.

Аллаһ Тағала тек Расулұллаһқа r тән жағдай 
етіп, өзін Пайғамбарға r һибә қылған әйелдерге 
үйленуге рұқсат берген болатын. Бұл туралы аят 
кәримәда былай бұйырылған:
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«Ей, Пайғамбар! Мәһірін берген әйелде-
ріңді Аллаһ саған нәсіп етіп, олжаға түскен 
әйелдерден өзің меншіктенгеніңді (күңдеріңді), 
әкеңмен бір туған ер-әйелдік, шешеңмен бір 
туған ер-әйелдік өзіңмен бірге қоныс аударып 
һижрат қылған қыздарын (некеленуіңе) саған 
халал еттік. Сондай-ақ егер бір мүмин әйел өзін 
пайғамбарға бағыштаса, пайғамбар оны алғысы 
келсе, оны өзге мүминдер емес, тек саған ғана 
(некеленуіңе) халал еттік...» (Ахзаб, 50).

Бұл аят кәримә бойынша өзін Аллаһ Расу-
лына r һибә/сыйлай алатындай Оны қатты сүйген 
бұл әйелдің ұсынысына Аллаһ Расулы үндемеген 
болатын. Әрине, Ол сол әйелдің сезімтал жүрегін 
ауыртпау үшін үндемеген болатын.

Пайғамбар r Мырзамыздың үнсіз тұрып қал-
ғанын байқаған сахабаның бірі Аллаһ Расулынан 
рұқсат сұрап, көңілі ұлық әйелге үйленбек болды. 
Бұл жерде тағы бір айта кететін жайт – сол көңілі 
ұлық ханым Пайғамбар Мырзамызға қандай үлкен, 
қандай күшті тәсілімиятпен берілгені де байқалады. 
Өйткені ол Аллаһ Расулының өзгеге рұқсат беріп, 
оны ынталандыруын өзі үшін бұйрық деп қабылдап, 
ақыры, бұл кедей сахабаға үйленуге разы болды.

Бұл қиссадағы екінші маңызды сабақ – бұл 
әйелге үйленуге талап қойған адамның дүниелік 
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тұрғыдан еш нәрсесі болмауы. Тіпті, жай сақина-
ның өзіне де ие емес-ті...

Заттық тұрғыдан осыншалық қиыншылықта 
болған адамға үйлену әйел үшін, тіпті, бүгінгі 
күнде «ақыл мен қисынға жатпайтын» іс сияқты 
көрінеді. Өйткені, бүгінгі күнде барлық адамдар 
өз дүниесі мен өмірін кепілдеме астына алғысы 
келеді. Үйі, көлігі, табысы жақсы болмаған еркек 
қаншалықты салих, ізгі жан болса да, барған көп 
есігінен бос қайтып жатыр. Алайда, Пайғамбар r 
Мырзамыз:

«Діні мен ахлағын ұнатқан адамдарың сен-
дерге келсе, қызыңызды оған некелеңіздер! Егер 
осылай істемесеңдер, жер бетінде фитнә мен 
бұзақылық шығады (яғни отбасы деген қасиетті 
ошақ пен оған байланысты қоғам зиян көреді)» 
– деген.

Сонда қадірменді сахабалар:

– О, Расулұллаһ! Егер ол адам кедей әрі тексіз 
(ешкімі жоқ, ғаріп не белгілі бір тектен келмегені 
білінсе) болса ше? – деп сұрады. Сонда:

«Діні мен ахлағын ұнатқан адамдарың сен-
дерге келсе, қызыңызды оған некелеңіздер! Егер 
осылай істемесеңдер, жер бетінде фитнә мен 
бұзақылық шығады (яғни отбасы деген қасиетті 
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ошақ пен оған байланысты қоғам зиян көреді)» 
– деп, бұл сөзін үш рет қайталады1.

Демек, үйлену мәселесінде алға қойылатын 
алғашқы шарт – «діндарлық» екен. Расында 
Аллаһ Расулы r да қызы Хазіреті Фатиманы c 
Хазіреті Әлиге t некелерде діндарлық пен көр-
кем ахлақтың заттық мүмкіншіліктерден маңыз-
дырақ екенін өзі тура ұстанып, көрсеткен болатын.

Қиссада әңгімесі айтылған әлгі мүбәрак ханым 
сахаба да болашақтағы күйеуінің кедейлік пен ауыр 
жағдайда екенін біле тұра, оған үйленуге разы бол-
ған. Өйткені үйленетін сахаба Құран Кәрім оқи 
алатын болып, онысын да өзіне үйретуге келіскен 
болатын. Яғни, ол ханым сахаба өзін дүниелік тұр-
ғыдан емес, ахірет тұрғысынан кепілдемеге алудың 
қайратында болатын.

Өйткені ол мүбәрак ханым дүниенің жалған 
екенін, бұл дүниеде рахат өмір сүрсе де, ақыры өзін 
өлім мен ахіреттің күтіп тұрғанын шын білетін. Ахі-
рет жұртында өтетін тек ақша иман мен салих амал. 
Бұл ханым сахаба да алдымен ешқандай дүниелік 
мүдде күтпей, көздемей, өзін Аллаһ Расулына сыйға 
тартуды ойлап, артынан Оның ишараты бойынша 

1.  әш-Шәйх Мансур Әли Насыф, әт-Тәжүл-Жәми лил Ұсул фи Әхадисир-Расул, 
Мысыр, 1961, К. Никәх уәт-Талақ уәл-Иддәт, II, 284.
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ешқандай зат сұрамай, Құран үйренуді мәһір ретін-
де қабылдаған болатын.

Тән рахаты мен нәпсіқұмарлық шенберінде өмір 
сүруді аңсағандар бұл әйелдің неке кезінде көрсет-
кен пидашылдығы мен тәсілимят түсінігіне таңырқап 
қараулары, еш түсініксіз деп бағалаулары мүмкін. 
Өйткені қазіргі таңда, әсіресе, рухани құндылық-
тар құздан құлағандай болып, кейбір теріс ұғымдар 
мен ұстанымдар қоғам ортасынан орын алып, етек 
жайған. Сондықтан пидашылдық ұмытылып, тіпті, 
ондайды ақымақтық деп бағалайтын кез болды. 
Осылай руханияттан аулақ және материалист не-
гіздерге сүйенген сана-сезімнің ахірет бақыты тұр-
ғысынан дұрыс үкім беруін күту қиын.

Екіншіден, мысалымыздағы сахаба әйел көр-
сеткен абзалдыққа қарап, барлық әйелдер мен 
қыздардың мәһір сияқты ең маңызды қақтарының 
біреуінен бас тартуларын күту дұрыс емес. Расын-
да, Хазіреті Омардың t кезінде іске асқан мына 
бір оқиға бұл мәселеге басқа бұрыштан қарауды 
қажет етеді:

Хазіреті Омардың халифалық кезінде әйел-
дердің өте көп мөлшерде мәһір талап етулері 
себебінен көп адам үйлене алмай жүрген. Бұл ту-
ралы шағымдардың көбеюіне байланысты халифа 
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Хазіреті Омар заң шығаруды ойлап, Расулұллаһтың 
мінберіне шығып:

– Қарап отырсам, әйелдер өте көп мөлшерде 
мәһір сұрап жатыр. Бұл үйлену ісін тығырыққа 
тірейді. Мен мәһірдің 400 дирһәмнен көп болуын 
дұрыс емес деп бағалаймын!.. – деді.

Хазіреті Омар t әлі сөзін аяқтамай тұрып, 
жамағаттың арасынан Құрайштық бір әйел орны-
нан тұрып:

– Ей, Халифа! Сенің бұған қақың жоқ! Аллаһ 
Тағала Құран Кәрімінде мәһірдің жоғары шегі 
үшін еш нәрсе белгілемеген. Олай болса, сен қалай 
әйелдер алған мәһірді 400 дирһәммен шектемексің?! – 
деп қарсылық білдіріп, мәселеге байланысты мына  
аят кәримәні  оқыды:

«Егер бір әйелді қоя беріп, орнына басқа 
бір әйел алмақ болсаңдар, оған (алдыңғы әйелге) 
қантарлап (жүк-жүгімен мәһір) берген болсаңдар 
да, одан ешнәрсені қайтарып алмаңдар. Оған 
жала жаба отырып, һәм әшкере күнә істей 
отырып, оны алмақсыңдар ма?» (Ниса, 20).

Әйелдің бұл орынды қарсылығы мен аят кәри-
мәдан келтірген дәлел Хазіреті Омарды істеген 
қателігінен қайтуына жеткілікті болды. Қайтадан 
мінберден мына тарихи үндеуін жасады:
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– Аллаһым! Мені кешіргейсің! Барлық адам-
дар Омардан да ғалым!.. Ей, адамдар! Мен сен-
дерге 400 дирһәмнен артығына тыйым салған 
болатынмын. Енді қалаған қалағанынша мәһір бере 
алады» (Ибн Хажар, Мәтәлиб, II, 4,5).

Бұл қиссада Хазіреті Омардың t иләһи 
шектеулер мен бұйрықтарға деген сезімталдығы 
мен ұқыптылығы да алғыс айтуға тұрарлықтай. Ол 
қалын жамағат алдындағы қателігін түзетуді өркө-
кіректік мәселесіне айналдырмай, Аллаһ Тағала-
ның үкіміне шын жүрегімен мойынсұнған болатын.

Қорыта айтқанда, мәһір мәселесінде ең төменгі 
шегі болмағанындай жоғарысына да ешқандай 
шек жоқ. Қалаған әйел қалағанынша мәһір талап 
ете алады. Қалаған әйел ең басында келтірілген 
мысалдағыдай, тек ахірет табысын мәһір ретінде 
талап ете алады.

Сонымен қатар, алғыс айтарлық тағы бір 
жағдай – бүгінгі күнде көптеген қыз балаларымыз 
некелерінде дүниелік мал-мүлікке мән бермей, аз 
ғана дүние мүлікке қоса қажылық пен ұмраға керек 
болатын қаражатты мәһір ретінде сұрап жатыр. 
Осылай өздеріне берілген бұл құқықты рухани 
табысқа айналдырудың парасаттылығын көрсетіп 
жатыр.



ТАҢҒАЖАЙЫП  МӘҺІР

311

Аллаһ Тағала жүректерімізді әр түрлі шай-
тани һәм нәпсілік уәсуәсәдан/азғырудан қор-
ғасын! Бізді жан дүниесінде еш уайым-қайғы 
болмай, жан-тәнімен иләһи бұйрықтарға тәсі-
лім болған құлдары қатарынан жазсын! Өзінің 
құзырына тап-таза ұжданмен баруымызды нәсіп 
етсін!

Әмин...
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