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Барлы оры мен  ны «ештіктен» т ратын
сансыз мал атты жотан бар еткен;
Бізді аысыз, яни ешандай  н тлемесек те
сансыз жаратылыс ішінде болмысты е ардатысы
– «адам» ретінде жаратып, ерекше сыйа блеген;
Тура жола бастаушы кітаптар мен пайамбарлар
жіберіп, бізді аиат пен жасылыа баыттаан;
Пайамбар м рагері алымдар мен даналар керуені
арылы рухани кемелдікке жетелеушілер тізбегін
#збей жаласуын н$сіп еткен;
Біз, д$рменсіз  лдарын иманны шаттыымен,
тыныштыымен ризытандыран Алла& Таалаа
сансыз ш#кір мен хамд-мада болсын!
Адамзатты имансызды пен наданды т#негінен
 тарып, м$гі баыт н рына бленуіне себепші
болан
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Ɔ /к#ллі $лемге рахмет деген ерекше

асиетімен $лемдерге мейірім-шапаат тккен;

Д#ниеде тедесі жо #лгі т тар т ла, е лы
стазымыз, т$рбиешіміз, жол крсетушіміз;
О д#ниеде шапаатшымыз, $лемні м$гі матанышы Хазіреті М хаммед М стафаа, Оны
отбасы мен сахабаларына сансыз салауат пен с$лем
болсын!
рметті оырмандарымыз!
Ха жолына ызмет етіп, Исламны) *демілігін,
хал мен сырларын к0)ілдерге жеткізетін шы2армалар2а, с0зсіз, *р салада мтажды бар. 5сіресе, руханият
саласында... 9йткені, к;німізде *лемді шарпы2ан рухани
ашты пен рухани тойымсызды шырау шекке жеткен.
Сондытан діни ж*не рухани ызметтерге олдау жасау
мен к0)іл аудару керектігі айын байал2андай.
Осы2ан орай Алла< сыйла2ан аыл мен к0)іл арылы 0мір, д;ние-м;лік ж*не уаыт сияты ны2меттерді
Алла< разылы2ы ба2ытында олдана отырып, ахірет
азы2ына ай-налдыруымыз ажет.
Бл ажеттілік ше)берінде Ислам ;шін жасалатын е) ма)ызды ызметті) бірі – адірменді сахабалар
мен Ха достары 2ып, 0мірлеріне ту етіп стан2андай
стану2а тырысып, сенім мен лшылы, арым-атынас
пен мінез-лы кемелдігімен толы іске асыра білу.
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Біра ондай тл2алы пен ж;ректі к0рсете білу
;шін, *лбетте, оларды) сипаттары мен ерекшеліктерін,
к0ркемдіктері мен аса негіздерін білу – басты шарт.
Бны ж;зеге асыру ;шін аз болса да д*некер бола
білу ниетімен жазыл2ан «Ха достарыны #лгілі
ахлаы» атты шы2армамызда лы дініміз Исламны)
бізді жеткізуді ала2ан н*зіктік, сыпайылы, жмсаты, ак0)ілділік пен п*к сезімні) алыптасуы сияты
асыл асиеттерімізді) басты негіздерін Исламны) лы
тл2аларыны) 0мірлерінен ;лгі ретінде с0зіміз жеткенше
сипаттап жазу2а тырысты. олы)ызда2ы бл кітап
шы2армамызды) бірінші б0лімін райды. Осы ба2ытта
жазыл2ан екінші б0лімін амтитын маалаларымыз бдан кейін жары к0рмек. Олар «Ха достарыны #лгілі
мінез- лы» атты кітабымызды) екінші томы болып
басылып, оырмандарымыз2а сынылады.
мытпайтын та2ы бір жайт – адам к0ркем мінезлымен «адам» болады. Мінез-лы 0лшемдері тек
адам2а 2ана т*н. Сондытан к0ркем мінез-лытан ада
ал2ан адам келбеті адам болып к0рінсе де, аиатында
талай жан иесінен де т0мен д*режеге т;сіп, 0з 0міріне
зиян келтіріп, ар-намыс, *дір-асиетін тапта2ан болып
есептеледі. Тосан ауыз с0зді) тобытай т;йіні – адамды
танытып адам еткен, н*тижесінде «жаратылысты) е)
ардатысы» сипатына жеткізген сыр – 2ашытыпен
орындал2ан, иман аясында тынышты тапан ж*не жан
иелеріне та)дай атыр2ан к ркем мінез.
7
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К0ркем мінезді) негізі *р м*селеде депке мойынсну. Ал *деп – адам екендігімізді) ай2а2ы, к0)ілдерді
рахаттандыратын г;л иісі сияты. Жпар иісті) м;минні) к0)іл к;йіне жасы *сер етіп, 0міріні) *р кезе)інде
сезілуі ажет. Бл жа2дай иманны) кемелденгендігіні)
де белгісі.
Расында Ха достарыны) 0кілі ретіндегі Хазіреті
Мулн:
“Аылым ж#регімнен: «иман дегеніміз не?» – деп
с рады. Ж#регім аылымны  лаына иіліп: «иман
$дептен т рады!» – деді”.
лы дініміз Исламны) *рбір а2идасы – 0мірімізде
к0рініс тапан к0ркем ахлатан тратын мінез-лыты *семдіктер тізбегі. Пай2амбарымыз r:
«Мен кркем мінезді кемелдендіру #шін жіберілдім» – деп бйырады (Муатта , Хсн;л хл, 8).
Я2ни, Пай2амбарды) мрагері 2алымдар мен даналарды) барлы халі мен іс-*рекеттері біз ;шін к0ркем
ахла та2лымы. анша руханият майталмандары тасаввуфты «к ркем мінез бен дептен трады» деп т;сіндіреді. Тасаввуфты) ал2ашы саба2ы – «ренжітпеу»,
со)2ы саба2ы – «ренжімеу» екенін айтады.
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Ха достары – Хазіреті Пай2амбар мен Оны)
сахабаларын к0ру ны2меті н*сіп болма2андар ;лгі-0неге
алатын ерекше тл2алар. Оларды) мейірім тілімен
к0)ілдерді жандандыр2ан ;гіт-насихаттары Пай2амбар
бла2ынан с;зіліп келген руханият шытарындай.
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Шынында да олар з;<д (ж;ректе д;ниеге деген
ешандай ызы2ушылыты) болмауы) пен тауа жолында шын ж;ректен іс-*рекет кемелдігіне жеткен, т;йсік пен ол амты2ан б0ліктерді екі д;ниені ойлау2а дейін
ке)ейте отырып, иман л*ззаты мен сезім т)2иы2ына
ауышан.
Барлы к;ш-жігерлерін адамзатты жа2ымсыз
*рекеттерден, жа2ымсыз ылытар мен н*псі апанынан тару жолында жмсау арылы кемел де)гейдегі к0ркем мінезге, я2ни рухани баю мен ізгілік
шы)ына жеткізе білген 2алым, ариф, салих ж*не кемелденген ха достары.
Бл ха достары д;ниеден 0тіп кетсе де мытылмайды. С;йгендеріні) к0кейінде 0мір кешіп, тура жол2а жетелей береді. 9йткені Алла< Та2ала сондай лдарын с;йген ж*не н*сіпті к0)ілдерге оларды) с;йіспеншілігін сыйла2ан. Олар туралы ран К*рімде:
«Иман келтіріп, ізгі іс істегендерге келер болса",
олар #шін те мейірімді Алла& (0згелерді) к0)іліне)
с#йіспеншілік дарытады» – делінген (М*рй*м, 96).
С;йіспеншілік...
Е) шынайы с;йіспеншілік – магнит сияты талай
к0)ілдерді 0зіне баура2ан к0)іл махаббаты.
Саралап арайтын болса, ожа Ахмет Яссауиды), Шах Нашиб*ндиді), М*ул*н*ні), Юнусты),
N;дайыны) кесенесіне к;нделікті келіп-кетіп жатан
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адамдарды) саны бл м*селені т;сінуге жеткілікті мысал емес пе?
Мына ои2а бл аиатты тамаша т;сіндіреді:
Аббас халифасы 'арун Рашит Ракка аласында
д*улеті мен шен арасында басарып тр2ан кезі болатын. Бір к;ні ол жерге Абдлла& бин М#брак келеді.
Барлы ала тр2ыны оны арсы алу ;шін ала сыртына шы2ады. Халифа бейне бір ;лкен алада жал2ыз
ал2андай болды. Бл к0ріністі терезеден к0ріп тр2ан
Nарун Рашитті) бір к;)і:
– Бл не н*рсе? Не болып жатыр?– деп срады.
Ол жердегілер:
– Хорасаннан бір 2алым келді. Есімі Абдлла<
бин М;б*рак. Халы оны арсы алуда» – дейді. Бны
естіген к;):
– На2ыз патшалы, міне, осы! Nарундыкі патшалы емес! 9йткені Nарунны) патшалы2ында *скерлер нсамайынша жмысшыларды) 0здері бір ара2а
жиналмайды», – дейді.
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Шынайы патшалы, міне, осы... 9йткені, материалды патшалытар айткен к;нде де бір к;ні жо
болып кетеді. Біра, рухани патшалы 0лімнен кейін
де сол беделімен жал2аса береді. Адамзат сондай к0)іл
слтандарына *рашан мтаж, оларды іздейді ж*не
оларды) берекелі іздерімен ж;реді. >асырлар бойы
ожа Ахмет Яссауи, Абд;ллкадир Г*йлани, Баха;ддин
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Нашиб*нди, Юнус 5мре, М*ул*н* сияты баса да
Ха достарыны) махаббат бла2ы к0)іл тілдеріне деген
са2ыныш пен байланысты) себебі де, міне, осында.
Бл лы патшалыты) сыры, к;м*нсіз, Ха достарында2ы рухани тартымдылы пен махаббат. Сондай-а
бл тл2аларды) ерекше асиеттері. Мысалы,
Ф*н* фир-Расул, я2ни Расуллла< махаббатында
баыт пен тынышты тауып, 0з болмыстарын Хазіреті
Пай2амбарды) 2ашыты2ымен жойып, ф*ни бол2ан
Ха достары н*псілері мен алаулары туралы *)гіме
оз2амайды. Олар бір сырнай сияты ішкі *лемін Хатан алыстататын *р н*рседен босатандытан оларды)
ділі мен тілінен шыан барлы с0з бен с*улелер мінезлымен безенген Пай2амбарларды) тынысыны) бір
;лесі. Оларды) ж;ректері Ха пен аиат нрлары ша2ылысан тны, таза айна сияты. Пай2амбар с0зімен
айтар болса
«...Алла& Таала оларды еститін  лаы, кретін
кзі, стайтын олы, ж#ретін аяы, сезінетін ж#регі
ж$не сйлейтін тілі болады» (Бхари, Риа, 38).
Оларды) к0)іл *лемдері Алла< Та2аланы) к0ркем есімдеріні) ерекше бір к0рініс табатын орны.
Раббымызды) ран К*рімде к0п айталан2ан
«Рахман» мен «Рахим» есімдері оларды) к0)ілдерінен
барлы махлатты амтитын мейірім ретінде к0рінеді. Жаратушыны) жмсатыпен, мейірім назарымен
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малата арау кейпі 0мірлеріндегі айнымас ;рдіс
болып келген.
Халлаж Мансур ;стіне тас жаудырылып жатан
кезді) 0зінде:
«Уа, Раббым! Менен брын мына ма2ан тас латырып жатандарды кешір!» – деген екен.
Ол Ха достары Ха Та2аланы) « ĳƫ ęƇ đƆ ĤŽ ÒƆ *л-Афу» сипатынан, я2ни кешірім ету ерекшелігінен ;лес ал2ан ж*не
бны 0здері ;шін таби2и сезім к;йіне келтірген.
Хатем +сам Хазіреті жанында алауынан тыс жел
шы2арып ой2ан она2ын ята алып ренжімесін деп,
біраз уаыта дейін ла2ы нашар еститін адамша к;н
кешіпті. Сондытан «5сам, я2ни са)ырау, естімейтін»
деген лаап атпен аталып кеткен. Ол Ха Та2аланы) «С*тт*р;л-юб», я2ни кемшіліктерді жасыратын
асиетін 0з бойына дарытып, бл к0ркем есіммен ерекше
0мір с;рген.
Мулн Жлл#ддин Руми шынайы иман ;ндеушісі, к;ллі адамзатты) дертіне ортатасан ж*не
к0)іл т*уібі бол2ан. Оны) ил*<и сыр мен даналыа толы «М$сн$уи» атты уа2ызнамасы жеті 2асырдан бері
жол сілтеуші ретінде 0мірше)дігін сатап келеді.
Ха Та2аланы) к0ркем есімдерінен ерекше н*сіп
ал2ан Хазіреті М*ул*н*ні) мына бір жа2дайы андай
0негелі:
12
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М*ул*н* бір к;ні та)2алып ара2андарды) к0зінше
алапес ауруына шалдыан адамдар шомылып жатан
ауыз2а т;скен. Ол Алла<ты) *лсіз лдарын мейірім
мен жанашырлы анаты астына алып, оларды рухани
емдеп жбатан. Малата Алла<ты) мейірім назарымен ара2ан ол Ха досыны) к0)іл *лемі, жан д;ниесі барша адамзатты) баыт пен шипа тапан рухани
сауытыру орталы2ы іспеттес к;йде бол2ан.
Ба&а#ддин На"шибнди Хазірет сопылы жолды
стан2аныны) ал2ашы жылдарында ауру мен мтаж
адамдар2а, иесіз, жаралан2ан хайуандар2а ызмет
к0рсетіп, тіпті жеті жыл бойы адамдарды) ж;ретін
жолын тазалап, 0те керемет де)гейдегі жаратылыса
ызмет к0рсету 0мірін 0ткізген. К0)іліндегі «ештікті)»
шы)ына жеткен сезімін
2лем бидай, мен сабан
2лем жасы, мен жаман...
– деп жеткізген. Е) жо2ары рухани л*ззат рахатына
осы ызметтері кезінде жеткенін айтады.
+бу Ханифа Хазірет басшылыта отыр2ан халифаны) алауы бойынша ижти<ад жасамай (;кім шы2ару), Ба2дат азысы ызметінен бас тартып, т;рмені
та)да2ан. Осылайша 0з басын атерге тіксе де, аиат
пен *ділетті орнатуды) ерекше ;лгісі бол2ан.
Ахмет бни Ханбл Хазіреті «ран махлу па,
махлу емес пе?» – деген пікір-таласында мемлекет
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басшыларыны) ыспа2ына шыдап, аиаттан бас тартпай, зындан2а амалып, злымдыа шырау2а разы
бол2ан.
орыта айтанда, иманны) к*мілдігі мен шы)ы
жайлы келтірілген барлы бл мысалдар Хаты) досты пен жаынды2ына баламалан2ан махшарды) ;рейі
мен ай2ысынан азат етілген сол бахтияр лдарды)
;лгілі де 0негелі мінез-лытарынан ша2ылысан к0п
мысалдарды) кейбіреуі 2ана.
Егер бізде Алла< Та2аланы) с;йікті лдары
*улиелерге деген с;йіспеншілігіміз болып, ахіретте олармен бірге бір жерде жиналуды армандаса, оларды)
к0ркем мінез-лытарынан ;лгі алу2а тырысуымыз
керек. 9з тіршілігімізді ;немі оларды) іс-*рекеттерімен
таразылап, оларды іс-имылдарымызды) 0лшемі деп
оларды) к0)іл пішінінен ;лгі алу2а тырысу –м*)гілік
баыт кепілі.
олдары)ызда2ы арапайым шы2армамен т;сіндіруге тырысан аиаттар осылар. Егер ыса да нса
мазмндайтын болса, шы2армада орын ал2ан маалалар амты2ан таырыптар мыналар:
Адамзат *лемінде к0ркем ахла пен н*зіктікті),
сыпайылы пен жмсатыты) шы)ы – Хазіреті
Пай2амбарымыз Мхаммед r. Оны) те)десі жо ізгі
тл2асында барлы к0ркемдік пен даналы бар. Оны)
к0)іл *лемі н*зік, ;лбіреген хош иісті г;лдерден жасал2ан ж*ннат башасы сияты. Пай2амбар мрагері Ха
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достары к0)ілдерді тыныштандыратын сол ж*ннат башасынан соан самал жел іспеттес. Біз ;шін е) ма)ыздысы – 0мірімізде сол ж*ннат башасына жетелейтін
тура жолды таба білу. Сондытан да Ха достарындай
«Хазіреті Пайамбарды ж#рекпен тануа» 0те
з*руміз. 9йткені Оны) к0)іл д;ниесін танымай, тек
хронологиялы 0мірбаян деректерімен 2ана тану м;мкін
емес.
Бл *лемде иман негізінде к0рініс тапан барлы
к0ркем ахлатар пай2амбар ахла2ыны) адамдар2а таратылуынан трады. Сондытан Хазреті Пай2амбар
Мырзамызды) r рухани жаратылысынан н*р алмайынша, Оны тек к0)іл к0зімен оымайынша, абыл
болатын лды 2мыр кешу м;мкін емес.
Бл д;ние – иман д*рісханасы. Мнда біз рухани
саба алу ;шін ж;рміз. Бар м*селе – рухани к*мілдікке
жете отырып, Раббымызды) разы болатын ку*лікпен
0мір д*птерімізді т*мамдай білу.
Бл рухани сабатан е) алдымен ;йренетін н*рсе
ƈ ſ èŽ óĤÒîÓ
×Đƈ деп та«кішіпейілділік», я2ни Алла< Та2ала īĩ
ƪ Ƈ Ɔ
нытан, Рахманны) мейірімі к0рініс тапан л бола білу. 9йткені Ха Та2ала2а лдыты) негізін білдіретін
бл к0)іл сипатына ие болмай жасал2ан амалдар Хаты) зырында абыл етілмейді. л тек кішіпейілділікті бойына сі)ірген жа2дайда 2ана Алла< Та2ала оны
рахметіне б0леп, д*режесін к0тереді.
15
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Алла<ты) досты сарайына ашыл2ан есіктен 0ту
;шін л2а ойыл2ан бірінші шарт – 0зімшілдігі мен
менмендігінен арылып, кішіпейілділікке б;ркенуі. Барлы материалды пен рухани ны2меттерді Оны) ке)шілігінен деп білу. Менмендік – рухани 0мірді) атерлі
ісік ауруына шалды2у2а сайды.
Ж*не де 0мір с;ріп ж;рген иман мектебінде Ха
жолаушыларыны) алдына сына ретінде шы2атын
«Білімсіз бен надандара сабыр мен шыдамдылы»
м*селесінде к0)ілдердегі туралы, мойынснушылы
пен ризалы, шыдамдылы сына2ына кіргендей болады. Парасатты ариф лдар андай жа2дай2а тап болса
да «Жамандыты жасылыпен айтару» арылы
рухани т*лімдерін жетістікпен тамамдайды. К*міл иманны) Жаратушы2а жетелейтін жолда ша2ымдануды
мыту 0нері бар екенін на сезініп, ешашан жалы2у
мен шаршау белгілерін к0рсетпей, еш ж;зін тыржитпай,
барлы дерт пен м)ын ж;регіне к0меді. 5рашан
ж;зі жайдары, я2ни Исламны) «К#лімсіреген» мінезін
к0рсетеді. Те)десі жо дініміз Ислам басынан ая2ына
дейін «2деп пен н$зіктік» а2идаларынан рал2ан.
Бір адам діндар екенін айтып отырып д0рекі немесе
басалармен басы піспей, атыгез бола алмайды.
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К*міл м;миндерді) отырысы мен трысын, ж;рісі
мен к;лкісін *рбір іс-*рекетін ран мен С;ннет
а2идалары бекітеді. Бл ережелерге ба2ындырылуы
керек адами іс-*рекеттерімізді) е) бастысы – с0з с0йлеу м*нері. С0з – адамны) аылы мен к0)іл де)гейін,
иманы мен мінез-лына атысты жа2дайын к0рсететін
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тны айна. Сондытан тілді) кеселінен сатанып,
мейірім тілімен с0йлесуіміз ;шін «4 ран сынан сз
#лгісін» білуіміз керек.
Иманны) ал2ашы жемісі – мейірім-шапа2ат.
Алла<ты) мейіріміне мейірімнен марм к0)ілмен ол
жеткізу м;мкін емес. Жаратан2а деген с;йіспеншіліктен
туындайтын жаратыл2андар2а деген мейірімні) таби2и
н*тижесі – «Жомартты пен инф$». М;мин самал
жел сияты мейірімді, жау2ан жа)быр сияты жомарт
болып *рашан айналасына баыт, мейірім мен берекет
сыйлап, Хаты) ризасын іздеу керек. Я2ни «Инф$
$дебіне» сай таби2и тарту жасау мен ихсан халінде
болу керек. Беруші алушы2а ал2ыс айта отырып беруі
керек. Сондай-а мтажды ренжітпеуге тырысу керек.
К0збояушылытан сатанып, ысырап пен сарандытан алыс болу керек. 5йтпесе «Инф$таы ыылас»
а2идасы бзылып, амалдар боса кетеді.
5деп пен н*зіктік ережелеріне ба2ына отырып іске
асырыл2ан жомартты пен инф*кты) шы)ы – «Исар»
к;йі. Хаты) *улие лдарына берілетін ерекше асиет
– исар. 9зі де мтаж болып отыр2ан ыты немесе м;мкіндікті баса бір м;мин бауырына беру. андай жа2дайда да алдымен дін бауырыны) тынышты2ы
мен баытын ойлап, «алдымен мен» дегенні) орнына
«алдымен сен» немесе «алдымен ол» дей білу.
Сондай-а жасылыты) ма)ыздылы2ы мен ны
– уаытында, кешіктірілмей жасалуы. Дін бауырыны)
басына т;скен иын – ыстау кезінде жанында болмау,
17
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м;мкіндік бола тра немрайдылы танытып, Алла<
жолында жасалынатын жасылытарды кешіктіру
немесе кейінге алдыру да ажет кезде жасалма2ан
м;мкіндікті) ешбір ма)ызы болма2анды2ы сияты 0те
ауыр к;н*. Уаытты) не алып келері бейм*лім. Сол
себепті олымызда м;мкіндік бар кезде «Жасылыа
асыуымыз» керек.
Ислам дініміз д;ние тарихында *лі ешкім к0рмеген «Бауырласты» ы2ын орнатты. Я2ни Ислам
м;миндерді бір-біріне бауыр ылып, олар2а бір-біріне
арайласуды ж;ктеген. Дін бауырыны) дертімен дерттену ахіреттік жауапкершілік деп санал2ан.
М;мин барлы дін бауырларын к0)іл сарайына
сыйдырып, олар2а ерекше с;йіспеншілікпен адал досты2ын сыйлап, оларды) уанышына уанып, иын
жа2дайларда жбаныш бла2ы бола біліп, ждан
баыты ішінде 0мір с;руі ажет. «Бауырластыты
жандандыру» деген жауапкершілікті лайыты т;рде
атара білу, м;миндерді Жаратушымызды) разылы2ы
мен Пай2амбар Мырзамызды) r «бауырларым» деген ілтипатына ие болу2а жетелейді. Сондытан шайтани ж*не н*псілік сылтаулармен 0кпе, таршылы, сабырсызды пен 0кпеге бой алдыру Ислами тр2ыдан
ауыр к;н* болып саналады. Бір дін бауыры)ды орлау
ж*не олар2а м*н бер-меу – к0)іл *леміне шашыл2ан у
іспеттес.
Та2ы бір айта кететін жайт – Хаа деген лдыта2ы
е) ма)ызды ндылы2ымыз – махаббат. Махаббатты
18
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о2ан лайы бол2андар2а арата білу – е) ;лкен рухани
пайда к0зі. Керісінше, о2ан лайы болма2ан жаа арату м*)гілік п*лекетті) себебі болады.
Лайыты орнын таба алма2ан махаббат – 0ткінші
0мірді) 0кінішке толы ысырапы. Рухани тр2ыдан т;кке тр2ысыз пайдаларды) ыспа2ында ал2ан махаббаттар жол шетінде ашыл2ан г;лдерге сайды. Олар
ертелі-кеш ая астында тапталып, жо болады. К0шеде
т;сіріп ал2ан *шекей аншалыты *лсіз десе)ізші! Лайысыз бір олды) аысыз м;лкі болу нендей 0кінішті!
Бл *лемде барлы н*рсе арама-айшы ма2ынасымен жаратыл2ан. Махаббатты) арама-айшысы
жек к0ру бол2андытан Алла< с;ймеген н*рселерді жек
к0ру – Алла<ты с;юді) е) негізгі к0рінісі. Иманды
с;йген к;пірді жек к0реді, сауап пен жасылыты с;йген
к;н* мен жамандыты с;ймейді. Сондытан «Алла&
#шін с#ю, жек кру» асиеттеріне ие болуымыз ажет.
Иманымыз «лайытысын с;ю, тиістісін жек к0ру» деген
2ым2а негізделуі керек.
арама-арсыларын жек к0рмей іске асан махаббат кем, салматылы пен шынайылытан алыс.
«С#йіспеншілік пен жек крудегі шынайылы» –
Алла<а деген махаббатта кемшілікке жол бермеу,
Алла<ты ренжітетін н*рселерге *уестенбеу, тіпті, Алла<
;шін олар2а арсы тру.
Бл *лемні) сына *лемі екенін біліп, «Ф$нилікті
мытпау» сезімімен 0мір с;рген м;мин аншалыты
19
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ба2алы болса да, д;ниелік пайдалары мен н*псі пайдалары ;шін тура жолынан таймайды. М*)гілік баытты жал2ан д;ниені) келіп-кетер пайдалары ;шін жмсамайды. Бос н*рсеге алданбайды. Д;ниені) 0ткінші
ойыншытарына к0)іл аудармайды. Ахіреттік пайданы
д;ниелік л*ззата айырбастамайды. 5рашан «Д#ниеден ахірет арты деп біледі». Д;ние ны2меттері мен
м;мкіншіліктері, ахіреттегі м*)гі баытты) аржысы
болуы ;шін ажымай е)бек етеді.
ысасы, 0мірін тауалы ;шін арнайды. Бл тауа
0мір лды Жаратушысына дос етеді.
2ымбатты о"ырман!
Хаа дос болуды) талай сыр2а толы тауа 0мірі
е) к0ркем ж*не к*міл т;рде Ха достарыны) 0мірінде
к0рініс тапан. Олар біз ;шін Хаа деген досдытарында на2ыз ;лгілі тл2алар. 5сіресе, лдыа т*н мінез-лытары жа2ынан ерекше 0негелі ;лгілі тл2алар.
Бл 0негелі тл2аларды лайыты т;рде ;лгі тта
білсек, ;лкен азына2а ол жеткізер едік!
Хаты) разы болатын лды 0мірі ;шін ажет
ерекшеліктерді 0мірімізді) *рбір с*тіне енгізіп, ыылас
пен шынайылы арылы жая ал2ан м0лшерде, иншаалла<, Раббымыз бізге білмегенімізді ;йретеді, к0)ілдерімізге жасылыты жамандытан, туралыты жал2аннан ажырата алатын парасаттылы пен к0регенділік
сыйлайды.
20
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ран К*рімде былай делінеді:
«...Алла&тан "ор"ы5дар! (Тауа болы)дар) жне
(естері)де болсын), Алла& сендерге (білмегендері)ді )
#йретеді!..» ( Баара, 282).
Барлы шы2армалардай олы)ызда2ы бл шы2арма
да ішіне амты2ан аиаттар к0)ілдерімізде орын таба
ал2ан м0лшерде 2ана 0з масатына жеткен болады. Бл
шынды. Сондытан бл тр2ыдан Алла<ты) сыйы мен
ж*рдеміне сыйынамыз.
Ха" Та7ала тура жолда барша м#миндерге к шбасшы бол7ан са5ла" сахабалар мен улие "лдарды5
рухани лемінен бізге де #лкен нсіптер сыйласын!
Оларды5 тере5 руханиятынан к 5ілімізге фйіз тамшыларын нсіп етсін!
+мин!..
Осман Нри ТОПБАШ
Маусым 2011
Ыстанбл
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ĦıĸţŁĶŃţĠıĺœıĽĲıŁĵŌ
ėśŁĶĻŀĶľŃıľń
Раушан гүл Хазіреті Пайғамбардың r
рәмізі. Бұл өмір мектебіндегі ең маңызды
тағылым.
Ол Гүлдердің шахын r тани білу,
Ол Раушан гүлдің r мүбәрак иісі мен рухани құрамынан нәсіп ала білу –
Ол Раушан гүлдің жапырағындағы шық
бола білу...
Мүмин адам Ол Гүлдердің Гүліне r деген
рухани сезім, толқу мен қобалжуларын
тереңнен сезініп және Оның көңіл әлемінен
нәсіп ала бастағанда Оған жан-тәнімен
ұқсап, Оның сүйіспеншілігінен ләззат алу
жолында болады.

ХАЗІРЕТІ ПАЙАМБАРДЫ
Ж@РЕКПЕН ТАНУ

Сопы ариф бір адамнан:
«Ж#нйд Ба7дади ма, *лде Баязид Бистами
Хазірет жо2ары ма?» – деп срайды.
Ол адам былай жауап береді:
«Бл екі *улиені) абзалды2ын анытай білу ;шін
олар-дан жо2ары *улие болу керек...1».
Я2ни, Алла< достарыны) абзалдылы к0кжиегін наты 2а білу стау сезімдер ;лесі емес. Адами
сезім Алла<ты) *улие лдары туралы абзалдылы 0лшемдерінде *лсіз бола тра Алла< с;йіктісіні) адірасиетін ба2алау ;шін аншалыты 0лшем оя алсын?
1. Ахмед 5фл*ки, М*н*иб;л Арифин, II, 225.
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С0здерді) шектеулі м;мкіндіктерімен жазыл2ан
барлы сир*т (Хазіреті Пай2амбарды) 0мірбаяны туралы) кітаптары, шынтуайтында, Хазіреті Пай2амбар Мырзамызды) r аиатын аншалыты амтып,
т;сіндіре алады дейсіз?! Тіпті Оны т;сіндіремін деген
*рбір алам жазушыны) к0)іліндегі махаббат м0лшерінде 2ана *)гімелеу діретіне ие болып трса...
БІТПЕС РУХАНИ К@Ш
Мулн Жлл#ддин Руми бір к;ні ш*кірттерімен схбаттасып отыр2анда Шмс Тбрізи оны сынама болып, бір толу ;стінде мына о2аш сраты ойды:
«Баязид Бистами жо2ары ма, *лде Хазіреті
Мхаммед Мстафа r жо2ары ма?»
М*ул*н* Ж*л*л;ддин ;рейге б0ленеді де, айбынды
т;рде:
«Бл андай исынсыз сауал?! 5лемдерге мейірім
ретінде жіберілген лы Пай2амбарды барша рухани азынасы О2ан т*уелді болу ж*не к0)іл л*ззатын Одан
ал2ан *улиемен салыстыру2а бола ма?» – дейді.
Т*бріздік Ш*мс сол байсалдыпен сра2ын былай
т;сіндіреді:
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«Олай болса, неге Баязид Раббысынан тозаа
кіргізілуін ж*не онда денесіні) ешбір к;на<ар2а орын
алмайтындай де)гейде ;лкейтуін талап етіп, біра
кішкене 2ана ил*<и к0ріністе «Даным андай лы!

ХАЗІРЕТІ ПАЙ>АМБАРДЫ Ж РЕКПЕН ТАНУ

9зімді д*ріптеймін!...» – десе, Хазіреті Пай2амбар
r сансыз ил*<и к0ріністерге к0з жекізгенімен, ;лкен
кішіпейілділікпен ол жеткізген жо2ары д*режелермен
шектелмей, Раббысына хамд-мада пен ш;кір кейпінде
ж*не О2ан жаын болу арманымен ;немі алап жатты,
алап жатты, алап жатты?» – деп срайды.
Бл сра М*ул*н* Ж*л*л;ддинді тек аыл нрландыр2ан за<ир (позитивтік) 2ылымны) шегіне
*келіп тірейді. М*ул*н* сол кездегі 2ылыми де)гейімен
бл сраа толы жауап беруі м;мкін емес-ті. Бл
шектен Ш*мс оны рухани олданыс *рі к;шпен ал2а
арай ба2ыттайды. 9йткені за<ир (ашы, сырты)
*лемні) ар2ы беті – шы-иыры жо «л*дун *лемі».
9стіп, Ш*мс *)гімеге тартан адамын жан д;ниесінде жасырын бол2ан рухани к0кжиек т)2иы2ына арай
найза2ай жылдамды2ымен к*шф (табу, ашу) саяхатына
шы2ар2андай болды.
Мндай кенет кемелденуді) *серімен Хазіреті
М*ул*н* за<ири 2ылым айталауларынан алдын ала
жаттап ал2андай тез арада былай жауап береді:
«Баязидті): “Даным андай лы! 9зімді д*ріптеймін! Мен слтандарды) слтанымын!...» – деген с0зі
рухани тоты халіні) бейнесі. Я2ни оны) рухани ш0лі
кішкене 2ана к0рініспен басыл2ан болды. Мхитты)
к0лемі шексіз, біра оны) ж;регіні) ауымы мен к;ші
осындай 2ана еді. Сондытан кішкене 2ана ил*<и к0рініспен оны) рухы талапсыз кейіпке келді, есінен танып, аыл *лемінен шы2ып кетті.
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Хазіреті Пай2амбар r « ĞƆ òƆ ïŽ Ā
Ɔ ğƆ ĤƆ æŽ óƆ ýŽ ĬƆ ħŽ ĤƆ ÒƆ Сені5
к кірегі5ді ашпап па едік» сырына ол жеткізген.
Ил*<и сырлар 0зін жан жатан амтыса да, 2арыштай
ке) к0)іл *лемі еш сейілмеген. лды) Раббысымен
арасында2ы ара ашыты шексіздігіндей Оны) ж;рек
ауымы мен к;ші де шексіз. Сондытан ол жеткізген
шексіз ил*<и к0ріністер Оны) ил*<и 2ашыты2ын басу2а жеткіліксіз болып, керісінше, шексіз штарлы
пен алауы ш0лдей береді. Ішкен сайын ш0лі арта т;седі.
5р с*т лы Иесіне жаындауды алайды. 5рбір с*т бір
кейіптен бір кейіпке жо2арылап, жо2арыла2ан сайын
алды)2ы кейіпіне т*убе етеді.
“Ей, Раббым! Сені керегінше ж$не лайыты т#рде тани алмадым... Саан лайыты т#рде  лшылы
ете алмадым” (М;н*уи, Ф*йз;л-адир, ІІ, 520) – деп кішіпейілділік к0рсететін».
Міне, М*ул*н* осындай сыр мен даналы к0ріністерімен кемелдене отырып, за<ири 2ылымдарды)
шегінен асып, к0)іл *леміндегі Пай2амбар2а 2ашыты2ы
арылы 0те ерекше ма2ына 0зендері сарырап аан,
тілінен даналы т0гілген лы *улиелерді) бірі болды.
+УЛИЕСІ МНДАЙ БОЛСА
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Г#рж# Хатун Селчуклы слтаныны) ызы ж*не
Хазіреті Мулнні) м;риді (ш*кірті) еді. Ол сарайды) ататы суретшісі ж*не с*улетшісі Айн#д-Дулні
жасырын суретін салып, 0зіне алып келуі ;шін Хазіреті
М*ул*н*2а жібереді. Суретші бейам кейіпте зырына

ХАЗІРЕТІ ПАЙ>АМБАРДЫ Ж РЕКПЕН ТАНУ

келіп, жа2дайды М*ул*н*2а айтып береді. Ол да к;лімсіреп:
«Са2ан берілген *мірді м;мкіндігі)ше орында!» –
дейді.
Суретші Хазіретті) суретін сала бастайды. Біра
алдында2ы бейнені) сал2ан суретке самай, баса бір
кейіп пен т;рге ауысанын байап, айта сала бастайды.
Осылайша М*ул*н*ні) суретін салу2а тырысып, жиырма
параты ескіртеді. Аыры, *лсіздігін т;сінеді де, бл
істен бас тарту2а м*жб;р болады. М*ул*н*ні) олына
жармасады. 9йткені ататы суретшіні) 0нері 0з суретіні) ішінде жо2алып кетеді.
Бл ои2а суретшіні) к0)ілін оятады. Оны та)ырау, ;рей мен обалжу сезімі билеп алады да, тере)
ой2а шомылдырады, рухани *лем саяхатшысы етеді.
С0йтіп к0)ілінде ашыл2ан терезеден Алла<ты) Елшісі
r Мырзамызды) киелі келбетін елестетуге тырысан
суретшіні) тілінен мына с0здер а2а т;седі:
«Бір дінні5 улиесі осындай болса, кім біледі,
Пай7амбары "андай болатынын?!»
ЖІБЕРГЕННІF 2АДІРІНШЕ!...
Халид ибн У*лид W бір жоры кезінде бір мсылман *улетті) жанында онады. 5улет басшысы о2ан:
«Бізге Расуллла< r Мырзамызды т;сіндіресі) бе?» –
дейді.
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Халид бин У*лид W: «Алла<ты) Елшісіні) м*)гі
*семдіктерін т;сіндіруге к;ш жетпейді. Бл еш м;мкін
емес» – дейді.
Басшы: «Білгені)ше т;сіндір! ыса да нса баян
ет» – дегенде, Халид W былай жауап береді:

Ƈ øƇ óĤÒƆ / Жіберілген жіберген« ģƈ øƈ óŽ ĩƇ ĤŽ Ò ƈòïŽ ĜƆ ĵĥſ Đ
Ɔ Ģĳ
ƪ
ні5 "адірінше болады2».
Я2ни, жіберген – 5лемдерді) Раббысы. Енді жіберілгенні) абыройын сен 0зі) есептеп к0р!...
С0зді) ысасы, 5лем матанышы Пай2амбарымызды) r лылы2ын наты ма2ынада 2у2а ешбір
адам баласыны) к;ші жетпейді. Біз Оны шектеулі
сезімдерімізбен 0лшей алмаймыз. Расында адам баласыны) сезіміні) бл тр2ыда2ы *лсіздігі себепті бізге Оны тікелей Алла<ты) 0зі матап сынады. Оны)
абыройы мен да)ын баяндау ретінде:
«Алла& пен періштелері Пай7амбар7а салауат
айтады. Ей, м#миндер! Сендер де О7ан салауат
айты5дар жне толы" берілген к#йлері5де О7ан
слем бері5дер!» (Ахзаб, 56) – деп, Расуллла<ты) r
жаратылысты) т*жі мен те)десі жо 0нер туындысы
екенін Алла<ты) 0зі адам сезіміне хабарлайды.
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2. М;н*уи, V, 92/6478; асталани, М*у*0иб-и Л*дунния аудармасы, Ыстанбл,
1984, 471 б.
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Сондытан Оны т;сіну – Алла<а лшылыты)
е) ма)ызды адамы. Оны т;сінбей, ізімен ж;рмей,
Оны) к0)іл ерекшеліктерінен н*сіп алмай иманымыз
да толы болмайды. ранды да толы 2а алмаймыз,
лшылы2ымыз да толы болмайды.
К0ркем аятта айтылады:
«(Пай2амбарым!) Оны Рухл-+мин (Ж*бірейіл)
ескерту (ж*не т*лім-т*рбие) жасаушылардан болуы5
#шін Сені5 ж#регі5е ай"ын араб тілінде т#сірген»
(Шара, 193-195).
Оны) 23 жылды пай2амбарлы 0мірі ранны)
т;сініктемесі іспеттес. ранны) сыры мен даналытары да тек Алла< Елшісіні) r ж;рек рылымынан ;лес
алумен 2ынылады.

ОНЫ ТАНУДЫF ЕF Ф+ЙІЗДІ,
ЖЕМІСТІ ЖОЛЫ
Хазіреті Пай2амбар r Мырзамызды тану Оны
кітап беттерінен оудан г0рі к0кіректен оу м;мкін.
Я2ни пай2амбар мінез-лы2ымен лытан2ан тауа
иесі 2алым мен арифтерді) к0)іл *лемдерінен шын
мен руханият ала отырып оу ажет. Ол тауа иесі
м;миндерді) ж;рек сезімдерімен 2ана кіміл т;рде оы31
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ла алынады. аншалыты О2ан тауалыпен жаындай
алса, Оны тек сол м0лшерде 2ана тани аламыз.
Аят к*рим*да айтылады:
«...Сендер та"уа иесі болы5дар, Алла& сендерге
(білмегендері)ді) #йретеді...» (Баара, 282).
Олай болса Хазіреті Пай2амбарды) 0мірбаянын
тек хронологиялы оу арылы ;йренуге болмайды.
Хазіреті Пай2амбарды е) жасы білетіндер – 0мірлері
Хазіреті Пай2амбар2а r к0п са2андар. Оны е) жасы
танитындар – тауалыпен 0мір с;ріп, Оны) С;ннетін тиянаты орындап, махаббатпен, штарлыпен Ол
мейірім к;ніне ай бол2ан Алла< достары. Олар к0ле)кені) иесіне деген толы ба2ыныштылы2ымен Алла<
Елшісіні) r нрлы ізімен ж;реді.
Хазіреті Пай2амбар r аятта бекітілгендей 0з алауымен ешандай *)гіме айтпайтын. Ол тек 0зіне уахи
етілгенні) аудармашысы, орындаушысы, т;сіндірушісі,
жеткізушісі ж*не 0кілі бол2ан.
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Ф*н* фир-Расул, я2ни Алла< Елшісіне r деген
с;йіспеншілігімен 0з арман-алауларын Оны) арманалауларында жойып, ф*ни бол2ан Алла< достары да
н*псілерімен, алауларымен *)гіме айтпайды. Олар
сырнай сияты, ішкі жан д;ниелерін Алла<тан баса
н*рселерден тазартандытан олардан естілген барлы т*лім-т*рбие с0здері мінез-лы-мен мінезденген
Пай2амбар демінен бір шы іспеттес. Оларды) ж;ректері туралы пен аиат нрлары ша2ылысан м0лдір
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айна. Пай2амбар с0зімен: «... Алла& оларды еститін
 лаы, кретін кзі, стайтын олы, ж#ретін аяы,
ойлайтын ж#регі мен сйлейтін тілі болан» (Бхари,
Риа, 38).
Жаратылыс нры Пай2амбарымыз r *р н*рсеге
м*)гі баыт толуын сыйла2ан ж*не барлы *лемдерді
нр шуа2ына б0леген К;н. Пай2амбар мрагері *улиелер де тауа 0мірлерімен ол К;нге айна бол2ан Ай сияты. Айды) болуы К;нге байланысты. Айды) барлы
нры, *семдігі мен тамашалы2ы К;нні) шашан кішкене
2ана ша2ылысы...
Ш*йх Са2ди *улиелерді) барлы *семдіктерін
Алла< Расулына r борышты екенін, барлы к0)іл аржыларын Пай2амбарымызды) руханиятынан ал2андарын «Г#лстан» атты е)бегінде мысал ретінде былай
*)гімелейді:
«Бір адам монша2а барады. Моншада достарыны)
біреуі о2ан тазалануы ;шін хош иісті саз балшы2ын
береді. Балшытан рухты сипа2ан таза иіс тарайды.
Адам балшытан срайды.
«Ей, м;б*рак! Сен мисксі) бе, *лде амб*рсі) (хош
иісті зат) бе? Сені) тартымды хош иісі)мен м*з болдым...»
Балшы о2ан былай жауап береді:
«Мен миск те, амб*р да емеспін. 9здері)із білетін
арапайым топырапын. Біра бір г;л к0шетіні) астында
трамын ж*не *р та)да раушан г;л сабатарынан с;зіліп
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шыан шытармен араластырылдым. Міне, сіз сезген
к0)ілдерге сергектік беретін бл иіс сол г;лдерден...».
Раушан г;л – Хазіреті Пай2амбар r Мырзамызды) р*мізі. Мына ф*ни 0мір мектебіндегі е) ма)ызды
та2лым да:
Ол г;лдер шахын тани білу,
Ол г;лді) м;б*рак иісі мен рухани пішінінен н*сіп
ала білу,
Ол г;лді) жапыра2ында2ы бір тамшы шы бола
білу...
Бл жолда е) негізгі ажетті зат – О2ан деген
махаббат.
МХАММЕДИ МАХАББАТ
Ж;регімізде Расуллла< r Мырзамыз2а арнал2ан
махаббатымыз аншалыты болса, Оны соншалыты
танимыз. Алла<ты) с;йіктісі r:
«Кісі с#йгенімен бірге» деген (Бхари, 5деп, 96).
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Ж;рек бірлестігін амтамасыз ететін жал2ыз 2ана
ыпал – махаббат. Махаббат к0)ілдерді а2ыс желісі
іспетті бір-біріне байланыстырады. Сонымен атар бл
жа2дай физикада2ы ос ораптар мысалы бір-бірімен
махаббат байланысы жал2асан сайын ерекшеліктер бірбіріне сай бастайды. алаулар, жиіркенулер, сезімдер
мен пікірлер бірттастыа иіледі.
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Бір-бірін шынайы с;йетін екі адам бір-біріне
бірдей натан н*рселерінен сый тарту етеді. ай г;лді
натса, соны алып барады, нені натса, соны сыйлайды.
9йткені, с;йген адам с;йіктісі с;йетін н*рселерін де
с;йеді, натпайтын н*рселерін де натпайды, оны есінен
шы2армайды, тілінен т;сірмейді.
ОЛ ОСЫЛАЙ ЖАСАЙТЫН ДЕП...
Хазіреті Омарды5 лы Абдлла& v балалы
ша2ынан бері бар 0мірін Алла< Расулы r Мырзамыз2а ізбен-із ілесуге арна2ан, онда2ы даналыты білсінбілмесін, 5лемдер Мырзасыны) жаса2ан *рбір ісін
жасау2а тырысып, 2мыр кешкен.
М*селе), 5лемдер Мырзасыны) бір блатан су
ішкенін к0рген, ол да кей кездері сол блаа барып
су ішкен. 5лемдер Мырзасыны) r бір а2ашты) к0ле)кесінде отыр2анын к0рген, ол да кейде сол а2ашты)
астында отыр2ан. Ж*не де 5лемдер Мырзасы м;б*рак
арасын бір жартаса с;йеп отыр2анын к0ргенінен ол
да барып бір мезет отыратын.
Абдлла< ибн Омар v ажылы кезінде Арафатта2ы Рахмет тауыны) шетіндегі бір жартасты) ;стінде
бір мезет отыр2ан. Онан мны) себебін сра2анда:
«Хазіреті Пайамбар r Мырзамыз оштасу ажылыы кезінде осы жартасты #стінде бір мезет
отыран» – деп жауап айтар2ан.
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Бірде керуенмен сапар шеккенде бір жерде керуенді тотатып, жаында2ы бір т0бені) ;стіндегі а2ашты)
жанына барып келеді. Бл ісіні) себебін сра2андар2а:
«Хазіреті Пайамбар r бір к#ні осы жерден тіп
бара жатанда сол аашты астына барып келген
еді...» – деген.
5лемдер Мырзасына к0ле)кесі сияты ілесуге тырысан бл 2ашы сахабаны) 0лім с*тіндегі жа2дайы да
0те 0негелі.
Абдлла& Ибн Омар v Меккеде ая асты науастанып алады. Риуаяттар2а ара2анда Хажжаж
уландыр2ан. Ибн Омар ;лкен азап шегеді. арт болса
да, оны бір шатыр2а алып барады. Сол с*тте с0йлей де,
еш *рекет жасай алмай алады. Жанында2ылар2а бір
н*рселер айтысы келді. Біра олар оны) не ала2анын т;сіне алмайды. Шарасыз к;тіп тр2анда, шатыр2а
Абдлла< ибн Омарды жасы танитын біреу кіріп келеді. Олар о2ан Абдлла< ибн Омарды) 0здеріне бір
н*рселер айтысы келгенін, біра 2а алма2андарын
айтады. Ол:
– Сендер алдында о2ан не жасады)дар? – деп
срайды.
Олар:
– Д*рет алдырды – дейді.
Ол та2ы да:
36
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– Жарайды, д*рет алдыр2анда ла2ын м*сіх
етті)дер ме? – деп срайды.
Олар:
– Жо, мытып кеттік! – дейді.
Ол кісі:
– Сендер оны танымайсы)дар ма? Ол 0мір бойы
Пай2амбарымыз r Мырзамыз жаса2ан *рбір ісін жасау2а, сатан2ан н*рселерінен сатану2а тырысатын –
дейді.
Осымен бірден ла2ыны) арасына м*сіх етеді.
Бдан кейін Абдлла< ибн Омарды) к0)ілі жай тауып,
к;лімсірейді де артынша м;б*рак рухын шатты к;йде
тапсырады.
Міне, к0)ілдері Мхаммеди махаббата толы 2ашы сахабалар Алла< Расулыны) r бйрытары сияты Оны) ым мен белгілеріне дейін ;лкен м*н-ма)ыз беретіні соншалы, О2ан ілесу ;шін Оны ізгі бір амал жасап жатанын бір рет к0рсе де, олар ;шін жеткілікті болатын. Тіпті, адірменді сахабалар ардаты Пай2амбарымызды) ондай істі жеке-дара *мір етуін ажет етпей,
*сем с;ннетті 0мір бойы іске асыру2а тырысатын.
+нс W былай дейді:
«Бір к;ні Алла< Расулыны) r Дха намазын
алты р*к*ат етіп оы2анын к0рдім. Сол к;ннен бері бл
намазды еш тастамадым».
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Бл риуаятты жеткізген Хасан Басри да тура сондай ынтасымен былай дейді:
«Хазіреті 5н*сті) бл м*лімдемесінен кейін мен де
ол намазды тастамадым» (Табарани, 5усат, ІІ, 68/1276).
Жбир W айтады:
«Бір к;ні Пай2амбарымыз r олымнан стап,
мені ;йіне алып келді. Бір нан б0лігін алып шыты да
;йдегілерден:
– Б2ан осатын бірде)е бар ма? – деп срады.
Олар:
– йде сірке суынан баса еш н*рсе жо – деді.
Алла< Расулы r:
– Сірке суы андай тамаша оспа! – деді.
Алла< Расулынан r бл с0зді естіген кезден бері
мен де сірке суын атты натамын» (М;слим, 5шриб*, 167169).
Міне, Мхаммеди махаббата толы ж;ректерде алау мен тал2амдар осылай 0згеретін. Бл жа2дайды) та2ы
бір мысалы – хадис 2алымы, м;жт*<ид Имам Нууи.
Ол да Пай2амбарымыз2а сондай бір ынталыпен ілесуге
тырысатын. Ол Алла< Расулыны) r арбызды алай
жегенін білмегені ;шін Оны) станымынан тыс *рекет
істеуден орып, 0мір бойы арбыз жемеген.
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Сондай-а Ол «<идаят к;ніне» 2ашы, нрлы жа)а
ту2ан айдай бол2ан Ха досы 2ожа Ахмет Яссауи
5лемдер Мырзасы r 63 жасында м*)гі *лемге к0шкені ;шін ол да осы жастан кейінгі 0мірін жер бетінде
ж;рмей, айтыс бол2анша 10 жыл абір іспеттес жерде
(ылуетте) т*лім-т*рбие ісін жал2астырып, 0мірін сол
д*лізде жал2астыр2ан.
Алла< Елшісіні) азаншысы, ж*ннат башасыны)
жа)2ыры блблы Хазіреті Біл*л W да Пай2амбарымыз баилы бол2аннан кейін М*динада тра алма2ан.
9мір бойы Пай2амбарымыз2а ауышатын к;нін інк*р
сезіммен к;тіп, 0мір кешкен бл Пай2амбар 2ашы2ы 60тан асан ша2ында Дамаскіде айтыс болды. айтыс
боларында:
– дай аласа, ерте) с;йікті достарым Хазіреті
Мхаммедпен r, Оны) жолдастарымен ауышамын» –
дейді.
5йелі:
– 5тте)! Басыма т;скендерге!» – деп жылап
жатанда, к0)ілі Пай2амбар2а деген штырлыа толы
Біл*л:
– Нендей тамаша, андай жасы!» – деп, уанып
жатты (З*<*би, Сияр, ІІ,359).
5лбетте, 0мір О2ан деген махаббат ба2ыны) 2ашы
блблы ретінде с;рілсе, 0лім де ауышу шатты2ындай
той-мейрам болады.
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Хазіреті Мулн былай айтан:
«Кел, ей, кіл! Наыз мейрам – Хазіреті
М хаммедке ауышу. @йткені, $лемні шуаы Ол
м#б$ракты жамалыны н рынан».
Міне, осы нр2а штар 2ашы ;шін 0лім бір той
шымылды2ы мен баытты ауышу с*ті. Расул 5кр*м r
Мырзамызды) 0мір жолдасы, м;миндер анасы Хазіреті
Айшаны) c мына жа2дайы аншалыты 0негелі:
Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыз лы Досына
Айша анамызды) б0лмесінде ауышан, сол жерге
жерленген. Алла< Елшісіні) r жбайы болу баытына
ол жеткізген Айша анамыз Мырзамыз r айтыс
бол2аннан кейін де Оны) абірі жатан бл б0лмені
тастамады. Берік шырашыдай киелі абірді) жанында
0мір с;ре берді. Екі жыл ;ш айдан кейін *кесі 5бу Б*кір
де W айтыс болды. Ол да Пай2амбарымызды) жанына жерленді. Оны) асында бір абір ;шін орын алды.
Хазіреті Айша c бл жерді 0зіне дайында2ан болатын.
Біра Хазіреті Омар W со)2ы демінде сол жерге жерлеу ;шін Хазіреті Айша анамыздан рсат сра2анда,
те)десі жо жомартты абзалдылы2ын паш етіп, о2ан 0з
орнын береді.
Риуаята с;йенсек, Айша анамыз баыта толы
б0лмесінде тек Пай2амбарымыз бен *кесі 5бу Б*кірді)
абірлері бар кезде оларды) жанында еркін *рекет ететін. Біра Хазіреті Омар жерленгеннен кейін асан арят сезімінен ара2а перде тартып, б0лмесін екіге б0лдірген.
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Міне, 0мір бойы Алла< Елшісіне жаын болуды
е) ;лкен баыт деп білген бл м;б*рак анамызды)
айтыс боларынан брын жаса2ан мына екі 0сиеті
Пай2амбарымыз2а r ауышу ынтызарлы2ыны) ерекше
к0рінісі:
1. айтыс бол2анымда *рлеу іс-шараларын жасап,
жаназамды к;ттірмей т;н уаыты болса да жерле)дер.
2. Жаназамды абірге алып барарда табытымны)
шетіне р2а рма бтатарын жа2ып алып бары)дар.
Арабтарды) брын2ы *дет-2рыптары бойынша
той т;ні келінді к;йеу жігітті) ;йіне алып барарда той
кимешегіні) шетіне р2а рма бтатары жа2ылады
екен. Міне, Хазіреті М*ул*н*2а Ш*би Арус (той кеші)
деген шабытты берген Хазіреті Айша анамызды) осы
0сиеті болса керек...
С@ННЕТ С+НИЙЯНІF М+Н-МАFЫЗЫ
Алла< Расулы r Мырзамызды тануды) ж*не
О2ан деген махаббатты) е) ;лкен д*лелі – Оны) с;ннетін к0ркем орындай білу. С;ннетке т*уелділік ж;ректерде Мхаммеди махаббат болмай іске асатын болса, ол
іс тек пішін тр2ысынан іске асан болады да к0)іл азы2ы мен руханияттан, берекеден марм болады.
Абдлла& ибн Дйлми С;ннетке 2ашытыпен т*уелді болуды) ма)ыздылы2ын былай тілге тиек еткен.
«Маан жеткеніне арайтын болсам, дінні (жо
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болып) кетуіні бастамасы с#ннетті т$рік етілуімен болады. Жіпті жиегімен шешіле бастап,
аыры #зілгеніндей, дін де с#ннеттерді бір-бірлеп
тасталуымен соында жо болады» (Д*ріми, Маддим*, 16).
Я2ни, с;ннеттерді) бір-бірлеп 0мірімізден кетуі,
Алла< сатасын, м*)гілік баытымызды мата жібіне
байлау жа2дайымен те).
Сондытан Хазіреті Пай2амбар r Мырзамызды
е) жасы танитын Ха досы 2алымдар мен арифтерді)
е) ;лкен кереметі де с;ннеті асан ыптылыпен, к0)іл
аударып, шынайы м*н беріп орындау бол2ан.
К;м*нсіз, адамзат ішінде жасы к0руге е) лайы,
Раббымыз сыйла2ан е) к0ркем ;лгілі тл2а, жаратылыста к0рініс тапан е) ;лкен м2жиза – Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыз. Оны) к0)іл *лемі сирек кездесетін,
таза, хош г;лдермен ж*не жпар иісті г;лдермен безенген
ж*ннат башасынан да асып т;сетін *семдіктер арнасы.
Міне, осы тста 0з-0зімізге кейбір сауалдар ою2а
м*жб;рміз.
Біз ол ж*ннат башасынан есіп тр2ан руханият
самалынан аншалыты пайдаланып ж;рміз?
Отбасымызда2ы 0міріміз аншалыты Оныкіне
сас?
Сауда-сатты 0міріміз аншалыты Оны) нсауына сай?
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5леуметтік 0міріміз аншалыты Оны) ой2ан
0лшемдеріне сай?
Оны) ж;регі ;мметі ;шін аса сезімтал болып, т;нік;ні ай2ырса, кедейлер мен бейшаралар2а, еш кімі жотар мен злымдыа шыра2андар2а, жетімдер мен тура
жолды к;тіп ж;ргендерге біз аншалыты жаынбыз?
Оны) к0ркем мінез-лыны) жанында ;мметі
ретінде біздер Исламны) к;лімсіреуі мен к0)іл к;йіні)
рухани рылымын, п*ктігі мен н*зіктігін ж*не *дебін
аншалыты станамыз?
Алла& біздерді Jлы" Затына сай шынайы
"л, арда"ты Пай7амбарына лайы"ты #ммет етсін!
2ияметке дейін барша адамзат"а е5 жа"сы #лгі тл7а ретінде жіберілген Пай7амбарымызды r к 5іл
к зімен о"и білуді, с#ннетпен мір кешуді, "ияметте
де Онымен ш#кір туы астында жолы7ып, кусар
бла7ынан "анып ішіп, Jлы" шапа7атына жетуді
нсіп етсін!
+мин...
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Құл болу адамның өз шегін білуінен басталады. Бұны
дұрыс түсінген адамда тәкәппарлық, бар екенін
көрсету, менмендік деген жаман қылықтарды өз
бойынан көрсетуге шамасы қалмайды.
Жемісі піскен ағаштар өз бұтақтарын жерге
иіп адамдарға ұсынғанындай ғалым, парасатты,
данагөй таңдаулы адамдар да кішіпейілділік пен
жомарттық иесі болады. Осылай көңіл әлемдерін
бүкіл жаратылыс пайдалана алатын қазынағам
айналдырады.

КІШІПЕЙІЛДІЛІК

Адамды адам еткен, оны жаратлысында2ы негізгі
гау<армен таныстыр2ан, болмысыны) негізгі масатына
жеткізген, с0йтіп адам болу кемелділігіне жеткізген сыр
– иман негізінде к0рініс тапан «к ркем мінез-"лы"».
Адамны) басты лылы2ы, кемелділігі, абзалдылы2ы
мен ны мінез-лы де)гейі д*режесінде. Бл *лемде Алла<ты) с;йіп разы бол2ан лы бола білу рухани
кемелденуді ажет етеді. Бл кемелденуді) жолы –
рухани трбиеден 0ту.
ХА2 ДОСТАРЫ
5рбір 0нер мен ма2рифатты) сі)ірілуі бір ба2ыт
к0рсетушіні) арасында бол2аны сияты адамны) тл2алы2ы мен мінезіне де к0ркем ж*не е) тура жолды
к0рсететін рухани т*рбие стаздары – «Ха" достары».
9йткені олар –
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- Дінні) за<ири (сырты кейіпі) мен батынын (ішкі
кейіпін) лайыты т;рде бірлестіре отырып, 0з бойларына дарытан.
- З;<д пен тауа жолында ж;ректері кемелденіп,
талай сатылардан 0тіп, іс-имыл кемелдігіне ол жеткізген.
- Т;сіну абілеттерін *р екі д;ние к0кжиегіне дейін
ке)ейтіп, иман л*ззаты мен сезім т)2иы2ына ауышан.
- Барша ынталары адамзатты жаман *деттер мен
н*псіні) ара)2ы алдауынан тарып, к0ркем мінезлыа, я2ни рухани кемелдік пен нрды) к0кжиегіне
жеткізу бол2ан ариф ж*не салих, к*міл м;миндер.
Оларды) к0)іл *лемдері *р с*т Алла<пен бірге бол2андытан ;немі Алла<ты еске салады. Оларды) ізімен
ж;ргендер 0мір мен 0мірде болып тратын ои2аларды
ахірет терезесінен к0ру сыры мен ма2рифатына жетеді.
Алла< достарыны) к0)іл-к;йлері мен іс-*рекеттері
жалпы айтанда Алла<ты) алауына сай келеді. Хазіреті
Пай2амбарымыз r Алла<ты) былай дегенін жеткізеді:
«... 4 лымды с#йгенде Мен оны сйлейтін тілі,
ойлайтын ж#регі, еститін  лаы, кретін кзі,
стайтын олы ж$не ж#ретін аяы боламын...»
(Бхари, Риа,38. М*жм*зз-З*у*ид, ІІ, 248).
Ха достарыны) мінез-лы ранны) іс ж;зіндегі т;сініктемесі болып табылатын Хазіреті Пай2амбар
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r Мырзамызды) к0)іл д;ниесінен шынды ша2ылыстар тасиды. «Пай2амбарлы К;ні» Пай2амбарымызды) аса с;ннетін асан ыптылыпен 0мірлерінде
орындау2а тырысан Алла< достары нрын к;ннен
ал2ан шуа сияты пай2амбарлы мінез-лытарды)
к0ркем ;лгілерін бейнелейтін жарын айна де)гейінде.
Сондытан оларды) к0)іл-к;йі мен іс-*рекеттерін к;шті
сезімталдыпен тамашалап, махаббатпен к0)іл ерлеріне жармасан жандар оларды) *лемінде пай2амбари
ахлаты) *сем к0ріністерін тамашалайды.
Раббымыз *улие лдарына ыылас пен шынайылытарына арай 0згелерді) к0)ілдеріне *сер ету билігін сыйла2ан. 9йткені олар алдымен 0з 0мірлерінде тура
ж;ріп, к0)іл-к;йлерімен, іс-*рекеттерімен айналасына
шын шашады. Исламны) асаты2ы мен н*зіктігін
0з бойларынан паш етеді. Сол ;шін ерекше *серлік
берекетіне ол жеткізген.
Ал іске аспай, тек тілмен 2ана айтыл2ан с0здер мен
шынайылытан алыс к0збояушы істер сусыз 0зендер іспеттес. Олар 0мірді) атты дауылы алдында арттарында кішкене де бір із алдырмай, тез арада жо болады.
Алла< достарыны) ж;ректерде 0шпес наыштар
алдырып, жал2асуыны) сыры – жо2ары ыыласы,
шынайылы пен махаббаты.
Осы тр2ыдан тасаввуф – тек д;ниеден ол ;зіп,
Юнус 5мре айтандай тек т*ж бен шапан киіп, белгілі
зікір-д2алармен шектелу емес. Керісінше, 0зегі жа2ынан
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тасаввуф 0мір мен *лемде к0рсетілген сан жетпес хикмет
к0ріністерімен рухани тере)деп, Алла<ты) разылы2ына
б0лену жолында ал2а арай жол ж;ре білу. Бл да ил*<и
лылы пен дірет а2ыстары алдында 0зіні) ешн*рсе
емес екенін 2ынып, *р бір демде «О, Раббым! 2андай
лысы5!» – деп аиатты мойындаумен 0мір кешуге
байланысты.
Алла< достары 0мір с;рген ортасы ;шін мейірім мен
берекет кепілі. о2амны) барлы сатыларына ашыл2ан мейірім мен махаббат ша2ы. Сонымен атар олар
иман иелерін 0зіне тартып тратын ынтыты орталы2ы. 9йткені Алла< 0з мінез-лымен безенген салих
лдарын с;йген ж*не 0згелерге с;йдірген.
Аят к*рим*да былай делінген:
«Иман келтіріп, салих амалдар жаса7андар7а,
олар #шін те мейірімді бол7ан Алла&, (к0)ілдерде)
с#йіспеншілік жаратады» (М*риям, 96).
Осы2ан орай, Ха достарыны) денелік болмыстары
ф*ни болса да, рухани болмыстары 0ткінші болмайды,
мытылмайды, с;йгендеріні) к0кейлерінде 0зіндік
0мірін жал2астыра береді. Алла<ты) *улие лдары
;шін к0)ілдерге берген бл с;йіспеншілігі негізінде
м*)гі баыт себепшісі бол2ан 0те ;лкен ны2мет. 9йткені Пай2амбарымыз r ахіретте кісі с;йгенімен бірге
болатынын у*де еткен. Алла<ты) бл ерекше лдарын
с;йіп, олар2а жаын болу2а тырысу лды Раббысына
жаындатады.
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Егер Алла<ты) с;йікті лдары *улиелерді жасы
к0ріп, с;йген болса ж*не ахіретте олармен бірге тірілтілуді аласа, онда оларды) к0ркем мінез-лытарынан н*сіп алу2а тырысуымыз керек. 9йткені махаббатты) белгісі – с;йген жанны) с;йіктісіні) халімен біте
айнасуы.
Сондытан Ха достарыны) ахла2ымен безенуге
тырысу ;шін к0ркем ахлаты) ж*не оны) оларда2ы
керемет к0ріністерін 0те жасы 2у ажет. Міне, Ха
достарыны) лы ахла2ын к0рсететін ерекше асиеттерді) бірі –
ЖОАРЫ 2ЛШЫЛЫ2 +ДЕБІ –
КІШІПЕЙІЛДІЛІК
Алла<а лшылы ету алдымен к;шті сана-сезімді
талап етеді. Ил*<и дірет пен лылы алдында еш н*рсе
емес екенімізді сезініп, Алла<ты) алауымен жо бола
трып бар бол2анымыздай, бар болуымызды да Оны)
сыйы мен жомартты2ымен жал2астыра алатынымызды
сезінуіміз, *р с*тте, *р демімізде О2ан мтаж екенімізді
білу лшылы2ымызды) 0зегі болып табылады. Я2ни,
лшылы – ил*<и салтанат алдында2ы *лсіздігі мен
шамасын білу. Бны лайыты т;рде к0ре білген адамда т*каппарлану2а, бар екенін к0рсету мен менмендікке
орын алмайды.
Барынша та2зым к0рсетіп, *дептілікпен:
«Алан Сенсі, берген Сенсі, жасаан Сенсі!
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Не берсе сол, б дан баса неміз бар?!» – деп,
Алла<ты панала2ан '#дайы Хазірет сияты л екенін мойындаумен мада, ш;кіршілік пен ризашылы
жа2дайында болады. Олай болса кішіпейілділіктен н*сібі жотар Раббыны) дірет пен лылы2ын дрыс 2ына алма2андар.
Сонымен атар арифтер слтаны Хазіреті Мулнні):
«Мен  л болдым,  л болдым. 4 л болдым. Мен
$лсіз  л,  л болу міндетімді орындай алмааным
#шін ялдым, басымды тмен идім. 2рбір  л азат
етілгенде уанады. Алла&ым! Ал, мен саан  л
боланым #шін уандым» – деп айтанындай на2ыз
кішіпейілділік лды ил*<и лылы алдында «ештік» пен
«т;кке тр2ысыз» екенін мойындау2а жетелейді.
Расында Хазіреті Пай2амбарымызды) немересі
Хазіреті Хасанны) а2баны тауаф етіп, Маам
Ибра<имде екі р*к*ат намазын оы2аннан кейін ішінен
айтала2ан мына жалбарынышы л болу *дебіне т*н
тамаша мысал:
«Уа, Раббым! Сені кішкене де $лсіз  лы есігіе
келді. Алла&ым! 2лсіз ызметші есігіе келді. О,
Раббым! Тіленші есігіе келді. Сені жошылы
есігіе келді!»
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кездеседі. С*лем береді. Олар да Хазіреті Хасанды
р2а наннан тратын та2амдарына шаырады. Пай2амбарымызды) немересі Хазіреті Хасан W кедейлермен бірге отырады. Сосын:
«Бл нанны) сіздерге садаа ретінде берілмегенін
білсем, сіздермен бірге жер едім! ане, ж;рі)із! Бізді)
;йге барайы!» – дейді.
Ол кедейлерді) арнын тойдыр2аннан кейін олар2а
киім кидіреді, алталарына біраз м0лшер аша салып,
шы2арып салады (5бши<и, *л-М;статраф, Бейрут, 1986, І, 31).
Міне, шынайы кішіпейілділік м;минні) Раббысы
мен жаратандарына деген осындай тере) сезімтал
0мір с;руін амтамасыз ететін жо2ары лды *дебі. Бл *депті тл2алы2ына *сем т;рде наыш ете
білгендер *рбір жа2дай мен іс-*рекеттеріне 0те назар
аударып, абай болады. Отыруларында, труларында,
киім-кешектерінде, с0здерінде, ;нсіздіктерінде, текетірестерінде, ж;рістерінде, ысасы – *р бір халде бл
*депті паш етумен болады.
Алла< Та2ала былай деген:
«Рахманны5 (мейірімі к0рініс тапан хас) "лдары жер бетінде салма"ты жне кішіпейілділікпен
ж#реді...» (Фран, 63).
«Жер ж#зінде ж#ргенде дандайсып ас"а"тама!
йткені (салма2ы)мен, лылы2ы)мен) жерді тесе
алмайсы5, бой жа7ынан да таулармен иы" те5естіре
алмайсы5» (Исра, 37).
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«Адамдар7а па5сынып шертиме, жер бетінде
керде5деп кетпе! Алла& спенсіген ма"танша"тарды
натпайды» (Лман, 18).
Аят к*рим*ларда па)сынып, керде)деп ж;руге
тыйым салын2ан. Расул 5кр*м r Мырзамызды) 0рден
т;сіп келе жатандай жылдам, салматы *рі алдына арап ж;руі де Оны) кішіпейіл халіні) бір ;лгісі. Сондайа бл матал2ан мінез-лы Алла< достарыны) да
нышаны болып, тасаввуфта «Назар бр "адам (алдына
арау)» с0зімен ма)ызды бір д*ст;рге айнал2ан.
Ж;ргенде ая штарына арауда кішіпейілділік,
*деп, 0з шегін білу, к0зді харамнан ор2ау, Алла< пен
Расулыны) *мірлеріне деген ба2ыныштылы сияты
абзалдылы бар.
Тек ж;ргенде 2ана емес, *рбір жа2дайда кішіпейіл
болу Алла<ты) махаббатына себепші болады. Хадис
ш*рифте:
«...Кім Алла& #шін кішіпейілдік танытса, Алла&
оны ктереді, кімде-кім т$каппарлы ылса, Алла&
оны тмендетеді» – деген (Х*йс*ми, Х, 325).
Ха досы Мулн Хазірет те кішіпейілділік м*селесінде топыраты) адам т;йсігіне сын2ан хикметті
2а отырып, кішіпейілділікте топыра сияты болу2а
;ндеу салады:
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рухымнан бір т ым егіп, сені ардаты еттім. Сен
б л топыраты бір нтаы бола т ра, сені ардаты
болмыс еттім. Саан аыл бердім, ашыты сезім
бердім. Сен таы бір айналым жаса да топыра бол,
яни кішіпейілділікті з асиеті ылып ал! Мен де
сені барша жаратандарымны #стіне $мірші етейін».
Ш*йх Са2ди Ширази кішіпейілділік абзалдылы2ыны) рухани 0рлеу сырына назар аударту масатында
су2а хикмет назарымен арап, былай дейді:
«Сел #рей тудыра ааны #шін басы тмен домалай жнеледі. Шы тамшысы болса кішкене де $лсіз
боландыынан К#н оны с#йіспеншілікпен жоары
ктереді».
Алла<ты) лдарында к0руді ала2ан кішіпейілділік
халі ил*<и с;йіншілерге жетуге себепші. Аятта:
«... (Расулым!) ы"ыласты да кішіпейіл адамдар7а "уанышты хабар бер! Олар сондай, Алла& еске
алын7анда ж#ректері д#пілдейді, бастарына т#скен
бейнетке шыдайды, намаз о"иды, здеріне ризы"
"ылып бергендерімізден (Алла< ;шін) сарып "ылады»
(Хаж, 34-35).
Олай болса ыылас пен кішіпейілділік Алла<а л
болу міндетімізді 0теуде 0мірлік ма)ыз2а ие.
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МОЙНЫ БАРДЫF МОЙНЫН
2ЫЛЫШ ШАБАДЫ...
Бар екенін к0рсету мен менмендік д*месінен
алыс кішіпейіл адамдар к0птеген рухани ауіптерден
аман болады. Мулн Хазірет бл аиатты былай
салыстырып т;сіндіреді:
«Мойны барды мойнын ылыш шабады... Клеке жерге тселгендіктен ешбір ылыш соысы
оны жаралай алмайды».
Сондытан иесін рухани 0рлететін шынайы кішіпейілдік адамны) хикмет пен ма2рифатыны) да артуына, парасаттылы2ыны) ашылуына себепші болады. Бл
туралы М$сн$уиде былай денілген:
«Кішіпейілділігімен сырт кзге ор болан
сияты крінсе де Алла& сені кзіе тура кру
парасаттылыын сыйлайды. Б дан кейін $р н$рсені
аиатын ашы кретін, “Алла&ым, бізге барлы
н$рсені аиатын крсет!” хадисіні сырына аны
боласы».
Кішіпейілділік мейірімді, ызмет етуді ж*не жомарттыты тудырады. Кішіпейіл адам ызмет иесі, мейірімді, жмса. Керісінше, кішіпейілділіктен н*сіпсіз адам
да т*каппар, менменшіл, ил*<и сыйлармен ілтипаттан
марм.
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«Бір рухани м$жілісте е кп пайдаланан адам
онда кбірек кішіпейілділік танытан адам. @йткені
ил$&и мейірім #немі жаратылысы мен станымы
паыр адамдай болан арапайым адамдарды кіліне т#седі. Не, крмей ж#рміз бе? Жабыр суларыны зі де #немі ш ыр мен алаптарда жиналады,
зендерден аады».
ПАЙАМБАРЫМЫЗДЫF
КІШІПЕЙІЛДІЛІГІ
Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыз былай деген:
«Алла& Таала маан: «Бір-біріе сондай кішіпейіл
болыдар, еш айсы басаа арсы шектен шыып
з лымды етпесін! Ж$не де ешкім баса біреуге т$каппарланып, абзалдылы танытпасын» – деп уахи
етті» (М;слим, Ж*ннат, 64).
К0ркем мінез-лыты толытырып, кемелдендіру
;шін жіберілген Мырзамыз r азат пен л адамдарды)
шаыруын абылдап, бір жтым с;т болса да, сыйлыты
абыл алатын ж*не сыйлыпен айтаратын. о2амда
ор к0рінген, еленбейтін к;) немесе кедей адамдарды)
алауларын назардан тыс алдырмау2а да ;лкен м*нма)ыз беретін.
Пай2амбар r Мырзаымз асхабымен бірге Б*дір
шайасы ;шін жол2а шыанда т;йе саны жеткіліксіз бол2андытан бір т;йеге кезектесе ;ш адам мінген. 5лемні) матанышы Пай2амбарымыз да т;йесін
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Хазіреті +ли ж*не +бу Л#ббмен v кезектесіп
мінген. Жаяу ж;ру кезегі Пай2амбарымыз2а келгенде
жолдастары:
«О, Алла< Елшісі! 9тінеміз, сіз міні)із, біз сізді)
орны)ыз2а ж;реміз» – дейді. Расуллла< r:
«Ж#руге сендер менен шыдамдыра емессідер!
Оны #стіне мен сауап алу м$селесінде сендерден
м тажсыздау емеспін» – деген (Ибн Са2д, ІІ, 21).
Меккені же)іп алу – мсылмандар жиырма жыл
шеккен азап пен орлы, злымдытардан кейін Алла<
н*сіп еткен е) ;лкен же)іс. Алайда, Пай2амбарымыз
r Меккеге же)іс белгісімен емес, т;йесіні) 0ркешіне
жабысып, бейне бір с*ждеге жы2ылып, ш;кірін 0теу
ішінде кірген. Е) кішкентай менмендік к0рінісіне арсы
ою ;шін:
«Алла&ым! @мір тек ахірет мірі» – деп
жалбарын2ан болатын (Уаиди, ІІ, 824; Бхари, Риа, 1).
Мекке алын2ан к;ні орып, обалжу ;стінде
дірілдеп:
«Ей, Алла<ты) Елшісі! Ма2ан Исламды ;йреті)ізші!» деген жерлесін 0з м;мкіндіктеріні) е) нашар бол2ан
кезінен мысал келтіріп, жбатады да:
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жетімімін» – деп, 0те керемет кішіпейілділік к0рсетеді
(Ибн М*ж*, 5т’им*, 30. Табарани, 5усат, 2, 64).
Сол к;ні арт *кесін аралап зырына алып келген ж*не о2ан иман ;йретуін талап еткен Хазіреті 5бу
Б*кірге:
«Ей, 2бу Б$кір! Мына арт $кеді неліктен б л
жерге дейін шаршатты? Біз оны жанына бара
алмайтын ба едік?!» – деген (Ахмед, VІ, 349; Х*йс*ми, VІ,
174; Ибн Са’д, V, 451).
9зіне 0те атты та2зым етіп, рмет к0рсеткендерге:
«Сендер мені з д$режемнен жоары  рметтемедер! @йткені Алла& мені “Елші” етіп алмай
т рып, “4 л” еткен» – деп, ескерту жаса2ан (Х*йс*ми,
ІХ, 21).
САХАБАЛАРДЫF КІШІПЕЙІЛДІЛІГІ
Пай2амбари т*рбие аясында 0ніп-0скен сахаба н*сілі де Алла< Расулыны) кішпейілділік халінен ерекше
;лгілер ал2ан.
Хазіреті +бу Бкір W Алла< Расулыны) с0зімен: «Eшіншілері Алла& болан екеуді екіншісі»3
болуына ж*не Пай2амбарымызды): «2бу Б$кір менен,

3. Бхари, Т*фсир, 9/9.
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мен де оданмын»4 – дегеніне арамай, халифалыа
сайлан2анда жаса2ан ал2аш хтпасында:
«Ей, адамдар! Е абзалдары болмасам да, сендерге $мірші таайындалан болып т рмын» – деп,
ісінде аса шебер болса да, Алла<ты) сый-сияпатын ;міт
етіп, кішпейілдік таныта білген.
Слмн W М*даин аласыны) *кімі бол2ан кезінде Шамнан бір саудагер келген. Саудагер ж;гін таситын
ж;к тасушы іздеп ж;ріп, алдынан арасында арапайым
шапаны бар С*лм*н W шы2а келеді. Оны танымай:
«Кел, мынаны тасы!» – дейді.
С*лм*н W ж;кті арасына алады. Халы *кімді
біреуді) ж;гін тасып бара жатаны) к0ргенде, *лгі
адам2а жа2дайды т;сіндіреді. Шамды саудагер бірден
кешірім срап, ж;кті алу2а тырысса да, С*лм*н:
«Оасы жо, ж;кті ;йі)е апар2анша арамнан
т;сірмеймін» – деп жауап айырады (Ибн Са2д, IV, 66).
Пай2амбар азаншысы Білл W ара тектес еді.
Бірде +бу Зр W ашу ;стінде: «Ей, ара *йелді) лы!» –
деп айтан. О2ан Пай2амбарымыз r ашуланады.
Кейін 5бу З*рді) жа2дайын Ма2рур бин Су*йд
былай т;сіндіреді:
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«Бір к;ні 5бу З*р2а W жолытым. стінде ба2алы
киімі бар екен. Тура сондай киімні) лыны) ;стінде де
бар екенін к0ргенде, одан бны) себебін срадым:
5бу З*р W Хазіреті Пай2амбар r кезінде бір
адам2а бала2ат еткенін ж*не оны шешесі ;шін айыпта2анын айтты. Сонда Пай2амбар r о2ан былай деген:
«Сен зінде наданды д$уіріні мінез- лы бар
адамсын! Олар сендерді ызметшілері ж$не сонымен атар бауырлары да. Алла& оларды сендерді
аморлытарыа берген. Кімні арамаында бауыры болса, зі жегенінен оан да жегізсін, кигенінен
оан да кигізсін. Олара к#ші жетпейтін н$рселерді
ж#ктемедер. Егер тапсыратын болсандар, олара
ж$рдем етідер!» (Бхари, Иман, 22; Ит, 15; М;слим, 5йм*н, 40).
КІШПЕЙІЛДІЛІКТЕ ОРТА ЖОЛ СТАНУ
Кішпейілділікте шектен шы2у адамды орлыа не
болмаса астарлы т;рдегі т*каппарлыа итермелейді.
На2ыз кішіпейілділік – рухани де)гейі жо2ары адамдарды) еншісі. Олай болма2ан жа2дайда ондай іс-*рекет жаса2андарды) ісі кішпейілдік киімін жамылып алып
т*каппарлану мен к0збояушылы жасау 2ана.
Шйх Са7ди тамаша айтан:
«Жаа сияы зінде таы бір абат бар деп
ойлаан адам жуа сияты тек абы ана шыады».
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Бл с0зді) ма2ынасы – ерекше ны, асиеті болма2ан адамдарды) кішіпейілдіктері тек к0збояушылы
ана.
Адамдар2а бтатарын иіп, піскен жемістерін сын2ан а2аштар т*різді аыл мен 2ылым2а, даналыа ие
та)даулы адамдар 2ана кішіпейіл ж*не жомарт бола
алады. Олай болса адам баласы к0збояушылыа с;йенген н*псімарлытан туында2ан ата-м*нсаптан г0рі
ішкі д;ниесін барша болмыс пайдалана алатын сарай мен
азына2а айналдуры керек.
Кейбіреуі 0здерін «андай кішіпейіл адам» деп к0рсеткісі келіп, н*псімарлы2ын ана2аттандыру ;шін
кішіпейілдік танытады. Бл к0збояушылы – «кішіпейілдік ма"танышынан», я2ни кішіпейілдік бейнесі
берілген такаппарлы ана.
Мысалы, «мен т;кке тр2ысыз, *лсіз адаммын. К0п
жасылы жасай алдым, тек мынандай лшылытарым бар...» деген сияты с0здер матаншаты пен
т*каппарлыты) кішіпейілділікпен жамыл2ан т;рі болып
табылады.
Хасан Басри Хазірет былай дейді:
«Адамдара зін кп жамандайтын адам негізінде
зін матааны. Ал б л кзбояушылы белгісі».
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Сондытан кішіпейілділік к0рсеткенде шектен шы2у
да ауіпті. 9йткені т*каппарлы пен матаншаты
н*псіні к;шейткенмен рухты 0лтіретін к0ріністегі биіктік
2ана. Хазіреті Мулн былай деп ескерту жасайды:
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«4 л сияты кішіпейіл бол да, ат сияты жерде
ж#р. Иытарда ж#рген табыт сияты жоарылауа
тырыспа. Н$псі те кп матану себебінен Перауындай болды. Сен тек арапайым, кілді бол,
(аншалыты лы болса да) лыты крсетпе!»
На2ыз кішіпейілдік – н*псіні Алла<а л етіп,
халыа ынсапты болу деген с0з. Я2ни Алла<ты)
*мірлеріне шынайы т;рде мойынснып, кішіпейілдік
пен *лсіздігін мойындау, адамдарды) ы2ына рмет
к0рсетіп, оларды) тура бол2ан с0здерін абыл алу,
аиаттар жайында н*псісінен туында2ан ырсыты
жасаудан сатану.
Фдайл ибн Ияз былай дейді:
«Кішіпейілдік – наданнан болсын, аласа баладан
болсын тура ж$не аиатты естігенде оан мойын
иіп, оны абыл алуы».
РУХАНИ Т+РБИЕДЕГІ
КІШІПЕЙІЛДІКТІF +СЕРІ
Бір анатты с0зде «Кішіпейілділік абырой аула2ан
а)шы2а сайды» делінген. Шынымен, рухани абырой
мен ізетке ж*не сондай м*ртебелерге ол жеткізуді
амтамасыз ететін кішіпейілділіктен баса *серлі еште)е
жо.
Керісінше, т*каппарлы пен менмендік д*мелер
Алла<ты атты ашуландыратын жаман мінез.
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Хазіреті +бу Бкір W бл туралы былай деген:
«4 л олындаы д#ние ныметтеріні біреуіні
арасында т$каппарланса, Алла& ол нымет  лынан
кеткенше сол  лын жек креді».
Рухани т*рбие алдымен н*псіні тыйып, а2артудан
басталады. Н*псіні) бас тартуы 0те иын асиет –
т*каппарлы пен мемендік.
Ал2аш сопылардан +бу Хашим с-Суфи:
«Ж#ректен орын алан т$каппарлыты ойып
алып тастау тауды инемен азаннан да иын» деген.
Бл іске аспайынша, рухани кемелдену мен дін масат ттан «к*міл адам» болу м;мкін емес.
Хазіреті Мулн айтандай:
«Бір адам з болмысынан тіп, шын м$ніндегі
жоты халіне жетіп, сол жоты халі ол адама
рухани $шекей болса, ол адамны М хаммед r сияты кленкесі алмайды. Яни ол адам иялды та
клеке болмысынан  тылады».
Негізі «жоты» бол2ан, я2ни жотытан келген
адам баласыны) «бармын» деп, менмендік дауын к0теруі е) ;лкен к0ргенсіздік, бетбаты. Барша д;ниелік
с;йеніштер мен н*псімарлы л*ззаттар да лды) бл
бейамдыа т;суіне арна болатын сына тзатары. Бл
тзаа т;скен т*каппар адамдар армата2ы жемні) бір
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с*ттік л*ззатына бола 0зін рдым2а с;рейтін балытар сияты. Хазіреті Мулн бны нендей тамаша
т;сіндірген:
«Бар екенін крсету мен менмендік адамды мас
ылады. Басынан аылын, ялу сезімін кілінен
алады.
Шайтан осы мастыа душар болып «Адам
неліктен менен жоары, маан басшы болады?» – деді
де, арыса шырады».
Сондытан т*каппарлы кесірін н*псіден 0шіріп
тастау – 0мірлік ма)ыз2а ие міндет.
Хасан Басри Хазірет:
«Кішпейілдік – алдынан шыан $р м сылманны зінен жоары екеніне сенуі» – деген.
Арифтар слтаны Хазіреті На"шибнд сопылы
жол2а т;суіні) ал2ашы жылдарында адамдар ж;ретін жолдарын тазала2ан, аурулар2а, *лсіздерге тіпті,
жаралы а)дар2а ызмет к0рсеткен. Осылайша ;лкен
кішпейілділікпен «ештік» халін бойына дарытан. К0птеген рухани м*ртебеге де бл ызметтеріні) берекетімен жеткенін айтан.
Оны) ол жеткізген к0ріністеріні) сырын баяндайтын мына 0ле) шума2ы 0те ма2ыналы:
2лем бидай мен сабан,
2лем жасы, мен жаман!...
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Міне, адам осындай ж;рек де)гейіне жеткеннен
кейін 2ана рухани кемелдену жолына т;скен болып
есептеледі. Хазіреті Мулн бл ж;рек де)гейіне
жеткендерге былай деп ;ндеу салады:
«Жола шыса, саан жол ашады. Жо болсан,
сені бар етеді.
Бар болуды айнасы не? Бар болуды айнасы –
жо болу.
Ей, Алла& ашыы! Егер аыма болмасан, Алла&ты  зырына жотыты алып бар».
Т*каппарлы сияты бейамдыпен, ауырлыпен
рухани ашытыты 0ту м;мкін емес. 2ожа Байрам
Улі Хазірет айтандай:
«Т$каппарлы белге байланан тас сияты. Онымен ж#зу де, шу да м#мкін емес».
Сондытан Ха достары н*псілерін тазарта білу
;шін алдымен «бармын» деген менмендік киімін шешіп,
«жоты» пен «ештік» киімін бар ыыластарымен киген. Тек бл м*ртебеден кейін 2ана рухани слтандыа
ол жеткізген.
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5лем падишахтарына жол сілтеген 'дайы Хазірет ;лкен Брса аласыны) азысы бола тра, рухани
т*рбие ;шін @фтада Хазіретті) ш*кірті бол2анда, стазы алдымен оны) д;ниелік те н*псіге т*н с;йеулерден
бас тартуын талап етті. О2ан азы бола тра аланы)
базарында с*нді шапанымен ішек-арын сату *мір етіл-
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ді. Кейін д*рга<ты) (медресені)) *жетхана тазалы2ы
ызметі тапсырылды.
лкен Ха досы Халид Ба7дади Хазірет те 2ылым
*леміні) к;ні м*ртебесіндей бол2ан кезінде Д&луи
Хазіретті) алдына тізе б;гіп, берілген *жетхана тазалы2ы міндетін тиянаты т;рде атар2ан. Осылайша
кішпейілдік танытып, жоты пен ештік т*жін киген,
н*тижесінде стазыны) ілтипаттары мен рухани сыйлар2а ары бол2ан.
С0зімізді орыта келе айтарымыз – рухани кемелдік ;шін ешбір мезет кішіпейілдік киімін ;стімізден
шешпеуіміз керек. Кішіпейілдіксіз л болу – кем ж*не
науас лды, менмендік пен т*каппарлы – Алла<ты)
к*ріне шыра2ан шайтан сияты адамды к;пірлікке дейін
апаратын е) ауіпті апаттарды) бірі.
Ха достары кішіпейілдік деген абзалыты 0здері
;шін 0мірлік станым деп абылда2андары ;шін Алла<ты) ;лкен ны2меттеріне кенеліп, руханият аспаныны)
жлдыздарына айнал2ан. С0йтіп ол жеткізген рухани
билік пен олданыс к;штері арылы 0мір бойы адамдарды) тура жол2а т;суіне к;ш-жігер жмса2андары сияты ф*ни 0мірлерін тауысып, бл жал2аннан к0шкеннен
кейін де туралыа ;ндеуді жал2астырып келе жатыр.
Раббымыз Ха" достарыны5 кішіпейілдік, жо"ты" жне ештікпен рлеген к 5іл лемдерінен ж#ректерімізге нсіптер тарту етсін. 2лды7ымыз бен
шегімізді біліп, міндет пен жауапкершіліктерімізді
кемел деппен орындай білуімізге м#мкіндік берсін!
+мин...
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ĒţļţĽłţĸĲĶľľıĵıľĵıŁœı
łıĲŌŁĽĶľŉŌĵıĽĵŌļŌŕ
Жемісі бар ағашқа тас лақытрады. Қалай жемісті
ағаш басына тиетін тастарға дайын болса, нағыз
мүминдердер де надан, дөрекі адамдардан келетін
ауыртпалықтарға дайын болуы керек. Аллаһ
разылығы үшін адамдар берген ауыртпалыққа
шыдау жоғары деңгейдегі иман сезімі.
Әлемдегі иләһи көріністерді хикмет назарымен
оқи білген Хазіреті Мәуләнә былай деген:
«Гүл тікенге шыдап сабыр еткені үшін өте
керемет иісі мен әдемі реңгі болды».

БІЛІМСІЗ бен НАДАНДАРА
САБЫР мен ШЫДАМДЫЛЫ2

Жасылы пен жаманды, ха пен б*тыл, брыс
пен дрыс 2ымы адам т;сінігіне ;лгілер мен мысалдар
арылы орны2ып, наты де)гейіне жетеді. ран мен
С;ннетті) ф*йізімен, руханиятымен 0мір с;рген Ха достары біз, мсылмандар ;шін іс ж;зіндегі ;лгі-0негелер
болып табылады. 9з жа2дайымызды *рашан оларды)
жа2дайларымен салыстыра отырып, олар сияты ф*йіз
бен руханията толы к0)ілге ие болу ;шін тырысуымыз
керек.
9йткені пай2амбар мрагері Ха достары – пай2амбари т*лім-т*рбие мен станым кемелдігіні) кезе)дер мен уаыттар2а Алла< б0ліп ой2ан биік шы)ы.
Я2ни, олар Хазіреті Пай2амбар мен сахабаларын к0ру
абыройына б0лене алма2андар ;шін ;лгі ттарлы тл2алар. Оларды) рахмет тілімен к0)ілдерді тіліртіп, жандандыратын та2лымдары мен насихаттары, негізінде,
пай2амбари блатан с;зіліп келген руханият шытары
іспеттес.
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Ха достарыны) ерекше асиеттеріні) біреуі –
білімсіз беп надандардан, дептілік пен сыпайылы"
білмейтін д рекі адамдардан келген жбір-жапа7а, маша"аттар7а сабырлы" танытып, адамдарды5
рухани кемелденуі #шін #немі халы"ты5 ішінде к#н
кешулері.
Барлы ерекше асиеттер сияты бл асиетті е)
ке-мелді т;рде бізге та2лым ететін е) к;шті мектеп –
Хазіреті Пай2амбарды) r ;лгілі тл2асы.
ПАЙАМБАР (r) МЫРЗАМЫЗДЫF
САБЫРЛЫЛЫЫ мен ШЫДАМДЫЛЫЫ
Адамзата ;лгілі тл2а ретінде сыйлан2ан Алла<
Расулы r Мырзамыз киелі 0мірі бойынша 0те к0п
ауыртпалытар2а, машааттар2а т0зді. Ол к0рген иындытарды) саны белгісіз. Біра Алла< жолында к0рген иындытар мен машааттар Оны *сте бездірмеді,
ж;регіні) тепе-те)дігін бзбады. 9йткені Оны) жмса та, сергек ж;регі *рашан Раббысыны) разылы2ын
срап, Ол разы болса, ф*нилерден келген ауыртпалытарды) еш м*ні жо болатын.
Аят к*рим*да:
«Кпірлер мен м#нфи"тар7а бойснба! Оларды5 сал7ан жбір-жапасын елеме! Алла&"а с#йен!
Жар болу7а Алла& жеткілікті» (Ахзаб, 48).
Алла< Расулыны)
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r адамдар к0рсеткен ж*бір-жапа

БІЛІМСІЗДЕР мен НАДАНДАР>А САБЫР мен ШЫДАМДЫЛЫ

мен машааттарды к;шті сабырмен к0теруі брын2ы
киелі кітаптарда да хабары берілген пай2амбарлы белгілерінен болатын.
Я<уди 2алымдарыны) бірі З*йд бин Са’н* келетін
Со)2ы Пай2амбарды) осындай асиеті бар екенін
раннан брын2ы ил*<и кітаптардан оы2ан. Расуллла< r Мырзамыз2а ара2ан сайын Одан пай2амбарлы белгілерін к0рген З*йд бин Са’н*: «Шынында,
зіне д рекілік таныт"андарды да кешіре ме? О7ан
жасал7ан к ргенсіздіктер арт"ан сайын Оны5 жмса"ты7ы мен кешірімділігі сол м лшерде арта ма?»
деп, Расуллла< r Мырзамызды сынап, Оны) шын
м*нінде солай екеніне к0зі жеткен со) толы ана2аттан2ан ж;рекпен иман келтірді (Хаким, III, 700/6547).
Расул 5кр*м r ха дін жолында тек мсылман еместер мен м;н*фитарды) ылытарына емес,
Исламны) *демілігі мен н*зіктігін жетерліктей а)2ара
алма2ан мсылмандарды) д0рекі ылытарына да ;лкен
сабырмен т0зімділік танытан.Ш0л даладан келген
к0ргенсіз б*д*уи д0рекілікпен:
«Ей, Мхаммед! Ей, Мхаммед!» деп бірнеше рет
айайласа да, Ол *р жолы о2ан жмсатыпен:
«Мархамат! Не алайсыз?» деп, ;н атып жатты.
Я2ни алдында2ы адамдар анша д0рекілік танытса да,
Ол ешашан н*зіктік 0лшемдерінен тыс кеткен жо5.
5. М;слим, Н;зур, 8; 5бу Д*уіт, 5йм*н, 21/3316; Термези, З;<д, 50; Ахмед, IV, 239.
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Ш0л даладан келген бір б*д*уи Пай2амбарымызды) мешітіні) ішіне кіші д*ретін сындырды. Сахабалар
сол адамды с0ге бастады. Пай2амбар r Мырзамыз:
«Оны оя бері)дер. Д*рет сындыр2ан жерге бір
шелек су т0ге салы)дар. Сендер же)ілдік к0рсету
;шін жіберілді)дер, иынды тудыру ;шін жіберілген
жосы)дар» деді6.
Міне, Рахмет Пай2амбарыны) бл халі сан жетпес
адамдарды) тура жолды табуларына д*некер болды.
Аят к*рим*да айтыл2ан:
«(Ей, Расулым! Сол кезде) cен тек Алла&ты5
рахметімен олар7а жмса" "атынасты5. Егер д рекі,
"атыгез болса5, рине, олар сенен алыстап, брі тар"ап кетер еді. Енді (бдан кейін де) олар7а кешірімді бол, жне олар7а (Алла<тан) кешірім тіле...» (5л;
Имран, 159).
Алла< жолында илы ауыртпалытар2а т0зген Расул
5кр*м Мырзамыз ал2а ой2ан масатында табыса
жетіп, Алла< мсылмандар2а к;ш-уат пен же)істер
сыйла2ан кезде де адамдардан о)ашаланып, олардан
келген ауыртпалытардан тылайын деген жо.
Бір к;ні Хазіреті Пай2амбар r сахабалар к0п бол2ан ортада олармен бірге тізе б;гіп тама ішіп жатан.
Оны) бл халін к0ріп, та) ал2ан б*д*уи:
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6. Бхари, В;ду2, 58; 5деп, 80.

БІЛІМСІЗДЕР мен НАДАНДАР>А САБЫР мен ШЫДАМДЫЛЫ

«Бл алай ж*не баса бір отырыс?!» деп,
Мырзамызды) жо2ары *дептілігін тілге тиек етті.
Расуллла< r:
«Алла& Таала мені шарапатты  л ретінде
жаратты (арапайым  л ылды), асарысып алатын залым ретінде жаратпады» – деді7.
Я2ни, 0зіні) ешашан 0рк0кірек, т*каппар адамдардай *рекет етпейтінін айтан болды. Осылай н*зік те сезімтал рухымен б;кіл адамдар2а н*зіктік пен
*демілікті) биік шы)ы Мырзамыз r асарысу мен
залымды сияты жаман мінездерді) м;мин тл2а2а
жараспайтынын, оны) жаратылысымен еш санаспайтынын ме)зеді.
Пай2амбар Мырзамызды) немере а2асы Хазіреті
Аббас W інісіні) аулы баласыны) адамдармен атынасып, оларды) т;рлі ауыртпалытарына тап болуына
атты иналатын. Бл ;шін 5лем Матанышы Мырзамызды) биік таа отырып, бл ауыртпалытарды) біразынан аман алуын ойла2ан еді. Мырзамыз r:
«Жо! Болмайды. Алла& мені іштерінен алып,
рахата блегенше оларды арасында боламын. Мейлі кшеме бассын, мейлі киімімді ж лыласын, мейлі
ортаны ша ылып мені инасын (б$рі-бір)»8.

7. 5бу Д*уіт, 5т’им*, 17/3773.
8. Ибн Са2д, II, 193; Х*йс*ми, IX, 21.
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М;миндерге де былай ескертті:
«Адамдар арасына араласып, оларды жапасына тзген м сылман олара араласпай, жапасына
тзбеген адамнан айырлы»9.
Хазіреті Мулн андай тамаша айтан:
«Айды араы т#ннен ашпай, сабыр етуі
оны н рландырады, жарытандырады. Г#л тікенні
жолдастыына тзіп, сабыр сатааны #шін хош
иісті де $демі т#сі болды».
Б#кіл пайамбарлар здеріне иман етпегендер
мен надандар крсеткен ж$бір-жапаа тзіп, сабыр
сатаандары #шін олар Хаты ерекше  лдары
болды. Рухани т рыдан жеіске жеткен с лтандар
сияты болды».
«Сабырлы бола білсе, ол саан анат болады
да биікке ктерілесі! Хазіреті М стафаа ара!
Сабыр Оан Б ра болды, Мираж болды, Сидр$т#н
М#нт$&$ болды да Оны аспанны ары жаына
ктерді, Хапен кездестірді».
Хазіреті Пай2амбар r Мырзамызды) ;мметіне
деген ынтыты2ы ха жолда к0рген иыншылытарыны) барлы2ын мыттыратын. мметіні) екі д;ние
баытына кенелуі жолында ешандай иынды Оны
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9. Термези, иямет, 55/2507.
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бездірмей, ;мметі берген иыншылытардан титтей
болса да ша2ымданбайтын. Ол *рашан Раббысына
жалынып «#мметім, #мметім» деп ;мметіні) кешірілуін срайтын. 9йткені Ол ;мметіні) м*)гі баыты ;шін
0з рахатынан бас тартан болатын.
ХА2 ДОСТАРЫНЫF САБЫРЛЫЛЫЫ
мен ШЫДАМДЫЛЫЫ
Пай2амбар мрагері Ха достары адамдар берген
иыншылытар мен д0рекі істеріне, ателіктері мен кемшіліктеріне к0)іл аудармай, оларды) т*рбиелері ;шін
илы машааттар2а жан т*ндерімен т0зетін. 9йткені бл
жа2дай шынайы 2ылым мен парасатты) ажеттілігі.
Ерзрумды" Ибра&им Ха""ы Хазірет айтандай:
«Б$лекет пен иыншылыа разы болу, зомбылыа арсы сабыр сатау ж$не к#йзеліс кезінде
салматы болу – $улиені ісі».
«Jылымны басы – ж мысаты; хикметі басы –
адамдармен жасы атынаста болу».
Сондытан адамдар берген иыншылытар2а т0збей, шыдамсызды таныту хикметтен н*сібсіз екенін,
сондай-а надандыты) кесірі болып табылады. >алым
ж*не парасатты адамдар алай н*зік те сыпайы болса,
хикметтен ;лесі жо надан адамдар менменшіл ж*не
*депсіз болады. Дінні) н*зіктігі мен сыпайылы2ынан
бейхабар болу е) жаман надандыты) т;рі болып
табылады.
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Ибн Аббас V:
«Жа"сылы" пен жаманды" те5 болмаиды. Сен
е5 жа"сы жол "айсы болса, (жамандыты) сонымен
б ге. Сонда дшпанды7ы бар адам сырлас досы5дай
болып кетеді» (Фссил*т, 34) аяты туралы былай деген:
«Аятта айтылан "е жасы жол" дегені ашу
кезінде сабыр сатап, жаманды кргенде кешірім
жасау. Адамдар осылай істесе, Алла& оларды орайды. Д шпандары бойс нады да шынайы дос сияты болады» (Бхари, Т*фсир, 41/1).
5н*с бин М*лік W:
«...Сонда дшпанды7ы бар адам сырлас досы5дай болып кетеді...» (Фссил*т, 34) аятыны) т*фсірінде:
«Ол жіішке, н$зік те сыпайы адам боланы
сонша, басалар оан жаман сз айтса, "Айтаны
шын болса, Алла& мені кешсін, ал тірік айтып т ран болса, сені кешірсін" деп #н атады» – деген.
Аят к*рим*да айтыл2ан:
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«Рахман (Алла<ты)) "лдары жер бетінде кішіпейіл, сыпайы ж#реді, надандар олар7а тік с йлесе
де, олар “есен болы5дар” деп слемдесіп "ана "ояды»
(Фран, 63).
Ха достары 0з шегін білмейтін надандар2а к0)іл
б0лмейді. Олармен с0з таластырмайды. С0йтсе, сол надандарды) онан ары асарысып, брын2ысынан да ;лкен
зиян2а шырайтынын жасы біледі.
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Хазіреті 5ли Wбл туралы былай ескерту жаса2ан:
«Дрекілікпен, жаман ниетпен айтылан сзге
жауап айырушы болма! @йткені сол сзді иесінде
онан да жаман сздер бар. Жауап айырса, ол да
сол жаман сздерімен жауап айырады. Наданмен
$зілдесейін деме! Тілі улы, ж#регіді жаралайды».
Хазіреті Мулн былай деген:
«Надандар алдында кітап сияты #нсіз бол!»
«Мінезі жасы кісі – секке тзетін, адамдарды
жамандыына соыр, саырау болан кісі».
Алла<ты) у*лі лдарыны) бл к0ркем мінезіне
атысты 0те ма2ыналы мысалын Пай2амбар Мырзамыз
 былай келтірген:
Бір к;ні Хазіреті Пай2амбар  сахабаларынан:
«Сендерді біреуі 2бу Дамдамдай болуа шамалары жо па?» деп срады. Сахабалар:
«5бу Дамдам кім, о, Алла<ты) Расулы? – деп
срады. Расул 5кр*м  Мырзамыз:
«Сендерден б рыны ауымдарды біреуіні адамы. "Мені сккен, тіл тигізіп айбатымыды жасаан
адамдарды кештім. Олара хаымды халал еттім" –
дейтін» – деді (5бу Д*уіт, 5деп, 36/4887).
андай керемет к0)іл к0кжиегі десе)ізші... Алла<
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Та2ала2а деген шексіз махаббат Оны) лдарына деген
мархамат пен шапатты, 2апу мен кешірімді болуды
0зімен бірге алып келеді. Алла<ты) лдарыны) 0зі
себебінен ауыр есеп к;нінде иналып алуларын аламайды. Алла<ты) лдарын тыныштандырып, ил*<и
рахметке б0ленулерінен ;міт етеді.
Имам аззали Хазірет те адамдарды) ауыртпалытарына шыдауды) абзалды2ына атысты мына
иссаны жеткізген:
Хакімні) біреуі хикметке атысты 360 шы2арма
жазып, сол арылы Алла<а жаында2анын ойлады.
Алла< Та2ала сол кезді) пай2амбарына былай деп уахи
етті:
«П*леншеге айт, жер бетін ниф*а, б;ліншілікке
толтырды. Мен оны) ниф*ынан еш н*рсені абыл
алмаймын!»
Сонда *лгі адам ;)гірді паналап, о)аша к;йде
лшылы жасай бастады. Аыры «Міне, енді Раббымны) разылы2ына ол жеткіздім» деп ойлай бастады. Алла< Та2ала та2ы пай2амбарына:
«Ана2ан айт! Адамдар арасына араласпай, оларды) иындытарына т0збейінше, разылы2ыма б0лене
алмайды» деп уахи етті.
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Адам базар2а барып, адамдар2а араласты. Олармен
ж;рді, отырды, бірге ішіп-жеді. Сонда Алла< Та2ала
пай2амбарына былай уахи етті:
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«Анау пендеме хабар бер, енді Мені) разылы2ыма
ол жеткізді» (Ихя, II, 610-611).
Тасаввуфта белгілі уаыт о)аша болып, адамдар мен
д;ние істерінен ол ;зіп, рухани кемелдену ;шін ажетті
жатты2у ретінде ба2аланса да, бны рухбанды (христиан
дін адамдары сияты 0мір с;ру) сияты 0мір салтына
айналдыру2а ата) тыйым салын2ан. Адам-дар ішінде
0мір с;ріп, Хаа л болу – «халут др-нж#мн»
атауымен ережелендірілген.
Басаша айтар болса, «к п ішінде "бір"», я2ни
алы) адамдар ішінде де Алла<пен бірге болу халі
м;минні) рухани де)гейін к0рсететін лшылы *дебі.
Сондай-а адам 0згелермен бір арада 0мір с;рсе де,
ж;регіні) *рашан Ха Та2аламен бірге (ылует) болуына еш андай б0гет пен кедергі болма2анын баяндау ретінде айтлы2ан «2ол крда (к*сіп пен пайдада),
к 5іл Жарда...» с0зі 0те танымал бол2ан.
Хазіреті Мулн айтан:
«Д#ниені ай б рышы б$лекетсіз, т засыз
дейсіз. Хаты (Алла&ты) кілде тауып, Оны паналау, Оны рухани  зырында мір с#руден баса
аманды, тынышты пен рахат жо».
«Алла&а ант етемін, сабырлы болуды білмеген
адам тышанны тесігін паналаса да, мысытан
 тыла алмайды».
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Адамдармен бірге 0мір с;ріп, оларды) ж*біржапасына шын ж;ректен шыдауды) абзалды2ын
Мхаммед Икбал мына хиаямен тілге тиек еткен:
«Надан марал білімді де салматы марал2а ша2ымданады:
«Бдан кейін а2бада, (а) аулау2а тыйым салын2ан)
Харам айма2ында 0мір с;ремін. 9йткені а)шылар
ойпаттар мен жайлауларда, ормандарда тза рып,
т;ні-к;ні артымыздан ж;реді. Енді а)шы деген дерттен
тылып, рахат 0мір с;ргім келеді».
Надан маралды) айтандарын ты)да2ан т*жірибелі
марал:
«Ей, аылды досым! 9мір с;ргі) келсе, ауіпті жерде 0мір с;р. 9зі)ді ;немі айра таспен айра. 9ткір
ж*не гау<ар2а айнал2ан ылыштан да 0ткір бол. Иманны) де)гейі тек иыншылы кезінде белгілі болады.
ауіп сені) к;ші)ді сынайды. Т*ні) мен рухы)ны) анша к;шті екенін сол ай2а ылады».
Хаты) у*лі лдарыны) баса бір асиеті – залым
не злым2а шыра2ан адам болу жа2дайында злым2а
шыра2ан адам болуды та)дау.
Са7д бин +би Уа""ас W:
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«О, Расуллла<! (Фитн* кезінде) біреу ;йіме кіріп,
мені 0лтірмек болса, не істейін?» деп срады. Хазіреті
Пай2амбар :
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лы (Хабил) сияты бол!» – деді
(Термези, Фит*н, 29/2194).
«Адамны

Ха достарыны) бл асиеттерін «Ха"ты5 "лдары к рсеткен жбір-жапа7а Ха" разылы7ы #шін т зе
білу» деп, ыса да нса айта аламыз.

Ха досы Ма7руф Кр&и Хазіретті) мына жа2дайы андай 2ибратты:
Ма2руф К*р<и Хазірет 0те нашар бір науасты
;йіне она ылып, барлы ызметін атарады. Науас ауруыны) ысты2ынан т;ні-к;ні ы)ырсып, 0зі
йыма2анындай, ;йдегілерді де йытатпайды. Тіпті,
бар2ан сайын мінезі одан ары нашарлап, ;йдегілерді с0ге
бастайды.
Аыры оны) маза бермес ылы2ына шыдай алма2ан ;йдегілер бір-бірлеп ;йден аша бастайды. йде
Ма2руф пен *йелінен баса ешкім алмады. Ма2руф
К*р<и т;нде йысын т0рт б0ліп, науаса арап
ж;рді. Біра бір к;ні т;нде йытамай ызмет еткені
;шін еріксіз отыр2ан жерінде йытап алады. Оны)
йытап жатанын к0рген науас адам 0зіне мейіріммен
ша ашан адам2а рамет айтатын жерде опасызды
танытып, с0ге бастайды:
«Бл алай д*руіштік, алай мсылманшылы?!
Онсыз да осындайларды) тек сырт к0зге 2ана мсыл-
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маншылы2ы бар. Шынында ж;ректерінде еш н*рсе жо.
9згелерге тауалы болуды бйырады, алайда 0здері
жасамайды. Міне, бл адам мені) жа2дайымды ойламай,
йытап жатыр. арны то йыта2ан адам та) атанша
к0зі ілінбеген бейшара науасты) халін айдан білсін?!»
Ма2руф К*р<и науасты) бл ащы с0здеріне сабыр
етеді. Біра *йелі к0п шыдай алмай, бл опасыз адамды
;йден уып жіберуін срайды. Ма2руф К*р<и Хазірет
жайдары ж;зімен:
«5й, жаным! Ол айтан с0здер неге сені ренжітеді? Баырса, ма2ан баырды. К0ргенсіздік істесе, ма2ан
істеді. Ол айтан жа2ымсыз с0здер ма2ан *рашан
намды естіледі. К0ріп тр2аны)дай, ол ауырып жатыр.
арашы, бейшара тыны2а алмай жатыр. 5рі мынаны
да білгейсі): на2ыз а<арманды, шапат пен мархамат
осындай адамдарды) жапасын к0тере білу.
Бл иссаны Бстан атты шы2армасында жаз2ан
Шйх Са7ди былай насихат айтады:
«Махаббата толы ж#рек кешірімді болады. Сен
жай ана пішіннен т рса, лгеніде т$ні сияты
аты да шеді. Жасылы иесі, ызмет ететін жан
болса, мірі т$нінен кейін пидашылдыы мен
кілдерде алан орныдай жаласа береді. Крмейсі бе, К$р& аласында кп бейіт бар. Біра Маруф
К$р&иді бейтіндей білінетін ж$не кп зират етілетіні жо».
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Юнус +мре Хазірет андай жасы айтан:
Д$руіш кілсіз болуы керек.
Сккенге тілсіз болу керек,
Тиіскенге олсыз болу керек,
Халыа есесін айтару керек емес.
Я2ни, адамдар к0рсеткен ж*бір-жапа2а кешірімді
арап, сабырмен, салматылыпен арай білу, сондайа малата Халытты) (Жаратушыны)) назарымен арай білу д*руіш жаратылсты мсылмандарды)
ісі. атарда2ы адамдар сияты *р жа2ымсызды пен
д0рекілікке ашуланып, сондай пи2ыл танытандар, б*лкім, 0з есесін айтар2ан болады. Біра тасаввуфи ахла
талап еткен кешірім, 2апу ету, т0зімділік таныту сияты
адамгершілік асиетін стана алма2ан, Хаты) сына ретінде жіберген сыр мен хикметен апыда ал2ан болады.
Алайда Ха Та2аланы) лдарына кешіріммен арау, 2апу ету, сабыр мен т0зімділік таныту сияты асиеттер Алла<ты) мархаматын, разылы2ы мен махаббатына б0ленуді амтамасыз ететін ерекше ндылытар.
Сондытан тасаввуфи ахлата бл асиеттер олжа деп
ба2алан2ан. Мулн Хазірет жасы айтан:
«Жамандара сабыр ету салих м#миндерді
руханиятын биік шыа ктереді. 4айда бір Хаа
 штар ж#рек болса, сабыр сол ж#ректі жандандырып, тірілтеді».
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Соныммен атар бл к0ркем ахла к0бінде жаман,
д0рекі адамдарды) т;зелуіне де *сер етеді. Біра сондай д0рекілік жаса2андар 0кінбей, 0з жа2дайларын дрыстамаса, 0здеріні) затты <*м рухани тр2ыдан ;лкен зиян тартуына, тіпті, рдым2а кетулеріне де себеп
болады. 9йткені солай істей берсе, сабырлы болып,
кешірімділік танытан салих лдарыны) есесін Алла<
Та2аланы) 0зі айтарады. Алла< Та2аланы) с;йікті
лдарыны) хаы мен есесін залмыдардан алуы кейде
жалал к0рінісімен, я2ни Алла<ты) лылы2ы к0рініс тапан 0те атты 0ш алумен іске асады. Мына исса бл
хикметті к0ркем баяндайды:
Исмайл Ф*кирлла< Хазіретіне ызмет еткен
Ибра<им Хаы Хазірет су алу ;шін жол бойында2ы
су бырына барады. Ыдысын толтыратын кезде сол
жерге атымен келген бір кісі:
«Алдымнан аш, ей, бала!» деп айайлайды. Ибра<им Хаы Хазіретті с0гіп, атын су2а арай айдайды.
Ол ыдысын алып, бір шетке шы2айын деп тр2анда
*лгі адам атымен оны ыстырады. Ибра<им Хаы
олында2ы шелегін тастап, 0зін тарып ал2анда ат
шелекті басып, сындырады.
Ибра<им жылай отырып, стазыны) асына келеді.
Бол2ан істі айтып береді. стазы:
«Шелегі)ді сындыр2ан кісіге сен бір н*рсе айтты)
ба?»
«Жо! Еш н*рсе айтпадым» дейді Ибра<им.
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«Олай болса, тез бар да сол адам2а бір-екі с0з айт!»
деп бйырады.
Ибра<им Хаы Хазірет суды) басында атын су2арып тр2ан адамны) жанына барып к;теді. Біра
*дептілігінен:
«Мені) шелегімді неге сындырды), ей, залым?» деп
те айта алмайды.
айтып келеді. стазы:
«Бір н*рсе дей алды) ба?» деп срайды.
«Айта алмадым, тасыр! Айтайын деп едім, біра
айтсем де ауыр с0з айта алмадым!» дейді.
стазы дауысын к0тере отырып айта айтады:
«Са2ан айтып трмын. Тез бар да сол адам2а бір
н*рсе айт! 5йтпесе ол риды!»
Ибра<им Хаы Хазірет бл жолы шешім абылда2ан к;йде суды) басына барады. Біра шелегін
сындыр2ан *лгі адамды аты теуіп, ол жасыз жерде
жатыр екен. Ж;гіріп келіп, стазы Исмайл Ф*ирлла<
Хазіретке айтып береді. стазы м)айып:
«ап! Бір шелекке бір адам!» дейді.
асында2ы адамдар еш н*рсе т;сінбегендерін айтанда, ;лкен у*лі былай деп т;сіндірді:
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«Ол адам Ибра<им Хаы2а злымды жасады.
Злымды к0рген адам бір с0збен болса да, арсылы бермеді. Осылай залымды Алла<а тапсыр2ан
болды. Бл жа2дай Алла<ты) айратына тиді. Оны
жазаландырды. Егер Ибра<им оны) злымды2ына
арсы с0з с0йлесе, есесін айтар2ан болатын еді. Біра
Ибра<им мазлум, я2ни злымдыа шыра2ан болуды
алады. Мен есесін айтарып, адамды тару ;шін
тырыстым. 9кінішке орай, с*тсіз аяталды!»
Міне, бл сыр2а аны бол2ан ариф тл2алар Алла<
Та2аланы) лдарыны) 0здері себебінен жаза2а кесіліп,
Ха алдында м;шкіл жа2дай2а т;спеулері ;шін кейде тап
бол2ан д0рекілікке аз болса да, арсылы беріп, оларды
жалал к0ріністеріне душар болудан тар2ысы келеді.
С0зді) ысасы, на2ыз м;миндер адамдар арылы
келген ж*бір-жапаны), негізінде, Хатан келген сына екенін ойлап, олар2а е) к0ркем т;рде шыдай білуге
тырысады.
Мулн Хазірет айтан:
«4ойнында бір-екі  нды азбасы болан тау
соылармен парша-парша болады».
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Я2ни, жемісі бар а2аша тас лаытрады. алай
жемісті а2аш басына тиетін тастар2а дайын болса,
на2ыз м;миндер де надан, д0рекі адамдардан келетін
ауыртпалытар2а дайын болуы керек. Алла< разылы2ы
;шін адамдар берген ауыртпалыа шыдау жо2ары
де)гейдегі иман сезімі.
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Алла& Та7ала улие/улі "лдарына сыйла7ан
бл парасат пен к регенділіктен, ж"алы" пен хикметтен к 5ілдерімізге #лестер берсін! Білімсіз де
надан адамдарды5 д рекіліктеріне, с гіп, тіл тигізулеріне "арсылы" беруден баршамызды са"тасын!
Барлы7ымызды на7ыз м#миндерге жарасатын дрыс а"ымен мір с#ріп, зіні5 алдына саф ж#рекпен бара білген ізгі жандардан етсін!
+мин...
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ėıĽıľĵŌŕŃŌ
ėıŕłŌļŌŕŀĶľŕıĺŃıŁń
Кәміл мүмин су тәрізді әзиз, қадірлі, көңілі дария
сияқты терең, ұшы-қиыры жоқ болуы керек.
Нәзіктік, әсемдік пен сұлулықтарды бейне бір
айна секілді мөлдір көңілімен айналасына шағылыстырып, үнемі Исламның жайдары жүзі мен
көңіл тыныштығын таратуы керек.
Кемшіліктерді кешіру мен татуласуды тек мейрамдармен шектеу кәміл мүминдерге жараспайды.
Өйткені кешірім жасай-жасай, Аллаһтың кешіріміне лайық болған халге келу – кәміл мүминдер бас
тарта алмайтын иман көкжиегі.

ЖАМАНДЫ2ТЫ
ЖА2СЫЛЫ2ПЕН 2АЙТАРУ

лы дініміз Исламны) *р ережесі мен а2идасы
иманны) 0мірге ша2ылысуынан тратын мінез-лыты к0ркемдіктер тізбегі. Хазіреті Пай2амбар r:
«Мен кркем мінезді толытыру #шін жіберілдім» деген (Муатта, Хсн;л-Хл, 8).
К*міл м;мин бола білу ;шін Исламны) *мір еткен
мінез-лыты 0лшемдер аясында тере)деп, 0мірімізді) *рбір сатысына оларды тарата білуіміз ажет.
Олай етпесек, адамды беделемізді бз2ан, м*)гілік
баытымыз2а зиян тигізген боламыз.
Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыз аса к0ркем мінезімен адамзата абзалдылы м*дениетін тарту еткен.
Алла<ты) *улие лдары да Пай2амбарларды) с;ннетін, я2ни абзалды ба2ытын ;лкен махаббатпен, сеніммен жал2астыр2ан пай2амбар мрагерлері.
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Пай2амбарлар мен *улиелерді) ;лгілі мінезіні) е)
ма)ызды абзалдылытарыны) бірі – «Алла&ты5 "лдарынан к рген жбір-жапаны Алла& #шін кешіріп,
к рген жаманды"тарын жа"сылы"пен "айтара білу».
5рі Алла<ты) лдарын мархаматпен, шапатпен к0)іл
сарайларына алып, оларды) а)ырап ал2ан к0)ілдерін
тірілту. Сонымен атар бл мінез *рленген аты дем
с;йіншісі іспетті.
Аят к*рим*да:

ħŽ ıƈ Öžƈ òƈ
Ɔ ƈñƪĤÒĲƆ
Ɔ īĺ
Ɔ ĕƈƆ ÝÖÒ
Ž ÒŽ ĲóƇ ×Ɔ Ā
Ɔ įäŽ ĲÅÓ
ĪĲ
Ɔ ĐƆ Ĳ
Ɔ āĤÒ
Ɔ ÊƇ òƆ ïŽ ĺƆ Ĳ
Ƈ ĭƆ ĜŽ ôƆ òÓ
ƪ ÒŽ ĳĨÓƇ ĜƆ ÈƆ ĲƆ
Ɔ Ùƃ ĻƈƆ ĬŻ
Ɔ Òƃ óž ƈøħŽ İÓ
Ɔ ØƆ Ż
Ɔ ĩƈƪ ĨÒŽ ĳĝƇ ęƆ ĬÈƆ Ĳ
×Ɔ ĝŽ Đ
Ɔ ÑĤƆ ĲŽ ÈƇ ÙƆ ÑƆ Ļžƈ ùĤÒƈ
ƈòÒïĤÒĵ
ƪ
Ƈ ħŽ ıƆƇ Ĥğƈ
ƪ ÙĭƆ ùƆ éŽƆ ĤÓÖƈ
«Жне олар – Раббыларыны5 ризалы7ын тілеп, (шыра2ан иыншылыа) сабыр "ыл7андар,
намазын дп-дрыс о"ы7андар, здеріне берген
несібемізді к рнеу жне к мес (Алла< жолына) жмсап отыр7андар жне жаманды"ты жа"сылы"пен
"айтар7андар. +не, олар бар 7ой, д#ние жртыны5
(к0ркем) со5ы солардыкі» – делінген (Ра’д, 22).
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Алла<ты) мейірімі мен кешіріміне б0ленуді ала2ан
адам адамдарды) кемшіліктеріне к0)іл аудармай, 0зіне
жасал2ан жамандыты жасылыпен айтаруды нышан
етіп алуы керек. 9йткені Раббымыз адамзата к0сем
етіп тарту еткен пай2амбарлар, м;ршидтер, 2алымдар мен
арифтер ;немі осы к0ркем мінез ;лгісін стан2ан.

ЖАМАНДЫТЫ ЖАСЫЛЫПЕН АЙТАРУ

Б@ГІН СЕНДЕРГЕ
МІНДЕТСУ мен СГІС ЖО2!
Жаманды жаса2андарды) кешіріммен, жасылыпен т;зетілуі жайында ранда айтыл2ан е) *сем
мысалдарды) бірі Юсуфты) u бауырларына жаса2ан
атынасы.
Якуб u он екі лы ішінен Юсуфта u 0з рухани
ерекшеліктерін к0бірек к0рген ж*не баса лдарынан
г0рі к0бірек к0)ілі со2ан ау2ан. Бл жа2дай бауырларыны) ыз2аныш сезімдеріні) пайда болуына себеп бол2ан.
Тіпті, бауырлары Юсуфты 0лтіруге шешім абылдап,
оны дыа тастайды.
Юсуф u ол жерден 0тіп бара жатан бір керуен
к0мегімен дытан шы2ады. Біра Мысырда л ретінде сатылады. 9те ауыр сынаты басынан 0ткізеді.
Уаыт 0те Мысырда аржы министрлігіне дейін к0теріледі. Жт жылдары азы-т;лік тарататын. Бауырлары да азы срап келді. Хазіреті Юсуф 0зіні) кім
екенін бауырларынан жасырды. Олардан оп-о)ай кек
ала алтындай жа2дайы бар болатын. Біра оларды
жазаламады да, айыптамады да. Керісінше, олар2а к0птеген жасылы пен ошемет к0рсетеді.
Олар к0рсетілген бл абзалдылыа: «Сен Юсуфсы), Алла< шынымен а сені бізден ;стем еткен» деп,
;лкен ятпен аиатты мойындау2а м*жб;р болды.
Юсуф u олар2а та2ы бір абзалды к0рінісін паш етіп:
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ħƇ ƇġĻƆŽ ĥĐ
Ɔ Õĺ
Ɔ óƆ áŽ ÜƆ Ɔź ƆĢÓĜƆ
Ƈ ž óƈęĕŽ ĺƆ ĦƆ ĳŽ ĻŽĤÒ
Ɔ Ɔ ħŽ ƇġƆĤųÒ
ƈ óĤÒ
īĻ
Ɔ ƈĩèÒ
Ɔ
Ƈ
ƪ ħƇ èƆ òŽ ÈĳƆ İƇ Ĳ
«Б#гін сендерге (брын жаса2андары) ;шін)
еш"андай міндетсу мен с гіс жо". Сендерді Алла&
кешірсін! К#мнсіз, Ол (Алла<) мейірімділерді5 е5
мейірімдісі» – дейді (Юсуф, 92).
Кейін бауырларыны) ысыл2андарын к0ріп, оларды жбату ;шін: «Ол кезде арамыз2а шайтан кірді» деп,
абзалдылы2ын бекіте т;сті.
Міне, на2ыз абзалдылы! Адамды жазалау2а к;ші
жеткілікті бола тра ахіретте сауапа кенелемін деген
ниетпен Алла<ты) лдарын кешіре білу.
Жеке басына атысты м*селелерде 0кпелеп кек алу
– н*псісін ана2аттандыру мен к;ш к0рсету жолы. Бл
м;мкіндік пен жа2дай2а ие м;минні) кешіру мен ошемет к0рсетіп, 0з кегін баса білуі оны) ерекше рух асылды2ына ие екенін к0рсетеді. 9йткені кек алу 0кпесіне
т;скен адамны) алауын тізгіндеп, бдан бас тарта алуы
0те иын.
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9мір кітабыны) ашу-ыза б0лімі бір асірет тарихы.
Ашуыза – аыл деген ны2мет пен к;шті) 0з к;шінен
айрыл2ан 0тпелі аыл ауытуы. 9кпені тізгіндеу ;шін е)
к0ркем шара – кешіру ж*не жмсаты таныту сияты
сауабы ;лкен абзалдылыа ие болу. Бл жо2ары алау
мен парасаттылыты к0рсете білген абзал м;миндерді
Раббымыз былай с;йіншілейді:
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ÓıƆ ĄƇ óŽ Đƅ
Ɔ Ùĭƪ äƆ Ĳ
Ɔ ħŽ ƇġÖžƈ òīƈ
ž ØóƈƆ ęĕŽ ĨĵƆ
Ɔ ĤÌƈ ÒŽ ĳĐƇ ƈòÓøƆ ĲƆ
ƪ Ĩƅ
Ɔ ÒĲ
Īĳ
Ɔ ĝƇ ęƈ ĭĺƇ īĺ
Ƈ òŽ Ŷ
Ƈ ĲÓ
Ɔ ƈñƪĤÒ°·¹¹ÄīĻƈ
Ɔ ĝÝƪ ĩŽƇ ĥĤƈ ÚŽ ïƪ ƈĐÈƇ Ă
Ɔ ÚÒ
Ɔ ĩƆ ùĤÒ
ƪ
īĻƈ
Ę
ƪ ĲÅÒ
Ɔ ĘÓđŽƆ ĤÒĲ
Ɔ ƈĩ ƈČÓ ƆġŽĤÒĲÅÒ
Ɔ ċƆ ĻŽ ĕŽƆ ĤÒīĻ
Ɔ óƪ ąĤÒ
Ɔ óƪ ùĤÒĹƈ
ƪ
Ƈ ž Ĳ
°·¹ºÄ īĻƈ
ƈ ĭĤÒ
ƪ īƈ ĐƆ
Ɔ ĭ ƈùéŽ ĩŽƇ ĤÒÕƫ éƈ ĺƇ ųÒ
Ɔ öÓ
«Раббылары5ны5 жарыл"ауына жне та"уа
жандар7а зірленіп "ой7ан, ке5дігі аспан мен жер
арала7ындай келетін жннат"а асы7ы5дар! Олар
(тауалар) – ке5шілікте де, таршылы"та да инф"
жасап (Алла<ты) жолына жмсап) тратындар,
(кек алу2а діреті жете трып) ашу-ызасын баса
алатындар, адамдарды кешіре білетіндер. Алла&
(мндай) жа"сылы" істегендерді натады» (5л; Имран,
133-134).
Я2ни м;минні) 0зіне арсы жасал2ан жамандыты
Ислам мінез-лы бойынша айтар2анда стануы
ажет ;ш амал бар: 9кпені же)у, кешіру, жасылы
к0рсету мен тарту жасау...

МЕН 2АРЫС ЕТУШІ
РЕТІНДЕ ЖІБЕРІЛМЕДІМ...
Хазіреті Пай2амбар r Мырзамызды) 0мірі жамандыты кешірім ж*не жасылыпен айтаруды) шырау шегіне жеткен к0ріністерге толы. Ол к;ллі *лемге
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рахмет ретінде жіберілгені ;шін мейірімі мен шапаты,
махаббаты барлы адамдарды амтиды.
Бір к;ні одан ж*бір-жапаларынан безер бол2ан
м;шріктерге ла2ынет етуі талап етілді. Ол:
«Мен арап-сілтеуші емес, $лемге рахмет ретінде жіберілгенмін» – дейді (М;слим, Бирр, 87).
9йткені Оны) *зиз жаны те)десі жо шапат пен
рахымны) шексіз азынасы бол2андытан Оны) е)
;лкен масаты б;кіл адам баласыны) екі д;ние баытына кенелулері болатын.
Исламды жаю ;шін Тайфа бар2ан кезде ара)2ы
да пта табынушы Тайф халы Оны тасбен атан.
Мырзамыз r жабыра2ан к;й мен ай2ы2а толы халде
кері айтып келе жатанда Алла< Та2ала С;йіктісін
жбату ;шін Ж*бірейіл мен тау періштесін жібереді.
Періште онда2ы екі тауды Тайфтытарды) басына т0)кере алатынды2ын айтады. 5лемге рахмет Пай2амбары
r:
«Жо! Мен Алла&ты оларды рпатарынан
тек Алла&а  лшылы ететін ж$не Оан ешбір
н$рсені серік оспайты адамдар шыаруын алаймын» – дейді (Бхари, Б*д’;л-Хал, 7; М;слим, Жи<ад, 111).
Тайфтытар Nижратты) 9-жылына дейін имансыздыта 0кпенді трып, мсылмандар2а 0те ауыр зардап шектірді. Аыры мсылмандар б2ан шыдай алмай:
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«О, Расуллла<! Саиф тайпасыны) отары мен
найзалары бізді атты инап, ж;регімізді 0ртеп жіберді.
Енді олар2а теріс д2а еті)із!..» – деп 0тініш білдіреді.
Біра Пай2амбар r Мырзамыз:
«Уа, Раббым! Саиф тайпасына &идаят, тура
жолды н$сіп ет! Оларды бізге жібер» – деп жалбарынады. Бл д2адан біраз уаыт 0тіп, Тайф халы
М*дина2а келіп Исламмен абырой2а б0ленеді (Ибн Хишам
IV, 134; Термези, М*н*иб, 73/3942).
Расул 5кр*м r Мырзамызды) бл жо2ары абзалдылы2ыны) е) ;лкен к0ріністеріні) бірі Меккені)
алынуы к;ні іске асты. анша жылдар бойы мсылмандар2а т;рлі злымдытармен ан стыр2ан ж*не орлы
жай2ан Меккелік м;шріктер ол к;ні мсылмандарды)
олына т;скен еді. Пай2амбар r Мырзамызды) м;б*рак аузынан шы2атын бйры барлы2ыны) лайыты
жаза2а тартылуы ;шін жеткілікті еді.
Мырзамыз r а2бада жинал2ан Меккеліктерге:
«Ей, 4 райш ауымы! 4азір мені сендер жайында не жасайтынымды ойлайсындар ма?» – деп
срайды. райштытар:
«Біз сені) айыр мен жасылы жасайтыны)ды
ойлап, “айыр жасайсы)!” – дейміз. Сен жомартты
пен жасылы иесі бауырсын! Жомартты пен жасылы иесі бауырымызды) лысы)!..» – дейді.
Осы2ан орай Хазіреті Пай2амбарымыз r:
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«Мен де Хазіреті Юсуфты бауырларына айтанындай: “...Б#гін сендерге (брын жаса2андары)
;шін) еш"андай міндетсу мен с гіс жо". Сендерді Алла& кешірсін! К#мнсіз, Ол (Алла<) мейірімділерді5 е5 мейірімдісі” – деймін. Енді бара
берідер, сендер боссындар» – дейді (Ибн Хишам, IV, 32;
Уаиди, II, 835; Ибн Са’д, II, 142-143).
Бл тамаша кешірім, мейірім мен абзалдылыты
к0рген Меккеліктерді) ж;ректерінде 0кпе мен 0шпенділік еріп кетті. Оны) орнына с;йіспеншілік, досты
пен сенімділік келді. К0нілдері Ислам2а жылын2ан
аншама адам тура жол абыройына ол жеткізді. Ол
к;ні Меккеліктерде мына бір аятты) аиаты к0рініс
тапандай еді:
«Жа"сылы" пен жаманды" те5 емес. Сен
жаманды"ты е5 к ркем т#рде то"тат. Сонда са7ан
"асты7ы бар адам е5 жа"ын досы5дай болып кетеді»
(Фссил*т, 34).
Шынымен ада м баласы *рашан жасылы пен
сый тарту2а бас иеді. Жасылы пен сый тарту е) ас
дшпанды да т;зетуге жеткілікті болады.
Б+ЛЕНІ ЖОЮДЫF ШАРАСЫ...
Жасылы жаса2андар2а жасылы, жаманды
жаса2андар2а жаманды жасау асиет емес. асиеттісі
– жаманды жаса2андар2а жасылы жасай білу.
9йткені жасылы жаса2ан адам дшпан болса дос
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болады, арапайым біреу болса жаындай т;седі, жаын
біреу болса с;йіспеншілік пен шынайылы2ы арта т;седі.
Жаманды2ына жасылыпен жауап айтарыл2ан адам
;шін бл жасылы ол жамандыа айта оралмауы ;шін
тосауыл болады.
Хазіреті Мулн бл пай2амбари мінез-лыты
былай т;сіндіреді:
«Біліп ой, Алла&ты мейірімі $рашан а&арынан #стем. Сондытан барлы пайамбарлар зіне
арсы шыан д шпандарына арсы жеіске жеткен»
«Б$лені жоюды шарасы з лымды ету емес.
Оны жолы – кешіру, баыштау ж$не жомартты
жасау. "Садаалар б$лекетті жояды" – деген
пайамбар ескертуі сені оятсын. Б дан былай кесел
мен жамандытарды емдеу $дісін жасы ып ал!»
Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыз кін*лі де ылмысты адамдарды оп-о)ай жазаландыра алатын к0птеген жа2дайда оларды) т;зелуі мен м*)гілік баыта
кенелуі ;шін кешірім ардатылы2ын паш еткен. 9йткені
негізгі к0регендік пен шынайы лылы – кек ала алаты)
к;ш пен м;мкіндікте ие бол2ан кезде н*псіні тізгіндеп,
кешірім мен тарту жасай білу. Расында хадис ш*рифте:
«Палуан дегені к#ресте арсыласын жеген адам
емес. Негізінде, палуан – ашуланан кезде ашуын
жеген адам» – делінген (Бхари, 5деп, 76).
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Бл абзалдылыа атысты аят к*рим*да мына
с;йінші берілген:

ÓęƆ Đ
Ɔ īŽ ĩƆ ĘƆ ÓıƇƆ ĥáŽ Ĩ
žƈ ÙƄ ÑƆ Ļžƈ øƅ
Ɔ ÙÑƆ Ļžƈ øÅÒ
Ɔ õƆ äƆ ĲƆ
ƈ ƪ ĥĐ
ųÒĵƆ
Ɔ ĮƇ óƇ äŽ ÉƆ ĘƆ çƆƆ ĥĀŽ ÈƆ ĲƆ
«Бір жаманды"ты5 жазасы о7ан те5 бір жаманды". Кімде-кім кешіріп, бейбітшілікті орнатса,
оны5 сыйы Алла&"а тиісті...» (Шура, 40).
ате мен кемшіліктерді кешіруден де арты2ы бейбітшілік пен тыныштыты, досты пен бауырласты сезімді орнату ;шін жамандыа жасылыпен
арым-атынас жасай білу – Хазіреті Пай2амбар
r Мырзамызды) е) ерекше асиеті. Оны) ;мметі
ретінде біз де бл ерекшеліктерге ие болуымыз ажет.
Кемшіліктерді кешіруді ж*не достасуды тек мейрамдар2а 2ана шектеу кемел м;миндерге жараспайды. Бны
жаратылысыны) негізгі асиетіне айналдыру иманда2ы
кемелдікті) белгісі.
Пай2амбар r Мырзамызды) бл тр2ыда2ы жо2ары сезімін к0рсететін мына хадис ш*рифтер барша
мсылмандар2а те)десі жо мінез-лы 0лшемдерін
сынады:
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«Еш біреуі: «Мен адамдармен бірдеймін, егер
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жасаса, жасылы жасадар, ал жаман арыматынаса $ділетсіздік жасамау #шін н$псілеріді
т$рбиеледер!» (Термези, Бирр, 63).
«Сенімен арым-атынасын #згенмен сен арыматынасыды #збе! Саан бермегенге сен бер! Саан
жаманды жасаанды кешір!» (Ахмед, М;сн*д, IV, 148, 158).
«4айда болса да Алла&тан оры! Жамандыа арсы жасылы жаса да, жамандыты т#біне
балта шап. Адамдара да кркем мінез- лы арылы
м$міле жаса» (И. Жанан, К;т;б;с-Ситт*, V, 304).
«Ж$ннат башаларына арап т ран сарайлар
крдім ж$не Ж$бірейілден u:
“Б лар кімдер #шін?” – деп с радым. Ол:
“2рт#рлі кек, жатырмау мен кпесін басып ішіне
кмгендерге ж$не адамдарды кемшіліктеріне шыдап
кешіргендер #шін» – деді» (5ли *л-М;тт*и, №7016; Ауариф,
253 б).
КЕШІРІМ ДЕ ОРЫНДЫ БОЛУЫ КЕРЕК...
Мынаны да еске алу ажет: 5рбір кемшілік пен
ателікті кешіруге ж;гіну абзалдылы деп ойламау керек. Кешірім мен ба2ыштау кешірім жасайтын адамны)
0зіне жасал2ан айыптарда 2ана ж;реді. 9йткені сондай
айыптар мен ылмыстарды) бары, олар діни ж*не лтты ндылытар2а, о2ам ы2ына арсы шы2умен
те). Бл жа2дайларда кешіруден г0рі т;зету ;шін жаза2а
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ж;гіну, *ділет орнатып, тура мен атені ашы баян ету
ажет. Егер ондай айып кешірілген жа2дайда одан да
;лкен *ділетсіздікпен ж0нсіздіктерге жол ашары, с0йтіп,
о2ам2а злымды *келері с0зсіз.
Расында Хазіреті Айша анамыз Пай2амбар r
Мырзамызды) бл м*селедегі станымын былай баян
етеді:
«...Расул лла& r зіне жаманды жасаан адамнан кек алмады (яни жазаламады). Біра Алла&
тыйым салан н$рселер тапталса, тыйымды б зан
адамнан Алла& атынан кегін алып (жазалайтын)»
(М;слим, Ф*д*ил, 79; 5бу Д*уіт, 5деп, 4).
Орынсыз ашу мен реніш б;лік пен бзаылыа
себеп болатын сияты ажет бол2ан жерінде ашуланбау
да сондай б;лік пен бзаылы ту2ызатын мінез-лы
*лсіздігі. ажетті жа2дайда Алла< ;шін жек к0ре
білу де иман талап ететін іс. М*селен, шайас кезінде
дшпан2а арсы айбынды болу иман лшынысы мен
жан айнауыны) бір таза к0рінісі, діндарлы пен отан
с;йгіштікті) белгісі. о2ам ы2ына, рухани ж*не лтты ндылытар2а арсы жасал2ан ателерде де тап
сондай айбындылы к0рсету иман шатты2ы мен лшынысыны) бір к0рінісі.
Расул 5кр*м r Мырзамызды) 0мірі, міне, осындай жо2ары абзалдылы 0лшемдеріні) шырау шектегі
;лгілеріне толы. Ол 0зіне арсы жаманды жаса2ан104
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дарды тек кешіріп ана оймай, олар2а жасылы
жасап, абзалдылы2ын е) кемел де)гейде екенін к0рсетіп,
;мметіне ;лгі бол2ан.
АЛЛА'ТЫF СЕНДЕРДІ
КЕШІРУІН 2АЛАМАЙСЫFДАР МА?
Алла<тын Елшісінде ф*ни бол2ан Хазіреті +бу
Бкір W де жамандыа кешіріммен, жасылыпен
жауап айтаруды) аыл жетпес ;лгілерін к0рсеткен.
Хазіреті 5бу Б*кір W Мыстах атында2ы бір кедейге ;немі к0мек олын созатын. ызы Хазіреті
Айша2а жала жабыл2ан Ифк ои2асында оны да жала
жабушылар арасынан к0ргенде о2ан, оны) жанясына
жасылы жасамаймын деп ант етті. Хазіреті 5бу Б*кір
ж*рдем беруден бас тартан со) Мыстах пен отбасы бір
ауыр жа2дай2а тап болды. Сонда мына аяттар т;сті:

ħŽ ƇġĭƈĨģƈ ąŽ ęƆ ĤŽ ÒÒĳƇĤĲŽ ÈƇ ģƈ ÜƆ ÉŽ ĺƆ źƆ ĲƆ
ĹƈĘīĺ
ƈ ıƆ ĩŽƇ ĤÒĲ
Ɔ óƈ äÓ
Ɔ ƈĠÓùƆ ĩŽƆ ĤÒĲĵ
Ɔ īĻ
Ɔ ÖƆ óŽ ĝƇ ĤŽ ÒĹƈĤĲŽ ÈƇ ÒĳÜƇ ËŽ ĺĪ
Ƈ ÈƆ ƈÙđƆ ùĤÒ
ƪ ĲƆ
Ƈ ƪ óƈęĕŽ ĺĪ
ƪ ģĻ
Ɔ Ɔ ×ƫ éƈ ÜƇ źƆ ÈƆ ÒĳéƇ ęƆ āŽ ĻŽĤĲÒĳ
ħŽ ƇġƆĤųÒ
ƈ ×ƈ øƆ
Ɔ ųÒ
Ɔ Ɔ ęƇ đŽ ĻŽƆ ĤĲƈ
Ɔ Ɔ ÈĪĳ
Ƈ ƪ ĲƆ
ħĻ
Ɔ ųÒ
Ƅ ęƇ Ĕ
ƪ òĳ
Ƅ èƈ ò
«Іштері5дегі шарапат, ба"-дулет дары7андар
жа"ындарына, жо"-жітіктерге, Алла& жолында
"оныс аудар7андар7а (бір н*рсе) бермеймін деп
серт етпесін. (Оларды) ателігін) 7апу етіп кешірсін
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Алла&ты5 здері5ді жарыл"ауын "аламайсы5дар
ма? Алла& аса кешірімшіл, те мейірімді» (Нур, 22).

Ɔž
Ɔ žƈ Ùƃ ĄƆ óĐ
ÒŽ Ĳóƫ ×Ɔ ÜƆ ĪÈƆ ħŽ ƇġƈĬÓĩƆ ĺŽ Ŷ
Ž Ƈ ųÒÒŽ ĳƇĥđƆ åŽ ÜƆ ƆźĲƆ
Ƈ ž Ĳ
ħĻƈ
ƈ ĭĤÒ
ƪ īƆ ĻŽ ÖƆ ÒŽ ĳéƈƇ ĥāŽ ÜƇ Ĳ
Ɔ ďĻ
Ɔ öÓ
Ɔ ÒŽ ĳĝƇ Ýƪ ÜƆ ĲƆ
Ƅ ƈĩø
Ɔ ųÒ
Ƅ ĥĐ
«Алла&ты (Оны) атымен) ант беріп, жа"сылы"
жасаулары5а, (жамандытан) са"сынулары5а, адамдарды татуластыру7а б гет жасама5дар. Алла& –
брін де естуші, толы7ымен білуші» (Баара, 224).
Бл аят к*рим*лар т;скеннен кейін 5бу Б*кір W:
«Мен, *лбетте, Алла<ты) мені кешіруін алаймын»
– деді. Артынша ант к*фф*ратын беріп, жасап ж;рген
жасылы2ын жал2астырды (Бхари, М*2ази, 34; М;слим,
Т*убе, 56; Таб*ри, Т*фсир, II, 546).
9йткені лдарын кешіре-кешіре Алла<ты) кешіріміне лайыты халге келу – к*міл м;миндер ;шін е) биік
иман сезімі.
ЖАМАНДЫ22А 2АРСЫ
2АНШАЛЫ2ТЫ ЖА2СЫЛЫ2?..
Бір к;ні сахабалар Расул 5кр*м r Мырзамыздан
Хазіреті 5лиді не ;шін 0те жасы к0ретіндігін срады. 5лем матынышы Пай2амбарымыз Хазіреті
5лиді шаыры)дар деп *мір етті. Сахабаларды) бірі
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Хазіреті 5лиді шаыру2а кетті. Алла<ты) с;йіктісі
Пай2амбарымыз r 5ли келгенше сахабаларына:
«Ей, сахабаларым! Сендер біреуге жасылы жасап, ал ол сендерге жаманды жасаса, не істер едідер?» – дейді.
Сахабалар жасылыпен жауап айыратындарын
айтады.
Расул 5кр*м r:
«Ол адам таы да жаманды жасаса не істер
едідер?» – дейді.
Сахабалар та2ы да жасылы жасайтындарын
айтады.
Пай2амбар r Мырзамыз:
«Б*рібір сендерге жаманды жасайтын болса не
істер еді)дер?» – деп сра2анда, сахабалар бастарын
т0мен т;сіріп, жауап айтара алмайды.
Кейін Хазіреті 5ли
барымыз r:

W келді. Хазіреті Пай2ам-

«Ей, 2ли! Біреуге жасылы жасаса, ол саан
жаманды жасаса, не істер еді?» – дейді.
Хазіреті 5ли
нын айтады.

W жасылыпен жауап айыраты107
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Хазіреті Пай2амбарымыз r бл сраты жеті рет
айталап срады. Хазіреті 5ли барлы2ына:
«Та2ы жасылы жасаймын» – деп жауап берді.
Кейін с0зін жал2астырып:
«Мен ол адама жасылы жасаан сайын ол маан жамандыпен жауап берсе де, мен оан жасылы
жасай беремін» – дейді.
Расында Хазіреті 5ли W былай деп 0сиет алдыр2ан:
«Адамдарды е нашары жасылыа жаманды
жасаан ж$не адамдарды е жасысы жамандыа
жасылы жасаандар».
«4анша жаманды крседер де, ойланбай жасылы жасадар».
АДАМ СЫЙДАН ЖЕFІЛГЕН...
Деректерге с;йенсек, Хазіреті +лиді5 ш бересі
+лиге біреу бала2ат с0здер айтан. Ал ол ;стіндегі ымбат киімін сол адам2а береді де, та2ы мы) дир<*м беруді
*мір етеді. Бл *рекетімен ол бірден бес абзалдылы
танытаны туралы айтылады:
Біріншісі – жмсаты, 0йткені ашуланбады.
Екіншісі – жапа шектіруді жойды.
шіншісі – адамды Алла<тан алыстаудан тарды.
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Т0ртіншісі – адамды 0кініш пен т*убеге келтірді.
Бесіншісі – 0зін бала2атта2ан адамды 0зін матау2а
м*жб;р етті.
Бір к;ні бір адам Ибн Аббас"а ауыр с0здер айтады. Ибн Аббас W ;н атпайды. Кейін жанында тр2ан
Икрим*ге брылып:
«Бл адамны) мтажды2ы болса, шарасын табайы» – дегенде, *лгі адам ял2анынан басын т0мен иеді.

2АС АДАМЫ @ШІН
ЖАС ТГЕ БІЛГЕН КЗДЕР...
Алла< достарыны) бірі Фдайл бин Иязды) мына
жа2дайы к*міл м;миндерді) к0)іл к;йіне *демі ;лгі.
Оны) жас т0гіп тр2анын к0ріп, не ;шін жылап
тр2анын срады. Ол:
«Ма2ан злымды еткен бір бейшара мсылман2а
м)айып жылап трмын! Бар ай2ым – оны) кияметте
масара болатыны» – дейді.
Фдайл бин Ияз Хазіретке:
«П*ленше сізді) абыройы)ыз2а тіл тигізді» –
дегенде:
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«Алла<а ант етемін, мен о2ан емес, осы с0здерді
о2ан айтыз2ан ібіліске ренжимін» – деп жауап беріп,
мына бір тебіреніс халде болады:
«Алла<ым! Егер ол адам дрыс айтса, мені кешір!
Егер жал2ан айтса, оны кешір!»
Сондай-а Хасан Басри Хазірет те 0зі жайында
2айбат с0з айтан біреуге ренжуді) орнына сый жолдап,
ал2ысын білдіретін. 9йткені ол 0сек айтан адамны) 0з
сауаптарын 2айбатта2ан адам2а аудар2анын 0те жасы
білетін жандардан болатын.
Ариф ж*не 2ашы к0)ілдерден ерекше орын ал2ан
Халлаж Мансур о2ан арай тас боратыл2анда:
«О, Раббым! Менен б рын маан тас боратандарды кешіре кр!» – деп жалбарынып, ;лкен к0)іл
жаниярлы2ын к0рсеткен.
Раби7 ибн Хйсм бір к;ні намаз оып жатанында к0з алдында жиырма мы) дир<*м тратын аты
рланады. Біра ол рыны) со)ына т;суді) орнына ыыласпен орындап жатан намазын жал2астыра берді.
Оны) бл ;лкен зиянын естіген достары оны жбата
бастайды. Сонда Хазірет достарына:
«Ол адам атымды шешіп жатанда к0рдім. Біра мен
ол кезде ма)ыздыра ж*не 0те с;йген бір іспен айналысып жатан едім. Сол ;шін рыны умадым» – дейді.
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Хазірет оларды тотатып:
«Тынышты сатандар! Ма2ан злымды жаса2ан
жо! Ол адам 0з н*псісіне злымды жасады. Байсты) 0зіне жаса2аны жетпегендей, біз де о2ан злымды
етпейік» – дейді10.
+Р КІМ З ЗАТЫН САТАДЫ...
Хазіреті Иса u дінді насихаттау ;шін еврейлерді) жанына барады. Еврейлер о2ан жаман с0здер айта
бастайды. Хазіреті Иса олармен жасылыпен ж*не
*демі бір *діспен *)гімелеседі. О2ан:
«Олар са2ан жаман с0здер айтады, сен болса) жасы *)гімелесесі)?!» –дегендерге:
«5ркім 0з затын сатады» – деп жауап берген.
Я2ни адамны) барлы іс-имылы, жа2дайы мен
*рекеттері – жан д;ниесіні) айнасы. исы сыз2ышпен
т;зу сызы шыпайтыны сияты к0)іл *лемі м0лдір емес
арсыздан к0ркем іс-*рекет к;ту бекершілік. Ниеттері
т;нек бол2андарды) жолдары ашы болмайды. 5р н*рсе сырта ішіндегісін 2ана шы2арады.
Сондытан жамандыа жамандыпен жауап айтару шикі адамдарды) ісі. 5р жа2дайда жасылы жасай білуі адамны) жан д;ниесі жеткен биік де)гейін
к0рсетеді.
10. Бабанзада Ахмет Наим, Ислам Ахлакынын Есаслары, 85-86 б.
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Адамдар2а жасылы жасауды) да ;ш абзалдылы
д*режесі бар:
Біріншісі – жа"сылы""а жа"сылы". Жасал2ан
жасылыа е) кемінде ал2ыс айту – адамны) е) басты міндеті. Бдан да аса ба2алысы – жасылыа одан
;лкен жасылыпен жауап айтару.
Екіншісі – еш"андай а"ы к#тпей, жа"сылы" жасау. Осындай *рекет еткендер бірінші д*режедегілерден
де жо2ары адамдар.
шіншісі ж*не е) абзалы – жаманды" жаса7ан7а жа"сылы" жасау. 9йткені *рбір жасылыты)
абзалды2ы оны) иынды де)гейінде. Жаманды2ына
шыра2ан адамны) жасылы2ын алау – е) иын іс.
Сондытан «Жа"сылы""а жа"сылы" – р адамны5,
жаманды""а жа"сылы" – ер адамны5 ісі» – делінген.
Мулн Хазірет андай тамаша айтан:
«Суды ж#здеген абыройы мен с$ні бар. Ластарды абыл етеді ж$не кірлерін тазалайды».
К*міл м;мин су сияты ардаты, дария сияты
тере) к0)ілді болуы ажет. аншалыты жа2ымсыз
жа2дай2а тап болса да мейірім т0гетін мінез к0рсетуі
керек. Н*зіктік пен п*ктік, *семдіктер ша2ылыстыратын к0)іл тазалы2ына ие болуы ажет.
Хазіреті Мулн:
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асты етіп езіп ж;рген барлы жан иесіне жомарттыпен сый тартады. Топыра малатты) н*жістерін тазалап, оларды айта барлы тіршілік иелеріне таза, д*мді
ж*не пайдалы азытар етіп сынады.
Алла< Та2ала хикметтерінен н*сіп алуымыз ;шін
сумен, топырапен тамаша мысал келтірген. Негізінде су
мен топыратан жарал2ан адам баласы бл болмыстарды) хикметі бойынша оларды) ерекшеліктерін бойына
тере) сі)іре білу ;шін ;лкен к0)іл сезімі болуы ажет.
Раббымыз бл к 5іл кейпін баршамыз7а нсіп
етсін. Кешіре-кешіре ил&и кешірімге лайы" жа7дай7а келуді жне адамзатты5 #немі жа"сылы",
к ркемдік пен "айырын к рген салих м#миндерден болуды брімізге же5іл етсін! Алла&ты5 улие
"лдарыны5 к ркем жа7дайларынан, к#йлерінен
#лгі алып, Алла&"а жа"ын болуды5 лззаттын
к 5ілдерімізді5 бітпес "азына етсін!
+мин...
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Діннің мақсаты – пәк, көркем және
сезімтал адам тәрбиелеу. Кәміл
мүминдердің күлімсіреп қарағаны барша
болмысқа сәлем сияқты. Олардың көңіл
әлемдері барша мақлұқатқа терезе
ретінде ашылған. Кәміл мүминдер ашылған
гүлдердің, сайраған құстардың, жеміс
ағашының сырын терең түсініп, гүлдер
сияқты жұмсақ жанды, нәзік, жеміс
ағаштары сияқты жомарт және қошемет
иесі болады.
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Д;ние 0мірі бірде баыт, бірде ай2ы сияты мы)
бір былыспен жал2асып келе береді. К0)іл она ;йіне
сайды. О2ан келген ауру мен ай2ы, уаныш пен баыт та
она сияты. Ешайсысы траты емес.
Сондытан м;мин болып жатан жа2дайлар2а арап,
аса уаныша немесе аса м)2а беріліп, ф*ни 0мірді)
тынышты2ы мен арапайымдылы2ын орынсыз бзбауы
ажет.
Кемел ;лгілі тл2а ретінде адамзата сыныл2ан
аыр заман пай2амбары Расуллла& r Мырзамызды) 0мірі азап пен асіреттер тізбегі. 9зі де жа2дайын:
«Алла& жолында ешкім крмеген азаптарына тап
болдым…» – деп баян еткен (Термези, иямет, 34/2472).
Алайда басынан 0ткен азаптарды) ешбірі Алла<
Расулыны) байсалдылы2ы мен тепе-те)дігін бза алмады. Ол бларды) барлы2ына ;лкен адамгершілікпен
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разылы пен т0зімділік танытты. К0)ілі асіретпен
аншама та)баланса да, г;л ж;зінен к;лімсіреуі еш кем
болма2ан. Оны ешкім, еш уаытта тыржи2ан сынсыз
ж;зін, т;йілген аба2ын к0рмеген. 9йткені Ол Алла<пен
бірге болу уанышы мен тынышты2ына б0леніп, ;немі
к;лімсіреген к;йде *рашан Исламны) жылы шырайын
к0рсеткен.
9з болмыстарын Алла< Расулыны) махаббатымен
ф*ни еткен адірменді сахабалар мен Алла<ты) *улие
лдарыны) да жан д;ниелеріні) *семдіктері ж;здерінен к0рініп, ;немі к;лімсіреген. мм;д-Д*рда c былай
деп т;сіндіреді:
«+буд-Дрда *)гіме айтанда міндетті т;рде к;лімсіреп айтатын. Бір к;ні о2ан:
«Сені) бл к;йі)ді адамдарды) орынсыз деп т;сінуінен сескенемін» – дедім. Ол ма2ан:
«Алла< Расулы r да *)гіме айтанда міндетті т;рде к;лімсірейтін» – деді (Ахмед, V, 198, 199).
Расуллла< r Мырзамызды) Алла< жолында2ы
табандылы2ы мен тты ж;зінде ашыл2ан г;лдей ;немі
к;лімсірегені Оны) тыныштыа б0лейтін Алла<пен
бірге болу сезіміні) е) *сем мысалы.
5р адам уаныштан л*ззат алады. Алайда, барлы
н*рсе сияты уануды) да 0лшемі, лайыты шегі
бар. Баса т;скен тауыметтер себебінен 0зін жойып
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жіберетіндей ай2ы2а батуды) 0зі алай ате болса,
уаныш пен баыт беретін ои2аларда есінен танатындай
арылдап к;лу сияты шектен шы2у да адами абырой
мен тл2алыты бзатын жайттар болып табылады.
М;мин ;немі жмса, н*зік, сезімтал ж;рек иесі
болуы тиіс. 5рдайым *демі к;лімдеген ж;зі болуы керек. Шектен шы2ып к;луді) же)ілтектігіне арсы м;минні) байсалдылы2ы, сынды ж;зді) тартымсызды2ына арсы м;минні) тартымды ж;зі болуы керек.
Хазіреті Мулн к;лкі дейтін арапайым іс-имылды) 0зі адамны) мінезін к0рсететіні шынды2ына
с;йеніп:
«Адамны алай к#лгенінен $дебін, неге к#лгенінен аылын амын» – деп сыпайы ескерту жаса2ан.
Шектен тыс ж*не атты к;ліп уанып, кей кезде
адамды бейамдыа жетелеп, о2ан бл *лемде сынаа
келген л екендігі аиатын мыттырады. Асыл,
м*)гі баытты) ахіретте екенін мыту к0)ілді) 0ткінші л*зз*ттар2а ттын болуымен н*тижеленеді. Бны) заа созылуымен уаныш арылдары руха у
шашады, ж;рек атаяды, асиеттері жо2алады.
К0п *рі шектен аса к;луді) адамды рухани атерлерге жетелейтіні туралы Хазіреті Омар W мынадай
ескерту жаса2ан:
«К#лкісі кбейген адамны айбындылыы азаяды. Кп $зілдейтін адам елді к#лкісіне, ойынны
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 ралына айналады. Бір н$рсені кп орындаан адам
сонысымен танымал болады. Кп сйлеген кп ате
жібереді. Кп ате жасаан адамны яты азаяды.
Nяты азайан адам к#м$нді н$рселерден ашпайды.
К#м$нді н$рселерден сатанбаан адамны ж#регі
леді» (Ихя, III, 288).
Е) атерлі рухани ауру бейамды адам2а к0)іліндегі уаныш к;йін бітбейтіндей к0рсетіп, оны алдайды.
Алдында2ы 0лім, тірілу, есеп, сират к0пірі сияты ауыр
0ткелдерін мыттырып, оны 0мірді) негізгі м*селелеріне
бейам етеді. Адам баласыны) бл жалпы асиеті ран
К*рімде:

°¼·ÄĪĲ
Īĳ
ƇġéƆ ąŽ ÜƆ ĲƆ
Ɔ ïƈƇ ĨÓø
Ɔ Ƈġ×Ž ÜƆ źƆ ĲĪĳ
Ɔ
Ɔ
Ɔ ħŽ ÝƇ ĬÈƆ Ĳ°¼¶Ä
«К#лесі5дер де, жас т кпейсі5дер! Жне сендер
бей"амды" к#йлері5де бастары5ды "атырасы5дар»
(Н*жм, 60-61) аяттарымен баян етілген.
Осы м*селеде Хазіреті Пай7амбарымыз r:
«Сендер мені білгенімді білгенде аз к#ліп, кп
жылар едідер» – деген (Бхари, Т*фсир, 5/12).
Хазіреті Мулн бл аиаттарды) т;сініктемесі
ретінде мына насихатты келтіреді:
«Аыл иелері алдымен жылайды, соында кп
к#леді. Аыматар алдында арылдап к#леді, біра
соында п шайман болып, шашын ж лады.
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Ей, адам! Парасатты болып, істі н$тижесін басынан байа да, жаза к#нінде кініш отымен жанба!»
Имам азали мына ои2аны айтады:
Бір адам шегінен шы2ып, к0п к;лген бауырына:
«айыр ма?! Тозатан тыл2аны) туралы хабар
алды) ба?» – деп срады. Бауыры «Жо!» – дегенде:
«Ендеше, алай к;ле аласы)?!» дейді (Ихя, III, 288).
9йткені пай2амбарлардан баса ешбір л ж*нната
кіре алатыны туралы кепілдік ал2ан емес.
У&б ибн Урд халыты) мейрам к;ні 0те атты
к;лгенін к0ргенде, олар2а мына аылын берді:
«Егер к#н$л$рі кешірілген болса, б л жадайлары ш#кірлік еткендерді халі емес. Егер к#н$л$рі кешірілмеген болса, б л (ил$&и азаптан)
орыандарды к#йі емес» (Ихя, III, 288).
Мхаммед ибн Уси’ былай дейді:
«Ж$ннатта т ран адамны жылааны алай
т#сініксіз болса, барар орнын (ж$ннат па, тоза па)
білмейтін адамны д#ниеде шектен арты к#лгені де
сондай таалатын н$рсе» (Ихя, III, 289).
Бл жа2дай Ислам ахла2ыны) м;минге дарытан
тл2алыа атысты 0те ма)ызды 0лшемді амтиды.
Демек, м;мин ішкі жан д;ниесінде м*)гі ж*не ;лкен
;рейлерді) болуына арамай, 0згелерге тынышты та-
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ратуы керек. Шектен тыс уаныша беріліп боса)сымауы ж*не шектен тыс м)2а беріліп ;мітсіз болмауы
керек.
М;мин «хауф пен рж» я2ни орыныш пен ;міт
арасында2ы ж;рекке т*н кейіп алыптастыруы ажет.
Хауф – жаса2ан амалдарына дандайсымай, Алла<ты)
азабынан орып, ;немі жалбарыну к;йінде болу. Рж –
Алла<ты) мейрімімен ;немі ;мітті болу.
Халид Ба7дади ш*кіртіне жаз2ан бір хатында былай деген:
«Алла&а ант етемін, туан к#німнен осы к#нге
дейін Алла&  зырында абыл етілетін ж$не есебі
с ралмайтын жасылы істегеніме сенбеймін...(Тек
раббымны мейрімін тілеймін)
... Б л паыр, ештеесі жо  лды жетістік пен
жасы аты дем н$сіп болсын деген д аыздан
мыт алдырмаыз...»
Міне, м;минні) жаратылысында2ы асиеті к;лімсіреу осы ;міт пен орыныш арасында болу деген
жа2дайды да білдіреді. Біра к;лімсіреу сияты *сем
іс-имылды) бір жаман тсы бар. Оны бір жа2ымсыз
ниетпен жасау. Матану, т*каппарлы, маза ету, дін
бауырын ор санап, м;миндерді келеке ету сияты жаман ниеттермен жасал2ан ж*не ешкім к0)іл аудармайтын мндай жасанды к;лімсіреу негізінде ауыр ахірет
асіреті болып табылады.
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Расында Ибн Аббас V:

Øƃ óĻƆ ×ƈ Ġ
Ɔ źƆ Ĳ
Ɔ ĤĳĝƇ ĺƆ ĲƆ
ƈ ÝƆ ƈġŽĤÒÒ Ɔñİ
Ɔ ƈĢÓĨÓ
Ɔ òƈƇ îÓĕƆ ĺƇ źƆ ÔÓ
Ɔ Øƃ óĻƆ ƈĕĀ
Ɔ ĭƆ ÝƆ ĥƆ ĺŽ ĲÓ
Ɔ ĺƆ ĪĳƇ
«... “2ап! Бізді5 жа7дайымыз кінішті-а"”. Бл
"андай кітап! Еш"андай да бір кіші-#лкен нрсе
"алдырмай, (жаса2андарымызды)) барлы7ын саралап шы7ыпты” деседі» (К*<ф, 49) аятыны) т;сініктемесінде кіші к;н* – м;мин адамды маза етіп жасал2ан
к;лкі, ;лкен к;н* – сол кезде атты арылдап к;лу
деген (Ихя, III, 294).

М@МИННІF К@ЛІМДЕУІ Ж@ЗІНДЕ,
МFЫ – Ж@РЕГІНДЕ...
Барлы бл аиаттар2а ара2анда м;минні) к0)ілінде белгілі м0лшерде м) мен ай2ыны) болуы тиіс.
Сонымен атар к0)ілі м)лы, ай2ы2а батса да, ж;зі
т*тті к;лімсіреп жайнап труы керек.
Расында Хазіреті 5ли W былай деген:
«М#минні к#лімсіреуі – ж#зінде, м ы – ж#регінде».
Я2ни, к*міл м;миндерді) м)ы мен к0з жастары 0з
лшылытарында2ы ате-кемшіліктерін ойла2андытан
к0зден таса, о)аша, *сіресе та) с*ріде к0рініс табады.
Оларды) бл ішкі жан д;иелерін сын тезіне салып, 0з
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ателіктерін ойлай отырып, т0ккен к0з жастарымен
к0)іл айналарын жууы ж;здеріне ша2ылысан нрды)
бастауын да райды.
Мулн Хазірет Ха достарыны) ж;здеріндегі
нрды) хикметін тамаша т;сіндірген:
«Мен з ж#зімді крмеймін. Біра сені ж#зіді
кремін. Сен де з ж#зіді крмей, мені ж#зімді кресі. @з ж#зін кре алатын адамны н ры халыты
н рынан кп болады».
Я2ни, ж;здегі нрды) себептеріні) біреуі – адамны) 0з к;йіне м*н бере арай білуі, басаларды)
кемшіліктерінен брын 0з кемшіліктерін к0ре білуі.
«Н$псісін білген Раббысын да біледі» – сырына ерген
арифтерді) ж;здеріндегі нрды) айнар к0зі де осы.
Сондытан «Адамны з кемшілігін білуінен арты
парасаттылы жо» – делінген.
Абд#л"адыр Гйлани Хазірет былай дейді:
«М#мин адам згелерге ж#зімен уанышты екенін крсетеді. Біра, зі айылы... М#минні ойлауы,
жылауы кп, к#лкісі аз. К#лімсірей т рып, ж#регіндегі
м ды жасырады. Сырттай к#нкрісін амтамасыз
етумен ш ылданан болып крінеді. Алайда, ж#регі
Раббысын еске алуымен болып т рады. Бала-шаасын
ойлаан болып крінеді, біра ж#регі Раббысымен бірге»
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азайт! М лы бол! Біліп ой, Хазіреті Пайамбарымыз басаларды ж#регін рахата блеу #шін
к#лімсірейтін...».
Адамны) шектен тыс к;луі – шектен шы2уы. Блт
басандай ж;зін тыржитуы да кемшілік, ол да шектен
шы2ушылы. Осы екі жа2дай да м;мин жандар ;шін
рухани б*лекет. Бны) ортасы ж*не е) птал2аны –
к;лімдеу.
ПАЙАМБАР

r

МЫРЗАМЫЗДЫF К@ЛІМДЕУІ
К;лімдеу – атты ;н шы2армай, тісті) бір б0лігі
к0рінетіндей 2ана к;лу. Расул 5кр*м r Мырзамыз да
осылай к;летін. К;лкісінде арылдау сияты шектен
шы2у болма2ан.
Хазіреті Айша c анамыз былай дейді.
«Хазіреті Пайамбарды тадайы крінетіндей
арылдап к#лгенін еш крмедім. Ол к#лімсіреп ана
оятын» (Бхари, 5деп, 68; М;слим, Иистиса, 16).
К0птеген сахабаларды) риуаяттарына с;йенсек,
Мырзамыз r адамдарды) е) к0ркем мінездісі болып,
е) н*зік арым-атынас жасайтыны болатын. 5рашан
к;лімсіреп ж;ретін. Ж;зінде жарыра2ан бір с*уле мен
нр бар болатын.
Еврей 2алымы Абдлла& ибн Слем <ижрат кезінде
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іздеп отырып, Алла< Расулын срастырып, аыры Оны)
тты ж;зін к0ргенде:
«Бл бейне жал2ан айтпайды!» – деп, мсылман
болады (Термези, иямет, 42/2485; Ибн М*ж*, 5т’има, 1, Иамет,174).
Адамны) ж;зі-к0зі, денесі бейне-бір оны) к0рмесі
іспеттес. Барлы болмысты) к*дімгі тілдерінен баса
хал, я2ни к0)іл-к;й тілі де бар. Я2ни, адам с0йлемесе
де, ж;ріс-трысымен баяндама жаса2андай. Адамны)
ж;зінде к0)іл к;йін білдіретін бір белгі бар. К0ре білген
к0здер ;шін барша адамны) ж;здері жан д;ниелеріні)
айнасы. Сол себепті ж;здердегі нрлы к;лімдеу к0)іл
*леміні) е) к0ркем ша2ылысуы деген с0з.
Хазіреті Мулн былай деп тамаша айтан:
«Анар алатын болса, к#ліп т ран, жарылан
анар ал. Ол к#лкі саан ішіндегі д$ндерден хабар береді. Арифті к#лкісі нендей  тты к#лкі десеізші. Ол
к#лкі жан  тысындаы інжу сияты аузынан кілді крсетеді.
К#лген анар бау-башаны да к#лдіреді. Арифтерді с хбаты сені де арифтерді атарына осады. Сен
атты тас пен м$рм$р блшегі болса да бір кіл
иесіне жармаса білсе, жау&ар боласы».
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;шін оларды) с0здерін м*н беріп ты)дайтын. Олар2а
інжу тістері к0рінетіндей к;лімсірейтін. Сахабалар да
О2ан арап, к;лімдеп отырып схбаттасатын.
Жрир ибн Абдлла& W былай дейді:
«5лем матанышы Мырзамыз r мен мсылман
бол2ан к;німнен бері зырына кіруден тыймайтын
ж*не к0рген сайын к;лімсірейтін» (Бхари, 5деп, 68).
Абдлла& ибн Харис W:
«Алла< Елшісінен к0п к;лімдеген адам к0рмедім» –
деген (Термези, М*н*иб, 10).
Хадис ш*рифтерде былай делінген:
«Дін бауырыды к#лімсіреген шырай танытып
арсы алудан т рса да, ешбір жасылыты ор
крме!» (М;слим, Бирр, 144).
«2р жасылы – садаа. Бауырыды к#лімсіреп
арсы алуы ж$не з ыдысыдаы судан бауырыны ыдысына су  йып беруі де жасылы болып
саналады» (Термези, Бирр, 45) 1970; Ахмед, III, 344; Бхари,
5д*б;л-М;фрад, №304).
Расул 5кр*м r Мырзамыз кедейлерге беретін бір
н*р-се таба алма2ан кездерде ял2анынан басын баса
жаа братын. Осы себепті мына аят к*рим* т;седі:

Óİĳ
Ɔ äƇ óŽ ÜƆ ğƆ Öžƈ òīƈ
Ɔ īƪ ĄƆ óƈ đŽ ÜƇ ÓĨƪ Ìƈ ĲƆ
ž ÙĩƆ èŽ òÅÓ
Ž ħƇ ıƇ ĭŽ Đ
Ɔ ĕƈƆ ÝÖÒ
ƪ Ĩƅ
Òƃ òĳùƇ ĻŽ Ĩƃƪ źĳŽ ĜƆ ħŽ ıƪƇ ĤģĝƇ ĘƆ
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«Егер Раббы5нан к#ткен мейрім #шін оларды5
ж#здеріне "арай алма са5, е5 болмаса оларды5 к 5ілін аулайтын бір с з айт!» (Исра, 28).
Бл ил*<и бйрытан кейін Хазіреті Пай2амбарымыз r кедейлерге беретін н*рсесі болма2ан кезде
оларды) к0)ілін аулайтын. К;лімдеп, жылы с0збен
арым-атынас жасайтын.
Сондытан мсылманны) дін бауырына к;лімдеуі, с*лем беруі ж*не жылы с0з айтуы – *сте т0мен
саналмайтын е) нды, е) ымбат о2амды лшылы.
9йткені к;лімдеу – м;миндер ;шін с;ннет; м;*кк*д*.
ХА2 ДОСТАРЫНЫF К@ЛІМДЕУІ
Пай2амбари ахлаты 0з бойларына дарытан салих
м;миндер алб; с*лимге, я2ни Алла<ты) нрына б0ленген таза ж;рекке жеткен лы тл2алар бол2андытан
*р к;йлерінде Хазіреті Пай2амбар r Мырзамызды
;лгі ттан. К0ктем мезгілі сияты к;лімдеп, к0)ілдерге
тынышты пен уаныш сыйлайды. Назарлары рухтар2а
самал болады. Нрлы ж;здерімен Алла<ты ж*не ахіретті ;немі еске салады. 9йткені олар Алла< Расулы r
Мырзамыздан ;немі ф*йіз алып, сол ф*йізді 0згелерге
ша2ылыстырумен болады.
9мір иындытарына арсы тру ;шін Мхаммед
;мметіне жарасатыны – Пай2амбарымыз r мен
Ха достары сияты «г;л мінезді» бола білу. 9йткені
талында2ы тікендерге шыдамды тантан ;шін г;л
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*сем ре)і ж*не 2ажайып иісімен ;немі к;лімдеген к;йде
болады ж*не адамдар2а «мені к0)іл к0зімен оы)дар да,
мен сияты болы)дар» дейді.
Дінні) масаты да осындай п*к, к0ркем *рі сезімтал адамдар т*рбиелеу. К*міл м;миндер к;лімдеген
ж;здерімен г;лге, блбл2а, барша болмыса с*лем беріп тр2ан сияты. Оларды) к0)іл *лемдері барша малата ашы терезе сияты. 9йткені к*міл м;миндер
ашыл2ан г;лдер мен жемісті а2аштарды) хикметіне тере)
бойлап, г;лдер сияты 0те н*зік рухты, жемісті а2аштар
сияты жомартты пен сый иесі болады.
Ха досы Ж#нйд Ба7дади Хазірет дін бауырымен достыта о2ан ;немі к;лімдеген к;йде болу мен оны
уанту – е) ма)ызды шарт пен *деп екенін, ал +бу
Осман Хири Хазірет достыты) шартын к;н* іспен
айналыспаулары шартымен достарына *рашан к;лімдеп, жылы шырай таныту екенін айтан. +бу Абдлла&
Слим да т*тті тіл мен к;лімдеген ж;з Ха достарыны) ерекше асиеттеріні) бірі екенін баян еткен.
Харис ал-Мхасиби былай деген:
«Кркем мінез- лы трт н$рседен туындайды:
- Бейамдарды крсеткен орлыына сабырлы
крсету.
- 4атты ашуланбау. @з шегін білмейтіндерді
надандыпен тіл тигізулеріне кіл блмей, “с$леметте болыыздар!” деп кете білу.
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- Исламны к#лімдеген ж#зін крсете білу.
- Тыныштандыратын, уаныша блейтін тілге
ие болу».
Хасан Басри Хазірет к0ркем мінез-лыты:
«Кркем мінез- лы – жасылыты жаю, ешкімді мазаламау, $рашан к#лімдеген ж#зді болу» –
деп т;йіндеген.
5лем амыры махаббат ашытысымен иленген.
Микро *лемнен макро *лемге дейін б;кіл *лем к0)іл
к0зімен тамашалан2ан жа2дайда *р н*рсені) 0зегінде
ил*<и махаббаттан бір белгі бар екені байалады.
Алла<ты) *лемдегі жамалды сипат-асиетіні) к0ріністері – бау-башалар, блатар, ашыл2ан г;лдер,
т;рлі-т;сті к0белектер, сайра2ан стар – барлы2ы
Алла<ты) к;лімдеуін ме)зейді. Адамны) бл аиаттан бейам алуы 0те 0кінішті-а. лды) міндеті – бл
ил*<и к;лімдеуді а)2арып, оны 0з бейнесінен малата шаша білу.
9мірін ізгі амалдармен *шекейлеп, жандандыр2ан
м;мин е) *демі к;лімдеуді жан тапсырар кезінде к0ретін
болады. Бл жа2дай мына аят к*рим*да тамаша баян
етілген:

Ƈ ƪ ĭƆ Öƫ òÒĳƇ
ħƇ ıƈ ĻƆŽ ĥĐ
Ɔ ƇĢõƪ ĭƆ ÝƆ ÜƆ ÒĳĨÓƇ ĝƆ ÝƆ øÒ
Ɔ ƈñƪĤÒĪƪ Ìƈ
Ɔ ĤÓĜƆ īĺ
Ž ħƪ àƇ ųÒÓ
Ùƈ ĭƪ åŽƆ ĤÓÖƈ ÒĲóƇ ƈýÖŽ ÈƆ ĲÒĳ
Ɔ ĬƇ õƆ éŽ ÜƆ źƆ ĲÒĳ
Ɔ ĘƇ ÓíƆ ÜƆ źƪ ÈƆ ÙƇ ƆġƈÐŻƆ ĩŽƆ ĤÒ
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«К#мнсіз, Раббымыз – Алла& деп, сонан со5
исти"амт бойынша тура жолда бол7андар7а періштелер т#седі. Олар7а: “2оры"па5дар, м5айма5дар, сендерге уде етілген жннат"а "уаны5дар”
– дейді» (Фссил*т, 30).
Сондай-а аят к*рим*да айтылады:

ž ĻƈĤĲŽ ÈƆ Īƪ Ìƈ źÈƆ
Īĳ
Ɔ ĬƇ õƆ éŽ ĺƆ ħŽ İƆ
Ɔ źƈųÒÅÓ
Ƈ źĲ
Ɔ ĖƄ ĳŽ ìƆ
Ɔ ħŽ ıƈ ĻƆŽ ĥĐ
Ɔ
«Білі5дер, Алла&ты5 достарына "ор"ыныш
жо", олар м5аймайды да» (Юнус,62).
Малата ил*<и махаббатты) к;лімдеуін ша2ылыстыра білген к*міл м;миндер ахіретте, кім білсін андай тамаша к;лімдеген азыналар2а ол жеткізерін.
Шйх Са7ди «Бустан» атты е)бегінде бір ои2аны
келтіреді:
«К0ркем мінезді бір адам болатын. Ол кісі 0зіне
жаманды жаса2андар туралы ;немі жасы с0з айтып,
олар2а жасы м*міле к0рсететін. айтыс бол2аннан біраз
уаыт 0ткеннен кейін оларды) бірі оны т;сінде к0реді.
«айтыс бол2аннан кейін андай к;йге т;сті), ма2ан
айт!...» – деді.
айтыс бол2ан адам г;л шо2ындай к;лімдеп, аузын
ашып блблды) дауысындай *сем ;нмен:
«Мен 0мірімде ешкімге атты ж*не жаман м*міле
к0рсеткен жо едім. Ешашан атал ж;з танытпадым
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(б*ріне тек к;лімдеп арадым). Сол ;шін ма2ан да атал,
жаман м*міле жасалынбады» – деді.
К0)ілдерін барлы тіршілік атаулысына ашы пана2а айналдыр2ан Ха достарында еш уаыт ;рейленген,
тыржи2ан ж;з к0рінбейді. Алла< достарыны) келбеті
алдында2ыларыны) к0)іліне уаныш сыйлайды, оларды
рухани *лемге жетелейді. Олар м)лы адамдарды к0)іл
сарайларына алып, жбатады. Оларды) к0)іл *лемдері
тынышты пен сауытыру орталы2ындай.
Бл тыныштыты) негізгі хикметі – адамдар2а
Алла< пен ахіретті естеріне сал2андары ;шін рухты
жалытыратын рухани ж*не д;ниелік ай2ылардан,
*уестіктер мен марлытардан адамдарды таруы,
сонымен атар шынайы баыт пен тыныштыты) м*)гілік баыт жолында к;ш-жігер жмсаумен м;мкін
екеніне байланысты адамдар2а жол к0рсетулері болып
табылады.
Ха достарыны) тынышты пен баыт тарататын
к;лімдеген ж;зге ие болу хикметі – арала2ан иршад
(т*лім-т*рбие) жауапкершілігі. 9йткені адамдарды ескертіп, т*лім-т*рбие беру ызметінде к;лімдеген ж;з
бен т*тті с0з иесі болу Алла<ты) ерекше бйры2ы. К;лімдеу – алдында2ы адамымен р2ан к0)іл байланысы. Сондытан Халиты)/Жаратушыны) назарымен
малата к0ркем назар салу деген к;лімдеу мен т*тті
с0здей *серлі де ажетті т*лім-т*рбие *дісі бола алмайды. Аят к*рим*да айтылады:
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ž īƈƆ Ĩƅ
ħŽ ıƆƇ ĤÛĭƈ
Ɔ ĤƈųÒ
ž ÙĩƆ èŽ òÓ
Ɔ ĩƆ ×ƈ ĘƆ 
ğƈ
Ɔ ĥĔ
Ɔ ĤĳŽ è
Ƈ ĳƆŽ ĤĲƆ
Ɔ Óƃ žčĘƆ Ûĭ
ƈ ĥĝƆ ĤŽ ÒċĻƈ
Ɔ Ġ
Ɔ īƈŽ ĨÒŽ ĳąƫ ęƆ ĬƆźÕŽ
«(Ей, Расулым! Сол кезде) cен тек Алла&ты5
рахметімен олар7а жмса" "атынасты5. Егер д рекі, "атыгез болса5, рине олар сеннен алыстап, брі
тар"ап кетер еді...» (5л; Имран, 159).
Иршад, я2ни адамдарды рухани т*лім-т*рбиелеу
ызметінде к;лімдеген ж;з, т*тті с0з бен н*зіктікті)
ма)ыздылы2ы жайында Шйх Са7ди «Бустан» атты
даналы е)бегінде мына ои2аны мысал ретінде келтіреді:
«Т$тті тілді, к#лімдеген ж#зді бір жігіт бал сататын. Б л соншалыты м$рт жігіт еді. Адамдар
оны т$ттілігінен ж#ректері жалындап, ерекше
к#й кешетін. Оны бойы мен белі байланан ант
амысына сайтын. Т тынушылар саны шексіз кп
болатын.
Ол сондай жігіт болатын – ол бал емес, у сатан
жадайда да б$рі оны олынан уды балдай алып ішер
еді.
Nсынсыз біреу ол жігітті саудасына ызыты.
Пайдасын ызанып, бал сатысы келді. Бал татайшасын басына ойып, т#рі бал емес, сірке суын
сататындай болып, кше-кшені аралады. «Бал,
бал!» – деп айай салды. Біра балына т тынушы
ана емес, бір шыбын да онбады.
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Кеш болды, #йге оралды, олына бір тиын да
т#спеді. Кілсіз к#йде ашуа булыып, бір шетке
тіп, отырды. 4ылмысыны жазасынан орыан
к#н$&ара, мейрам к#ні зынданда сталан баытсыза сады.
2йелі оан $зілдеп:
«Nсынсызды балы ащы болады!» – деді.
Адамды жаман мінез тозаа тастайды. Ал
кркем мінез ж$ннаттан шыан.
Досым! Ж#р, ажет болса, б латан ысты су
іш, біра К#нні астында к#йсе де, сынсыз адамны олынан салын ант шербетін ішпе! 4абаы тікен сияты айасан адамны нанын жеу руха зиян.
Мырза, з ісіді к#йгелектігімен онан ары шиеленістірме! @йткені к#йгелек адамдар #немі бетпа
болады. Ал алтыны, к#місі, еш н$рсе жо делік.
Т$тті тілі де жо па?»
Міне, к;лімдеген ж;з бен т*тті тіл иман мен к0ркем
мінезден мармдарды т*рбиелеуді) е) ма)ызды оры,
ралы. сынсыз адамны) 0зі г;лстанда, т;рлі-т;сті
хош иісті г;лдер арасында ж;ргенде ол жерден рухына
0тетін *семдіктер *серінен к;лімсірейді. Адамдар2а
жол сілтеуші адамдар да д0рекі ж*не надан ж;ректерді
жмсарта білуі керек. Е) сынсыз жандарды да
к;лімсірете білуі керек.
134

К ЛІМСІРЕУ

К*міл м;миндер – бл рух к;йінде сабырлы,
к;лімдеген ж*не адамдарды) дерттерін тасу2а шыдамды
адамдар. Орынды да *серлі насихат айту ;шін де ран
мен С;ннетті) хикметімен «иленген» сезімтал к0)ілге
ж*не Исламны) к;лімдеген ж;зін ша2ылыстыр2ан
бейнеге ие болуымыз шарт. Рухани т*лім-т*рбие ызметінде к;лімдеген ж*не ал2ыс айтар сезімде болу негізгі
мінез к;йіне т;суі керек.
Раббымыз баршамызды жаратыл7ан р нрсеге
ра"ымды, мейірім мен к#лімсірей жа"ындай білген
нзік рухты кміл м#миндерден етсін! Ж#регімізден иман махаббатын, ж#здерімізден Исламны5
к#лімдеген бейнесін алмасын!
+мин...
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Әдеп – Хақ жолындағы жолаушылардың
ең құнды азығы. Адам әрі діндәр, әрі дөрекі,
үйлесімсіз және инабатсыз бола алмайды.
Естен шығармайық – шайтан иләһи құзырдан
білімі мен істеріндегі кемшілік үшін емес,
әдепсіздігі үшін қуылды. Сондықтан шайтанды
құрдымға түсірген ең әсем игілік – әдеп.
Рухани тәубенің мақсаты – адамды үнемі
Аллаһтың бақылауында екенін сана-сезіміне
ұялату. Сөйтіп сыпайылық, нәзік әдеп пен
ұят сияқты жоғары қасиеттер оның табиғи
жаратылыс қасиетеріне айналады.
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5деп – адамды баса малтардан 0згешелендіретін асиет. Адам *дептілігімен, сыпайылы2ымен, н*зіктігі ж*не тауалы2ымен Алла< алдында адір-асиетке ие болады. Сондытан Ха достарыны) к0ркем
сипаттары арасында деп пен нзіктік игілігіні) ерекше
орны бар. Сондай-а аншама руханият алыптары да
тасаввуфты «к0ркем мінез бен *дептен трады» деп
білген.
+мір К#лл Хазіретті) рухани т*рбиесінде кемел
*деппен, н*зіктікпен 0скен Шах На"шибнди осы
жолды стан2ан ал2аш жылдарында н*псіні) матаншаты2ы мен т*каппарлы2ын же)іп, Раббысыны) алдында «ештік» к;йін лайыты т;рде сезіне білсін деп,
стазы оны науас, кемтар адамдар2а, жаралы жануарлар2а ызмет етіп, адамдарды) 0тетін жолдарын
тазалау ісін тапсыр2ан. 9зі сол кездегі к;йін былай
т;сіндіреді:
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«Nстазым мір еткен жолда за уаыт ызмет еттім. Болмысым сондай халге жеткені, жолдан терде Алла&ты айсы бір мал ын алдымнан крсем, дереу тотап алып, алдымен оны тіп
кетуін к#тетінмін. Одан б рын бір адым атпайтынмын. Осылай жеті жыл ызмет еттім. Аыры
оларды ыырсып, м лы дауыстарымен Алла&ты
зікір етіп, Оан жалбарынандарын сезетін халге
жеттім».
Міне, хикметпен нрлан2ан к0)ілдер ;шін *лемдегі
барлы н*рсе ил*<и дірет пен лылыты жариялайтын к0ріністерден трады. Бл к;йге ауыша білу ;шін
рухани т*рбиені) арасында рухты) жмсаты пен
сезімтал болуы, рухани к0ріністерді к0ріп, олардан 2ибрат алатын к;йге келуі, с0йтіп даналыта тере)деуі
шарт. 9йткені аылмен 2ына алмайтын аншама сыр
хикметпен шешіледі. Хикмет тере)демей, рухани сырлар ашылмайды.
5деп – Ха жолында2ы жолаушыны) е) нды
азы2ы. Адам *рі дінд*р, *рі д0рекі, жа2ымсыз, инабатсыз бола алмайды. 9йткені Исламны) рухы жа2ынан 0зегі – сенімде т*ухид, амалда деп, туралы
пен мейірім. Бл тр2ыда былай десек те болады.
Барша негіздермен Ислам діні басынан ая2ына дейін
сыпайылы, н*зіктік пен п*ктік 0лшемдерінен, я2ни
«к ркем дептен» трады. Ха досы Мулн Хазірет бны тамаша баян еткен:
«Кзіді аш та, Алла&ты сзіне бастан аяына
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дейін назар сал! Аяттан аята – 4 ранны барлыы $деп таылымынан т рады».
Ха достары жеткен д*режелеріне тек жо2ары
*дептерімен ол жеткізген. Имам Раббани Хазірет
былай дейді:
«2депке мойынс нбаан адам Алла&ты разылыына блену жолында ілгері адам баса алмайды,
яни Алла& досы бола алмайды. Дін ксемдеріні жолы бастан-ая $деп #лгісі».
Е) ма)ызды *деп – бізді жаратан
АЛЛА' АЛДЫНДАЫ +ДЕП
Естен шы2армауымыз керек – шайтан ил*<и зырдан білім мен амал кемшілігінен емес, *депсіздігі ;шін
уыл2ан. Сондытан шайтанды рдым2а т;сірген е)
*сем игілік – *деп.
Хазіреті Мулн мны былай деп т;сіндіреді:
«Ібіліс Хазіреті Адама с$жде етпей Алла&ты
$міріне арсы келгенде:
"Мені затым оттан, оныкі балшытан. Жоары боланны тмен болана с$жде етуі алай
жарасымды болма?!" дейді».
Міне, ібіліс Алла&а $депсіз арсылы крсеткені
#шін арыса шырады, ил$&и  зырдан уылды.
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Сонымен атар бетпаты крсетіп, зін жаратанмен к#реске т#сті» (Фи<и м* фи<, 156 б).
+бу +ли д-Д""а" былай дейді:
«2депті тастау ил$&и  зырдан уылуды ажет етеді. 2ркім патшаны алдында т$рбиесіздік
крсетсе есікке, есікте $депсіздік крсетсе ораа
жіберіледі».
Аталарымыз «2депті $депсізден #йрен» деп, *депке мойынснба2андарды) жа2дайынан 2ибрат алуды
насихатта2ан. Біз де шайтанны) жа2дайынан ;лгі алу2а
міндеттіміз.
Алла<а деген *депті лайыты т;рде стана білген
л жа2ымсыз *рекеттерден аула болады. Сондытан
лшылы пен жаса2ан іс-*рекеттеріндегі кемшіліктерін,
ате мен бейамды2ын байайды. Амалдарына сенімді
арау сыратына бой алдырмайды.
мытпайы, аншалыты к0ркем амалдарымыз болса да, б*рі-бір барлы2ы те)ізге йыл2ан бір шелек су
сияты. Алла<ты) берген сыйларына ара2анда істеген
барлы лшылытарымыз бен ызметтерімізді аз деп
білуіміз керек. лшылы жауапкершілігімізді о2амда2ы де)геймен емес, сахаба мен Алла<ты) *улие лдарыны) 0негелерімен таразылауымыз керек. 9йткені
Алла< *)сарлар ж*не м;<*жірлерді бізге ;лгі етіп
к0рсеткен.
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семдіктерді5 барлы7ы Алла&тан, ал барлы" кемшілік – з нпсілерінен туында7ан сезіміне жетеді.
лшылытарды тастап, жаман жол2а т;скен адамны): «Не істейін, та2дырым осы екен!» деуі н*псі мен
шайтан2а т*н бейамды с0зі. Алла< намаз оы2ысы
келген адам2а орындау жолдарын сыйлап, ал оы2ысы
келмегендерге де намаз2а кедергі жасайтын жа2дайлар
жаратады. Сондытан 0зімізді) істеген к;н*ларымызды атау ;шін «айтейін, та2дырым осы екен!» сияты
сандыра с0здер та2дыр2а жала жабу дегені. Бл Алла<а к0рсеткен ;лкен *депсіздік пен аыматы. Шайтанны) ая2ын тайдыр2ан н*рсе ол к0рсеткен *депсіздіктен
баса еште)е емес.
Сондытан шайтанды атты ашуландыр2ан н*рсе –
0зі теріс жол2а т;скен жа2дайларда м;минні) Алла<а
к0рсеткен мойынснуы, ризалы2ы, берілуі, я2ни «л
болу *дебі».
Тасаввуфты) е) ма)ызды масаттарыны) бірі –
адамды «ихсан сезіміне», я2ни ;немі Алла<ты) зырында тр2аны деген сана-сезімді ялатып, Алла<а
сырты <*м ішкі *лемінде *депті ету. Руханият к0семдері:
«Сырты &$м ішкі $леміде $депке жармас! @йткені адам сырт пішіндегі $депте ателік жіберсе, сырт
пішінде жаза алады. Ішкі пішіндегі $депте ателік
жіберсе, ішкі пішінде жазаа тартылады. Кімде-кім
$дептен айрылса, зін Алла&а жаын деп есептесе
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де Одан алыс, зін  пталан, ма лданан  л деп
есептесе де ол абылданбаан» деген (Рухл- Баян, X, 401).
Сондытан Раббымызды) біздерге та2дыр еткен
н*рселері жайында шайтан сияты бетпатыпен тартыса кірмей, сол кезде-а мойынснып, ризалы пен
ба2ыныштылы таныту ж*не біз ;шін ол к0ріністі) е)
айырлы екенін ойлау – жан д;ниеге т*н е) ма)ызды
*дептілік болып табылады.

Бір к;ні хадис 2алымдарыны) бірі Баязид Бистамиді жас ша2ында к0ргенде, оны 0те натып алды.
Ал2ырлы2ы мен т;сінігін сынап к0ру ;шін одан:
– 5сем жігіт! Намазды жасы ои білесі) бе? – деп
срайды.
Баязид Бистами о2ан:
– Ия, Алла< аласа, білемін, – деп жауап бергенде,
– алай? – деп срайды.
Баязид Бистами:

144

– «5мір ет, о, Раббым! 5мірі)ді орындау ;шін
зыры)да трдым деген сезімге б0лене трып, т*кбір
алып «Алла<; 5кб*р» деймін. ран К*рімді бірбірлеп оимын, та2зым мен р;ку2 жасаймын, арапайымдылыпен с*ждеге жы2ыламын, оштасып, с*лем
беремін» – дейді.
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5лгі 2алым кісі айран алып:
– Ей, ал2ыр бала! Сенде бл тере) т;сінік бар бола
тра неге адамдар2а басы)ды сипау2а рсат бересі)? –
деп срайды. 9йткені адамдарды) матауы мен ілтипаты оны матаншаты пен т*каппарлану2а итермелеуі
м;мкін ж*не б2ан орын бермеуі керек деп ойлады.
Жас Баязид Бистами к0регенділікпен:
– Олар мені емес, Алла<ты) мені безендірген *семдігін сипайды. Ма2ан тиісті емес н*рсеге тиюлеріне алай
кедергі бола аламын? – деп жауап берді.
Міне, к0)іл жетуі ажет лды *дептерді) бірі де
барлы *семдіктерді тек Алла<тан деп білу, оны 0зіне
те)емеу.
Е) ;лкен *дептілік – Алла<а рмет к0рсету. Бны) е) к0ркем к0ріністері 2ибадаттарда к0рініс табады.
Алла< достары:
«Jибадат адамды ж$нната жетелейді. Jибадаттаы $деп пен  рмет Алла&а жетелейді, Алла&а
дос етеді» деген.
+нс бин Млік W:
«4 лшылытаы $деп оны абыл етілуіні белгісі» деген.
2ызыр u мына д2аны жасауды 0сиет еткен:
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«Алла&ым! Саан  лшылы жасаанда маан
кркем $деп бер!»
Ха достары шын ж;ректерімен *депті бол2андары
сияты ;немі ил*<и зырда болу сезімімен 0мір кешкендіктен іс-*рекеттерінде де *депті болу2а аса м*нма)ыз берген. Бл жа2дайды 2ибадатта2ы ыылас пен
*деп к;йін 2ибадаттан тыс кезде де ор2ау деп т;сіндірсек болады. Расында Алла< Та2ала айтады:
«Олар – намазын дайы тейтіндер» (М*ариж, 23).
«Олар намаздарын "ор7айды» (М*ариж, 34).
Хазіреті Мулн бл аяттар2а ишари (рухани)
ма2ына беріп, былай дейді:
«4 л намаздаы к#йін намаздан кейін де орайды. Осылай барлы мірін $деппен, ыыласпен, тілі
мен ділін ораумен ткізеді. Б л шынайы ашытарды, яни Ха достарыны к#йі...»
Рухани т*рбиені) масаты – адамды ;немі ил*<и
бейнетаспа баылауда екені сезіміне б0леу. Осылай
сыпайылы, н*зіктік, *деп пен ят сияты жо2ары асиеттерді оны) таби2и мінезіне айналдыру.
Дуіт Таи Хазірет былай т;сіндіреді:
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«Жиырма жыл +бу Ханифа Хазіретпен бірге
болдым. Осы уаыт ішінде жал2ыз болсын, жанында
біреулер болсын, басы ашы болып отыр2анын немесе
демал2анда ая2ын соз2анын к0рмедім. Одан:
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– Жал2ыз бол2аны)ызда ая2ы)ызды созуы)ыз2а
не кедергі жасайды? – деп срадым. Ма2ан:
– Алла< алдында *депті болу абзал – деді.
Ха досы Махмуд Сами Рамазанлы Хазірет те
0мір бойы ая2ын созып отырма2ан, арасын бір жерге
с;йеп тама жемеген. 9мір бойы жо2ары *деп пен
сыпайылы ;лгісі бол2ан Сами мырза схбаттарында
ыл2и:
«2деп бір т$ж екен Алла& н рынан,
Ки сол т$жді, аман бол барлы б$леден...»
– деген 0ле) жолдарын айталап отыратын.
Сондай-а 0мірі *деппен, сыпайылыпен, н*зіктікпен к0ркемделген Ха 2ашытарыны) бірі Самсунды"
Хсайн Мырзаны) жаназасын жуу ызметін атар2ан
Мстафа Окутан бауырымыз 0зі ку* бол2ан жа2дайды
былай баян етеді:
«Хсайн Мырзаны жуып жатанда о) ая2ы кеудесіне тиіп тр2ан еді, оны аша алмады. абірге
ой2анымызда 0здігінен о) жа2ына аударыла салды».
Бл, к;м*нсіз, «Адам мір с#рген к#йінде леді
ж$не айтыс болан к#йінде тіріледі»11 деген аиат-

11. 5бу Д*уіт, С;ннет, 23-24/4753; Ибн М*ж*, Ж*н*из, 37.
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ты еске салатын ерекше к0рініс. Алла< кейбір сырларды
2ибрат алуымыз ;шін кейде осылайша паш етеді.
Патшаны) немесе жо2ары лауазымда2ы адамны)
зырында бол2андар баса кезде не жердегідей емінеркін *рекеттер жасай алмайды. Ха достары *рашан
Алла<ты) зырында бол2андарын біліп, бны д*лелсіз-а сенетін де сезетін ариф жандар болып табылады.
Олар:

ħŽ ÝƇ ĭĠÓ
Ƈ Ĩ
Ɔ īƆ ĺŽ ÈƆ ħŽ ƇġđƆ Ĩ
Ɔ ĳƆ İƇ ĲƆ
«2айда болса5дар да Ол сендермен бірге» (Хадид,
сырын білгендіктен *р с*тті Алла<пен бірге болу
сезімімен 0ткізеді. Сондытан *деп сатаулары оларды) барлы істерін амтиды.

4)

Ха достары адам назарынан тыс т0)іректерде,
о)аша бол2ан кездерінде де ерекше *деп к;йінде болады. М*селен, намазда Алла<а рметті) белгісі ретіндегі басты жабу (таия кию) жа2дайы ;немі 2ибадат
к;йінде 0мір кешетін Алла< достарыны) намаздан тыс
уаытта да ба2ынатын *деп а2идасы.
Сахабаларды) бірі ешкім жо жерде киіну м*селесінде еркін *рекет етіп-ете алмайтыны туралы сра2анда
Пай7амбар r Мырзамыз:
«Адамдар Алла&тан ялуа тиіс. @йткені оан
е лайыы Ол» – деген (5бу Д*уіт, Хаммам, 2/4017).
Жан д;ниелері Ислами т*рбиеге негізделген бабала148
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рымыз да *деп пен ят, намыс м*селесінде барша *лемді
та)дандыр2ан тамаша мінез ;лгісін к0рсеткен.
9з дінін 0те атты стан2ан протестант попы
Саламон Шейвейгер саяхатнамасында мсылмандар
туралы былай дейді:
«М сылмандар моншада жуынанда да жамылы
орап алады. 4андай $депті адамдар! 2деп пен намысты біз жабайы атаан б л адамдардан #йренуіміз
керек12».
Жамыл2ымен орану адам2а т*н жа2дай. Баса малаттарда жамылу туралы с0з айтылмайды. Екіншіден, жамыл2ы жамылу – жаратылыстан туында2ан
лды *дебі. Хазіреті Адам мен Хазіреті Хауа баса
адамдар болмаса да ж*ннатта ялып, обалжып, жапыратармен жамылу2а тырысты. Демек, денесін жабу мен оны) т;рткісі – *деп пен ят адам баласыны)
жаратылысында2ы ежелгі асиеттерден.
Алла<а к0рсетілетін *деп О2ан жаынды д*режелеріне арай б;кіл болмысты амтиды. Алла<а
к0рсетілетін *дептен кейінгі ;лкен *деп – Алла< Расулы
r Мырзамыз2а деген *деп.

12. И. Ортайлы, Османлыйы Йениден Кешфетмек, 88 б.
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r МЫРЗАМЫЗА

ДЕГЕН +ДЕП
адірменді сахабалар Алла< Расулы r Мырзамыз2а к0рсетілуі тиіс рмет пен *деп сезімдеріні) е)
кемел ;лгілерін паш еткен. Осы ;лгіні) бірі Хазіреті Пай2амбарымызды) схбаттарында2ы ыылас пен
*дептерін:
«Басымыза  с онып, имылдаса, шып кетеді деп ойлайтынбыз» – деп тілге тиек еткен13.
Сахабаларды) Алла< Расулы r Мырзамыз2а деген
*дебі биік д*режеде бол2аны сонша, О2ан сра беруді) 0зін батылды деп 2ынатын. Сондытан ш0лден
б*д*уи келіп, сратар беріп, схбата себепші болса, біз
де Пай2амбарымызды) схбатынан шатты алса деп
к;тетін.
немі Алла< Елшісі r Мырзамызбен бірге бол2андар арасында *дептері себепті Оны) нрлы жамалын анып тамашалай ал2андар 0те аз болатын. Тіпті,
схбат кезінде сахабалар ыл2и т0мен арап отыратын,
Хазіреті Пай2амбармен Хазіреті 5бу Б*кір мен Хазіреті Омарды) 2ана ж;збе-ж;з с0йлесе ал2андары риуаят
етіледі (Термези, М*н*иб, 16/3668).
Бл жа2дайды кейін Мысырды же)іп ал2ан деген
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атапен тариха атын алдыр2ан Амр ибн Ас
ріні) со)ында былай деп тілге тиек еткен:

W 0мі-

«Алла& Расулы Мырзамызбен за уаыт бірге
болдым. Біра Оны  зырында крсеткен  рмет пен ят сезімінен басымды ктеріп, н рлы ж#зін тойып тамашалай алмадым. Егер б#гін маан:
"Бізге Алла& Елшісін сипаттап бер, Оны т#сіндір"
– дейтіндер болса, сенідер, т#сіндіре алмаймын»
(М;слим, Иман, 192).
Біз де 5лемні) Матанышын сипаттау2а кіріскенде, Оны с0збен т;сіндіру м;мкін емес бол2андытан
*лсіздігімізден *деп пен сыпайылы м*селесінде байамай пайда бол2ан кемшіліктеріміз ;шін Раббымызды)
кешірім дариясын паналаймыз.
Екіншіден, Алла< Расулы r Мырзамызды) тты
есімі атал2ан сайын салауат айтып, с*лем беру Алла<ты)
Мхаммед ;мметіне *мір еткен *дептерді) атарынан
болып табылады. Аят К*рим*да айтылады:
«Расында Алла& пен періштелері Пай7амбар7а
к п салауат айтады. Ей, М#миндер! Сендер де О7ан
салауат айтып, толы" берілген к#йлері5мен слем
бері5дер!» (Ахзаб, 56).
андай хикметті жайт! ранда баса пай2амбарларды) есімдері аталып *)гіме етілсе, Хазіреті Пай2амбар2а «Ей, Мхаммед!» деп бір с0з де айтылма2ан.
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О2ан «Ей, Н*би! Ей, Расул!» – деп айтыл2ан. Алла<
барлы м;миндерді осындай *депке шаырады:
«(Ей, М;мимндер!) Пай7амбарды з аралары5да бір-бірі5ді ша"ыр7андай ша"ырма5дар!...» (Нр, 63).
Ибн Аббас V бл аят жайында былай деген:
«Адамдар Алла& Елшісіне «Ей, М хаммед! Ей,
2бу 4асым!» деп айтатын. Алла& Пайамбарыны
абыройын ктеру #шін оларды б лай айтуа тыйым
салды. Б дан кейін адамдар «Ей, Алла& Елшісі!» деп
айтты» (5бу Найм, Д*л*ил, І, 46).
Сондытан Хазіреті Пай2амбар r Мырзамызды
тек есімімен 2ана атау О2ан ;ммет болу *дебіне арамаайшы келеді. Оны) тты есімімен бірге лытау мен
астерлеу сипаттары да айтылуы тиіс. Екіншіден, Алла<
Расулы r Мырзамыз2а жаынды2ы бар *р н*рсеге де
*деп пен сыпайылы к0рсету ажет.
Пай2амбар 2ашы2ы Османлы мемлекетіні) слтаны
Явуз Слім Ханны) мына к;йі тамаша *деп ;лгісі:
Явуз С*лім Хан 1517 жылы Мысырды алып, халифалы билігі о2ан 0ткен болатын. 20-шы апан жма к;ні М*лік М;*йяд мешітінде оыл2ан хтбада имамны):
«Хаким#л-Харамайниш-Шрифйн (екі астерлі
0лке – Мекке мен Мадинаны) *міршісі)» – деп, оны
мата2анда имам2а арсы шы2ып:
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Шрифйн (екі астерлі 0лке – Мекке мен Мадинаны) ызметшісі!)» – деп, жаса толы к0здерімен жауап
атан.
Арасынан кілемді алып, топыра ;стіне с*жде етіп,
Раббысына ш;кірлік етті. Харамайниш-Ш*риф*йнні)
ызметшісі екеніні) бейнесі ретінде с*лдесіні) ;стіне
сыпыр2ыш сияты бір саба таты.
Алла< Елшісіні) 0лкесіне деген *деп пен рмет сезімдеріні) таптырмас к0ріністеріні) бірі де Османлыны)
злымдыа шырап, ш*<ид бол2ан слтаны Абд#лазиз
Хан2а атысты.
Бір к;ні науастанып жата2ында бозарып *лсіз к;йде жатанда о2ан:
«М*дина халыны) бір 0тініші бар» – делінді.
Абд;лазиз Хан ж*рдемшілеріне:
«Дереу мені аяа тр2ызы)дар! Харамайннан келген талаптарды аята трып ты)дауым керек! Алла<
Елшісіне к0рші бол2андарды) талаптары *депке айшы
блай ая созылып жатып ты)далмайды!..» – деді.
5рбір М*дина поштасы келгенде де д*ретін жа)артып, хаттарды: «Бларда М*динаны) тоза)ы бар!»
– деп с;йіп, ма)дайына басады. Одан кейін бас хатшы2а сынып «Аш, оы!» – дейтін.
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ХА2 ДОСТАРЫНА ДЕГЕН +ДЕП
+бул-Лйс «Пай7амбарды з аралары5да бірбірі5ді ша"ыр7андай ша"ырмандар!» (Нр, 63) аятыны) т;сініктемесін беріп, осымша былай деген:
«Сонымен атар б л аяттан пайдалы ылым
#йретуші салих стаздара  рмет крсетілуі керектігін ынамыз. Nстаздар мен ізгі адамдарды
 ытарына м$н беру керектігіне ишарат етілген.
Сондытан Алла& достары аталанда ай тілде
болса да олар #шін сый- рмет білдіретін сздер айтылуы тиіс. @йткені т$ни т рыдан $кеміз болан
адамдарды есімдерімен атауа тыйым салынанына
араанда, рухани $кеміз – Ха достарыны есімдерін
атау андай $депсіздік екенін ойлап кр!» (Рухл-Баян,
VII, 447).
Я2ни, Пай2амбар r Мырзамыз2а к0рсетілуі ажетті *депті) е) ма)ызды к0ріністеріні) бірі – Оны)
мрагерлері ретіндегі Ха досы, 2алым ж*не арифтар2а
*деп пен сыпайылы к0рсету.
Рухани 0рлеу ;шін пай2амбар мирасоры 2алымдарды), арифтар мен Ха достарыны) жол бастауына
кішіпейілдікпен, *депке с;йеніп, 0сиеттерін шын к0)ілден орындау2а тырысу керек. Алла< достарыны) жанында болуды, оларды) т*рбиесінде болуды ны2мет деп
білу керек. Оларды) зырына *деппен келген сыймен
оралады.
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Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыз:
«М#минні парасатынан сатаныдар! @йткені ол Алла&ты н рымен арайды» – деген (Термези,
Т*фсір, 15).
Хадистегі «Сатаны)дар!» деген ескерту «К*міл
м;миндерді) зырына жасырын есептер мен к0)іл
аласапыранды2ымен барма)дар, олар ерекше парасаттылыпен сендерді) жасыру2а тырысандары)ды к0реді» ма2ынасына келеді. Сондытан «>алымдарды)
алдында тілі)е, *улиені) алдында ділі)е ие бол!» –
делінген.
Осы тр2ыдан к0)ілдері Алла<ты) ерекше мейірім
назарына ие бол2ан Ха достарына ;лкен тиянатылыпен *депке м*н берілуі керек. Оларды) зырында
рсатсыз с0йлеу, отыру, тру, д0рекі іс-имылдар жасау рухани пайда2а зиян тигізетіні сияты Алла<ты)
ашуына алып келеді.
Османлы мемлекетіні) ариф к0)ілді слтандарыны)
бірі Явуз Слтан Слім Хан *улиелерді) зырына
кіргенде ;лкен *деп к0рсететін. ажетсіз бір с0з де
айтпайтын. Шамда ;лкен *улиелерді) бірі Мхаммед
Бдахши Хазіретті) зияратында с0йлемеген, тек ты)да2ан. Кейін зырынан сол к;йі кері орал2ан. Онымен
бірге ж;рген мемлекет адамдары та) алып:
«Слтаным! Тек ты)дап, бір с0з де айтпады)ыз 2ой!
Мны) андай хикметі бар?» – деп срайды. Явуз
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Слтан:
«@лкен Алла& достарыны5 мжілісінде олар
с йлегенде бас"аларды5 с йлеуі лем падишахы
болса да, ж нсіз болып табылады. Біз слтан болса"
та мндай руханият слтандарыны5 "ам"орлы7ына
р"ашан м"тажбыз. Егер "зырында с йлеуім
"ажет бол7ан жа7дайда бны сездіріп, с з с йлеуімді
"амтамасыз етер еді» – деп жауап береді.
Міне, Явуз С*лім Хан руханият иелеріне осынша
;лкен *деп пен рмет к0рсеткен. Олар2а деген айранды2ын 0ле)деріні) шума2ында былай тілге тиек
еткен:
2лем падишахы болу болмас бір ерегіс екен
2улие ш$кірт болу барлыынан жоары екен...
Падишахынан халына дейін Ха достарына ерекше бір *деппен, с;йіспеншілікпен арап, сол бойынша
ерекшеленген Османлы мемлекеті тарих сахнасынан
0шкенге дейін Ыстанбл б2азынан 0ткен капитандар
жолаушыларын ск;дардан 0тіп бара жатса Азиз
Махмуд '#даиді), Бешикташ жа2асынан 0тіп
бара жатса Яхия +фнді Хазіретті) медресесіне, ал
Бейкоздан 0тіп бара жатса Юшаны) u абірлеріне
аратып, «Фтиха» с;ресін оып ба2ыштауларын ишарат ететін. Бір кездері Ыстанбл халыны) 0лкелерінде
жерленген ;лкен *улиелерге деген *дебі, міне, осындай
еді!
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Сонымен, *деп – Исламны) адамдар2а ;йреткен,
0те ;лкен м*н берген м*селесі. Бл ерекшелік алдымен
Алла<а, Пай2амбар2а, Ха достарына, сосын *кешешеге, м;миндерге ж*не барша малата дейін
жал2асып кетеді.
Алтын мен к;місті) байлы2ы 0теді, ал *депті)
байлы2ы м*)гі алады. Олай болса м;миндер *деп
а2идаларын ;йренулері керек. Бларды 0мір бойы
стану2а аса ма)ыз беру керек ж*не 0зіміз орындап
басалар2а да ;лгі болуымыз керек. Сонымен атар
арым-атынас *дептері жайлы кітаптар2а назар салып,
жа2дайымызды одан да к0ркем ете алуды ;йренуіміз
керек. Одан да ма)ыздысы – жанды кітап бол2ан, игілік
иесі бол2ан м;миндермен араласа отырып, оларды)
к0ркем к;йлерімен безенуге тырысуымыз ажет.
Алла& Та7ала з ил&и трбиесімен трбиелеген
Пай7амбарыны5 к ркем мінезімен безенуді баршамыз7а нсіп етсін! Ха" досы 7алым жне ариф
"лдарыны5 жан д#ниелерінен #лгі алып, сыпайы,
жмса", нзік жне деп иесі м#мин болуымызды
нсіп етсін!
+мин...
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ŖŝŁıľŝłŌľœıľ
ĢřĺļĶńĽőľĶŁţ
Ең көркем баяндау құдіретіне ие болған Құран
Кәрім бізден де алмастай сөздерді талап етеді.
Өйткені Исламның көркемдігі, сыпайылылығы
мен нәзіктігі тіл көркемдігімен де көрсетілуі
керек.
Құранның даналығы мен сырлары мұхит сияқты
терең. Бірақ, әркім одан өз жүрек тереңдігі
деңгейінде пайдаланады. Адамның жүрек ауқымы
оймақтай кішкентай болса, ұшы-қиыры
жоқ шексіз дариядан ала алатын нәсібі де сол
мөлшерде болады.

2ран сын7ан
СЙЛЕУ М+НЕРІ

Иман – Алла<а шынайы с;йіспеншілікпен байлану. М;минні) Алла<а жету жолында2ы е) ;лкен оры
– махаббат. Біра, іс-*рекетке аспай, с0з к;йінде ал2ан
махаббат жеткіліксіз. Махаббатты) кемелді н*тижесіне
*депке толы мойынснумен 2ана ол жеткізіледі.
5деп – руха уаныш сыйлайтын г;л иісі сияты.
Сол иісті) м;минні) к0)іліне к0ркем т;рде кіріп, 0міріні)
*р сатысында сезілуі ажет. 5деп ашан іс-имылдарын
бастайтын негізгі асиетіне айналса, бл оны) иманыны) кемелдігіні) де бекітілгені дегені.
Алла< досы Мулнні) с0зімен айтанда:
«Аылым ж#регімнен «иман не?» – деп с рады.
Ж#регім аылымны  лаына иіліп, «Иман $дептен
т рады» – деді».
161

ХА ДОСТАРЫНЫ

ЛГІЛІ МІНЕЗ-ЛЫ

Олай болса, Ха досы на2ыз м;миндерді) *рбір
к;йі мен іс-*рекеті жо2ары *деп пен сыпайылы та2ылымы. Раббымыз ранда баян еткен 0лшемдермен бізді
л болу *дебіне шаырады.
5деп а2идаларына т*уелді ететін ажетті адами
іс-*рекеттерімізді) басында «с йлесу» келеді. С0йлесу
– адамны) аыл мен ж;рек де)гейін имани ж*не мінезлы жа2дайын к0рсететін лы айна сияты. К0семдер:
«Адамны) бейнесі – тілі» деген. Сондытан н*зік
рухты, сыпайы м;минні) *)гімесі де н*зік, *депті болады.
Мына ои2а б2ан тамаша мысал:
2бас ибн @шйм W:
«Мен де, Хазіреті Пай2амбар да Піл жылында туды» – дейді.
Осман ибн Аффан W о2ан:
«Сен ;лкенсі) бе, *лде Хазіреті Пай2амбар ;лкен
бе?» – деп срайды. тты сахаба Одан ;лкен бол2анымен, мына ;лгілі *деппен:
«Хазіреті Пай2амбар r менен шексіз ж*не
с0з жетпес д*режеде ;лкен. Ал туыл2ан уаытымыз
тр2ысынан болса, мен Одан ескімін...» – деп жауап
берген. Я2ни бл сахаба ;лкенмін немесе брын туыл2анмын демей, тек «ескі» деген с0збен 2ана жасыны)
;лкендігін білдірген болатын (Термези, М*н*иб, 2/3619).
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Міне, ;лгілі н*сілдегі рух н*зіктігіні) тілге т0гілген
к;йі... Тол2ану керек, соншалыты н*зік, сыпайы ж*не
жмса тіл олдануды сын2ан к0)іл сезімталды2ы кай
т*рбиені), ай білімні) жемісі?...
5лемде барша болмыс 0з тілдерімен Алла<ты
зікірмен, п*ктеумен ш2ылданады. Малатта тілді) е)
дамы2ан т;рін адам тегіне н*сіп еткен. Расында ран
К*рімде:
«Рахман (Алла<) 2ранды #йретті, адамды жаратты, о7ан баянды #йретті» – делінген (Рахман, 1-4).
Раббымыз бізге, лдарына ранды ;йреткенін, артынан баяндау абілеті, я2ни с0йлеу, т;сіндіру
мен сипаттау к;шін бергенін білдіреді. Бл м*селеде
ойлануымызды ажет ететін аншама даналы бар!
Е) алдымен Раббымыз лдарынан адамдар арасында2ы арым атынастарда ран 0лшемдерінен
т*рбие алып алыптастырыл2ан с0йлеу м*нерін талап
етеді.
Екіншіден, ранны) е) ма)ызды сипаттарыны)
бірі – к0ркем с0йлеу м*нері мен те)десі жо *деби
ндылы2ы. 5рбір ф*ни е)бек бірнеше рет айталанып
оыл2анда жалытырады. Ал ранды оы2ан сайын
л*ззаты арта т;седі.
Аят к*рим*да:
«Алла& с зді5 е5 к ркемін бір-бірімен #йлесімді
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жне "анша "айталап о"ылса да жалы"пай о"ылатын
кітап етіп т#сірді...» (З;м*р, 23).
Расында *дебиет ж*рменкелеріндегі сайыстар мен
айтыстарда бірінші орынды иеленген с0з шеберлері араб
аындары ран аяттарыны) те)десі жо к0ркем ж*не
баяндау діретін к0ргенде а2баны) абыр2асына ілінген 0ле)дерін алып тастау2а м*жб;р бол2ан.
Сондытан с0з тр2ысынан м2жиза бол2ан ран2а ты)даушы бол2ан м;миндер оны) мінезімен мінезденуі ж*не оны) с0з тр2ысында2ы *семдіктеріне жаындау2а тырысулары керек. Я2ни, е) кемел баяндау
діретіне ие бол2ан ран бізден де алмастай с0здер
талап етеді. Масатымызды к0ркем ж*не *серлі т;рде
т;сіндіре білуіміз ;шін тны су сияты а2ыл2ан ж*не
руха л*ззат беретін тура тілге ие болуымыз шарт. 9йткені Исламны) *семдік, н*зіктік ж*не сыпайылылы2ы
тіл к0ркемдігімен де к0рсетілуі керек.

2РАННЫF МЕЙІРІМ ТІЛІНЕ
@ЙРЕНШІКТІ БОЛУ...
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ранны) даналы2ы мен сырлары те)іздей тере).
Біра, *ркім одан 0з ж;рек тере)дігі де)гейінде пайдаланады. Адамны) ж;рек абілеті тігіншіні) ойма2ындай кішкентай болса, оны) шексіз дариядан алатын
н*сібі де сол м0лшерде болады. Халы та, 2алым да,
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барлы м;миндер бір ран оиды, біра *райсысы
0з ж;рек абілеті м0лшерінде ;лесін алады. ранны) ма2ынасы лды) Алла<а жаынды2ына арай
ашылады.
Сондытан 0зімізден сраумыз керек: барша *лемдерді жотан бар еткен Жаратушымызды) біздерге
жіберген хаты бол2ан ран2а ызы2ушылы2ымыз бен
байланысымыз ф*нилерден келген хаттармен салыстыру2а болмайтын д*режеде жо2ары де)гейде ме? Оны
аншалыты оып, ма2ынасын т;сініп, даналы2ына жете білуге тырысамыз? Т;сіне алма2андарымызды білетіндерден срап, оны) мазмны мен амты2ан тере)
ма2ыналарын т;сініп жатырмыз ба?
Міне, осы сияты сратар2а наты жауап бере ал2ан кезде ранны) мейірім тіліне лайыты бола аламыз.
Д;ниелік к;нк0ріс пен ата-м*нсапа бола шет ел
тілін ;йрену ;шін к0рсетілген ажыр-айратты ойлайы.
5сіресе б;гінгі к;німізде жа<андан2ан бл д;ниеде 0мір
с;ріп ж;рміз. Сондытан шет тілін ;йрену ;шін арнайы
д*рістерге барып, ;лкен аржы жмсалады, тіпті 0мірді) бір б0лігі сол тілде с0йлейтін 0лкелерде 0теді. Тіпті
бл іс ;лкен сауданы) ерекше к0зіне де айналып кетті.
5лбетте, тіл ;йрену жасы н*рсе. Біра барлы
тілдерді жаратушы ж*не иесі оларды) Алла<ты) бізден, лдарынан адамзат абыройы мен астерлігін ор2ай 0мір с;руіміз ;шін алдымен ;йренуімізді ала2ан
тіл – «2ран тілі». Бл жай араб тілін ;йрену емес,
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ранны) мейірім тілімен с0йлесе білуді ;йрену. Бны) жолы алдымен рани ескертулерге арай тілімізді
т;зетіп т*рбиелеу. Кейін ил*<и та2ылыммен оны *семдеу.
Б;гінгі к;нде адами арым-атынастарда туындап
жатан к0п м*селе тілді) ате олданылуынан шы2ады. Тілді) жасылы кілті бола алатыны сияты,
дрыс олданылма2анда жамандыа да кілт бола алады. Сондытан тілімізді) ж;ректерге бататын тікен
болмауына 0те миятты болуымыз ажет. Бабаларымыз «ылыш жарасы о)алады, тіл жарасы о)алмайды»
деп бекер айтпа2ан.
Сондытан с0йлемей трып ойлану, с0зді) барар
жерін жасы білу керек. 9йткені с0йлеу – ол2а тас
алып латырса, ол тасты) айда т;сетініне де м*н беру
керек.
Хазіреті Пай2амбар r бл аиатты ме)зей отырып:
«...кешірім с рауды ажет ететін сз айтпа!...»
– деген (Ибн М*ж*, З;<д, 15).
Айтыл2ан с0з садатан шыан о сияты кері
оралуы м;мкін емес. Адам с0йлемей трып алдымен 0з
с0зіні) иесі болады. С0йлегеннен кейін оны) ттыны
болады. Айтпа2ан с0зді *рашан айту м;мкіндігі бар.
Біра айтыл2ан с0зді де ;немі ор2ап, есебін беру керек.
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К*міл м;миндер алдымен айтатын с0зіні) ажеттілігіне, я2ни пайдасына м*н береді. С0здері 0здеріне
немесе айтатындарына зиян *келетін болса, ;ндемеуді
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ж0н к0реді. Сонымен атар ай с0зді ай де)гейде ж*не
алай с0йлейтіндеріне м*н береді.
Хазіреті +бу Бкір W тамаша ескерткен:
«Не дегеніді, кімге дегеніді ж$не ашан дегеніді
жасы ойлан!»
М;мин парасат иесі болуы керек. С0йлеу м*нерін
ты)даушы2а арай реттеуі керек. Бір адамды уандыр2ан іс-имыл баса біреуді м)айтуы м;мкін. Олай болса
ты)даушыны) психологиялы жа2дайын біле білу ж*не
сол с0зді айтаннан кейін болатын жа2дайды ойлап
с0йлеу керек. Я2ни е) со)ында айтылатын с0зді алдын
ала айтпау керек. Барлы адам ;немі осындай с0йлейтін
парасат иесі адамдардын насихаты мен баяндамаларын
натып, сенім артады.
Сондытан Мырзамыз r адамдар2а ызытыратын таырыптарды *)гімелеп, ты)даушыны) т;сіну
де)гейіне арай с0йлеу *дісін реттейтін. Б*д*уиге оны)
2ына алатын негізгі м*селелерді жеткізіп, жо2ары
абілетті сахабаларына да ерекше де)гейдегі сыр мен
даналытарды жеткізетін.
Расында Хазіреті Пай2амбардын Хазіреті 5бу
Б*кірмен жеке схбатына ку* бол2ан Хазіреті Омар W
тере) 2ылымы мен парасатына арамай:
«Мен оларды жаныда араб тілін білмейтін біреу сияты болып алдым. 2гімелерінен еш н$рсе
т#сіне алмадым» деген болатын.
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Міне, аылы таяз адамдарды) осындай жо2ары
аиаттарды ате т;сінулеріне жол бермеу ;шін Хазіреті Пай2амбар r:
«Ей, Ибн Аббас! Адамдара аылдарына жетпейтін сз айтпа. Б лай етуі фитн$а т#сулеріне
себеп болады» деген (Д*йл*ми, V, 359).
Мулн Хазірет те осы хадистін т;сініктемесі
ретінде:
«Соырлар базарында айна сатпа, кередер базарында $н айтпа!» – деп насихат еткен.
Бір к;ні Хазіреті Пай2амбар r т;йесіні) ;стінде,
жолдастары Оны) алдында бара жатты. Маз ибн
Ж*б*л W:
«О, Алла< Елшісі! Сізді мазаламасам, жаны)ыз2а
жаындау2а рсат бересіз бе?» – деп срайды.
Хазіреті Пай2амбар рсат бергенде Маз:
«Жаным Са2ан пида болсын, ей, Алла< Расулы!
Алла<тан тілеуім – бізді) аманатымызды Сенен брын
алуы. Алла< к0рсетпесін, біра Сен бізден брын айтыс
болса), Сенен кейін андай лшылытар жасайы?» –
деп срайды.
Хазіреті Пай2амбар
Сосын Маз W:
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r бл сраа жауап бермеді.

«Алла< жолында жи<ад етейік пе?» – деп срады.
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Хазіреті Пай2амбар r:
«Алла& жолында жи&ад ету жасы н$рсе, біра
адамдар #шін б дан да жасысы бар» дейді.
«Я2ни ораза тту ,зекет беру ме?»
«Ораза т ту, зекет беру де жасы»
Маз осылай адам баласы жасайтын барлы жасылытарын саралап шыты.
Хазіреті Пай2амбар r *р кез:
«Адамдар #шін б дан да жасысы бар» – дейді.
Маз W:
«5ке-шешем Са2ан рбан болсын. Адамдар ;шін
блардан да жасы бол2ан не?» – деп сра2анда, Хазіреті Пай2амбар аузын к0рсетті де:
«Жасы сз айта алмаса, #ндемеу» – дейді.
Маз W:
«С0здеріміз ;шін есепке тартыламыз ба?» – деп
срады.
Б2ан Алла< Елшісі r Мазды) тізесін аырын
рып, о2ан мыналарды айтты:
«Алла& жасылыыды берсін, ей М аз! Адамдарды жер с#здіріп тозаа жетелейтін тілдеріні
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айтандарынан баса не? Кімде-кім Алла&а ж$не
ахірет к#ніне сенсе, жасы сз айтсын немесе #ндемесін, жаман сз айтпасын! Сендер жасы сз
айтып, пайдаа ол жеткізідер; Жаымсыз сз
айтпай рахат пен баыта кенелідер» (Хаким, IV,
319\7774).
Олай болса, м;мин с0йлеген с0здеріні) ;немі ил*<и
бейнетаспада жазылып тратынын *сте естен шы2армауы тиіс. Аятта былай делінген:

ïĻƈ
Ƅ ÝĐ
Ɔ ÕĻƈ
Ƅ Ĝòƈ
Ɔ
Ɔ Ĩ
Ɔ įĺŽ ïƆƆ Ĥźƪ Ìƈ  ƅĢĳŽ ĜƆ īƈĨċƈƇ ęĥŽ ĺÓ
«Оны5 о5 жа7ында да, сол жа7ында да естелікке
алып отыратын екі хатшы (періште) бар. Ауызынан
нендей с з шы"са да, "алт жібермей ба"ылап, а5дып
трады» (аф, 18).
Бл д;ниеде *рбір с0зіміз ;шін есепке тартылмаса та, ахіретте міндетті т;рде есепке тартыламыз.
Сондытан аузымыз2а кіретін ас сияты аузымыздан
шыан с0здерге де мияттылыпен м*н беруіміз
шарт. Осы шындыа орай ранда с0йлеу *дебіне,
я2ни алай с0йлеп, алай с0йлемеу м*селесіне ;лкен м*н
берілген.
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2ҰРАН БІЗДЕН 2АНДАЙ СЙЛЕУ
М+НЕРІН ТАЛАП ЕТЕДІ?
ран К*рім бізді алдымен к0ркем ж*не тура с0здер олдану2а шаырады. Адамдар2а «"аул#л-хасн»14,
я2ни е) к0ркем с0зді айтуды *мір етеді.
5ке-шешеге «ту» деп те кейіме, олар2а «"аулнкрим»15 я2ни, сый-сияпата толы ілтипатпен с0з айт
деп бйырады.
Кедей-кепшіктерге, мтаж бен мармдар2а беретін бір н*рсе таба алмаса), е) болмаса олар2а «"аулнмйсура»16, я2ни к0)ілін аулайтын, рухты шатандыратын, жбататын с0з айт деп бйырады.
Міндетсіп, к0)іл алдырып сауабы кемітілген садаадан «"аул#н ма7руф»17, я2ни жылы с0з айырлы деп
бйыр2ан.
анаты сын2ан с сияты ор2ау2а мтаж жетімдерге, жаын туыстар2а, кедейлерге «"аул#н ма7руфа»18, я2ни к0ркем с0збен, т*тті тілмен с0йле деп
бйырыл2ан.

14. Исра, 23.
15. Баара, 263.
16. Исра, 40.
17. З*рият,8.
18. Ниса, 148.
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Ж;регінде рухани дерті бар адамдар2а андай да
бір тауыметке, фитн*2а ж*не ате 2ыну2а жол бермеу
;шін «"аулн ма7руфа»19, я2ни орынды ж*не ;йлесімді
с0з айты)дар делінген.
Залымдарды) ж;регін жмсарту ;шін «"аулн
Лййинн»20 я2ни жылы с0з айты)дар делінген.
Насихатта ауыр ж*не д0рекі с0здерді) кері *сер
ту2ызатынын жеткізеді. Сол себепті т*тті тілмен, к;лімсіреген ж;збен, жек к0рінішті болмай, керісінше,
с;йіншілеген ж*не с;йіспеншілікті арттыратын *деппен
с0йлеуді ;йретеді.
Насихат кезінде «"аулн бли7а»21, я2ни к0)ілге
*серлі к0ркем с0з айты)дар деп *мір етіледі. Осылай
с0зімізді) *серлі болуын ж*не к0кейлерге жететіндей
ж;ректен шы2уы керектігін, керісінше жа2дайда тілден
шыан с0здерді) бір латан кіріп, екіншісінен шы2ып
кететінін ;йретеді. Бл жол шетінде ашыл2ан г;лдер
сияты к0)ілден шыпа2ан с0здерді) де *сер тр2ысынан 0те ыса 0мірлі болатынын к0рсетеді.
5сіресе насихат пен дрыс жол2а салу масатында
;йреншікті с0здермен емес, к0ркем, я2ни руха *сер
ететін, *сем, даналы, *деби ж*не мият та)дап алын2ан
ыса с0здермен жасалуы да ил*<и *мірлер тізбегінен.

19. Ахзаб, 32.
20. Та<*, 44.
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21. Ниса, 63.
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Аятта айтылады:

Ùƈ ĩƆ ŽġéŽƈ ĤÓÖƈ ğƆ Öžƈ ò
ƈ ×ƈ øĵƈ
Ɔ ģĻ
Ɔ ĤÌƈ ĎƇ îÒŽ
Ùƈ ĭƆ ùƆ éŽƆ ĤÒƈÙ Ɔč ƈĐĳŽ ĩŽƆ ĤÒĲ
Ɔ
«(Елшім!) сен Раббы5ны5 жолына даналы"пен,
к ркем насихатпен ша"ыр!...» (Нахл,125).
Рухтар даналыа штар. Даналы с0з рухты)
азы2ы. Хазіреті +ли W айтады:
«Тапыр, даналы сзбен, іс-$рекеттермен рухтарыды демалдырыдар. @йткені денені шаршайтынындай рухтар да шаршайды».
Я2ни м;минні) тілі те)десі жо ил*<и аиаттарды)
рухани *семдіктерін к0рсететін даналы бла2ы болуы
керек.
ран К*рім бізге 0зіміз ;шін туралы, *ділет
ж*не тура ниетпен м*міле к0ргіміз келсе, істеріміз бен
жа2дайымызды) т;зеліп, Алла<ты) бізді кешіруін
алайтын болса, бізді) *рбір м*селеде тура, шынайы,
*діл ж*не аиат с;йгіш болуымызды *мір етіп, «"аулн
сдид»22, я2ни дрыс с0йлеуімізді талап етеді.
Тура с0з с0йлеу ж*не ешкімді *сте алдамау – мсылманшылы2ымызды) басты шарты. Мсылман ащы
болса да, 0зіне зиянды болса да тура айтады. Расынла
22. Ниса, 9; Ахзаб, 70.
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Алла& Расулы r *зілдерінде де туралытан тыс с0з
олданба2ан. 9йткені Оны) туралы сезімі биік д*режеге жеткені сонша, бір *йел баласын:
«Кел, ара, са2ан не беремін!» – деп, шаыр2анда
Пай2амбарымыз *йелден о2ан не беретінін сра2ан.
5йел бірнеше рма беретінін айтанда:
«Егер оан еш н$рсе бермегеніде, саан тірік
айту к#н$сі жазылар еді» деген болатын (5бу Д*уіт, 5деп,
80/4991; Ахм*д, ІІІ, 447).
Міне, туралыа бастаушымыз ран аншама
аяты-мен бізді, м;миндерді тура, т;зу, ;йлесімді, жылы
ж*не т*тті с0здермен с0йлеуге шаырады. арама-арсы с0здерден тыяды.

2РАН ТЫЙЫМ САЛАН СЗДЕР
ран м;шріктер мен к*пірлерді) аиата жатпайтын с0здеріні) «Обалы те #лкен с з»23, «Бос
с з»24, «2арама-"арсылы""а толы с з»25 екенін
баяндайды. Баста Алла<а серік осуды білдіретін шірк
с0здері, екібеткейлікті білдіретін ниф* с0здері мен
23.Исра, 40.
24. Ра’д, 33.
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к*пірлікті білдіретін к;пір с0здері сияты Алла<а арсы айтыл2ан с0здер болып, *рт;рлі «жал7ан с здерге»26
де атты тыйым салады. Бл тр2ыдан ал2анда жал2ан
ку*лік жаса2андарды ран атты ескертеді.
Алла< «жаман с здер»27 мен жаман іс-*рекеттерді) кез келген жер мен кез келген уаытта айтылып
паш етілуіне тыйым сал2ан. Ал злымдыа шыра2ан
адамны) азыны) алдында айтуы бл тыйымнан тыс.
9йткені кейбір жамандытар айтылып лаа естіледі
де, олар2а ;йреніп, кейін оларды) етек жайуына себебші
болады. 5депсіздік пен ятсыздыа атысты с0здер де
осы саната жатады. Хадис ш*рифте былай айтыл2ан:
«Nятты сздер айту м#н$фитытын белгісі»

(Термези, Кит*б;л-Бирр у*с-Сыла, 80).

Сондытан жаман с0здерге ;йреніп алудан сатану
керек. Мына бір ои2а бны тамаша т;сіндірген:
Хазіреті Иса u жолда бір до)ызды кездестіреді.
О2ан ол: «С*леметте бол2айсы), жолды босат!» – дейді.
Жанында2ылар:
«Бны мына до)ыз2а айтып жатырсы) ба?» – деп
срайды. Ол «до)ыз» с0зін айту2а ж*не ол жануар2а
с0йлегенде д0рекі с0з олданудан сатан2анын білдірмек
болып:
26. Хаж, 30.
27. Ниса, 148.

175

ХА ДОСТАРЫНЫ

ЛГІЛІ МІНЕЗ-ЛЫ

«Мен тілімді жаман сздер айтуа #йретуден
орамын» деп жауап береді (Муатта, К*л*м, 4).
С0йлегенде с0зді ажетті-ажетсіз к0п айталау
баяндау *лсіздігі болып табылады. 5сіресе мндай с0з
жа2ымсыз немесе д0рекі болса, бны) кемшілігі одан
да ;лкен болады. Бл жаман мінез салих адамдарды
м)айтып одан алыстатады. Ал бл жа2дай м;миндерге
*сте жараспайды. Хадис ш*рифте:
«Алла& алдындаы е жаман адам – аузыны
жамандыынан адамдар онымен араласу мен кездесуден бас тартан адам» – делінген (Бхари, 5деп, 48).
Алла& Расулы r *)гіме кезінде д0рекі, жаман
с0здерді) олданылуын аламай, сол ма2ынаны білдіретін баса с0з болса, *деп пен сыпайылыа е) сай
келетінін та)дау2а ке)ес беретін.
Адамдарды алдама болып с0зді брмалап, бір
н*рсені бол2ан жа2дайдан басаша т;рде к0рсету масатымен асырмалы т;рде «жалтыра7ан с здерді»28
олдану да ран тыйым сал2ан с0здерге жатады. М;мин адам с0здеріні) о)ай т;сінілуіне м*н беруі керек.
С0йлегендегі масатты) ой-арманын наты жеткізу
екенін мытпауы керек. С0з *семдігін к0рсету, я2ни 0з
таби2и с0йлеу м*нерінен тысары т;рде *сем с0здермен
к0ркемдеуге тырысу ж*не білеміндікке салыну ты)даушылар назарында2ы сенімі мен абыройына нсан
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28. 5н’ам, 112.
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келтіреді. Адамдар ол туралы тек с0йлеген болайын
деп осылай істегенін ойлайды. Хазіреті Пай7амбар
r мндай с0здер ил*<и ашу тудыратыны туралы хабар
берген ж*не былай деген:
«Кімде-кім адамдарды ж#регін аулау #шін
сзді иірілуін олдануды #йренсе, адамдарды жалытыратындай ажет млшерінен арты айтса,
Алла& иямет к#ні оны парыз  лшылытарын да,
н$піл  лшылытарын да абылдамайды» (5бу Д*уіт,
5деп, 86/5006).
Сондытан с0зді к0бейтпей ысаша 2ана ж*не
0зегін баяндау керек. С0здеріміз таза су сияты тны,
арапайым, біра тартымды болу керек. Хазіреті
Мулнні) с0зімен айтар болса:
«Nза сйлейтіндер масатын жеткізе алмайтындар».
С0зді к0бейту мен айталай беру ты)дап отыр2ан
адамды жалытырады <*м оны т;сініксіз адам жеріне
ою деген с0з. Б2ан мылжы) болу делінеді.
К0ркем с0йлеу ;шін алдымен ты)дауды ;йрену
шарт. Алла< к0бірек ты)дап, аз с0йлеуі ;шін адам2а
екі ла, бір тіл берген. ажетсіз к0п с0йлеу адамды
абыройсыз етеді. Сонымен атар бос талас-тартыстармен за с0йлесіп уаыт 0ткізуден са болу керек.
Имам +уза7и (0л. 157) былай дейді:
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«Алла& бір ауыма жаманды аласа, олара
орынсыз талас-тартыс есігін ашады. Сйтіп оларды
ізгі амалдардан алыстатады».
Сол себепті ажетсіз теке-тірестер мен бос *)гімелер с0з ысырапына жатады. Хазіреті Пай2амбар r
айтады:
«Адам баласыны сздері з пайдасына емес, зиянына. Жасылыты $мір етіп, жамандытан тыю
#шін айтан сздері б дан тысары» (Ибн М*ж*, Фит*н, 64).
«Ей, Хафса! Кп сйлеуден са бол. Айтылан
сз зікір лла& болмайынша ж#ректі лтіреді. Алла&ты еске кп ал. Міне, ж#ректі сол тірілтеді» (5ли *лМ;тт*и, № 1896).
«...Жасы н$рселер айту – #ндемегеннен жасы.
Жаман н$рселер айтудан #ндемеген жасы» (Хаким, III,
343; Б*йхаки, Шаб, 256/4993).
Олай болса ай жерде, ашан ж*не аншалыты
с0йлейтінді жасы білу керек.
Шйх Са7ди Ширази тамаша айтан:
«Екі н$рсе аыл осалдыын крсетеді. Сйлейтін
жерде #ндемеу, #ндемейтін жерде сйлеу».
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Сонымен атар ты)даушыны) жа2дайына арай
дауыс ыр2а2ына да ;лкен к0)іл б0лу керек. 9те атты,
сы)2ырла2ан ;нмен, ла тырмалайтындай д0рекі с0йлеу ран тыйым сал2ан с0йлеу ;лгісі.
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Аят к*рим*да айтылады:

ğƆ Ļƈ ýŽ ĨĹƈ
Ɔ ĘïŽ āƈ ĜŽ ÒĲƆ
Ɔ Ž ó ƆġĬÈƆ Īƪ Ìƈ ğƈ
ƈ ĳƆ ĀŽ ŶÒ
óĻƈ ƈĩéŽƆ ĤÒÚƇ ĳŽ āƆƆ ĤÚÒ
Ɔ ÜĳŽ Āīƈ
Ž ąƇ ĔÒŽ Ĳ
Ɔ Ĩ ă
Ɔ
Ɔ
«Ж#ргенде байыпты ж#ріспен ж#р, дауысы5ды
бсе5дет. К#мнсіз, дауысты5 е5 с#йкімсізі – есекті5
дауысы» (Лман, 19).
Кейбір сахабалар Хазіреті Пай2амбарды) зырында дауыстап с0йлегенде, ил*<и ескерту келген:

ħŽ ƇġÜƆ ÒĳƆ ĀŽ ÈƆ ÒĳđƇ ĘƆ óŽ ÜƆ źÒĳ
Ɔ ĭƇ ĨÆ
Ɔ ƈñƪĤÒÓıƆ ĺƫ ÈƆ ÓĺƆ
Ɔ īĺ
ħŽ Ƈġąƈ đŽ ÖƆ óƈ ıŽ åƆ Ġ
Ɔ ƈĢĳŽ ĝƆ ĤŽ ÓÖƈ įƆƇ ĤÒĲóƇ ıƆ åŽ ÜƆ źƆ Ĳ
ƪ Úƈ ĳŽ Ā
Ɔ ĚƆ ĳŽ ĘƆ
Ɔ Ĺžƈ ×ƈ ĭĤÒ
ĪĲ
Ɔ óƇ đƇ ýŽ ÜƆ źƆ ħŽ ÝƇ ĬÈƆ Ĳ
ƅ đŽ ×ƈƆ Ĥ
Ɔ ħŽ ƇġƇĤÓĩƆ ĐŽ ÈƆ ćƆ ×Ɔ éŽ ÜƆ ĪÈƆ ă
«Ей, м#миндер! Дауыстары5ды Пай7амбарды5
дауысынан жо7ары к терме5дер. Пай7амбар7а зара с йлегендей дабырлап с йлеме5дер. +йтпесе,
амалдары5 бос"а кетіп, сендер мны а57армай
"аласы5дар» (Хжурат, 2).
Бл да ;лкендерді), рметті адамдарды) алдында
*дептілік танытып, дауысты б*се)дету керек екенін
білдіреді.
Ж*не де тілді 0сек, 2айбат, жала, теріс пи2ыл сияты
жамандытармен де кірлетпеу керек. Блар ж;ректегі
аауды к0рсететін тілге т*н апаттар.
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ысасы, ран ахла2ымен безенген м;мин ашыл2ан г;л сияты *семдігімен, хош иісімен жанды сипауы
керек. Оны) *рбір с0зі жан2а азы болатындай алмас
с0здерден труы керек. немі к;лімсіреген ж;зімен,
т*тті тілімен мейірім т0гуі керек. Тл2алы2ы мен іс-*рекеттері жа2ынан «ахс*н, *жм*л ж*не *км*л» пішінде
болуы керек.
Ахсн, я2ни *р ісі к0ркем болуы керек, айналасына
;немі *семдік т0гуі керек.
+жмл, я2ни к0)ілге баыт пен тынышты беретін
н*зік те жмса болуы керек.
+кмл, я2ни 0те толымды, кемел болуы керек.
Осыншама ;лгі ттарлы м;миндерді) *р ісі мен
туындылары Исламны) *семдігін, к0ркемдігін, *дебін,
тныты2ы мен жылы шырайын паш етеді.
Хилят;ш-Ш*риф*лерде баяндал2андай, Хазіреті
Пай7амбар r Мырзамызды) ж;зінде жарын нр,
с0здерінде ;йлесімділік, *рекеттерінде жмсаты, тілінде к0ркемдік, с0здерінде тере)дік, баяндары керемет ма2ыналы болатын. 5)гімесі 0те т*тті ж*не к0)іл
аларлы, с0здері к0п те, аз да емес. 5р с0зін наыштап,
с0йлейтін, ты)даушылар оны жасы т;сінетін. Жылдам
с0йлеп, с0здерін тізбектемейтін. Ол адамдарды) е)
шешені, ыса да нса, даналы пен 0зекті с0з с0йлейтін ж*не алауын тура баян ететін жан еді.
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5бу Крсафа W былай дейді:
«Мен, шешем ж*не на2ашы *пкем Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыз2а барып, б*й’ат еттік. зырынан
шыанда, шешем мен на2ашы *пкем ма2ан:
«лыным-ау, бл адамдай ешкімді к0рмедік! 5сем
ж;зді, киімдері таза, с0зі жмса. Киелі аузынан нр
шашылып тр2андай екен» – деді» (Х*йс*ми, 8, 279-280).
Раббымыз бізді лемдерге рахмет – Пай7амбарымызды5 мейірім тіліне ынты" етсін! 2ран
ахла7ымен безендіріп, р жа7дай мен іс-рекетімізді 2ран #лгісімен реттей алуымызды нсіп етіп,
жемісті "ылсын!
+мин...

181

"... Аллаһ саған
жақсылық істегендей,
сен де (басқаларға)
жақсылық істе..."
(Қасас, 77).
Сағди Ширази айтқан:
"Хақ достары
ешкім бармайтын
дүкендерден
сауда-саттық жасайды".

ėĿĽıŁŃŃŌŕŀĶľ
ęľŅőŕ
Соққан самал жел сияқты мүмин жанашыр, жауған
нөсер жаңбыр сияқты жомарт болуы тиіс және
әрқашан айналасына қуаныш төгіп, Аллаһтың
ризалығын іздеуі керек.
Сондықтан Хақ достары қараңғы түндегі жарық айдай нұрлы, сезімтал, жұмсақ, басқалардың қамын ойлайтын мейірімді, жомарт және инфәқ ету ынтасына
толы болған. Олар жомарттығымен тасыған өзендерге
ұқсайды, ұзақ жылдар бойы мыңдаған жан иесіне, адамдарға, жануарларға, ағаштарға, құстарға, раушан гүлдер мен сүнбілдерге қуаныш сыйлап, ағып кете береді.

ЖОМАРТТЫ2 пен ИНФ+2

Иманны) басты жемісі – мейірім. Мейірімні) е)
ашы белгісі ж*не е) толысы2ан к0рінісі – инф*.
Инф* – д;ние-м;лік пен жанны) Алла<а аталуы.
Адамзатты) ізгілік шы)ында бол2ан пай2амбарлар
мен оларды) мрагерлері – 2алымдар, арифтер мен
*улиелерді) 0мірлері сансыз мейірім мен инф* к0ріністеріне толы.
ЖА2СЫЛЫ2ТА ЖАРЫСЫFДАР...
Бір к;ні Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыз та) намазын оып бол2аннан кейін сахабаларына арап:
«Іштеріде б#гін аузы беріктері бар ма?» – деп
срайды.
Хазіреті Омар W:
«О, Расуллла<! Кеше кешке ораза тту ойыма
келмеді, сондытан б;гін аузым берік емес» – деді.
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Хазіреті 5бу Б*кір W:
«Мен кеше кешке ораза ттуды ойладым да, та)2а
аузымды бекітіп шытым» – деді.
Хазіреті Расул 5кр*м r та2ы да:
«Іштеріде б#гін науасты кілін с раандары бар ма?» – деп срайды.
Хазіреті Омар W:
«Уа, Алла< Елшісі! Та) намазын енді оыды, *лі
орнымыздан тр2ан жопыз. алай науасты) к0)ілін
сраймыз?» – деді.
Хазіреті 5бу Б*кір W:
«Бауырым Абдррахман ибн Ауфты) науастанып
жатанын естідім. Мешітке келе жатып жа2дайы алай
екен деп, со2а кеттім» – деді.
Хазіреті Пай2амбар r та2ы да:
«Іштеріде б#гін бір кедейді тойдырандары бар
ма?» – деп срады.
Хазіреті Омар W:
«Ей, Алла< Елшісі! Та) намазын енді оыды, *лі
орнымыздан трып ;лгермедік» – дейді.
Хазіреті 5бу Б*кір W:
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«Мешітке кірерде мтаждарын айтан біреуді
к0рдім. лым Абдррахманны) олында бір ;зім арпа
наны бар еді. Оны алып, кедейге бердім» – деді.
Сонда Алла< Расулы r:
«Сені ж$ннатпен с#йіншілеймін (Ей, 2бу Б$кір!)»
– дейді.
Хазіреті Омар атты к;рсініп, «Ах, ж*ннат!» –
дейді. Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыз оны) к0)ілін
аулау ;шін:
«Алла& Омара мейірім етсін, Алла& Омара
мейірім етсін! Ол ашан жасылы жасаысы келсе, 2бу Б$кір, $лбетте, онан озып кетеді» – дейді
(Х*йс*ми, 3, 163-164, 5бу Д*уіт, Зекет, 36/ 1670, Хаким, 1, 571/ 1501).
Бл хадистен алатын е) ;лкен ;лгі – *р с*т Алла<ты) ризалы2ына б0лейтін амал іздеуде болу. Аятта:
«Бір (жасы) ісі5ді бітіргеннен кейін дереу (баса
бір іс немесе лшылыа) кіріс жне тек Раббы5а
ж нел» – делінген (Инширах, 7-8).
Ж*не де Раббымыз разы бол2ан салих лдары
жайында аятта:
«...Олар жа"сылы"та бір-бірімен жарысады...»
– деген (5л; Имран, 114). Міне, м;миндерде осы жасылы жарысыны) негізгі мінез к;йіне келуі шарт. М;мин
соан самал жел сияты жанашыр, жау2ан н0сер жа)быр сияты жомарт болуы керек ж*не *р с*т айналасына уаныш т0гіп, Алла<ты) ризалы2ын іздеуі керек.
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Сондытан Алла< достары жомарттыта берекелі
0зендерге сайды. Олар за жыл бойы адамдар2а,
жануарлар мен а2аштар2а, стар мен г;лдерге, ысасы, барша малата уаныш т0гіп, а2ып кете береді.
Шынайы инф* – ыылас, мейірім, жанашырлы
к0рсету мен басаны) амын ойлау2а толы ж;рекпен,
м)ды ж*не блтты к0)ілдерге арау арылы Алла<
ризалы2ын іздеу. Басаларды) кемшіліктерін толытыру ;шін м;мкіндігінше к0мек к0рсетуге мтылу.
Раббымыз адамзата т*н абыройды) е) таби2и
ажеттілігі ж*не мейіріммен т*рбиеленген ждандарды) е) кемелді к0рінісі ретіндегі инф*ты о2амды
лшылытарды) е) ма)ыздыларыны) бірі еткен.
К;м*нсіз, бл Оны) ерекше сыйларыны) бірі. Я2ни,
Раббымыз лдарына берген ны2меттеріні) кішкентай
б0лігіні) ш;кірлік м*мілесі ретінде та2ы 9зіне сынылуын алап, оны) сыйы ретінде инф*ты к;н*ларды) кешірілуіне себепші, сондай-а м*)гі баытты) е)
ма)ызды сауап есігі еткен.
ДІНДІ РЛЕТКЕН
ЕРЕКШЕЛІК – ЖОМАРТТЫ2
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Инф* лшылы2ыны) іске асуы ;шін ажет жал2ыз к0)іл аржысы –жомартты. Сондытан жомартты тымы себілмеген к0)іл башаларынан инф*
жемісіні) шы2уын к;ту – *бестік. Хадис ш*рифте
жомарттыты) ил*<и махаббат пен жаындыа д*некер болатынына былай тотал2ан:

ЖОМАРТТЫ пен ИНФ5

«Алла& – жомарт, сый иесі. Жомарт пен кркем
мінезді с#йеді...» (Суюти, Жами2ус-Са2ир, 1, 60).
Иманны) л*ззаты бол2ан жомартты халыты) да,
Алла<ты) да с;йіспеншілігін тартады. дси хадисте
былай айтыл2ан:
«Б л дін (яни, Ислам) – @зім #шін тадап разы
болан дін. Оан тек жомартты пен кркем мінез
жарасады. М сылман болып мір с#рген сайын оны осы
екі ерекшелікпен жоарлатыдар» (Х*йс*ми, 8, 20; 5ли *лМ;ттаи, К*нз;л-мм*л, 6, 392).
Жомартты Алла< пен ахіретке деген толы ма2ынада2ы сенім н*тижесі. Хазіреті +ли W мны тамаша
баян етеді:
«Иман ааш сияты. Тамыры – яин (наты сенім), б таы – тауа, н ры – ят, жемісі – жомартты».
Шйх Са7ди Ширази:
«Жомарт адам жеміс беретін ааш сияты. Сара
адам таудаы отын сияты» – деп, бл к0ркем ерекшеліктен марм алу жа2ылатын бір д;)ке сияты
екенін, онан айтарлытай айырмашылы2ы жо екенін
айтан.
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ЕКІ @ЛКЕН ІНДЕТ –
ЫСЫРАП пен САРАFДЫ2
Ысырап – 0зіне шектен тыс жмсау, ал сара)ды –
шектен тыс 0з м;ддесі ;шін жинау. Екеуі де менмендік
пен жеке басын ойлау деген с0з. Алла< мндай лдыты абылдамайды. Аят к*рималарда айтылады:
«2олы5ды мойны5а байлап алма жне б#кілдей
ашып та жіберме (тым сара)ды та істеме, ысырапта
ылма)...» (Исра, 29).
«Олар "аржы жмса7анда ысырап та "ылмайды, сара5ды" та істемейді, орташа жол станады»
(Фуран, 67).
Байлыты дрыс пайдалану оны тыйым салын2ан
жерлерге жмсамау ж*не екі ;лкен ауіп – ысырап пен
сара)дытан аула болумен 2ана м;мкін. Байлыты)
апаты – *уесойлы, тойымсызды пен сара)ды. Бл
дерт пен апаттан тылуды) жолы – жомарт болу.
Имам аззали Хазірет жомартты"ты ысырап пен
сара)ды арасында2ы тепе-те)дік к;йі деп т;сіндіреді.
Жомарттыты) апаты – ысырап. Мысалы, жомарт
боламын деп орынсыз шашып-т0гу мен ны2метті ажетсіз жерлерге жмсау ысырап болып табылады.
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ж*не жеткілікті жмсау к0п болса да, ол ысырап болып
есептелмейді. Керісінше, матау2а трарлы болады.
«Ысырапта жасылы, ал жасылыта – ысырап жо»
– с0зі бл аиатты растайды.
Жасы масат жолында к0п беруді) ысырап болып
есептелмейтіндігіне е) к0ркем д*лел – Хазіреті 5бу
Б*кірді) аншама рет барлы д;ние-м;лкін Хазіреті
Пай2амбар2а r алып келіп, инф* етуі.
Сонымен атар сара)ды аз м0лшерде беру емес,
м;мкіндігіне арай ажетті м0лшерде бермеу. 9йткені
*ркім м;мкіндігінше беруге 2ана жауапты.
Шйх Са7ди бл аиатты тамаша т;сіндірген:
«Алла& ешкімге жасылы есігін жауып оймаан. Мынаны біл: $ркімні жасылыы оны к#шіне
арай. Байды азынасынан бір млшер алтын
беруі, бір кедейді з олымен тапанынан бір млшер бергеніндей бола алмайды. Шегірткені аяы
 мырсаа ауыр ж#к».
Й*рмук шайасында ;ш ш*<идті) со)2ы демдерінде ;лкен жанашырлыпен бір кесе суды бір-біріне
сынуы, аыры сол суды) ортада алуы, б*лкім, аншама ;лкен деп есептелген инф*тардан асып кеткен. М*селе бір торсы суда емес, к0рсетілген к0)іл байлы2ыны)
*семдігінде.
Аз м0лшерде беру сара)ды бол2ан жа2дайда жомартты тек ауатты адамдарды) иелігіндегі м;мкіндік
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пен ерекшелік болар еді. Алайда, байлы немесе кедейлік – бл д;ниедегі сына сырыны) 0зімен алып келген
ил*<и та2ды-ры. лды) ауатты немесе мтаж болуы 0зіне байланысты емес. Сондытан жомартты пен
сара)ды д;ние-м;лік ж*не азына м*селесі емес, к0)іл
м*селесі.
Я2ни м;мкіндігі шектеулі мсылман аласа, жомарт
бола алады ж*не болуы да тиіс. Иманымыз андай
жа2дай болса да жомарт л болуымызды ажет етеді.
Жомартты пен сара)ды ие бол2ан м;мкіндіктерімізден анша м0лшерде емес, ай де)гейде инф* ете
ал2анымыз2а байланысты.
Хазіреті Пай2амбар r бай-кедей болсын барлы
мсылмандарды инф*а шаырады. Бір рмадан баса ешбір н*рсесі болма2андарды:
«Жарты  рмамен болса да, тоза отынан сатаныдар, оны да таба алмасадар, кркем, жылы
сзбен ораныдар» – деген (Бхари, 5деп, 34).
Осы м*селедегі Хазіреті Пай2амбарды)
с0з бен ;ндеулерінен бірнеше мысал:

r

айтан

«Ей, Айша! Жарты  рмамен болса да бер, кедейді кері бос айтарма!» (Термези, З;<д, 37).
«Дін бауырыны ж#зіне к#лімсіреп арааны да
садаа болып есептеледі» (Термези, Бир, 36).
Хазіреті Пай2амбар
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W кездескенінде кедейлікті) жомарттыа тосауыл

емес екендігін ме)зеп, о2ан:

«Сорпа пісіргеніде суын кбірек ос. Сосын кршілеріе барып назар сал да, ажет деп білгендеріе
кркем т#рде тарту ет!» – деген (М;слим, Бирр, 143).
Ж@РЕК 2АТАЮЫНЫF Д+РМЕНІ –
ЖОМАРТТЫ2 пен ИНФ+2
5р лшылыты) к0)ілге беретін ерекше к0ркемдіктері мен ізгіліктері, рухани пайдалары бар. Адам
баласыны) шикі мінезден тылып, толысы2ан м;мин
болуына бл рухани пайдаларды) ма)ызы 0те ;лкен.
Омар ибн Абд#лазиз рахметлла<и ал*й<и айтады:
«Намаз сені жолды жартысына, ораза тура
патшаны (Алла&ты) есігіне жеткізеді. Садаа –
Алла&ты  зырына шыарады».
«Инф"» с0зіні) толы ма2ынасы жасы зерттелсе, бл лшылы адамды рух, тл2а мен мінез тр2ысынан материяны) ттынынан тарып, руханиятты материя2а басшы ететіні байалады. Осы тр2ыда
барлы лшылытар ішінде инф* лшылы2ыны)
руха беретін, б*лкім, е) ;лкен пайдасы – «жан д;ние
рахаты».
+ли Исфахани рахм*тлла<и ал*й<и бул аиатты
тамаша т;сіндіреді:
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«...Аман болып, к#н$сіз болуды іздедім. З#&дтен,
яни к#м$нділерге т#су орынышынан м#бахтарды (халал істерді) кбін тастаудан таптым.
Жеіл есепті іздедім. Eндемеуден таптым. Рахат
пен уанышты іздедім. Жомартша инф$ етуден
таптым».
5р м;мин айналасына жауапты. Мтаждарды),
мазлмдарды) жан айайына ла т;ре оя алмайды.
Ол т;нек бір т;нні) шуа2ы сияты нрлы, сезімтал,
жмса, басасын ойлайтын, мейірімді, жомарт ж*не
инф* шынына толы болуы керек.
Алла< Та2ала рызытану ;шін малатты бірбіріне себепші еткен. Сондытан мтаж2а ж*рдем –
Алла<ты) бізге берген сыйларынан олар2а ;лес б0ле
білу – ;лкен ізгілік пен ил*<и сый. Мтаждарды) жан
айайына жбаныш болмайынша мсылманны) жаны
да тыным таба алмайды.
Хазіреті Мулн тамаша айтан:
«Мынаны жасы білгін: дене м#шесін, д#ние-м#лікті жоалтанда, иын жадайа т#скенде руха
пайдасы тиеді. Оны обалдан  тарады. Ж мсаумен,
инф$ етумен сырт кзге д#ние-м#ліктен айырылып
аландай боласы. Біра бергенні кіліне ж#здеген
рухани мір келеді!»
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ие болу керек. Д;ние тіршілігіндегі ой-арманымыз бен
ниетіміз осылай болса, д;ниелік ай2ыларды) к0)ілдерде тудыратын атыгездік, рухани к;йзелістер мен
уайым-ай2ыны) орнына т*тті уаныш пен тынышты
к;йі келеді.
К;німіздегі е) ;лкен ауруларды) бірі – ж;ректі) атаюыны) д*рменін Хазіреті Пай7амбар r
Мырзамыздан ты)дайы:
«Егер ж#регіні ж мса болуын аласа кедейге
жегіз, жетімні басын сипа...» (Ахм*д ибн Ханб*л, М;сн*д,
ІІ, 263).
Хазіреті Мулн осы хадисті) т;сініктемесі ретінде былай дейді:
«Кедейлік пен м таждытан к#йзеліске шыраан адамдар т#тін толы #йге сайды. Сен оларды дертін тыдау арылы #йді рухани терезесін аш
та, т#тінін шыар, сонда сені де ж#регі ж мсарып,
рухы #лбірейді».
Міне, жомартша жасал2ан инф*тар жмсартан,
кемелдендірген баытты адамдар жаса2ан инф*тарыны) ил*<и ор2ау2а да себепші бол2анын к0руді)
куанышын кешеді. Сондытан шын к0)ілден инф*а
ж;гінеді.
Хазіреті Мулн былай тамаша деген:
«Оыан намазы саан шопанды етеді. Сені
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жамандытардан, асырлардан  тарады. Берген зекеті алтаа ораушы болады. Алтынны
зекетін берсе, ештее кемімейді, керісінше, кбейеді,
артады».
Шынында да инф* етілген д;ние-м;лік азаймайды, жо болмайды, керісінше, инф*та2ы ыылас
м0лшерінде берекеттенеді. Хазіреті 5бу Б*кір W
барлы д;ние-м;лкін инф* етіп, материалды тр2ыдан аншама рет біту шегіне келгенімен, Раббымызды)
сыйымен айта-айта азына иесі болды. 9йткені Алла<
жолында инф* етілген д;ние-м;лік будандастырыл2ан
а2ашты) уатты да 0нім к0п беретін к;йге келетіні сияты
берекеттенеді.
Аятта айтылады:
«Мал-м#лкін Алла& жолында сарып "ыл7андарды5 мысалы рбір маса7ында ж#з дні бар жеті
маса" шы7ар7ан да"ыл іспеттес. Алла& "ала7ан
пендесіне лденеше арты7ымен береді. Алла& –
уси7-д#р (даран), (толы білетін) 7алым-д#р» (Баара 261).
Инф* етілмеген д;ние-м;лік болса трып алып
иістеніп бзыл2ан су2а сайды. Шйх Са7ди былай
тамаша айтан:
«Аша жинау арылы жоарлаймын деп ойлама!
Т рып алан су иістенеді. Ж мсауа тырыс. Аынды суа аспан ж$рдем етеді. Жабыр жаудырады, сел
жібереді, оны иістендірмейді».
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Хазіреті Мулн бл аиатты былайша баян етеді:
«Егін егетін алдымен ойманы босатады. Кейін
німі кп болады. Т ымды оймада за сатаса,
аыры ол тышана жем болады».
Берілген зекет пен садаалар ал2ан д;ние-м;лікті
тазартады. Сонымен атар бергені ;шін апаттар2а арсы
рухани алан болады. Хадисте айтылады:
«Садаа беруге асыыдар. @йткені апат садааны алдынан те алмайды» (Х*йс*ми, М*жм*;з-З*у*ид, 3, 110).
ран К*рімде екі ж;зден аса жерде Алла<
Та2аланы) инф*ты *мір етіп, ;ндеу салуы Оны)
лдарына деген шексіз мейіріміні) н*тижесі. Алла<
лдарын инф* лшылы2ын орындау2а шаыр2анда,
негізінде, лдарын инф*ты) рухани л*зз*ті, берекеті
мен уанышынан лайыты т;рде пайдаланып алу2а
шаыр2ан.
2АЖЕТІFНЕН АРТ2АНЫН БЕР
Ж;ректер с;йіспеншілікпен Алла<а л бол2анда
з;<д к;йі басталады. Д;ние-м;лік к0з бен к0)ілден кетеді. Тек Алла<а жаындау2а себепші бола алатындай
2ана м0лшерде ндылыа ие болады. Алла< разылы2ын алайтын м;мин арапайым, к0збояушылысыз
0мір кешіп, жеткілікті м0лшермен шектелуді біледі ж*не
инф* жасай алатын жолдарды іздейді.
ран мен с;ннет аясында т*рбиеленген сахабалар
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мен рпатары лы же)істер н*тижесінде М*дина2а
а2ыл-тегіл жинал2ан олжа-2аниметтермен бай-ауатты
бол2андарына арамай, рахат пен салтанатыа иілмеді.
арапайым 2мырлары ;йлеріні) трпайы к0рінісін
0згертпеді. Келген м;ліктерді инф* етумен шынайы
байлыты) жан рахаты мен к0)іл салтанатын кешті. Заманымызды) алды алынбас індеттері – шашу,
тойымсызды, *сем ж*не к0з к0рсету деген аса жаман
ылытар сахаба н*сілі м;лде білмеген 0мір ;рдісі еді.
9йткені олар « здеріні5 ерте5 баратын орны "абір
екенін» толы сезініп к;н кешетін.
Имам Млік Хазірет 0з кезе)іні) халифасына
жаз2ан хатында былай дейді:
«Хазіреті Омар W он рет ажылы жасады.
Білгенімше, к#н кешуін жеткілікті млшерде стап,
бір ажылы кезінде тек он екі динар ж мсайтын,
шатырда емес, ааш клекесінде т ратайтын.
С#т торсыын мойнына іліп ж#ретін. Базар аралап,
ондаыларды жадайларын с райтын» (азы Ияз,
Т*ртиб;л-М*д*рик, 271).
Хазіреті Омар W ;немдеп жмсау2а м*н беріп, 0з
ажетіне жеткілікті м0лшермен 2ана шектеліп, ажылы2ын орындайтын. Осылай артып ал2ан м;лкін
инф* ететін. 9йткені Алла< Та2ала инф*ты) 0лшемі
– «2ажеттері5нен арты7ын (бері)дер!)» (Баара 219)
деп баян еткен. Бл жомарттыты) т0менгі м0лшері –
м;лікті) арты2ыны), 0зі)е ажет емесін беру.
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Бл м*селеде Хазіреті Пай2амбар r былай деген:
«Ей, адам баласы! 4ажеттілігінен арты м#лікті садаа етіп бергені сен #шін жасы, бермегені
жаман. 4ажеттілігіе жететіндей олыда стап
т раны #шін айыптанбайсы. Жасылы жасауа
к#нкрісін мойныа аландарынан баста. Nмытпа,
берген ол алан олдан жоары» (М;слим, Зекет, 97;
Термези, З;<д, 32).
Демек, 0зімізге <*м арама2ымызда2ылар ;шін жаса2ан жмсауларымызда «ажеттілік» м0лшерінен аспау,
осы ажеттілік шегін де ынсап ше)бері ішінде бекіту
ж*не бл ше)берден тыс шыккан м;мкіндіктерді инф*та олдану ажет.

ЖОМАРТТЫ2ТЫ АРТТЫРУА ТЫРЫСУ
Ахмд ибн +бу Урд рахм*тлла<и ал*й<и Ха
достарыны) к;йін былай баяндайды:
«Eш н$рсе бар. Б лар $улие  лды бойында артан сайын оны кркем асиеттері де арта т#седі:
1. Шені жоарылаан сайын кішіпейілділігі артады.
2. @мірі заран сайын ызметі артады.
3. М#лкі кбейген сайын жомарттыы артады».
199

ХА ДОСТАРЫНЫ

ЛГІЛІ МІНЕЗ-ЛЫ

Ха достарыны) бірі Рамазанлы Махмуд Сами
Хазірет те сондай бір инф* лшынысында болатын.
Жаса2ан жасылытары мен инф*тарын еш уаыт
жеткілікті демей, жмыс орнына барарында к0лікке
беретін ашаны инф* ету ;шін 3-4 шаырымды жерді
жаяу ж;ріп баратын. 9з мтажды2ынан жанкештік
жасап, инф*ты арттыру2а тырысатын. Инф* етілген
м;лік пен м;мкіндіктер м*)гі баытты) аржыларынан.
Хазіреті М*ул*н* бл баыта ол жеткізуді) жолына
ишарат ету масатында былай насихат еткен:
«Б л д#ниеде жегені мен ішкеніні бір блігін
з жасылыы (айырымдылы жасау) #шін азайт.
Сйтсе, келешекте К$ус$р хауызын табасы. Опашылдыты жеріне бір ж тым тккен адам алай
д$улетті болмаса?!»
Б;гін де жеке бас рахаты мен ы)2айынан, ;йді)
безендірілуі мен к;нделікті жмсал2ан ашадан жасалатын кішкене 2ана жаниярлыпен бл аса мінезді
*ркім м;мкіндігінше орындау2а тырысуы керек. Негізінде о2амда2ы мтаждарды), міскіндерді), мазлмдарды) жа2дайы жданы мен ынсабы барлар ;шін
жеткілікті 2ибрат к0рінісі.
Бл 2ибратпен *рекет еткен ауатты адамдар 0здеріне тиісті *сем ж*не рахат ізденісінен аула трады.
Біра бл аиаттардан бейам алып, 0здері ;шін
шектен тыс аша жмсайтындар «9з м;лкім емес пе,
алауымша жмсаймын» – деген теріс пи2ылдарымен
шашып, т0геді. Олар – ран с0зімен «Опасыз –
шайтанны5 достары» (Исра, 27).
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САРАFДЫ2 СО2ЫРЛЫЫ! ...
Шынайы инф* иесі бола білу ;шін ихсан кейпінде,
я2ни Алла<ты к0ріп тр2андай лды 0мірі шарт.
5рашан, *р жерде ила<и дірет пен лылыты к0ре
білу к0)іл к0зіні) ашы болуына байланысты. Шынайы
жомарттыа жете білу ;шін де жасал2ан инф*тарды
ахіреттегі сыйын к0ріп тр2андай сенім ажет. Бл
аиатты Хазіреті Мулн былай тілге тиек еткен:
«Хазіреті Пайамбар айтты:
«4иямет к#нінде берілетін сыйды жасы білетін
адам бір бергеніне он есе берілетініне сеніп, $рашан
жомарттыын арттырып отырады.
Жомартты – барлы сыйларды кру. Сондытан жомартты #міт пен уаныш алып келеді,
берілген н$рседен туындаан «жоалып кетті» деген
орыныш сезімін жояды.
Сарады – Хазіреті Пайамбарымыз с#йіншілеген сыйларын крмеу деген сз. С#гуші інжуді
крсе, уанады. Сондытан д#ниеде ешкімні сара
болмауы керек. @йткені ешкім сыйы болмаса, ойына
бел бумайды.
Демек, жомартты олдан емес кзден келеді.
Жасаушы – кз, кзарас. Кзі кретіннен басасы
сарадылытан  тылмаан».
Расында да сара)ды *рі 0мірді) со)ы – 0лімге *рі
онан кейінгі ахірет 0міріне деген ж;рек соырлы2ы. 5рі
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*р н*рсені жаратып, лдарына сыйла2ан Раббымыз2а
деген ауыр опасызды.
Ал Хазіреті Мулнні) ескертуі мынадай:
«Б ла жаасында отырып суды имайтын –
зенді крмеген соыр адам».
Раббымыз аяттарда бізді, лдарын осындай к0)іл
соырлы2ы мен опасыздыа душар болмасын деп, ашы
т;рде ескерту жасайды:
«Сендерге не бол7аны соншалы" – Алла& жолында инф" етпейсі5дер?! Негізінде, к ктер мен
жерді5 мрагерлігі Алла&тыкі...» (Хадид. 10).
«К ктер мен жерді5 "азыналары Алла&"а тиісті.
Біра" м#нфи"тар бны т#сінбейді» (М;н*фиун, 7).
«Міне, сендер Алла& жолында жмсау7а ша"ырылды5дар. Іштері5нен біреулер сара5ды" к рсетеді. Біра" кімде-кім сара5ды" к рсетсе, тек
зіне 7ана сара5ды" к рсеткені. Алла& бай, сендер
кедейсі5дер...» (Мхаммед, 38).
Я2ни кімні) м;лкімен ж*не кімні) жерінде 0мір
с;ріп жатырмыз, кімні) берген рызы2ымен азытанып
жатырмыз ж*не ол м;лікті кімге имай жатырмыз?!
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К;м*нсіз, м;лікті) негізгі иесі – Алла<. Ол бізге
ны2меттерін аманат етіп берді. л аманатшы ж*не
аманаттарды орындарына жмсайтын ызметкер сияты
2ана. Біра жмса2аны ;шін жауапа тартылатын
ызметкер... 9зіне д*улет беріліп, мал-м;лік аманат
етілген л сонымен атар міскін мен мтажды) да
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аманатшысы. Бл сезімге ие бол2ан адам айналасына
бейам бола алмайды.
ИНФ+2 ЕТ, СААН ДА
ИНФ+2 ЕТІЛСІН...
Алла<ты) малатына мейірім мен инф* – Алла<а деген с;йіспеншілікті) е) к0ркем д*лелі, сыйла2ан
ны2меттері ;шін е) *сем ш;кірлік. Раббымызды) сыйы
мен мейріміне мтаж бол2андытан біз де Оны) мтаж лдары мен барлы малатына жомарт болу2а,
тарту жасаушы болу2а м*жб;рміз. Олар біздер ;шін
сына жолы.
дси хадисте айтыл2ан:
«Ей, адам баласы! Инф$ ет, саан да инф$
етілсін» (Бхари, Т*ухид, 35).
Та2ы бір хадисте Хазіреті Пай2амбар r айтады:
«Инф$ ет, санама. Сйтсе, Алла& та саан
ныметін санап имайды (бермейді). Ашады  тыда тыпа, онда Алла& та сенен тыады» (Бхари, Зекет,
21; М;слим, Зекет, 88).
Я2ни, Алла< разы болатындай к0ркем м;мин бола
білу ;шін Оны) мтаж лдарына жомартты танытып,
сый-сыяпат жасау2а міндеттіміз.
Раббымыз ж#ректерімізден иман ш"ынын, рухтарымыздан жомартты" шатты7ын, ждандарымыздан инф" "уанышын кем "ылмасын!
+мин...
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Мүмин – жомарт адам. Шынайы жомарттық
– көзін қақпай, қолы қалтырамай бере білу.
Көктем жаңбыры сияқты көңілдерге өмір
сыйлай білу, және ләззатын сезіп шын көңілден
инфәқ ету. Мүмин адам гүлдердің жұпар иісін
айналасына жомартша шашқаны сияқты
табиғи және рухани пиғылмен инфәқ ете білу
керек, сонда ғана жасаған жақсылықтары
Аллаһ құзырында құнды болмақ.
Шәйх Сағди былай тамаша айтқан:
«Сен бір нәрсе сұрау үшін ешкімнің есігіне
барып жат-қан жоқсың, бұған шүкірлік
етіп есігіңе келген кедейді қума, жүзіңді
тыржитпай күлімдеп қарсы ал...»

ИНФ+2 +ДЕБІ

Тасаввуфты) негізі мен масатына к0)іл аударса,
оны) рухани дамуда2ы негізгі ралыны) «махаббат», ал
осы даму мен кемелденуді) шы)ы «*депке мойынсну»,
я2ни *дептену екенін к0реміз. Бл м;мин-мсылманны)
ж;регіні) орталы2ын Алла< пен Расулына арнай ал2ан
де)гейде ил*<и жаындыа ол жеткізу жолында
бол2аны. Бны) е) ;лкен белгісі – Пай2амбар ахлаын
бой2а дарыту.
Пай2амбар ахлаыны) 0зегі – 0те жо2ары де)гейдегі
«деп сезімі». Сахабаларды) айтаны бойынша Хазіреті Пай2амбар r жамыл2ысына оран2ан арлы жас
ыздан да я) болатын. Ол бойында2ы *дептілік туралы:
«Мені Раббым т$рбиеледі, $дебімді тамаша етті» –
деп айтан болатын (С;юти, Жами;с-Са2ир, I, 12).
Адамгершілікті) биік шы)ында тратын «*деп»
туралы Хазіреті Мулн былай дейді:
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«Егер шайтанны кзін жойы келсе, кзіді
ашып ара – шайтанды  ртан $деп. Адам баласында $деп болмаса, ол аиатында адам емес...»
Осы тр2ыдан ал2анда мсылмандарды) медреселері мен сарайларында2ы е) ма)ызды ескерту татайларыны) бірі «5деб, Й*, Nу» болатын. Бл с0з
*депке мойынсну2а шаыр2ан ескерту. Сонымен атар «О, Т*)ірім! 5деп сыйлай к0р!» деген ма2ынада
айтыл2ан жалбарыну болып табылады.
Иманны) 0зегі – *деп сезімі – м;мин 0міріні) *р
кезе)ін амты2ан ерекшелік. 5сіресе лшылы пен
арым-атынас 0мірінде...
Алла< лдарын тек 9зіне лшылы етуіміз
;шін 2ана жаратанын баян еткен. Бл тр2ыдан
ал2анда лшылытар мен арым-атынастар Алла<а
л болуды) к;ре тамыры іспеттес де)гейде. Я2ни,
лшылысыз, арым-атынассыз лды 0мірді елестету м;мкін емес.
Алла<а л болу міндеттеріні) орындалуы, сонымен атар андай к0)іл к;йімен орындалып жатаны да ма)ызды. лшылы пен арым-атынаста
*депке мойынсну – Алла<ты) ризалы2ы мен с;йіспеншілігіне б0ленуді) жал2ыз шарты. Сондытан *діст*сілі, парыздары мен *дептеріне ба2ынбай, *йтеуір
арызымнан тылайыншы деген оймен жасал2ан м*нсіз лшылытарды) сауабы бос кетеді. Мндай лшылы иесіне тек шаршап-шалды2у 2ана.
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Хадис ш*рифте:
«4аншама ораза т тандар бар. Оларды здеріне оразаларынан тиегені аштытан баса еш н$рсе
емес! Т#німен анша намаз оитындар бар. Оларды
здеріне намаздарынан тигені тек йысызды ана »
деп айтыл2ан (Ибн М*ж*, Сиям, 21).
Дінімізді) тірегі бол2ан намазды) біраз парыздары
мен ыылас шарты бол2андай, зекет пен садааларды
инф* етуде де кейбір *деп а2идаларына мияттылыпен мойынсну ажет. 5йтпесе, намаз2а м*н бермей
оы2андар туралы «Анау намаз о"ы7андар7а кініш
болсын!» (Ма2ун, 4) деген атты бір ил*<и с0гіс орын
алса, инф* лшылы2ында да ате іс-имыл жасау да
лды сондай жаман н*тижеге итереді.
ИНФ+2 пен САДА2АЛАРЫFДЫ
ТЕККЕ ЖІБЕРМЕFДЕР!
Инф*та стану ажет *депті Раббымыз былай
баяндайды:
«Мал-м#лкін Алла& жолына атап, со5ынан оны
міндетсімеген жне (алушыны) ренжітпеген жандар7а Раббыларыны5 алдында сыйлы"тар бар. Олар7а
(ахіретте) еш"андай "ор"ыныш жо", "ай7ы-"асірет
те жо".
Жа"сы (к0ркем ж*не жа2ымды) с з бен кешірімділік артынан ауыртпалы" сал7ан (ренжітіп, міндетсіп
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берген) сада"адан арты". Алла& (лдары беретін
садаа2а мтаж емес) 7ани-д#р (бай), халим-д#р
(ке)пейіл, жазалау2а асыпайды).
Ей, иман келтіргендер! Мал-м#лкін тек бас"алар7а ма"тан (рия) #шін 7ана жмсайтын, Алла&"а
жне ахірет к#ніне сенбейтін адам сия"ты, (берген)
сада"алары5ды міндетсіп немесе ренжітіп беру
ар"ылы текке жіберме5дер. Оны5 (ж*не ол сиятыларды)) мысалы бейне #стін топыра" басып,
(н0серлеп жау2ан) жа5бырдан кейін топыра7ы
шайылып кеткен "атты да жмыр тас"а "сайды.
Олар (д;ниеде) істеген бірде бір істеріне (к*сіптері
мен берген садааларынан сауап алу2а) "ол жеткізе
алмайды. Алла& кпірлер "ауымын &идаят"а (тура
жол2а) салмайды» (Баара, 262-264).
Аят к*рим*ларда Раббымыз айыр мен жасылы
істегенде ба2ыныуымыз ажет *депті ашы білдіреді.
Я2ни, к0)ілін алдырып мтажды орлап, ыспаа
алып ж*не міндетсіп жасал2ан жасылыты) Алла<
зырында ешбір ны болмайды. Осындай д0рекі ж*не
сезімсіз ж;рекпен инф* еткендер бергендеріні) сауабын 0з олдарымен жой2ан болады! ...
Тарту мен сыйлыты міндет ету жасал2ан жасылыты) боса кететінімен оймай, Алла<ты) ашуын
да оятады.
Расында Хазіреті Пай2амбарымыз
тарымен:
210

r ;ш рет а-

ИНФ5 5ДЕБІ

«Eш т#рлі адам бар. Олармен иямет к#ні
Алла& сйлеспейді, олара арамайды ж$не оларды
атамайды (кешірмейді). Олар #шін жан к#йзелтуші
азап бар» – дейді.
5бу З*р W:
«Аттары 0шсін, олар ала2андарына жете алмай,
0кінішке шырасын! Кімдер олар, ей, Алла< Елшісі!» –
деп срайды.
Хазіреті Пай2амбарымыз r:
«Киімін (кібірлік пен матаншаты оймен)
с#йреткен29, сауда-саттыын жалан антымен жасаан ж$не бергенін міндетсінген» – дейді (М;слим,
Иман, 171).
К0ріп отыр2анымыздай, кейін міндетсу мен орлау
келген ж*не к0збояушылыпен жасал2ан инф*тар
лды сауап орнына азапа душар ететін ауыр к;н*.
9йткені ж;рек ил*<и назар т;сетін орын. ай2ырту2а
болмайды...
Сонымен атар зекет-садаалар д*улетті адамдарды) байлытарында2ы мтажды) е) таби2и ы2ы. Бл жа2дай ил*<и *мірмен бекітілген. Сондытан

29. Ол кезді) байлары матаншаты оймен киген киімдеріні) бала2ын не етегін жерге с;йреп ж;ретін. азіргі та)да2ы адамдар ондай киімін жерге
с;йрегендер-ді сала дейді. Хадисте Пай2амбарымызды) айтпа бол2аны –
киінгенде ма-таншаты белгісін к0рсетпеу.
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оларды) хаын байлы2ынан б0ліп беру сыйлы жасау
емес, тек ыты) орнына жеткізілуі. Д;ние азынасы
– ил*<и аманат. Бны мытып, Алла< берген ны2меттерін та2ы Оны) кедей, мтаж лдарыны) олына
жетуіне себепші бол2анын 0з н*псісінен деп біліп, матан2ан, алдында2ы кедейді матан, с0йтіп міндетсіген
адамны) ылы2ы – бейамды, шикілік ж*не наданды.
Олай болса, инф*та т*каппарлы етпеу, кедейді
орламау, керісінше, 0зін кедейді) орнына ойып, бір
к;ні 0зіні) де оны) жа2дайына т;сіп алуы м;мкін екенін ойлауы керек. Байлы пен кедейлік біраз е)бектенуді) н*тижесі болса да, к0біне та2дыр ісі. Алла< байды
кедей, кедейді бай ете алады. Блар Алла< зырында
ізгілік 0лшемі емес. Екеуі де осы *лемдегі тек сына 2ана.
Ізгілік тек тауалыта. Демек, инф* еткені ;шін байды)
кедейге матан2аны – оны) д;ние 0міріндегі сына
сырынан бейхабар бол2аны.
Шйх Са7ди «Бустан» атты е)бегінде былай дейді:
«Біреуге жасылы жасааныда: «Мен мырзамын,
басшымын, ол маан м таж» деп т$каппарланба!
Заман ылышы ол м таж адамды рыпты деме!
@йткені ран ылыш $зір $лі ынына кірмеген, ол
ылыш бір к#ні сені де рары м#мкін емес пе?»
Ауатты адамдар 0здерін кедейлерді) орнына
оя білулері керек ж*не «Раббымыз бізді оларды)
жа2дайында, оларды да бізді) жа2дайда жарата алады.
Енді бізге м;мкін-дік беріп, оларды мтаж ылды.
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Демек, оларды бізге аманат етті, *лсіздерді уаттыларды) ор2ауына берді, бізді олар2а жауапты етті ж*не
бізге берген ны2меттеріні) ш;кірі ретінде олар2а инф*
етуімізді *мір етті...» – деп ойлаулары керек.
Шйх Са7диді) сол е)бегіндегі мына насихаттары
да 0те 0негелі:
«Есігіе бір міскін келсе, олын бос жіберме. Алла&
крсетпесін, б$лкім, бір к#ні сен де міскін болып,
есіктерді аралап ж#рерсі.
Кілі жаралыларды кіл-к#йлерін с ра, олара
ара. Б$лкім, бір к#ні сен де сондай к#йге т#серсі.
Бір н$рсе с рау #шін сен ешкімні есігіне бармайсы. Б ан ш#кірлік етіп есігіе келген кедейді ума,
оан ж#зіді тыржитпа, оны к#лімсіреп арсы ал...»
Аят к*рим*да айтылады:
«Сені кедей к ріп байытпады ма? Ендеше жетімді "орлама! Тіленшіге зекіме! Раббы5 (са2ан арна2ан)
жа"сылы"тарын (жрта) жария ет!» (Дха, 8-11).
Мтаж2а сыпайылыпен м*міле жасауды) е) ма)ызды б0лігі – міндет ылмау, орламау ж*не т*каппарланбау ;шін жасылы жаса2аннан кейін оны мытып кету керек. Л-ман Хаким былай тамаша айтан:
«Екі н$рсені мытпа: Алла&ты ж$не лімді.
Екі н$рсені – баса біреуге жасаан жасылыыды
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ж$не баса біреуді саан жасаан жамандыын
мыт!»
Шынайы инф* иесі л бола білу екі д;ниеде де
уаныш сыйлайтын 0те нды ны2мет. Бл лшылыты лайыты іске асыра білгендер Раббымызды) да
с;йіншілегеніне сай ияметті) сол ;рейлі кезінде орыныш пен м)нан аман болады. Сондытан мейірімі
шексіз Раббымыз ж;здеген аяттарымен, ;мметіне
ынты, аса еміренгіш Пай2амбарымыз r да к0птеген
хадистерімен біздерді инф*ты) баыты мен уанышына б0ленуге шаырады.
Алла< Та2ала ны мен м*ні толы ахіретте білінетін ;лкен ны2мет бол2ан инф*ты) кей наданды ісимылдармен зая жіберілмеуі ;шін бізге – лдарына
ескерткен, инф*ты) *дептеріне мойынснуды *мір
еткен.
М;мин – "олы ашы" жомарт адам. Шынайы
жомартты – к0зін апай, олы алтырамай бере білу.
К0ктем жа)быры сияты к0)ілдерге 0мір сыйлай білу,
ж*не л*ззатын сезіп шын к0)ілден инф* ету. М;мин
адам г;лдерді) жпар иісін айналасына жомартша
шашаны сияты таби2и ж*не рухани пи2ылмен инф*
ете білу керек, сонда 2ана жаса2ан жасылытары Алла<
зырында нды болма. Тек осындай инф* ана
Алла<а жететін инф* болады. Аятта: «...Сада"аларды
Алла& алады...» (Т*убе, 104) денілген.
Ха досы Мулн Хазірет соншалыты н*зік рух
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к;ймен жасал2ан инф*ты) берекетін алай тамаша
т;сіндірген:
«Сен бар н$рседі, д#ние-м#лкіді кркем т#рде
инф$ ет те кіл ал! Ол кілді д асы, мазарда, сол
ара т#нек т#нде саан с$уле берсін, н р болсын!...»
Олай болса, инф* етерде алай д;ние-м;лкіміз бен
м;мкіндіктерімізді мтаждан аямаса, бір к;лімсіреу
мен жай 2ана сыпайылыты аямау ажет болады.
Ха досы Махмуд Сами Рамазанлы егер бір
мтажды к0ргенде к0лікте болса, к0лігін тотататын,
есігін ашып, мтаж2а арай ж;ріп, беретін садааны
к;лімсіреп, сыпайылыпен сынатын.
РАХМЕТ АЙТА ОТЫРЫП
ИНФ+2 ЖАСАУ
Ислами *деп пен сыпайылы инф* ете білуді,
ны2мет деп білуді ажет етеді. 5сіресе, берген адам
ал2ан адам2а ал2ыс сезімде болуы керек. 9йткені оны
жауапкершіліктен тарып, сауапа ол жеткізуіне
себепші болады.
Аятта айтылады:
«(Ей, Пай2амбарым!) Оларды (адамдарды) тура жол7а салу сені5 міндеті5 емес. Біра", Алла&
"ала7ан пендесін зі тура жол7а салады. Сарып
"ылатын хайыр (мал-м;лік) з пайдалары5а. (Ей,
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м;миндер! 5сілінде) сендер де Алла&ты5 разылы7ын
алудан бас"а нрсеге жмсамайсы5дар. Жа"сылы"
ретінде (Алла< жолына) р нені жмсаса5дар, (оны)
сыйы) здері5е толы" "айтарылады, сендерге (бл
турасында) сте злымды" жасалмайды» (Баара, 272).
Демек, жасал2ан жасылыты) т;пкі берекетін
жасылыты жаса2анны) 0зі к0реді. 5рі кемшіліксіз,
ыыласына арай бір неше есе к0п… Я2ни, инф*
сырт ара2анда ал2ан адам ;шін пайдалы к0рінсе де,
негізінде бергенге пайдалы. Сондытан берген ал2ан2а
міндетсінбей, 0з мойнында2ы арызы деп т;сінуі керек.
Ша7би былай дейді:
«Кедейді садааа м таж боланынан грі зін
садаа сауабына м таж екенін білмеген бай садаасын жо ылып, сауабын жоалтан болады».
Я2ни, инф* еткенімізде алдымызда2ы адамды
емес, 0з к0)ілімізді баылап, шынайы жомарттыа ие
бола алса, біздерге нендей баыт!
Міндетсіп, жапа шектіріп, немесе д;ниелік пайда
алу масатымен жасылы жасайтындар к0п. Ал инф*
пен мтажды ны2мет білгендер 0те аз. Инфа ете алу
м;мкіндігін бергені ;шін л Раббысына ш;кірлік етіп,
б2ан себепші бол2аны ;шін де мтаж2а рахмет айту
сезімінде болуы керек.
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«Сені жасылы жасауа жеткізгені #шін Алла&а ш#кірлік ет. @йткені Алла& сені сый-ілтипатымен жасылытан  р алдырмады. Падишаха ызмет еткен оан міндет ете алмайды. Сені ызмет
еткіздіргені #шін сен оан борышты бол».
рметті *кем Мса мырзаны) инф* к;йі бл
м*селеде ;лгі алатындай *деп 0лшемдерін амтиды. Ол
инф*2ын 0те к0ркем Ислами *діспен, н*зіктікпен сыпайы т;рде жасайтын. Біреуге бір н*рсе берсе, оны *демі
конвертке салып, ;стіне рметке толы с0здер жазып,
осымша:
«Сыйымызды абыл еткенііз #шін рахмет
айтамыз» – деп жазатын. Я2ни, Алла<ты) ризалы2ына себепші бол2аны ;шін алушы2а шынайы к0)іл
ал2ысын білдіріп, алушыны да борышты ылмау2а аса
м*н беретін.
Хазіреті Мулн даналыа толы 0ле) жолдарында былай дейді:
«Кедей адам – жомарттарды айнасы. Сол айнаны кіл т#сіретін сздер айтып, оны булама».
«Кедей адам алай жомартты пен жасылыа
м таж болса, жомартты пен жасылы та кедей
адама м таж. С лулар с лулытарын тамашалау #шін ша баспаан, таттанбаан, т ны айна
іздейтін болса, жомартты та кедейлерді, $лсіздерді
солай іздейді».
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«Алла&ты жомартты асиетіні крінісі –
кедейлер. Кедейлер ауатты да жасылы иесі адамдара ж#гінеді. Олара дерттерін ашады. Осылай
амор байлар #шін баыт жолдарын даярлайды».
Сол себепті мтажды) бізге келіп мтажды2ын
баян етуін Алла<ты) бізге берген ерекше сыйы ретінде
2ынып, Алла<а лды абыройы деп білу керек.
Хазіреті +ли W бл аиатты тамаша т;сіндіреді:
«Екі нымет бар: Мені айсысы уантатынын
білмеймін. Біріншісі – адамны м таждыын кетіруін #міт етіп маан келуі ж$не барша шынайылыымен менен ж$рдем с рауы. Екіншісі – Алла& ол
адамны алауын мен арылы іске асыруы немесе
жеілдетуі. Бір м сылманны иыншылыын алып
жеілдетуді д#ние толы алтын мен к#міске ие болудан абзал кремін» (5ли ал-М;ттаи, К*нз;л-мм*л, 6,
598/17049).
Инф* жаса2андарды) т*каппарланып, міндетсіп,
ал2ан адамны) рахмет айтуын к;тулері жасылытарыны) барлы сауабы мен берекетін жойып жібереді.
Инф* етушіні) Алла<ты) разылы2ынан баса бір
масаты болмауы, істеген ісіні) сауабын тек Алла<тан
2ана к;туі керек. Мтаждан д2а мен ал2ыс к;туді) 0зі
ыыласты к0ле)келейтін жа2дай екенін естен шы2армауы керек.
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жіберді. Осы аят барша инф* иесі мсылмандар2а ;лгі
болуы керек:
«Олар з жандарыны5 "ала7анына "арамай
тама"ты кедейге, жетім мен тт"ын7а жегізеді де,
олар7а: «Бны сендерге Алла& ризалы7ы #шін
жегіземіз. Сендерден тем де, ал7ыс та к#тпейміз.
Біз Раббымызды5 "атты, ашулы к#нінен "ор"амыз» –
дейді. Алла& та оларды сол к#нні5 жаманды7ынан
"ор7айды. Олар7а(ды) ж;здеріне) жар"ынды" пен
(к0)ілдеріне) "уаныш береді» (Інсан, 8-11).
Садааны «Хасбтн Лилл&», я2ни «тек Алла<
ризалы2ы ;шін» беру ж*не сауабы азаймасын деп ал2ыс
к;тпеу сезіміне атысты ;ммет аналарыны) мына к;йі
нендей к0ркем мысал.
Хазіреті Айша мен @мм# Слм аналарымыз
кедейлерге бір н*рселер жолда2анда алып барушы2а
кедейді) алай д2а еткенін жаттап алуларын ескертетін
ж*не 0здері де ол кедей ;шін тура солай д2а ететін.
Осылай д2амыз оны) д2асымен бірдей болсын дейтін. Садаа2а 0тем болады деп кедейлерден д2а да
к;тпейтін еді. 9йткені д2а садаа2а 0тем сияты болады
(Ихия, 1, 601).
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ЖА2СЫЛЫ22А ЖЕТУ ЖОЛЫ...
Раббымыз аятта:

Åƅ ĹŽ üīƈ
Ɔ ĨÒŽ ĳĝƇ ęƈ ĭÜƇ ÓĨƆ Ĳ
Ɔ ×ƫ éƈ ÜƇ Óĩƈƪ ĨÒŽ ĳĝƇ ęƈ ĭÜƇ ĵÝƪ è
Ɔ óƪ ×ƈ ĤŽ ÒÒŽ ĳƇĤÓĭƆ ÜƆ īƆĤ
Ɔ Īĳ
Ɔ ž Īƪ Íƈ ĘƆ 
ħĻƈ
Ɔ įÖƈ ųÒ
Ƅ ĥĐƈ
«С#йген нрселері5ді (Алла< жолында) жмсамайынша, биррге (жасылыа) сте "ол жеткізе
алмайсы5дар. Не жмсаса5дар да, Алла& оны, с зсіз, біліп трады» (5л; Имран, 92) деп, 9зіне жаын
болу ;шін аса жо2ары де)гейдегі лдыты нысана етіп
к0рсетеді.
«С#йгендерінен жмсай білу» инф*та е) к0п
м*н берілуі ажет *дептерді) бірі. 9йткені ол ерекшелік
лды) Раббысына деген иман с;йіспеншілігіні) де)гейін к0рсетеді.
Олай болса, біздер де иелігіміздегілерді) ішінен е)
к0бірек натан, бізге берілгенде атты риза болатын
н*рселерді) нелер екенін біліп, жасайтын инф*ымызды солармен жо2ары де)гейге к0теруіміз керек. Осылай
жасылыты) кемеліне баратын жолда ілгері басуымыз
керек. 9зімізді кедейді) орнына ойып, 0зімізге алай
инф* етілуін алайтынымызды ойлап, садаа беруіміз
керек. 9йткені аятта айтылады:

īĺ
Ɔ ƈñƪĤÒÓıƆ ĺƫ ÈƆ ÓĺƆ
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Ɔ ÒīƈƆ Ĩħ
ħÝƇ ùƆŽ ĤĲ
Ɔ ĝƇ ęƈ ĭÜƇ įƇ ĭŽ Ĩƈ ßĻ
Ɔ ×ƈ íŽƆ ĤÒÒŽ ĳĩƇ ĩƪ ĻƆ ÜƆ ƆźĲ
ƈ òŽ Ŷ
Ɔ Īĳ
Ɔ Ă
ž ƇġƆĤ
Ɔ ž Īƪ ÈƆ ÒŽ ĳĩƆƇ ĥĐÒŽ Ĳƈ
ƈ Öƈ
ïĻ
Ɔ ųÒ
Ƅ ƈĩè
Ɔ Ĺƈƭ ĭĔ
Ɔ įĻƈĘÒŽ ĳąƇ ƈĩĕŽ ÜƇ ĪÈƆ ƪźÌƈ ƈįĺ ƈñìÇ
«Ей, м#миндер! Табыстары5ны5 е5 тазаларынан (халалдарынан) жне сендер #шін жерден
шы7арып бергендерімізден (Ха жолында) сарып
"ылы5дар. здері5 де к здері5ді жмып ала салмайтындай сапасыз нрселерді беруге тырыспа5дар. Біліп "ойы5дар, Алла& шын 7ани-д#р (берген
садаалары) мен хайылары)а мтаж емес), хамид-д#р
(шын матау2а тек Ол 2ана лайы)» (Баара, 267).
Адам 0зіне бергенде к0)іл рахатымен ала алмайтын
сапасыз, ескі н*рселерді кедейлерге бергенін инф* етіп,
жасылы жасадым деп ойламауы керек. Мтажды
олымызды) шымен берген ескі киім, трып ал2ан
та2ам, сондай-а титтей 2ана айырымдылытармен ас
а2ым с*т уантып, кейін оны мтажды пен мармды к;йзелістерімен о)аша алдырып кету шынайы
т;рде инфа ету болып саналмайды.
М;мин – жомарт адам. Шынайы жомартты
инф*ты трпайы ж*не т0мен м0лшерлерге т;сіру емес,
керісінше, бір м*селені шешетін, к0кейге шипа болатын,
нды, пайдалы ж*не с;йген н*рселерден инф* ете білу
деген с0з.

221

ХА ДОСТАРЫНЫ

ЛГІЛІ МІНЕЗ-ЛЫ

ЖА2СЫЛЫ2 пен ТА2УАЛЫ2ТА
Ж+РДЕМДЕСІFДЕР!
Инф* етудегі масат мтажды толы иындытан тара білу. 5лбетте, *ркімні) аржысы мен
м;мкіндігі бл ;шін жал2ыз басына жетпейді. Олай
болса, жасылыта да бірлесу мен ж*рдемдесу ажет.
Раббымыз да:
«...Жа"сылы" пен та"уалы"та жрдемдесі5дер...» – деген (М*ид*, 2).
Я2ни, жасылы пен айырымдылы істерде ж*рдемдесу – Раббымызды) *мірі. 5сіресе бл жасылытар жетпейтін ызметтерде бірге имылдап, жоспарлы жмыспен жасылыты жандандыру ж*не мекеме к;йіне келтіру ажет деген с0з.
Сондытан дертке дауа болатын де)гейдегі к;ш
пен м;мкіндігіміз бар жа2дайларда айналада2ыларды да
жасылыа шаыру арылы Раббымызды) «Жа"сылы" пен та"уалы"та жрдемдесі5дер» *мірін орындау2а тырысуымыз ажет.
Шынайы м;минге жарасатын асиет – ;немі жасылы жасай алу ізденісінде болу. Бл сезімге ие м;мин
инф* ететін материалды м;мкіндігі болмаса да уаыты мен е)бегі арылы, б*лкім, ;лкен жасылытар2а
себепші, д*некер бола алады.
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Б;гінгі та)да о2амымызда к0кейге дауа болмай-
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тын титтей к0мек к0рсету арылы кедейді жібере салу
деген станым ;рдіске айналды. Негізінде бл 0з жданымызды жбату дегені. Алайда бл рухани індет. Ж*не
бл індеттен алай да тылуымыз керек.
Ойлануымыз ажет. Раббымызды) бізге берген
ны2меттерін аншалыты Оны) жолында инф* етіп
жатырмыз?... Инф* ете ал2андарымыз 0зімізге жмса2андарымызды) жанында андай де)гейде?... 5лде
инф* м*селесіндегі де)гейімізді о2амда2ы ;рдіспен
салыстырып, аз 2ана ж*рдемдермен жданымызды жбатып отырмыз ба?
Негізінде, біз – м;миндер *рбір м*селеде 0зімізді
Хазіреті Пай2амбарымыз бен Оны) аса сахабаларымен салыстырып отыруымыз керек. Алла< бізге сол
тауа лдарынан ;лгі алуды *мір етеді:

Ɔ ÒĲ
Ɔ ÒĪĳ
īĺ
ƈ ıƆ ĩŽƇ ĤÒīƈƆ ĨĪĳƇ
Ɔ ĤĲƪ Ŷ
Ɔ ĝƇ Öƈ ÓùĤÒ
Ɔ ƈñƪĤÒĲ
Ɔ óƈ äÓ
Ɔ Ŷ
Ɔ ƈòÓāĬ
Ɔ īĺ
ƪ ĲƆ
Ƈ ž ĹĄƈ ò
ïƪ ĐƆ ÈƆ Ĳ
Ƈ đƇ ×Ɔ Üƪ Ò
Ɔ ÒŽ ĳĄƇ òƆ Ĳ
Ɔ ųÒ
Ɔ įƇ ĭŽ Đ
Ɔ ħŽ ıƇ ĭŽ Đ
Ɔ ƪ ƅĪÓùƆ èŽ Íƈ Öƈ ħİĳ
Ɔ ÒÓıƆ ÝƆ éŽ ÜƆ ĸóƈ åŽ ÜƆ ÚÓ
ƅ ĭƪ ä
Òƃ ïÖƆ ÈƆ ÓıĻƈ
Ɔ òÓ
Ɔ ƈïƈĤÓì
Ɔ Ęīĺ
Ɔ ħŽ ıƆƇ Ĥ
Ƈ ıƆ ĬŽ Ŷ
ħĻ
Ɔ ĤðƆ
Ƈ ƈčđŽƆ ĤÒôƇ ĳŽ ęƆ ĤŽ Òğƈ
«(Ислам2а ызмет етуде барлы2ын) озып кеткен
м#&жірлер мен нсарлар жне олар7а к ркем
ілескендер (бар 2ой!) Алла& олар7а разы болды. Олар
да Алла&"а разы болды. (Алла<) олар7а ішінде м5гі
тратын, іргесінен тамаша бла"тар а7ып жат"ан
жннаттарды зірледі. Міне, бл – е5 зор ба"ыт»
(Т*убе, 100).
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Раббымыз бізге ;лгі етіп к0рсеткен сахаба рпа2ы
д;ниелері мен жандарынан пидакештік жасап, ал7аш
рет Мекке кезе)інде шеккен иындытармен имандарыны) темін т леді. Екіншіден, М*динада анша
рет м;шріктерді) 0шпенділігіне кеуде керіп, мсылманша 0мір с;руді) темін т леді. @шіншіден, насихат
ызметтерімен <идаят нрын 2асырлар2а таси отырып,
иман жауапкершілігіні) темін т леді. Ие бол2ан барлы ны2меттерін Алла< жолында сарып ылды. Олар
;немі:
«А"ыры сол к#ні (д;ниеде олдан2ан) ны7меттерден, лбетте, есепке тартыласы5дар» (Т*к*сур,
8) аятын есінде сатап 0мір с;рді.
Біз де шынайы инф* иелерінен бола білу ;шін сахаба рпа2ынан ;лгі алып, оларды) бл ;ш сипаттары
аясында болу2а тырысуымыз керек.
ЖА2СЫЛЫ22А СЕБЕПШІ БОЛАН
ЖА2СЫЛЫ2ТЫ ЖАСААНМЕН ТЕF
Жаса2ан инф*тарымызбен о2амны) жарасын орап,
дертке дауа болуымыз керек. Бл м*селеде жал2ыз
басына жеткіліксіз жа2дайларда:
«Не істейін, мені олымнан келері осы ана...» –
деп тыс тру ж*не мтажды к;йзеліспен жал2ыз тастап
кетпей,
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«Б л адамды иындытан  тара алатын
біреуді таба алар ма екенмін?...» деген оймен ізденісте
болуы, мтаж бен айналамызда2ы мол м;мкіндікке ие
бол2андар арасында к0пір міндетін атару2а тырысуымыз керек. Хадисте айтыл2андай:
«Жасылыа себепші болан жасылыты жасаанмен те» (Термези, Иман, 14).
Ха достары *р м;мкіндікте адамдарды жасылыа шаырып, оларды) жасылытарына рухани орта
болуды) ізгілігімен 2мыр кешкен.
Аталарымыз бл сезіммен т*рбиеленіп, жетілгені
;шін жасылыта биікте бол2ан, о2амды мейірім торы
к;йінде айырымдылы мекемелерімен безендірген.
Бл тр2ыда Фатих Слтан Мхаммед ханны) тл2алы2ыны) алыптасуында ж*не же)істерінде ;лкен
е)бегі бар Хазіреті Акшмседдинні) мына ісі 0те назар
аудартарлы:
Ыстанблды) же)ісінен кейінгі ал2аш жма намазынан кейін О майданында же)іс салтанатты тоймен ттыталды. ол жеткізген ;лкен же)істе айналасында2ыларды) ж*рдемін еш уаыт мытпа2ан
падишах:
«Ш*<идтерге Рахманны) мейірімі, >азилар2а абырой мен да), еліме ата пен ал2ыс...» – дегеннен кейін
*скер-халы ж;з жетпіс мы) адам2а же)іс сыйы ретінде мал мен д;ние-м;лік, жер таратты. Тура сол кезде
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Фатихты) рухани жетекшісі Ха досы Акш*мседдин
2азилар2а ;н атып, мына насихатын айтты:
«Ей, >азилар! Білі)дер, барлы2ы) жайында Аырзаман Пай2амбары: «Олар нендей тамаша $скер...»
– деген. Алла<ты) алауымен барлы2ы) кешірімге
иесі)дер. Енді олжа-2аниметтерді ысырап етпей, айырымдылыа жмса)дар да падишахтары)а с;йіспеншілікпен ба2ыны)дар!...»
Осылай Ыстанблды ал2ан *скерді) ізгілігін жа)а
ізгілікпен т*жілендіру ;шін оларды) барлы2ын аланы
к0ркейтіп, халы игілігі ;шін айырымдылы мекемелерін ру2а шаырды (Самиха Айверди, Т;рік тарихында
Османлы >асырлары, Ыстанбл, 1999, 227-228).
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лт ретінде біздер де ;лкен ізгіліктер м*дениетін
р2ан бабалар немерелеріміз. Оларды) ерекше тазалы, сыпайылы пен *дептілік 0лшемдерімен р2ан
м*дениетті) берекелі жемістерін б;гін де уафтар/
орлар, мтаждар2а тегін тама беретін асханалар,
ауыз су жолдары мен садаа сандытары, т.б. т;рлерде
к0ріп келеміз. Біз де бабаларымызды) сондай астерлі мирасына ие болып, олар сияты айырымдылы
мекемелерін ру2а, істеген игі істерін жал2астыру2а
к;ш салуымыз керек. Алдымен 0з ішкі д;ниемізді
ізгіліктермен толтырып ;лгі к0рсетіп, кейін ш*<ид,
2азиларымызды) аманаты бол2ан астерлі ндылытарымызды ж*не Отанымызды ор2ау ;шін иманды,
т*рбиелі ж*не лтжанды рпа т*рбиелеуіміз керек.
Олай болмаса, дін *лсірейді, рпатар зая болады,
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Отан басаларды) олына 0теді. Бл міндетімізді
жауапкершілікпен сезініп, инф* иесі мсылмандар
болуымыз керек.
Бір с0збен айтанда инф* иесі бол2ан м;мин
– басаларды) амын ойлайтын адам. Ерте) ил*<и
сотта аталып, аман алуды) жатын ала білу ;шін
б;гін басаларды) тылуына к;ш-жігер жмсаумен
0тетінін білген адам. Тек 0з пайдасын ойлайтын, д0рекі,
пайдак;нем, менменшіл ж*не сара) адамды Раббымыз
абыл етпейді.
Бл тр2ыдан ал2анда басаларды) жауапкершілігін мойнымызда сезіне ал2ан де)гейде 0з жауапкершілігімізді) есебін же)іл бере алатынымызды ойдан
шы2армауымыз керек.
Раббымыз баршамыз7а дін жолында к#ш-жігер
берсін! +деп пен сыпайылы" лшемдері аясында
тек ил&и ризалы"ты #міт етіп инф" ете алуды
к 5ілдерімізді5 тынышты7ы мен ба"ыт "азынасы
етсін!
+мин...
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ęľŅőŕŃıœŌŌŕŌļıł
Ақшада табыс табуға қарай өзгеріп
тұратын бір тартымдылық заңы бар.
Ақша жылан сияқты, келген тесігінен
кетіп қалады. Халал табыс жақсылық
пен ізгіліктерге себепші болса, харам
табыс жамандық жолдарына жетелейді.
Сондықтан мүліктің халал екені
жұмсалған жерінен-ақ белгілі болады.
Адамның руханияты көбіне екі нәрсемен
әсерленеді:
1. Азығының халал, күмәнді немесе харам
болуынан.
2. Бірге жүрген адамдарының мінездерінен.

ИНФ+2ТАЫ Ы2ЫЛАС

Ы"ылас – лдыта2ы шынайылы пен ниет тазалы2ы. Та"уалы" пен ы"ылас – бір-бірінен ажырамас лды сырлары. Бір с0зді) т;рлі ма2ынада айтылуы сияты. лды) Раббысымен ж;ректе кездесуі,
я2ни мейірім, кешірім, жмсаты сияты жамалды сипаттарды) ж;ректе орын алуы – м;минні) *р
жа2дайда, барлы іс-имылында, тіпті, *рбір демінде
Алла<ты) ризалы2ын іздеуі.
Ыыластан марм ж;ректер н*псіге т*н пайдалар2а л бола бастайды. Бл л болуды) шегі
ж;рек тр2ысынан болса да Алла<тан 0згеге л болу
аыматы2ы. Аятта:
«Нпсісін (ж*не алауын) зіне т5ір етіп ал7ан
адамды к рді5 бе? (Елшім! Енді) о7ан сен кіл боласы5 ба?» – делінген (Фран, 43).
Хазіреті Пай2амбар r амалдарда2ы ыылас кемшілігіні) аншалыты 0кінішті с*тсіздік себебі екенін
былай баянда2ан:
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«Eмметім жайында е кп оратыным – Алла&а серік осу. Б л сзіммен оларды айа, к#нге немесе
п та табынатындарын мезеп т рам жо. Мені
#рейге блейтін басты н$рсе – Алла&ты ризалыынан тыс масаттар #шін жасалатын амалдар
мен жасырын ш$&у$ттар (кзбояушылы сезімдер)»
(Ибн М*ж*, З;<д, 21).
Олай болса ил*<и ризалытан тыс масаттар ;шін
ж*не к0збояушылы сияты ж;рекке тиісті дерттермен орындал2ан лшылытар іші бос геометриялы
фигуралардан тратын пайдасыз амалдар. 9йткені
хадисте айтыл2андай:
«Амалдар ниеттерге арай...» (Бхари, Иман, 41).
Инф* лшылы2ында2ы ыылас – садаа бекер
болмау сезімі бойынша «Хасб*т*н Лилл*<», я2ни тек
Алла<ты) ризалы2ын алап, бергенін тікелей Алла<ты)
дірет олына сына алу сезімімен бере білу.
Хазіреті Пай2амбар r айтады:
«Адал м#ліктен берілген $рбір садааны Рахман
Алла& ( дірет) олымен алады ж$не абыл етеді»
(М;слим, Зекет, 63).
«К#м$нсіз садаа м таж алмай т рып алдымен
Алла&ты ( дірет) олына т#седі» (М;н*уи, К;нуз;лХаай, 34).
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Я2ни, инф*та негізгі арсы жа – Алла<. Сондытан инф*та тере) к0)іл ынтасы ішінде болу керек.
Ф*нилерден ілтипат пен ал2ыс к;тпей, ата пен к0збояушылытан аула трып, н*псіні ара2а салмай, д;ниелік масат к0здемей: «О, Раббым! Тек сен ;шін» деп
инф* ете білу керек. Инф*та2ы ыыласты) негізі, міне,
осы.
Ы2ЫЛАСТЫF БЕЛГІСІ –
ШЫН М+НІНДЕ М2ТАЖ
АДАМДЫ ТАБА БІЛУ
Садааны е) лайы адам2а беруге тырысу – ма)ызды инф* *дебі. Істі) же)іл жа2ын ойлап, кез келгенге
бере салу емес. «Олар зекет беру #шін іскерлік етеді»
аятында (М;минун, 4) айтыл2андай аы тура орнын табуы
;шін лшылы ниетімен, салматы к;ш жмсап беру
керек.
9зімізге ба2алы бір н*рсе сатып аларда алай м*н
беріп іздестірсек, тура сондай ыптылыпен уаыт
пен к;шімізді беріп, аманатты наты иесіне жеткізуіміз
керек. 9йткені инф* – Алла<ты) бл ф*ни *лемде
берген м;мкіндіктерінен беріп, м*)гі *лемдегі шексіз
ны2меттерді сатып алу ретіндегі рухани сауда. Бл
сауда-саттыты е) пайдалы т;рде жасау шын м*ніндегі
мтажды іздеп табу2а байланысты. Бл тура сол
мезетте инф* еткенні) к0)іліндегі ыылас де)гейін де
к0рсетеді.
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Аятта инф* етушіні) шын м*нінде мтажды іздеуі
былай *мір етілген:
«(Садаалар) зін Алла& жолына ата7ан, (жи<ад
ылып, 2ылым-білім ;йреніп-;йретумен ш2ылдан2андытан) жер бетін (тіршілік ету ;шін) аралау7а шамасы жетпеген, (оларды)) жа7дайын білмейтіндер
ар-намысы мен к 5іл то"ты7ы себепті (тіленшілік
етпейтіндігіне арап) оларды бай деп ойла7ан, сен
болса5 оларды келбеттерінен танитыны5 сондай-а"
бетсіздік жасап адамдардан (бір н*рсе) срай алма7ан па"ырлардыкі. Хайыр деп не берсе5дер, Алла&
оны толы" біледі» (Баара, 273).
Я2ни, инф* ыыласты бол2анда шын м*нінде мтажды ж;зінен тани алатындай ж;рекке т*н жмсаты пен сезім дамиды.
Хадисте айтылады:
«Наыз кедей – м таждыын амтамасыз ететін ешн$рсе таба алмаан ж$не жадайын т#сініп,
оан ж$рдем ететін адамны болмааны, (б ан арамай) халытан ешн$рсе с рамаан адам» (Бхари, зекет, 53).
Хазіреті Мулн бл аиаттардан шабыт ал2андай былай насихаттайды:
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«Кіл аулауа ден ой, $лсіздерге ызмет ет!
2лсіздерді, кілі т#скендерді ора! Олар сондай
адамдар ешандай табысы жо. Біра ж#ректері
тыныш, кішіпейіл, жабыраулы. Оларды ізде, тап!»
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Міне, негізгі ізгілік осындай мтажды) олынан
тта білу. Я2ни срау2а ялып, к;йін жасыр2ан тауа иесі
мтажды іздеп табуды ж*не оларды ж;здерінен тануды ж;регімізді) ерекшелігіне айналдыру. Раббымызды)
*мірі, к;м*нсіз, бл ерекшелікке ол жеткізе білу, м;лікті) адалды2ы мен к0)ілдегі ыылас м0лшерінде 2ана
м;мкін.
Адал м;ліктен тек ил*<и ризалы ;шін шын к0)ілден жасал2ан инф* зая кетпейді. Алла< оны лайытылар2а н*сіп етеді.
Алла< жолында2ы абілетті де маманды2ы бар
адам2а ол шын беру кейде мы)да2ан адам2а к0мек
к0рсеткенмен те). 9йткені ;лкен абілет иелеріні) алдына барлы м;мкіндіктерді сынса)ыз да ысырап болмайды.
Хазіреті Пай2амбар r да 0зін Алла< жолына ата2ан ж*не «Асхаб;с-Сффа» деп атал2ан кедей сахабаларын ерекше баылап ж*не ауатты м;миндерді олар
;шін инф*а шаыратын.
Ха досы Хазіреті Мулн да на2ыз мтажды) аысы инф*ты кімге ж*не айда беретінімізге м*н
беруімізді) ма)ыздылы2ына с;йене отырып, былай дейді:
«2ділет дегеніміз не? Жеміс ааштарын суару.
З лымды дегеніміз не? Тікендерді суару...»
Олай болса инф*2ымызбен руханият башаларын
немесе н*псімарлыты) тікендерін к0галдандырып
жатанымыз2а м*н беруіміз шарт.
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Инф*ты) ндылы2ы м;лікті) адалды2ы де)гейінде. Адал м;лікпен жасал2ан жасылытар Алла<ты) сыйымен о2ан е) лайыты адамдар2а н*сіп болады. Осы тр2ыда инф*тар табысты) рухани рентгені
іспеттес.
Ха достарынан +бу Аббас Нихауандиге саудамен айналысатын ауатты біреуі келіп, садаасын кімге
бергені дрыс болатынын срайды. Ол:
«К0)ілі) кімге шешім берсе, со2ан бер!» – дейді.
стазынан айрылган ш*кірт жол ;стінде тіленшілік
жаса2ан бір соырды к0реді. К0)ілі о2ан ауады, зекетке арна2ан бір ыдыс алтынды шы2арып, о2ан береді.
Ыдысты олымен стап к0рген ол, уанып кетеді.
Ертесінде тура сол жерден 0тіп бара жатан *лгі
ш*кірт бір к;н брын 0зі зекет берген соырды) баса
бір соырмен с0йлесіп тр2анын к0реді. Оларды) мына
с0здерін естиді:
«Кеше ма2ан бір бай мырза толы бір ыдыс алтын
берді. Мен де шарапхана2а барып, жасылап к0)іл
к0тердім»
Бл жа2дай ш*кіртті) жанына атты батады. Тікелей 5бу Аббасты) зырына барады. Ои2аны енді
баяндама бол2анда 5бу Аббас оны) с0йлеуіне м;мкіндік бермей, о2ан сатан баскиіміні) ашасын алдынан
шыан ал2ашы адам2а беруін ескертеді.
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Ш*кірт еште)е дей алмай, берілген тапсырманы
орындау ;шін ол жерден шы2ып кетеді. 9зіне ескертілгендей алдынан шыан ал2ашы адам2а ашаны береді. Біра ішін кемірген ызы2ушылыпен ол адамды
а)диды. Адам біраз ж;ріп, бір лап жатан ;йге кіреді. Кейін киіміні) астынан 0лі бір кекілікті шы2арып,
жерге тастайды. Тура сол жерден шы2а бергенде ш*кірт
алдынан шы2ып:
«Ей, жігіт! Алла< ;шін шынды2ы)ды айт, бл не
к;йі)! Мына таста2ан 0лі кекілік не?» деп срайды.
Адам 0зіне аша берген адамды к0ріп, обалжы2анынан кекештеніп мынаны айтады:
«Жеті к;н бойы бір н*рсе тауып бала-ша2ама жегізе
алмадым. 5йелім екеуіміз шыдады. Біра балаларым
аштыа шыдамады. О2ан арамай тіленіп, адамдардан бір н*рсе срау *сте жасай алмайтын ісім еді. Бл
к;йзеліс к;йде бол2анымда сен к0рген шіріп кетуге
аз 2ана ал2ан мына 0лі кекілікті тауып алдым. З*ру
бол2андытан оны балаларыма апарар едім. Ішімнен
Алла<а жалбарынып, «О, Раббым! Жа2дайым м;шкіл,
ж*рдем ет!» – деп д2а етіп ж;рдім де, сен алдымнан
шы2ып, аша берді). Мен де Раббыма ш;кірлік етіп,
жеуге жарамайтын сты осы оыса тастадым. Енді
базар2а барамын да берген аша)мен жейтін бір н*рселер
аламын...»
Б2ан та) ал2ан ш*кірт дереу 5бу Аббасты) жанына барады. Ол еште)е демей былай дейді:
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«лым! Демек, сен табысы)а к;м*нді, арам н*рсені) араласып-араласпа2анына м*н бермегенсі). Сондытан берген мтаж2а м*н берсе) де ол зекеті) шарапа
кетті. 9йткені табыс, табыл2ан н*рселер айдан ж*не
алай келсе, солай кетеді. Айтанымдай, сені) бір ыдыс
алтыны)а ара2анда мені) бір 2ана ашам салих адамны) олына т;суі де оны) адал болуынан».
Демек, садааны лайыты адамдар2а бере білу
ол затты ай жолмен тапанымыз2а да байланысты
екен. Аша да солай табыс жолына арай о2ан тарту
немесе боса кету за)ы ж;ретін сияты. Аша жылан
сияты келген тесігінен кетеді. Халал табыс жасылы
пен ізгіліктерге себеп болса, харам табыс жаманды
жолдарына жетелейді. Сондытан м;лікті) адалды2ы
жмсал2ан жерінен-а белгілі болады.
Инф*ты) рухани жа2дайы 0зін белгілі т;рде к0рсетеді. Кей адамдарды) айырымдылы2ымен жасал2ан жасылытарды) к0)ілге айрыша бір баыт *келуі ашаны) адалды2ы мен к0)іліні) шынайылы2ын
к0рсетеді.
Бір жа2ынан дінімізде *рбір м;мкіндікте садаа беру
айтыл2ан. Егер мны ыыласпен орындайтын болса,
Алла< ерекше береке береді. Сондай берілген садаа
кей кезде о2ан лайыты емеске кеткендей к0рінсе де,
Алла<ты) сыйымен ал2ан адамны) бейамдытан оянып, к0)ілінде жасылыа арай болымды бейімні)
б;ршік жаруына себепші болады.
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Бл шындыа ишарат еткен Алла& Елшісі r бір
хадисінде ертеде бір адам садаа беруге ниеттеніп, т;нгі
ара)2ыда білмей бір рыны), екінші т;ні бір зинакешті), ;шінші т;ні бір байды) олына статып жібереді.
Мны естіген халы та) алып, ол адамды айыптайды. Біра ол адамны) инф* еткендегі ыыласыны)
берекетімен т;сінде мына с0здерді естігені баяндалады:
«Nрыа берген садаа, б$лкім, оны жасаан рлыынан ялып, бас тартызар. Зинакеш, б$лкім,
жасаанына кініп, намысты $йел болар. Бай да,
б$лкім, б дан ибрат алып, Алла&ты зіне берген
м#лкінен м таждара таратар» (Бхари, Зекет, 14;
М;слим, Зекет, 78).
Бл даналы пен аиатты) бір мысалын Пай2амбар мрагері – Ха достарыны) бірі Махмуд Сами
Рамазанлыны) мына бір естелігінен к0реміз:
Т;ркия алаларын аралап, халыа насихат айтып
ж;рген кезінде рг;п аласында бір адам к0ліктерін
айналып, пірден темекі ашасын срайды.
Жол серіктеріні) арсылы2ына арамай, Сами
мырза «Срап жатса, беру керек» – деп, еш ойланбай
айналасында2ыларды та)ыратып, *лгі адам2а сра2ан
ашасын береді.
Ашаны уана ал2ан кедей ас а2ым с*тте ниетін
0згертіп: «Енді барып бл аша2а нан аламын» – деп, ол
жерден кетеді.
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Міне, Алла< ;шін ыыласпен берілген садааны)
ал2ан адам2а берген болымды *сері...
Шйх Са7ди мынадай ескерту жасайды:
«Сый мен сияпатты ыдыса салып ойып, аузын
байлама! Сыйыды ешкімнен аяма! Б л кзбояушы,
анау айлакер деме! Солай-а болсын, саан не!?»
НИЕТІF ШЫНАЙЫ БОЛСА,
АЛЛА' БЕРЕКЕ БЕРЕДІ
Алла< ниеті шынайы бол2анны) азын к0п етеді.
Кішкене бір жасылы2ы ;шін лын ;лкен сыйлар2а ол
жеткіздіреді. Бл ;шін ыыласпен берілген бір те)ге
к0)ілсіз берілген мы)да2ан те)геден нды. Я2ни, инф*
етілген м0лшерді) к0птігі немесе азды2ы емес, ие бол2ан
м;мкіндікке салыстырмалы де)гейде болса, аншалыты
к0)ілден ж*не ыыласты ниетпен берілгені ма)ызды.
9йткені хадисте айтыл2андай:
«М#минні ниеті (масат пен ыыласы) амалынан абзал» (С;юти, Ж*ми;с-Са2ир, 2, 194).
Осы тр2ыдан ниет шынайы болса, кішкентай жасылы ;лкейеді. Ыыласпен жасал2ан инф*тар к;н*лар2а кешірім болады.
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мысыа мейірімсіздік к0рсетіп, оны) аш екеніне м*н
бермей лшылы жасап ж;рген бір *йел тозаа душар
бол2ан (М;слим, С*лем, 151-153).
Сондытан к*міл м;мин бола білу ;шін Алла<
ризалы2ы жолында ыыласты ниетпен тырысып, ;лкенкіші деп б0лмей жасылыа штар болу ажет.
Тіпті, м;минні) жасайтын инф*2ы тек адамдарды емес,
жануарлар мен 0сімдіктерді де амтитындай ке)ейіп,
Жаратушыны) мейірім назарымен малата арау
;лгісін стануы керек.
Инф*та ыыласа берілген берекетті) е) ма)ызды
к0ріністеріні) бірі – айырымдылы мекемелеріне н*сіп
етілген ызмет 0мірі. Адал мал-м;лікпен, ыыласпен
рыл2ан айырымдылы мекемелері негізіндегі рухани
0зекті) мытылы2ы бойынша за жылдар бойы ызмет
к0рсетеді.
Бл м*селеде 2асырлар бойы Ыстанбл аспанына
руханият осан С;леймания к;ллиясы30 сансыз мысалдарды) бірі. Осы к;ллияны салдыр2ан Кануни Слтан С#леймен л аысынан атты оратын *діл халифа
болу2а тырысатын. Шйхл-Ислам +бус-С7удты)
негізге ал2аш тасты оюымен бастал2ан рылыс аятал2анда Кануни с*улетшіден рылысшылар2а дейін
барлы2ын жинады. Алла<а ш;кір еткеннен кейін с0зін
бастады:

30. Ішінде мешіт, медресе, аурухана, асхана мен кітапханасы бар 2имарат.
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«Ей, дін бауырларым! Б л ардаты мешіт
Алла&ты р сатымен салынды. 4ателікпен немесе
мытып, жалаысын ала алмаан бар болса, келіп
аысын алсын. Ол адамны б л жерде болмауы да
м#мкін. Осында боландара тінішім бар, олара хабар берідер! Олар да келіп бізден аыларын алсын!...»
К;ллияны) рылысында олданыл2ан жануарлар2а да т*ртіп ойылып ат пен есек, ашарларды)
демалуы мен жайылу уаыттарына аса ;лкен м*н берілген. Еш бір жан иесіні) аысыны) тапталмауына ;лкен
ма)ыз берілген. Бл лшылы орныны) рылысында
л мен жануарлар аысына осыншама мияттылы
танытылуы, б*лкім, С;леймания мешітіні) сырлы ж*не
аыл2а сыймас руханиятыны) негізгі себептеріні) бірін
райды.
Бл ;лкен к;ллияны) рылысы с*улет 0неріні)
шы)ында2ы тл2а С*улетші Синан арылы іске асырылды. Ол сопы к0)ілді с*улетші тастарды) орындарына д*ретсіз ойылмауына да м*н берген. Халы
аузында ке) тара2ан мына бір с0здер аиатты) 0зі:
«С#лейманияны иесі С лтан С#леймен,  рушысы Синан, амыры Иман...»
Мешітті) ашылу р*сімінде Кануни ;лкен кішіпейілділік танытып:
«Бл лы мешітті Синан ашсын! 9йткені, е) к0п
к;ш жмса2ан сол!» – дейді.
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Мимар Синан патша2а:
«Слтаным! Хаттат (с*ндеп наыш етуші) Карахисари бл мешітті жазумен безендіріп ж;ргенде,
жанарынан айрылып соыр болып алды. Бл абыройды о2ан берейік!...» – дейді.
лы мешітті осындай ізгіліктерге толы е)бектерден
кейін Хаттат Карахисари ашты.
С;леймания мешітінде с*улет 0неріне лшылыты) руханияты сі)ген. Іші жары та *демі, *сем, м;минді
к0)іл серпінімен тере) бір *лемге алып кетеді. Тасы мен
топыра2ы да рухаинята ие бол2ан бл мешіт Исламны)
е) лы *діспен материяда к0рініс табуы. Ол бейне бір
;нсіз ж*не ;нсіздігі к0птеген н*рсе тыратын адам.
Мешітті) рухани ауасыны) адамны) жан д;ниесіне
беретін *сері 0те ашы. Бл мешітті зиярат етіп келген
т;рлі діндерге т*уелді к0птеген туристер де к0рген рухани ауаны) тартымдылы2ымен баыт пен тынышты
ішінде рухтарын демалдырады.
андай шынайы инф*ты) берекеті бл е)бек!
Шамамен бес 2асырдан бері аншама жер сілкінісіне
шыдап тік трып, мсылман еліні) жерін Ислам с*улетіні) асаты2ымен илеуде, к0к к;мбезімізді азан
;ндерімен толтыруда. К;м*нсіз, бл баыт – Алла<ты)
ыыласа сыйла2ан берекеті...

)
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ОF 2ОЛЫFНЫF БЕРГЕНІН
СОЛ 2ОЛЫF БІЛМЕСІН
Ыыластан марм к0)ілдерді) рия мен к0збояушылы сияты к0ріністермен блы)2ырт жасылытары болса, ешандай ндылы білдірмейді. Бл м*селеде е) ;лкен ауіп – инф* етушіні) 0з н*псісіне
;лес беруі немесе жаса2ан жасылы2ын ф*ни д;ние
м;дделерімен к0ле)келуі. Ыыласты жо етіп, сауабын
зая ететін бл ж;рекке тиісті аурулардан тылуды) е)
*серлі жолы – « згелерге білдірмей істеу».
Аят к*рим*да айтылады:
«Сада"аларды шкере берсе5дер, "андай жа"сы.
Егер оны "пия т#рде рі кедейлерге берсе5дер,
бл сендер #шін, тіпті, жа"сы. (Алла< осы істері)
себебімен) сендерді5 кейбір к#нлары5ды кешіреді.
Сендер не істесе5дер, Алла& (оларды) барлы2ынан)
хабардар» (Баара, 271).
Я2ни, Алла< жасырын инф* еткен адамны) айып
пен кемшіліктерін жабады. Мндай инф* к;н*лар2а
кешірім болатыны сияты кібірлік асіретінен, де ор2ап
сауапты) зая болуыны) алдын алады.
Хадисте айтылады:
«4 лды жасырын жасаан амалына Алла&
жасырын сауабын жазады. Егер б л амалды ашы
жасаса, сауабын да ашы амалдар бліміне жазады.
Егер жасаанын айтса, онда амалы рия д$птеріне
теді» (Ихия, 1, 595).
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Аят пен хадистерді) баянда2ы бойынша инф*2ын
жасыра ал2ан адамдар к;н*лары кешірілген ж*не ияметті) ;рейлі с*тінде Аршты) к0ле)кесі астында болатын баытты адамдар (ара)ыз: Баара, 271, Бхари, Азан, 36).
Біра кейде инф*ты) ашы жасалып, адамдар2а
естіртілуіні) пайдасы зор. Осылай халы инф*а
шаырыл2ан болады. Т*фсир 2алымдары:
«Сада"аларды шкере берсе5дер, "андай жа"сы.
Егер оны "пия т#рде рі кедейлерге берсе5дер, бл
сендер #шін, тіпті, жа"сы...» (Баара, 271) – аятын
0згелерді ынталандыру ;шін зекетті) ашы, ал садаа
мен баса жасылытарды) жасырын жасалуы керектігін айтан.
С0зді) ысасы, жасылыты) жасырын не ашы
жасалуы жа2дай мен *не шарттарына арай 0згереді.
Ж;ректегі ниет тныты2ын сата2анда ашы инф*
етуде кемшілік жо. Тіпті, ажетті жа2дайда адамдарды
жасылыа ынталандыру ;шін бл жол та)далады. Осы
екі т;рлі инф*ты) ізгілігі мен сыры – ж;ректі) рия мен
к0збояушылытан сатануы, тауалы пен ыыласты)
ор2алуы.
Садааны) ашы берілуі оны ал2ан кей адамдарда
ят сезімдеріні) азаюына, ят сезіміні) азаюы уаыт 0те
садаа к;туіні) ;йреншікті к;йге келуіне, бл жмыс істеу
ынтасы мен мтылысыны) жо2алуына себепші болады.
5сіресе ашы жасал2ан инф* берген адамды матанша пен т*каппарлыа жетелеп 0зін нату ытималы
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бол2анындай, ал2ан адамны) ренжу ытималы да к0п.
Бндай жа2дайларда жасырын инф* ету дрыс болады.
Хазіреті Омар W т;ні бойы арасына нды к0теріп,
кедей к0шелерін аралап, ешкімге к0рінбей, тіпті, к0біне
кім екенін жасырып, мтаждарды уантатын.
Хазіреті 5лиді) немересі Имам Зейнелабидин де
*р т;ні М*дина кедейлеріні) есігі алдына арасында
тасы2ан азы аптарын тастап кетіп, ешкімге к0рінбей
кері оралатын. Бір к;ні та) атанда кедейлер есіктеріні)
алдына азы ойылма2анын к0рген. Та) алып, себебін
срастыр2анда, Зейнелабидинні) айтыс бол2аны туралы хабар барша М*дина2а жайылады. Б*рі тере) ай2ы2а шомады.
Зейнелабидинні) денесі жуылып жатанда арасынан іші су жина2ан ;лкен жаралар к0рінеді. Жаындарынан мны) себебін сра2анда, ол м;б*рак
адамны) сыры да аян болады. 9йткені, арасында2ы
жаралар кедейлерге тасы2ан азы аптарынан пайда
бол2ан болатын (Ибн К*сир, Бидая, 9, 112, 122; 5бу Наайм,
Хилия, 3, 136).
Міне, мейірімге толы м;мин к0)ілдердегі ыылас
к0рінісі ж*не жасылы сауабына адами ілтипатпен да
т;сірмеу ;шін к0рсетілген аса ;лкен сезімталды.
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Бабаларымыз бл сезімталдыты) е) к0ркем ;лгілерін паш еткен. Фатих Слтан Мхаммед Ханны)
уаф/ор жар2асында2ы мына с0здері бл м*селедегі 0те
назар аудартатын жайт:
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«Мен Ыстанбл фтихы, Алла&ты5 лсіз "лы, Фтих Слтан Мхаммед. Ма5дай теріммен ие
бол7ан 136 д#кенімді т мендегі шарттар аясында
уа"ф/"ор7а атадым.
К#ллиямда7ы 7имарат пен "р7ан асханаларда
ш&идтерді5 йелдері, жетімдері мен Ыстанбл
кедейлері #шін та7ам зірленсін! Тек тама" жеуге
немесе алу7а келе алма7ан #зірлі адамдарды5 та7амдары ауа "арай7аннан кейін #йлеріне аузы жабы" ыдыстармен к здерден таса жеткізілсін!...»
ор жар2ысында к0рілгендей Ф*тих Слтан
Мхаммед хан о2амны) ор2ау2а мтаж тл2алары
;шін е) н*зік *деп пен сыпайылы 0лшемдерімен
а2идалар ой2ан.
Бабаларымыз зекеттерін орапта мешіттердегі зекет
сандытарына тастап кететін. С0йтіп алушы бергенді,
беруші ал2анды к0рмейтіндей инф*ты) е) керемет
;лгісі паш етілген. Осылай ал2анны) к0)ілі ренжітілмейді, берген адамда да менмендік мен т*каппарлы
сезімі болмайтын.
Алла& баршамызды ы"ыласын "ор7а7ан, амалдарын шынайы ниетпен орындай білген салих
"лдарынан етсін! Сахаба, улие жне салих бабаларымызды5 к ркем к#йлерінен ж#ректерімізге
#лестер берсін!
+мин...
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Ғашық пен сүйіспеншіліктің өлшемі –
пидашылдық. Адамдар ең үлкен өтемді
сүйіспеншіліктері үшін төлейді.
Иләһи ғашықтық шынайы пидашылдықты
талап етеді. Иләһи ғашықтыққа фәни
сүйіспеншіліктерден бас тартумен
қауышылады. Ғашық пен сүйіспеншілік кемелге
жеткенде сүйгені үшін көрсеткен жанкештілік
өз шыңына жетеді. Сонда жапаның өзі сапаға
айналып, бақыт болады.
Мүминнің ізеті мен қасиеті өзінен бұрын
дін бауы-рының тыныштығы мен бақытын
ойлай білуі. Яғни, менмендіктен қамқорлыққа
өтіп, «алдымен мен» орнына «алдымен
сен» және «алдымен ол» деп айта білуі.

ИСАР

Исар – пай2амбарлар мен Алла<ты) *улие лдарына т*н пидашылды пен жомартты шы)ы бол2ан
ерекшелік. Жанынан пидакештік жасап, аысынан бас
тартып, 0зі мтаж бола тра аысы мен м;мкіндігін
баса бір м;минге аудара білу. 5р жа2дайда 0зінен брын дін бауырыны) тынышты2ы мен баытын ойлай
білу. Я2ни «мен» – деуден басаларды) амын жеуге
0тіп, «алдымен мен» орнына «алдымен ол» деп айта
білу.
«Инф* деген не?» – сра2ына Хаким Термези:
«Инф$ – басасыны уанышымен куану» – деп
жауап берген31.
Ха достарын бл к0ркем мінезге жетелеген е)
уатты *сер – оларды) жаратылыстарыны) мейрім
31. Сады Дана, Алтынолук схпаттары, 3, 48.
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амырымен ашытыл2аны. Оларды) «М#миндер тек
бауыр 7ана...» (Хжурат, 10) деген ил*<и баянын, *сіресе,
иын уаыттарда лшылы шабытымен орындаулары.
Исар – жомарттыты) шы)ы. 9йткені жомартты – м;лікті) к0бін 0зіне керек емесін беру. Исар –
адамны) мтаж ж*не 0зіне керек н*рсесін бере алуы.
Исар – н*псіні) бас к0теруін 0шіріп, алауларына б0гет
ойып алын2ан рухани же)іс.
Раббымыз лдарыны) бойынан к0руді ала2ан бл
мінез туралы аятта былай дейді:

°¾ÄÒƃ óĻ ƈøÈƆ Ĳ
Ɔ ĩƇ ƈđ ŽĉĺƇ ĲƆ
Ɔ ĦÓ
Ƈ ĥĐ
Ɔ đƆ ƪĉĤÒĪĳ
Ɔ Óƃ ĩĻƈÝĺƆ Ĳ
Ɔ Óƃ ĭĻ ƈġùƈŽ Ĩƈį×žƈ èĵƆ
ƪ įäŽ ĳƈƆ ĤħŽ ƇġĩƇ ƈđ ŽĉĬƇ ÓĩƆ Ĭƪ Ìƈ
°¿ÄÒƃ òĳ Ƈġü
Ɔ ųÒƈ
Ƈ źƆ ĲÅÒ
Ƈ óƈ ĬƇ źƈ
Ɔ ħŽ ƇġĭƈĨïĺ
Ɔ õƆ ä
°·¶ÄÒƃ óĺóƈ ƆĉĩŽ ĜƆ Óƃ øĳ×Ƈ Đ
Ƈ íƆ ĬƆ ÓĬƪ Ìƈ
Ɔ Óƃ ĨĳŽ ĺÓ
Ɔ ĭƆ Öžƈ òīƈ
ƪ ĨĖÓ
Ƈ ƪ ħİÓ
°··ÄÒƃ òĲóƇ øƇ Ĳ
Ɔ ĤðƆ óƪ ü
Ɔ ųÒ
Ƈ ĝƪ ĤƆ Ĳ
Ɔ Øƃ óƆ ąŽ ĬƆ ħŽ İÓ
Ɔ Ħƈ ĳŽ ĻŽƆ ĤÒğƈ
Ƈ Ƈ ĜƆ ĳƆ ĘƆ
«Олар здері де м"таж бола тра жо"-жітіктерді, жетімдерді, тт"ындарды тама"тандырады. Олар “біз сендерді шынды7ында Алла&ты5
разылы7ы #шін тама"тандырамыз. Сендерден
(б2ан) бір си-сияпат, ал7ыс талап етпейміз. Бл
ссты аса ауыр к#ннен, оны келтірген Раббымыздан
"ор"амыз” дейді. Алла& оларды сол ауыр к#нні5
апатынан са"тайды. Олар7а жа"ынды", шатты"
ба7ыштайды» (Інсан 8-11).
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Адам баытты бол2анда инф* етуі о)ай. 9йткені осындай инф* м;лікті) арты2ынан берілгені ;шін
адамны) н*псісін аса к0п мазаламайды. Ал иыны таршылыта жомарт бола білу.
Хазіреті +ли W тамаша айтан:
«Д#ние зіде бар боланда бере біл! @йткені,
берумен ол бітпейді. Д#ние сенен бет б рса да бер!
@йткені, ол #немі т рмайды!»
Исарда, я2ни адамны) 0зіні) де мтаж бол2ан
н*рсесін инф* етуінде н*псісіні) арсы шы2у дауылдарына сабыр етіп, ризалы пен мойынсну, пидакештік
жасай білу деген м*селе бар. Бл *р жігітті) ісі емес, ер
жігітті) ісі. Бл мінезді паш ете білу рухани салматылы, ж;рек тазалы2ы ж*не рух сафты2ын а-жет етеді.
5р жасылыты) сауабы оны) иынды2ы де)гейінде. Бл жа2ынан исарды) сауабы да баса инф*тардан
;лкенірек. Сондытан Ха достары бл мінезді) рухани
табысын те)десіз олжа деп ба2ала2ан. Оны) ахіреттегі
баыт пен салтанатына жете білу ;шін бл ф*ни *лемде «кедейліктен "оры"пай» инф* ету арылы к0)іл
байлы2ына жеткен.
Ха досы Хазіреті Мулн андай тамаша айтан:
«Шынарды жапыраы тгілсе, Алла& оан жапырасыз да мір с#ру к#шін береді. Жомарттытан
олында баса м#лік алмаса, Алла&ты ж$рдемі сені
ая астында ездіреді ме?»
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Олай болса, исар – ауіпке бас тігіп бере алу, марм болуы, аш алуы м;мкін бола тра олында2ыны дін
бауырына тарту ете білу деген лылыты к0рсете білу.
Н*псіге аншалыты ауыр келсе де ж;зін тыржитпай,
к0)іл рахатымен инф* ете алу.

+Р НЫЫМЕТТЕН ИСАР
Исар тек аша мен м;лікке т*н пидакештік емес.
Алла< бізге не берсе, 0з рахатымыз бен пайдамызды
кері тастап, н*псімізді) сара)ды2ына ауызды салып,
шарт пен м;м-кіндіктерімізді инап, оны Алла< жолында
инф* ете алу. Я2ни, исар барлы материалды ж*не
рухани ны2меттерден, абілет пен к*сіп, 2ылымнан,
парасаттан «пидакештікпен» инф* жасай білу. Бл да
исарды) ж;ректе бір ерекшелік к;йіне келіуімен м;мкін.
М*селен, ран стазы «мені) не м;мкіндігім бар
дейсі), инф* етейін» демеуі керек. Керісінше, Алла<ты)
0зіне берген ран2а ызмет м;мкіндігін олжа деп
біліп, жеке тыны2у уаыттарынан да пидакештік жасап,
ызметін жал2астыруы керек. Бл жа2дайда ол да исар
иесі бол2ан болады.
5лемдер матанышы Хазіреті Пай2амбарымыз r
Тайфта Исламды насихатта2ан кезде тас боран етілді.
Біра онда бір лды) мсылман болуы Оны жбатты.
Бл ауыр, машаатты сапардан кейін тыныпай, ж*<илия
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ажылы2ына келген м;шрік рулар2а барды. Олар2а ауымыны) м;миндерге орлы жасап жатанын айтты.
«Мені ауымдарыа алып барыдар, сендерге насихат
айтайын» – дейді. Дінді тарату ;шін ;сті-;стіне т0нген
ауіптер мен азаптар2а т0зді. 9з рахаты мен демалысын
мытты. 9йткені аятта айтылады:

°½ÄÕŽ āĬÓ
Ɔ ĘƆ ÛƆ ĔŽ óƆ ĘƆ ÒðƆ Íƈ ĘƆ 
°¾ÄÕŽ ĔƆ òÓŽ ĘƆ ğƆ Öžƈ òĵƆ
Ɔ ĤÌƈ ĲƆ
«Олай болса, бір істі бітіргенде дереу бас"а іске
кіріс жне жал7ыз Раббы5а ж нел!» (Инширах, 7-8).
Алла< жолында жасалатын сансыз к;ш-жігер ;шін
рахатымызды тастау 0темімен пидакештік жасай алса,
дай аласа, біз де исар иесі боламыз.
АЛЛА' ЕЛШІСІ

r

мен

САХАБАЛАРЫНЫF ИСАРЫ
5рбір м*селедегідей исарда2ы е) к0ркем ;лгіміз
– Хазіреті Пай2амбар Мырзамыз r ж*не Оны) пай2амбарлы т*рбиесінен т*лім ал2ан ардаты сахабалар.
Алла< Елшісі r 0зінен бір н*рсе сра2анда ешкімді бос жібермеген. Сол кезде беретін еш н*рсесі болмаса
да міндетті т;рде бір м;мкіндік тауып, инф*тан р
алмайтын. Бір к;ні бір мтаж адам келіп, бір н*рсе
срады. Алла< Елшісі r:
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«Жанымда саан бере алатын ешандай затым
жо, бар да мені атымнан сатып ал, д#ние-м#лік
келгенде теймін» – дейді.
Мны естіген Хазіреті Омар W:
«О, Алла< Елшісі! Жаны)да бар болса берерсі), жо болса, Алла< сені к;ші) жетпейтін н*рсемен
міндеттемеген» – дейді.
Хазіреті Пай2амбар2а r Хазіреті Омарды) бл
с0зі намайды. 5нсарды) бірі:
«5ке-шешем са2ан пида болсын, ей, Алла< Елшісі!
Бер! Аршты) Иесі (Алла<) азайтады деп орыпа!» –
дейді.
Бл сахабаны) с0здері Пай2амбарымыз2а найды.
К;лімсіреп:
«Мен де осылай $мір етілдім» – деді (Х*йс*ми, 10, 242).
Я2ни, Пай2амбарымыз r арыз алып инф* ете
алатындай жомарт болатын. Оны) басаларды ойлауда2ы бл аыл жетпес н*зіктік пен сыпайылы2ы біздер
;мметі ;шін нендей к0ркем іс-*рекет ;лгісі!
Алла< Елшісіне r с;т алып келгенде оны алдымен кедей сахабалар Асхаб;с-Сффа2а сынатын. Сахабалары аш бол2анда 0зін тойдыруды ойламайтын.
9йткені Оны) назарында инф* пен пидакештік л*ззаты сезіле алатын барлы л*ззаттардан жо2ары еді.
256

ИСАР

Аын Пай2амбарымызды)
ша бейнелейді:

r бл исар к;йін тама-

«Біреу Сені жомарттыта б лттара сатса,
мадаында ателескен болады. @йткені б лттар
бергенде жылайды, ал Сен бергенде к#лімдейсі».
Хазіреті Пай2амбар Мырзамыз r мен 5бу Б*кір
W айтыс бол2анда Хазіреті Айша c анамызды)

б0лмесіне жерленген еді. Хазіреті Айша анамыз б0лмесінде ал2ан бір адамды жерге 0зіні) жерленуін
ала2ан еді. Біра Хазіреті Омар W анжарланып
ауыр жаралан2анда, сол жерді) 0зіне берілуі ;шін лын
Хазіреті Айша c анамыз2а 0тінішін жеткізу ;шін жібереді. Хазіреті Айша c анамыз 0з орнынан бас тартып, ол жерді Хазіреті Омар2а Wсыйлайды.

Хазіреті Айша c анамызды) аузы берік бол2ан
бір к;ні кедейді) бірі келіп, жейтін бір н*рсе срайды.
Хазіреті Айша анамыз ;йінде кешке ауыз ашатын бір
тілім наннан баса еш н*рсе жо болатын. ызметшісіне
нанды беруін бйырады, ызметшісі арсылы танытса
да Хазіреті Айша анамыз табандылы танытып, нанды
бергізеді. Кеш бол2анда біреу Хазіреті Айша анамызды) ;йіне бір жілік піскен ой етін жібереді. Хазіреті
Айша анамыз ызметшісін шаырып:
«Ал, же, бл сені) (беруге има2ан) наны)нан д*мдірек!» – дейді (Муатта, Садаа, 5).
9йткені олар Алла<ты) лынан жомарт ж*не
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ыыласпен инф* еткен лын иын жа2дайда алдырмайтынын жасы білетін. Аятта айтылады:
«Жа"сылы""а не жмсаса5дар, Алла& оны5 орнына бас"асын береді...» (С*б*, 39).
Міне, бл рухани сауданы) жо2ары табысын білген
м;миндерде инф* ету ;лкен л*ззат к;йіне келген.
Хазіреті Мулн тамаша айтан:
«Мата сатушы адам олындаы матаны кбірек
аша т#сіретінін крсе, ол матаа деген с#йіспеншілігі ше бастайды. Оны дереу сатысы келеді. Біра
матасыны кбірек аша т#сіретінін крмесе, оан
байланып, олынан шыарысы келмейді».
«М#лік садаа берумен еш азаймайды. Керісінше,
жасылытар жасау м#лікті зая болудан орайды!»
Сахабалардан Жбир W *нсарлытарды) м;<*жір
бауырларына деген исарларын былай баяндайды:
«2нсарлар  рмаларын жинап, оны екіге бледі.
Бір жаына кп, екінші жаына аз  рма оятын.
Кейін аз болан тарапты астына  рма б татарын
ойып, сол жаты кп етіп крсетіп м#&$жірлерге:
«4айсысын тадайсыдар, алыдар!» – дейді. Олар
да кп крінген #лкен жиын $нсар бауырларымыза алсын деп ойлап, аз крінген жиынды алатын.
Осылай  рманы кбі таы да м#&$жірлерге тие258
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тін. 2нсарлар да осылай аз блікті здеріне алуын
амтамасыз еткен болатын...» (Х*йс*ми, 10, 40).
Исарды) рухани л*ззатын тата білу ;шін паш етілген андай н*зік амал!... Материалды ж*не ф*ни
пайдаларды кері ойып оятындай лы пидакештік пен
бауырласты к;йі...
Сахабаларды) бірі +бу Jбйд бин Жррах *скер
басы бол2анда ш0лде 0зіне суы су мен жа)а пісірілген
нан алып келгенде: «5скерімде блар бар ма?» – деп
сра2ан ж*не мны) 0зі ;шін ерекше алдыртыл2анын
естігенде, ол та2ам2а ол тигізбеген. «5скерім не жеп
жатса, ма2ан да соны алып келі)дер» – деген. 9йткені
ол аса сахаба да «алдымен зім» емес, «алдымен дін
бауырым» дейтіндерден еді.
Бір кедей Хазіреті Пай7амбар r Мырзамыз7а
келіп аш екенін айтты. Хазіреті Пай2амбарымыз r
*йелдеріне хабар жолдап, жейтін н*рселер сратты. Біра барлы *йелдерінен бірдей жауап келді:
«Алла<а ант етейін, ;йде судан баса еш н*рсе жо!»
Бдан кейін Хазіреті Пай2амбарымыз r сахабаларына арап, бл адамды кімні) она ете алатынын
срайды. 5нсарлытарды) біреуі трып:
«Мен она етемін!» – деді де, ол кедейді ;йіне алып кетті. Алайда, ;йінде тек балаларына 2ана
жететіндей аз та2ам бар болатын. 5йеліне:
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«Балаларды) к0)ілін аулай тр. она2ымыз келгенде шамды с0ндір. Дастархан басында біз де жеп
отыр2андай болайы» – деді.
Барлы2ы бірге дастархан2а отырады. она арнын жасылап тойдырып алады. Та)ерте) ;й иесі
Алла< Елшісіні) жанына барады. Оны к0рген Хазіреті
Пай2амбар r:
«Б л кеште онатарыа тарту жасаандары
#шін Алла& сендерге те разы болды» дейді (Бхари,
М*н*иб;л-5нсар, 10, Т*фсир, 59/ 6).

ХА2 ДОСТАРЫНЫF ИСАРЫ
Алла< Елшісіні) мінезін бойларына дарытан
Ха достары да тура сахабалар сияты анша рет исар
;лгілерін к0рсеткен! Сондай Ха достарыны) бірін
Антакиялы +бул-Хасан былай айтып берген:
«Бірде отыздан аса адам Рей аласы ма)ында2ы
бір ауылда жиналды. Нандары оларды) б*ріне жетпейтіндей санаулы 2ана болатын. Нанды б0ліп, шыраты
б*се)детіп, тамаа отырды.
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Біраз уаыттан кейін дастарханды жинау ;шін
шам жан2анда нан сол к;йі тр2анын к0рді. 9йткені
дастархан басында2ы *р адам бауырын 0зінен арты
к0ріп, ешкім наннан жемеген еді» (Ихия, 3, 572).
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Міне, басаны) амын ойла2ан м;миндерді) к0)іл
ке)дігі! «Алдымен мен» орнына «алдымен ол» дей
білу ;лігісі!
Бл к0ркем мінезді) 2ибрат толы мысалдарыны) бірі
Хазіреті Дуіт Таи2а атысты:
ызметін орындап ж;рген ш*кірті бір к;ні о2ан:
«Аз2ана ет пісіріп едім, 0тінем, алы)ыз?» – деді.
стазы ;ндемеді. Ол етті алып келді. Біра Д*уіт Таи
алдына ойыл2ан етке арап:
«П*ленше жетімдерді) жа2дайлары алай, лым?» –
деп срады.
Ш*кірті жа2дайларыны) аса жасы емес екендігін
айтпашы боп:
«9зі)із білетіндей, тасыр!» – деді.
Ол ;лкен Ха досы:
«Олай болса, бл етті солар2а алып бар!» – деді.
5зірлеген тартуды стазыны) жегенін ала2ан
ш*кірт:
«Мырзам, сіз де за уаыттан бері ет жемеді)із...» –
деп табандылы таныта бастады. Біра Д*уіт Таи абыл
алмай:
«лым! Бл етті мен жесем, аз уаыттан кейін сырта
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шы2ып кетеді. Ал жетімдер жесе, м*)гі алу ;шін лы
Арша шы2ады!» – деді.
Ха досы Jбйдлла& Ахрар Хазірет былай дейді:
«Бір к;ні базар2а бардым. Бір адам жаныма келіп,
аш екенін айтты. Біра кедей едім. Ол кезде ешбір
м;мкіндігім жо еді. Тек ескі, тозы2ы жеткен с*лдем бар
еді. Ол аш адамды ертіп, бір асхана2а бардым.
Аспаз2а:
«Мына с*лдемді ал. Ескірген, біра таза. Ыдыстары)ды р2атарсы). Тек б2ан 0тем ретінде мына аш
адамды той2ызасы) ба?» – дедім
Аспаз кедейге тама берді, с*лдемді ма2ан кері
айтарып берді. Біра с0з бергендіктен кері алмадым.
9зім де аш к;йде кедей той2анша к;тіп отырдым»
(Хадаил-У*рдия, 651).
б*йдлла< Ахрар кейін ;лкен байлыа ие болды.
Егістігінде мы)да2ан адам жмыс істейтін. Хазірет сол
кездегі жа2дайын былай т;сіндіреді:
«Самарандта М*ул*н* тбддин медресесіндегі
т0рт науасты) ызметін 0з мойныма алдым. Аурулары
л2айып, жатын орындарын тез кірлететін. Мен оларды
олыммен жуып, киімдерін кигізетінмін. немі ызмет
еткенім ;шін аурулары ма2ан да ж2ып кетті де, мен де
жатаа т;стім. Біра сонда да су алып келіп, ауруларды)
астын тазалап, киімдерін жуа бердім» (Хадаил-У*рдия, 653).
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б*йдлла< Ахрарды) жа2дайы андай 2ибратты!
Хазірет аласа ие бол2ан байлы2ымен 0зі абыржымайа бл ызметін басалар2а да жасата алар еді. Біра
исар ізгілігінен марм алмау ;шін жеке рахатты2ынан
пидакештік танытып, бас тартты.
Аббас ибн Д&кан айтады:
«Білген адамдарым арасында д#ниеге келгені сияты айтыс болан жалыз адам Бишр ибн Харис.
Ол д#ниеге жалааш келді, жалааш кетті. @лім
тсегінде жатанда біреу келіп одан бір н$рсе с рады.
Ол кезде оны #стіндегі кйлегінен баса еш н$рсе жо
болатын. Оны да шешіп, кедейге берді. Баса біреуге
арыз берді. Сол к#йі, кйлегі де болмай айтыс болды.
Кйлексіз келді, кйлексіз кетті».
Алла< жолында2ы ызметтерде ма)ызды бол2аны
ызметті ешкім жасама2анда оны орындап, ешкімі жоа ешкім ие болма2анда о2ан ие бола білу. «Ха достары ешкім кірмеген д#кендерде сауда-сатты жасайды» деген анатты с0зді) сырына аны болу деген де
осы. Ешкім беруге има2ан н*рселерге пидакештік жасай
білу. Бл пидакештік жаннан болсада...
ИСАРДЫF ШЫFЫ –
ЖАННАН ИСАР
Исар – діни к;ш жігерді) биік шы)ы. Алла< пен
Расулыны) махаббатын барлы ф*ни алаулардан
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жо2ары стай білу. Бл ;шін Хазіреті Пай7амбар
Хазіреті Омар арылы барлы ;мметіне:

r

«Мені жанынан да кбірек с#ймейінше к$міл
м#мин бола алмайсы» – деген (Бхари, 5йм*н, 3).
Хазіреті Омар W да Алла< пен Елшісіне деген
махаббатынны) 0темін жанымен 0теп, ш*<ид болып,
Раббысына ауышты.
Ил*<и 2ашыты шынайы пидакештікті талап етеді. О2ан ф*ни с;йіспеншіліктерден бас тартумен ол
жеткізіледі. >ашыты пен с;йіспеншілікті) таразысы –
пидашылды. Адам е) ;лкен 0темді с;йіспеншіліктері
;шін 0тейді. 9йткені *ркім с;йгені ;шін с;йіспеншілігі де)гейінде пидакештікке барады. >ашыты пен
с;йіспеншілік кемелділікке жеткенде с;йілгені ;шін
к0рсетілген пидакештік де шы)2а жетеді. Сол кезде
иындытар да баыт к;йіне келеді.
Имандылыты осындай 2ашытыпен стан2андар
жандарын да пида етуден тайынбайды. Алла< Елшісі r
<ижрат ететін т;ні ;йін дшпандары оршау2а ал2анда
т0сегіне Хазіреті +лиді жатызып, ;йінен шы2ып кетеді. Хазіреті 5ли W 0ліммен бетпе-бет келсе де орыпай, Хазіреті Пай2амбарды) r т0сегіне жатты.
Исарды) шы)ында2ы м;миндер жайында аятта
былай дейді:

264

ƈ ž ÚÓ
ƈ ĄƆ óŽ ĨÅÓ
ųÒ
ƈ ĭĤÒ
ƪ īƈƆ ĨĲƆ
Ɔ ĕƈƆ ÝÖÒ
Ɔ öÓ
Ɔ Ĩ
Ž įƇ ùƆ ęŽ ĬƆ ĸóƈ ýŽ ĺī
Ƈ ž ĲƆ
îƈ Ó×Ɔ ƈđŽĤÓÖƈ ĖĲ
Ƅ ÊƇ ò
Ɔ ųÒ

ИСАР

«Адамдар арасында мынандайы да бар, ол
Алла&ты5 разылы7ын "алап, з жанын сатады
(Алла< жолында рбан етеді)32 . Алла& "лдарына
ас"ан мейірбан» (Баара, 207).
Хазіреті Мулн да бл к;йді тамаша баяндайды:
«Жаннан да #стем н$рсе болмайынша жан #стем.
Біра, жаннан  нды н$рсе ола т#скенде, жанны
аты да еске келмейді. М#лік пен жан ар сияты
еріп кетеді. Олар Алла& жолында ж мсалса, Алла&
оларды алушы болады. 4 ранда: «Алла& ж$ннатпен
м#миндерді малдары мен жандарын сатып алды» –
делінген» (Т*убе, 111).
Ататы тасаввуф жауы лам Халил барлы сопы
2алымдарына арсы дшпан станымына ие болатын.
Ол ішінде +бул Хсайн н-Нури бол2ан бір топ сопыны ттындатып, мемлекет орталы2ына ж0нелтті.
Шы2арыл2ан ;кіммен дар2а асу шешімі беріледі.
Жендет сопылардан біріні) мойнына ылышымен
рар с*тте 5бул Хсайн 0з еркімен ал2а шыанда, халы
бл іске та) алады. Жендет:
32. 9з жанын Алла< жолында рбан етіп, м*)гілік азаптан тылады да,
с0йтіп 0з жанын Алла<тан сатып ал2андай болады. Бл аят С;<*йб б. Синан *р-Руми, Аммар б. Ясир, оны) ата-анасы С;мейе мен Ясир, Біл*л, 5бу
З*р >ыфари, Хаббаб б. 5р*т ж*не Хуайтыбты) лы Абис хаында т;скен.
С;<*йб м;шріктерді) азабынан, жапасынан М*дина2а <ижрат етіп, Меккедегі барлы мал-м;лкін бостанды2ыны) т0лемі ретінде м;шріктерге алдыр2ан
болатын. 5бу З*р мен Хаббаб кашып тыл2ан еді (Рази; Ибн К*сир, 1, 360361; Ха діні ран тілі; Чантай; Хижази, Т*фсир;л Фран; ара)ыз, Т*убе
с;ресі, 111 аят).
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«Ей, м*рт! Сен ал2а мтылды), біра бл ылыш
айтарлытай *уестенетін н*рсе емес. 5зірше сені) кезегі) келген жо, неге асы2асы)?» – деді.
5бул Хсайн:
«Мені) жолым исар жолы. Е) нды н*рсе де жан,
0мір. Мына бірнеше демдік уаытымды бауырларым
біраз 0мір с;рсін деп пида етуді алаймын. 9йткені
д;ниедегі бір дем алардай уаыт біз ;шін ахіреттегі мы)
жылдан да абзал. Себебі бл жер Алла< ризалы2ын алу
орны, ол жер болса Алла<а жаын болу орны. Алла<а
жаындыа ызметпен ол жеткізіледі. Осы ;шін мына
бірнеше демімді достарыма пида етемін» – деді33.
Мал-м#лік пен жан, рпа" адам к0п *уестенетін
ж*не олардан бас тарту 0те ауыр ны2меттер. Бл ;ш
м*селеде берілетін сынатар да е) иын сынатар. Алла<
аншама лдарын бл м*селелерде ауыр сынатар2а т;сірді! С0йтіп лдыта2ы шынайылы де)гейін
сына2ан.
Хазіреті Ибра<им u бл ;ш м*селедегі сынаты
Алла<ты) сыйымен 0тіп, Хаа Халил, я2ни дос бол2ан.
Ол кедейліктен орыпай барлы м;лкін инф* етті.
Т*ухид к;ресінде к0зін апай Н*мрудты) *мірімен
ота атылды, 0стіп керек кезде жанын да Раббысына
сына алатынын к0рсетті. Адам баласы ;шін е) ауыр
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сына2ыны) бірі ретіндегі рпа м*селесінде де Алла<а
ба2ынып, О2ан берілгенін к0рсете алды.
Бала – рпаты) жал2асуы ретінде адамны) жаратылысында2ы жасырын м*)гілік алауыны) бір т;рі.
Бл ;шін адам баласы баласына 0те штар бол2ан. Бала
*ке-шешені) жал2асуы.
лы Исмайлды Алла<а рбан етуі *мір етілген
Ибра<им u сынаты) е) ауырына тап болды. 5рі
0зіні), *рі лы Исмайлды) аыл2а сыймас ризалы
пен берілуіні) д;ниедегі сыйы ретінде Ж*бірейіл u
Алла<ты) *мірімен ж*ннаттан бір ошар т;сірді.
Бл жанкештілікті) естелігі ретінде ияметке дейін
жал2асатын барлы иман рпа2ына лшылы ретінде
сыйланды.
Сондытан рбан лшылы2ында2ы негізгі масат
– керек бол2анда Алла< ;шін жанынан да пидакештік к0рсе-тетіні туралы лды) Раббысына с0з беруі.
Сонымен атар рбан – тауа сына2ынан 0те алу,
Алла<а ба2ыну ж*не берілуімізді д*лелдеу. Аятта
рбандар жайында:

Ɔ ƪ ƆĢÓĭƆ ĺīƆ
ÓİƆ ÊÓ
Ƈ ĨƈƆ îźƆ ĲÓ
Ɔ ıƆ Ĩĳ
Ƈ éƇƇ ĤųÒ
Ɔ Ĥ
ħŽ ƇġĭƈĨĴĳƆ ĝŽ ÝĤÒ
ƪ įƇƇ ĤÓĭƆ ĺī
Ɔ ƈġƆĤĲƆ
«Оларды5 еттері де, "андары да Алла&"а жетпейді. Біра" О7ан сендерді5 та"уалы"тары5 7ана
жетеді...» – делінген (Хаж, 37).
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Хазіреті Мулн жан арылы исарды) ізгілігін
тамаша т;сіндірген:
«Хазіреті Пайамбар Мырзамыз айтады:
Екі періште #немі алап т рады: «Уа, Раббым!
Кедейлерді м таждыын амтамасыз ететін жомарттарды тойдыр, оларды берген $р тегесіне ж#з
мы теге сыйла!»
Ал, жанын бергенге, мойнын сынып Жаратушыа  рбан болана... Ол адам Хазіреті Исмайл сияты
мойнын сынан, Алла& жолында  рбан болуа
$зірленген. Біра, Алла& ол мойынды кестірмейді.
Сен Алла& ризалыы #шін нан берсе, саан да
нан береді. Алла& #шін жаныды берсе, саан жан
сыйлайды.
Алла&ты жомарттыын кргенде, алай жаныды имайсы? Жаны #шін алай ам жер еді?
@зенні жаасында т рып суды имаан адам зенді
крмеген араы адам».
ИСАРДЫF ТАМАША БЕРЕКЕТІ
Жанынан айырып исармен берілген бір те)ге ж;з
мы)да2ан те)гелік садаадан жо2ары. Мны мына бір
хадис тамаша т;сіндіреді:
Бір к;ні Алла< Елшісі r:
268

ИСАР

«Бір дир&ам ж#з мы дир&амнан озды (арты
болды)» – деді.
Сахабалар:
«Бл алай болды?» – деп сра2анда, Алла< Елшісі
r мына жауапты берді:
«Бір адамны екі дир&амы бар еді. Б ларды е
жасысын (яни жартысын) инф$ етті. Екіншісі
(болса, те бай біреу болатын. Ол да) м#лкіні жанына барып, м#лкінен ж#з мы дир&ам шыарды. Оны
инф$ етті» (Н*с*и, Зекет, 49).
Демек, инф* етілген м;лікті) м0лшерінен инф*
еткен адамны) пидакештік де)гейі ма)ызды. Олай
болса, шын байлы – м;лікті) к0птігінде емес, к0)іл
тоты2ында. Шынайы жомартты – м;мкіндіктерін
инап, пидакештікпен инф* жасау.
С&л ибн Абдлла& т-Т#стери айтады:
Хазіреті Мса u Алла<а:
«О, Раббым! Ма2ан Мхаммед r пен ;мметіні)
кейбіреулеріні) ж*ннатта2ы орындарын к0рсет» – деп
жалбарынды.
Алла<тан мынадай ;н келді:
«Ей, Мса! Сен б2ан к;ш жеткізе алмайсы).
Біра мен оларды) ;лкен д*режелеріні) бірін са2ан
к0рсетейін. Бл д*режемен оны сенен ж*не барлы
малаттан ;стем еттім»
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Кейін М*л*кут *лемінен о2ан бір есік ашылады.
Оны) орныны) нры мен Алла<пен бол2ан жаынды2ын к0ргенде, есінен танып ала жаздайды. Хазіреті
Мса u оны) алай бл д*режеге жеткенін срайды.
Алла< Та2ала:
«Оны) к0рсеткен жо2ары мінезі ;шін» – дейді.
Хазіреті Мса u бл мінезді) не екенін сра2анда, Алла< Та2ала:
«Исар, яни басаны м тажын з ажетінен
арты кру. Б л мінезбен кім маан келсе, мен оны
есепке тартуа яламын ж$не оны ж$ннатта ай
жерді аласа, сонда т рататамын!» – дейді (Ихия,
3, 570-571).
5лбетте, мндай шы)дар2а жету *ркімні) еншісі
емес. Тек ол 0ріске аншалыты жаындай алса, соншалыты нды н*сіптер аларымыз аиат.
мытпайы, Исламны) шырайлы келбетін барлы
с*німен паш ететін исар мінезі ба2ытында басатын е)
кішкене адамымыз, б*лкім, біз ;шін м*)гі табыс есігі
болар.
Ж*не де хадисте:
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«Кршісі аш болып, зі то жатан м#мин емес»
делініп (Хаким, 2, 15), бізді) жауапкершілігімізді) ;лкендігі есімізге салынады. Бір м;шені) ауруын барлы
денеміз алай сезсе, барлы мсылмандар да дін бауырларыны) к;йзелісін ж;ректерімен солай сезе білуі керек.
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Олай болса, біз де е) жаынымыздан бастап, сонау
Африкада2ы, Ачедегі, ысасы д;ниені) т0рт брышында2ы дін бауырларымызды) к;йзелісін тере) сезінуге м*жб;рміз.
Алла& мірімізді ба"ыт 7асырынан, Ха" достарыны5 рухани ауасынан келген мейірім самалдарымен лззаттандырсын! Д#ниені5 т рт тарапында7ы м"таж бен лсіз дін бауырларымыз #шін
жасайтын пидакештіктерімізді5 ждан ба"ытын
ахіреттегі м5гі мейрамны5 осы д#ниедегі ба"ыт
к рінісі етсін!
+мин...
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ėıŕłŌļŌŕŕııłŌœń
Раббымыз: « óƈ åŽ ęƆ ĤŽ ÒĲƆ Шапаққа ант
етемін» дейді және әр шапақ уақытында
өмір күнтізбесінен бізге жаңа күн ашады.
Бұл өмір парағын қалай толтырамыз?
Қаншалықты өзіміз үшін тырысамыз,
қаншалықты мейірбан болып мақрұм мен
жалғыздардың жанынан табыламыз?
Кирамән Кәтібин періштелері бүгінгі
қиямет дәптеріне нелер жазады? Міне,
мүминнің бұл ақиқаттарды жұмсақ
жүрекпен есепке ала отырып, уақытын ең
қайырлы істерге жұмсауы керек.

ЖА2СЫЛЫ22А АСЫУ

Алла< Аср с;ресінде «заман7а» ант ете отырып,
назарымызды 0мірімізді) сапасына аударуымызды алайды.
Заман екі ж;зді пыша сияты. Кітап пен С;ннетті)
руханияты ішінде олданылса ж*нната жетуге себепші
болады. Б2ан арама-айшы н*псісіне л бол2андар
;шін а2ып кеткен сел сияты, бл селді) ішінде ж;зген
арапайым д;)ке болмауы керек.
9тіп кеткен заманды кері айтару м;мкін емес.
Заман айтып оралмайды, арыз2а алынып берілмейді,
сатып алынбайды. Адам барлы болмысын пида етсе,
ажал иегіні) уаытын бір мезетке де жаындата, не
кешіктіре алмайды.
М*)гі *лемні) дайынды дастарханы бол2ан д;ние
0мірі ыса мерзімде ие бол2ан азына сияты. Сондытан 0мір ны2метіні) адірін біліп, оны лайыты т;рде
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пайдалану ажет. Бл ны2метті 0ткізіп алуды) орнын
толтыру м;мкін емес. Заманды еш бітпейтіндей сияты
н*псілік алаулар арасында елеусіз жмсау ж*не лды міндеттеріне немрайды арап кешіктіру со)2ы
демде жойып жіберуші бір 0кініш себебі болады.
Бесік пен табыт арасында2ы ай2ы мен уаныша
толы мына бейне бір тар 0ткел сияты 0мір дегеніміз
алып-берген демдерді) жиынты2ынан трады. Оны)
саны лдар2а бейм*лім, Алла<а м*лім бл демдерді)
атты ойландыратыны – *рине, «со57ы дем».
Со)2ы дем – со)ына жеткен д;ние 0мірі мен жа)адан басталатын *лемні) то2ысу орны. Ол 0те атты
ж*не срапыл 0ткел. Сезім иесі *р м;мин сол 0ткелді
тере) ойлап, *рбір к;йін осы жол2а сай т;зету к;ш-жігері
ішінде болуы керек.
9мір сахнасыны) со)2ы пердесі бол2ан дем *ркімні) 0з со)ын ша2ылыстыратын, буланба2ан, таза
айна сияты. Адам баласы 0зін е) наты т;рде со)2ы
дем айнасынан таниды. 9те нды заман б0ліктері
бол2ан демдерімізді бл 0ткінші топыра ;стінде бітірер
кезде ил*<и таспаларда *рашан жазылып ж;ргенін
мытпауымыз керек. Толтыр2ан 0мір таспасын бір к;ні
ƈ ÈŽ óĜŽ Èƈ Кітабы5ды о"ы!» – *мірімен бізге к0рсе« ğƆ ÖÓƆ ÝƆ Ġ
Ɔ
теді. Сол кезде 0зімізді наты танимыз.
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Со)2ы демімізді) уаыты бейм*лім бол2андытан
бізді м*)гі 0мірде тылу2а жеткізетін бір есепке
дайынды ;шін к;н – б;гін. Ахірет азы2ымызды)
ауымы делінген салих амал ;шін дем осы дем.

ЖАСЫЛЫА АСЫ>У

Хадистерде ны2меттерімізге *йтеуір бір есепке тартылатынымыз еске салынып, ол ны2меттер жайында
бейамдытан са болуымыз былай баяндал2ан:
«4иямет к#ні ешбір  л мірін айда ткізгені,
білімімен андай істер жасааны, д#ние м#лкін айдан
тауып, айда ж мсааны с ралмай, т ран орнынан
имылдай алмайды» (Термези, иямет, 1).
«Бес н$рсе келмей т рып, бес н$рсені олжа
деп біл: арттыынан б рын жастыыды, ауруынан б рын саулыыды, кедейлігінен б рын
байлыыды, олы бос емес уаыттарынан б рын
бос уаыттарыды ж$не лімінен б рын міріді!»
(Бхари;Термези, З;<д, 25).
САДА2АА АСЫУДЫF
МАFЫЗДЫЛЫЫ
Хазіреті Пай2амбар r жасылыа асы2уды) ма)ыздылы2ын 0з 0мірінде ;лгі к0рсеткен сансыз ізгіліктермен баян еткен. Бларды) бірін J"б бин Харис
W былай жеткізеді:
«Бірде Хазіреті Пай2амбарымызды) r артында
екінті намазын оыдым. Алла< Елшісі r с*лем беріп,
намазды бітірді де асы2ыс орнынан трды. Асы2ыс
*йелдеріні) біріні) б0лмесіне барды. Жама2ат Оны)
бл арпалысына абыржыды. 5лем матанышы Пай2амбарымыз r аз уаыттан кейін оралды. Бл арпалысына сахабаларыны) та) ал2анын к0ріп, былай деді:
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«Блмемізде біраз алтын (не к#міс) бар екені
есіме т#сті. Мен жасылыа асыып, шет алмайын
деп, дереу таратылуын $мір еттім» (Бхари, Азан, 158;
*л-Амал фис-салат, 18; Н*с*и, С*<у, 104).
Баса бір хадисте былай делінген:
«Садаа беруге асыыдар. @йткені, апат садааны алдынан те алмайды» (Х*йс*ми, М*жм*;з-З*у*ид,
ІІІ, 110).
Намазды) абзалды2ы алай ал2аш уаытында
болса, инф*ты) абзалды2ы да кешіктірілмей, ал2аш
м;мкіндікте жасауда. Бл пай2амбари мінез е) к0п
пай2амбар мрагері Ха досы, 2алымдар мен арифтерді)
0мірінде к0рініс тапан.
Хасан Басри Хазіретті) мына ои2асы бл аиатты) 2ибрат толы мысалы:
Бір сопы Хасан Басридан бір н*рсе срайды.
Ол дереу трып, к0йлегін шешеді де, сопы2а береді.
Онда2ылар :
«Ей, Хасан! йі)е барып, сонда бір н*рселер бермеді) бе?» – дейді.
Хасан Басри былай деп жауап береді:
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«Бірде бір мтаж мешітке келді де, «Ашпын!» –
деді. Біз бейамды танытып, дереу та2ам бермедік.
Оны мешітте алдырып, ;йімізге кеттік. Та) намазына
келгенімізде, бейшара айтыс болыпты. 5рлеп, жерледік.

ЖАСЫЛЫА АСЫ>У

Ерте)іне яаза, я2ни жартылай ояу мен йы арасында2ы к;йде рухани к0рініс ретінде ол міскінді ора2ан
кебінні) михрабта тр2анын ж*не ;стінде «Кебіндері)ді
алы)дар! Алла< абыл етпеді!» – деген жазуын к0рдім.
Сол к;ні: «Бдан кейін бір мтажды к0рсем, оны
к;ттірмеймін» – деп ант еттім»34.
Міне, Алла< кей аиаттарды *улие лдарына
*деттен тыс пішіндерде к0рсетеді. Осылай к0)ілдерде
тере) *сер тудырып, ол м*селелер адамдарды к0ркем
ба2ыта жетелейді. Бл ои2аны) т;сінігі – жасылыты) абыройы мен ны кешіктірілмей уаытында
жасалуында.
А2ТЫ2 ДЕМНЕН ИБРАТТЫ КРІНІС
Раби7 ибн Хйсм рахм*тлла<и ал*й<и салих
амалдарды кешіктірген, н*псісі арылма2ан адамны) аты деміндегі 0кінішті к;йін былай т;сіндіреді:
«Адам лмей т рып, неге $уес болса, жанын
сол баытта тапсырады. Бір м$рте жан азабымен
иналан бір адамны жанында болдым. Мен: «Л$
Ил$&$ Иллалла&!» – деп есіне салмайынша, ол аша
санаандай саусатарымен есептеп жатты».
Я2ни адам к0біне «кейін істеймін» деп кешіктірген
34. Дарир Мстафа Ефенди, Юз хадис, юз хикая, аудармашылар: С. Йылдырым,
Н. Йылмаз, Ыстанбл, 2001, 157 бет.
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жасылытарын істеуге сол «кейіндерде» де о)ай м;мкіндік таба алмайды. Сондытан арифтер: «Ерте)
істеймін дегендер рдым2а кетті» деген аиатты)
даналы2ына жеткен. 9йткені ерте)і болмайтын к;н *р
мезетте келіп алуы м;мкін.
+бу '#райра W былай т;сіндіреді:
Хазіреті Пай7амбар7а r бір адам келіп ай
садааны) сауабыны) ;лкен екенін срайды.
Хазіреті Пай2амбар r былай деп жауап береді:
«К#ш-уатты кезіде денсаулыы орнында,
сарадыы #стінде, кедей болудан ам жемегенде
(не б ны арама-айшысы) кбірек бай болуды
алааныда берген садааны сауабы кбірек. (Б л
істі) жан алыма келіп те: «П$ленге мынанша,
п$леншеге мынанша» – деп алдырма. @йткені
ол м#лік негізінде мирасшылардан оныкі не м ныкі
болан» (Бхари, Зекет, 11).
Баса бір хадисте былай деген:
«Адамны (дені сау кезде) мірінде бір дир&$м
садаа бергені лім кезінде ж#з дир&$м садаа бергенінен $лдеайда арты» (5бу Д*уіт, 3/2866).
Шйх Са7ди бл аиаттардан аян ал2андай, былай
насихат айтады:
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Сені рухы #шін ешбір жасылы жасамайды. Алтынды, ныметті олыда боланда сен б#гін бер!
Сен лгеннен кейін олар олынан шыады, ие бола
алмайсы!
Азыы о д#ниеге зі алып баран наыз ба-д$улетке кенелген адам. Арамды мені ойлап, басасы
емес тек з тырнаым ана асиды.
4андай азына бар болса да уысыа ой, беретін жерлерге бер! Бере алмаса, ертегі кініштен
бармаыды шайнайсы».
Шынымен-а д;ние-м;лікті уаыт бар кезде бермей, оны рухани т*рбиеден марм 0скен ж*не алай
жмсайтыны белгісіз мирасорлар2а алдыру ауыр ахірет есебін аралау болып табылады. Бл дрыс аыл
емес.
Сахабадан +бу Зр
айтады:

W даналыа толы насихатты

«Бір м#лікте #ш орта бар. Біріншісі – м#лік иесі,
яни сен. Екіншісі – тадыр. Ол жасылы па, апат
па $лде лім сияты жаманды па, алып кететінін
сенен с рамайды. Eшінші орта – мирасшы. Ол
да ертерек басыды жерге оюыды (яни луіді)
к#теді. @лгенде м#лкіді алып кетеді, сен де есебін
бересі. Егер к#ші жетсе, сен б л #ш ортаты е
$лсізі болма!...» (5бу Найм, Хилия, І, 163).
9лгенде т;ксіз алатын д*улетті адамдар – бір иял
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*лемі бол2ан д;ниеде 0зін бай есептеп, 0ліммен аиат
та)ы)да оян2андары)да олында уысында еш н*рсе
алма2анын к0рген м*)гілік мармдары. Негізінде, байлы ажалмен жо болмау. Керісінше, м*)гі д*улет пен
азына2а ол жеткізу.
Хазіреті Мулн айтады:
«Д#ние мірі бір т#стен т рады. Д#ниеде азына
иесі болу т#сінде азына тауып алуа сайды. Д#ние
м#лкі рпатан- рпаа тіп, д#ниеде ала береді».
«@лім періштесі бейам байды жанын аланда оны йысынан оятады. Ол адам шынында
иесі болмаан м#лік #шін д#ниеде шеккен иыншылытарына айран алып, а&ылап-#&ілейді, #лкен
кініште болады. Біра, іс бітті, б$рі бітті».
Топыра астына кіргеннен кейін кедейге не болса,
бай2а да сол болады. Онда кім не істесе, есесін алады.
Бл д;ниеден 0тіп кеткендер л болсын, падишах
болып кетсін, о2ан андай аржыларын алып барса, сол
болады. Ол жер – саба саба2ынан б0лінетін, бастарда
орлы болып ж;рген аятарды) ая астына т;сетін,
анша лды) слтан, анша слтанны) л болатын,
Алла< разылы2ына сай олданылма2ан д;ниелік шенні), м*нсап пен ататарды) 0з к;шінен айырылатын,
анша мармдарды) азына2а ауышып, анша бейам байларды) м*)гілікті) кедейі *рі махшар тіленшісі
болатын орын. Ол жер тек Алла<а берілген лдар мен
алб; с*лим (саф ж;рек) иелеріне 2ана пайдасы бар орын.
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Бл м*селеде марм Нежип Фазылды) мына
ескертуі аншалыты даналыа толы десе)ізші:
Nста зергер зі баса бір алта тіккіз!
Мазарда абылданатын аша айсы болса,
соны жина!
Алла<ты) д;ние 0мірінде адам баласын сына2ан е)
ауыр м*селелерде алдымен жан мен д;ние, мал-м;лік
пен бала келеді. Блар жасылыта олданылса ны2мет,
жамандыа олданылса асірет. 9йткені бізге нені)
жасы, нені) жаман екенін, нені) ны2мет, нені) орлы
екенін білдіретін тек дінні) ;ні 2ана.
Аятта былай айтыл2ан:
«Ей, иман келтіргендер! Д#ние-м#ліктері5 мен
балалары5 сендерді Алла&ты5 зікірінен шеттемесін. Кімде-кім олай жасаса, міне, солар кінішке
шыра7андарды5 тура здері. Сендерді5 бірі5е лім
келіп: «Ей, Раббым! Мені() 0мірімді) жа"ын бір
уа"ыт"а дейін кешіктірсе5 сада"а беріп, салихтардан
болсам!» – демей трып, сендерге рызы" етіп бергенімізден Алла& жолында жмса5дар!» (М;н*фиун,
9-10).
Д;ниені бейамдыпен 0ткізгендерді) к;йін аят
былай сипаттайды:
«Олар онда: «Ей, Раббымыз! 2айтеді бізді
бл жерден шы7ар(ып д;ниеге кері жібер) брын жаса7андарымызды5 орнына салих амалдар
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жасайы"!» – деп ай"ай салады. (Алла< олардан екі
н*рсе срайды) Біз сендерге ойланып, 7ибрат алатын
адам ойлайтынындай мір бермедік пе? Сендерге
ескертуші (пай2амбар) да келмеді ме? Олай болса,
таты5дар азапты! Залымдарды5 ешбір жрдемшісі
жо"» (Фатыр, 37).
Имам аззали Хазірет мынадай ке)ес береді:
«Ей, лым! Енді ойлан, айтыс болды ж$не
д#ниеге кері оралды. Ол обалжу к#йіді де ойла!
Олай болса, б#гін к#н$ істеп, бас ктеруге тырыспа
ж$не б л к#нні бір мезетін де боса ткізбе! @йткені $рбір дем  ны телмес нымет».
Демек, 0мір к;нтізбесінен ашыл2ан *р жа)а к;нді
бізге берілген жа)а бір ил*<и уаыт ретінде 2ынып,
жасылы істеуге асы2уымыз керек.
+РКІМ КІНЕДІ
Алла& Елшісі r біз, ;мметіне ескерту ретінде:
«4айтыс болып та кінбейтін ешкім жо» –
дейді.
«Ол 0кініш не? Ей, Алла< Елшісі?» – деп сра2анда:
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Я2ни, салих адамдар д;ниеде ие бол2ан ны2меттерді Алла< жолында не ;шін к0бірек жмсамады деген
0кініште болады. Бейамдарды) 0кініштерін баяндау2а
с0з *лсіз алады.
Хазіреті Б&л#л Дана:
«Жер астында е) к0п не? – сра2ына 0зі:
«9ліктерді) "*тте) мен ахылау-;хілеу" 0кініштері
бар» – деп жауап беруі аиатты) баяны.
Олай болса, біз де 0кініш к;ндері келмей трып,
Алла< ризалы2ына б0лейтін *р іске мтылу мен бос
н*рселермен уаытымызды 0ткізуден сатануымыз керек. 5р к;німізді со)2ы к;німіз сияты ояу к0)ілмен
0ткізіп, *сіресе, уаытымызды тиімді 0ткізуді) сезіміне
жетуіміз керек.
Алла< уаытты тиімді олдану м*селесінде к0біне
асіретте ал2ан лдарды) бл асіреттен тылып,
ил*<и сыйлар2а жетуі ;шін былай дейді:
«(Жасы) істі бітіргенде, дереу бас"а (жасылы)
іске кіріс! +р"ашан Раббы5а бет бр!» (Инширах, 7-8).
Я2ни, лшылы пен жасы істерді) бірі біткенде дереу келесісіне мтылу, андай да бір уаытты) лшылысыз, жасылытан аула к;йде 0туіне
м;мкіндік бермеу ажет.
Хазіреті Мулн тамаша айтан:
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«4 лшылытарды абыл болу белгілері – ол
 лшылытардан кейін дереу баса  лшылытара
кірісу, жасылытара бірінен кейін бірін істейтіндей
мтылу».
Ж*не де Мулнні) с0зімен:
«Ажал берілгенді алмай т рып, берілуі керек $р
н$рсені беру керек».
Аятта айтылады:
«Ей, м#миндер! Не сауда-сатты""а, не досты""а,
не болмаса шапа7ат тигізуге де (м;мкіндік табылмайтын иямет) к#ні келмей трып, здері5е ризы"
етіп бергендерімізден (Алла< жолына) жмса5дар.
Кпірлер залымдарды5 на" здері» (Баара, 254).
Алла< Елшісі де r былай дейді:
«Пайдалы істер жасауа асыыдар. @йткені,
жаын болашата ара т#некті т#ндер сияты
фитн$лер басып кетеді. Ол кезде адам м#мин болып
т#нейді, к$пір болып та аттырады, дінін кішкене
д#ниелікке сатады» (М;слим, Иман, 186; Термези, Фит*н, 30,
З;<д, 3).
Олай болса, м;мкіндік олда барда жасылыа
асы2ып, ахірет азы2ын жинау2а ден ою *р м;минні)
масаты болуы керек. Д;ниені) 0ткінші л*ззаты мен
уанышына, алдамшы сауытар2а алданбай, Бл д;ниедегі м;лік-байлы2ымызды) т;сімізде ол жеткізген
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азынадан еш айырмашылы2ы жо екенін мытпай,
аии ж*не м*)гі 0мірге дайындалу керек.
АДАМНЫF ШЫНАЙЫ М@ЛКІ
АХІРЕТКЕ ЖІБЕРГЕНІ
Хазіреті Пай7амбарымызды5 r отбасы бір ой
сойып, етін инф* еткен. Пай2амбарымыз ой етінен не
ал2анын сра2анда:
«Тек бір к;рек с;йегі 2ана алды» – дейді. Б2ан
Хазіреті Пай2амбарымыз r шынайы байлыты) не
екеніне тиісті пай2амбари к0зараспен былай деді:
«Бір к#рек с#йегінен басасыны барлыы біздікі
болды десеіз ше?» (Термези, иямет, 33).
Абдлла< ибн Шиххир W жеткізген:
«Бір к;ні Алла& Елшісі r Т*к*сур с;ресін оып
жатты. С;рені оып бітірген со) былай деді:
«Адам баласы м#лкім, м#лкім деп т рады. Ей,
адам баласы! Жеп бітірген, киіп ескірткен не садаа
етіп беріп сауап алу #шін зінен б рын (ахіретке)
жібергенінен баса м#лкі бар ма?» (М;слим, З;<д, 3-4).
Хазіреті Пай2амбар r баса бір хадисінде иямет
к;ніні) бір к0рінісін былай суреттейді:
«Алла& сендерді $райсыларымен тікелей
сйлеседі. Адам о жаына арайды да, ахіретке
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жолдаандарынан баса еш н$рсе кре алмайды. Сол
жаына арайды да, ахіретке жолдаандарынан баса
еш н$рсе кре алмайды. Алдына арайды да, алдынан
ж$&$ннамнан баса еш н$рсе кре алмайды. Олай
болса, енді (ешбір н$рсе жо болса да) бір  рманы
жартысымен де здеріді ж$&$ннам отынан орадар. Б ны да таба алмаандар жасы сз (сйлеп,
кіл баулап) зін орасын» (Бхари, Зекет, 9, 10; Риа, 31;
Т*ухид, 36).
Демек, адамны) жасылы пен жаманды атаулысынан ахіретте алдынан шы2атыны бл д;ниеде
жаса2андарыны) к0рінісі мен н*тижесі 2ана. Бл ;шін
лы Раббымыз біз, лдарын былай ескертеді:
«Ей, иман келтіргендер! Алла&тан "ор"ы5дар
жне ркім ерте5ге не даярла7анына "арасын!
Алла&тан "ор"ы5дар, шынында, Алла& жаса7андары5нан хабардар» (Хашр, 18).
Шйх Са7ди айтады:
«Аыл иесі адамдар мал-м#ліктерін о д#ниеге
барарда жандарында алып кететі. (Яни б л д#ниедегі
кезінде Алла& жолында инф$ етеді). Тек сарадар
ана асіретте алып, б л д#ниеде тастап кетеді».
САРАFДЫ2 ІНДЕТІНЕН 2ТЫЛ!
Сара)ды етіп инф*тан алыс болу – ахірет 0мірін
ауіпке тігу. Аят к*рим*да Раббымыз:
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«Мал-м#ліктері5ді Алла& жолында сарып
"ылы5дар. здері5ді з "олдары5мен "атерге
итермелеме5дер» (Баара, 195) деп, бізді, лдарын
ескерткен. Инф* етілмеген м;лік пен ны2меттер опасыз дос сияты, к;ні келіп 0мір аржысы біткенде ол
опасызды2ын к0рсетіп, иесін жал2ыз ж*не мтаж
к;йде тастап кетеді. М;лкі мен м;мкіншіліктерінен опа
к;ткендер оларды Алла< жолында инф* етіп, 0зін
к0ркем т;рде арсы алуы ахіретке 0зінен брын жіберуі
керек. Бл ;шін н*псіні) сара)ды2ынан ты-лу л*зім.
Аятта м*)гілік баыта жету ;шін сара)дыты
же)уді) аса з*ру іс екені былай баяндал2ан:
«... Кімде-кім нпсіні5 уестігі мен сара5ды7ынан "ор7анса, міне, солар ба"ыт"а жеткендерді5 на"
зі» (Хашр, 9).
Алайда Ібіліс адамны) болаша2ын блы)2ыр ету
;шін т;рлі айлалар олданып, ж;ректерге у*су*с* д*ндерін егеді. 5ркімні) рызды2ын Алла< бере тра, бл
м*селеде адамны) аылын шатастыру2а тырысады.
Аят к*рим*да былай айтыл2ан:
«Шайтан сендерді (садаа берсе)дер, кедей боласы)дар деп) кедейлікпен "ор"ытады да, сендерді
саранды""а бйырады. Алла& (п*паа турасында)
сендерге з тарапынан кешірім мен ке5шілікті уа7да
етеді. Алла& – дар"ан, ерен білімді» (Баара, 268).
Шайтанны) бл айласын 0те жасы білген халифа
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Хазіреті +ли W *кімдеріне ;немі басаны ойлап,
жомарттыты 0сиет етіп, былай ескерткен:
«Сендерді иынды пен таршылыа т#су
ытималымен орытып, жасылытан бас тартызуды алаан сарады, #лкен істерге деген белсенділіктеріді босататын ораты ж$не з лымдыа
салынып, сендерге $уесойлыты намды етіп крсететін $уесой адамды м$слихата абылдама!»
Н*псіні) сара)ды2ы мен шайтанны) у*су*с*сінен
тыла ал2ан жандар инф* еткендеріні) жо болма2анын, керісінше, оларды) ахіретте 0здерін к;тіп тратын
баыт азынасына айналатынын 0те жасы біледі. Хадис
ш*рифте айтыл2ан:
«Мына #ш асиет туралы ант етіп айтамын.
Оларды жасы ып алыдар.
1. Садаа берумен  лды м#лкі азаймайды.
2. Nшыраан з лымдыа сабыр еткенні абыройын Алла& арттырады.
3. Тілену есігін ашан адама Алла& кедейлік есігін
ашады...» (Термези, З;<д, 17).
Хазіреті Мулн инф*ты) м;лікті кемітпей,
керісінше, берекеттендіретіні туралы аиатты тамаша
т;сіндіреді.
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«Алла& жаратан жер бетіне таза да тура д$н
егілсе, ол спей ала ма? Б л м#мкін бе?»

ЖАСЫЛЫА АСЫ>У

«Ф$ни де ткінші б л жер беті т#рлі егіндер,
жемістер мен німдер беруден бас тартпаса, жер бетінен ке рухани $лем алайша нім бермейді?»
«Д#ние топыраыны німі шексіз, есепсіз. Бір
д$нні німіні зі жеті ж#з дана. Б ан м$н бер де,
о жаты німіні анша болатынын т#сін! М#лік садаа берумен азаймайды. 4айыр жасау м#лікті
бітіп кетуден орайды!»
лшылы пен арым-атынасты) те)десіз аржысы бол2ан д;ние 0міріні) *рбір с*ті м*)гілік гау<арына айналатын ахірет тымдары. Адам бл ахірет
тымдарын д;ние егістігіне егіп, о д;ниеде бларды)
0німдерін жинайды. Біра бл нды тымдар н*псілік
алауларды) шылаулары ішінде зая кетсе, ол тымдар тоза 0німдеріне айналады. Мндай аыматар2а
0кінішті-а! Кран мен С;ннетті) руханиятымен безенген уаыттар м*)гі ж*ннат башаларында 0сетін баыт
тымдары.
Инф* етілмеген м;лік опасыз жолдас сияты, ал
инф* етілген м;лік айырлы ж*не берік дос сияты.
Хадистерде айтылады:
«Байлы м сылманны кркем досы. Тек ол байлыынан кедейге, жетім мен жолаушыа берсе, боланы!» (Ахмед, ІІІ, 21).
«(4иямет к#ні) есеп алынанша $ркім садаасыны клекесінде болады» (Ихия, І, 626).
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Jбйд бин Jмйр рахм*тлла<и ал*й<и бл аиатты былай т;сіндіреді:
«Адамдар иямет к#ні атты ашты пен шлдеген ж$не жалааш халде тірілтіледі. Тек Алла&
#шін жегізгенді Алла& тойдырады, Алла& #шін ішкізгенді Алла& ішкізеді ж$не Алла& #шін киіндіргенді
Алла& киіндіреді».
ияметті) сол иын к;нінде амандыа жеткендерді Раббымыз былай с;йіншілейді:
«Мал-м#ліктерін к#ндіз-т#ні, жасырын не шкере (Алла< жолына) сарып "ылатындарды5 Раббыларыны5 "асында алар сыйлары бар. Олар7а еш
"ауіп-"атер жо", "ай7ы-"асірет те жо"» (Баара, 274).
С0зді) ысасы, инф*ты таби2и мінез к;йіне келтіріп, *р с*тімізде барлы м;мкіндіктерімізден инф*
айсарлы2ы ішінде болуымыз, уаытты) адірін біліп,
жасылы жасау2а асы2а *рекет етуіміз керек.
Раббымыз « óƈ åŽ ęƆ ĤŽ ÒĲƆ / Та57а серт!» – дейді ж*не *рбір та) уаыты бізге 0мір к;нтізбесінен жа)а бет ашады.
Бл 0мір пара2ын алай толтырамыз? аншалыты 0зіміз
;шін жмыс істейміз, аншалыты басаларды) амын
ойлап, марм мен жал2ыздарды) жанында боламыз?
Кирам*н К*тібин періштелері ахірет д*птерімізге б;гін
нелер жазады? Міне, м;мин бл аиаттарды н*зік бір
ж;рекпен есепке тартып, уаытын е) айырлы амалдар2а жмсауы керек. Хазіреті Омарды):
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«(Ил$&и сотта) есепке тартылмай т рып, есепке н$псілеріді тартыдар»35 деп айтан та2ылымын
0зімізге 0мір за)ы етіп алуымыз керек.
Бізді) де ил*<и зыр2а с*лим (саф) ж;рекпен шы2а
білуіміз ;шін 0мір деген аманат уаытты) толатын к;нге
ж*не онан кейінгі 0мір ;шін дайын болуымыз ажет.
Омар ибн Абд#лазиз рахм*тлла<и ал*й<и айтандай:
«Ахіретте айда болылары келсе, дайындытарыды соан арай жасадар!»
Хазіреті +бу Бкірді) W мына д2асына шын
к0)ілімізбен «*мин» дей отырып, с0зімізді біріктірейік:
«Алла&ым! мірімні5 е5 "айырлы кезе5і – со5ы,
амалдарымны5 е5 "айырлы б лігі – нтижелері,
к#ндерімні5 е5 "айырлысы – зі5е "ауыш"ан к#н
болсын!»36
+мин!...

35. Ибн К*сир, Т*фсир, І, 27.
36. С;юти, Тарихл-Хл*фа, 103).
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ĒıńŌŁļıłŃŌŕ
Әнәс ибн Мәлік W айтады:
«Аллаһ Елшісі r дін бауырларының
біреуін үш күн көрмесе, оны сұрайтын.
Алыста болса, ол үшін дұға ететін, үйінде
болса, барып жағдайын сұрайтын, ауру
болса, шипа тілейтін» (Хәйсәми, ІІ, 295).
Дін бауырымен сүйіспеншіліктің алғашқы
шарты – жүк болмау. Яғни бауырыңа
орынсыз жүк болмау. Керісінше, оның
ауыртпалығын жеңілдетуге тырысу. Жүк
болмағанның достығының, әурелемегеннің
сүйіспеншілігінің жалғасымы бар.

БАУЫРЛАСТЫ2

Ислам бауырласты7ы – Алла<ты) м;миндер
арасында2ы атынасты амтамасыз етуші ретінде орналастыр2ан лы ы бол2аны сонша, о2ан лайыты
т;рде мойынсныл2анда сауабы да ерек мол болады.
Жеке тл2алар мен о2амны) баыты, уанышы мен
шатты к0зі. Сондай-а Ислам бауырласты2ы барлы
м;миндерді шын к0)ілден іске асатын махаббат аясына
ала білу, 0зара на2ыз жан дос бола білу, бауыры)ны)
уанышымен уанып, дертімен ай2ыру, иын уаытында жбаныш к0зі болып, ажет жа2дайда 0з жаны) мен
малы)нан б0ліп бере білу.
Расында Алла< Елшісі r былай деген:
«Алла&ты  лдарыны ішінде бір топ адамдар бар. Олар пайамбар емес, ш$&ид те емес. Біра
иямет к#нінде Алла&  зырындаы абыройлары
#шін олара пайам-барлар мен ш$&идтер тамсана
арайды».
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Сахабалар:
«Блар кімдер ж*не нендей айырлы істер жаса2анын бізге айтып берші! Біз де олар2а с;йіспеншілік
пен жаынды сезінейік, о, Алла< Елшісі!» – дейді.
Алла< Елшісі r:
«Олар сондай ауым – араларында туысты та,
сауда-сатты та, жмыс арым-атынас та болмай, тек
Алла< ризалы2ы ;шін бір-бірлерін с;йеді. Алла<а ант
етейін, ж;здері бір нр ж*не 0здері де сондай нрдан
жасал2ан мінбер ;стінде тр. Адамдар (иямет к;ні)
орыан кезде блар орыпайды, адамдар м)лы
бол2ан кезде блар м)аймайды» – деді де, артынан
мына аят к*рим*ні оыды.

ž ĻƈĤĲŽ ÈƆ Īƪ Ìƈ źÈƆ 
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«Біліп "ойы5дар! Алла&ты5 улілеріне (достарына) еш "ауіп-"атер жо", олар "ай7ы "асірет шекпейді де.
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Олар – (Алла<а) иман келтіріп, бйры"тарына
сай мір с#ргендер. Олар7а бл д#ниеде де, ахіретте
де с#йінші бар.

БАУЫРЛАСТЫ

Алла&ты5 с зі сте згермейді. Міне, бл (с;йіншіге б0лену) – е5 зор ба"ыт» (Юнус, 62-64; 5бу Д*уіт, Бую2,
76/3527; Хаким, ІV, 170).
Осы орайда Пай2амбарымыз r дін бауырын Алла<
;шін с;юді) Алла<ты) с;йіспеншілігіне себепші болатынын былай баян етеді:
"Бір адам баса бір ауылдаы (дін) бауырыны
халін білу #шін жола шыты. Алла& адамды баылама (ж$не сынама) болып, оны жолы #стіне
(адам кейпінде) бір періште жібереді. Адам періштені жанына келгенде, періште:
«4айда барасы?» – деді. Ол адам:
«Мына ауылда бір дін бауырым бар оны кріп
айту #шін барамын» – деп жауап береді.
Періште айта с рады:
«Ол бауырынан алы келген бір пайда бар ма?»
Адам:
«Жо, мен оны тек Алла& ризалыы #шін с#йемін.
Сондытан кріп айтуа бара жатырмын» – деді.
Б л жауабына періште:
«Сен оны алай с#йсе, Алла& та сені солай с#йеді.
Мен осы с#йіншіні жеткізу #шін Алла&ты жіберген
елшісімін» – деді" (М;слим, Бирр, 38; Ахмед, ІІ, 292).
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Баса бір хадис ш*рифте:
«Жеті топ адам бар. Алла& оларды ешандай
клеке болмайтын (4иямет) к#ні @з (Аршыны)
клекесіне алады... (Б л топтарды біреуі) бір-бірін
Алла& #шін с#йген, бір жерге жиналуы мен тарауы
осы с#йіспеншілік арылы іске асан екі адам...» – деп
айтыл2ан (Бхари, Азан, 36).
Осындай к*міл м;миндерді) дін бауырларына деген махаббат сезімдеріні) негізгі масаты – Алла<ты)
ризалы2ына жете білу. Дін бауырыны) д2асынан пайдаланып, онымен досты пен сырластыта болуды) бір
2ана ниеті – Алла<а жаын л бола білу.
Тасаввуфта «жол бауырлы7ы» деген «ихуан»
жа2дайы Алла<а апаратын жолда2ы к0мек, діни ж*не
рухани м*селелерде бір-бірін олдау, бауырыны) кемшілігін толытыру мен оны) дертіне орта болуды білдіретін Ислам бауырласты2ыны) е) н*зік ж*не тере)
мияттылыпен іске асырылуы болып табылады.
Ха досы Бишр Хафи Хазірет +суд ибн Салимді, Ма7руф Кер&и Хазіретке жібереді. 5су*д ибн Салим
о2ан:
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«Бишр Хафи сізбен бауыр бол2ысы келеді. Бны ашы айту2а ялып, мені сізге жіберді. 9зін бауырластыа абыл етуі)ізді алайды. Біра, бауырласты ытарына лайы мойынсна алмай ма деп
орады» – дейді.

БАУЫРЛАСТЫ

Бл с0зіне Ма2руф Кер<и Хазірет:
«Мен бауыр бол2ан адамымнан к;ндіз-т;ні алша
ал2ым келмейді» – деп Алла< ;шін с;юді) ізгілігін
баяндайтын бірнеше хадис оиды. Кейін дін бауырласты2ыны) не екенін ж*не шынайы бауырласты
с;йіспеншілігіні) алай болу керектігін былай т;сіндіреді:
«Расул 5кр*м r Хазіреті 5лиді 0зіне бауыр
етумен атар оны 2ылымда да 0зіне жаын ттты. О2ан
е) с;йікті ызын берді. Енді сен ку* бол, сені жіберген
екен, мен де оны Алла< ;шін бауырластыа абыл еттім. Ол мені зиярат етпесе де, мен оны зиярат етемін.
О2ан айт, схбатта жолы2айы. Жа2дайынан еш н*рсені менен жасырмасын, *рбір жа2дайын ма2ан баян етіп
отырсын...»
Ибн Салим жа2дайды жеткізгенде Бишр Хафи
Хазірет б2ан 0те разы болып, уана абыл алады.
ИСЛАМ БАУЫРЛАСТЫЫ
Б+РІНЕН ЖОАРЫ...
Ислам бауырласты2ы – е) биік байланыс. 9ткінші
жолдастыпен, тіпті, 0мірлік достыпен бдан да жаын
*ке-шешеден келген ан мен н*сіл бауырласты2ымен де
салыстыру2а болмайды.
Тарихта те)і жо «хуут», я2ни бауыласты"
деген аса керемет адамгершілік атынастар ж;йесін
адамзата жеткізген Алла< Елшісі r айтады:
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«Адамдар арасынан дос тадар болсам, 2бу
Б$кірді зіме дос етіп алар едім. Біра Ислам бауырластыы б$рінен жоары» (Бхари, Салат, 80).
Я2ни Ислам бауырласты2ы достыты) шы)ынан да
биік. Хазіреті +бу Бкір W Алла< Елшісіні) «Яры
>ары»37, сол С*ур ;)гіріндегі ;шіншілері Алла< бол2ан
екі адамны) екіншісі, Сыдды 5кб*р! «Барлы есіктер
жабылсын, тек 2бу Б$кірді есігі ашы алсын...»,
«2бу Б$кір менен, ал мен оданмын...» секілді пай2амбари ілтипата ж*не Алла< Елшісімен ;немі ж;рек
байланысы к;йінде бол2аны ;шін «Пай7амбарды5
сырласы» деген сипата ие сахаба!
Біра *лем матанышы Пай2амбарымыз r Ислам
бауырласты2ын бл ардаты сахабасына деген досты2ынан да жо2ары ба2ала2ан. Шынында да, Хазіреті
5бу Б*кірді) 0мірінде Ислам бауырласты2ыны) шырау шы)ына шыан к0ріністері орын ал2ан.
Н*сіл бауырласты2ы – бл д;ниені) 0ткінші ж*не
жанама кейіпі. Д;ниеге келгенде *ке-шешемізді 0зіміз
та)дама2анымыз сияты бауырларымызды да 0зіміз
та)да2ан жопыз. Бл м*селеде л2а та)дау ы2ы
берілмеген. Біра дін бауырларымызды) кім болатынын
та)дау м*селесінде бізге еркіндік берілген.
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37. )гір жолдасы ма2ынасына келеді. Nижрат кезінде Хазіреті 5бу Б*кірді) Хазіреті Пай2амбарымыз2а С*ур ;)гіріндегі жолдасты2ы себебінен олданыл2ан
атау. 9те иын уаытта ж*не машаатты с*ттерде к0рсетілген шынайы досты
жайында айтылатын.

БАУЫРЛАСТЫ

Негізінде адам баласы бл м*селедегі та)дауларында ж;гінетін тура шешімдер арылы баыта кенеледі.
Хазіреті Хасан Басри айтан:
«Бізді достарымыз бен бауырларымыз бізге
отбасы м#шелерінден де с#йікті. Отбасы м#шелеріміз
бізді д#ниеде еске алады. Біра достарымыз бізді
махшар жерінде іздейді» (Ихия, ІІ, 437).
Мхаммед ибн Юсуф Исфахани былай дейді:
«Адамны бала-шаасы алай салих бауырыдай
бола алады? Бала-шаа мирасыды алып, шаттыпен жеп уаыт ткізеді. Шынайы да наыз досы, дін
бауыры аза т тады, абірдегі к#йіді ойлайды ж$не
сен топыра астында жатанда, саан айыр д асын етеді».
К0ріп отыр2анымыздай, Ислам бауырласты2ыны)
е) ма)ызды шарттарынан бірі – опашыл болу. Я2ни
на2ыз досымен 0мір бойы сыйластыпен, махаббатпен
к;н кешу, айтыс бол2аннан кейін де бала-ша2асы мен
достарына деген ізгі-рметі мен с;йіспеншілігін жал2астырып, оны айырлы д2алармен еске алу.
+НСАР-М@'+ЖІР БАУЫРЛАСТЫЫ
Алла< шынайы Ислам бауырласты2ыны) андай
болуы керектігі жайында бізге Меккеден <ижрат еткен
м;<*жірлер мен олар2а жаниярлытай с;йіспеншілікпен ша ашан М*диналы *нсарлар арасында2ы
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бауырластыты ;лгі ретінде к0рсетеді. Олар2а арап, 0з
жа2дайымызды таразылауымызды алайды.
Пай2амбар r Мырзамызды) м;<*жірлер мен
*нсарлар арасына орнатан бауырласты келісімі те)десі жо ізгілік кестесі. 5нсар д;ние-м;ліктеріні) барлы2ын бауырлары ;шін орта2а салды. Д;ние-м;ліктерін
м;<*жір бауырларымен те) б0лісуге бел буды. Біра
к0)ілдері ана2ат азынасы бол2ан м;<*жірлер *нсар
бауырларыны) сынытарына асан к0)іл тоты2ымен:
«Д;ние-м;лкі) са2ан айырлы болсын, бауырым.
Сен ма2ан базарды) жолын к0рсетіп жібер, соны) 0зі
жеткілікті!» – деп айта алу кемелдігін к0рсете білген.
С0йтіп екі жа та, я2ни м;<*жірлер мен *нсарлар дін
бауырласты2ыны) туысты бауырластытан жо2ары
екенін к0птеген 2ибратты ;лгілермен 0з 0мірлерінде
к0рсете білді.
Расында иманны) к;пірлікке арсы ал2ашы соысы Б*дір шайасында 5бу Б*кір W лымен, 5бу
б*йд* ибн Ж*ррах W *кесімен, Хазірет Хамза W
бауырымен ылыш сермескен. Я2ни, дін бауырласты2ы барлы ф*ни де д;ниелік бауырластытарды т;кке
трмайтындай етті...
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Дін бауырласты2ынан туында2ан опашылды пен
пидашылдыты) шырау шы)ында2ы к0ріністері худ
шайасында да іске асып жатты. Бны) бір к0рінісін
З#бйр бин Аууам Wбылай т;сіндіреді:
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«Анам Сафия 0зі алып келген екі киімді шы2арып:
«Бларды бауырым Хамза2а кебін етерсі)дер деп
алып келдім» – деді.
Киімдерді алып Хазіреті Хамзаны) жанына барды. Оны) жанында2ы *нсарлы та2ы бір ш*<идті
орайтын кебін *лі табыла ой2ан жо еді. Киімдерді)
екеуіне де Хамзаны орап, *нсарлыты кебінсіз алдыру2а
ялды. Матаны) біреуін Хамза2а, екіншісін *нсарлыа кебін болсын дедік. Киімдерді) бірі ;лкен, екіншісі
кіші бол2андытан жеребе тастады» (Ахмед, І,165).
Міне, оларды) аншама ізгілік кестелерімен к0рсеткен бауырластытарын Алла< пта2ан ж*не м*)гі
;лгідей ранда айтан:

óƆ äÓ
ÊƇ ĳƪ ×Ɔ ÜƆ īĺ
Ɔ ×ƫ éƈ ĺƇ ħŽ ıƈƈ ĥ×Ž ĜƆ īƈĨĪÓ
Ɔ ĩĺ
ƈ Ž Ĳ
ƪ
Ɔ īŽ Ĩ
Ɔ ƈñƪĤÒĲ
Ɔ İ
Ɔ Īĳ
Ɔ òÒƆ ïĤÒÒĲ
Ɔ
Ɔ ŸÒ
ĪĲ
Ɔ óƈƇ àËŽ ĺƇ ĲÒĳ
Ɔ ïƇ åƈ ĺƆ źƆ Ĳ
Ƈ ĘĪĲ
Ɔ è
Ɔ ħŽ ƈİ ƈòĲïƇ ĀĹƈ
Ɔ ħŽ ıƈ ĻƆŽ ĤÌƈ 
Ɔ ÜƇ ĲÈƇ Óĩƈƪ Ĩ
ž Ùƃ äÓ
įƈ ƈùęŽ ĬƆ çƪ ü
Ɔ ĺī
Ɔ ĳƆŽ ĤĲ
Ƈ Ěĳ
Ɔ Ġ
Ɔ ħŽ ıƈ Öƈ ĪÓ
Ɔ
Ɔ āƆ ì
Ɔ ÙƄ ĀÓ
Ɔ ħŽ ıƈ ƈùęƇ ĬÈƆ ĵƆĥĐ
Ƈ ĨƆ Ĳ
Īĳ
Ɔ ÑĤƆ ĲŽ ÉƇ ĘƆ
Ɔ éƈƇ ĥęŽ ĩŽƇ ĤÒħƇ İ
Ƈ ğƈ
«М#&жірлерден брын (М*динаны) мекен ттып, иманына берік бол7андар (*нсарлар) кейін "асына к шіп келгендерді жа"ын к реді. Олар7а берілген нрселер #шін "ыз7анып кпелемейді. здері
м"тажды" тартса да, оларды здерінен арты"
к реді...» (Хашыр, 9).
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Аят бауырласты ы2ыны) бірнеше ;кімдерін
амтиды. Ислам бауырласты2ыны) масаты тек бос
уаыттары мен шайхана схбаттарыны) досты пен
жаынды2ы емес, дін бауырыны) иын кезінде к0рсетілген жаынды пен дерт ортатасты2ы. 5сіресе
бауыры)ды 0зі)нен арты к0ріп, пидашыл болуы).

Ж@К БОЛМА, ЖАР БОЛ!
Бір адам Алла< досы Ж#нйд Ба7дадиге:
«Бл кезде шынайы бауырласты азайды. айда
ол Алла< ;шін жасал2ан бауырластытар!» – дегенде,
Ж;н*йд Ба2дади Хазірет:
«Егер сені) иындытары)а шыдайтын, ажеттіліктірі)ді орындайтын біреуді іздесе), бл заманда ондай бауырды таба алмайсы). Біра, 0зіне Алла< ;шін
ж*рдем ететін, иындытарына Алла< разылы2ы ;шін
шыдайтын бауыр іздесе), мндайлар 0те к0п» – дейді.
Хазіреті Пай7амбар r Мырзамыз:
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«М#мин басалармен #лф$т етеді (жасы т#сініседі) ж$не зімен #лф$т етіледі. Ешкіммен жасы
т#сініспеген ж$не зімен жасы т#сініспеген адамнан
айыр жо» деген (Ахмед, ІІ, 400, V, 335; Хаким, І, 73/59).
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Олай болса бауырымен жасы т;сінісуді) ал2ашы
шарты – ж;к болмау. Я2ни бауыры)а орынсыз ж;к
болмау, керісінше, оны) ж;гін же)ілдетуге тырысу. Ж;гі
жоты) досты2ы, иынды тудырма2анны) махаббаты
м*)гі болады.
Ислам бауырласты2ында міндетті т;рде мойынснылуы ажет біраз шарттар бар. Блар2а мойынсну
дін бауырларымыз алдында2ы міндеттеріміз. Хазіреті
Пай2амбар r бларды былай келтірген:
«М сылманны м сылман алдындаы аысы
алтау: Жолыан кезде с$лем бер, сені шаырса абыл ал, сенен насихат аласа насихат ет, т#шкіргенде Алла&а ш#кірлік етсе «Ярхам#калла&»
де, науастананда оны кілін с рап бар, айтыс
боланда жаназасыны артынан ж#р» (М;слим, Салем, 5).
«С$лемді жайыдар, кедей-кепшіктерді тойдырыдар. Осылай Азиз де Ж$лил ( лы) Алла&ты
сендерге $мір еткеніндей бауыр болыдар» (Ибн М*ж*,
5т2им*, 1).
Бауырласты" ""ы7ында ой-0рісіміз 0те ке) болуы керек. Бауырластыта2ы д*режеміз ж;рек толыты2ымызды) да де)гейін к0рсетеді. Б2ан арай:
1. Жа2дайы жасы м;минні) 0зіне ж;гінген иын
жа2дайда2ы дін бауырына к0мекші болуы бауырластыты) бірінші дрежесі.
Аят к*рим*да:
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Ƈ ƪ ƆĞÓÜƆ ÆÓĩĻƈ
Ž òÒƆ ïĤÒ
÷ĭ
ƪ ųÒ
Ɔ ØƆ óƆ ìƈ ŴÒ
Ɔ Ęēƈ ÝƆ ÖÒŽ ĲƆ
Ɔ ÜƆ źƆ Ĳ
Ƈ ƪ īƆ ùèŽ ÈƆ ÓĩƆ Ġī
ğƆ ĻƆŽ ĤÌƈ ųÒ
Ɔ ƈùèŽ ÈƆ ĲÓ
ƫ īƈƆ ĨğƆ ×ĻƆ āƈ ĬƆ
Ɔ ĻƆ ĬŽ ïĤÒ
Ɔ
Ɔ ƪ Īƪ Ìƈ Ă
Ɔ Ž ĘîÓƆ ùęƆ ĤŽ Òēƈ ×ÜƆ źƆ ĲƆ
īĺ
ƈ òŽ ŶÒĹƈ
Ɔ ƈï ƈùęŽ ĩŽƇ ĤÒÕƫ éƈ ĺƇ źƆ ųÒ
Ɔ
Ž
«Алла&ты5 са7ан дарыт"ан ба"-дулетімен ахіреттік тра" тіле. Д#ниедегі несібе5ді де мытып
"алма. Алла&ты5 са7ан жа"сылы" бйыр7анындай сен де (басалар2а) жа"сылы" істе. Жер ж#зіне
б#лікшілік тілеме. Алла& аны7ында бза"ыларды
с#ймейді» делінген (асас, 77).
2. Бауырластыты) екінші дрежесі:

ħŽ İÓ
Ƈ ĩĻ
Ɔ ƈùÖƈ ħıƇ ĘƇ óƈ đŽ ÜƆ
«...Сен оларды ж#здерінен танисы5...» (Баара,
273) аятыны) сырына жетіп, мтаж жа2дайда2ы бауыры)ны) срауын к;тпей трып м;шкілін шеше білу.
Бл аят жо2ары ят пен арлылытан мтаждарын
айтудан аула дін бауырларымызды ж;здерінен тани
білетін ж;рек ерекшелігіне жетуімізді баяндайды. Бл да
;лкен бауырластыты) ой-0рісі.
Османлы мемлекетіні) мсылман елі жаса2ан ала
аралы жол бойында2ы керуен сарай мен она ;йлерге келген жолаушыларды) алдына оны) кім екеніне
арамай та2ам ой2ызылып, барлы жолаушы бл жерде ;ш к;нге дейін тегін ала алатын. Кетер кезде ая
киімдері ескі болса, жа)асы берілетін.
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Байлар абатыларды аралап, арызын 0тей алмай
амал2андарды таратын.
Ауатты м;миндер, *сіресе, асиетті Рамазанда д;кендерді аралап, арыз д*птерлерінен кез келген бетті
ашызып, арыз иесін білмесе де, арыздарын 0тейтін,
садаа сандытарында2ыдай берген ал2анды, ал2ан бергенді к0рмей, тек Алла< разылы2ы ;шін те)десі жо дін
бауырласты2ы іске асатын.
Міне, осы бауырласты сезіміні) жемісі ретінде
Османлы мемлекетінде уаф/айырымдылы орлары о2амды мейірім мен шапата б0леген. Османлы
мемлекетінде 26 мы)нан аса уафты) рыл2аны аталарымызды) бл м*селедегі діни ызметі мен ізгілігін
к0рсетуі жа2ынан 0те 2ибратты.
Бларды) ішінде Бзми +лем Улиде Слтанны) Шамда р2ан уафы назар аудартады. Ол р2ан
уаф/ор ;й ызметшілері сындыр2ан не зиян келтірген заттарды) нын т0лейтін. Бл сол ызметшілерді)
абыройын ренжітпеу ;шін болатын.
Аталарымызды) 2асырлар брын иман шынымен
к0рсеткен дін бауырласты2ына деген сезімталды2ы б;гінгі
пайдак;нем о2амдарды) иялдары да жете алмайтындай де)гейде.
3. Бауырластыты) #шінші дрежесі – жа"сылы"а жету, я2ни 0зі ;шін с;йіп ала2ан істерін бауыры
;шін де алай білу, бауырын 0зінен б0лек к0рмеу.
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Расында Алла& Елшісі r:
«@з жаны #шін алаан н$рсені дін бауыры #шін
де аламаан адам шынайы м#мин бола алмайды»
деген (Бхари, Иман, 7).
Бл ізгілік д*режесіні) е) *сем мысалдарыны)
бірін Хазіреті Осман W паш еткен. М*динада су
тапшы бол2ан кезде Осман W ;лкен н 0теп, Рума
ды2ын сатып алып, мсылмандарды) игілігіне уаф/
ор деп атады. Риуаята с;йенсек, 0зі де бл дытан
су алу ;шін баса м;миндермен бірге кезекке тратын.
Османлы халифатында дін бауырын ойлау кемелдігі мен сезімталды2ы жо2ары н*зіктік пен сыпайылы,
жмсаты алыптастыр2аны сонша, бір ;йде науас болса, ол ;йді) терезесіне ызыл г;л ойылатын.
Сонда сатушылар, тіпті к0шеде ойнап ж;рген балалар
да ол жерден тыныш 0ту керектігін 2ынып, науасты
мазалайтын іс-имылдар жасамайтын.
4. Дін бауырласты2ыны) е5 жо7ары дрежесі –
исар. Исар д*режесіндегі м;мин бауырын 0з жанынан
арты к0реді, 0з аысын о2ан аудара біледі ж*не оны
0зінен жо2ары ттады. ажет болса, 0з мармды2ына
разы болып, дін бауырыны) ажетін 0з мтажынан
брын ойлай біледі. Міне, осы сыддытарды), м;ттаиларды), салихтарды) м*ртебесі мен Алла< ;шін бірбірін с;юді) шы)ы.
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жанясы рахаттанып, тама ішпейтін. олында не болса,
мтаждар2а беретін, ;йінде аншама к;н оша жанбайтын, тіпті, жейтін бір ;зім нан болмайтын.
Сахабалардан +бу '#райра W бір к;ні атты
арны ашып, жейтін еш н*рсе таба алма2андытан
арнына тас байла2ан. Бл жа2дайда ж;ргенде Хазіреті
5бу Б*кірге W жолы2ып алады. Б*лкім, мені таматандырар деген ;мітпен одан бір аят срайды. Хазіреті
5бу Б*кір W сра2ына жауап бергеннен кейін кетіп
алады.




Кейін Хазіреті Омар W келе алады. Ол да тура
солай етеді. 9йткені сол с*тте екеуіні) де м;мкіндігі жо
болатын.
Осы кезде Хазіреті Пай2амбар r 5бу N;райраны
к0реді де, ж;регіндегіні ж;зінен т;сініп, оны ;йіне
шаырады. Хазіреті Пай2амбарымызды) ;йіне бір
торсы ішінде біраз с;т келген болатын. 5бу N;райра
с;тті к0ріп, уанса да Хазіреті Пай2амбар 5бу N;райра2а Сффа тр2ындарын шаыруын *мір етеді.
Сффа тр2ындары Ислам онатары болатын.
Оларды) паналайтын жанялары, д;ние-м;ліктері,
ешкімі жо адамдар болатын. Хазіреті Пай2амбар r
садаа келгенде бірден олар2а жіберетін, 0зі одан еш
н*рсе алмайтын. Егер келген сыйлы болса, 0зі бір м0лшерін алып, ал2аныны) барлы2ын олар2а тарту ететін.
Алла< Елшісі Сффа тр2ындарын шаыр2анда
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5бу N;райра2а бл айтарлытай намады. 9йткені с;т
Сффа тр2ындарында жетпейтін, артылып 0зіне де алмайтын. Біра Алла< Елшісіні) *міріне мойынснбау2а
болмайды деген оймен дереу барып Сффа тр2ындарын шаырды.
Хазіреті Пай2амбар r 5бу N;райра2а с;тті барлы
Сффа тр2ындарына беруін *мір етті. Торсыты ал2ан
*рбір сахаба ан2ан2а дейін ішіп, торсыты кері береді.
Барлы Сффалытар ішкеннен кейін 5бу N;райра W
торсыты Алла< Елшісіне r сынды. Алла< Елшісі
олына ал2ан торсыты 5бу N;райра2а беріп:
«Отыр да іш!» – деді. Ол да отырып, ан2ан2а
дейін ішті. Торсыты Хазіреті Пай2амбарымыз2а берген
сайын Алла< Елшісі айта-айта:
«Отыр да іш» – дейді.
Сосын 5бу N;райра W:
«Жо, сені аиат пай2амбар етіп жіберген Алла<а ант етемін, енді ішетін жерім алмады» – деді.
Сонда Хазіреті Пай2амбар r торсыты алды,
Алла<а хамд етті, Бисмилла< деді, ал2ан с;тті ішті»
(Бхари, Риа, 17).
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N*нд*к со2ысы к;ндері бол2ан мына ои2а да 0те
2ибратты:
N*нд*к (ор) аз2ан сахабалар Расуллла< r
Мырзамыз2а келіп атты бір жартаса тап болып, оны
сындыра алма2андарын айтты. ш к;н бойы еш н*рсе
жемеген ж*не аштытан арнына тас байла2ан Хазіреті
Пай2амбарымыз r ор2а т;сіп, бал2аны р2анында ол
атты жартасты сындырып, нта ылады.
Осы кезде Хазіреті Ж*бир W ;йге кетпек болып
Алла< Расулынан рсат алды. йінде *йеліне Алла<
Елшісіні) аштытан шыдай алмай ж;ргенін айтып:
« йде жейтін не бар?» – деп срады.
5йелі біраз арпа мен ла бар екенін айтады. Хазіреті Ж*бир латы сойды, арпаны ;гітті. Етті азан2а,
нанды пешке ойдырып, дереу Алла< Елшісіні) r
асына барды:
«Ей, Алла<ты) Елшісі! Біраз та2амым бар, бірекі адаммен бізге келі)із» деді. Хазіреті Пай2амбар r
та2амны) аншалыты екенін срады. Ж*бир W барын
айтты.
Сонда Хазіреті Пай2амбар r:
«О, те кп $рі жасы екен! 2йеліе айт, келгенше азанды оттан т#сірмесін, нанды да пештен шыармасын!» – дейді.
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Кейін сахабаларына:
«Т рыдар!» деді. М;<*жірлер мен *нсарлар барлы2ы бірге трды.
Хазіреті Ж*бир сасалатап, *йеліні) жанына
барып:
«5тте) басымыз2а келгендерге! Алла< Елшісі r
жанында м;<*жірлермен, *нсарлармен, олармен бірге
бол2андармен б*рі бірге келе жатыр» – деді.
5йелі:
«Сенен анша тама2ымыз бар екенін срады ма?» –
деді.
Хазіреті Ж*бир:
«И*, срады» – дегенде, парасатты *йел:
«Олай болса, сасалатауды) керегі жо» – деп,
к;йеуін тыныштандырды. К0п уаыт 0тпей сахабалар
келе бастады. Хазіреті Пай2амбар r сахабаларына:
«Кірідер, ыысып отырмадар!» деп айтып жатты. Алла< Елшісі r нанды ;зіп, ;стіне ет ояды, *р кез
азан мен пешті жауып отырады. Ал2анын сахабаларына
береді. Оларды) барлы2ы той2анша нанды ;зіп, ;стіне
ет оя береді. Аырында бір м0лшер та2ам артылып та
алды. Алла< Елшісі r Ж*бирді) *йеліне:
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«Б ны же, кршілеріе де бер, йткені ашты
адамдарды $бігерге салды» – дейді (Бхари, Ма2ази,29;
Уаиди, ІІ, 542).
Дін бауырын 0зінен арты к0ріп, «алдымен
бауырым» дей алу м*селесінде баыт 2асырында2ы
адамгершілікті Ибн Омар V мына тамаша с0здермен
баян етеді:
«Біз сондай замандар крдік. Ішімізден ешкім зін
алтын мен к#міске м сылман бауырынан лайыты
екенін ойламайтын. 4азіргі сондай кезедеміз, д#ние
затын м сылман бауырымыздан кбірек с#йеміз»
(Х*йс*ми, Х, 285).

о2амда материя-руханият тепе-те)дігіні) руханията арсы бзылып, иман махаббаты тез 0шкен ж*не
рухтарда атты ренжулер іске асып жатан уаыттарда бл кесте одан да жаман жа2дай2а бет алады. Кіші
есептер мен д;ниелік пайдалар ;шін аншама м;миндер арасында келіспеушілік пен суыты орын алады.
Наданды пен менмендік, сезім-талсызды кесірінен
Ислам бауырласты2ы *лсіздікке шы-ратылуда.
Ал, Хазіреті Пай2амбар r м;миндерге бауырларын 0з жандарынан арты к0ріп, шынайы с;йіспеншілік
к;йін алыптастыруды *мір етеді.
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Біра с;йіспеншілік р2а с0зден трмайды. Бауыры)ны) дертіне орта болып, иынды2ын б0ліспей,
кемшіліктерін кешіріп, 0з аы)нан бас тартпай шынайы
ма2ынада с;йіспеншілік туралы *)гіме айта алмаймыз.
Сондытан дін бауырласты2ы іске аспа2ан тек
с;йіспеншілік с0здермен емес, іс ж;зінде ж*не айрыша
с;йіспеншілік к0ріністерімен орындала алады. Іс ж;зіндегі с;йіспеншілікке ол жеткізе ал2ан к*міл м;миндер
Хазіреті Пай2амбар2а r бауыр болу с;йіншісіне ие
болады.
Бір к;ні Хазіреті Пай7амбар r Мырзамыз:
«Бауырларымызды круді те алар едім. Оларды аншалыты саындым!» – дейді.
Сахабалар:
«Біз сені) бауырлары) емеспіз бе, о, Алла<
Елшісі?!» – дейді.
Хазіреті Пай2амбар r:
«Сендер мені асхабымсыдар, бауырларымыз $зірше келмегендер» – дейді (М;слим, Тахарат, 39, Фадаил, 26).

316

Алла< Елшісіні) с;йіспеншілігіне ж*не «бауырларым» ілтипатына лайы бола білуіміз ;шін ;мметіні)
дертіне орта болып, дін бауырларымызды) ызметінде болуымыз ажет. 9йткені лына ызмет – Алла<а
ызмет, ;мметіне ызмет – Хазіреті Пай2амбарымыз2а
ызмет сияты.

БАУЫРЛАСТЫ

Раббымыз біздерді бауырласты" ""ы7ына
лайы"ты т#рде мойынснып, бауырласты" жауапкершілігінен а"тал7ан деген "жатты ала ал7ан ба"ытты "лдарынан етсін! К 5ілдерімізді дін бауырласты7ыны5 ш"ынымен, руханиятымен толтырсын!
+мин...
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ĒıńŌŁļıłŃŌŕŃŌ
ėıľĵıľĵŌŁń
Раббымыз мүминдердің бір-бірін
жуатын екі қол сияқты болуларын
қалайды. Бір-бірін жуатын екі
қол сияқты болу – бір-бірінің
материалдық-рухани кемшілігін
толықтыру, қуаныш пен мұңын
бөлісу, кемшіліктерін кешіру, дертіне
ортақ болу, бір-біріне ақыл-кеңес айту
және бауырын өзінен жақсырақ және
тазарақ адам деп бағалау.

БАУЫРЛАСТЫ2ТЫ ЖАНДАНДЫРУ

Алла< барлы м;миндерді бауыр деп жариялап,
сол бауырластыты) шарты мен міндеттерін баян етсін
деп, Хазірет Пай2амбар Мырзамызды бізге ;лгілі тл2а
ретінде сын2ан. Сахабалар мен Алла< достарын да
бауырласты рух пен сезіміні) биік к0ріністері еткен.
Д;ниеде тек м;миндерге 2ана берілген бл ерекше баыт
азынасын ор2ау – м;миндерді) е) ма)ызды міндеті.
9йткені лайыты т;рде ие болма2ан ндылытар уаыт
0те келе олдан кетеді.
Бауырласты жау<арын ор2ау оны мейірім мен
мархамат, н*зіктік пен жауапкершілік сезімімен 0мір
с;руге байланысты. Бл м*селеде орындамау, о2ан м*н
бермеу – м;миндерді) арасын бзу ;шін к;тіп тр2ан
шайтан2а есік ашу. Бл м;мкіндікті ол2а т;сірген шайтан м;миндерді) н*псілерін *рекетке к0шіріп, бір-біріне
ренжуді амтамасыз етуге кешікпейді.
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ТАТУЛАСУ БА2ЫТЫНА @НДЕУ
М;миндерді) бір-біріне ашуланып 0кпелеуі ж*не
0кпесін жал2астыру Ислам назарында 0те ауыр к;н*
мен ылмыс деп есептелген. Хазірет Пай2амбар r
Мырзамыз ;мметі бол2ан бізді бл м*селеде былайша
ескерткен:
«Кім дін бауырына ренжіп, бір жыл бойы атынаспаса, оны анын тккен сияты к#н$лы болады»
(5бу Д*уіт, 5д*б, 47/4915).
«М#минні дін бауырына #ш к#ннен арты
ренжуі халал емес. Eш к#н тсе, онымен кездесіп
с$лем берсін. Егер с$лемін алса, екеуі де сауапта орта болады. Егер с$лемін алмаса, алмааны к#н$лі
болады. С$лем берсе, ренжістен шыан болады» (5бу
Д*уіт, 5д*б, 47/4912).
«Бір-біріді кре алмау сияты жаман мінезге
бой алдырмадар. @кпе мен ашуды бір-біріе крсетуге ден оймадар. Бір-біріні айыптарыды
іздестірмедер. Басаларды $гімелеріне сырттай
 ла салмадар... Ей, Алла&ты  лдары! Бауыр
болыдар!» (М;слим, Бир, 30).
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Та2ы Хазірет Пай7амбар r Мырзамызды5
баяны бойынша д;йсенбі мен бейсенбі к;ндері лдарды) жаса2ан істері Алла<а сынылады. Дін бауырымен арасында дшпанды бар адамнан баса Алла<а шірк оспа2ан *рбір лды) к;н*лары кешіріледі.
Періштелерге:

БАУЫРЛАСТЫТЫ ЖАНДАНДЫРУ

«Мына екі адамны) кешірілуін бір-бірімен татуласанша кешіктірі)дер!» – деп ескертіледі» (М;слим, Бир,
35-36; 5бу Д*уіт, 5д*б, 47).
Ислам бауырласты2ын бзу Алла<ты) мейірімінен
марм ететін ауыр иман *лсіздігі екені аяттарда былай
баян етілген:

Ɔ ƪ ĝƇ Üƪ ÒĲ
ųÒÒĳ
Ɔ ĭƇ Ĩƈ ËŽ ĩŽƇ ĤÒÓĩƆ Ĭƪ Ìƈ
Ɔ ħŽ ƇġĺŽ ĳƆ ìƆ ÈƆ īƆ ĻŽ ÖÒĳ
Ɔ éƈƇ ĥĀŽ ÉƆ ĘƆ ØƄ ĳƆ ìŽ Ìƈ Īĳ
Īĳ
Ɔ ĩƇ èƆ óŽ ÜƇ ħŽ ƇġƪĥđƆƆ Ĥ
«М#миндер тек "ана бауыр. Олай болса, бауырлары5ны5 арасын т#зеті5дер жне Алла&тан "ор"ы5дар. Блкім, сонда 7ана кешірімге жетерсі5дер»
(Хжурат, 10).

Ɔ ž ÒŽ ĳĝƇ Üƪ ÓĘƆ
ųÒ
Ɔ ž ÒŽ ĳđĻƇ ƈĈÈƆ Ĳ
ħÝƇ ĭĠĪ
Ƈ Ìƈ įƆƇ ĤĳøƇ òƆ Ĳ
Ɔ ðƆ ÒŽ ĳéƈƇ ĥĀŽ ÈƆ ĲƆ
Ɔ ųÒ
Ɔ ħŽ ƇġƈĭĻŽ Öƈ ÚÒ
īĻƈ
Ɔ ĭĨƈ ËŽ Ĩƫ
«...Егер, (шын) сенген болса5дар, Алла&тан "ор"ы5дар да, (таласа т;спей) аралары5ды т#зеті5дер, Алла&"а жне Оны5 Расулына бойсны5дар!»
(5нф*л, 1).
Аяттарда ренжіскен м;миндерді) араларын т;зету
ашы *мір етілген. Я2ни дін бауырласты2ы «Менікі
дрыс, сенікі "ате» сияты тартыстар2а н;кте ойып,
0ткен дшпандытарды мыту2а, керек жа2дайда
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н*псісінен ке)пейілдік жасап, м;мин бауырын кешіруді)
ізгілігіне жетуді ажет етеді. 9йткені ренжу – Алла<ты) *міріне мойынснбау. К*міл м;мин ны не болса да
еш уаыт біле тра Алла<ты) *міріне арсы келмейді.
Хазіреті Пай2амбарымыз r Ислам бауырласты2ыны) иманмен байланысын былай т;сіндіреді:
«Иман етпейінше ж$нната кіре алмайсыдар.
Бірбіріді с#ймейінше толы иман еткен болмайсыдар.
Сендерге бір н$рсе айтайын ба? Оны істеседер, бірбіріді с#йесідер: Араларыда с$лемді жайыдар!»
(М;слим, Иман, 93).
Олай болса дін бауырласты2ын ор2ауда миятты
болу, ренішке орын бермеу – иман міндеті.
Ахнф Ибн 2айс былай дейді:
«Бауырласты ік$р ж$не н$зік жау&ар. Оны орамаса, апата шырайсы. Eнемі ашуыды жеумен
оны ора, саан з лымды еткен келіп сенен кешірім
с расын. Барыды анаат т тып, зі #шін кбін
іздеме, бауырыны кемшілігіне арама» (Ихия, ІІ, 466).
Расында ран К*рімде тауа иесі м;миндерді)
асиеттері саралан2анда:

Īĳ
Ɔ ĝƇ ęƈ ĭĺƇ īĺ
Ɔ ƈñƪĤÒ
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īĻƈ
Ę
ƪ ĲÅÒ
Ɔ ĘÓđŽƆ ĤÒĲ
Ɔ ƈĩ ƈČÓ ƆġŽĤÒĲÅÒ
Ɔ ċƆ ĻŽ ĕŽƆ ĤÒīĻ
Ɔ óƪ ąĤÒ
Ɔ óƪ ùĤÒĹƈ
ƪ
Ƈ ž Ĳ
īĻƈ
ƈ ĭĤÒ
ƪ īƈ ĐƆ
Ɔ ĭ ƈùéŽ ĩŽƇ ĤÒÕƫ éƈ ĺƇ ųÒ
Ɔ öÓ

БАУЫРЛАСТЫТЫ ЖАНДАНДЫРУ

«Олар (тауалар) – ке5шілікте де, таршылы"та
да инф" жасап (Алла<ты) жолына жмсап) тратындар, (кек алу2а діреті жете трып) ашу-ызасын
баса алатындар, адамдарды кешіре білетіндер. Алла&
(мндай) жа"сылы" істегендерді натады» – денілген
(5л; Имран, 134).
М*ул*н* Хазірет те м;миндерді) Алла< ;шін бірбіріні) кемшіліктерін кешіріп, жасылы жасап, бауырластыты іске асырулары керектігін былай ишарат етеді:
«Дін бауырынан ж$бір крсе, оны мы пайдасы бар екенін есіе т#сір! @йткені, жасылы к#н$а
арсы шапаатшы сияты».
Дін бауыры)нан ателік пен кемшілік к0рсе), о2ан
ренжімей, оны) аншама жасы асиеттеріні) бар екенін ойлап, сол ;шін оны кешіріп, оны) негізінде осындай
жа2дайлар2а ж*рдемге мтаж бол2анын біліп жанында
болуы) керек.
К@Н+А ЖИІРКЕНІШ,
К@Н+'АРА МЕЙІРІМ...
Риуаята с;йенер болса, екі бауырластыты) бірі
тура жолдан тай2аны ;шін екіншісіне:
«Енді бл бауыры)нан бас тарт!» – деседі. Ол:
«Не себепті! Керісінше, негізінде ол азір ма2ан
мтаж болды. Осындай кезде оны тастап кету дрыс
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бола ма?! Мен енді о2ан насихат етемін ж*не т;зелуі
;шін Алла<а д2а етемін» дейді.
Ж#нйд Ба7дади Хазіретті) бір ш*кірті шыра2ан
*лсіздігі кесірінен 0те атты ята алып, оу орнынан
ашады. Біраз уаыттан кейін к0)ілі ирау2а айнал2ан
ш*кірт достарымен бірге базардан 0тіп бара жатан
Ж;н*йд Ба2дадиді) к0зіне т;седі. Ш*кірт стазын
танып, ялып, тез алыстай береді. Жа2дайды сезген
Ж;н*йд Ба2дади жанында2ылар2а:
«Сендер оралы)дар, мені) ямнан бір сым ашты»
деп, ш*кіртіні) артынан кетеді.
Кері оралып ара2ан ш*кірт стазыны) 0зін а)дып
келе жатанын к0ргенде, сасалатап адымдарын тездетеді. Шы2ар жолы жо к0шеде яттан сасалатап,
байамай басын абыр2а2а рып алады. Алдында тр2ан
стазын к0ргенде, т;рден-т;рге еніп, басын т0мен иеді.
Хазірет мейірім толы ;нмен:
«Балам! айда барасы)? Кімнен ашасы)?! стазды) ш*кіртіне ж*рдемі мен ор2ауы осындай иын
к;ндерде, м;шкіл уаыттарда болады» – дейді де, оны
к0)іл сарайына алып, д*рісханасына алып келеді.
Ислам бауырласты2ы ан бауырласты2ы сияты.
Тіпті, одан да ;стем. Адамны) к;н*2а батан туысын
тастап кетуіне рсат етілмегеніндей бауырлы еткен
адамды да ате мен к;н*лары ;шін тастап кетуі дрыс
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емес. Дрысы – ла2анды олынан алып тр2ызу. Осы
;шін Алла< Хазіреті Пай2амбар2а r туыстары жайында:

ĹƈĬž Ìƈ ģŽ ĝƇ ĘƆ  ƆĞĳŽ āƆ Đ
Ɔ ĪŽ Íƈ ĘƆ
ĪĳƇ
Ɔ ĥĩƆ đŽ ÜƆ Óĩƈƪ Ĩ
Ƅ óƈ ÖƆ
ž Åĸ
«Егер са7ан "арсы келсе, "Мен сендерді5 амалдары5нан аула"пын!" де» деген (Ш2ара, 216). Назар
аударатын н*рсе – Алла< «Сендерді5 жаса7андары5нан аула"пын» деуін *мір еткен, «Сендерден
алыспын» дегенін емес! Я2ни, к;н*2а деген жиіркенішті к;н*<ар2а аудармау ажет.
М;мин дін бауырыны) алдында не артында ол
натпайтын с0здер айтудан са болуы керек. Тек *мр;
бил-ма2руф у* н*<ю анил-м;нк*р м*селесінде ;нсіз алу2а болмайды. Я2ни, керек жа2дайда дін бауырын ескерту ;шін *депке сай тілмен ешкім жо жерде, тасада
0зара насихат ету ажет. Осындай жа2дайда оны) натып-натпауына м*н берілмейді. 9йткені бл ескертулер сырт к0ріністе аншалыты ауыр тисе де аиатында
ол ;шін ;лкен жасылы.
Ха досы Абдлла& бин М#брак жаман мінезді
бір адаммен жолаушылыа шыан еді. Саяхаттары
бітіп, оштасанда Хазірет іштей жылай бастады. Бл
жа2дай2а та) ал2ан достары неліктен жыла2анын срайды. Ол н*зік жанды Ха досы тере) к;рсініп, жас
толы к0зімен:
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«Мншалыты сапарда бірге бол2ан жолдасымны)
нашар к;йлерін т;зете алмадым. Ол бейшараны) мінезін *сем ете алмадым. Б*лкім, 0зімні) кемшілігімнен мен
о2ан пайдалы бола алмадым? Егер ол мені) ате мен
кемшіліктерімнен дрсы жол2а келмеген болса, ерте)
(есеп к;нінде) халім алай болады!» – деді де, ы)ырсып
жылай берді.
Хадис ш*рифте былай айтыл2ан:
«Алла& #шін бір-бірін с#йген екі бауыр кездескен кезде бірі екіншісін жуатын екі ол сияты. Екі
м#мин бір жерге келгенде Алла& бірін екіншісінен
пайдаландырады» (Ихия, ІІ, 394).
Раббымыз м;миндерді) бір-бірін жуатын екі ол
сияты болуларын алайды. Бір-бірін жуатын екі ол
дегені – бір-біріні) материалды-рухани кемшілігін
толытыратын, уаныш пен мны) б0лісіп, кемшіліктерін кешіріп, дертіне орта болу, бір-біріне аыл-ке)ес
айту мен бауырын 0зінен жасыра ж*не тазара адам
деп ба2алау.
Сонымен бірге дін бауырыны) атесін к0ргенде
бірден жаман ойламай, алдымен жасы ойлап, бл ісимылыны) андай бір себебі бол2ан-болма2анын срап
білу – бауырлас-ты *дебінен. М;миндер ;немі бір-бірін
жасы ба2алауы керек. Еш ор к0рмеуі керек. Керісінше, бауырыны) Алла< алдында 0зінен де абыл екеніне
сенуі керек.
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БІРЛІК пен БІРЛЕСТІКТІF
ЙЫТ2ЫСЫ –
ИСЛАМ БАУЫРЛАСТЫЫ
Хазіреті Пай2амбар r ал2ашы мсылмандарды
ил*<и мейіріммен, ілтипатпен к0ктем мезгілі сияты шата2ан, бір-біріне дшпан бол2ан Араб рулары ерекше бауырласты к;йінде с;йіспеншілікпен араласты. Бл
аиата аятта былай назар аударыл2ан:
«Барлы"тары5, т#гелімен Алла&ты5 жібін (Исламды) бекем ста5дар, б лшектеніп, айырылма5дар. Сондай-а" Алла&ты5 сендерге берген ны7метін
естері5е т#сірі5дер. Бір кезде сендер бір-бірі5мен
дшпан еді5дер, Алла& ж#ректері5ді (Ислам2а брып) жа"ындат"ан еді. Міне Оны5 (осы) ны7метіні5 ар"асында (діндес) бауыр болып еді5дер...» (5л;
Имран, 103).
Хазіреті М*ул*н* Ислам бауырласты2ын тамаша
т;сін-діреді:
«Хазіреті Пайамбар r "М сылмандар бір жан
сияты" деген. Шынымен, бір дене болды. Біра
Алла& Расулыны арасында болды. 2йтпесе $рбіреуі екіншісіні наыз д шпаны еді. М$динада 2ус пен
Хазраж есімді екі ру бар еді. Б лар бір-біріні анын
ішердей ас д шпан еді.
Хазіреті М стафаны ф$йізімен ж$не Исламны н рымен оларды ескі шпендіктері жо болып
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кетті. «Ол д шпандар бастапыда баудаы ж#зімдер сияты, ж#зім шаындаы даналар сияты бірбіріне байланысты еді, бір-біріні бауыры еді. Біра
«М#миндер – бауыр» – аяты т#скеннен кейін оны
шынымен, руханиятымен сыылан ж#зім даналарындай шырын к#йіне енді. Олар шын м$нінде біте
айнасып, бауыр болды».
Ж*<ілия д*уірінде злымды пен аз2ынды, наданды пен жан т;ршігерлік ан дауларымен ан к0ліне айнал2ан б*д*уи ш0лдері Исламны) нрымен *демі
м*дениет ба2ына айналды. Б;гін бізге иелі мирас ретінде жеткен Ислам бауырласты2ы сол баыт ша2ыны)
берекеті. Ислам бауырласты ж;йесіні) арасында м;миндер лт, ауым, маманды ж*не м*з<*б сияты *р
т;рлі бол2анымен, 2асырлар бойы бірлік пен бірлестік
уанышымен 0мір кешкен. Бл уанышты жо2алытып
алу жеке адам мен о2ам ;шін е) ;лкен асірет. Бірлік
пен бірлестікті) тамырына балта шапан н*псіге тиісті
іс-имылдарды) менмендік с0здеріні) саясат пен басшылы жанжалдарыны), ашу мен жиіркенішті) бір 2ана
шешімі – «Ислам бауырласты7ы».
Алла< ;шін арнал2ан шынайы бауырласты т;рлі
дене м;шелеріні) бір ж;рекпен 0мір с;ргеніндей. Алла<ты) мейірімі мен берекеті бір ж*не бірге бол2андар2а
т;седі. уат пен т*уфи бірліктен туады.
Белгілі ои2а:
Даналы иесі адам т0сегінде жатып, лдарына 0сиетін
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айтып жатанда бірнеше шыбы *келуін срайды. Кейін
алып келген шыбытарды буып байлап, лдарына:
«ане, енді мны сындыры)дар» – дейді. лдары
сындыра алмайды.
«Енді шыбытарды шешіп, бір бірден алы)дар. К0рейік, сындыра аласы)дар ма?» – деген.
5райсысы бір таятан алып, сындырады. Адам
лдарына:
«лдарым! Міне, сендер менен кейін осы шыбытар сиятысы)дар. Бірге тату бол2анда ешкім сендерді же)е алмайды. Егер айырылып кетсе)дер, лезде
сынасы)дар да, шашылып кетесі)дер! – деп, 0мір бойы
бір ж*не бірге болуларын ала2ан.
Алла< ;шін бір-біріне с;йіспеншілікпен арап, берік иыа с;йеніп бірге к;ш жмсап тырысандар аят
к*рим*да былай маталады:

Ɔƪ
ħıƇ Ĭƪ ÉƆ Ġ
Ɔ Óƃ ęž Āƈ
Ɔ ĥÜƈ ÓĝƆ ĺƇ īĺ
Ɔ ƈñƪĤÒÕƫ éƈ ĺƇ ųÒ
Ɔ įĥƈ Ļ×ƈ øĹƈ
Ɔ ĘĪĳƇ
þĳ
Ƅ ĻĭƆ ÖƇ
Ƅ ĀƇ óŽ Ĩ
ƪ ĪÓ
«К#діксіз, Алла& зіні5 жолында мы"ты "алан7ан "абыр7алар сия"ты, сап т#зеп со7ыс"андарды жа"сы к реді» (Саф, 4).
Хадис ш*рифте де м;мнидерді) алай бір дене, бір
ж;рек болу керектігі жайлы былай баян етілген:
331

ХА ДОСТАРЫНЫ

ЛГІЛІ МІНЕЗ-ЛЫ

«М#мин мен м#минні жадайы бір блігі екінші
бір блігін мыты тіреп т ран имараттар сияты».
Хазіреті Пай2амбар r мны т;сіндіргенде екі олыны) саусатарын бір-бірі арасына 0ткізіп, байла2ан»
(Бхари, Салат, 88, М;слим, Бирр, 65).
Ха досы Мулн Хазірет те:
«Сый иелері сегіз мы адам болса да бір адамнан
кп емес» деген.
ДІН БАУЫРЫFНЫF
ДЕРТІНЕ ОРТА2 БОЛУ
Міне, осындай к0)іл бірлігінен м;миндер дін бауырларыны) уанышына уанып, ай2ыларына м)аяды. Хазіреті Пай2амбар r мны мына салыстырмалы
т;рде т;сіндіреді:
«М#миндер бір-бірін с#йгенде, мейірім еткенде
ж$не ораанда бір денеге сайды. Денені бір м#шесі науас боланда баса м#шелеріні де йысы ашып, ыстыы ктеріліп, ауруа шалдыады» (Бхари,
5деп, 27; М;слим, Бир, 66).
Дін бауыры)ны) дертімен дерттеніп, оны) емделу
жолын іздеу Алла<ты) ризалы2ын алып келетін ;лкен
о2амды лшылы. Б2ан м*нсіз арау – менмендік.
Сондытан *рбір м;мин дін бауырыны) дертін т;рінен
сезуі ажет.
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Ха досы +бул-Хасан Хара"ани Хазіретті) бл
м*селеде сезімталды2ы неткен тамаша! Хазірет айтады:
«Т#ркістаннан Шама дейінгі алада дін бауырымны саусаына батан тікен мені саусаыма
батан, оны аяына тиген тас мені аяыма тиген.
Мен оны ауруын сеземін. Бір ж#ректе м ы болса,
ол ж#рек мені ж#регім».
Міне, шынайы Ислам бауырласты2ында2ы ажетті
к0-)іл к0кжиегі...
Хазіреті Пай2амбарымыз r да тек 0зін ойлап, дін
бауырыны) иынды2ына м*н бермеген адамны) Ислам
мінезіне с*йкес келмейтінін айтан.
«Кршісі аш болып, зі то жатан адам м#мин
емес» (Хаким, ІІ, 15).
«М#миндерді дерттерімен дерттенбеген бізден
емес» деген (Хаким, ІV, 352; Х*йс*ми, І, 87).
Сондытан дін бауырыны) иыншылы2ына м*н
бермеу – 0те ауыр к;н*. Сондай-а мндай еленбеген
бір с*ттік бейамдыа бой алдыр2ан Сри Са"ати
Хазірет сол к;йінен сезген 0кінішін былай т;сіндіреді:
«Бір к;ні Ба2дат базары 0ртенген еді. Біреу ж;гіріп ма2ан келді де: «Барлы Ба2дат базары жанып кетті,
бір сізді) д;кені)із 2ана аман ал2ан. С;йінші!» – дейді.
Мен де д;кендері жанып кеткен баса бауырларымды
ойламай, 0з атымнан: «Алла<а ш;кір» – дедім. Біра
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отыз жылдан бері осы бейамды с*тім ;шін исти2ф*р
етіп келемін» (Хатиб, ал-Ба2дади, Тарих, ІХ, 188; З*<*би, Сияр,
ХІІ, 185, 186).
Бір с*т болса да тек 0з басын ойлап, иындыа тап
бол2ан дін бауырларыны) иналуынан алыс ал2аны ;шін
отыз жыл сол бейамды т*убесінде бола білу... андай
сезімтал бауырласты к0кжиегі десе)ізші!
Ислам тарихында бесінші Рашид Халифа деп саналатын Омар ибн Абдулазизді) дін бауырласты2ы
сезімталды2ымен иленген к0)іл пішінін к0рсететін к;йін
*йелі Фатима былай жеткізеді:
«Бір к;ні Омар ибн Абдулазизды) жанына келдім.
Намазханасында отыр екен. олын ма)дайына с;йеген,
тотамай жылап жатыр. К0з жасы жа2ын сула2ан. Одан
не бол2анын срадым. Былай деп жауап берді:
«Фатима! Бл ;мметті) е) ауыр ж;гі мені) мойнымда. ммет ішінде аштар, кедейлер, д*рі таба алма2ан
науастар, киетін киімі жотар, мойны иілген жетімдер, жал2ыз ал2ан жесір *йелдер, аысын ала алма2ан
мазлмдар, к*пірлерді) олында2ы мсылман ттындар, ажеттіліктерін амтамасыз ету ;шін жмыс істеу
к;шінен айырыл2ан мтаж к*рілер, жаня м;шелері к0п
бол2ан кедей жаня басшысы...
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Бл мысал м;миндерге деген басшылы жауапкершіліктері барларды) ие болулары керек бауырласты
сезімталды2ын к0рсетеді. Біра, жеке тл2а ретінде *рбір
м;минні) дін бауырларымен шын ж;регімен бірлікте
болуы керек.
Бл туралы сахабаларды) сан жетпес ізгілік ;лгілеріні) бір мысалы мынадай:
Исламны) ал2аш жылдарында мсылмандарды)
бір б0лігі Хабешстан2а оныс аударды. Онда оларды
жасы арсы алды. Біраз уаыттан кейін Меккелік
м;шріктерді) мсылман бол2андары туралы негізсіз
хабарлар2а сеніп, кері оралады. Меккелік м;шріктер
орал2ан м;<*жірлерді) Хабешстанда ошеметпен арсы алын2анын естігенде, бдан ;лкен ауіп сезеді де,
жасап жатан орлытарын одан сайын арттырды.
Туысы У*лид ибн М2ираны) аморында еркін
0мір с;рген Осман ибн Маз7ун W Алла< Елшісі
r мен сахабаларыны) аыл2а сыймайтын злымды
орлытар2а душар бол2андарын, кейбіреулеріні) отпен к;йдірілгенін, амшымен соы2а жы2ыл2андарын
к0ргенде, ;лкен ой2а шомды:
«Алла<а ант етейін, У*лид бин М2ира сияты
м;шрікті) ор2ауында ауіпсіздікте 0мір с;ріп, жолдастарым мен туыстарымны) Алла< жолында тартан
орлытарын мені) шекпегенім ;лкен кемшілік! Алла<ты) ор2ауы одан да абыройлы ж*не ауіпсіз! – деп
ойлап, аморшысы У*лидті) жанына барды да, о2ан:
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«Ей, немере а2амны) лы! Сен мені ор2ауы)а алды), с0зі)ді жасы орындады)! Енді сені) аморы)нан шы2ып Алла< Елшісіні) r жанына бар2ым келеді. Ол ж*не сахабалары мен ;шін е) к0ркем ;лгі. Мені
райштытарды) жанына алып барып, аморы)нан
шыанымды айт» – дейді (Ибн Исха, Сир*т, Кония, 1981, 158
б.; Х*йс*ми, VІ, 34).
Осман ибн Маз2ун м;миндермен дерттес болуды
та)дады. Олар ж*бір-жапа шегіп ж;ргенде 0зіні) рахат
0мір с;ріп ж;руі ішіне сыймады. олынан еш н*рсе
келмесе де, мсылмандарды) дерттеріне тек осылай
осыла білген. Б;гінгі Ислам географиясыны) мазлм
мен 0кінішті к0ріністер алдында2ы жа2дайымызды бл
бауырласты сезімімен тере) ойлауымыз ажет.
ИТИК+ФТАН ШЫ22АН САХАБА...
М;мин *р кез бен мекенде Алла<ты) ризалы2ына
себеп іздейді. Дін бауырыны) дерттерімен айналысу
Алла<ты) ризалы2ы ізделетін е) к0ркем жолдардан бірі.
Хазіреті Пай2амбар r:
«4 л бауырына ж$рдем еткен сайын Алла& та
 лына ж$рдем етеді» – деген (М;слим, Зикр, 37-38).
«М сылман м сылманны бауыры. Оан з лымды етпейді, оны д шпана бермейді. Дін бауырыны ажеттілігін амтамасыз еткен м сылманны ажеттілігін де Алла& амтамасыз етеді.
М сылманны бір иыншы-лыын шешкен адамны
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иямет к#ніндегі иыншылытарыны біреуінен де
Алла&  тарады...» (Бхари, М*з*лим, 3; М;слим, Бир, 58).
Сондытан *р м;мин дін бауырыны) иынды2ын
0з к0)ілінде сезе білуі керек ж*не бл ;шін олынан
келгенін жасауы ажет. Алла<ты е) к0п разы ылатын
іс-имыл лыны) 0зінен басаларын к0бірек ойлауы,
оларды) рахатын 0з рахаты деп, тынышты2ынан абзал
к0руі ажет.
Пай2амбари т*рбиемен 0скендіктен « зім, зім»
деген менмендіктен тылып, «#мметім, #мметім» деген аморлыа жеткен сахабаны) Ислам бауырласты2ында2ы к0)іл к0кжиегін к0рсететін мына ои2а да
тамаша 2ибратты:
Ибн Аббас V Хазіреті Пай2амбарымызды) мешітіндегі и2тик*ф кезінде бір адам жанына келіп, с*лем
берді. Ибн Аббас V с*лемге жауап айтар2аннан кейін:
«Бауырым, сені) шалдыаны)ды, м)лы екені)ді
к0ріп трмын» – дейді.
Адам:
«И*, ей, Расуллла<ты) к0кесіні) баласы! М)лымын! П*ленше адамны) менде у*л* аысы бар (о2ан
мал-м;лік беруім шартымен мені азат етті). Біра мына
абірді) иесіні) (Алла< Елшісі) рмет-беделі ;шін
айтайын, оны) аысын *лі 0тей алмай ж;рмін» – дегенде, Ибн Аббас V:
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«Сен ;шін ол адаммен с0йлесейін бе?» – деп срайды.
Адам: «болады» дегенде, дереу ая киімін алып, мешіттен шы2ады.
Адам: «И2тикафта екені)ді мытты) ба? Не ;шін
мешіттен шыты)» – деп, артынан ере шы2ады.
Ибн Аббас V:
«Жо! Мына абірде жатан ж*не арамыздан жа)а
2ана оз2ан ардаты адамнан естідім (бларды айтып
жатанда к0здерінен жас а2ып жатты):
«Біреу дін бауырыны бір ісін баылап, оны шешсе, б л оны зі #шін он жыл итик$фта алуынан
айырлы. Бір адам Алла& ризалыы #шін бір к#н
итик$фа кірсе Алла& ол адаммен тоза арасында
#ш ор жаратады. 2р орды арасы шыыс пен батысты арасындай алыс» (Б*йхаки, Шаб, ІІІ, 424-425).
Дін бауырыны) кемшілігін толтыру2а тырысу
Алла< алдында2ы нды ызмет екенін Хазіреті
Пай2амбар r Мырзамызды) мына с;йіншілі хабарынан аны к0реміз:
«Алла& адамдарды ажеттілігін амтамасыз
ету #шін біршама адамдар жаратан. Ол адамдар
м таждытарымен олара арай ж#гіреді. Міне,
солар Алла&ты азабынан ауіпсіздіктегі адамдар»
(Х*йс*ми, VІІІ, 192).
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ИЛ+'И МЕЙІРІМ –
2АСИЕТТІ РАМАЗАН
Ислам бауырласты2ын іске асыру м*селесінде
Рамазан к;ндері ерекше ны2мет. Ил*<и мейірімні)
асып-тасы2ан асиетті айда бауырласты міндеттерін
орындауда ;лкен сезімталды к0рсету ажет.
Адамдарды) е) жомарты Хазіреті Пай7амбар
r асиетті Рамазанда еш кедергісіз жан2а жа2ымды
мейірім желдерінен де жомарт болып, барлы лшылы
пен жасылытарын арттыратын. 9зінен:
«Сауап жа2ынан ай садаа ;лкенірек?» – деп срал2анда:
«Рамазанда берілген садаа...» – деген
Зекет, 28/663).

(Термези,

9йткені Рамазан айы барлы жасылытар еселеген сауаппен марапатталатын ил*<и сый маусымы. Ішінде мы) айдан да айырлы адір т;ні бар асиетті Рамазанды лайы2ымен стан2андар сансыз ны2меттерге ол
жеткізеді. О2ан м*н бермегендер алпауыт мармдыа
душар болады.
Расында Хазіреті Пай7амбар
былай дейді:

r бір хадисінде

«... Маан Ж$бірейіл крінді: "Рамазана жетіп,
к#н$лары кешірілмеген адам мейірімнен алыс болсын!" – деді. Мен де: «2мин» дедім...» (Хаким, ІV,
170/7256; Термези, Д*ауат, 100/3545).
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Таса немесе те)ізге жау2ан к0ктем жа)бырыны)
ешандай пайдасы жо болса, асиетті Рамазанны) аиатына жете білу ;шін де ол ай2а т*н кешірім жа)бырларынан *сем т;рде пайдалану ажет. асиетті Рамазанды бір жыл бойы жо2алтанымызды толытырып,
ателіктерімізді) к*фф*ратын 0теу м;мкіндігі деп біліп,
ынта мен айраттылыпен оны) мейірім мен кешірім
б0лімінен ;лес алу2а тырысуымыз ажет.
Аталарымыз бл м*селеде де бізге айрыша естеліктер алдырып кеткен. 5сіресе осы айда к0шелеріндегі
*лсіз, ешкімі жо жетім-жесір, кедейлерге ;йлері мен
к0)ілдерін ашатын, аузы беріктерге ауызашар беріп,
ерекше сыпайылытармен ошемет к0рсетіп, сый ;стіне
сый ететін. Мешіт ауласында тарауихтан шыандар2а е) сапалы балдан жасал2ан ш*рбеттер сын2ан.
Зекет, пітір-садааларымен жабыраулы к0)ілдерді)
жбанышы, м)ды к0)ілдерді) дертіне орта бол2ан.
Айт мерекелерін де ренжіскендерді татуластыру2а м;мкіндік білген. Осылай о2амны) барлы сатыларын
бір-біріне бауырласты пен с;йіспеншілік сезімдерімен
байланыстыр2ан.
Бл Ислами к0ркемдіктермен асиетті Рамазанды
тиімді 0ткізіп, аыры ил*<и кешірім жатын алып,
аии айт мерекесіне жете білгендер андай баытты!
5р кешін адір, *р к0ргенін ыдыр ата деп біліп, бл
м*)гілік табыс м;мкіндігін жіберіп алма2андар андай
баытты!
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Алла& баршамызды иман сезімталды7ымен дін
бауырласты7ын іске асыр7ан салих "лдарынан етсін. Б#кіл мірімізді зіні5 ризалы7ына сай амалдармен жандандырып, м5гі айттар7а жетуімізді
сыйымен, жомартты7ымен тарту етсін!
+мин...
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đļļışśŉţľłśŏ
ķĶĻĻřŁń
Иманның жетелеуінен мақрұм cүйіспеншілігін
қайда бағыттайтынын білмеген адам теңіз
ортасында кілті бұзылған кеме сияқты.
Лайықтысын таба алмаған сүйіспеншіліктер
фәни өмірдің өкінішті ысыраптары. Түкке
тұрғысыз мүдделердің қыспағында қалған
сүйіспеншіліктер жол шеттерінде ашқан
гүлдерге ұқсайды да, ертелі-кеш аяқ астында
болуға, құрып кетуге мәжбүр. Көшеде түсіп
қалған гауһар тас қандай!
Лайық болмаған қолдың ақысыз мүлкі болу
қандай өкінішті!

АЛЛА' @ШІН С@Ю, ЖЕК КРУ

Махаббат с;юшіні) с;йген адамында 0зіні) ерекшеліктерін к0руінен туындайды. Алла< Та2ала лында
0зіні) *сем сипаттарын к0ргенде, ол лын с;йеді.
Я2ни м;мин Алла< пен Елшісі бйыр2ан, ке)ес берген
к0ркем мінезді 0з бойларына дарытан м0лшерде ил*<и
с;йіспеншілікке ие бола алады.
Бл *лемде к;ллі болмыс 0зіні) арама-айшысымен бар. С;йіспеншілікті) арама-айшысы жек к0ру
бол2андытан Алла<ты) с;ймеген н*рселерінен жиіркену де Оны с;юді) е) таби2и 0лшемдерінен.
Расында Алла< "С;йіктім" деген Елшісіне орлы
к0рсеткен 5бу Л*<*бке ла2ынет еткен ж*не бл ил*<и ашуын ран К*рімде арнайы бір с;ремен барша
адамзата баян еткен. Олай болса, былай деуге болады
– арама-айшылытарына жиіркеніш к0рсетілмей іске
асан с;йіспеншілік кем, салматы ж*не шындытан
алыс.
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С;йіспеншілікті) Жаратушысы, бла2ы ж*не со)2ы
масаты – Алла<. М;мин барлы ф*ни с;йіспеншіліктерді ил*<и махаббата жетелейтін баспалда деп
білуі ажет. 9йткені шынайы махаббат ф*ни с;йіспеншіліктерді) тар ше)берін асаннан кейін басталады. Ил*<и махаббатты) л*ззатымен салыстыр2анда
баса с;йіспеншіліктерді) 0ткінші де ас а2ым с*ттік
л*ззаттары к;н алдында2ы шыраты) с*улесіндей 0шіп
алады.
Хазіреті Мулн бны андай тамаша баяндайды:
«Алла& Таала бір ж тым ил$&и с#йіспеншілікке
сондай ерекшелік берген, одан н$сіп алан екі $лемні
де ауіп-атерінен аман болады».
Ха достары махаббатта тере)деуді) айын мысалдары. Алла< махаббатын лайыты т;рде татан
шынайы м;миндер Алла<ты, Елшісі мен Оларды)
с;йгендерін де с;йеді. Ж;ректерінде баса барлы
с;йіспеншіліктерді) 0мірі бітеді.
5ке-шеше, бала-ша2а, м;лік, жан, жбай-дос, к0рші,
лт, Отан, азан, ту, ж*не сол сияты *р бір н*рсені,
я2ни Алла<ты) барлы ны2меттерін Алла< ;шін с;ю
– махаббатты) аиатына ие болуды) белгілері. 9йткені Алла<тан 0згеге ж0нелгендей к0рінген осы сияты
с;йіспеншіліктер негізінде Алла< ;шін бол2андытан
ж;рекке баыт сыйлайды.
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ПАЙАМБАР ААШЫНЫF ЖЕМІСТЕРІ
Риуаятта бір к;ні Алла< Елшісі r Хазіреті 5лиден:
«Ей, 2ли! Алла&ты с#йесі бе?» – деп срайды.
«И*, ей, Алла< Елшісі, с;йемін».
«Оны Елшісін де с#йесі бе?»
«И*, ей, Алла< Елшісі!»
«4ызым Фатиманы да с#йесі бе?»
«И*, ей, Алла< Елшісі!»
«Жарайды, Хасан мен Х сайнды да с#йесі бе?»
«И*, ей, Алла< Елшісі!»
Сонда Алла< Елшісі r:
«Ей, 2ли! Кіл біреу ана, с#йіспеншілік тртеу.
Бір ж#рекке м нша с#йіспеншілік алай сияды?» –
деді.
Хазіреті 5ли W бл сраа жауап бере алмайды.
Тол2анып, ;йіне оралады. Хазіреті Фатима ері Хазіреті
5лиді ;нсіз келіп, ой2а шом2анын к0ргенде себебін білгісі келеді. Не бол2анын білу ;шін, ж*ймен 2ана:
«Сені ;нсіз к0ріп отырмын. ай2ылы бір н*рсе
болды ма?» – деп с0зін бастайды. «Егер м)ай2ан н*рсе)із д;ниеге байланысты болса, м)аю2а трмайды.
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Ахіретке байланысты бір м*селе болса, сені м)айтан
не?» – деп срайды.
Хазіреті 5ли W басынан 0ткендерін айтады. Хазіреті Фатима жа2дай2а аны бол2аннан кейін к;лімсіреді де:
«анеки, *кемні) жанына бар да, бл сраты былай шештік» – деп, кейбір т;сініктемелер береді. Хазіреті 5лиді) к0)ілі бл т;сініктемелерге разы болады.
Дереу Расуллла< r Мырзамызды) зырына ж0неледі:
«О, Расуллла<! Адамны) о)ы мен солы, алды мен
арты, арасы деген жатары бар. Ж;рек те осылай.
Мен Алла<ты аылыммен, иманыммен, сізді жаныммен, иманыммен, Фатиманы адами жаныммен, Хасан
мен Хсайнды *келік таби2и ажеттілігіммен с;йемін» –
дейді.
Екі *лем нры Мырзамыз
сіреп:

r бл жауапа к;лім-

«Ей, 2ли! Б л сздер тек пайамбар аашыны
б таынан алынан жемістер» – дейді38.
К0ріп тр2анымыздай 0зегінде Алла< ризалы2ы
бар барша с;йіспеншіліктер абыл етіледі. Алла< разы
болма2ан с;йіспеншіліктер ж;ректі) рухани ісік ауруы.
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КFІЛДІ БЗАТЫН
Д@НИЕ С@ЙІСПЕНШІЛІКТЕРІ
Алла< Та2ала лына м*)гі баытты у*де етсе,
оны) д;ниелік алаулар2а ж0неліп, Раббысын мытуы,
Фрид#ддин Аттарды) жеткізген хиаяда2ыдай, бір
падишахты) жанында2ы ;лкен беделді бір а) итіні) а)
кезінде *ншейін бір с;йекке еріп, асыл иесі падишахты мытаны сияты аыматы. Д;ние сына2ында
адам осы мысалда2ыдай к0п с;йектерге немесе арма
шында2ы жемдерге жолы2ады.
Хазіреті М*ул*н* алай тамаша айтан:
«Кп балытар суда ауіпсіз ж#рсе де, тамаа
 штарлыынан армаа т#скен».
лды) н*псі алауларыны) ттыны болып, Раббысын мытуды) да бдан айырмасы жо. лды)
д;ниені) алдамшы елестеріне алданып, Алла< алдында2ы лы м*ртебесін жо етуі ерекше гау<ар тастармен
безендірілген алтын мыраны арапайым темір б0лігіне
сатуы сияты аыматы.
Хазіреті Мулн адамны) бл о2аш алданышын
былай салыстырып т;сіндіреді:
«4ойды асырдан ашуы адамды таыртпайды. @йткені асыр ойды д шпаны ж$не аулаушысы. Негізінде, та аларлы н$рсе – ойды асыра  мартып, кіл аударуы».
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Шынайы м;мин – малатты) е) ардаты болмысы. Ол махаббат аржысын ате олданып, абыройы мен асиетін жо2алтатындай де)гейде т0мендей
алмайды. Бір жтымдай д;ние л*ззаттарына алданып
алатындай кішіреймеді. Т*ни болмысыны) *уестіктері
мен марлытарын ана2аттандыруды шынайы баыт
деп ойлау аыматы2ын жасамайды.
Аят к*рим*да айтыл2ан:
«(Расулым!) Нпсісін (н*псі алауларын) т5ір
ттып ал7ан адамды к рді5 бе?...» (Фран, 43).
Хадис ш*рифте:
«Жер бетіндегі табынылан жалан т$ірлерді
ішіндегі Алла&ты е кп жек кргені – $уестік пен
 марлы» – деген (Х*йс*ми, І, 188).
З#ннун Мысри Хазірет махаббат пен жек к0руді
дрыс олдануды) жолын былай т;сіндіреді:
«Алла&ты досы ретінде н$псіге арсы болу керек. Н$псіні досы болып Алла&а арсы емес!»
Я2ни, Алла<а дос болу ;шін н*псіні) ттынды2ынан тылу керек. Басаша айтанда н*псіні) алауларына л болмау арылы Алла< досты2ына жете білу.
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істетпей ояды. 9йткені аиатпен ш2ылданба2ан
ж;ректі ателік басып алады. Дшпан шабуылына тап
бол2ан 0лке сияты жарамсыз с;йіспеншіліктерге ттын бол2ан ж;ректе де баыт алмайды.
Иманны) л*ззатына теріс келетін с;йіспеншіліктер
м;минні) 0зімен со2ысуына, иманны) жарааттануына,
тіпті, к;пір саздауытына т;суіне де себепші бола алады. Олай болса, алай арнымыз2а лас ж*не арам та2ам т;спеуі ;шін миятты болса, лайы емес с;йіспеншіліктерді к0)ілге кіргізбеу м*селесінде де тура
сондай сезімталды танытуымыз ажет. Ж;ректе иман
с;йіспеншілігіні) ор2алуы ;шін
ЛАЙЫ2ТЫА МАХАББАТ
ТИІСТІГЕ ЖИІРКЕНІШ
С;йіспеншілік пен жиіркеніш сезімдері Алла< ;шін
болмаса, жиіркеніш к0рсетілуі керекке с;йіспеншілік танытып, с;йіспеншілік сезінуі керекке бейам алу рухани
;лкен апат. Сондытан с#йіспеншілікті лайы"ты7а,
жиіркенішті тиістіге арнау шарт.
Аят к*рим*да:
«Ей, иман келтіргендер! Алла&тан "ор"ы5дар
жне шыншылдармен бірге болы5дар!» – денілген
(Т*убе, 119).
9йткені салихтардан ;немі ф*йіз, руханият пен болымды уат 0теді. Ал дін дшпандары мен пасытар2а
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с;йіспеншілік таныту апат *келеді. Осы2ан орай аят
к*рим*да:
«... Залым адамдармен бірге отырма» – денілген
(5н’ам, 68).
Дін дшпаны жаса2ан бір абыр2а2а «уа, не тамаша!»
– деп айту ж;рекке кері *сер тудырады. 9йткені оны) ісін,
е)бегін нату Алла< дшпаныны) абыройын жо2арылататындытан Алла<ты) азабын тартады. Ислами
тл2алыты *лсіздікке т;сіретін бл жа2дай аншама
м;миндерді) бейамды танытан сынаты) е) шата
жері.
Бл м*селеде Османлы патшасы ІІ Баязид к0рсеткен н*зік парасатынан біздер де ;лгі алуымыз керек.
ІІ Баязид кезе)і Османлы мемлекетіні) 0ркениеті мен
м*дениетіні) негізін ала2ан уаыты. Ататы Италиянды рылысшы ж*не суретші Леонардо Да Винчи
Баязид Хан2а хат жазып, Ыстанблда2ы мешіт пен
баса рылыстарды) жоспары мен жобалары туралы
сыныс жаса2ан. Бл сыныс сарай у*зірлері арасында
уанышпен, обалжулармен арсы алынды. Баязид Хан
бл сыныстан бас тартып, былай деді:
«Егер бны "абыл етсек, елімізде діс пен рух
жа7ынан шіркеу сулетіні5 рнегі бар сулет #стем
болады. зімізді5 Ислами сулетіміз дами алмайды,
тл7асын "а-лыптастыра алмайды».
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Баязидтен кейін Османлы Ислам с*улеті де 0з шы)ына
шыты. Бл т;сінік аясында Исламны) рухы геометрия2а ашалып, ндылы2ын осы к;німізге дейін ор2ап келген С#леймания ж*не сол сияты лшылы
орындары тізбегі пайда бол2ан.
Егер бл сезімталды болма2анда, Исламны) сыпайылы2ын, *демілігі мен с*нін, айбындылы2ын к0рсететін с*улет 0нері орта2а шы2а алмас еді. Мимар Синандар,
Хаттат Хамдлла<тар, Карахисарилар мен састарын
жетілдіретін м*дениет арнасы болмас еді. Сондытан
*р м*селеде Ислами тл2алы пен 0жеттігін к0рсетіп,
мсылман еместерді) 0мір ;лгісіне ынты2удан сатану
керек.
Ха достары залым мен пасы, к*пірлерді) 0мір
;лгілеріне ызы2у т;гілі оларды) жасылытарына ие
болудан да сатан2ан. 9йткені адам сый2а же)ілген.
К0)ілде жасылы2ы байал2ан адамдар2а деген жаынды пен тартымдылы сезімі туады. Сондытан з*рушілікпен ажеттілігімізді айту2а тура келгенде салих
адамдар2а ж;гінуіміз керек. М*рт емес адам2а мтаж
болудан Алла<а сыйыну керек.
ажеттілігін басалар2а айтып, олардан бір н*рсе
срайтын-срамайтыны туралы сра2ан сахаба2а Хазіреті Пай2амбар r:
«Жо, с рама! С рауа атты м$жб#р болса,
тек салихтардан с ра» – деген (5бу Д*уіт, Зекет, 38).
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Бл м*селеде Пер2ауын сиыршыларыны) жа2дайы
0те 0негелі:
Брын Пер2ауынны) рметі мен абыройына б0ленген сиыршылар к0рген м2жизалары себебінен иман
етеді. Пер2ауын оларды) бл істеріне атты ашуланады. Оларды 0лтірумен орытады. Сиыршылар иман
асылды2ымен, тратылы2ымен имандарынан айтпайды. Теріс сенім мен ж;йеге бойснбайды.
«Сені5 злымды7ы5 д#ниеге тн. Сен "алауы5ша
шешім шы7ара аласы5. Біз "алай бол7анда Раббымыз7а ораламыз» – деп, арсылы берді. олдары
мен аятары и2аш кесіліп, рма а2аштарына асылмай
трып, адами *лсіздік танытпау ;шін де олдарын аспан2а жайып:
«... "О, Раббымыз! Бізге (мол) сабыр-шыдам
жаудыр (бере г0р) рі мсылман "алпымызда жанымызды ал7айсы5!"» (А’раф, 126) деп д2а етіп,
Алла<а жалбарынды. Аыры ш*<ид болып Раббыларына ауышты.
Баыт 2асырында іске асан мына ои2алар да Алла<ты) к*ріне шыра2ан адамдар2а арсы стану керек к0)іл к;йіні) е) к0ркем мысалдары:
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М*динада ешкім 5бу С;фян2а арамайды. Хазіреті
Пай2амбарымызды) *йелі @мм# Хабиб анамыз 5бу
С;фиянны) ызы бол2анына арамай, ;йіне дейін келген *кесіні) отыр2ысы келген т0сенішті астынан суырып
алды. 5бу С;фиян та) ала:
«ызым, т0сенішті ма2ан лайы к0рмеді) бе, *лде
мені т0сенішке лайы к0рмеді) бе?» – деп срайды.
мм; Хабиба анамыз:
«Бл т0сеніш Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыздыкі. Сен н*жіс м;шрік бол2андытан о2ан отыру2а
лайы емессі)» – деп жауап береді.
5бу С;фиян бл с0здерді естігенде атып трып
алады:
«ызым, сен бізден кеткелі бір т;рлі болып алыпсы)!» – дейді.
мм; Хабиба анамыз:
«Жо, Алла< мені Исламмен абыройлы етті» – деп,
иман с;йіспеншілігіні) барлы н*рседен де жо2ары боларлы нын жеткізген болды (Ибн Хишам, ІV, 12-13).
Я2ни иман абыройы барлы ф*ни атынастардан
биік.Алла< ;шін жек к0рілуі керек адам 0з ту2ан
*кесі болса да, жек к0ре білу тек иман асылды2ынан
туындайтын жайт.
Баыт 2асырынан иман к;шімен к0рсетілген та2ы бір
мысал:
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Алла< Елшісі r Хдайбия келісс0зі алдында Хазіреті Османды елші етіп Меккеге жібереді. Хазіреті
Осман ниеттеріні) тек мра жасап айту екенін т;сіндірсе де, м;шріктер рсат бермейді. Хазіреті Османды
к0збен торуылдап:
«аласа), сен а2баны тауаф ете аласы)!» - дейді.
Барлы мсылмандар тауаф етпекші болып ж;ректері толындап, а2ба к0здерінде т;теп тр2ан болатын.
Тіпті, кейбіреулері Хазіреті Осман а2баны тауаф етеді
деп ойлап, о2ан ызы2ушылыпен арап жатан болатын. Біра 0зін Алла< пен Елшісіне ата2ан берік сахаба:
«Хазіреті Пай2амбар r а2баны тауаф етпейінше
мен тауаф ете алмаймын! Мен тек Оны) арасында
Б*йтлла<ты зиярат етемін. Алла< Елшісі абыл етілмеген жерде мен де жопын...» – деп, Ислам 0жеттілігімен, тл2алы2ымен тамаша ;лгі к0рсеткен (Ахмед, ІV, 324).
мметі ретінде бізді) сезімталды2ымыз да Алла<
Елшісіні) r сезімталды2ымен бірдей болуы керек. Бл
Оны) с;йгенін с;ю, жек к0ргенін жек к0ру.
ШЫНАЙЫ МАХАББАТТЫF БЕЛГІЛЕРІ
Бір схбат кезінде Субан W Алла< Расулы r
Мырзамыз2а тере), атты адалып арайды. Соншалыты оны) бл к;йі Алла< Елшісіні) назарын
аудартты. Мейіріммен:
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«Ей, С$убан! Не б л к#йі?» деп срады.
Пай2амбар 2ашы2ы С*убан Wбылай деді:
«5ке-шешем, жаным Са2ан пида болсын, о, Алла<
Расулы! Са2ан деген зары2у ж;регімді атты жалындатаны сонша, нры)нан б0лек 0ткізген *р с*т
ма2ан б0лек бір к0ш сияты. Д;ниедегі жа2дайым осылай болса, ахіретте андай болма деп уайымдаймын.
Сен онда пай2амбарлармен бірге боласы). Мені) не
боларым ж*не айда боларым белгісіз! Ал ж*нната кіре
алмасам, сені к0руден толы марм аламын! Бл к;й
мені атты инап, тол2андырады, жанымды к;йдіреді, о,
Алла< Елшісі!».
Б2ан Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыз:
«Адам с#йгенімен бірге...» – с;йіншісін береді
(Бхари, 5деб, 96).
Алла< пен Елшісін с;юді) белгісі – ба2ыну мен
мойынсну. Хазіреті Пай2амбарымызды) ке)естеріне
шынайылыпен мойынснбаса, Оны) шапа2атын тілеуге бетіміз болмайды. Ал аятта 0те ашы ж*не наты
ескертілген:
«(Ей, Пай2амбарым!): "Егер, Алла&ты с#йсе5дер,
ма7ан ері5дер, сонда 7ана Алла& сендерді с#йеді жне барлы" к#нлары5ды кешіреді. Алла& – афурд#р (асан кешірімшіл), Рахим-д#р (ерекше мейірімді)"
деп айт!» (5л; Имран, 31).
357

ХА ДОСТАРЫНЫ

ЛГІЛІ МІНЕЗ-ЛЫ

Я2ни Алла< пен Елшісіне мойынсну2а жетелемейтін с;йіспеншілік тек бос д*меден аса алмайды. С;йгеніні) жолында пидашыл болма2андарды) ж;регіміз бірге деген с0здеріні) еш ны жо, бос *уре.
Хасан Басри Хазірет былай дейді:
«Ей, адамдар! "Адам с#йгенімен бірге" – хадисін
ате т#сінбедер! Салихтарды амалын істемейінше салихтардан бола алмайсыдар. @йткені я&уди мен
христиандар пайамбарларын здерінше с#йгенімен
бірге болмаан» (Ихия, ІІ, 402).
Фдайл ибн Ияз рахм*тлла<и ал*й<и н*псісін былай жауапа тартар еді:
«Фирд$ус ж$ннатында пайамбарлар мен сыддытармен бір жерде болуды алайсы, біра б л
#шін андай амал істеді? 4ай  марлы алауыды
сындырды? 4ай ашуыды жеді? Саан келмеген
ай туысыа барды? Бауырларыны ай кемшілігін
кешірді? Алла& #шін ай жаынынан алыстады,
ай алысыа жаындады?...» (Ихия, ІІ, 402).
Алла& #шін с#ю – с;йіспеншілікке с;йіспеншіліктен баса арсылы бермеу. Мндай с;йіспеншілік иман2а тере)дік пен лаззат осады. Хадис ш*рифте иманны)
л*ззатын тек мына ;ш ерекшелікке ие м;миндерді) тата
алатыны баян етілген:
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2. Иманнан кейін к#пірлікке т#суді ота т#скендей ауіпті деп білу;
3. Алла& #шін с#ю ж$не Алла& #шін жек кру»
(Бхари, Иман, 3, 14).
5рине, иманны) л*ззатын тата білу ;шін с;йіспеншілікті) тек Алла< ;шін болуы шарт. Бны) да кейбір
белгілері бар.
С&л рахм*тлла<и ал*й<и бны былай т;сіндіреді:
«Алла&ты с#юді белгісі – 4 ранды с#ю. Алла&
пен 4 ран с#йіспеншілігіні белгісі – Хазіреті
Пайамбарды r с#ю. Хазіреті Пайамбарды с#юді
белгісі – С#ннетті с#ю. С#ннетті с#юді белгісі
– ахіретті с#ю. Ахіретті с#юді белгісі – д#ниені
натпау (яни оны н$псіге намды крінетін тартымдылыына алданбау). Д#ниені натпауды белгісі – ахірет азыы бола алатыныны басасыны
барлыынан алыс болу».
С0зді) ысасы, шынайы с;йген – с;йіктісі с;йгенні) б*рін с;йеді, с;ймегендерін натпайды ж*не с;йгенін есіне к0п алады. Хазіреті Пай2амбардан иманны)
е) абзалы не деп сра2анда, былай деген:
«Алла& #шін с#юді, Алла& #шін жек круі ж$не
тіліді Алла&ты зікірімен имылдатуы ...» (Ахмед,
М;сн*д 5/247).
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АЛЛА' @ШІН С@Ю, ЖЕК КРУ
Риуаяттарда баяндал2андай, Алла< Та2ала Хазіреті
Мса2а:
«Ей, Мса! Тек мен ;шін жаса2ан амалы) бар ма?»
– деп срайды.
Мса u:
«Алла<ым! Сен ;шін намаз оыдым, ораза тттым,
садаа бердім, с*жде еттім. Са2ан хамд еттім, кітабы)ды оыдым, сені) есімі)ді еске алдым» – дейді.
Алла< Та2ала айтады:
«Ей, Мса! Намаз – сені) жол сілтері), ораза –
са2ан алан, берген садаа) – са2ан к0ле)ке болады.
Кітабымды оы2аны) – са2ан сарай мен хор ызын
береді. Мені) есімімді еске ал2аны) – с*уле) болады.
Тек мен ;шін андай амал жасады)?». Б2ан Хазіреті
Мса u:
«Ей, Раббым! Ма2ан тек сен ;шін болатын амалды
айт, соны жасайын» – дейді.
Алла<:
«Ей, Мса! Мені) атымнан біреуді дос ттты) ба?
Ж*не Мені) атымнан біреуді дшпан деп білді) бе?» –
дейді.
Осылай Хазіреті Мса u Алла< алдында е) абыл
болатын амал – Ол ;шін с;ю ж*не Оны) атынан дшпандардан жиіркену екенін т;сінеді» (М;к*ш*ф*т;л-луб, 86).
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Бл м*селе ж0нінде Хазіреті Иса2а u былай уахи
етілгені риуаят етіледі:
«Егер барлы жер мен кктегілерді  лшылыын орындаса ж$не Мен #шін досты пен Мен
#шін д шпанды болмаан жадайда барлы б л
 лшылытарыны саан еш андай пайдасы болмайды».
Барлы лшылы пен арым-атынастарымызды) кемелі рухани тере)дігіміз м0лшерінде. Сондытан
ж;регіміздегі с;йіспеншілік те, жиіркеніш те н*псіміз
;шін емес, Алла< ;шін болуы керек.
Расында Хазіреті Пай2амбар r аиата арсы
келіп, а-ыты) тапталуынан басасына ашуланбайтын. ы бзыл2ан жа2дайда аиат орнын тапанша ашуы басылмай, к0)ілі тынышталмайтын. Ол
ешашан 0зіне тиісті м*селелерде ашуланбайтын, 0зі
;шін ешкіммен ренжіспейтін.
Я2ни, м;мин адам иман асылды2ынан бол2ан
Алла< ;шін жек к0руді бос ашумен араластырмауы
керек. айда, ашан ж*не не ;шін ашулануын білуі
керек. Ашуыны) н*псісінен бе, иманынан ба, неден
туында2анына м*н беруі керек. 9йткені ашу н*псіден
болса, о2аш к0рінеді. Аылды бастан алады, шайтан ол
жерге шабуыл жасайды. Егер ашу Алла< ;шін болса,
ол иманнан туында2ан ;лкен салматылы пен ізгілік
жа2дайы болып табылады.
Хазіреті +ли Мырзамыз Алла< ;шін шайасып,
бір к*пірді 0лтіргелі жатанда, к*пір оны) ж;зіне
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т;кіреді де, Хазіреті 5ли кенет тотап, оны 0лтіруден
бас тартады. Бл ерекше ;лгі. Бл сыр2а толы іске аыл
жеткізе алма2ан *лгі к*пір адам 0луді, 0лтіруді мытып,
та)ала сасалатай срайды:
«Ей, 5ли! Мені тап 0лтіргелі жатанда неге тотады)? Не болды сонша, атты ашуы)нан т;сініксіз
;нсіздікке к0шті)? Найза2ай сияты жарылдап жатып,
бір мезетте тны ауа сияты трып алды). Бл бір
с*ттегі 0згерісті) себебі неде? Бл к;йі) ма2ан пия
болды» – дейді.
Хазіреті 5ли W мына жауапты береді:
«Мен тек Алла< жолында 2ана жи<ад етемін. Алла<
дшпандарыны) басын Оны) ризалы2ы ;шін рамын.
Б2ан еш н*псімді араластырмаймын ... Сен ж;зіме
т;кіріп, ма2ан орлы к0рсетіп мені ашуландыр2ы) келді.
Мен сол с*тте ашу2а берілсем, сені н*псіме еріп жаман
себепке с;йене 0лтіретін едім. Алайда мен 0з н*псімді
андыру ;шін емес, Алла< ризалы2ы ;шін со2ысамын».
Міне, бл ізгілік алдында дшпан адам иманмен
абырой табады.
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С0зді) ысасы, аылды бастан кетіретін ж*не
адамды ателік пен мен жа)ылыса итермелейтін ашу
н*псіден туындайтын ж*не тізгінделуі міндетті ашу. Тек
дін мен иман2а, ахла пен руханията шабуыл жасалып,
злымды к0рсетілген жа2дайда бейам алып, елемеу
– ашуды тізгіндеу емес. Керісінше, мндай бір іс-имыл
;лкен бейамды. Алла< ризалы2ына жету ;шін ашуды
же)у сияты, ажет жа2дайда Алла< ;шін ашулану да
ма)ызды.
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Хазіреті Омар W к;пірлік пен злымдыа,
*ділетсіздікке арсы 0те атал ж*не ашулы болатын.
Сондытан ол бар жерде ешкім *ділетсіздікке батылы бармайтын. 9йткені оны) Алла< ;шін ашуы ж*не
жиіркенішінен шайтан да о2ан жолы2ып алса, дереу
жолын 0згертіп, одан ашатын.
К0реген бір кісі Ж#нйд Ба7дади Хазіретті) жанына барады. Оны) жанынан шайтанны) ашанын
к0реді. Ол адам Ж;н*йд Ба2дадиді) жанына жаында2анда, бет-*лпетінен оны) 0те ашулы екенін к0ріп:
«Ей, Ж;н*йд! Білеміз, адам ашулан2анда о2ан
шайтан жаындайды. Біра, атты ашулы бол2аны)да
неліктен шайтан сенен ашады? Бны) себебі не?» –
деп срайды.
Ж;н*йд Ба2дади:
«Білмейсі)дер ме, біз н*псіміз ;шін ашуланбаймыз.
Басалар 0з н*псілері ;шін ашулан2андытан шайтан
олар2а шабуыл жасайды. Бізді) ашуымыз Алла< ;шін
бол2андытан, біз ашулан2анда шайтан ашандай баса ешбір кезде ашпайды» деп жауап береді.
Алла& бл ж#рек жа7дайын бізге де сыйласын!
С#йіспеншілігімізді де, жиіркенішімізді де ил&и
ризалы7ына сай етсін! Бізге а"и"атты а"и"ат деп
біліп, о7ан жармасуды, терісті теріс деп біліп, одан
са" болуды нсіп етсін!
+мин ...
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ĢśĺţłŀĶľŉţļţĻŀĶľ
ķĹĶŁĻĶľţŉŃĶĴţŉŌľıĺŌļŌŕ
Нәпсіқұмарлықтың басшылығындағы адам өмірдің
мақтау-даттауларымен, дауылдарымен селде аққан
дөңкелердей сезімсіз күйде сүйретіліп, қорлығын бақыт
деп ойлайды. Төңкерілген төңкерілгенін, иіліп қалған
иілгенін байқамағанынан түзеліп тұру үшін күш жұмсау
қажеттілігін сезбейді.
Аллаһ Елшісі

r айтады:

«... Не өздерің бір-біріңе жақсылықты бұйырып,
жамандықтан тыясыңдар, залымның зұлымдығына
кедергі боласыңдар. Әйтпегенде, Аллаһ жүректеріңді
(пасықтардыкіне) ұқсатады...» (Әбу Дәуіт, Мәләһим, 17/4336).

С@ЙІСПЕНШІЛІК пен
ЖИЕРКЕНІШТЕГІ ШЫНАЙЛЫ2

Алла< пен Оны) с;йгендерін с;ю сияты Оны)
с;ймегендерінен ж;регімізбен алыс болу иманны) жарамдылы шарты. Аиат пен жасылыа деген с;йіспеншілік де)гейінде оны) арама-айшысы – жал2ан
мен жамандыа жиіркеніш пен арсы тру сезіміне ие
болмау иманда2ы *лсіздік пен кемшілікті) к0рінісі. Хадис ш*рифте айтылады:
«Кімде-кім Алла& #шін с#йіп, Алла& #шін жек
крсе, Алла& #шін беріп, Алла& #шін беруден аула
болса, иманын кемелдікке жеткізгені» (Термези, Сифат;л
- иям*, 60).
Сондытан на2ыз м;мин барлы пікірлеріндей сезімдерін де ил*<и ризалыа арай реттейді. С;йгенін
Алла< ;шін с;йеді, с;ймегененін Алла< ;шін с;ймейді. Барлы сезімдеріні) негізіндегі 0лшем – «Алла<
ризалы2ына сай» болу.
367

ХА ДОСТАРЫНЫ

ЛГІЛІ МІНЕЗ-ЛЫ

Абдлла& ибн Аббас V былай деп айтан:
«С#йгеніді Алла& #шін с#й! Тастап кеткеніді
де Алла& #шін тастап кет! Біліп ой, Алла&ты
разылыына тек осылай ана жетесі. 2йтпесе адам
ораза т тан, намаз оыан, ажылы жасаан...
Б лардан ажетті пайданы кре алмайды. @кінішке
орай, адамдар б#гін д#ниеге, тіптен, беріліп кетті.
Сйіспеншілік пен жиеркеніштері тек д#ние пайдалары
#шін...»
ИМАН СЕЗІМТАЛДЫЫ
ЖОАЛАНДА...
С;йіспеншілік пен жиеркеніш м*селесінде Алла<ты) ризалы2ын алау парасаттылы2ы жо2ал2анда адам
н*псісіні) масарасына айналады. Иман сезімталды2ы
орнына д;ние пайдаларын ал2ы шепте ттады. Сондытан «кешірімді арау» деген негізбен ателерге же)іл арайды, «ренжімесін, ашуланбасын, досты пен
пайдаларымыз да зиян к0рмесін» – деген оймен ;нсіз
ала бастайды. Бл адамны) *рі 0зіне *рі ателігіне к0з
жм2ан адамына жасай алаты) е) ;лкен жамандытарды) бірі.
Расында С#фян с-Сури Хазірет былай деген:
«Адам ате іс жасайды. Бауырым деп ж#рген екіншісі оны сыпайлы танытып ескертпесе, білідер,
оны с#йіспеншілігі Алла& #шін емес. Егер Алла& #шін
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болан жадайда Алла&а арсы келген адамды оны
т#сінетін $дісімен ескертер еді».
Д;ниелік м;ддеміз немесе н*псімізден туында2ан бір
жа2даймен ателікке рын2ан адамдар2а жылы ж;збен
арауымыз о2амда к;н*ларды) жайылуына, сол к;н* істерді) за)ды болып алыптасыуына, н*тижесінде
ашы ж*не ысылмай жасалуына жол ашады. Исраил
лдарыны) бзылуы да 0з пайдаларынан айрылып алу
аупі себебінен к;н* істер мен оларды істейтіндерге
же)іл-желпі арауымен бастал2ан.
Хазіреті Пай7амбар
берген:

r бны былай деп хабар

«(Б$ни Исраил халы) алаш кезде жаманды
жасаан біреуді кргенде:
«4ара, бауырым! Алла&тан оры, б л жасаан
ісінен бас тарт! @йткені б ны жасау саан халал
емес» деп ескертетін. Ертеіне ол адамды сол к#йде
таы кргенде (пайдалары ала тіп) онымен бірге
ішіп-жеу ж$не жанында отыра білу #шін таы да
ескертпейтін. Міне, сол кезде Алла& оларды ж#ректерін бір-біріне сатты».
Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыз бларды (жерге
немесе абыр2а2а) с;йеніп, айтып жатты. Кенет трды
да, с0зін былай бітірді:
«Енді сендер де не бір-біріе жасылыты б йырып,
жамандытан тыясыдар, залымны з лымдыына
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кедергі боласыдар. 2йтпегенде, Алла& ж#ректеріді (пасытардыкіне) сатады. Исраил лдарына
лаынет еткеніндей сендерге де лаынет етеді» (5бу
Д*уіт, М*л*<им, 17/4336).
ДІНДІ ЖЕFІЛДЕТУ +ЛСІЗДІГІ
Д;ниелік пайда ойымен берілген рсаттар мен діни
;кімдерді же)ілдету иманды *лсіздікке шыратады.
Б;гінгі к;нде дін мен д;ние істерін ранмен, С;ннетпен таразыламай иманды ауіпке тігетін аншама
рсаттар беріліп жатыр. Біра бдан да жаманы
мына арпалысан заманда аншама адам селде аан
д0)келердей сезімсіз к;йде с;йретіліп, орлы2ын баыт
деп ойлайды. Т0)керілген т0)керілгенін, иіліп ал2ан
иілгенін байама2анынан т;зеліп тру ;шін к;ш жмсау
ажеттілігін сезбейді.
о2амымызды жа<андану м*дениеті жаулап ал2андытан 0з ндылытарымыздан бас тарту жа2дайы
0кінішке орай, Исламны) рухына айшы келетін олданыстарды да бірге алып келді. Тіпті, 0мірді) е) ма)ызды кезе)деріне Ислами емес ерекшеліктер араласып, шайтан да олар2а орта етілді. Алайда, Алла<ты)
зырынан у2ан шайтан2а айтан мына а<арлы с0здері
адам ;шін де андай ма)ызды ескерту десе)ізші:
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берерсі5, біра" шайтанны5 удесі тек блдыр #міт
"ана» (Исра, 64).
Шынымен-а аншама мсылман той, с#ннет,
жаназа рсімдері сияты 0мірді) е) ма)ызды кезе)дерінде дінді мыта алады. Алайда блар дін еске алынатын ж*не Ислами тл2алыа сай жасалуы керек
е) ма)ызды с*ттер. 9йткені дін – белгілі уаыттар2а
тиісті р*сім емес, 0мірді) *р с*тін реттейтін 0мір ;рдісі.
Сондытан дін дегеніміз кей кездері орындалып, кей
кездері с0реге ойып оятын н*рсе емес.
9мірді) *р с*тін Ислами іс-*рекеттермен 0ткізу
керек кезде, керісінше, оны) е) ма)ызды кезе)дерін
Алла<ты ашуландыратын рам2а енгізу бір кесе бла
суына бір м0лшер н*жіс зат тамызып, оны) барлы2ын
ішілмейтін к;йге келтіру сияты жаман іс.
Ертеде мсылмандар ;йлену тойлары мен с;ннет
тойларын мешіттер мен башаларда жасайтын. арилар
келіп ран мен м*уліт оитын. Бай-кедей б0лінбей
шаырылатын, тартулар, артынан д2алар жасалатын.
«5мин, *мин» с0здері жан д;ниені) баыт бла2ы
болатын. Кедейлер мен *лсіздер арнайы шаырылып,
д;ние мен ахірет баыты ;шін оларды) д2аларын
пайдаланатын. 9йткені «Байлар шаырылып, кедейлер
шаырылмаан той тамаы нендей жаман таам»
(Бхари, Ник*х, 72) – деген Пай2амбарымызды) ескертуіне мияттылыпен мойынснатын. Осындай л*ззат
пен руханията толы баыт сыйла2ан жиындар болатын.
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Б;гінгі к;ні біраз м;мкіндігі барларды) к0бі ысырапа негізделген к;штерін к0рсетіп, той мен с;ннет р*сімдерін к0п жлдызды она ;йлер немесе жан2а жайлы асханалар сияты кедейлер бара алмайтын жерлерде
жасайтын болды. Бл тойлар2а белгілі ж*не жо2ары
топ адамдары шаырылып, тойымсыздыа жетелейтін
ашы буфет *дісімен та2амдар сынылады, 0здеріне
атысы жо таырыптар2а схбаттасады. Тіпті, кей той
мен с;ннеттерде наты харам ішкілікті адамдар сондай
дастархандарда рсат берілгендей тере) бейамдыпен
ішіп тауысады. анша діндар таныл2ан, намаз оитын,
ажылыа бар2ан *ке-шешелер балаларыны) ішкілікті
ж*не Ислам2а жат іс-имылдар2а толы р*сімдеріне к0з
жмып, имандарына арама-айшы *рекеттер жасайды.
азіргі та)да *ке оша2ынан келін болып шан
ыздар2а ажет жасы с0здерді) ма2ынасы бір-шама
0згерді. Брын:
«ызым ;йімізден а киіммен шыаны)дай ері)ні)
;йінен де а кебінмен шыайсы)...» сияты адалды
пен пидашылды ке)ес беріліп, с0йтіп ызыны) ж;регіне
баратын отбасы2а деген жылылы ялататын. 9мірді)
ащы тосын сыйларымен кездескенде де сабыр етуіне
ке)ес беріліп:
«ызым, аузы)а ан келсе, ызыл сусын ішіп ж;рмін дерсі)» – деп айтылатын. Осылай кіретін яны)
рухани рамын берік ру2а тырысатын. Б;гін, 0кінішке орай:
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«5сте 0зі)ді езгізбе, са2ан бір н*рсе айтса, сен екі
есесін айт...» деген сияты ке)естермен ыз-келіндер
*у бастан кері пікірлермен уланады. 5лбетте, блар2а
жанама т;рде к;йеу балалар2а берілген ке)естерді болжау иын емес.
Б;гінгі к;нде ажырасуды), ;йлесімсіздікті), рыскерістерді), рухани жалы2уды) артуы себебін де осы
ж*не осындай рухани сезімталдытарды) мыт болуынан іздеу керек. 9йткені *рбір сырт себепті) арасында
;немі ішкі себепті) де бар екенін мытпау керек.
9мірді) е) ма)ызды б0лігіні) бірі – жаназа
р*сімдері де м*йіт ;стінен жанама бір к;ш пен абырой
к0рсетіліміне айналдырылды. Ататы адамдарды) жаназа2а атысанын матан ттады. Кей жаназа жаындарыны) жаназа2а атысан немесе к0)іл айтан
ататы адамдарды) есімін баян етіп, газеттерге ал2ыс
хабарларын берулері де к0)іл айтуды) руханиятын жаралайтын баса жайт.
Сонымен бірге м*йітттерді) рухы ;шін садаалар
беріліп, кедей-кепшіктерді) д2алары алынып, Алла<ты) мейірімі талап етілетін жерде христиандытан келген *дет бол2ан г;л шотарымен мсылман еместерге
сас к0ріністер к0рсетіледі.
Негізінде, жаназалар2а Алла< ризалы2ы ;шін барылады, мейітке д2а етіледі, аманды2ы ;шін садаалар
беріледі, дін бауырлары алдында2ы опашылды борышы 0теледі. Расында Хазіреті Пай7амбар r кейде
сахабаларына:
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«Б#гін жаназа шыарып салан бар ма?» – деп
срап, оларды дін бауырларыны) дерттесі ж*не жбаныш бла2ы болу2а шаыратын.
Біра б;гінгі к;нде кейбіреулер жаназалар2а тек
м*йіт жаындарына ят болмасын, олар алдында2ы
абыройлары жараланбасын деген пікірмен атысады.
Сондытан 2аріптер мен кедейлерді) жаназаларына
емес, шенеуліктер, бай-ауатты, ататы адамдарды) жаназаларына м*н к0бірек бе-рілетін болды.
9кініштісі, д;ниемарлы пен материалисттік ой
етек жай2ан к;німізде *р н*рсені материалист санамен
тжырымдау2а ;йренген топтарда адамны) абырой
мен ны ашамен, шенмен 0лшенетін болды. Тойлар,
с;ннеттер, жаназалар да бны) сына етілген жерлері
болды. Алайда, адамны) ардатылы пен абыройыны)
0лшемі *рашан Ислами тл2алы пен мінезін ор2ау,
я2ни иманы, тауасы, к0ркем мінезі болып табылуы тиіс.
Жайлы 0мір с;руге марту, той, с;ннет пен баса
тойлау ж*не к0)іл к0терулерде к0рсетілген н*псіге,
ш*<у*та тиісті к0ріністер, жасал2ан ысыраптар, айналада2ы науастарды, с*билер мен мнлы, ай2ылы ж*не
шаршап-шалдыан к0)ілдерді ойламай, л аысын
жегенін м;лде есіне алмай жасал2ан к0)іл к0теру ісшаралары, ауада2ы жарылдаулар, мазалайтын *н
*уендері т.с.с.
Бл істерді) барлы2ы д;ниеге берілу мен жат м*дениет ыпалыны) о2амда2ы кері *серіні) бірнешеуі 2ана.
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Бізді) діни ж*не лтты *дет-2рпымыз ішінде мндай
шектен шы2улар2а орын бермеу керек.
ИМАН ТАБАНТІРЕСІ
М;миндерді) белгісі – жасылыа кілт, жамандыа лып болу. Я2ни, Алла< жолында аиат пен
жасылыты) 0рлеуі ;шін тырысандай шайтани ж*не н*псімарлы арман-алаулар2а, жамандытар мен
теріс сенімге, істерге кедергі болу да иманны) ажеттілігі.
М*селен, Алла< тыйымдары ашы істеліп жатан
жерге шаырыл2ан м;мин шаыр2ан кім болса да Алла<
;шін жиіркену ажет еткен іс-*рекетін к0рсетуі керек.
9йткені, аятта2ы ескерту 0те ашы та аны:
«Олар (м;миндер) бос жне пайдасыз нрселерден бас тартады» (М;минун, 3).
Я2ни м;миндерді) бос ж*не пайдасыз н*рселерден
бас тартулары *мір етіле тра, тіпті, Алла<ты ашуландыратын шаырулар2а атысулары м;лде болмайтын іс.
Осындай жа2дай2а кездесіп ал2ан м;мин сыпайылыпен ескерту міндетін орындауы керек. Егер ескерту ал2ан
адам:
«Ей, бл шата мндай н*рселерге трып алмау
керек, сендер блардан асы)дар...» – сияты білгіштік
танытан с0здермен Алла<тын *мірлеріне же)іл араса,
бндай с0здер адамды к;пірлікке алып барады, оны)
шаыруына атыспай, Алла< ;шін арсылы к0рсету
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ажет. 9йткені м;миндер – 0мір с;рген *р кезе)де ж*не
*р жерде Алла<ты) ку*герлері.
Аят к*рим*да айтылады:
«Осылай барлы" адамзат"а (аиатты)) кугерлері болулары5 #шін, пай7амбар да сендерге кугер
болсын деп, Біз сендерді (ей, Мхаммед ;мметі!) уасат (шегінен шыпайтын, *ділетті, хайырлы) бір #ммет
"ылды"» (Баара, 143).
М*селен, кірілген сауда рылымында жамандытарды) анасы – ішкілікті) сатылып жатаны байалса,
ол жерден сауда-сатты жасамай шы2ып кету керек.
Ол жерді) иесі ішімдік сатаны ;шін е) аз дегенде кей
ттынушыларынан айрылып ал2анын т;сінуі керек.
Бл иман табантіресін барлы болымсыздытар2а арсы
олдану ажет.
9йткені ателікке деген жиеркенішімізді білдіру
ол ателікті істемейтіндерді) рухтарында тылу мен
т;зелулері ж0нінде о)тайлы бір із алдырады. Бл болымды *серлер артан сайын ол адам да атесін т;сініп,
аиат пен жасылыа брылуынан ;міт етіледі.
Біра, Алла< тыйым сал2ан істерге елеусіз арап,
тіпті кешіріммен араса, блар2а к0)іл аудару бейам
ж*не к;н*<ар адамдар2а т*тті музыка *уеніндей рахат,
таби2и ж*не арапайым келеді. К;н*2а бату арта т;сіп,
к;н*ны) 0кінішін сезу былай трсын, адамды к;н*сімен матанытындай аыма етеді.
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ш тиын да трмайтын д;ние ;шін бірнеше к;н
к0теріліс жасап, ашты жариялау жасалуда. Діни ж*не
рухани м*селелерде Алла< ;шін іс-имыл мен арсылы к0рсете алмау тек діни айраттыты) азды2ыны)
к0рінісі 2ана.

ЕЛІКТЕУ ІНДЕТІ
Иманды ауіпке тігетін м*селелерді) бірі – мсылман еместер мен пасытар2а сау2а тырысу мен оларды) н*псілеріне т*н 0мір с;ру салттарына еліктеу індеті. Иман негізіндегі лдыраулар, Ислами пікір мен
мінезді) бзылыуыны) біразы осындай еліктеулерден
басталады. Еліктеу уаыт 0те *детке айналады. Кейін
пішіндік ;йлесімдік пікір бірлігіне, пікір бірлігі уаыт 0те
ж;рек бірлігіне дейін барады. Сондытан хадис ш*рифте:
«Кімде-кім бір ауыма сауа тырысса, ол олардан» – делінген (5бу Д*уіт, Либ*с, 4/4031).
Хадисте баяндал2ан бл ;кім діни р*міздерге байланысты бол2анымен, р*міз деп есептелмейтін н*рселерде
к;пір иелеріне сау, к;м*нсіз, ателіктен ада емес.
Еліктеу бейімі *р адам жаратылысында бар. Аз
болсын, к0п болсын, міндетті т;рде бар. азіргі та)да
Ислами мінез-лы тр2ысында о2амымызда кемшіліктер жиі кездесетіні байалып келеді. К0ркем ;лгілерден г0рі жаман ;лгілер к0бірек кездесетіндіктен
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еліктеу бейіміні) дрыс олданылуы азіргі уаытта 0те
ма)ызды болып тр. Миллионда2ан адам тек еліктеу
бейімі себебінен саясат пен спорт сайыстарында е)
нды уаыттарын боса 0ткізгендеріндей, ешкім к0)іл
аудармаса да, негізінде, 0те ма)ызды н*тижелер пайда
болып жатыр.
М*селен, мешітке киген киімдеріні) кеуделерінде
шет тілдегі жарнама с зі немесе депсіз суретпен
кірген жастар, 0кінішке орай, ескертілмегендіктен Ислам
0жеттігіне теріс келетін бл істі) д0рекілігін байамайды да. М;миндер де 0здерін Алла<ты) «Жа"сылы""а
ша"ырып, жаманды"тан тыятын» ;ммет ретінде сипатта2анын мытандай. Алайда ателікке арсы станымда болу, ондайлар2а даналы пен к0ркем с0здермен
аиатты айту *р мсылманны) ма)ызды парызы. Бл
тр2ыда:
«... Олар7а насихат айт, олар7а здері туралы
к#шті (*серлі с0з) с йле!» (Ниса, 63) аятында *мір етілгеніндей ашы ж*не *серлі тілмен аиаттарды айту
керек.
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Мсылман еместерге самау Ислам тл2алы2ы
мен 0жеттігін ор2ауды) е) ма)ызды шарттарыны)
бірі бол2андытан Хазіреті Пай7амбар r Мхаррам
айыны) 10-к;ні сталатын оразада, тап сол к;ні ораза
ттан я<удилерге арсылы білдіру ;шін 1 к;н брын
немесе 1 к;н кейін осып ораза ттуымызды *мір етті.
Я2ни лшылытарды) 0зінде олар2а сау2а тыйым
сал2ан.
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Ж;ректегі Алла< ;шін жиіркену сезімі *лсіреп,
жо2алса, мсылман еместерді) н*псімарлы 0мір ;рдісіне еліктегендіктен арада2ы айырмашылытар біртіндеп жо2ала бастайды. Иманды аран деп санаса,
Алла< ;шін арсылы сезімі *лсірегенде аранны) талшытары бір-бірлеп ;зіле бастайтыны айдан аны.
Османлы мемлекеті ие бол2ан жиырма т0рт миллион шаршы шаырым жерде т;рлі діндердегі, тілдері
де лттары да б0лек миллионда2ан адамдар 2асырлар
бойы бір жерде 0мір с;рді. Біра ;немі Исламны) ;стемдік
пен абыройы жалаудай желбіреп та берді. Мсылмандар 0з д*ст;рлерін жал2астырды. Мсылман еместерді)
ыпалында алмады. Керісінше, олар2а *сер ету арылы
діні мен м*дениетін е) к0ркем т;рде танытты. Мсылман еместерді) назарында мсылмандарды) та2амдары
мен к;лшелері, *деттері ататы болды.
Біра б;гінгі та)да экономикалы себептерге байланысты д;ние мемлекеттері ішінде т0менгі орындар2а
т;суімізбен бірге 0з м*дениетімізге сай емес к0птеген
*деттер 0мірімізге енді. Киім-кешегіміз, той мен к0)іл
к0теру, жа)а жыл мен демалыс т;сініктеріне, тіпті, ;йде
ит асырау2а дейін 0мірді) к0птеген сатысында мсылман еместерге сап кеттік.
5сіресе мсылман еместер мен шетелдіктер к0рсеткен с*ндік желдерімен о2амымызда марка ынтыты2ы
да пайда бола бастады. Парасатты м;миндерді) блар2а
еліктемей, 0з м;мкіндіктерімен жа<андан2ан м*дениетті) м*дениетімізге деген шабуылдарын олдамауы,
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блар2а арсы шынайы мсылман ретінде лтжанды
сезіммен арсылы к0рсетуі ажет.
Бізді) киім ;лгілеріміз, ;йлерімізді) орналасуы, 0мір
с;ру салтымыз т.б. Ислам та2ылым еткен пішін мен
т;сте, ;йлесімде болуы керек. Бл сезімталдыты) ;лгісі ретіндегі к0рініс Хазіреті Омар W 5зірбайжан мен
Да2ыстан2а *скер жіберерде онда2ы пта табынушылар киімдері мен та2амдарына, *дет-2рыптарына еліктемеу м*селесінде 0те атты ескертулер жаса2ан болатын.
МСЫЛМАН ЕМЕСТЕРМЕН ДИАЛОГ
Осы к;ндері к0п айтылып ж;рген «хош к рушілік» пен «диалогты)» шари2ата сай т;рін дрыс т;сіну
;шін алдымен «Исламны5 адам7а деген к з"арасын»
білу керек.
Ислам мсылман болмаса да *р адам2а Жаратушыны) мейірім назарымен арау2а шаырады. Тура жол2а
шаыруын абыл алма2андарды) да а-ытарыны) ор2алуына м*н береді. Мны) бір мысалы Хазіреті Пай2амбарды) r М*динада я<удилермен жаса2ан
келісімі.
Бл бойынша дінні) м*н-ма2ынасынан, мазмнынан,
амты2ан ;кімдерінен еш же)ілдік жасамай, мсылман
еместермен отандасты ы2ы мен мемлекет пайдасы
;шін бірлесіп *рекет етуге байланысты келісім жасасуда
ешандай ателік жо.
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Исламны) адами арым-атынастарда2ы саясаты –
шап"ат пен мейірімді болу. Расында Ял ибн М#рра
W былай деп жеткізген:
«Хазіреті Пайамбарды жанында ж#ріп, кптеген сапара атыстым. Алла& Елшісі r жолда андай да бір адам лігіне тап болса, дереу жерленуін $мір
ететін. Оны м сылман, к$пір екенін с рамайтын»
(Хаким, 1, 526/ 1374).
Бір к;ні Алла< Елшісіні) r алдынан бір жаназа
0тті. Алла< Елшісі тотады. О2ан біреу:
«Ей, Алла< Елшісі! Ол бір Я<уди м*йіті 2ой» –
дейді.
Алла< Елшісі r:
«Ол да адам емес пе?» – деп жауап айтарды

(Бхари, Ж*н*из, 50).

Ислам мсылман еместерді) а-ытарына 0те
мият болуды *мір етеді. Фатих Слтан Мхаммед
Хан Бизантияны же)іп алып, Ыстанбл2а кірерде иман
сезімталды2ымен *скерлеріне берген мына нсауы мны тамаша т;сіндіреді:
«...К#ш крсетпей, аманды с раандара $сте
тиіспедер! 2йелдерге, балалара, к$рілер мен науастара да зиян тигізбедер!»
5лемге *йгілі «адам ""ы"тары баяндамасы» *лі
жаиряланбай тр2анда Слтан Фатихты) олдан2ан
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бл *діл де ке)пейіл станымына айран алып, к0здері
жаса тол2ан Ыстанбл патриархы Фатихты) ая2ына
жы2ылды. Фатих оны тр2ызып:
«Бізді дінімізде адамдар алдында Алла&а с$жде ету сияты иілу – харам. Т рыыз! Сізге ж$не
сізбен бірге барша христиандара $р т#рлі  ы
пен бостандытарыызды айтардым. Осы с$ттен
бастап мірлері мен бостандытары жайында
алпауыт ашуымнан оры-падар!...» – деген.
Османлы мемлекеті мсылман еместерге к0рсеткен
бл *діл де ке)пейіл станымы аясында Балан т;бегінде мсылмандарды) саны аз болса да, 2асырлар бойы
бейбітшілік пен тынышты, баыт амтамасыз етілген.
Сонымен атар бл жа2дай бірнеше мсылман емес
о2амны) тура жол2а т;суіне де себепші бол2ан. Аят
к*рим*да былай айтыл2ан:
«Іштері5дегі залымды" істегендерден бас"а кітап иелерімен е5 тамаша жолмен талас ж#ргізі5дер. Олар7а: "зімізге т#сірілгенге де, (брмаланбай
трып), сендерге т#сірілгенге де иман келтірдік.
Сендерді5 "дайлары5 да, бізді5 "дайымыз да
біреу-а". Біз са7ан 7ана бойснушылармыз" деп
айты5дар» (Анк*бут, 46).
Осы ж*не осындай аят к*рим*ларды) талабына
сай Косово мен Босняны) алынуынан кейін ол жерлерге жіберілген мсылман отбасылар Ислами тл2алы пен мінез-лыты ;лгілі де)гейде станып, к0ркем
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0мірлерінде к0рсетулері н*тижесінде 0лке халыны) тура
жол2а т;суіне себепші бол2ан.
Сонымен атар, злымды пен *ділетсіздік мсылман2а жасал2ан сияты мсылман емеске де жасалса, ол
ауыр иямет жауапкершілігі. Фатих Слтан Мхаммедті) бір христиан с*улетшісімен даулы болып, сотты)
падишаха арсы шешім абылдауы Исламны) аыты орнатуда2ы сезімталды2ыны) тамаша мысалы.
МСЫЛМАН ЕМЕСТЕРМЕН
Ж@РГІЗІЛЕТІН ДИАЛОГТАЫ
БАСТЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР
Барша д;ние Исламны) насихат ала)ы. Хазіреті
Пай2амбар r Мырзамыз 0мір с;рген кезді) шарттарында бірнеше 0лкені) патшасына елшілер жіберіп,
олармен диалог р2ан. Сахабалар к;ллі *лемге дін насихаттау шабытымен шарша2андарын сезбей, ытай мен
Самаранда дейін бар2ан.
Байланыс ралдарымен ара-ашыты кедергісі
алып тастал2ан б;гінгі та)да, *сіресе, Ислам2а та2ыл2ан
*ділетсіз айып пен жалалар2а жауап беру, Исламны)
ла)кесті дін еместігін, керісінше, Хазіреті Пай2амбарды)
жиырма ;ш жылды пай2амбарлы міндетіні) ма)ызды
б0лігі ла)кестікпен к;рес екені ж*не рулар арасында2ы
ан дауларын жою ісіне жмсаумен 0ткені ж*не Исламны) а-ы пен *ділет орнатан адами ж*не м*дениет діні екенін барша д;ниеге к0ркем т;рде т;сіндіру –

383

ХА ДОСТАРЫНЫ

ЛГІЛІ МІНЕЗ-ЛЫ

;лкен міндет. Бл ;шін мсылман еместермен ыыласты
диалогта болу шарт. Бл диалогтар кезінде болса, *сіресе, мына ерекшеліктерге миятты болу керек:
1. Алла& "зырында7ы жал7ыз а"и"ат дін –
Ислам екенін еш уаыт мытпау керек. Христианды
пен я<удилік негізі жа2ынан аиат, біра уаыт 0те
брмалан2ан, бл брмалану н*тижесінде христианды
т*слис (;ш т*)ірлі) сеніміне ауыты2ан. Я<удилік
антропоморфтік к;йге енген. Ислам – т*ухид діні.
Сондытан баса діндермен Исламды еш бір т;рде,
ешашан бірлестіру туралы с0з оз2алмайды.
2. Баса бір ж*йт – «Ы"ыласты "ор7ау». ран
К*рімде б2ан мысал ретінде Мсаны) u Пер2ауынмен диалогы келтірілген. Мса u Пер2ауынды ;гіттеу
;шін барады, жмса тілмен м*міле жасайды. Біра
диалог кезінде шари2ат ше)берінен шыпай, ешандай
кемшілік жібермейді. Бл ыыласы ;шін Пер2ауын
тарапынан Мса2а u арсы шы2арыл2ан сиыршылар тура жол2а т;сіп, абыройларын тауып, жандарын
иып, имандарында бекемдік к0рсетеді.
3. Ислам рсат етілген масата жету ;шін рсат
етілген *дістер сынады. Шари7ат"а сай болма7ан
діспен шари7ат"а сай ма"сат"а жете алынбайды.
Бл да Исламны) негізгі ерекшеліктеріні) бірі. Хазіреті
Пай2амбарды) 23 жылды елшілік 0мірі бны) е) ;лкен
д*лелі. Хазіреті Пай2амбар r Ислам2а шаыру ;шін
Алла<ты) ке)ес бермеген ешбір *дістеріне ж;гінбеген.
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Бны) е) айын мысалдарыны) бірі Б*дір шайасында к0рсетілген. Б*дір шайасында мсылмандарды) саны м;шріктерді) саныны) ;штен біріндей бол2ан. Хазіреті Пай2амбар r Мырзамыз, Хазіреті 5ли
мен 5бу Л;б*б* V ;шеуі бір т;йеге кезектесіп мініп,
дшпан2а арсы аттанады. М*диналы екі м;шрік жолда *скерге жетіп алып, мсылмандармен атар со2ысылары келгенін айтты.
Алла< Елшісі r Мырзамыз:
«Сендер бізбен (жола) шытыдар ма?» – деп
срады.
Хб*йб есімді м;шрік:
«Жо, сен бізді) арындасымызды) лысы) ж*не к0ршімізсі), біз аумымызбен олжа ;шін сапар2а
шыты»- дейді.
Хазіреті Пай2амбар r:
«Сен Алла& пен Елшісіне иман етті бе? (мені
Алла& Елшісі екенімді абыл етті бе?)» – деп
срайды.
Хб*йб:

r:

«Жо» – деп жауап бергенде Хазіреті Пай2амбар

«Олай болса кері орал! (Алла& бізге жетеді) бір
м#шрікті ж$рдеміне м таж емеспіз!...» – дейді.
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Хб*йб оймай:
«аумым мені) шайаста аншалыты батыл ж*не
дшпанны) бауырын жлып алатын батыр екенімді
жасы біледі. Мсылман болмасам да, олжа ;шін сені)
жа2ы)да со2ыссам болмай ма?» – дейді.
Хазіреті Пай2амбар r:
«Жо, алдымен м сылман бол, кейін соыс!» –
деп, жолына ж;ре береді.
Бір уаыттан кейін Хб*йб та2ы келіп, сынысын
айталады. Біра жауап 0згермейді, к0п м;шрік *скеріне арсы *скер саны аз Хазіреті Пай2амбарды) бл
тратылы2ы мен сенімділігі Хб*йбке тере) *сер етті.
Со)ында к;шті шабытпен шаттана отырып мсылман
бол2анын жария етті. Б2ан атты уан2ан Хазіреті
Пай2амбар r:
«Міне, енді алааныды істе!» – дейді

Жи<ад, 150).

(М;слим

ысасы, мсылман еместермен арым-атынастарда Алла<ты) ;кімдерінен, Елшісіні) с;ннеті мен Ол
дін таратанда сергектік танытан м*селелерде же)ілдік бермеу керек. Бл м*селедегі е) кішкене кемшілікті) иманды жаралайтынын мытпау керек. 9йткені аят
к*рим*ларда былай делінген:
«Кімде-кім Пай7амбар7а бойснса, оны5 аны"
Алла&"а бойсн7аны. Кімде-кім бет брса... (о2ан
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амыпа), задында біз сені олар7а ба"ылаушы етіп
жібермедік» (Ниса, 80).
«Ей, иман еткендер! Алла& пен Елшісіні5 алдынан тпе5дер. Алла&тан "ор"ы5дар...» (Хжурат, 1).
Екіншіден, мсылман еместермен диалогтарда к0рсетілген кей же)ілдіктерді) ол ателікті істеген адамдарды) 0зіне тиісті екенін де мытпау керек. Мндай
жеке тл2а2а т*н ои2алар себебінен тура жол иелері
м;мин топтарды жамандаудан да Ислам баурласты2ы
сезімімен са болу керек. 9иткені осындай сабадан
шы2ып кету, алдымен Ислами ерекшеліктерге мойынсна
отырып дін тарату ;шін бар к;ш-жігерін жмса2ан м;мин к0)ілдерді ренжіткенін мытпау керек.
Алла& бл сезімталды"тарды ж#регімізден кем
етпесін!
О, Раббым! Бізге иманды с#йдір жне ж#регімізді иман с#йіспеншілігімен безендір! Бізге
к#пірді, пасы" пен бас к теруді жаман к руді жне
олардан лайы"ты т#рде "ор7анып, бас"аларды да
са"тандыруды нсіп ет! Бізді жа"сылы""а кілт,
жаманды""а "лып еткен салих "лдары5ны5
"атарына "ос!
+мин...
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ĥőľĹļţĻŃţŝĽŌŃŀıń
Өлім періштесімен міндетті түрде
жолығатын сәтіміз қандай жағдайда іске
асады? Онымен сәжде күйінде ме, жоқ,
қате әрекетіміз кезінде жолығамыз ба?
Тілімізден төгілген ең соңғы сөйлем қандай
болар екен? – деп, көбірек ойланумыз керек.
Жүнәйд Бағдади Хазірет былай дейді:
«Дүниенің бір күні ахіреттің мың
жылынан абзал. Өйткені дүниенің бір
күнінде иләһи ризалықты табу мүмкіндігі
бар. Ахіретте дүниедегідей сияқты салих
амалдар істеп, жетістікке жету мүмкіндігі
жоқ. Ол жерде тек өмірдің есебі ғана бар».

Ф+НИЛІКТІ JМЫТПАУ

Д;ние сына2ынан 0ту ажет е) ;лкен тосауылдардан бірі – «Ібіліс», екіншісі – «Нпсі». Н*псі жалпы
ал2анда адам баласы тап болатын жа2ымсыз бейімдерді аыл2а салады. Н*псіге тиісті жа2ымсыз бейімдерді)
к0-бі адам жаратылысында бар «фнилікті мойындамау» мен «м5гі-ба"и болу» алауынан туындайды.
Шынымен-а адам ие бол2ан ны2ыметтеріні) еш
кетіп алуын аламайды. немі м*)гілік пен 0лімсіздікті
алайды. Біреулер м*)гілікті рпаа ие болудан іздеп,
рпа2ыны) ияметке дейін жал2асуын алайды. Біреулер
денесіне 0те ынты болып, м*н беруден іздеп, 2асырлар
бойы 0мір с;руді алайды. Біреулер сол м*)гілікті мра2а алатындай етіп е)бектер алдырудан іздеп, ата2ын
0зінен кейін де жал2астыруды алайды. Енді біреулер д;ние-м;лік жинаудан іздеп, азынасыны) к;шіне
с;йенеді де, оны 0з болмысыны) негізіне айналдыруды
алайды.
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Аят к*рим*да:

ĮƇ ïƆƆ ĥìŽ ÈƆ įƆƇ ĤÓĨ
Ɔ Īƪ ÈƆ ÕƇ ùƆ éŽ ĺƆ
«(Нендей 0кінішті сол адам2а) д#ние-м#лкі зін
м5гі етеді деп ойлайды» – делінген (N;м*з*, 3).
Негізінде, ф*ни д;ниеден м*)гілікті іздеу, немесе
баытты к;ндерді) бітпейтінін немесе ны2ыметтерді)
ешашан кетпейтінін ойлау ш0лдегі елестерге алдану
сияты бос иял, іске аспайтын ;міт.
Бір Ха досы алай тамаша айтан:
«Д#ниеден м$гілік іздеме! @зінде жо ой, саан
алай берсін!»
Олай болса, д;ниеде она ретінде ж;ргенімізді,
0мір деген аманатты) уаыты бейм*лім бір к;нде толатынын, негізгі ж*не м*)гі 0мірді) ахірет 0мірі екенін
*сте мытпау ажет. 9йткені Алла<ты) ф*ниліктен тыс
алдыр2ан бірде-бір жан иесі жо. Ф*нилікті мыту –
басын м2а к0міп, ауіптен тыл2анын ойлау сияты
аыматы белгісі. Біра нендей 0кінішті, к0біне адам
баласыны) 0лімге деген іс-имылы бдан айтарлытай
0зге емес! аншама адам Алла<а к0ркем лдыпен
0лімін *сем етуді) орнына 0лім орынышымен бейам
0мір кешіп келеді.
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ЕКІ 2АРАМА-2АЙШЫ КРІНІС
У&б бин М#нбби& рахм*тлла<и ал*й<и т;сіндіреді:
Патшаны) бірі бір жерге бару ;шін *зірленіп жатанда, ;стіне киетін к0п киімдер ішінен е) *семін ж*не
міну ;шін анша ат ішінен е) жор2асы мен с*йг;лігін
та)дады. Адамдарымен бірге тамаша бір к;йде, масаттана отырып жол2а шыты. Жолда ;сті-басы лас біреу
атыны) ;зенгісіне жармасты. Патша:
«Сен кімсі), мені) алдымда кім боласы), жо2ал
алдымнан!» – деп ызыл ке)ірдек болып айай салады.
Адам о2ан аырын 2ана:
«Са2ан айтарым бар! Сен ;шін 0те ма)ызды м*селе...» – дейді.
Патша ж;зінде ызы2у аралас бір сындыпен:
«Айт ане, к0релік!» – дегенде адам:
«Жасырын сыр. Иіл, ла2ы)а айтайын!» – дейді.
Патша иілгенде адам:
«Мен 5зірейілмін, жаны)ды алу2а келдім!» – дейді.
Патша ая астынан неге тап бол2анын т;сіне алмай,
сасалатап, аманды тілей бастайды:
«Не болар дерсі), аз2ана уаыт мрсат бер!» – дейді.
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5зірейіл u болса:
«Жо, са2ан мрсат жо. Жаня)а да жолы2а алмайсы)!» – деп, сол жерде патшаны) жанын алады.
Хазіреті +бу Бкір W даналыа толы насихаттарыны) бірінде былай дейді:
«Ататан аш, абырой сені) со)ы)а т;ссін. 9лімге
дайын бол, са2ан м*)гі 0мір берілсін»
Кейін жолын жал2астыр2ан 5зірейіл u бір салих
м;мин л2а жолы2ады. О2ан с*лем бергеннен кейін:
«Сенде бір ісім бар, мны са2ан жасырын айтамын»
– деп, ла2ына иіліп, 0зіні) 5зірейіл екенін айтады.
М;мин л б2ан уанды да:
«ош келді), ашаннан бері сені к;тудемін. Барлы к;ш-жігерім кемшілік пен ателіктерімді жо етіп,
0лім с*тімді *сем ету ;шін еді. немі со)2ы демімні)
;рейі мен дайынды2ы к;йінде едім» – дейді.
5зрейіл u:
«Олай болса, жасап жатан ісі)ді т*мамда» – дейді.
Адам:
«Мені) е) ма)ызды ісім – Алла<а ауышу» –
дейді.
О2ан 0лім періштесі:
394
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«алай аласа), солай жаны)ды алайын» – дейді.
Адам:
«Б2ан м;мкіндік бар ма?» – деп срады.
Періште:
«И*, сен ;шін мнымен *мір етілдім» – дейді.
Адам:
«Олай болса д*ретімді жа)артайын, намаз2а бастайын. Сосын басым с*ждеде бол2анда, жанымды ал!»
– дейді. Аиатында да осылай болады (Ихия, 4, 834-835).
Хазіреті М*ул*н* Ха достарыны) 0лімін андай
тамаша суреттеген:
«Денені лімі – сыр иелеріне ил$&и сыйлы. Таза
алтына айшы зиян ба?»
Міне, бейам 0мірді) орыныш толы н*тижесіні)
бір к0рінісі... Бір жа2ынан ф*нилікті) сезімі ішінде ж*не
*рашан салих амалмен 0лімге дайын, м) мен ;рейден
аула, уаныш толы со)2ы дем с*ті... Міне, 0лім біреуде
быжы, біреуге М*ул*н*ні) с0зімен айтанда «ш*б-и
арус», я2ни той т;ні мен м*)гі ауышу деп сезіндіретін
к0)іл к;йі...
Біз де к0п ойлауымыз керек: 0лім періштесімен
міндетті т;рде болатын кездесу с*тіміз андай жа2дайда
іске асады? Онымен с*жде к;йінде, *лде ате бір іс395
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имыл кезінде жолы2амыз ба? Тілімізден т0гілген со)2ы
с0з андай болар екен!...
ЛІГЕ ЕМЕС, ЗІFЕ ЖЫЛА...
Хасан Басри Хазірет айтады:
«5зірейіл u рызы2ын бітіріп, 0мірін т*мамда2анны) жанын алады. 9лген адамны) ;йіндегілер зар
е)ірейді. 5зірейіл u к;й-пішін тілімен:
«Неге жылайсы)дар? Мен бл адамны) рызы2ын
жемедім, 0мірін де кеспедім. Рызы2ы бітті, 0мірі со)ына
келді. Алла< *мірі іске асты. Ил*<и нсау келді, жанын
алдым. Боса жылама)дар, мен ;немі осы жерге келіпкетіп ж;ремін ж*не еш бірі)ді алдырмаймын» – дейді.
Хасан Басри Хазірет с0здерін былай жал2астырады:
«Егер ;й тр2ындары 5зірейілді u к0ріп, айтандарын естігенде 0ліні мытып, 0здері ;шін жылар еді»
5р ісін асан даналыпен істейтін Раббымыз 0лімді
еш уаытта мытпауымыз ж*не о2ан *р ашан дайын
болуымыз, сонымен атар д;ниедегі тіршілік істерінен
кері алмауымыз ;шін ажал уаытын бір сыр пердесімен
жасыр2ан. Бл Оны) лдарына деген мейірімінен.
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еді. Та2ы адамдар болатындарды *уелден білер болса,
баытты болуларына ж*не 0мірді) т;рлі белестерімен
араласып, баыт табуларына м;мкіндік таба алмас еді.
Бір шеше туарда баласыны) балалы ша2ында 0летінін
білсе, немесе кейінірек жаман біреу болатынын білсе,
0мірі баытсызды ішінде 0тер еді.
С0зді) ысасы, лды) 0лім с*тін білмеуі – ил*<и
сый. 9йткені Алла< д;ние 0мірін сына ;шін жаратан.
Сондытан адамны) та2дыры мен о2ан т*уелді бол2ан
ажалын бейм*лім еткен. Сол себепті 0лімге *р с*т дайын
болу керек.
Аят к*рим*да:

Īĳ
Ƈ
Ɔ đƇ äƆ óŽ ÜƇ ÓĭƆ ĻƆŽ ĤÌƈ ħƪ àƇ Úƈ ĳŽ ĩŽƆ ĤÒÙƇ ĝƆ Ðƈ ÒðƆ ÷
ƅ ęŽ ĬƆ  ƫģĠ
«+р жан иесі лімді татады. Со5ында Бізге ораласы5дар» – делінген (Анк*бут, 57).
Мндай аяттар к0п. Блар н*псіге т*н алауларымызды) иірімдерінде тншыпауымыз ;шін ран да
айталан2ан ил*<и ескертулер.
Аталарымыз ф*нилікті мытпау ;шін абірстандарды ала орталары мен мешіт алдында жаса2ан. Ол
жерден 0ткен *р адам 0з болаша2ын к0ріп, ф*нилік
саба2ын алсын, жа2дайын т;зетсін деген.
Біз де 0мір бойы к0ріп-естіген 0лімдерді) бір
к;ні міндетті т;рде іске асатын аиат екенін сезіп,
блардан ажетті 2ибрат саба2ын алу2а м*жб;рміз.
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Тек бл жа2дайда бейамдытан тылып, уаныш пен
тынышты толы к0)ілмен Алла<а сапар шеге аламыз.
Хазіреті Пай7амбар r Мырзамыз:
«Барлы д#ниеуи л$ззаттарды пыша сияты
кесетінді (яни лімді) еске кп алыдар» – деген
(Термези, З;<д,4).
Баса бір хадис ш*рифінде:
«Намазыды (мірге) ош бол деген адамны намазы сияты оы!...» – (Ибн М*ж*, З;<д, 15) нсауымен бл лшылыты) 0лімді ойлау м*селесіндегі т*рбиелік жа2ына ишарат еткен.
Я2ни, намаз лшылы2ы мына 0ткінші д;ние 0мірінен негізгі 0мір ахіретке рухани сапар. К;ніне бес уаыт
Алла<а мойынсну, ба2ыну, опалы болу, берік ж*не
лшылы2ын сыну. лды) бір т;рлі жат 0лкесі бол2ан
д;ниедегі ил*<и ауышудан ;лес алу ша2ыны) рухани
т*ртібі.
Бл жа2ынан намаз – д;ние мен ахірет арасында
ми2раж сапары. Намазын та2дил;л-*рк*н2а, я2ни ережелерін толы, ыыласпен орындап, к;нделікті істеріне
айта орал2ан м;мин 0лгеннен кейін айта 0мірге орал2андай к0)іл сезімімен 0мір с;реді. Осындай намаз
адамды жаманды пен арсыздытан ор2айды, шынайы
т;рде орындал2ан намаз – 0лімді ойлауды) керемет
та2лымы.
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Намаздарын 0мірге ош бол деген адам сияты
орындай ал2ан м;мин *р к0ргенін ахірет терезесінен
к0ріп тр2андай ба2алайды. Осындай рухи кемелдікке
бол2андар 0мір сапарында еш ібіліспен жолдас бола
алады ма? Н*псіге т*н алауларды) ттыны бола ма?
Д;ниеуи *уестіктерге к0)іл б0ле ме?
Ибра&им бин +д&м Хазіреттен сра2ан екен:
«Жаса2ан д2аларымыз неліктен абыл етілмейді»
Хазірет айтан:
«Алла<ты білесі)дер, *мірін станбайсы)дар! Пай2амбарды білесі)дер, с;ннеттерін орындамайсы)дар!
ран оисы)дар, біра онымен амал етпейсі)дер!
Алла<ты) ны2меттерін жейсі)дер, о2ан ш;кірлік ылмайсы)дар. Тозаты білесі)дер, ;рейленбейсі)дер! 9лім
бар дейсі)дер, дайындалмайсы)дар! Ата-аналары) мен
мармдары)ды 0з олдары)мен жерлейсі)дер, біра
2ибрат алмайсы)дар! Осылай бола тра, соншалыты
бейамдыта бол2ан адамны) д2асы алай абыл
болсын!» (Т*зкир*т;л-5улия, 40).
Міне, 0лімні) 2ибрат саба2ы лайыты т;рде оылмаса, о2ан керегінше дайындалу м;мкін емес. Ал бл
орынышты д*режедегі немрайлыты) кесірінен
бол2ан жа2дай.
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ЕF МАFЫЗДЫ БЕЙМ+ЛІМ
ЖАДАЙ – А2ТЫ2 ДЕМ
К0реген к0)ілмен 0мір с;рген Ха достарыны)
0мірлері 0лімді ойлаудан туында2ан рухани кемелдік пен
аты дем белгісіздігіні) ай2ысында 0теді. 9йткені
олар 0мір бойы адамны) ая2ын тайдыру ;шін тырысан шайтан адамны) со)2ы демінде 0те ;лкен ынтамен
адамны) иманына шабуыл жасайтынын жасы біледі.
Ж;регінде к;м*ні барларды жолдан шы2арады, к;пірлікке душар етеді. Артынан арба2ан адамын аыматы2ымен, бетпаты2ымен жал2ыз тастап кетеді.
Аят к*рим*да былай айтыл2ан:

óƆ ęƆ ĠÓ
Ɔ ĩƆƪ ĥĘƆ óŽ ęƇ ĠÒ
Ž ƈĪÓùĬ
ƪ ģƈ áƆ ĩƆ ĠƆ
ƈ Ž Ĥ ƆĢÓĜƆ ðŽ Ìƈ  ƈĪÓ ƆĉĻŽ ýĤÒ
Ɔ Źƈ
Ɔ ƪ ĖÓ
īĻ
Ɔ Ĩ
Ƈ ìƆ ÈƆ ĹƈĬž Ìƈ ğĭƈ
Ɔ ƈĩƆĤÓđŽƆ ĤÒÔƪ ò
Ƅ óƈ ÖĹƈ
ž Åĸ
Ɔ Ĭž Ìƈ  ƆĢÓĜƆ 
Ɔ ųÒ
«... Шайтан адамды "кпір бол" деп (аз2ырып)
алып адам кпір бол7ан кезде: "Сенен аула"пын.
Шынында к#ллі 7аламны5 Раббысы Алла&тан "ор"амын" – дейді» (Хашр, 16).
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Сондытан Алла<тан, *сіресе, со)2ы демімізде
ыыласымызды ор2ауын тілейміз. 9мір сапарында
ажал 0ткеліні) со)2ы брылысы – 0те иын ж*не
ауіпті. Олай болса, е) ма)ызды м*селеміз, дертіміз бен ай2ымыз сол брылысты амандыпен артта
алдыру.
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Аят к*рим*да айтылады:

Ɔ ž ÒŽ ĳĝƇ Üƪ ÒÒŽ ĳĭƇ ĨÆ
įƈ Üƈ ÓĝƆ ÜƇ ěƪ è
Ɔ ƈñƪĤÒÓıƆ ĺƫ ÈƆ ÓĺƆ
Ɔ ųÒ
Ɔ īĺ
Īĳ
Ɔ ĩƈƇ ĥùŽ Ĩħ
ƫ ÝƇ ĬÈƆ Ĳƪ
Ɔ źÌƈ īƪ ÜƇ ĳĩƇ ÜƆ ƆźĲƆ
«Ей, иман келтіргендер! Алла&тан шынайы
(Оны) т*)ірлік абырой-данына лайы боларлытай)
"ор"ы5дар жне мсылман бол7ан халдері5де 7ана
лі5дер» (5л; Имран, 102).
Сахабаларды) ішінде з;<дімен, лшылы2ымен ата2ы шыан Осман ибн Маз’ун W М*динада @мм#лА’л есімді бір *йелді) ;йінде айтыс бол2ан. Бл *йел:
«Ей, Осман! Ку*лік етейін, *зір Алла< са2ан сый
жасап жатыр» – дейді.
Алла< Елшісі r с0зге араласып:
«Алла&ты оан сый жасап жатанын айдан
білді?» – дейді.
5йел:
«Алла<а ант етейін, білмеймін!» – дегенде, Алла<
Елшісі r былай дейді:
«4арадар, Осман айтыс болды. Мен з атымнан ол #шін Алла&тан жасылы #міт етемін. Біра
мен пайамбар бола т ра маан ж$не сендерге не
жасалынатынын (яни бастарынан андай к#йлер
тетінін) білмеймін».
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мм; А’л*:
«Алла<а ант етейін! Бл ои2адан кейін ешбір адам
жайында бір н*рсе айтпадым» – деген (Бхари, Т*бир, 27).
Олай болса, кімні) андай к;йде 0лері бейм*лім.
Артта ал2андар 0лген адам жайында наты бір ;кім
беруден сатануы керек. Тек ол ;шін жасылы жасап,
д2а мен жасы пікірде болу керек.
Хадис ш*рифте:
«Адам мір с#рген кейпінде леді ж$не лген к#йінде тірілтіледі» делінген (М;н*уи, Фейз;л-адир, 5, 663).
К0біне осылай. Біра пай2амбарлар мен оларды)
с;йіншілегендерінен баса ешкімні) аты дем жайында кепілдігі жо. Я2ни, адам сол кезге дейінгі 0міріні)
дрысты2ына ж*не жаса2ан жасылытарына сенбеуі
керек. Тек сенілетін ж*не пана ізденілетін жер – Алла<
екенін білу керек. Оны разы ететін к;йлермен ж*не
амалдармен О2ан ж;гіну керек.
лшылы пен салих амалдарымызды) д2аларымыз сияты абыл болу2а мтаж екенін мытпайы.
9йткені лды) е) ма)ызды бейм*лім жа2дайы бол2ан
аты демі жайында баса бір хадис ш*рифте былай
айтыл2ан:
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«Бір адам за уаыт бойы ж$ннаттытарды
амалын жасайды, соында амалы тозатытарды
ісімен т$мамдалады. Бір адам да за уаыт бойы
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тозатытарды амалын жасайды, соында амалы
ж$ннаттытарды ісімен т$мамдалады» (М;слим,
ад*р, 11).
Ха досы +ли Бкк Хазіретке «Б*кк*», я2ни
«к0п жас т0гуші» лааб есіміні) берілу себебі былай
баяндалады:
Салих ж*не 0зі сияты *улие бір досы бар болатын.
Т0тенше к;йлер мен кереметтер иесі болатын. Бірде
екеуі бірге сапар2а шыты. Баратын жер жаяу ж;ргенде
бір жылды жол еді. Олар кереметтерімен бл жолды
бір са2атта ж;ріп 0тті. Досы о2ан: «Мен п*лен уаытта,
п*лен жерде 0лемін. Сол кезде жанымда бол!» – деп,
0сиет етті. Біра ол досы аты демінде имансыз 0лді.
Бл оиа2а ку* бол2ан 5ли Б*кк* онан кейінгі 0мірінде Алла<ты) ризалы2ына жете алмау ж*не аты
демінде иманын тара алмау аупінен к0п жас т0гетін
болды.
Сондытан аты дем м*селесінде м;минні) к0)ілі
орыныш пен ;міт сезімдеріні) тепе-те)дігі ше)бері
аясында болуы тиіс.
Ахмед бин Асым Антаки рахм*тлла<и ал*й<и
0зінен насихат сра2андар2а былай дейтін:
«Е пайдалы орыныш – адамды к#н$лардан,
Алла& натпаан н$рселерден аула т татыны.
Сондай-а ахірет істеріні олдан кетуімен м а
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блейтін, алан мірі мен соы деміндегі жадайы
жайында ойлауа жетелейтіні».
Мхаммед Ма’сум Фару"и Хазірет былай деген:
«Аты дем туралы орыныш ерекше нымет
боланы сонша, Ха достарыны барлыы б л дертке
шалдыан».
Міне, д;ние 0мірін иман шыны, лшылы тынышты2ы ж*не к0ркем мінезбен бірге аты дем орынышымен 0мір с;ргендерді) иямет к;ні орыныш
пен м)нан ор2алатыны ил*<и у*де. Аят к*рим*да
былай айтыл2ан:

Ƈ ƪ ĭƆ Öƫ òÒĳƇ
ħƇ ıƈ ĻƆŽ ĥĐ
Ɔ ƇĢõƪ ĭƆ ÝƆ ÜƆ ÒĳĨÓƇ ĝƆ ÝƆ øÒ
Ɔ ƈñƪĤÒĪƪ Ìƈ
Ɔ ĤÓĜƆ īĺ
Ž ħƪ àƇ ųÒÓ
Ùƈ ĭƪ åŽƆ ĤÓÖƈ ÒĲóƇ ƈýÖŽ ÈƆ ĲÒĳ
Ɔ ĬƇ õƆ éŽ ÜƆ źƆ ĲÒĳ
Ɔ ĘƇ ÓíƆ ÜƆ źƪ ÈƆ ÙƇ ƆġƈÐŻƆ ĩŽƆ ĤÒ
ĪĲ
Ƈ ÝĤƪ Ò
Ɔ ïƇ Đĳ
Ɔ ÜƇ ħŽ ÝƇ ĭĠĹƈ
«"Раббымыз Алла&" деп, онан со5 (0міріні)
*р кезін Алла< ризалы2ымен 0ткізіп), тура жолмен
(ран мен С;ннет ба2ытында) ж#ргендерге аспаннан
періштелер т#сіп: "2оры"па5дар да "ай7ырма5дар,
сендерге уде етілген жма"пен "уанып, мз-мейрам
болы5дар" дейді» (Фссил*т, 30).
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СОFЫF НЕ БОЛАДЫ?...
Шйх Ахмед Харбті), Б*<рам есімді к*рі к0ршісі
болып, ол м*жуси, я2ни ота табынушы болатын. Ахмед
Харб Хазірет бір к;ні Б*<рамды иман2а шаырады.
К*рі м*жуси:
«Ей, мсылмандарды) лысы! Сенен ;ш н*рсе
срайын. Жауап бере алса), сені) діні)е кірейін» – дейді.
Ш*йх Ахмед «Сра» – дегенде Б*<рам:
«Алла< бл халыты не ;шін жаратты? Б2ан оса
рызы2ын да берді, біра неліктен оларды 0лтіреді?
Жарайды, 0лтірді делік, ал неліктен тірілтеді?» – деп
срайды.
Ш*йх Ахмед бл сратар2а былай жауап береді:
«Халыты жаратты да, 9зіні) бар ж*не жал2ыз
екенін білсін деді. Ил*<и дірет пен лылы к0ріністерін сезінсін деді. Рызыты берді де, 9зіні) азытандырушы ж*не мейірімді екенін білсін деді. 9лтірді де,
9зіні) ашуын білсін деді. айта тірілтті де, 9зіні) 2ана
м*)гі екенін білсін деді. ысасы, 0мірді) *р кезе)індегі
ои2алар мен жайттар Оны) жал2ыз дірет иесі екенін
білдіреді».
Б*<рам бл с0здерді естіп иман етеді. Біра Ш*йх
Ахмед Харб сол с*тте ;рейден талып алады. Есін
жи2анда:
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«Ей, ш*йх не болды?» – деп сра2анда ол:
«Сол с*тте ма2ан бір ;н келді. Б*<рам жетпіс жылды ота табын2ан к*пір еді, енді мсылман болды. Сен
жетпіс жылды мсылмансы), біра со)2ы демі)де не
болары)ды білесі) бе?!...» деді (Т*зкират;л-5улия, 97).
Олай болса, *р демімізде д;ние 0міріні) со)2ы с*тін
айырлы ететін бір ;лгіде 0ткізуге тырысайы. С0йтіп
м*)гі тылуымыз ;шін ;немі Алла<ты) мейірімі мен
кешірімін паналайы.
Ж#нйд Ба7дади ддис* сирру< Йемен ш0лдерінде ж;ргенде бір а) аулайтын ит к0рген. араса тістері жо, жыртыш а)дар2а шабуыл жасайтын азу тістерінде уат алма2ан, арыта2ан, к*рі т;лкіге айнал2ан.
Уаытында жабайы 0гіздерге, киіктерге атылып, оларды
стайтын, енді ;й ойларынан соы жей баста2ан.
Ж;н*йд ол итті сондай бейшара, шаршап-шалдыан к;йде к0ргенде о2ан 0з азы2ыны) бір б0лігін беріп,
м)айып мына с0здерді айтты:
«Ей, ит! Білмеймін, ерте) екеуімізден кім жасы
болатынын. Сырт пішінге арайтын болса, б;гін адам
бол2аным ;шін мен сенен жасымын. Біра, білмеймін,
аза мен та2дыр басыма нелер алып келетінін. Егер
иманымны) ая2ы таймаса, басыма Алла<ты) кешірім
т*жін киермін. Егер ;стімдегі ма2рифат киімі шешілсе,
сенен т0мен болармын. 9йткені ит аншалыты жаман
мінезді болса да, ол оны тозаа ж0нелтпейді».
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Міне, бл сезімді ж;регінде сатап ж;рген м;мин
жарыл2ыш заттар (мина) ойыл2ан егістікте ж;ргендей
ерекше сезімталдыпен 0мір с;реді. Д;ниеде баратын
со)2ы траты) ж*ннат башаларыны) бірі болуы ;шін
абірлерді) ;нсіз насихаттарына шын к0)ілден беріледі.
9лімге дайынды – 0зіне абір дайындау емес, абірге
0зін дайындаудан тратын даналы2ына жетеді.
Шах Нашиб*нди айтыс бол2аннан кейін, жасы
к0ретіндерді) бірі оны т;сінде к0ріп, былай сра2ан екен:
«андай амал істесек, тылып кете аламыз?»
Хазірет былай дейді:
«Со)2ы демде немен ш2ылдану керек, сонымен
ш2ылданы)дар»
Ажал келгенде е) шебер олдар да стай алмай алады. Бдан кейін адам ;шін тер т0гу, шалды2у, жаурау,
жалы2у жо. Я2ни Алла< жолында лшылы етуге,
ызмет пен к;ш жмсау2а кедергі бол2ан барлы адами сылтаулар бітеді. Ол лшылы пен тырысу уаыты
емес, ил*<и есепке тартылу уаыты. Алла< ;шін салих
амал істеу уаыты – д;ние 0мірі. Ол м;мкіндік олдан
кетсе, айта оралмайды.
Ж#нйд Ба7дади Хазірет айтады:
«Д#ниені бір к#ні ахіретті мы жылынан абзал. @йткені д#ниені бір к#нінде ил$&и ризалыа
блену м#мкіндігі бар. Ахіретте д#ниедегідей салих
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амалдар жасап, жетістікке жету м#мкіндігі жо. Ол
жерде тек мірді есебін беру ана бар».
Сондытан на2ыз м;миндер д;ниені ахіретті) егістігі деп біліп, 0мірлерін айырлы амалдар істеу ;шін
Алла< берген мрсат пен уаыт екенін а)2арып 2мыр
кешеді.
Риуаят бойынша Хазіреті Илияс u 0лім періштесіне жолыанда біраз сескенеді. Б2ан 5зірейіл u:
«Сен пай2амбарсы), ей, Илияс! 9лімнен орыты)
ба?» – дейді.
Хазіреті Илияс былай жауап береді:
«Жо, лімнен орыан жопын. Мен мірімні
біткеніне м айдым. @йткені мірімді  лшылыпен, насихатпен ткізіп ж#рдім. 4 л болудан л$ззат
алушы едім. Енді абірде ияметке дейін т тын
боламын. Міне, осы #шін м айдым».
Аын м;минні) алай 0мір с;руі керектігін андай
тамаша жеткізген:
Сені шеше туып латыран к#ні д#ниеге
Жылап еді, барша $лем к#ліп бір жата.
Енді сондай бір мір с#р де к#лерсі лерде,
Атыласы кз жасы болып жа&ан артынан...
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Міне, ма)ыздысы – салих амалдармен, жасылытармен к0к к;мбезде хош із алдырып, 0мір д*птерін
жаба білу. Алла<ты) алдына бл рух к;йімен, осындай
рахат ожданмен, таза ж;рекпен, нрлы ж;збен бара білу –
е) ;лкен баыт.
К0ркем тілімізде: «Со)2ы к;лген жасы к;леді»
деген с0з бар. Мны) ма2ынасы – адам2а аты демінде перделер алынып, баратын жері к0рсетілгендегі
к;лімдеуден *сем к;лімдеу жо деген с0з. лды) бл
жа<анда2ы е) к0ркем, е) ма2ыналы, е) баыт толы
к;лімдеуі – сол кездегі к;лімдеуі.
Алла& сыйымен, жомартты7ымен баршамызды
а"ты" демімізде ж#зін к#лімдеткендерден етсін.
Раббымыз бл даналы"пен, 7ибраттармен нпсілерімізді есепке тартып, жа7дайымыз7а ж н бере білуімізді, а"ты" демімізде м5гі "ауышу дмін татып, "иямет к#ніне айт та5ыны5 тынышты7ымен,
ба"ытымен, "ор"ыныш пен м5нан аула" болып бара
білуімізді нсіп етсін!
+мин...
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ĕśľĹĶĵĶľıņţŁĶŃ
ıŁŃŌŕĵĶŀĲţļń
Мүмин өзіне берілген барлық
нығметтердің, әсіресе ИМАННЫҢ
шүкірлік өтемін Раббысына төлеуге
мәжбүр. Өйткені өтемі төленбеген нәрсеге
ие екенін айту бос іспен айналысумен тең.
Иман нығметінің өтемін төлеу
жауапкершілігін ұмытып, фәни дүниенің
өткінші ләззаттарына берілгендердің
жағдайы қармаққа түскен балыққа ұқсайды. Балық көрген жеміне алданады, бірақ
жем ілінген жасырын ілгекті көрмейді.
Міне, негізгі өмірдің ахірет өмірі екенін
ұмытқандар дүние тұзақтарынан құтыла
алмайды.

Д@НИЕДЕН АХІРЕТ
АРТЫ2 ДЕП БІЛУ

5р м;мин жасылы2ын к0рген біреуге иманы мен
адамгершілігінен борышты сезініп, ал2ысын айтып, д2а етеді. М;мкіндігінше о2ан жасылау жауап беруді
алайды. сыныл2ан бір кесе су2а да сыпайлыпен ал2ыс айту ажет. Аят к*рим*да:

ž ÙƆ ĩƆ đƈŽ ĬÒŽ Ĳïƫ đƇ ÜƆ ĪÌƈ ĲƆ
Óİĳ
Ɔ āƇ éŽ ÜƇ ƆźƈųÒ
«Алла&ты5 ны7метін санау7а тырысса5дар, оны
санап бітіре алмайсы5дар...» (Нахл, 18) делінген. К;м*нсіз, бл ны2меттерді) е) ;лкені – иман. 5р ны2метті) 0темі мен арымтасы бол2аны сияты иман ны2метіні) арымтасы хамд-мада пен ш;кір, зікір мен ыылас ж*не тауалы лды 0мірін кешу.
М;мин 0зіне берілген барлы ны2меттерді), *сіресе
иманны) ш;кіршілік 0темін Раббысына 0теуге м*жб;р.
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9йткені 0темі 0телмеген н*рсеге ие екенін айту бос
н*рсемен айналысумен те).
Иман – ил*<и сыйларды) е) ;лкені. Сына – бл
ны2мет ныны) аншалыты екенін білгенімізді, о2ан
аншалыты ор2аушы бола ал2анымызды 0лшейтін
таразы. М;миндерден талап етілгені – 0мірді) 0згерген
шарттарына сабырмен мойынснып, иманын ор2ай
білу. Сонымен атар бл ил*<и сыйлар2а ол жеткізуді)
0темі де)гейінде. Аятта айтылады:

Ɔ ž Īƪ Ìƈ
ħıƆƇ ĤÒĳƆ ĨŽ ÈƆ Ĳ
Ž ųÒ
Ɔ ĭĨƈ ËŽ ĩŽƇ ĤÒīƈƆ ĨĴóƆ ÝƆ üÒ
Ɔ ħŽ ıƇ ùƆ ęƇ ĬÈƆ īĻƈ
ž ģĻ
ĪĳƇ
Ɔ ĥÝƇ ĝŽ ĻƆ ĘƆ ƈųÒ
Ɔ ĥÜƈ ÓĝƆ ĺƇ ÙƆ ĭƪ åĤÒ
ƈ ×ƈ øĹƈ
Ɔ ħƇ ıƆƇ ĤĪƪ ÉƆ Öƈ
Ɔ ĘĪĳƇ
ģĻ
ƈ Ÿ
Ɔ ĥÝƆ ĝŽ ĺƇ ĲƆ
ƈ ÒĲƈ
ƈ åĬ
ƪ ĘÓƃ ĝž èƈ
Ɔ Òƃ ïĐŽ Ĳ
Ɔ įĻƆŽ ĥĐ
Ɔ ØÒòƆ ĳŽ ÝĤÒĹƈ
Ɔ ĪĳƇ
ž īƈƆ ĨƈĮ ƈïıŽ đƆ Öƈ ĵĘƆ ĲŽ ÈƆ īŽ ĨƆ Ĳ
ÒŽ ĲóƇ ƈý×Ž ÝƆ øÓ
Ɔ ƈĪÆóŽ ĝƇ ĤŽ ÒĲƆ
Ž ĘƆ ƈųÒ
ħĻ
Ɔ ĤðƆ Ĳƈ
Ƈ ğƈ
Ɔ įÖƈ ħÝƇ đŽ ĺÓƆ Öĸ
Ɔ ƈñƪĤÒħƇ Ƈġ ƈđĻŽ ×Ɔ Öƈ
Ƈ ƈčđŽƆ ĤÒôƇ ĳŽ ęƆ ĤŽ ÒĳƆ İ
«Шынында Алла& м#миндерді5 малдары мен
жандарын жннат"а айырбастап алды. йткені
олар Алла& жолында со7ысады, не лтіреді, не
леді. (Алла<ты)) Туратта, Інжілде жне 2ранда
(баянда2ан бл у*десі – Ол орындайтын) шын уде.
Алла&тан арты" удесіне опа "ылатын кім бар? Олай
болса, (ей, м;миндер!) Онымен істеген саудалары5а
"уаны5дар. Міне, бл – #лкен табыс» (Т*убе, 111).
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Д;ниеде 0ткізілген уаыт ахіретті) шексіздігіне ара2анда з*рр* немесе бір тамшы денгейінде емес. Біра,
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д;ние сына2ыны) н*тижесі – не м*)гі баыт жрты
ж*нн*т немесе м*)гі к;йзеліс орны тоза. лды) осы
екі жерден айсысына баратынын мына ф*ни 0міріндегі
«ахіретті немесе д#ниені та5дауы» белгілейді.
Сондытан мына ып-ыса д;ние 0мірінде ахіретті
та)дауда бейамды танытаннан ;лкен алдану жо.
Алла<а жаындыты) нрымен бейамдытан
оян2ан Ха достары 0мір кітабыны) *рбір *рпін к0)іл к0зімен, даналы назарымен оиды. 5лемні) лы
масатпен бар етілгенін, ешбір н*рсені) бос ж*не ермек ;шін жаратылма2анын, *р 0ткен к;нні) 0мір к;нтізбесіні) бір бетін жлып, адамды абірге бір адым
жаындатанын наты 2ады. «9мір ны2метіні) ма2ынасы мен даналы2ы неде? Д;ние неліктен адам болмысыны) *міріне ба2ынышты етілген? Екі есікті бір
;й сияты бл *лемге айдан келдік, бл жерден айда
барамыз?» – сияты сауалдар жайында ой ж;гіртіп,
0мірлерін н*зік, тере) ж*не сезімтал рух к;йімен 0ткізеді.
2АЛЬБ@ С+ЛИМ/САФ
Ж@РЕКТІF БЕЛГІСІ
иямет к;ні бізді) е) к0п мтаж болатын н*рсемізді Раббымыз былай баяндайды:
«Ол к#ні (адам2а) мал-д#ниені5 де, бала-ша7асыны5 да пайдасы тимейді. Тек слим (саф ж;рек)
ж#рекпен Алла&ты5 "зырына келгендер (тылады)» (Шара, 88-89).
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Слим ж#рекке жете білу абір *лемінен шаыру
келмей трып, ахірет сапарына дайындалу2а байланысты. Бл ;шін ж;ректі Алла<тан алыстатан *рбір н*рседен тазартып, я2ни арылтып, сезімтал етіп, д;ниеде
берілген *рбір ны2метті ахіреттік аманды пен баытты)
аржысы ете білу керек.
Ха достары слим ж#ректі) е) ма)ызды екі сипатын былай баяндайды:
1. Ешкімді ренжітпеу, ешкімге ренжімеу. @йткені ж#рек Алла&ты назары т#сетін орын;
2. Д#ние мен ахірет істері бірге келіп аланда
ахірет ісін тадау.
С*лим ж;рек пен мінез-лы тр2ысынан кемелдікке жеткен м;минні) Алла<пен бірге болу сезімі шы)2а шы2ады. 9зін ;немі Алла<ты) зырында ж*не ил*<и бейнетаспа баылауында сезінеді. 5р с*т мына аятты
ойлаумен болады:

ħŽ ÝƇ ĭĠÓ
Ƈ Ĩ
Ɔ īƆ ĺŽ ÈƆ ħŽ ƇġđƆ Ĩ
Ɔ ĳƆ İƇ Ĳ
Ɔ
«... Жне "айда болса5дар да Ол (Алла<) сендермен бірге...» (Хадид, 4).

ƈïĺ ƈòĳŽƆ ĤÒģƈ ×Ž è
Ɔ īƈŽ ĨƈįĻƆŽ ĤÌƈ ÔƇ óƆ ĜŽ ÈƆ īƇ éŽ ĬƆ ĲƆ
«... Жне біз о7ан (адам2а) к#ре тамырынан да
жа"ынбыз» (аф, 16).
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мыз жиі есімізге сал2ан ахірет аиатын ;немі назарда
стап, 0мір сапарында тек тура жол станады. Ахірет
0мірінде зиян2а шыраудан г0рі барлы д;ниелік пайдалардан бас тарта білу парасаттылы2ын к0рсетеді.
К@ЛЛІ Д@НИЕНІ БЕРСЕ ДЕ, АХІРЕТТІF
БІР АМАЛЫНА АУЫСТЫРМАЙМЫЗ!...
Хазіреті Мса u Пер2ауын сарайында молшылыта 0мір кешуде болатын. Пер2ауынны) оны 0лтіргісі
келгенінен хабардар болып, дереу М*диян жаа арай
азысыз жол2а шы2ады. Тура сегіз к;н аш-сусыз ж;рген ол *лсіз жа2дайда М*диян амалы алдына келді.
Ол жерде кім екенін білмесе де, Ш2айыбты) u
ыздарына ойларын су2арысып, к0мек к0рсетті. Сосын *лсіз к;йде бір к0ле)кеге келіп жай2асты. Сонда
шарасыз ол:
«...Раббым! Расында ма7ан т#сіретін р жа"сылы7ы5а м"тажбын!» – деп жалбарынды (асас,24).
Хазіреті Ш2айыб ойларын су2арысып, 0здеріне
ж*рдемші бол2ан адам туралы хабар ал2анда, оны ;йіне
шаырып, та2ам сынды. Хазіреті Мса сегіз к;н аузына
бір т;йір де кірмегеніне арамай, алдына ойыл2ан тамаа олын тигізбеді. Хазіреті Ш2айыба:
«Біз сондай отбасымыз, бізге барлы" д#ниені берсе де, ахіретті5 бір амалына ауыстырмаймыз! Мен
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сізге бл та2ам ;шін емес, Алла< ризалы2ы ;шін ж*рдем
еттім» дейді.
Ш2айыб u бл жауапа 0те риза болады:
«Бл ошеметіміз жаса2ан ж*рдемі) ;шін емес,
Алла<ты) она2ы бол2аны) ;шін» дейді. Осы с0зден
кейін 2ана Мса u та2амды абыл етті.
Міне, ахіретке иманны) іс-*рекеттерге ша2ылысан лшылыты) на2ыз мысалы. Д;ниеде аштытан
барлы к;шіні) бітетінін білсе де ахіретті) бір амалын
ешбір д;ниелік 0теммен ауыстырмау парасаттылы2ы.
Бл рухани кемелділікті) та2ы бір мысалын Усил
бин +с"а W былай т;сіндірген:
Т*бук сапарына шы2атын к;ндерде (сапар2а атысу ;шін материялды м;мкіндігім де, к0лігім де жо еді.
Бл м;б*р*к сапардан марм алмау ;шін) М*дина
ала)ында мсылман бауырларыма былай дедім:
«>анибет-олжадан т;сетін ;лесімді беремін, мені кім
к0лігіне мінгізеді?»
5нсардан к*рілеу бір адам к0лігіне кезектесіп мінуге
келісіп, мені шайаса алып баратынын айтты. Бл
айырлы жолдаспен жол2а шытым. Алла< олжа да
н*сіп етті. лесіме біраз т;йе тиді. Т;йелерді *лгі ;лкен
кісіге алып бердім. Ол ма2ан:
«Т;йелері)ді ал да, бара бер» деді.
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«Баста жаса2ан келісім бойынша, блар сенікі» –
десем де, *нсарлы ;лкен кісі:
«Ей, бауырым! Олжа)ды ал, мен сені) бл материалды ;лесі)ді срама2ан едім. (Мен сауабына, я2ни
ахіреттік пайдасына осылу пікірімен ж*не Алла<ты)
ризалы2ына ;міт етіп, сені осында алып келдім)» – деп
жауап атады (5бу Д*уіт, Жи<*д, 113/ 2676).
Осылай ол м;б*рак *нсарлы сол кезе)ні) е)
ба2алы д;ние заты санал2ан біршама т;йелі болуды)
орнына ахіретте ол жеткізетін сауапты та)дады. Алла<
разылы2ы жолында жасылыты ол2а т;сіру ;шін,
аншалыты ба2алы болса да д;ниелік бір пайдадан бас
тарта алу парасаттылы2ын станды.
Ха достарыны) біріне 0зіне 0те к0п *сер еткен
андай ои2амен кезігіп-кезікпегені срал2анда, Хазірет
мынаны айтан:
«Мекке М;к*ррамада аша сал2ан обдишамды
жо2алтып алып, мтаж к;йге т;стім. Басрадан аша
к;тіп ж;рдім. 5йтеуір келмей жатты. Шаш-саалым
ед*уір 0сіп кетті. Шаштараз2а барып:
«Ашам жо, Алла< ризалы2ы ;шін шашымды иып
бересі) бе?» – деп срадым.
Шаштараз сол кезде бір адамны) шашын ысартып жатыр еді. Жанында2ы бос жерге ме)зеп: «Мнда
отыр» – деді де, ттынушысын к;ттіріп ойып, мені)
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шашымды ысарта бастады. К;тіп отыр2ан ттынушы
наразылы2ын білдіре баста2анда:
«Айыпа бйырма)ыз, мырзам, сізді) шашы)ызды
0тем ;шін ысартып жатырмын. Біра бл адам Алла<
ризалы2ы ;шін шашын ысартуымды 0тінді. Алла<
;шін бол2ан істер ;немі брын ж*не материалды 0темі
жо. Алла< ;шін бол2ан істі) 0темін лдар еш білмейді
де, 0тей де алмайды» – дейді.
ысартып бол2аннан кейін шаштараз алтама
ыштап бірнеше алтын салды да:
«Ш2ыл ажеттіліктері)ді аларсы), м;мкіндігім осы
2ана, айыпа бйырма!» – деді.
Арадан бірнеше к;н 0тті, Басрадан к;ткен ашам
келді. Шаштараз2а бір апшы алтын алып бардым.
Шаштараз:
«5сте алмаймын! Алла< ;шін бол2ан істі) 0темін
т0леуге лдарды) к;ші жетпейді. Бары)ыз, сіз 0з
жолы)ыз2а бара бері)із, Алла< аманды берсін!» – деді.
Разылы ал2ан со) оштасты. Біра тура ыры
жыл бойы та)с*ріде о2ан д2а етемін»
Міне, Алла< ;шін жасал2ан салих амалды д;ниелерге ауыстырмау ізгілігі... 5р н*рсені сырт пішінімен
сараптау2а ;йреніп ал2ан ж*не д;ние алу ынтасымен
халал-харам шектеріне м*н бермейтін тар т;йсіктерді)
еш 2а алмайтын іс-имыл кемелдігі... Хаа досты
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к0кжиегінен аралмай т;сінілмейтін аии к0регендік,
асыл парасаттылы пен шынайы аылдылы...
ШЫН М+НІНДЕ А2ЫЛДЫ КІМ?
Аыл мен сананы) ажеттілігі кішкене, трпайы
ж*не 0ткінші пайдаларды пайдасы м*)гі ж;ретін ;лкен
тыстармен ауыстыруды ажет етеді. Алла< Та2ала *мір
етеді:
«Д#ние тіршілігі, ншейін ойын, ермек 7ана.
Са"сынып ж#рушілер (Алла<ты) бйры2ына сай
0мір с;ріп, айшы *рекеттерден сатанатындар) #шін,
рине, ахірет жрты абзал. +лі де т#сінбейсі5дер
ме?» (5н’ам, 32).
Аят к*рим*да2ы сасынып ж;рушілер – тауалы
жандар. Тауа – н*псіге т*н алауларды тізгіндеп, рухани абілеттерді жо2арылатып, Алла<а л, дос бола
білу 0нері.
Хадис ш*рифте де шынайы аыл иелері былай т;сіндірілген:
«Аылды кісі н$псісіне ие болан, оны есепке
тартан ж$не лімнен кейінгі мір #шін тырысан
кісі. Ал, аыма н$псісін алауына т$уелді еткен
к#йде Алла&тан (жасылы) к#ткен кісі» (Термези,
иямет, 25/ 2459).
Міне, адамны) аншалыты сау аыл2а ие екені
бл аиаттар аясында таразыланып к0рілуі керек. Сау
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аыл2а ажеті – м*)гі-баи бол2анды ф*ниден абзал
деп білу.
Хазіреті Пай7амбар r Мырзамыз былай деген:
«Ахіретті жанында д#ниені жадайы сендерді
біреуіні саусаыды теізге батырып алуы сияты. Саусаы (теізден) не алып шыса, (ахіретті
жанында) д#ние, міне, осы» (Хаким, М;ст*драк, 4/ 319).
Сахабалар Мекке кезе)інде м;шріктерді) злымды2ы мен ыспа2ында ал2анда 0з-0здеріне:
«Біз Раббымыз2а л болу ;шін *р иыншылыа
т0земіз. Ал Алла<а арсы келген к*пірлер д;ниеде
рахат, емін-еркін шалып ж;ріп, д;ние ны2меттерін
алауларынша олданады» – десті. Осы2ан орай
Раббымыз м;миндерге д;ниеден абзал о д;ниені та)дауларын *мір етті:
«(Алла<ты ж*не Пай2амбарын таныма2ан) кпірлерді5 (молшылы ішінде) лкелер мен айма"тарды
кезіп ж#руі сені (*сте) алдаусыратпасын. Бл (имансыздарды) рахаты) кір арзымас пайда. Оларды5 е5
со5ында баратын жері – ж&аннам. Ол неткен жаман т сек! Біра" Раббыларынан са"сын7андар (солай ма?) Олар #шін іргесінен бла"тар а7ып жататын жннттар бар. Олар онда м5гі трады. +рі
Алла& тарапынан берілетін зияпаттар да бар сонда.
Алла&ты5 "зырында7ы (ны2меттер) абзал пенделер
#шін, тіпті, жа"сы» (5л; Имран, 196-198).
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Сондытан ахірет терезесінен ара2анда д;ниені)
барша рахаты мен л*ззаты кішкентай 2ана пайдадан
трады. Егер д;ниені) Алла< зырында ны бар
бол2анда, Алла< Та2ала 9зіні) е) с;йікті лдары пай2амбарларын ияметке дейін сарайларда, рахат ішінде
2мыр кешкізер еді. Біра Алла< пай2амбарлары мен
салих лдарына ф*ни д;ниені) шынайы ж;зін к0рсеткен ж*не оларды) ж;ректерін д;ниеден де абзал бол2ан
о д;ниеге ба2ытта2ан.
Расында Алла& Елшісі r Мырзамыз айтады:
«Мені д#ниемен ешандай байланысым жо.
Мені д#ниедегі жадайым бір ааш астында клекеленіп, кейін жолын жаластыран жолаушы сияты» (Термези, З;<д, 44).
Пай2амбар т*рбиесімен 0скен сахабаларды) 0мір
с;ру салттары біздерге те)десі жо ;лгі-0неге. Оларды) ахірет жртын а)са2ап, ш*<ид болу2а деген штарлытары тілдерге дастан бол2ан.
Алла< Елшісіні) Ислам2а шаыру хатын бас алу2а
дайын жендеттерді) арасынан 0тіп, патшаларды) алдында иман батылды2ымен оы2ан жас сахабаларды)
к0зінен д;ние алауы 0шкен, е) кішкене дене б0лшектеріне дейін барша болмыстарын Алла< пен Елшісіні) с;йіспеншілігі амты2ан.
Пай2амбарымыз2а сондай ж;ректен ба2ынышты еді,
алдында 0лім бар 0те ауіпті с*тте де:
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«О, Алла< Елшісі! Сен алай аласа) солай жаса,
бізге *мір ет, біз сенімен біргеміз. Сені жіберген Алла<
;шін Сен те)ізге т;ссе), біз де Сенімен бірге т;семіз.
Еш біріміз тайынбаймыз...» дейтін (Ибн Хишам, 2, 253-254).
Хазіреті Омар W халифалы2ы кезінде ал2аш мсылмандардан бол2ан Хаббаб бин +рата W жолы2ып, одан:
«Алла< жолында шеккен орлытары) туралы біраз *)гімелеп бересі) бе?» – деген.
Б2ан Хазіреті Хаббаб:
«Ей, м;миндер *міршісі! Арама ара» – дейді.
Хазіреті Омар оны) арасына ара2анда:
«9мірімде мншалыты бзыл2ан адам арасын
к0рмеген едім» – деп та) ал2ан.
Хаббаб с0зін жал2астырады:
«К*пірлер от жа2атын. Мені шотарды) ;стіне
киімсіз жатызатын. От тек арамнан аан майлармен
2ана 0шетін» (Ибн;л-5сир, сд;л->аб*, II, 115).
Міне, Исламны) ал2аш жылдарында м;шріктер
м;миндерге осындай азаптар шектірген, біра ала2ан
к;пірлік с0здерін айтыза алмайтын. 9йткені иман
шыны барша д;ниеге т*н азаптарды сездірмейтін.
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за 0мір с;руді алап, барлы ай2ысы сол болса,
сахабаларды) е) ;лкен арман-алауы 0здерін Алла<ты) зырында атай алу ;шін ждан тынышты2ымен,
саф ж;рекпен ахіретке жете алу болатын.
Бір к;ні Ибн Мс7уд
достарына былай деді:

W Таби2ун н*сілінен бол2ан

«Сендер Алла< Елшісіні) сахабаларына ара2анда
к0бірек ораза ттып, намаз оып ж*не салих амалдар
жасау2а тырысасы)дар. Біра олар сендерден абзал»
Олар:
«Неге?» – деп сра2анда:
«Олар д;ниеден сендерден ары аула, ал ахіретке
сендерден к0бірек штар болатын» – деген (Хаким,
М;ст*драк, 4/ 135).
Сахаба д*уіріні) ;лкен иман шынында 0здерін
Алла<а атауларыны) сасын мсылман т;ркілерді)
тарихында айтыл2андай Чанаккале шайасы кезінде
болмысы иманмен толы *скер паш еткен. Расында Отан
ор2ауды киелі борыш деп біліп, бл міндетті жанын
салып 0теуден тайынба2ан мсылман *скер д;ниеге
м*н бермей, жан аланымен со2ысып, имандарыны)
ажеттілігінен ару асынды.
Біздер тура сахаба д*уірі мен м;б*рак бабаларымыз сияты ажет болса, д;ниеге м*н бермей, Хазіреті
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Пай2амбарды) ;мметі ретінде Оны) нрлы ізінде ж;руді
барлы н*рседен ;стем деп білуіміз керек.
Алла& Елшісі r т;рлі себептермен ауы-ауы:
«Алла&ым! Шынайы мір тек ана ахірет мірі» –
дейтін (Бхари, Риа, 1).
Бл ;рдісті оны) ;мметі ретінде біздер де к0)ілдерімізге наыш етуге м*жб;рміз. андайда бір ф*ни
ны2метке ол жеткізгенімізде: «Алла&ым! Шынайы
мір тек ана ахірет мірі» – деп, ны2меттерді) негізгі иесіне ш;кірлік етуіміз ж*не дандайсу мен аз2ындытан, бейамдытан са болуымыз керек. 9йткені осындай ерекшеліктен марм бол2андарды) к;йін Раббымыз
былай хабарлайды:

ƈ
ĎÓ
ĘÓĻƆ ĬŽ ïĤÒ
ƫ ØƇ ÓĻƆ éŽƆ ĤÒÓĨƆ ĲÓ
ƫ ØÓĻƆ éŽƆ ĤÓÖƈ ÒŽ ĳèƇ óƈ ĘƆ ĲƆ
Ƅ ÝƆ Ĩƪ
Ɔ źÌƈ ƈØóƆ ìŴÒĹƈ
Ɔ ĻƆ ĬŽ ïĤÒƈ
«... Олар д#ние тіршілігіне мз болып ж#р,
д#ние тіршілігі дегені5 ахіреттегіге "ара7анда ткінші
пайдадан бас"а т#к те емес» (Ра’д, 26).
Біз, м;миндер андай да бір б*лекет пен асіретке
тап бол2анымызда, шыдамымыз таусыл2ан с*ттерде:
«Алла&ым! Шынайы мір тек ана ахірет мірі» –
деп, ризалы пен ба2ыну, сабыр мен т*уекел, табандылы2ымыз бен рухани тепе-те)дігімізді ор2ауымыз керек.
немі Раббымыз2а сыйынып:

ƈ Ĳ
óƄ ĻŽ ì
Ƅ ĥĜƆ ÓĻƆ ĬŽ ïĤÒ
Ɔ ØƇ óƆ ìŴÒ
ƪ ĎÓ
Ƈ ÝƆ ĨƆ
Ɔ ģĻƈ
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«Д#ниені5 пайдасы те аз, ахірет (Алла<тан)
са"сын7андар #шін лбетте хайырлы...» (Ниса, 77)
деген сана-сезімде болып, ж;регіміз жай тапан лды
0мірін 0ткізуіміз керек.
Еш бітпейтіндей деп ойлап, ес-т;ссіз 0тіп жатан
д;ние 0мірі негізінде аншалыты ыса уаыт б0лігі
екені аят к*рим*да былай баяндалады:

ÓİÓ
Ɔ
Ƈ ĲŽ ÈƆ Ùƃ Ļƪ ƈýĐ
Ɔ éƆ Ą
Ɔ źƪ Ìƈ ÒĳáƇ ×ŽƆ ĥĺƆ ħƆŽ ĤÓıƆ ĬƆ ĲŽ óƆ ĺƆ ĦƆ ĳŽ ĺƆ ħŽ ıƇ Ĭƪ ÉƆ Ġ
«Олар "ияметті к рген к#ні (0здерін) д#ниеде
бір кеш немесе бір сске 7ана тр7андай сезінеді»
(Н*зиат, 46).
Сондытан мына ыса 0мірде жасалатын е) аыл2а
онымды іс – Алла<а деген жасы лды. Біра
барша ны2меттер сияты 0мір ны2метіні) де ны, ол
олдан шыпай трып, лайыты т;рде т;сініле алмайды.
«Уаыт» 2ымында2ы бл жалпы бейамды тманын
тарата алатын жал2ыз м;мкіндік – «9лімді ойлау» екенін еске т;сірген Н*жип Фазылды) мына 0ле) шума2ы
андай тамаша:
Заман тентек кйлегі, оны жыртан да лім,
@лім т тас, #зілмейді де, блінбейді де.
Бл аиат бойынша к0)ілдері иман мен парасаттылы арнасында жетілген бабаларымыз д;ниені)
ф*нилігін еске салатын абірлерге ахіретті) м*)гілігін бейнелегені ;шін жапыра2ын т0кпейтін а2аштар
отыр2ыз2ан.
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Ахірет сезімі м*селесінде Л"ман Хакимні) мына
насихаты 0те ма)ызды:
«Nлым! Ахірет #шін д#ниені пида ет, екеуіне де
ол жеткізесі. Біра $сте д#ние #шін ахіретіді
пида етпе, екеуінен де айрылып аласы».
Шынында да д;ние мен ахірет бір таразыны) екі
кесесіне сайды. Біріне ауыр зат ойылса, екіншісі
же)іл болып алады. Сау аыл иесі *р м;минні) к0)ілі
;немі ахіретке иіліп труы керек. 9йткені д;ниені)
0ткінші с;йіспеншіліктері мен іші бос арбауларына л
болып, онымен баытты бол2анны) ж;регінен ахірет
с;йіспеншілігі мен сол туралы ойы шы2ып кетеді. Ахіретке шаыру ;ні ж;рекке орналасанда д;ниеге шаыру
пікірі к0)ілге жат болады.
Ж@РЕК 2АТАЮЫНЫF ДАУАСЫ
К;німізде болып жатан к0птеген баытсыздыты), рухани к;йзеліс пен ж;рек атаюына шырауды)
негізінде ахіретті мытып, д;ниемарлы дертіне шалды2у бары соншалы, анша кедей бай болуды), ал анша бай одан да к0бірек табыс табу алауымен е) баста 0з
рухына зиян тигізеді. айдан ж*не алай табыс т;скенін
ойламай, д;ниені) 0ткінші с*нмен, жылтыратармен
безендірілген ермегіне *уестеніп келеді. Біра е) алпауыт байлы – "ана7ат екені мытылып кеткен.
Мырзамыз r айтады:
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«Кімні алауы ахірет болса, Алла& оны ж#регіне
байлыын ояды ж$не істерін жинаы етеді. Енді
д#ние мойнын иіп, оны арасынан келеді. Ал, кімні
масаты д#ние болса, Алла& оны екі кзіні арасына
кедейлікті ояды, істерін де тиянасыз етеді. Аыры
д#ниеден олына зіне тадыр етілгенінен артыы
т#спейді» (Термези, иямет, 30/ 2465).
Міне, к0кірек к0зіні) ашылуы, ж;рек тынышты2ы
мен ждан баытыны) Пай2амбар айтан дауасы...
Расул +крам r Мырзамыздан:
«Алла& кімді дрыс жол7а сал7ысы келсе, оны5
к кірегін Ислам #шін ке5ітеді...» аятында2ы (5н’ам, 125)
шарх, я2ни ашу с0зінен срал2анда:
«Н р ж#рекке кіргенде ккірек ашылады. Сондытан кеейеді» – деген.
«Мны) бір белгісі бар ма?» – делінгенде Алла<
Елшісі:
«И$, бар. Алданыс орны д#ниеден бет б рып
(оны ткінші н$псіге т$н алауларына м$н бермей
салих амалдармен) м$гі мір болан ахіретке жнелу
ж$не келмей т рып лімге дайындалу» – деген (Ихия,
4, 406-407).
Баса бір хадисінде Хазіреті Пай7амбар
Мырзамыз:

r

«Д#ниені ахіреттен арты крген адамды Алла&
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#ш н$рсеге душар етеді: Ж#регінен еш шыпайтын
к#йзеліс, еш  тыла алмайтын кедейлік ж$не
тойымсыз алау» – деген (Ихия, 4, 411).
КЕМШІЛІК Д@НИЕДЕ ЕМЕС,
ОАН АЛДАНАНДА
Алла< Та2ала н*псі натан д;ниемарлыты негізінде сына масатында алдымыз2а шы2ар2ан. Бл марлытар2а алдану армаа т;скен балыа сайды. Балы к0рген жеміне алданады, біра жем ілінген
жасырын ілгекті к0рмейді. Міне, негізгі 0мірді) ахірет
0мірі екенін мытандар д;ние тзатарынан тыла
алмайды.
анша аятар тай2ан, анша алаулар шашыра2ан
ил*<и сындардан аман 0те білу д;ниемарлы істерді)
ішкі бейнесін к0ре алу2а ж*не онда2ы «сына" сырын»
сезе білуге байланысты. Бл парасаттылыа ие болу
;шін аржы мен ш*<у*т, ата сияты д;ниені) тартымды тзатарына арсы миятты болып, *р жа2дайда
ахірет аманды2ын та)дай білу шарт.
Раббымыз бл м*селеде біздерді былайша ескертеді:

ÓĻƆ ĬŽ ïĤÒ
Ɔ óƈƇ àËŽ ÜƇ ģŽ ÖƆ
ƫ ØƆ ÓĻƆ éŽƆ ĤÒĪĲ
ĵĝƆ ÖŽ ÈƆ Ĳ
Ɔ ØƇ óƆ ìƈ ŴÒŽ ĲƆ
Ɔ óƄ ĻŽ ì
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«Алайда сендер (ей, адамдар!) д#ние тіршілігін
абзал к ресі5дер. Ахірет болса, рі "айырлы рі
баянды» (А’л*, 16-17).

ÓĻƆ ĬŽ ïĤÒ
Ɔ ïĺ
ƫ Ă
Ɔ óƆ Đ
Ƈ óƈ ÜƇ
Ɔ ĪĲ
Ƈ ž ĲƆ
ƈ ïĺ
ØƆ óƆ ìŴÒ
Ƈ óƈ ĺƇ ųÒ
«... Сендер ткінші д#ние малын к здейсі5дер.
Алайда Алла& ахіретті (о д;ниені) табысына ол
жеткізулері)ді) тілейді» (5нф*л, 67).
Д;ниеде ол жеткізген байлы иесіне ары кетсе
абірге дейін 2ана жолдас болады. Адамны) д;ниеден
абірге алып бара алатыны сырт к0зге тек бір кебіннен
2ана трады. Шынында адам абірге иманымен, амалдарымен кіреді. Сондытан д;ниені) опасыз байлы2ына сенім артпау ажет, 0ткінші л*ззаттарына алданбау
керек.
Риуаят бойынша, жаса2ан жорытарымен жер бетіне толы ие бол2ан З#л"арнайн u 0лмей трып,
былай 0сиет еткен екен:
«Мені жуып, кебінге орадар! Кейін табыта
ойыдар! Тек екі олым ана сыртта жатсын!
4ызметшілерім соымнан келсін! 4азыналарымды
да ашарлара ж#ктедер! Халы мені те кркем
бір салтанат ж$не д#ние м#лкіне арамай бос кеткенімді, ызметшілерім мен азыналарымны да д#ниеде аланын, зіммен бірге кетпегенін крсін! Б л
жалан ф$ни д#ниеге алданбасын!...».
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>алымдар бл 0сиетті былай т;сіндерген:
«... Д;ние бастан-ая мені) ол астымда болатын.
Сансыз азыналар2а ие болдым. Біра д;ние ны2меттері
алушы емес. Міне, к0ріп отыр2андай мазар2а олым
бос бара жатырмын! Д;ние м;лкі д;ниеде алады.
Сендер ахіретте пайдасы тиетін істерге ден ойы)дар!...»
Алла& Расулы r бізге, ;мметіне мына даналыа
толы насихатын айтан:
«... Сендерге бес асиетті сиет етемін. Алла&
олар арылы сендерді жасылы асиеттеріді
кемеліне жеткізсін:
Жей алмайтын н$рселеріді жинамадар,
Ішінде т ра алмайтын имараттар т рызбадар,
Ерте тастап кететін н$рселері #шін басалармен дауласпадар,
Оан ауышып,  зырына жиналатын Алла&тан
орыдар,
Баратын ж$не онда м$гі алатын жер #шін
дайынды жасадар» (5ли *л-М;ттаи, К*нз;л-мм*л, №
1363).
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Тосан ауыз с0зді) тобытай т;йіні – аты демін
тапсырарда алданып ал2анын а)2арып, д;ниені кін*лау
пайда бермейді. Адам д;ние ны2меттеріні) арасынан
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уып ж;ріп, иман мен ізгілік 0міріне кірмегені ;шін тек
0зіне 2ана зиян еткені. Бітпес алаулар, 0ткінші *уестер
ж*не ф*ни л*ззаттар ;шін шексіз болашаты ртып алу
нендей 0кінішті. Д;ниеде 0лімнен ашатын бір мезгіл
немесе жер жо, абірде де кері оралар м;мкіндік жо
ж*не де ияметті) азабынан жасырынар пана да жо
екенін жасы білу керек.
Ха" Та7алам, баршамызды д#ниелік сына"
к ріністерінде ы"ыласын са"та7ан, парасатты да
к регенді та"уа иесі "лдарынан етсін! Д#ние мен
ахіретті салих "лдарына к рсеткендей, шынайы
кейпімен к ре білумізді, "алай да ж#регімізбен
ахіретке бет брумызды з сыйы мен жомартты7ы
ар"ылы нсіп етсін!
+мин...
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