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Мұсылманшылықтың тұтқасы.
Ы.АЛТЫНСАРИН. - Ақтҿбе, 2014. – 64б.

ЕСКЕРТУЛЕР

Маңғыстау облысы Дін істері басқармасының
тапсырысы бойынша шығарылды

Ислам діні – қазақтың қанына сіңіп, қалпын түзеген, дҽстүрі мен
салтына кірігіп үйлесім тапқан, ұлттың ұйытқысына айналған жан айнасы.
Мұның дҽлелі – «Бір Алланың атымен, Кел, балалар оқылық» деп елді
білім, ғылым жолына шақырған Ыбырай атамыздың қолыңыздағы кітабы.
Үшбу кітап - дінге ден қойған мұсылман қауымның шариғат шарттарын
танып білуіне септігі зор.
Аталмыш еңбекте - Алласына бет бұрған ҽрбір пенденің
парыздары мен таным білімін кҿркейте түсетін фікірге толы. Тілі жатық,
түсінікке оңай жазылған.
Осы орайда аталмыш еңбектің түпнұсқасын кҿздің қарашығындай
ұзақ жылдар бойы сақтап, қайта ҿнделіп, жарыққа шығуына зор үлес
қосқан дін жанашыры Ешниязов Ғалымжан ақсақалға шексіз алғыс
білдіреміз.
Кітапша барлық оқырман қауымға арналған.

Мұсылманшылықтың тұтқасы.
(«Шараит-ул-ислам») Основы мусульманства (корни) Ақтҿбе, «Фатима-принт» баспаханасы 2014. – 64б.
Таралымы – 1 500 дана
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періште келіп бір-бірімен сҿйлесіпті:
«Лҽбид сиқырлап түйіндер жасап, пайғамбарды ауырту үшін
құдық түбіне салды», – деп. Ұйқыдан оянған соң пайғамбар
ҽлҽйһиссҽлҽм құдықтан ҽлгі түйнелген нҽрселерді алдырған
уақытында (құль ҽғузү би раббил фҽлҽқ)249 пен (құль ҽғузү би раббиннҽс)250 екі сүре енді һҽм бұл екі сүрені оқыған соң түйнектер ҿз-ҿзінен
жазылып, пайғамбар ҽлҽйһиссҽлҽмға сиқырдан ешбір зиян болмады.
(Бисмиллҽһир-рахманир-рахим) (Құль) айт, Мұхаммед, (ҽғузү)
сиынамын мен (би раббил-фҽлҽқ) таңды жаратушы Аллаға (мин шҽрри
мҽ) сиынамын сол нҽрселердің жауыздығынан (халҽқ) жаратты оларды
Алла тағала, яғни Құдай тағаланың зияндас қылып жаратқан зат,
мақлұғының жауыздықтарынан сақта деп сиынамын (уҽ мин шҽрри
ғасиқин) жҽне сиынамын қараңғы кештердің жамандықтарынан (изҽ
уҽқаб) дүние қараңғылық қаптаған уақыттағы (уҽ мин шҽрриннҽфҽсҽти) жҽне сиынамын жауыздықпен үшкіруші251 қатындардан
(фил уқад) түйіндер ішінде (уҽ мин шҽрри хасидин) жҽне сиынамын
Құдайыма күншілдердің зұлымдығынан (изҽ хасҽд) күншілік еткен,
уақыттарында.
(Бисмиллҽһир-рахманир-рахим)
(Құль)
айт,
ей,
Мұхаммед, (ҽғузү) сиынамын (би раббин-нҽси мҽликин-нҽс)
адамдардың уҽ барша хайуандардың патшасына, (иляһин-нҽси)
адам мен барша хайуанаттардың тҽңірісіне (мин шҽррил-уҽс-уҽси)
кҿңіллі уҽсуҽса252 қылатын шайтаннан кұтқар деп сыйынамын (ҽлханнас) Ханнас деген кҿңілде жасырын тұратын шайтан-ды (ҽллҽзи)
ол ханнас
(юуҽсуису)
уҽсуҽса қылар (фи судурин-нҽси) адам
перілердің кҿңілдерінде (минҽл-жиннҽти уҽн-нҽси) болушы-ды ол
Ханнас адам мен перілерден.

Ҽл-Фҽлҽқ – Құранның 113-сүресі.
Ҽн-Нас – Құранның 114-сүресі.
251
Үшкіркуші – үшкіруші, дем салушы.
252
Уҽсуҽса – азғыру, алдау, еліктіру.
249

МҰСЫЛМАНШЫЛЫҚТЫҢ ТҰТҚАСЫ
شارايت ﯞل يسالم
Бисмиллҽһи-р-рахмҽни-р-рахим
–
Қайыр-рақымы
мол
Алланың атымен бастаймын!
Қанша мақтау бір Құдай тҽбарак уҽ Тағалаға1 лайық, Ол
лайықтығында ешбір зат, мақлұқта теңдесі жоқ. Бұл – үстіміздегі шетішегі жоқ кҿк, күндіз болса дүниені жарық еткен күн, кеш болса
күлімсіреп тұрған ай, жұлдыздарменен, бұл – дүниені айналып жатқан
шеті жоқ мұхит, теңіздері һҽм таулардан таза жауһардай жылтырап
аққан ҿзендері, ішінде неше алуан мақұлықтар, балықтарыменен,
астымызда біздің дүниеміз атанған жер – қазып қарасақ астында
алтын, күміс, мыс, бақыр теміріменен һҽм үстінен қарасаң алыстан
тұманданып кҿрінген, ішіне кірсең жапырақтары жайқалып, дүнияға
хош иістер жайған биік орман ағаштар, алуан-алуан жеміс
шешектеріменен желкілдеп шыкқан неше-неше түрлі, кҿк шҿптер, гүлжапырақтары һҽм неше алуан дҽмді дҽру һҽм тамақ болатын
тұқымдарыменен, мҽселен, бидай, тары, алма, жүзім рҽуішті, қырда,
орманда, теңізде неше-неше түрлі жаратылған алуан-алуан
мақұлықтар – ҿрмелеген тышқаннан бастап, таудай биік пілдерге
шейін, кішкентай ғана кұрт шабақтан бастап, ұзын бойы он саржан,
ауырлығы жеті-сегіз мың пұттаған балықтарға шейін, кішкентай ғана
шымшықтан, сайрап тұрған сандуғаштардан бастап, кой мен
бұзауларды аспанға алып ұшуға жарайтын бүркіттерімен соншама зат,
мақұлықтың бҽрін де Құдай берген ақыл-хайламенен жинап алып, ҿз
пайдасына жаратып, неше түрлі һҽм неше жүз, һҽм мың түрлі
патшалы, патшасыз жұрт болып тұрған адамзаттар – мұның бҽрі де
жалғыз теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ бір Құдайдың барлығына, бірлігіне
һҽм кҽміл жаратушы халиқ-қадір2 екендігіне дҽлел болса керек. Оның
үшін мұншама ғажайып ойлап, ақыл жетпейтін естір һҽм зат
мақлұқаттар бір Құдайдың бұл деген жалғыз бұйрығымен болғандүр.
Мұнан соң мақтауға лайық пайғамбарымыз Мұхаммад
Мұстафа, саллҽллаһу алҽйһи уҽссаламға. Адамзаттың қараңғы, надан
уақыттарында от пен суды һҽм қолдан істеген ағаш суреттерді кұдай
деп біліп, адал-арамды бұзықтық пен түзіктікті танымай, бҽлкім айуан
қалпында жүрген замандарда Құдай тағала бұйрығыменен пайғамбар
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1
2

Тҽбарак уҽ тағала – құрметті жҽне аса жоғары мҽртебелі.
Халиқ қадір – күшті жаратушы.

3

болып келіп, адамзатқа түзу жолды үйретіп, шын Құдайын танытып,
шын діннің һҽм дүнияның ғылымдарын кҿрсетіп беріп еді.
Бұл пайғамбарымыз ҽлҽйһис-сҽлҽмның4 қалдырып кеткен
Құдай тағаладан ҿндірілген Құран шҽрифтегі5 сҿздерін һҽм
пайғамбарымыздың ҿз тарапынан бұйырған үгіттерін оның шҽкірттері
һҽм ғұламалары ауызбен айтып, һҽм кітаптарға жазып дүния жүзіне
жайып, неше-неше қараңғылық, надандықта жүрген халықтарды дұрыс
адамдық санатына айналдырды. Соның үшін Құдай тағаланың рақметі
болсын, пайғамбар ҽлҽйһис сҽлҽмның асхабтарына 6 һҽм шариғат
жолын ұстап, ҿздерінің таза құлық, жұмсақ шырын сҿздерімен надан
халыққа ғибрат болып, ахирет жолын танытқан мүжтаһид7 ҽулиелерге
уҽ барша ізгі мұсылмандарға, ҽй, рақмат айтушылардың рақмат
етушісі, Құдайым, ҿзің рақым қыл.
Мұның соңында бұл кітапты жазып шығарған себебіміз,
ҽркімге мҽлім Кҽлҽм шҽриф8 һҽм үлкен ғылыми кітаптар араб тілінде
жазылулы. Араб тілін ҽркімге білмек һҽм қиын һҽм кҿп қара халыққа
мүмкін де емес. Мұнан ғайри9 жҽне сҿздері де не араб, не парсы
тілінде болып, ҽр жұрттың лұғаты10 бҿлек болуынан кҿп оқымаған
адамдар аят хадисте бұйырылған һҽм ҽр мұсылманға керекті қысқа
ғылымдарды да білуге қадыр бола алмады.
Арабтың тілі сҿзге байырақ һҽм қошырақ болуынан һҽм
пайғамбарымыз араб жұртынан болуы себепті, арабша Кҽлҽм шҽриф11
араб тілінде еніп ол тілді білмек мұсылмандарға парыз кифайа 12 болса
да, бір халықтың ішінде араб тілін бір адам білуменен де ол халықтың
мойнынан парыз түседі. Соның үшін намаз ішінде яки Құран
аяттарын һҽм арабша дұғалардың мағынасын да қай тілмен оқыса да
дұрыс десіпті.

3
Салляллаһу ҽлҽйһи уҽ сҽллҽм-оған Алланың ігілігімен сҽлемі болсын
(Мұхаммед пайғамбардың аты аталған соң а йтылатын дҽріптеу сҿзі).
4
Ҽлҽйһиссҽлҽм – Оған (Алланың) сҽлемі болсын (3-ні қараңыз).
5
Құран шҽрифтегі – Қасиетті Құрандағы.
6
Асхабтар (асхаб, сахаба ) – жолдастары, серіктері, Мұхаммед пайғамбардың
тірі кезінде кҿріп, исламды қабылдап, мұсылман болып қайтқан кісілер.
7
Мұжтахид – діни заң ғылымдарының ең жоғарғы сатысына жеткен адам.
8
Кҽлҽм шҽриф – қасиетті сҿз.
9
Ғайри, (ғайри, ғайр) – басқа, бҿтен.
10
Лұғаты — тілі.
11
Кҽлҽм шҽриф – 8-ні қараңыз.
12
Парыз кифайа – жалпы (барлық адамдар үшін) парыз.

4

һҽбтың екі қолы жансыз болып қатып қалды. Мұнан соң қорқып
Ҽбу Лҽһҽб пайғамбарымызға жалбарынды: «Я, Мұхаммед,
жеңгеңмен мен саған күнҽлі болдық, дұға қыл, бізді бұл бҽледен
құтқар», – деп.
Пайғамбар ҽлҽйһиссҽлҽм дұшпанына да жауыз дұға
қылмайтын ҽдеті бойынша бұған да мейірі түсіп, аяп, Құдайға
жалбарынып дұға қылды һҽм Умму Жамил мен Ҽбу Лҽһҽб
дерттерінен дереу сауықты. Сол турада осы сүре 247 айтыпты:
(тҽббҽт ядҽҽ ҽби лҽһҽб) нҽлеттік тапты, яғни кұрыды Ҽбу
Лҽһҽбтың екі қолы (уҽ тҽббҽ) жҽне ҽлек болды (мҽ ҽғнҽ анһу)
жҽрдем бермеді һҽм бере алмас мұндай азабымнан құтқаруға
(малюһу) Ҽбу Лҽһҽбтың малы (уҽ мҽ) жҽне сондай нҽрсе (кҽсҽб)
кҽсіп қылған істері (сҽясля) тез кірер ол Ҽбу Лҽһҽб (нҽран) отқ а
(зҽтҽ лҽһҽбин) жалған иесі отқа кірер Ҽбу Лҽһҽб
(уҽмра'ҽтуһу) жҽне Ҽбу Лҽһҽбтың қатыны (хаммҽлятҽл-хатаб)
байы мен екеуі азаптың тікенек сифатыларын үстіне артып
жүріп отпен азапталар (фи жидиһҽ) болушы -ды, Ҽбу Лҽһҽбтың
қатынының мойнында (хаблун) бір жіп болушы-ды (мин мҽсҽд)
құрма бұтағынан есіп жасалынған.
(Бисмиллҽһир-рахманир-рахим) Бір күні Мекке кҽпірлері
пайғамбарымызға келіп: «Я, Мұхаммед, Тҽңіріңнің сипатын
бізге сҿйле, алтыннан ба, күмістен бе?» – деп сұрады. Құдай
тағала сонда бұл сүрені 248 ендірді; (құль) айт, ей, Мұхаммед,
(һуҽ) ол Алла тағала (Аллаһу ҽхад) бір -ді, ұқсассыз, серіксіз
мекенсіз, замансыз (Аллаһу) деп айт жҽне ол Алланы (ҽс-самҽд) еш
мұқтажы жоқ, ішуден, жеуден таза кҽміл сипатта деп (лҽм ялид)
туғызбады Алла тағала (уҽ лҽм юляд) жҽне тудырылмады, ол Алла
тағала ҽуелден ахыр дайым бар-ды (уҽ лҽм якун) болмады һҽм болмас
та (лҽһу) ол Алла тағалаға (куфуҽн) теңдес болмас (ҽхад) ешбіреу.
(Бисмиллҽһир-рахманир-рахим)
Мекке
кҽпірлері
пайғамбарымыз Мұхаммед ҽлҽйһиссҽлҽмды сиқырлап ҿлтіруге қас
етіп, Лҽбид ибн Асамм деген сиқыршыны жалдапты, Лҽбидтың бес
қызы бар еді. Бҽрі де сиқыршылар еді. Сонымен, Лҽбид
пайғамбарымыздың киімінен бір аз ғана жыртып алдырып, ҽлгі
қыздардың шаштарымен он екі түйнек түйнеп, сиқыр дуалатып оқып,
құдық түбіне салыпты. Сол уақытта пайғамбарымыздың түсінде екі
247
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Ҽл-Мҽсҽд – Құранның 111-сүресі.
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(уҽ лия дини) менің дінім маған. Яғни ҽркім ҿз дінінің пайда залалын ҿзі кҿрер деген мағынада.
(Бисмиллҽһир-рахманир-рахим) (изҽ) 245 сол заманда
(жҽҽа нҽсруллаһи) яғни, келді саған, ей, Мұхаммед, дін исламға
қуат берушілер (уҽл-фҽтх) жҽне дін исламды ашушылар келді
һҽм мұнан соң да келе берер (уҽ раҽйтҽн-нҽсҽ) кҿрдің сен, ей,
Мұхаммед, адам-дарды һҽм ҿлмесіңнен бұрын да, ҿлген соң да
кҿресің (ядхулунҽ) кіргендерді кҿрерсің (фи динилляһи) Алла
тағаланың дініне яғни ислам, дініне (ҽфуҽжан) топ-топ болып
кіргенін кҿрдің һҽм кҿре берерсің. Оның үшін дін ислам
қияметке шейін ҿзгермейтін ақырғы дінді (фҽсҽббих бихамди
раббикҽ) олай болса, ей, Мұхаммед, Құдай тағалаңа шукран 246
етіп мақтау айт (уҽстҽғфирһу) жҽне үмбеттеріңнің күнҽсін
жарылқамағымды тіле (иннҽһу кҽнҽ) рас болды, ол Алла тағала
һҽм болар (тҽууҽбҽн) тҽубе қылғандардың тҽубесін қабыл етуші.
(Бисмиллҽһир-рахманир-рахим) Бір күні Құдай тҽбарак
уҽ тағаладан Мұхаммед пайғамбарымызға бұйрық болды (уҽ
ҽнзир аширатҽкҽл-ақрабин) яғни ей, Мұхаммед, қорқыт ҿзіңнің
ағайындарыңды деп, сол себептен пайғамбарымыз ҽлҽйһиссҽлҽм
қырық күнге шейін Сафа тауының басына шығып, қатты
дауыспен мұсылман болмағандарға ахиретте болатын жаза
мҽнісін айтар еді. Ҽбу Лҽһҽб дейтін пайғамбарымыздың
атасының бір туған ағасы һҽм оның қатыны Умму Жамилмен
екеуі бұл Мұхаммед қайдағы жоқ азаптарды айтып қорқытады
деп, жек кҿруші еді.
Бір күні хуфтан намазының алдында Умму Жамил
пайғамбарымыздың жүретін жолына тікенек салып қойды.
Түнде келе жатқанда аяғына қадалып жараланып, ертең тауға
бара алмасын деп, Жҽбраил періште ол тікенекті пайғамбар
жолынан алып Ҽбу Лҽһҽб есігінің алдына қойды. Ертеңіне
Умму Жамил ҿзі далаға шыға келгенде тікенектерге басып аяғы
зор жара болып, сонан қатты сырқау болды.
Ҽбу Лҽһҽб айтты: – Бұл Мұхаммедтің сиқырмен істеген
ісі, уҽллаһи, Мұхамедті таспен атқылап ҿлтіремін, – деп ант
ішті. Сонан соң ертеңіне пайғамбарымыз соңынан тауға келіп,
бір үлкен тасты кҿтеріп, пайғамбарға атайын дегенде Ҽбу Л ҽ245
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Хатта13 біздің имам-Ағзам мазхабында14 осы рҽуішті арабтан
басқа тілменен намаз оқығандардың имам болуы да дұрыс деген.
Лҽкин15 ислам мҽнісін білмек ҽрбір мұсылманның ҿз басына парыз.
Ҽлгі рҽуіште мұсылманшылықтың шартын ел ішінде молдалары біліп
бҿтендері білмегенмен бұл білмегендердің мойнынан парыз түспейді.
Парыз түсу түгіл бұл мұқтаж шарттарды білмеген кісі мұсылман да
болмайды. Құдай тағала ҿзі сақтасын, соның үшін бізбен қатар татар,
түркі уҽ ғайри16 халықтар аят хадистің17 мұқтаж, керекті бұйрықтарын
ҿз тілінше кҿшіріп, түсінетін кітаптар шығарып, діннің ғылымын
жұрттарына жайды. Бірақ біздің қазақ тілінде ҽркім түсініп оқып
немесе біреу оқыса тыңдаған кара халық түсініп отыратын бір де бір
кітап жоқ. Сол себептен жалғыз кітап таныған молдалар болмаса кҿп
қара халық ҿзінің діні не екенін де кҽміл түсінбейді. Хатта кҿп адам
осы қалыпша кҽпір болып та жүрген шығар. Мұны кҿріп біз, фақыр18
Қыпшақ руының Ибраһим Балғожабиұғлы, қарындас халқымыз қазақ
жұртына пайда келтірмек ниетпен һҽм қараңғы туғандарымызды
түсінікті тілменен ҿзінің дінін түсіндіру үшін бұл кітапты жазуға
кірістік. Құдай тҽбҽрҽк уҽ тағала19 қайырлы еткей еді, ҽмин! Ей, екі
дүниенің иесі – Құдайым, ҽр пендеңнің ниет-пиғылы бір ҿзіңе
белгілі-ді. Бұл кітап ішіндегі бұйрықтар қайсысы аят-хадистен20,
қайсысы шаһар Петербургке имам жамиғ21 мулла Атаулла бин Баязид
есімді молланың ҽр кітаптардан жинап шығарған «Ислам» деген
кітабынан һҽм мұнан ғайри зор иғтибарлы 22 кітаптардан қаралып,
неше-неше рет саналып, теңдестіріліп жазылды. Оқығандар хайр
дұғаларынан қалдырмағай еді. Енді, ей дін-қарындастырымыз, бізге ең
ҽуелі керегірек іс – сол, ҽуелі білмек керек немен мұсылман
болатынымызды.
Хатта – тіпті.
Имам-Ағзам мазхабы – ислам дінінің бір жігінің аты , сунни құқықтық
мектеп.
15
Лҽкин – бірақ.
16
Уҽ ғайри – жҽне де басқа.
17
Аят-хадис – аят – Құранның жеке бҿлігі, Хадис–Мұхаммед пайғамбар
жҽне оның жолдастарының айтқандары, іс ҽрекеттері мен ҽдеттері туралы
деректер.
18
Фақыр – кедей, бейшара, пақыр.
19
Құдай тҽбарак уҽ тағала – 1-ші түсініктемені қараңыз.
20
Аят-хадис – 17-ші түсініктемені қараңыз.
21
Жамиғ – мешіт, имам жамиғ – мешіт имамы.
22
Иғтибарлы – құрметті, маңызды.
13
14

5

Мумин23 мұсылманның мұсылман аталуы құр мұсылман киімін
киіп, мұсылман арасында жүргеннен емес. Ҽуелі иманды болып, ол
иман деген не екеніне түсініп, түсінген соң сол иман ішіндегі сҿздерді
шексіз шын кҿңілмен дұрыс деп білген кісіні мұсылман деп атайды.
Соның үшін Құдай тағаланың пенделеріне парыз еткен парыздарының
ең ҽуелі иман болса керек. Иманнан соң дін ғылымы дүр.
Дін ғылымы дегеніміз Құдай тағала пенделеріне екі жол
кҿрсетті: бір жолы – осылай бар деп бұйырған жолы, екіншісі — бұл
жолға түспе деп тыйған жол. Ҽуелгі жолдың баратын ұшы – ұжмақ,
соңғы жолдың ұшы – тамұқ. Ҽр екі жолды кҿрсетіп қойып, қайсысына
түсудің ықтиярын бұл дүниеде Құдай тағала адамның ҿзіне берді. Осы
екі жолдың мҽнісін түсініп үйренуді дін ғылымы деп атаймыз.
Осылайша иман мен дін ғылымын үйреніп, соның бойынша
дүниеде іс істеуді амал24 деседі. Пенделердің амалының немесе
істейтін істерінің бағзысы кҿңілменен, һҽм денемен болады. Қҿңілмен
дегеніміз – кҿңілмен шындап-дұрыстауды, мҽселен, иман рҽуіштіні
айтады. Денемен деп қолмен дҽрет алып, намаз оқу рҽуіштілер
айтылады. Бірақ ҽрбір жақсы амалдардың да асыл түбі иманнан, яғни
инанудан келеді. Имансыз еткен жақсылықтың пайдасы жоқ. Мҽселен,
біреу намаз оқыса да, ол намаздың керектігін кҿңілі дұрыстамаса,
ҽлбетте, ол намаз болып табылмас.
Осыларды ойлап-ойлап қарап, бұл кітапты үш бабқа немесе
бҿлімге бҿлдік. Ҽуелгісі – иман мҽнісін айтатын баб, екінші –
сыртқарыға, ҽркімнің кҿзіне кҿрінетін амалдарының турасында, мұны
арабша амал захир25 деп атайды, үшіншісі – кҿңілдегі жақсылықжамандық ниеттер турасындағы баб, мұны арабша ахлақ26 деп атайды.
Біздің басқа да үйренушілерге қашанда иман мен дін мҽнісін
осы ретпен үйретерге керек. Бұлайынша үйретпей, мҽселен, иманнан
бұрын намаз, ораза мҽнісін үйретуші кісі күнҽһар болар, бҽлки,
күпірлік қауіп бар деген сҿз.

Мумин – дінге сенуші, исламға берілген .
Амал – іс-ҽрекет.
Амал заһир – сырт кҿзге кҿрінетін іс-ҽрекет.
26
Ахлақ – мінез-құлықтар .

лықпен ала бастаушыды
Халыққа айтатын дҽлелдері – «ҿлгеннің малы қазынаға тиісті,
біз алып қазынаға саламыз», – деп жҽне екінші ҽдеттері зекет беруден
таюшы-ды, «Зекет пақыр мискинге тиісті емес, қазынаға тиісті» деп.
Бірақ алған зекетін қазынаға салмай ҿздері пайдаланушы-ды (фҽзҽликҽ) ол кҿрген екі кісің яғни Ҽбу Жҽһл мен Ас (ҽллҽзи) сондай
кісілерді (ядуғғул-ятима) жетімдерге қиянат етуші, аталарынан қалған
мирасын тартып алып (уҽ ля яхудду) жҽне кҿңілденбес ҿздері һҽм
кҿңілдендірмес бҿтендерді, (аля тағамил-мискин) мискиндерге тамақ
беруге жҽне екі жүзді ме ҿтірік мұсылман болып жүргендердің мінезі
намаздың уақытын жори ҿткеріп оқып не істесе риямен сыртынан ғана
істеп тірісіндегі кҿршілердің бейшаралары бір нҽрсе уақытша сұрай
келсе, бермей һҽм кҿп сҿгіп, ренжітіп қайтарар еді. Солар хақында
Құдай тағала бұйырды: (фҽуҽйлюн) ҿкінішті болар яки Уҽил деген
шұңқырда ҽлек болар (лил-муссалинҽ, ҽллҽзинҽ) сондай намаз
оқушылар (һум) олар (ан салятиһим сҽһунҽ) намаздарының
уақыттарынан ғафілді242 яғни намазды кҿре, біле оқымай қалдырып,
қаза оқимыз деп тұрып қазасын да ҿтемес еді, (ҽллҽзинҽ) ол жүз
күйелер (һум) олар (юраунҽ) рияменен амал қылушылар Уҽил
шұңқыранда һҽлик243 болар (уҽ ямнҽғунҽл-мҽғунҽ) жҽне болмашы
нҽрселерді кҿршілеріне бермей сҿгіп ренжушілерге болар ол Уҽил
шұңқыры.
(Бисмиллҽһир-рахманир-рахим)
Мекке
кҽпірлері
пайғамбарымыз ҽлҽйһиссҽлҽмға келіп: «Я, Мұхаммед, сен біздің
пұттарымызға бір жыл құлшылық қыл, екінші жыл сенің тҽңіріңе біз
құлшылық етелік. Сонан соң қай ұнамдырағын (Құдай) етелік десіпті.
Соның, себебінен Құдай тағаладан осы сүре244 ендірілді: (құль) айт, ей,
Мұхаммед, (яҽ, ҽюһҽл-кҽфирун) ей, кҿп кҽпірлер, (ля ағбуду)
құлшылық қылмаспын (мҽ тҽғбудун) сіздің құлшылық еткен пұттарға
(уҽ ля ҽнтум) жҽне емессіз сіз (абидунҽ) құлшылық етушілерден
(мҽ ағбуд) мен құлшылық еткен Құдайыма (уҽ ля ҽнҽ абидун) жҽне
емес пін құлшылық етуші мұнан соңғы замандарда да (мҽ
абҽдтум) сіздер құлшылық еткен пұттарға (уҽ ля ҽнтум) жҽне
емессіз сіз (абидунҽ) құлшылық етушілерден (мҽ ағбуд) мен
құлшылық еткен Құдайыма (лҽкум динукум) сіздің дініңіз сізге
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Ғафілдік – ұқыпсыздық, салақтық, ҽдепсіздік.
һҽлик – опат болу, жоқ болу.
244
Ҽл-Кҽфирун – Құранның 109-сүресі.
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лудың соңында бар күшін, қуатын жаман пиғыл мен дүние табуға
ыссырап237 етіп, жақсылық істерден тоқталып, ахирет дҽрежесінен
құры қалушы238 (илля) бірақ ҿкініште болмас (ҽллҽзинҽ) сондай кісілер
- (ҽмҽну) иман келтіргендері (уҽ амилус - салихати) һҽм жақсылық
істерді істесті ( уҽ тҽуҽсау) жҽне бұйырысты бір-біріне (бил-хаққи)
хақтық жолда (уҽ тауҽсау) жҽне бұйырысты бір-біріне (бис-сабри)
Алла тағаланың дүниеде берген бҽле қазаларына сабыр етуге.
(Бисмиллҽһир-рахманир-рахим) (уҽйлун)239 ҽлек болар (немесе
қайсыбір тафсирлерде уҽйл240 деген жаһаннамдағы бір шұңқырдың
аты десіпті) (ликулли һумҽзҽтин люмҽзҽтин) һҽр адамның жүзін
жыртып, кҿз алдында сҿгіп, ғайбат етушілерге болар ол ҽлектік (ҽллҽзи
жамҽға мҽлҽн) жияды ҿзінің малын (уҽ ғаддҽдҽһу) һҽм есеп етеді.
Малы барға зекет парыз болғанға не үшін пақырларға мал беремін деп
соныңмен иманнан құры қалады (яхсҽбу) есеп етеді, ол ғайбатшы
(ҽннҽ мҽлҽһу) қолындағы мал (ҽхлҽдҽһу) мҽңгі қалар деп (кҽлля)
хақиқатта мал мҽңгіге қалмас (лҽюнба-зҽннҽ) ҽлбетте, аталар ол ҿсекші
малдары менен (фил хутамҽти) хутама деген тамуға (уҽ мҽ ҽдракҽ мҽлхутамату) кім білдірді саған ол хутама деген тамуды, егер білмесең ол
хутаманы (нҽруллаһил-муқадҽту) Алла тағаланың бір қыздырылған
қаһар оты-ды (ҽлляти) сондай от-ты ол (тҽталлиғу алҽл-ҽфьидҽти) ол
оттың ыссысы жүректеріңе шейін ҿртер (иннҽһҽ) дұрыс-ты, яки
лайықты ол хутама (ҽлҽйһим) ол кафирлерге (мусадҽ) мына
хутаманның есіктері байланушы-ды, яғни тиісті күнҽһар кафирлер
кірген соң хутаманың есігі жабылар (фи ғамҽдин мумҽддҽдҽти)
қалушы-ды олар хутаманың ішінде оттан жаралған тіректерменен. Бұл
сүренің енген себебі, Уҽлид ибн Муғира деген кафир зекет беруден
қашып, иман келтірмей һҽм пайғамбарымызды кҿзінен һҽм сыртынан
ғайбаттап сҿгетін еді. Соның турасында енді десіпті.
(Бисмиллҽһир-р-рахмани-р-рахим) (ҽрайтҽллҽзи)241 кҿрдің бе,
ей, Мұхаммед, сондай кісілерді, яғни Ҽбу Жҽһл менен Ас ибн Уҽил
дегеннің түпкілікті жаһаннами екендігін (юкҽззибу бид-дин) жалғанға
тұтады олар қиямет күнін, бұл екі малғұнның ҽдеттері – біреу ауру
болса қасына барып «ҿзің ҿлсең, бізге малыңнан бҿліп қалдыр», – деп
айтар еді. Мұнан соң ауру кісі бұл рҽуішті кісіден қалған малды зор-

ӘУЕЛГІ БАБ
ИМАН ТУРАСЫНДА
Иманның екі мағынасы бар: бірі – тіл мағынасы. Тіл мағынасы
дегеніміз
–
ҽркім
тілмен
айтып
растамақ.
Мҽселен,
мұсылманшылығымызға бас куҽлік – сҿзіміз немесе араб тілінше
шҽһҽда - иманымыз «әшһәду ән лә иләһә иллаллаһ уә әшһәду әннә
мухаммәдән абдуһү уә расулүһү»27 болса керек. Яғни куҽлік беремін:
жоқ-ты бір Кұдайдан бҿтен кұдай жҽне куҽлік беремін, Мұхаммед
оның кұлы һҽм елшісі екендігіне деп, шариғат мағынасы растағанда ол
иманды кҿңілмен растамақ. Бұл растамақ дегеніміз, жалғыз «Құдай
тағала бар, Мұхаммед хақ пайғамбар» деп айту ғана емес,
пайғамбарды хақ деп біліп һҽм ол пайғамбарымыз ҽлҽйһис-сҽлҽмның
Алла тағала жанбунан28 алып келген қанша парыз бұйрықтары болса,
мҽселен, намаз, руза рҽуішті, осылардың бҽрін де тілмен рас деп айтып
һҽм шын кҿңілмен растығына сенбек. Мҽселен, біреу Құдай тағаланың
жанбунан алып келген намаз, руза29 рҽуішті бұйрықтарды растамаса
немесе растығына кҿңілі бос болып шек кылса да кҽпір болар. Иман
пенделерде үш түрлі болар. Бір түрін иман тахқиқи30 деп атайды. Бұл
иман тахқиқи дегеніміз сондай иман хазірет Расул Алла Тағаланың
жанбунан алып келген бұйрықтарын бекер деп бүтін дүние жұрты
сҿйлеп тұрса да, ол жақсы адам сол растаған қалпынан кҿңілі
заррадай31 қозғалып қайтпас. Бұл иман – кҽміл иман, Құдай тағала
қасында зор мҽртебедегі адамдардың иманындай.
Екінші түрі — иман истидлҽли32 деген. Құдай тҽбарак уҽ
тағала барлығын һҽм бірлігін дҽлелменен, ақылмен ойлап болып рас
тұтуды айтады. Яғни бұл кҿк пен жер, ай мен күн, теңіздер, адамдар уҽ
ғҽйри дүниедегі ғажайып зат, мақлұқтардың бҽрі ҽуелінде ҿз-ҿзінен
жаратыла алмайды ғой, мұны жаратушы ешкімге теңдесі жоқ бір ие
болса керек деп, Алла тағаланың барлығын осынан түсініп, біліп жҽне
егер Құдай тағала екеу, үшеу болса ҽр патшаның заңы ҽр түрлі болған
рҽуішті жаратқан дүниелері де ҽр түрлі болып һҽм араларында
араздық, татулық рҽуіштілер болар еді.
Шҽһҽда – куҽлік беру.
Жанбунан – жанынан.
29
Руза, руза – парсыша ораза.
30
Иман тахқиқи – ақиқаттығын бекіту иманы (сенімі)
31
Заррадай – тозаңдай.
32
Иман истидлҽли – шешімге келу иманы.
27
28

Сырап – ысырап.
Құры қалаушан – құр қалушы.
239
Ҽл-һумҽзҽ – Құранның 104-сүресі.
240
Уҽйл – тозақтың ең шұңқыры.
241
Ҽл-мҽғун – Құранның 107-сүресі.
237
238
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Кҿктегі, жердегі зат – мақлұқтың ҿзгермейтін бір қалыпша,
бейне бір жүргізіп жіберген сағаттай ҿз-ҿзінен қалпынан танбай
келуіне қарап Құдай тағаланың екі емес, бір екендігін осыдан танып,
осылайша Құдай тағаланың барлық, бірлігін дұрыстауды – иман
истидлҽли33 деп айтады. Бұл рҽуіште иман келтірмек ҽркімге уҽжиб34,
уҽжибті орнына келтірмегендер күнҽһар болар.
Үшінші бір түрі — иман тақлиди35. Бұл иман – ҿз ақылымен
Құдайды танымайынша, ата-бабаларының ұстап келе жатқан жолы ғой
деп иман келтіргендердің иманы болар. Ҽрине, бұл иман надан
халықта болады, соның үшін ең ҽлсізірегі болса керек. Ҿзі еш нҽрсеге
түсінбей, біреудің сҿзіне, мысалына еріп іс етуші кісі жҽне бір айыпты
шайтандай азғырушыға жолықса, бұл азғырушыға жҽне еріп кетіп,
діннен шығуы да жеңіл болғаны үшін. Бірақ осылайша ҽлсіз, кауіпқатері кҿбірек иман болса да, Құдай тҽбарак уҽ тағала бұл иманды да
дұрыс деген һҽм Кҽлҽм шҽрифінде бұйырған:
وال تقىلىا لوي ألقى اليكن السالم لست هؤهٌا
(уҽ лҽ тақулу лиман ҽлқа илҽйкумҽс сҽлҽҽмҽ лҽстҽ муминан)
яғни «ассалаум ағалейкүм!» деп сҽлем бере білген кісіге де «мұсылман
емессің демеңіз» депті.
Жоғарыда айттық, Құдай тҽбарак жанбунан пайғамбарымыз
Мұхаммад Мұстафа саллҽллаһу ҽлҽйһи уҽ сҽллҽм не түрлі керекті
бұйрықтар келтірсе – бҽріне иланумен мұсылман боламыз деп. Құдай
тағала Құран карим37 ішінде баян еткен һҽм пайғамбарымызға берілген
сол, айтсақ керек «иландым Алла тағалаға, һҽм періштелеріне, һҽм
кітаптарына, һҽм расулдарына, һҽм ақырет күніне, жақсылықжамандық Алла тағаланың тағдырынан екеніне, һҽм ҿлген соң
тірілмегімізге» деп. Егер біреу сұраса: «Құдай Тағаланың жаратушы
екенін неден білдің?» деп, – жауап беру керек – екі дҽлелмен білдім:
біреуі – нақли дҽлел, біреуі – ақли дҽлел. Нақли дҽлел дегеніміз сол –
Құдай Тҽбарак уҽ Тағала Кҽлҽм шҽрифте бұйырды: ( وخلق كل شئуҽ
халақа куллҽ шаййин), яғни, «ҽр нҽрсені Құдай жаратты» деп.

Иман истидлҽли – шешімге келу иманы.
Уҽжиб – міндет, борыш.
35
Иман тақлиди – дҽстүрлі иман.
36
Мұхаммед Мұстафа салляллаһу ҽлҽйһи уҽ сҽллҽм – оған Алланың ігілігімен
сҽлемі болсын сайланған (Мұстафа-таңдалған) (3-ші түсініктемені қараңыз).
37
Құран карим – Қасиетті Құран.

рҽуішті толқынданып тұрар, (уҽ такунул-жибалу) болар ол күнде
таулар (кҽл- ғиһнил - мҽнфуши) түткен жүн секілді (фҽ ммҽ мҽн
сҽқулят мҽуҽзинуһу) егер біреудің жақсылық амалдары ауыр келсе
(фҽһуҽ) ол кісі (фи ғишҽтин) ұжмақта мҽңгі тірлікте қалар, (радыяһ)
разы болар ол адам ұжмақтағы рахаттардан (уҽ ҽммҽ мҽн хаффҽт
мҽуҽзинуһу) егер біреудің мизан-таразы күнінде жақсылығынан
жамандығы ауыр келсе, (фҽ уммуһу) мұның анасы, яғни қарар 232
қылатын орны (һҽуиятун)233 һҽуия деген тамұқ-ты234 (уҽ мҽ ҽдракҽ) кім
білдірді саған, ей Мұхаммед һҽуияны (мҽ һияһ) не екенін білмесең ол
һҽуия дегеннің (нҽрун хамиятун) бір отты, ол жеті тамұқтың отынан
ыссы-ды:
(Бисмиллҽһир-рахманир-рахим) (ҽлһҽкуму) ескерусіз қылды
сіздерді (ҽл-тҽкҽсур)235 малдарыңыз бен балаларыңыздың кҿптігі,
соларға алданып құлшылық уақытынан қаласыз һҽм кҽсіптің адаларамына айырмайсыз (хаттҽ) соған шейін ескерусіз болдыңыз ахиретте
ұйыға алудан (зуртумул-мҽқабира) кабірлеріңізге барғанша (кҽлля)
тыйылыңыз, бұл дүние малымен алданып құлшылықты ұмытуыңыздан
(сҽуфҽ тҽғлямунҽ) тез-ақ білесіз, бұл ҿрешілігіңіздің ақырын (суммҽ
кҽлля сҽуфҽ тҽғлямунҽ) жҽне затыммен ісіндіремін шексіз білерсіз
қабіріңізден тұрған соң (кҽлля) шындықпен ісіндіремін (лҽу
тҽғлямуна) егер білсеңіз еді алғы дүниеге алданып ахырет жолын
ұмытқандардың халін (илмҽл-йақини) шексіз білсеңіз еді
(лҽтҽраууннҽл-жахимҽ) кҿңіліңіз бен тамұқты кҿрер едіңіз (суммҽ) бұл
тамұқты кҿргендей болып құлшылық етіңіз (лҽтҽраууннҽһҽ), ҽлбетте,
кҿресіз ол тамуды (айнҽл-яқини) шексіз кҿзбен кҿресіз, яғни қиямет
күнінде ұжмақ, тамуқ ҽшкере кҿрсетілер (суммҽ) мұнан соң, яғни, бұл
тамуды кҿрген соң, (лҽтусьҽлуннҽ), ҽлбетте, сұрарсыз (йаумҽизин) сол
жаһаннамды кҿзге кҿрсеткен күнде (анин-нҽғими) Алла тағаланың
берген нығметтері турасында, яғни Алла тағала: «ей, пендем, мен
саған дүниеде дін, саулық, мал, дҽулет бердім, қане, ол бергендерімді
қай орынға жұмсадың?» – деп сұрар.
(Бисмиллҽһир-рахманир-рахим) (уҽл-асри236) ант етемін
заманменен немесе заманмен, екіндінің иесімен ант етемін (иннҽлинсҽнҽ) рас, адамдар, перілер (лҽфи хусрин) ҽрине, ҿздеріне зиян қы -

33
34
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Қарар – үкім.
һҽуиятун – терең шұңқыр, терең құдық.
234
Тамуғ – тамұқ.
235
Ҽт-тҽкҽсур – Құранның 102-сүресі.
236
Ҽл-Аср – Құранның 103-сүресі.
232
233
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ҚҰРБАН БАУЫЗДАЛАРДАҒЫ
ОҚЫЛАТЫН ДҰҒА
Ибраһим пайғамбар үғлы Исмағилды құрбан етуге тұрғанда
Құдай тағала қошқар жіберіп, сол қошқарды Ибраһим сояр уақытында
оқыған дұғасы болса керек. Мағынасы (Аллаһуммҽ) ей, Алла (һҽзҽ)
осы қошқар (минкҽ) сенен жіберілген (уҽ иляйкҽ) тағы да саған тиісті
(иннҽ салҽти) рас менің парыз намаздарым (уҽ нусуки) жҽне
құрбандығым һҽм хажым (уҽ мҽхйая) жҽне менің дүниедегі тіршілігім
(уҽ мҽмҽти) жҽне менің ҿлігім (лиллҽһи) бір Алла тағалаға тиісті-ді
(Раббил-алҽмин) барша ҽлемде билеуші Алла тағалаға тиісті-ді (ля
шҽрикҽ лҽк) жоқ-ты сенің серігің, ей, Алла (уҽ бизҽликҽ умирту) осы
құлшылықпен бұйырылдым мен (уҽ ҽнҽ ҽууҽлул муслимин) мен
мұсылмандардың ҽуелі, яғни Ибраһим ҽлҽйһиссҽлҽм. (Алла-һуммҽ) ей,
Алла, (тҽқаббҽл) кабыл қыл (минни) менен (һҽзиһил-удхия) осы
құрмандықты пҽлен-пҽлен ұлынан.
Намаз ішінде «Ҽлхамдыға» қосып оқитын бірнеше қысқа
сүрелердің мағынасы
(бисмиллҽһир-рахманир-рахим) (иннҽ
ҽғтайнҽкҽл-кҽусҽр)230 дұрыс, ей, Мұхаммед, біз саған Кҽусарды бердік
(«Кҽусар» деген ұжмақ ішінде бір кҿлдің аты-ды, қардан ақ һҽм
салқын суы балдан тҽтті. Сол кҿлден ішуді Құдай тағала Мұхаммед
үмметтеріне ғана бұйырды) (фҽсалли лираббикҽ) олай болса, хауз
Кҽусарға шүкір қылып оқы, ей, Мұхаммед, ғид құрбан намазын
(уҽнхар) ол намаздан соң құрбан шал (иннҽ шҽниҽкҽ) саған дұшпан
болған кісі (һуҽ) ол дұшпан болған кісі (ҽл-ҽбтҽр) қор болар.
Бұл дұшпан болушы кісі Ас ибн Уҽил деген еді. Ол ахир
ҿмірінде тіленшілік қылды. Ҽбу Жҽһл Мекке шаһарына патша еді.
Патшалығынан қалып пақыр болды, хатта кебіс-мҽсі жамап күн кҿріп
жүріп, ақырында Бадр соғысында жаудан ҿлді. Уҽлид ибн Муғира
деген жұрты бітіп, балалары ҿліп бітіп, ақырында тіленші болды.
(Бисмиллҽһир-рахманир-рахим) (ҽл-қариғату)231 кҿңілдерді
түсіндіріп қорқыныш пен қағылатын күнді қиямет күні (мҽл-қариғату)
қандай ғажайып күнді ол қариға, яғни ол қиямет (уҽ мҽ ҽдракҽ мҽлқариға) кім білдірді саған, ей, Мұхаммед, бұл қариға күнін (яумҽ
якунун-насу) болар адамдар (кҽл-фҽрашил мҽбсуси) таралған шегіртке
230
231

Ҽл-Кҽусар – Құранның 108-сүресі.
Ҽл-Қариға – Құранның 101-сүресі.
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Ақли дҽлел дегеніміз сол – ешбір шек жоқ дүниедегі бар
нҽрселердің бҽріне де бір бар етуші керектігіне. Ол жаратушы
ешбіреудің жҽрдеміне мұқтаж болмаса керек. Егер жаратушылық
жаралуына һҽм жаратуына екінші біреудің жҽрдемі керек болса, ҽрине,
оны қадир (құдіретті) бас жаратушы деп айтуға болмайды.
Мҽселен, адамның дүниеге келмегіне ата-анадан тумақ керек,
ал ата-анасының дүниеге келмегіне бұлардың ҿздерінің жҽне атаанадан тумақтығы керек. Бұл сипатпен бас жаратушы болмақ мүмкін
Не болмаса адам топырақтан кірпіштей, табақтай нҽрселер
істесе, мұны түп жаратушы кім екендігін тергеп кісі сұраса керек:
«топырақты кім жаратты» деп, «Топырақ жерден алынды», десе,
«жерді кім жаратты» демек керер болар. Ҽлбетте, жерді, кҿкті, отты,
желді, суды біреудің жҽрдеміне мұқтаж жандықтардың еш бірі
жаратуы мүмкін еместігі ҽркімнің кҿзіне кҿрініп тұр. Бұлай болса, бұл
дүниедегі зат, мақлұқтардың бҽрін де ең ҽуелі барлыққа келтіруге
ешкімнің жҽрдеміне мұқтаж емес бір иенің барлығында еш шек – шүбҽ
жок болса керек.
Егер біреу сұраса: «Құдай тағаланың бірлігіне не дҽлелің бар?»
деп, жауап бермек керек: бұған да екі түрлі дҽлеліміз бар, бірі – нақли,
бірі – ақли. Нақли дегеніміз сол – Құдай тағала Кҽлҽм шҽрифте
бұйырды:
لى كاى فيهوا ألهة اال هللا لفسدتا
(лҽу кҽна фиһима ҽлиһатүн иллҽллаһа лҽфҽсҽдҽтҽ) яғни
«жерде, кҿкте Алладан басқа тағы алла болса жер, кҿк бұзылар еді»
деген. Ақли дегеніміз сол – жерде, кҿкте екі құдай болса бірі біріне
қарсы келуі мүмкін болар еді. Бірі жер, кҿктің болуын тілесе, бірі,
бҽлки, болмағанын тілер еді. Бұлай болғанда не екеуінің де тілегені
орнына келер еді, не біреуінің тілегені орнына келер еді. Бұл сипаттың
екеуі де жаратушы болмаққа лайық емес. Екеуінің тілегені бірдей
орнына келсе, жаратылған дүниелері бұзылмай тұру үшін бірі бірімен
тату тұруы керек болады. Мұндай біреудің татушылығына – жҽрдеміне
мұқтаж болмақ Құдайға лайық емес. Болмаса, біреуінің дегені болып,
біреуінің дегені болмай қалса, болмай қалғанының ісі ҽлсіздікке келсе
керек. Жаратушыға ҽлсіздік игі бастан лайық емес.
«Алла Тағаланың періштелеріне иландым» деген сҿздің
мағынасы; яғни рас білдім, Алла тағаланың періштелері бар-ды. Бұл
періштелер ҽрқайсысы құлшылықта болар, ҽркімнің суретіне кіруге
шамалары келеді.
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Ҿз араларында еркектік, ҽйелдік жоқ, жемек-ішпекке, ұйқытамаққа мұқтаж емес. Олардың тамағы – Құдай тағалаға тасбих38. Бұл
періштелердің де пайғамбары бар. Періштелердің пайғамбарлары —
Жҽбраил, Исрафил, Азраил, Микаил. Бірақ періште пайғамбарларынан
адам пайғамбарларының дҽрежесі артық болады. Себебі сол адам
баласы асау, ішу, ұйықтаудай һҽм мұнан бҿтен нҽфстермен39
жаратылады, періштелерде мұндай нҽфіс ж оқ. Соның үшін адам
баласына тура жолдан жазбай, Құдайға құлшылық етіп тұру
машықтырақ болады. «Иландым Алла Тағаланың кітаптарына» деген
сҿздің мағынасы – «Рас, нандым Алла Тағаладан енген кітаптардың
баршасына да», яғни хазірет Адам ҽлҽйһис-сҽлҽмнан хазірет
Мұхаммед ҽлҽйһис-сҽлҽмның, екі арасында қанша кітаптар
енгендігінің хисабы40 Құдайға мағлұмды. Солардың бҽрінің де Құдай
тағаладан жіберілгеніне иландым демек болар. Бұл кітаптар арасында
белгілі зор кітаптар тҿртеу:Таурат, Забур, Инжил, Фурқан.
Таурат – Муса ҽлҽйһис-сҽлҽмға берілген Құдай тағаланың
кітабы-ды. Неше замандардан соң Тауратпен іс қылудың муддаты41
толып Алла тағала ҿз құдіретімен Тауратпен құлшылық етуді
тоқтатып, орнына Забурды ендірді. Забур Хазірет Дауд ҽлҽйһиссҽлҽмға енген. Неше замандардан соң Забурмен іс істеудің муддаты
толып, оның орнына Құдай Тағала Инжилді жіберді Хазірет Иса
ҽлҽйһис-сҽлҽмға. Неше замандардан соң Инжил шҽрифпен іс істеудің
муддаты толды деп, Құдай тағала құдіретімен Құран Кҽрімді ендірді
деп иланамыз. Бұл Құран ақырзаман пайғамбары Мұхаммед Мұстафа42
саллҽллаһу ҽлҽйһи уҽ сҽллҽмға ендіріліп, мұнан соң кітап ендіруді һҽм
Мұхаммед пайғамбардан соң дүниеге пайғамбар жіберуін тоқтатты.
Соның үшін дін исламды ақырғы дін деп һҽм пайғамбарымызды
пайғамбарларымыздың ақыры деп білеміз.
Құдай Тағаланың пайғамбарларына иландым деген сҿздің
мағынасы – Алла тағаладан жіберілген пайғамбарлар қанша болса
һҽммесі хақты43 һҽм рас деп білмек.
Бұлардың қайсысының да болса пайғамбарлығына іңкҽр
етуменен иман табылмайды. Пайғамбарлардың ҽуелі – Адам ҽлҽйһисТҽсбих – мақтау, мадақтау.
Нҽфстер – қалау.
40
Хисабы – есебі, саны.
41
Муддаты – мезгілі, мерзімі.
42
Мұхаммед Мұстафа: – (3, 36-шы түсініктемелерді қараңыз).
43
һҽммесі хақты – баршасы шын, ақиқат.
38
39
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(Раббҽнҽ) ей, біздің раббымыз (ҽтинҽ) келтір біздерге (фиддунья) дүниеде (хҽсҽнҽтҽн) жақсылықты. (уҽ фил ахирати) жҽне
ахиретте (хҽсҽнҽтҽн) жақсылықты (уҽ қина) құтқар біздерді (ғазҽбҽннар) дозақ азабынан (уҽхшурна) тірілт біздерді (мҽғал-ҽбрар)
жақсыларменен. Бҿтен намаздарда да осы дұғалар мен сүрелер
қосылып оқылады. Бірақ уитр уҽжиб намазындағы сүре Қунуттың
мағынасы осы: (Аллаһумма) ей, Алла, (иннҽ) рас, біздер (нҽстҽғинукҽ)
жҽрдеміңді тілейміз. (уҽ нҽстҽғфирукҽ) жарылқануды тілейміз (уҽ
нумину бикҽ) жҽне саған иланамыз (уҽ нҽтҽуҽккҽлү) тҽуекел етеміз
(ҽлҽйкҽ) саған (уҽ нусни) суна айтамыз (ҽлҽйка) саған (ҽл-хайра) хайр
етеміз (нҽшкурукҽ) шүкіршілік етеміз (уҽ ля нҽкфурукҽ) қарсылық
етпейміз (уҽ нҽхляғу) суырамыз (уҽ нҽтруку) тағы да қалдырамыз (мҽн
йафжурукҽ) саған бұзықтық етушіні. (Аллаһуммҽ) ей, Алла (иякҽ)
саған ғана (нҽғбуду) құлшылық етеміз (уҽ лҽкҽ) тағы да саған ғана
пендешілік етеміз (нусалли) намаз оқимыз (уҽ нҽсжуду) сҽжде етеміз
(уҽ иляйкҽ) сенің жағыңа (нҽсға) иждиһад етеміз (уҽ нҽхфиду) жҽне
құлшылық етеміз бойсұнумен (нҽржү) үміт етеміз (рахмҽтҽкҽ) сенің
рахметіңнен (уҽ нҽхшҽ) қорқамыз (ғазҽбҽкҽ) сенің азабыңнан (инна
ғазҽбҽкҽ) рас сенің азабың (бил-куффари мулхиқ) кафирлер мен
тұтасушы-ды.
Азанда, қаматта келетін такбирлерден басқа (хайа ғаляссалҽҽһ)
деген – тұрыңыз осы намазға (хайа ғалял-фҽлҽҽх) асығыңыздар,
құтылуға (қад қамҽтис-салҽҽһ) тұрыңыз намазға деген сҿз жҽне ерте
намазының азанында (ҽссалҽҽту хайрун минҽн-нҽум) намаз оқу
ұйқыдан қайырлырақты деген мағынадағы сҿздер.
Тарауих намазындағы тасбихтің мағынасы (субханҽ)
«пҽктеймін», яғни тазалаймын барша кемшіліктен (зил-мулки) жер
үстінде болған мүліктердің иесі, ол Алла тағала (уҽл-мҽлҽкут) һҽм кҿк
үстінде болған періштелердің иесі (субханҽ) жҽне пҽктеймін (зилғиззҽти) құрмет иесі Алла тағала (уҽлғазамҽти) артықшылық иесі де
Алла тағала (уҽл-құдрати) күш иесі де Алла тағала (уҽл-кибрияи уҽлжҽбҽрут) биіктердің биігі ұлығлық иесі-ді, Алла тағала (субханҽ) тазады Алла тағала (ҽл-мҽлик) сондай ие-ді (ҽл хайил-лҽзи ля ямут) тірі-ді
ол Алла тағала һҽм ешбір ҿлмес (суббух қүддусун) таза болушы ол
Алла тағала (раббуль-мҽлҽикҽти) періштелердің құдайы (уҽррух) жҽне
Жҽбраил ҽлҽйһиссҽлҽмның Құдайы (ля илҽһҽ иллаллаһ). Жоқты
Құдайдан бҿтен құдай (нҽстҽғфируллаһа) жарылқамағыңды тілеймін,
ей, Алла (нҽсъҽлүкҽ) тілейміз біз Сенен (ҽл-жаннатҽ) жаннатты (уҽ
нҽғузу бикҽ) сыйынамын саған (минҽн-нар) от азабынан.
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Бұл соңғы сүренің мағынасы сол: «ей, Құдай тағала, бұрынғы
ҿткен ҽнбия-асхабтарыңа азбайтын, ҿзіңе сүйкімді тура жолдарды
қалай берсең, бізге де солай жолыңды бер» деген тілек. «Ҽлхамду»
сүресі артынан (ҽмин) дейміз, «Ҽминнің» мағынасы «Құдая, қабыл ет»
деген сҿз. Мұнан соң жҽне бір сүре қосып, «Аллаһу ҽкбҽр» деп рукуғқа
барасыз. Рукуғта (субханҽ раббиял-азым) деп үш рет айтамыз.
(Субханҽ раббиял - азым) жамиғ кемшіліктерден таза ұлы Құдайым
деген мағынада.
Мұнан (сҽмиғаллаһу лимҽн хамидҽһ) деп қиямға барамыз.
(Сҽмиғаллаһу) есітуші Алла тағала (лимҽн хамидҽһ) хамд айтушыны,
яғни Құдай тағаланы мақтап құлшылық етушіні, мұнан соң (Аллаһу
ҽкбҽр) айтып сҽждеге барамыз.
Сҽждеде үш рет (субханҽ раббиял-ҽғля) деп оқимыз. «Субханҽ
раббиял-ҽғля» бҽлҽнді (жоғары) болғушылардың бҽлҽнді болғушысы
раббым, яғни «ей, кемшілік сипаттардан таза, дҽрежесі биіктердің биігі
Құдайым» деген мағынада мұнан соң жҽне ҽлгі рҽуіште бір ракағат
оқып, тҽхиятқа отырасыз. Ҽттҽхиятта оқылатын дұғамыз (ҽттҽхияту
лилляһи) тілмен еткен құлшылық Құдай тағалаға тиісті, (Уҽссалауҽту)
денемен еткен құлшылық та бір Құдайға тиісті (уҽттайибҽту) малмен
еткен құлшылық та бір Құдайға тиісті. (ҽссҽлҽму ҽлҽйкҽ) сенің
озарыңа, яғни саған (ҽйуһҽннҽбию) ей, Құдай тағаланың нҽбиі, яғни
пайғамбары (уҽ бҽракҽтуһу) берекеті саған болсын, ей, Құдай
тағаланың нҽбиі (ҽссҽлҽму ҽлҽйна) һҽм Құдай тағаланың сҽлемі
біздерге болсын
(уҽ ғаля ғибадилляһис-салихин) дұрыстықпен
құлшылық етушілерге (ҽшһҽду ҽн ля илҽһҽ иллҽллаһ) куҽлік беремін,
жоқ-ты бір Құдай тағаладан басқа құдай (уҽ ҽшһҽду ҽннҽ Мухаммҽдҽн
абдуһу уҽ расулуһ) жҽне куҽлік беремін Мұхаммед Құдайдың құлыды һҽм расулы-ды яғни елшісі-ді.
(Ҽллаһуммҽ) ей, Алла (салли) рахмет қыл (аля Мухаммҽд)
Мұхамедке (уҽ аля ҽли Мухаммҽд) жҽне Мұхаммед ҽлҽйһиссҽлҽмның
үй-жамағаттарына (кҽмҽ салляйтҽ) қалайынша рахмет еттің (аля
Ибраһимҽ) һҽм Ибраһимнің жамағаттарына. (иннҽкҽ) хақында сен
(хамидүн) мақтауға лайық (мҽжид) сүйілмешсің һҽм ұлықсың.
(Аллаһуммҽ) ей, Алла (бҽрик) мүбарак ет (аля Мухаммҽдин)
Мұхаммедке (уҽ аля ҽли Мухаммҽд) жҽне Мұхамедтің жамағаттарына
(кҽмҽ бҽрактҽ) қалайынша
мүбарак еттің сен (аля Ибраһим)
Ибраһимді
(уҽ
аля
ҽли
Ибраһим)
жҽне
Ибраһимнің
жамағаттарына.(Иннҽкҽ) хақиқатында сен (хамидүн) мақталынбас сен
(мҽжид) кұрмет етілмексің һҽм ұлықсың.

сҽлҽм, ақыры — Мұхаммед ҽлҽйһис-сҽлҽм. Бұл екеуінің арасында
қанша пайғамбар ҿткені анық мағлұм емес. Кҽлҽм шҽрифте айтылған:
وهٌهن هي قصصٌا عليك وهٌهن هي لن ًقصص عليك
(уҽ минһум мҽн қасасна ҽлҽйкҽ уҽ минһум мҽн лҽм нақсус
алайқа) яғни «ей, Мұхаммед, сенен бұрын да біз пайғамбарлар
жібердік, олардың бағзысының хақында саған хабар бердік, бағзысы
хақында хабар бермедік» деп.
Бірақ қанша пайғамбар болса да – бҽріне де иландық деп, иман
келтірмек керек. Оның үшін Брахма44 деген бір халық пайғамбарлық
жалғыз Адам пайғамбарда деуменен, Сабие45 қауымы Шиш пен
Ыдырыстан бҿтен пайғамбар жоқ деуменен, һҽм жаһуд46 халқы
Мұсадан бҿтен пайғамбар жоқ деуменен кҽпір болдылар.
Хатта Құранда аты жазылған жиырма сегіз пайғамбардың
аттарын білмек ҽр мұсылманға уҽжиб. Бұлардың аты: аууҽл – Адам
ҽлҽйһис-сҽлҽм, екінші – Нұх, үшінші – һүд, тҿртінші – Лұт, бесінші –
Зул-Кифл, алтыншы – Салих, жетінші – Ибраһим, сегізінші – Аюб,
тоғызыншы – Исмаил (Смағұл), оныншы – Исхақ (Ысқақ), он бірінші –
Юнус (Жүніс), он екінші – Идрис (Ыдрыс), он үшінші – Яғқуб
(Жақып), он тҿртінші – Юсуф (Жүсіп), он бесінші – Ильяс, он
алтыншы – Ҽльясағ, он жетінші – Дауд (Дҽүіт), он сегізінші –
Сүлеймен, он тоғызыншы – Муса, жиырмасыншы – һарун, жиырма
бірінші – Яхья (Жақия), жиырма екінші – Иса (Ғиса), жиырма үшінші
– Шұғайб, жиырма тҿртінші – Зікірия (Закарийя), жиырма бесінші –
Мұхаммед ҽлҽйһис-сҽлҽм, рахимаһумуллаһу47, жҽне бұлардан басқа
жиырма сегіздің қалған үшеуі – Ғазиз (Ғұзайр), Лұқман (Ұлықпан),
Ескендір Зұл-Қарнайн. Бұл үшеуі хақында біреулер пайғамбар,
біреулер ҽулие еді деп айтысады.
Ақырет күніне иландым дегеннің мағынасы «Құдай тағаланың
құдірет еткен уақытында бұл дүние бұзылып, қиямет болады» деп
илану. Қияметтің болуына да нақлан һҽм ақлан дҽлел бар. Нақлан
дҽлел Кҽлҽм шҽрифте айтылған:
اى الساعة أتية ال ريب فيها
(иннҽс-сағата ҽтиятун лҽ райба фиһа) яғни «қиямет келешек
келмегіне мұсылмандар шек айтпаса керек» деген.
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Брахма – мұнда: үнді халқы.
Сабия қауымы – жұлдызперест қауым.
46
Жаһуд халқы – (яһуд) – еврей халқы, жҿйт халқы.
47
Рахимаһумуллаһ – Алла оларға рақымдық, мейірімділік етсін.
44
45

Ақли дҽлел сол – қиямет болудан соң ҿліктер тіріліп, мизан
сырат48 құрылып, Құдай тағала ҽр пенделердің дүниеде істеген жақсы
қылығына қарай ішкері ұжмақ бұйырып, жамандық пиғылға тозақ
бұйырса керек. Бұлай болмағанда дүниеде жақсылық, жамандық етсең
де, ақыретте ешбір сұрауы болмаса жаман мен жақсы Құдай алдында
бҽрі бірдей болғанға келер еді. Жақсылық, жамандық Құдайдан деп
иланбақтың мҽнісі ҽр пенденің жақсылық не жамандықпен болуын
Құдай тағала құдіретімен күн бұрын білуші һҽм пенделердің қылашақ
ісі, пиғылы лҽуху-махфузда49 жазылып қойылған. Бірақ Құдай тағала
ешкімді жамандық жолға бұйырмады, мынау жамандық, мынау
жақсылық деп кҿрсетіп, адам баласына қай жолға түссе де ыхтияр
берді. Жақсылық етуші болса Құдай тағала жаннатқа бұйырып, рахым
етеді. Жамандық етушіге азап бұйырады. «Ҿлгеннен соң қабірден
тіріліп тұрмаққа иландым» дегеннің мағынасы – ҿлген соң тірілуді рас,
хақ деп білдім демек. Ҿлген соң тірілу турасында һҽм нақли, һҽм ақли
дҽлел бар.
Нақли дҽлел сол – Құдай тағала Кҽлҽм шҽрифінде бұйырды:
(суммҽ иннҽкүм яумҽлқиямҽти «содан кейін туьғасуна) жҽне (қүл
хүуҽллҽзи ҽншҽҽкум ҽууҽлҽ мҽрратҽн) яғни сіздер қиямет күнінде
тірілесіңдер» жҽне «адамдарға айт ҽуелде ол адамдар тіпті жоқ еді,
жоқтан бар болдыңдар ғой» деп.
Ақли дҽлел сол – Құдай тағала пенделерді ҽуел жоқтан бар
етуге құдіреті келгенде бар болып, ҿлгендердің сүйегін жидырып жҽне
тірілтіп адам етуге, ҽрине, құдіреті келсе керек. Жҽне адамдар Құдай
тағала жаратып бұйырды құлшылық етуге һҽм жақсы қылықты
болмаққа. Сонда да бір пҽре50 адам Құдай бұйрығын тұтып жақсылық
жолда болса, бір пҽрелер жамандық жолға түсті. Бұлай болса – Құдай
тағаланың ҽділеттігіне лайық жақсылар мен жамандардың айырмасын
бір таразы күн жаратып кҿзге кҿрсетуде.
Біреу сұраса «Құдай тағаланың сипаты нендей» деп жауап
бермекке керек? Құлшылық етуімізге лайық Алла тҽбҽракҽ уҽ тағала
жалғыз-ды, ешкімнің ол Алла тағалаға ұқсастығы, теңдестігі жоқ.

48
Мизан, сырат күні – мизан-таразымен адамның жақсылығы мен жамандығы
ҿлшенеді де, сырат қыл кҿпірмен жүргізіледі, күнҽсі кҿп болса тозаққа, жақсылығы кҿп
болса ұжмаққа барады.
49
Лҽух-махфуз – тағдыр жазылып сақталынған тақта немесе пешене.
50
Бір пҽре адам – қайсыбір (кейбір) адамдар.
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ТӨРТІНШІ БАБ
НАМАЗ ІШІНДЕ ОҚЫЛАТЫН ДҰҒАЛАРДЫҢ
ҚАЗАҚША МАҒЫНАСЫ
Ҽр намаздың алдында ең ҽуелі (ҽғузу билляһи минҽшшҽйтанир-ражим) деп оқимыз. Мұның мағынасы (ҽғузу биллҽһи) Алла
тағалаға сыйынамын (минҽш-шҽйтани) шайтаннан (ҽрражим) сондай
шайтан ол таспен атылып, қуылып еді. Яғни, «ей, Құдайым, таспен
атып қуалатқан шайтанның азғыруынан сақта», – деп сиынамын.
Мұнан соң «бисмиллҽһир-рахманир-рахим» деп оқимыз,
«бисмиллҽһи» – Ұлы Алланың есімімен бастаймын (ар-рахман) ол
Алла тағала дүниеде мұсылман, кафир күллі зат, мақлұққа рахым
етуші-ді, (ар-рахим) жҽне рахым етуші-ді, ол Алла тағала ақиретте
мұсылмандарға ғана.
Мұнан соң намаз ниетін қазақша айтып (Аллаһу ҽкбҽр) деп
құлақ қағасыз. Аллаһу ҽкбҽр - Ұлы Алла деген мағынада.
Мұнан соң «Субханҽкты» оқимыз. (Субханҽк Ҽллаһуммҽ) «ей,
Кұдайым, сені үлығлаймын һҽм таза деп білемін ҽр кемшіліктен, (уҽ
бихамдикҽ) жҽне саған мақтау айтамын (уҽ тҽбҽракҽсмукҽ) мубарак
болды сенің есім шҽрифің (уҽ тағала) артық болды (жҽддукҽ) сенің
құдіретің, (уҽ ля илҽһҽ ғайрукҽ) жоқты сенен басқа құлшылық етерлік
Алла. Мұнан соң (ҽғузу билляһи минҽш-шҽйтанир-ражим
бисмиллҽһир-рахмани-р-рахим) деп айтап, «Ҽлхамду» сүресін оқимыз:
(ҽлхамду лиллҽһи) мақтамақ та һҽм мақталмақтық та бір Құдай
тағалаға лайықты (раббил- алҽмин) барша мақлұқаттың иесі-ді ол Алла
тағала (ар-рахманир-рахим) дүниеде кҽпір мұсылманға уҽ барша зат –
мақлұқатқа рахым етуші-ді, ахиретте мұсылмандарға рахым етуші-ді
ол Алла, (мҽлики) билеуші-ді ол Алла (йаумид-дини) жаза күнін яки
қиямет күнін, (иякҽ нағбуду) бір сені бірлейміз һҽм жалғыз саған ғана
құлшылық етеміз, (уҽ иякҽ нҽстҽғин) һҽм бір сенен ғана жҽрдем
іздейміз. (Иһдина) біздерді, ей, Алла (ас-сираталь-мустақим) тура
жолға (тура жол деп ислам дінін атайды, (сираталлязина) ол кҿндір деп
тілеген жолымыз сондай жол (ҽнғамтҽ ғҽлҽйһим») «нығметландырдың
сен» яғни, пайғамбарға, асхабтарға ҿзіңнің разылығың табылатын
жолдарды беріп едің, сондай жолға кҿндір біздерді (ғайрил-мағдуби
ғҽлҽйһим уҽ ляд-даалин) қаһарыңнан тысқары болатын жолдарды
бердің ҽнбия менен асхабтарға һҽм азбайтын жолдарды беріп едің.
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Ағаш ұлғайып, қатып кеткен соң түзеуге де кҿнбейді, сынып
кетеді. Сол рҽуішті жақсы, кҿркем мінезді жасыңнан ҽдет етсең, ол
ҽдет тура жолдан соңғы уақыттарда қандай қиыншылық кҿрсеңіз де
жаздырмас. Ұлғайғанша жамандықты қалып еткен кісінің бұл қалпын
ҿзгертуі де қиын болса керек, бҽлки, мүмкін болмастығы да ғажап
емес.
Ойлап қараңызшы, Құдай тағала біздің амалымызға мұқтаж
емес қой. Не жақсылық-жамандық етсек те ақырында пайда-залалын
ҿзіміз кҿреміз. Мҽселен, ұрлық, залымдық, парақорлық, ҿтірік,
ғайбаттан кім залал кҿреді? Ҽрине, адам баласы ҿзді-ҿзі залал кҿреді.
Туралық, ҽдепшілік, ғылым-білімін кім пайдаланады? Ҽлбетте, адам
баласы ҿзі пайдаланады. Егер бұл дүниеде бұзық пиғылда болғандағы
талабымыз мал табу болса, Құдай тағаланың лұқсат еткен кҽсіптері аз
ба? Мҽселен, оқу оқып, ғылым һҽм ҿнерлер үйрену, егін егу, сауда ету,
мал бағу, кірегестік ету, патшаларға қызмет ету я болмаса бҿтен
орындарға ҿнер-күшіңді адал ниетпен жұмсап мал табу. Мұның бҽрі де
халал. Бірақ бұзық адамдар бұған қанағат етпейді һҽм ҿн бойы дүние
кҿбейтуге алданамын деп, Құдайына қызмет етуді ұмытады.
Ей, сүйікті туғандарым, ҽрбір бұзық жамандық істер,
асылында, құлықтың жамандығынан табылады. Соның үшін де Құдай
тҽбарак уҽ тағала Кҽлҽм (қудси) шҽрифінде бұйырды: (ахсину
ахляқакум) яғни «түзетіңіз құлқыңызды» деп. Сол мінезіңізге ҽрқашан
назар салып, ҿзіңізді жақсы мінезге үйретсеңіз, яғни жоғарыда
айтылған жеті түрлі жақсы қылықты берік ұстап, жеті түрлі жаман
құлықтан сақтансаңыз, ҽлбетте, Құдай тағаланың уағдасы екі емес,
мҽңгі рахатта боласыз. Жақсы құлық құр ахиретте пайдалы болып,
дүниеде де залал емес. Дүниеде де ізгі құлықты адам һҽм сүйкімді, һҽм
қадірлі, һҽм ахиретте де Құдайдың сүйген құлдарынан болсалар керек,
инша Аллаһу тағала229.

Ол Алла тағала дене иесі емес, сурет иесі емес, асыл
жауһардай заттар сипатында емес, мекен я бір орын иесі емес, бос
орынды толтырушыдан емес, тамақ жеушілерден, ішушілерден емес,
біреуді тудырған емес, яки біреуден туған емес, һҽм ол Құдай
тағаланың бар болуына ешбір заман жоқ жиһат сҽттен яғни алты түрлі
тараптан: оңы, солы, алды, арты, асты, үсті болудан таза-ды.
Алла тағалаға ешбір нҽрсе уҽжиб емес, яғни не нҽрсені
қалайынша жаратамын һҽм бұйырамын десе – ҿз еркінде жҽне Алла
тағала қадим-ді, ҽуелден ақыр бар-ды, барлығының ҽуелі һҽм ақыры
жоқ, һҽмме ҿткен замандарда бар-ды һҽм болашақ замандарда бар-ды.
Ол Алла тағала ешбір нҽрсені хикметсіз һҽм керексіз, пайдасыз етіп
жаратпады, кҿзімізге кҿрінетін зат, махлұқтардың бҽрінің де керек
орны бар.
Алла тағаланың сифат субутия51 деген жеті сипаты ҽуел –
хаят яғни тірі-ді, біздің ақылымыз жетпейтін тірлікпен, алим52
болушы-ды, құдірет күш иесі-ді, жоқтан бар етуге һҽм бардан жоқ
етуге күші жетуші, самғ53 естуші-ді, бізге рҽуішті құлақпен емес,
басар54 кҿруші-ді, біз рҽуішті кҿзбен емес, ирадат55 тілеуші, яғни
ҽуелде ҿзі тағдыр еткен нҽрсесін тілеген уақытында дүниеге
шығарушы, тәкуин56 жоқтан бар етуші-ді, кәләм сҿйлеуші-ді, біздің
ақылымыз жетпейтін сипатпен, бірақ бұл сҿйлеу бізге рҽуішті тілмен,
ҽріппен, дауыспенен емес.
Жоғарыда айттық, дүниеге келген пайғамбарлардың ең ақыры
– біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мустафа саллҽллаһу ҽлҽйһи уҽ
сҽллҽм деп һҽм шҽһҽдҽт, яғни куҽлік иманымыз ішінде айтамыз:
«куҽлік беремін – жоқты бір Құдайдан басқа құдай, һҽм куҽлік беремін
– Мұхаммед оның құлы һҽм елшісі-ді» деп. Пайғамбарымыз хазірет
Ибрахим пайғамбар нҽсілінен, атасы – Абдулла, шешесі – Ҽмина, араб
жұртында Мекке деген шаһарында дүниеге келіпті.

Сифат субутия – дҽлелденген сипаттар.
'алим – кҿпшесі: ұлама – ғұлама, оқымысты, білгір.
53
Самғ – есту, есту қабілеті.
54
Басар – кҿру.
55
Ирадат – тілек.
56
Такуин – жарату, жасау.
51
52
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(Инша Аллаһу тағала) – Алла тағала қаласа (жазса).
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Мұхаммед пайғамбарымызды ақырғы пайғамбар етіп, бҿтен
пайғамбарлардан Құдай тағала қасында ҿзінің һҽм умматтарының57
дҽрежесін артық, сүйіктірек ету Құдай тағаланың ҽзли құдіреті-ді.
Кҽлҽм шҽрифте айтылған: (күнтүм хайра уммҽтин ухрижҽт лин-нҽси)
яғни «Мұхаммед пайғамбар умматын қумуғ58 умматтардан артығырақ
еттік», – дейді Құдай тағала.
Мұхаммед ҽлҽйһис-сҽлҽмның пайғамбарлығы ҽшкере бола
бастауы қырық жасынан бері болды. Пайғамбарымыз ҽлҽйһис-сҽлҽм
халыққа түрлі шариғат үйретсе, Құдай тағаланың Жҽбраил есімді бас
періштесі арқылы ендірілген бұйрықтарымен үйретті. Ол бұйрықтар
жиылып жазылған кітаптың есімін Құран шҽриф деп атаймыз.
Пайғамбарымыз ҽлҽйһис-сҽлҽмның сипаты орта бойлы, ақ жүзді,
жирен сақалды, қара шашты, ешбір адамға бітпеген кҿркем сипатты
еді. Жауырынында мүһр нүбүуәт59, яғни Құдай тағала құдіретімен
жаратылған мүһрі (мҿрі) бар еді. Сҿйлесе тілі балдан һҽм тҽттірек ҽрі
не айтса тек Құдайдың бұйрықтарын айтып һҽм адамдар ҿз
араларында бір-біріне ҽділ, рахымды болмақ-ты, бірін-бірі
ренжітпеске, ҿсек-ҿтірік айтпасқа, бейшара, жетімдерге қайырлы
болмаққа керек, қай діндегі адамды болса да қиянат етпеске. Үлкенкіші, бай-жарлы, құл-патша – баршасы Құдай алдында бірдей. Құл
екендігіне, денені һҽм кҿңілді, таза сақтамаққа, ҽр сағат Құдайды
ұмытпай, пендешілікке лайық құлшылық ету турасында тынбай үгіт
етер еді. Пайғамбарымыз ҽлҽйһис-сҽлҽм еш уақыт дұшпанына да
жауыз дұға қылмас еді.
Ухуд соғысында60 бір кҽпір тісін сындырғанда да жылап
тұрып дұға айтты: «ҽй, Құдая бұл бейшараға тауфиқ (кҿмек, бақыт)
бер» деп. Ҿмірі ішінде қаншама жұрттарды дінге кҿндіріп, қаншама
зор дҽулет қазыналар жиылғанда да ҿзі ол малмен аслҽн61 пайдаланбас
еді. Ондай малдың бір парасын жұрт пайдасындағы қазынаға, бір
парасын пақыр-бейшараларға, бір пара-сын сахабаларға62 берер еді.
Хатта бұл дүниеден ҿтер уақытында жамағаттарына бір динар, яғни
бір теңге қалдырып кетуге де шамасы келмеді.
Уммат – ұлт, халық.
Құмұғ – барша халықтардан.
59
Муһр набууҽт – пайғамбарлық белгі (мҿр).
60
Ухуд соғысы – Мұхаммед пайғамбардың пұтқа табынушыларға қарсы бір
соғысы осы Ухуд тауының жҽне құдықтың жанында болған.
61
Аслан – тегінде, негізінен.
62
Сахабалар – 6-шы түсініктемені қараңыз.
57
58
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Ей, жарандар, дүниеде ешкім мҽңгі тұрмайды. Аз уақыт
дүниеде қонақ хисабында тұрып, жаман пиғылды жаман құлықты
болып, ахиретіңізге не жанға, не денеге пайдасы жоқ нҽжіс ұстап
қайтпаңыз. Адам баласы бұл дүниеге ахирет деген түпкілікті орнында
қорек ету үшін азық жия шығарылған Құдай тағаланың махлұғы болса
керек. Дүниеде таза мінез бен қайырлы істер істеп ахиретке кайтсаңыз,
сол ҿзіңіздің жиып қайтқан жақсылықтарыңыз – ахиретке бірге
баратын дҽулеттеріңіз. Ол дҽулетіңізбен мҽңгі дүниеде пайдаланып,
ұжмақ ішінде рахметте қаласыз. Егер дүниеде бұзық пиғылдарда
болып,
куфрлерден,
бидғаттардан,
риялардан,
сараңдардан,
күншілдерден, тҽкаппарлардан, исрафтардан һҽм мұнан ғайри ұры,
ҿтірікші, ғайбатшылардан болып, ахиретке осындай амалдарды қолға
ұстап қайтсаңыз, мұның кесапатын, залалын һҽм мҽңгі дүниеде,
ахиретте кҿресіз. Оның үшін жамандық іс – жылан мен бүйіге мысал.
Ол бүйі мен жыланды қанша асырап күтсең де, күткеніңе ісініп,
қолыңа тұтына беруді қоймасаң ақырында бір шағып ҿзіңе зақым
келтірмей қалмас. Тікенек еккен жерден бидай орып алып ұн ішермін
деп үміт ету, ҽлбетте, ақымақтық болса керек. Ҽркім не ексе, соны
орып алса керек. Адамның да дүниедегі амалы осы қалыпты.
Дүниедегі амал – егінің жақсылық болса һҽм ол жақсылық егініңнің
шашқан тұқымы рия, хасад, кибрдан болмаса, үміт бар ол егініңнен
жамандық орып алмассың деген.
Егер істегенің жамандық болса, жақсылық тауып алу да күмҽн
болса керек, тікен орнына бидай шықпаған рҽуішті. Бірақ Құдай тағала
пенделеріне қанша күнҽһар болса да қаһар етуден ҽрдайым рахым
етуге жақынырақ. Оның үшін қанша зор күнҽһар болса да пенде,
Құдай тағалаға шын жалбарынып, ихласпен тҽубе қылса, кешірермін
деді. Лҽкин риясыз істеген жақсылық бір мысқалдай болса да мизан
таразы күнінде228 есепке кірмей қалмайды. Мұнан кҿрінеді, ҿзіміз
түзелмейтін бұзық болмасақ, Құдай тағала ҽрқашан бізге рахым етуі
шын екендігі һҽм түзелерге тырысуға еш уақыт кеш еместігі. Лҽкин
ҽрбір іс бастан түзу бола келмесе, түбінде түзелуі де қиын болады.
Ағашты жас күнінде қисығын түзей келсең түзу болып ҿседі һҽм бір
түзу болып ҿскен соң жаңадан қисаймайды.
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Мизан-таразы күні – 48-ші түсініктемені қараңыз.

51

Бай болсаң баймын деп менменсімей, бай емес бейшараларға
аяушаң227 болмақ. Осы мінездерді тауҽдуғ деп атайды.
Пайғамбарымыз ҽлҽйһиссҽлҽм айтқан:
«...мән тауәдәға
лилляһи дәражәтән яжғалһу фи әғля
ғиллийин уә мән тәкәббәра аляллаһи дәражәтән уадағаһуллаһу
дәражәтән хаттә яжғаләһу фи әсфәлис-сәфилинә» яғни, егер бір
пенде Құдай тағаланың бұйрығына бой сұнып бір мысқалдай
тҿменшілік етсе де, Құдай тағала ол пендеге жоғарының жоғарысы
болатын дҽреже берер. Егер біреу Құдай тағалаға аз ғана такаппарлық
етсе де ол пенденің дҽрежесі тҿменнің тҿмені болар деген.
Бесінші, рияға қарсы насихат – ҽркімнің ҿзіне тілеген
жақсылықтарны ҿзгеге һҽм тілемек. Оның үшін дүниеде қанша адам
болса – бҽріміз бір Адам атадан ҿрбіген ағайынбыз.
Пайғамбарымыз ҽлҽйһиссҽлҽм айтқан:
«...мән кәнә фи ауни ахиһил-муслими уә мәнфәғатиһи фә ләһу
сауәбулмужаһидинә фи сәбилилляһи» яғни, біреу мұсылман
қарындасты аз нҽрсемен ғана пайдаландырса, яки жҽрдем берсе, ол
адамдарға азат соғысқандардың сауабын беру.
Алтыншы, сахауҽт – мырзалық мағынасында. Сараңдыққа
қарсы яғни Құдай берген дҽулетті Құдай тағаланың сүйетін һҽм
бұйырған орындарына жұмсамақ (зекет, садақа рҽуіштілерге).
Ғылым, білім, күш те, қуат та, хакімдік те – бҽрі де дҽулетке қосылады.
Осылардың бҽрін де ізгілік іске жұмсамақты сахауҽт деп атайды.
Пайғамбарымыз ҽлҽйһиссҽлҽм айтқан:
«...әс-сәхау шәжәратун фил-жаннати фәмән кәнә сахийан
әхазә биғуснин минһа фә лям йушрак зәликә хаттә йадхулаһулжаннатә» яғни, кім де кім сахи мырза болса, ол мырзалық – ұжмақта
бір ағаш, мырза адам ол ағаштың бұтағынан ұстағанға мысал һҽм ол
бұтақпен ол мырза кісі ұжмаққа кірмей қалмас деген сҿз.
Жетінші, машруғ – исрафтың қарсысы. Құдай тағала берген
дҽулетті тиісті орнына жұмсау. Бұл ниет шайтаннан алыс етсе керек.
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Аяушаң – аяушы, жанашыр болу.
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Пайғамбарымыз Құдай тағала бұйрығыменен Меккедегі
Мҽсжид Харам63 дегеннен Бейтүл Муқаддҽстағы Мҽсжид Ақса64
дегенге барып, ол мҽсжидтен Құдай тағаланың изнімен65 кҿкке асып,
Құдай тҽбарак уҽ тағалаға сҿйледі. Мұны миғраж6 деп атайды. Бұл
миғражға асқан күні ражаб (ережеп)6 айының 28 (немесе 27)-күнінде
болған үшін шаһарлы жерлерде сол күнді мейрам етіседі.
Пайғамбарымыз ҽлҽйһис-сҽлҽмның бас жолдастары тҿртеу еді.
Бұларды біз шҽһҽриярлар68 деп атаймыз. Ол шҽһҽриярлардың аты:
ҽуелі хазірет Ҽбүбҽкр, екінші – хазірет Омар, үшіншісі – хазірет
Осман, тҿртіншісі – хазірет Ҽли. Бұларға Құдай тағаланың рахматы
болғай еді. Пайғамбарымыз бұл дүниеден екінші дүниеге сапар
шегерінде халифалық орнын ҿз ҽулетін жақын кҿріп ҿз ҽулетіне
бұйырмады. Ҿзінен соң (халифалық) хазіреті Ҽбүбҽкрге бұйырды.
Одаң соң хазірет Омарға, одаң соң хазірет Османға бұйырды, одаң соң
хазірет Ҽлиге.
Пайғамбарымыз
ҽлҽйһис-сҽлҽм
жиырма
үш
жыл
пайғамбарлық етіп, ҽуелі араб жұртын дін исламға кҿндірді. Онан соң
неше уҽ неше бҿтен жұрттарға дін үйретіп, Құдайдың бұйрығын һҽм
кҽлҽм шҽрифті дүние жүзіне кҽміл ҽшкере етіп, һҽм ҿз тарапынан үгіт
– хадистер70 қалдырып, 63 жасында бұл жалған дүниеден мҽңгі
дүниеге қайтты. Мұнан соң жоғарыда айтылған шҽһҽриярлар һҽм
пайғамбар уақытында бірге жүрген жарандары дін исламды бҿтен
дүние жүзіне қыдырып жүріп үйретіп, надандарды жолға салды.
Бұлардан соң пайғамбарымыздан, шҽһҽриярлардан уҽ ғайри
сахабалардан үйренген сҿздерін кҿріп қалған жақсы мұсылмандар,
бұларды табиғин71 деп атайды һҽм бұл табиғиндердің сҿзін естушілер
тҽбҽғ-табиғиндер.
Мҽсжид харам (ҽл-мҽсжид ҽл-харам) қасиетті мешіт – мұсылмандардың Меккедегі
ең қасиетті орны. Бұл мешіттің ауласында Қағба мен қасиетті Зҽмзҽм бұлағы бар.
64
Бейтул-Муқаддҽстағы Мҽсжид Ақса (ҽл-мҽсжид ҽл-ақса) – (Ең шеткі немесе
Ең алыс мешіт) – Иерусалим қаласындағы басты мешіт, мұсылмандардың қасиетті
орындарының бірі.
65
Изн – рұксат ету, ризалық беру.
66
Миғраж – кҿтерілу, Мұхаммедтің қанатты Пырақ (Бурақ) деген жануармен
Алла тағалаға кҿтерілуі.
67
Ражаб – ережеп, мұсылман жылнамасының жетінші айы.
68
Шҽһҽрияр – мұнда: Мұхаммед пайғамбардың жақын жолдастары,
ізбасарлары.
69
Ҽшкере етіп – жария, танымал етіп.
70
Хадистер – Мұхаммед пайғамбардың ҿсиеттері.
71
Табиғин – Мұхаммед серіктерінің замандастары.
63
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Бұлар һҽм аяттан, яғни Құдай тағаланың Құранда бұйырған
сҿздерінен, һҽм хадистен, яғни пайғамбарымыздың ҿзі айтқан һҽм ҿзі
орнына келтірген үгіттерінен баян етіп, неше-неше кітап шығарып,
соңғы халыққа қалдырып кетті.
Онан соң ғұлама мүжтҽһидин72, яғни, зор ғалым-молдалар
шығып, аят пен хадисті ҽркім түсініп біле алмас деп, ҽрі аят хадистен
айры73 басқа кітаптар түзіп, мағынасын түсіндіріп, қара халыққа да
түсінікті кітаптар шығарып берісті. Бұлардан соң жҽне ғалым
молдалар ҽр жұртта кҿбейіп, қайсысы ҿз жұртының тілінше дін ілімін
үйретіп, кітаптар шығарып, осы қалыппенен ғылымы бүтін дүние
жүзіне жайылып болды. Бұл ғұламалардың шығарған кітаптарының
қайсысы ахыретімізге пайдалы, қайсысы осы дүниеге пайдалы
ғылымдар. Мҽселен, ғылым хисаб дегеніміз бұл күнде қайсыбір
уҽлаяттардың медреселерінде оқытатын математика есімді ғылым.
Ғылым табиб дегеніміз ауруларға дҽрі мҽнісін үйрететін медицина
деген ғылым; ғылым һайат уҽ афлак дегеніміз астрономия деген
ғылым.
Мужтҽһид ғұламалар арасындағы ұлықтары тҿртеу: имам
Ағзам, имам Мҽлік, имам Шафиғ, имам Ахмад ибн Ханбал. Бұл
тҿртеуі шариғат мҽнісін толық тексеріп, халыққа түсіндіріп берді. Біз
ол тҿрт имамның ішінде имам Ағзам мазхабында74 боламыз, яғни имам
Ағзамның үйреткен шариғаты бойынша іс етеміз. Енді, ей, дін
қарындастарым, бұл пайғамбарымыз бен пайғамбарымызға жақынжақсылардың бҽрі де тынбай жүріп дүние һҽм ахиреттің ғылымынан
үйреніп һҽм халыққа неше түрлі кітаптар, үлгілер қалдырып кеткен
болса, бізге де жалқаулыққа салынып ешнҽрсені білмей жүруіміз,
ҽрине, адамшылығымызға лайық емес. Сол бұрынғылардың мысалына
қарап сҿздер һҽм ҽрбір пайдалы ғылымдарды үйреніп білмекке
ыждахад75 етуіңіз лайық. Пайғамбарымыз ҽлҽйһис-сҽлҽм айтқан: (ҽл`илму тҽжун лил фҽтҽ уҽл-`ақлу туқун мин зҽһҽбин уҽл-жҽһлү нҽрун
таталаһһабу) яғни ғылым жас жігіттердің басқа киген тҽжіндей, ақыл
алтын зынжырдай76, надандық ҽлек ететін оттай деп жҽне хазірет Ҽли
72
Ғулама мужтаһидин – діни заң ғылымдарының ең жоғарғы сатысына жеткен
ғұламалар.
73
Айра – бҿлек, басқа.
74
Имам-Ағзам мазхабы – 14-ші түсініктемені қараңыз.
75
Иждиһад – ынта, жігер, тырысу.
76
Зынжыр-шынжыр – «таук» сҿзінің баламасы ретінде алынған. Бұл сҿздің
алқа деген де мағынасы бар.
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біреуі – сараңдық, біреуі – бұзықтық деп. Бұзықтық деген сҿзге кҿп
жаман мінездер кіреді. Ҿтірікші, қиянатшыл, зорлықшыл ұрысқақ
мінездердің бҽрі де бұзықтыққа қосылады.
Исраф дегеніміз - Құдай тағала берген дҽулетін харам, макруһ
орыңдарға яки қай түрлі болса да тиіссіз орындарға шашып жұмсауды
айтады. Бұлай болғанда мырзалық хайырлы болмақ деп бет алдына
тиісті-тиіссіз орынға мал жұмсауды мырзалыққа, жақсылыққа
қоспайды. Бұл мінезді дүниеде ақымақтық һҽм амалды исраф деп
атайды. Исраф – харам. Харамды біле-кҿре еткен кісі отпен азапта
қалса керек.
Пайғамбарымыз ҽлҽйһиссҽлҽм айтқан: «...сахибул-исраф ахун
лиш-шайтани» яғни, исраф иесі шайтанның ағайыны деп.
Афғал хамидҽ226 деген кҿркем мінездердің ҽуелі – иман.
Иман дегеніміз куфрлікке қарсы кҿңілменен рас тұту,
пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа ҽлҽйһис-сҽлҽмның Құдай тағала
жанбунан алып келген бұйрықтарының бҽрін де.
Екінші, ағмал самғия бидғатқа қарсы яғни істелген дҽлелдер
суннат қауымындағы жақсылардың сахабалардан естіп, дұрыстаған
жолында болуды айтады. Бұл екі жолдың мағынасын ҽуелгі баста иман
турасында айтып ҿттік.
Үшінші рияға қарсы ихлас, яғни пендеге лайық, Құдай
тағалаға сүйікті болуды тілемеқ, не жақсылық етсең, адам кҿзіне
кҿрінсін деуден жырақ болып тек Құдай тағаланың разы болмағын
іздемек керек. Пайғамбарымыз ҽлҽйһиссҽлҽм айтқан:
«...уә һуә ән тағбудәллаһә кәаннәкә тәраһу фа ин лям тәкун
тәраһу фәиннәһу яракә» деп. Яғни, ғибадат қылсаң Құдай тағаланы
кҿріп тұрғандай құлшылық ет, сен бұл уақытта Құдай тағаланы
кҿрмесең де Құдай сені кҿріп тұрушы деп.
Тҿртінші, тҽкаппаршылыққа қарсы тауҽдуғ. Ҽркімге лайық
ҿзін-ҿзі жоғары тұтпай бҽлки жамиғ жұрттан тҿменмін деп білмек.
Бұл сҿздің түсінікті мағынасы сол, хаким болсаң ҿзіңді зор тұтып,
бҿтенді қор тұтпай һҽм ҽр бейшараны аяп, рахыммен сҿздерін
тыңдамақ. Оқымысты болсаң білімсіп басыңды жоғары кҿтермей,
бҽлки надан ағайынынды аяп, білмегенін үйретіп тура жолға салуға
тырыспақ.
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Афғал хамидҽ – ұнамды, игілікті іс-ҽрекеттер.
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Кибр деген тҽкаппаршылық, яғни ҿзін-ҿзі бҿтендерден білімде
болсын, құлшылықта болсын яки дүниеде адамдар арасындағы
істерінде болсын жоғары санап жүру. Тҽкаппаршылық дүниеде ҿткен
жақсылықтарыңды жойып кететін мінез.
Хатта пайғамбарымыз ҽлҽйһиссҽлҽм
айтыпты «адамның
кҿңілінде бір мысқалдай тҽкаппаршылық болса да ұжмаққа кіре
алмас» деп. Хасад дегеніміз күншілдік; яғни біреудегі Құдай
тағаланың берген дҽулетін, не ілімін, не бір пайдалы ісін кҿріп, ол
дҽулеттердің ол адамнан кетуін тілемек. Ұрлық ету, біреудің не малын,
не білімін, не бағын күндеп қас болу немесе ҿлтіру, малын алу, біреуді
талау, пҽре, ҿсім алу. Осындай бұзық істердің бҽрі де кісідегі дҽулетті
ҿзімдікі етіп алайын не болмаса ҿзімнен білімді кісі болмасын деп
ойлайтын мінезден табылады. Құдай тағала мұндай пиғылдан ҽр
мұсылман пендені ҿзі сақтағай.
Пайғамбарымыз ҽлҽйһиссҽлҽм айтыпты:
«...әл-хасиду ля йадхулул жаннатә уәл хасаду йакулульхасанати кәмә йакулу-н-наруль-хатаба».
Яғни күншіл кісі жаннатқа кірмес, күншілдік - от отынды
жойған рҽуішті құлшылығыңды жояды деген сҿз.
Бухл дегеннің мағынасы – сараңдық. Сараңдық деп Құдай
тағаланың уҽжиб еткен мырзалықтардан яғни зекет, хаж, құрбан сою,
бейшараларға, пақырларға қарасу, нафл садақаларын беруден
қашуды айтады. Бҽрімізге мағлұм бүл дүниедегі кісілердің бҽрі де
ҽуелінде бір Адам ата, Хауа анадан ҿрбіген ағайын екендігі; екінші,
біреуді бай, біреуді жарлы ету Құдай тағаланың тағдыры екендігі,
яғни дүниеде ұйықтап жатпай халал мал тауып бала-шаға, ата-ананы
асырау – уҽжиб. Бірақ біреудің еңбегі дүниеде пайда болып табылып,
бай болады, біреудегі пайда бола алмай, жарлы болады. Соның үшін де
пақыр мискиндерге байлардан Құдай тағала зекет, хайыр-садақалар
бұйырды. Бірақ осындай рахымды болуды Құдай тағала сүйемін һҽм
ахиретте бұл қайырларының орнына ұжмақ бұйырып, мҽңгі рахатта
қалдырармын деп уағда етті. Егер дүниедегі малды Құдай бергеніне
түсінбей, жалғыз ҿз малым деп, бар зекет-хайырдан тоқталған адамдар,
яғни ҿзі қолынан келіп тұрғанда бҿтенге хайыр етуді білмеген адам
ҿзгеден һҽм хайыр үміт етпесе керек.
Пайғамбарымыз ҽлҽйһиссҽлҽм айтқан:
«...хасләтәни ля яжтәмиғани фил-мумини әл-бухлу уә суульхулуқи», яғни, екі нҽрсе шын мумин пенденің кҿңілінше қонбас:

айтыпты ғылым деген бір дайырадай, ал дайыра77 суынан ішкен де
арманда, ішпеген де арманда. Ішкендердің арманда болуы – ғылым
деген сонша терең, тҽтті нҽрсе, оның суынан бір ішкен кісі жҽне
кҿбірек оқып, кҿбірек үйренсем дей-дей ақыры ғылым түбіне жете
алмай арманда кетер. Тіпті ішпегендердің арманда болуы – ғүмыр
бойы қараңғылықты кешіп, жақсылық-жамандықты айыра алмай
надандықта ҿтер. Бұл бейшаралардың халі бегірек78 мүшкіл»,— деген
екен.

77
78

48

Дайыра – дария.
Бегірек – бек, ҿте.
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ЕКІНШІ БАБ
АҒМАЛ ЗАҺИР ТУРАСЫНДА
Ағмал заһир дегеніміз пенденің кҿріну, ҽшкере істейтін
шариғат бұйырған істер. Құдай тағаланың бұйырған заһир істерінің
аты – парыз, уҽжиб, суннат79, мустахаб80, бұйырмаған һҽм тыйған
істерінің аты харам81, макруһ тахрими82, макруһ танзиһи83 жҽне
бұйырмаған һҽм тыйылмаған бар істің аты – мубах84. Парыз дегеніміз
сондай бұйрық. Мұны орнына келтірудің керектігінде ешбір шек жоқ,
яғни Құранда, не хадисте, не барша мұсылманның аят-хадиске тура
келтіріп ынтымақпен шығарған бұйрықтары намаз, руза, закҽт85, хаж86
рҽуішті, бұл парызды орнына келтірмеген кісіге қияметте отпен азап
етілінеді.
Тіпті ол парыздың парыз екеніне нанбаған кісі – кҽпір болады.
Уҽжиб дегеніміз сол, ол уҽжиб бұйрықтарды орнына келтірген кісіге
кҿп сауап87 болар. Орнына келтірмеген кісіге отпен азап болар: Бірақ
уҽжибқа нанбағанмен кҽпір болмайды.
Мҽселен, ид (айт)88 намаздарын оқу, пітір – садақасын89 беру,
құрбан шалу рҽуіштілер. Суннат дегеніміз пайғамбарымыз Мухаммед
Мустафа саллҽллаһу ҽлҽйһи уҽ сҽллҽм ҿмірінде бір мҽртебе, не екі
мҽртебеден артық қоймай – ҽдет етіп істеген істері. Мҽселен, азан
қамат90 оқу, намазды жамағатпен91 оқу реуіштілер.
79
Суннат– 1. Мұхаммед пайғамбардың айтқанымен іс-ҽрекеттері жайлы
жиынтығы. 2. Дҽстүр.
80
Мустахаб – тілекке сай, мақұл.
81
Харам – 1. Тыйым салынған, заңсыз. 2. Күнҽ.
82
Макруһ тахрими – тыйым салынған, жағымсыз, зиян қылықтар.
83
Макруһ – танзиһи – жағымсыздау, ұят іс-ҽрекет.
84
Мубах – барлық істеуге тыйым салы нбаған іс-ҽрекеттер.
85
Зҽкҽт (зекет) – қайыр, садақа шариғаттың белгілеуі бойынша мүлік пен
кіріске салынатын салық. Бұл салық қауымның қажетіне жұмсалады жҽне
кембағал мұсылмандарға таратылады.
86
Хаж – қажылық ету.
87
Сауаб, сауап – дұрыстық, дұрыс ой, саналылық.
88
Ғид (айт) – мереке, салтанат; ғид намаздары – мұсылман мерекелері кезінде
оқылуға тиісті намаздар.
89
Садақа – қайыр, құдайы. Ҽр мұсылманның ҿз бетімен жасайтын
қайырымдылығы, фитр (пітір) сада қасы – бір ай ораза ішінде берілетін қайыр құдайы.
90
«Азан қҽмат» оқу – парыз намазына кіріскенде айтылатын сҿз.
91
Жамағат — топ, қоғам, жиын. Мұнда: намазды жиылып, топтасып оқу.
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 бесінші, хасадқа қарсы – насихат222,
 алтыншы, бухлға қарсы – сахауҽт223,
 жетінші, исрафқа қарсы – машруғ224.
Ахлақ зҽмимҽның, яғни жаман мінездің ҽуелі куфр дегені –
иманы жоқтық яғни растыққа ешбір нанбайтындық. Мҽселен, Кұдай
тағаланың бірлік, барлығына, пайғамбар хақтығына нанбай, халалды
харам, харамды халал деушілер. Бұл мінезбен пенде мҽңгі тамұқта
қалса керек.
Бидғат дегеніміз - пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа
саллҽллаһу ҽлҽйһи уҽ сҽллҽмды һҽм пайғамбарымызға жолдас болған
сахабаларды кҿріп, сҿздерін естіп қалған адамдардан кейінгі уақытта
ҿз ойынан жаман пиғылмен шариғат бұйрығы деп ҽмір шығарып, ол
пайғамбар жолдастарының айтып кеткен шын шариғат бұйрықтарынан
бас тартып немесе мағынасын ҿзгертіп жүрушілерді айтады. Бұл
мінезді кісілер пайғамбар шапағатынан алыс болса керек.
Мұның хақында пайғамбарымыз ҽлҽйһис-сҽлҽм айтыпты: (ля
яқбәлуллаһу тағала лисахибил-бидғати саумән уә ля хажжан уә ля
ғумратән уә ля жуһдан уә ля сарфән уә ля адлян уә йахружу минәлислами кәмә йахружуш-шағру минәл-ажин). Яғни Құдай тағала
қасында бидғат иесі-адамдардың оразасы, хажы, дінге дұшпан
халықтарға қарсы соғысқа барулары, зекет-садақалары, ҽділдіктері
болса да мұсылманшылықтан олар шығарылар бейне қамыр ішінен
қыл алып шығарып тастаған рҽуішті деген сҿз.
Үшінші, рия дегеніміз – Кұдай тағалаға қылған құлшылық,
адамға еткен жақсылықтың бҽрін де Құдай разылығы үшін етіпті. Осы
істерімді кҿріп бҿтен адамдар мені жақсы кісі деп білсін деп жүретін
мінез, не болмаса, біреуге тілменен жақсы сҿйлеп болмаса сырттан
жақсы кҿрінген болып жүріп, ішкергі кҿңілі бұзықтықта яки дүние,
пайдасына ғана керекті пиғылда болуды айтады. Бұл рияменен де
Кұдай тағалаға не адамға да еткен қызмет пен жақсылық зайиғ 225 һҽм
зор күнҽһарлықтан болып табылады, бҽлки куфр болудың да қаупі бар.

Насихат – ақ кҿңілділік, адал ниетпен берілген кеңес, ҿсиет.
Сахауҽт – жомарттық, кең пейілділік, қайырымдылық.
224
Машруғ – шариғат бойынша дұрыс заңды. М ұнда: малын орынды, үнемді
жұмсау.
225
Зайиғ – ауыс кетушілік. Мұнда: бос, бекер.
222
223
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ҮШІНШІ БАБ
АХЛАҚ, ЯҒНИ АДАМДАРҒА ТИІСТІ-ТИІССІЗ
МІНЕЗДЕР ТУРАСЫНДА
Пенденің кҿңілінде болатын пиғыл екі түрлі-ді. Бірі – кҿркем,
бірі – бұзық сипатты. Аят пен хадисте білдірілген жаман мінездер
алпыс түрлі. Мұның бҽрін бұл кішкене кітапта баян етуге орын
болмайды, бірақ сол алпыс түрлі жаман мінездің шығатын түп асылы
жеті түрлі мінезден десіпті. Біз осы жеті түрлісі турасында ғана
айталық. Бұл жетеудің арабша аттары:
 ҽуелі – куфр209,
 екінші – бидғат,
 үшіншісі – кибр211,
 тҿртіншісі – рия212,
 бесіншісі – хасад213,
 алтыншы – бухл214,
 жетіншісі – исраф215.
Бұларды ахлақ зҽмимҽ216 деп атайды. Осыларға қарсы жақсы
құлық жетпіс сегіз түрлі. Олардың шығатын түп асылы тағы да жеті
түрлі мінезден болса керек. Бұларды ахлақ хамидҽ217 деп атайды:
 ҽуелі, куфрлікке қарсы – иман,
 екіншісі – зидду218 бидғат, яғни бидғатқа қарсы ағмал
самғия219,
 үшінші, рияға қарсы – ихлас220,
 тҿртінші, кибрге қарсы – тауҽдуғ221,

Куфр – дінге сенбеу, дінсіздік.
Бидғат – діннен бҿлек ҿз ойынан шығарған үкім, шариғаттар.
211
Кибр – менмендік, ҿзімшілдік.
212
Рия – мақтану, ҿзін-ҿзі кҿрсету.
213
Хасад – қызғаншақтық, күншілдік.
214
Бухл – сараңдық.
215
Исраф – дүние шашқыштық, ысырапшылық.
216
Ахлақ зҽмимҽ – жағымсыз, ұнамсыз мінез-құлықтар.
217
Ахлақ хамидҽ – мақтаулы, игілікті мінез-құлықтар.
218
Зидду – қарсылық.
219
Ағмал самғия – Құран хадиспен бекітілген амалдар .
220
Ихлас – адалдык, ақ кҿңілділік.
221
Та уҽдуғ – сыпайылық, момындық, шын берілгендік.

Бұл суннатты орнына келтірген кісі сауапта болар, қойған кісі
пайғамбар шапағатынан махрум92 болу деген қаупі бар.
Мустахаб дегеніміз пайғамбарымыз ҽлҽйһис-сҽлҽмның бірде істепбірде істемеген істері, мҽселен, оразалар, нҽфл93 – садақалар рҽуішті.
Бұл мустахабты орнына келтіргендер сауабты болар, келтірмегендер
күнаһлы94 болмас. Мубах дегенімізді істегенге сауаб жоқ, істемегенге
күнҽһ жоқ (асамақ, ішпек, ұйықтамақ рҽуіштілер).
Құдай тағаланың тыйған істерінен: харам дегеніміз
шариғаттың қатты тыйған ісі. Харам деген нҽрсенің харам екендігіне
ешбір шек етуге орын болмас. Харамды істеген кісі отпен азапта қалар,
тіпті харамды харам емес деген кісі кафир болар, істемеген кісі зор
сауабта болар. Бірақ харамды істегендер тоба насух95 қылумен
күнҽлҽрі кешілер. Макруһ тахрими дегенімізді істемеген кісі сауабқа,
істеген кісі азабқа жолығар.
Бірақ бұл макруһ тахримиді адал деумен кафир болмас.
Макруһ танзиһи жаңарақ макруһ, мұны істеумен күнҽлі болмас, бірақ
толық мұсылмандар істемеске жүһд96 етерге керек, мҽселен, намаз
ішінде сҽжде97 орнынан бҿтен жерге қарау, суннат мустахабты қою
рҽуіштілер.
Енді ҽууҽл98 пенделерге міндетті парыз, уҽжиб, суннат,
мұстахабтар турасында айталық. Адам баласының Құдай тағалаға
ететін құлшылықтарының ішінде зор міндетті парыздары бесеу: ҽуелі
– иман болу, екінші – намаз оқу, үшінші – ҽр жылда Рамазан айында
ораза ұстау, тҿртінші – ҽлінен келсе ҽр жыл сайын зекет беру, бесінші
– шамасы келгендер ҿмірінде бір рет хажға бару. Иман турасында
жоғарыда айтып ҿттік, соның үшін енді соңғы тҿрт парыз бен харам
макруһ нҽрселер турасын баян етелік.

209
210
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Махрум – құр алақан қалған.
Нҽфил – сый, сыйлық. Нҽфл намазы бес уақыт намазда н артық сауап табу
үшін оқылады.
94
Күнаһлы – күнҽлі.
95
Тҽ уба насух – шын жүректен ҿкіну, опық жеу.
96
Жүһд – тырысу, күш салу, еңбек ету.
97
Сҽжде, сҽжде – 1. Тҽжім етіп, бас ию. 2. Жайнамаз.
98
Ҽууҽл – бірінші.
92
93
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ӘУЕЛІ НАМАЗ ТУРАСЫНДА
Бізге парыз балиғлыққа99 жеткен соң, яғни бай баласы болса
еркегі 12 жасқа, ҽйелі 9 жасқа, жарлы балаларының еркегі 14 жасқа,
ҽйел 12 жасқа келген соң күн сайын бес уақыт намаз оқымаққа.
Намаздың уақыты:
 ерте намазы – таң атқаннан бастап күн шыққанша,
 ҿғли (бесін) намазы – түс қаңғи (ауа) бастаған
уақыттан бастап кҿлеңке ҽркімнің ҿз кҿлеңкесіндей екі
болғанша,
 екінді намаз – ҿғли (бесін) намазының соңғы
уақытынан бастап күн батқанша,
 ақшам – күн батқаннан бастап күннің қызылы
басылғанша,
 хуфтан намазы – шам жамырағаннан бастап таң
атқанша.
Намаз оқуға даярланғанда ҽуелі дененің, бойдың таза болмағы
керек, таза болмаған кісі ғұсл құйынарға керек.
Ғуслдың100, яғни суға түсудің парызы – үш:
 ҽуелі аузына су алмақ,
 екінші, мұрнына су алмақ,
 үшінші, барша денесін жумақ.
Жҽне суннаты үшеу:
 ҽуелі, екі қолын жумақ,
 екінші, іш дҽретін алмақ,
 үшінші, намаз дҽретінше дҽрет алмақ.
Намаз дҽретінің тҿрт парызы бар:
 бір – бет жумақ, ұзыны маңдайдағы шашынан бастап
иек астына шейін, кҿлденеңі бір құлақ жұмсағынан
екінші құлақ жұмсағына шейін,
 екіншісі – екі қолын жумақ шынтағына шейін,
 үшінші – бастың тҿрт бҿлігінің біріне мҽсх101 қылмақ,
 тҿртінші – екі аяғын жумақ.
Бұл парыздардың бҽрі орнына келмесе де дҽрет дұрыс
болмайды.

Ҽрбір шикі тері, мҽселен, заты харам түлкі, қасқыр болса да
бауыздаумен терісі тұтынуға халал. Мұнан ғайри ҿлексе һҽм болса да
барша тері илеумен адал болады. Жалғыз илеу һҽм бауыздаумен адал
болмайтын махлұқтар – шошқа мен адам терісі. Адам терісі қасиеті
артықшылықтан, шошқа терісі затының таза еместігінен тұтынуға адал
емес.
Тҿртінші, жоғарыда айттық, ішу-жеуден басқа да адамның
пиғылымен істейтін істерінде де харам нҽрселер кҿп деп. Мҽселен, кісі
ҿлтірмек, кісі хақын ҽсіресе жетімдердің хақын жеу керек, ұрлық
керек, зорлық керек, пара керек, ҿсім сипатында болсын зина205 ету
яки таза адамды зинақор деп сҿгу, ғалымдарды, жақсы адамдарды
ҽсіресе ҽйелдерді сҿгу, соғыс уақытында қорқып, қатардан қашу,
біреуді сырттан не беттен ғайбаттау, ата-анадан қарғыс алу – осындай
пиғыл мен істің бҽрі де зор харамдар һҽм күнҽ кҽбира, яғни, зор
күнҽлар деп аталады.
Кҽлҽм шҽрифте сураи Нисада206 ғайри неше сүрелерде де,
ғақаидта207, ғылым кҽлҽмда уҽ ғайри кітаптарда айтылған-дүр. Мұндай
жауыз істерді істегендер ахиретте отпен қатты азапта қалар.
Харамдығына нанбағандар кафир болар һҽм дүниеде де патшалар
хүкімімен208, шариғатпен жаза берілу уҽжиб. Еркек адам ылғи жібек
кимек яки риуҽсыз алтын күміспен ас жемек, намаздан бҿтен
уақыттарда да дүниені, киімді нас тұтыну – бұлар макруһ тахрими
тіпті харам да десіпті. Бірақ жібек киім кию һҽм алтын-күше
нҽрселерден ҽдемі нҽрселер істетіп тағыну ҽйелдерге дұрыс.
Кұдай тағаланың бұл тыйған істерінен кҿрінеді:
 бірінші, кҿңілі жамандық, бұзық, қиянат пиғылдардан
сақтамақ;
 екінші, денені де бұзықтықтан һҽм настықтан
сақтамақ;
 үшінші, Құдай берген дҽулетті тиіссіз нҽрселерге яки
харам нҽрселерге жұмсамай жақсылық орындарға,
зекет, хайырға жұмсамақ міндет һҽм хайырлы екендігі.

Зина, зинақор – некесіз қосылу.
Суреи Ниса – ҽйелдер сүресі, Құранның тҿртінші сүресі .
207
Ғақаид – ақида сҿзінің кҿпше түрі, сенім дегенді білдіреді.
208
Хүкім – үкім.
205

Балиғлық – арабтың «балиғ» сҿзінен – есейген, ер жеткен.
100
Ғұсл – дҽрет алуға қажет су. Ғұсл – дҽрет алу, тазалану.
101
Мҽсх – сылау, сипау.
99
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Бауыздаған малдың жаны шықпай тұрып басын кесіп алу
мҽкруһ һҽм олардың ішінен шыққан баласы біздің имамымыз имам
Ағзам қасында халал емес. Екінші, бауыздалса да халал болмайтын
хайуандар сол, егер ол хайуандар ұлығатын 202 һҽм жыртқыштардан
болса. Мҽселен, ит, түлкі, қарсақ, тышқан тұқымдары, мысық, қасқыр,
жолбарыс, арыстан, пілдей жануарлар жҽне хайуан болсын, құс
болсын ҿлексе, шірік нҽрселер жесе, мҽселен, шошқа, ит, қара құс,
шағаладайлар. Құстың айыр тұмсықты жыртқышы, тырнақты һҽм
қанатымен соғып аң жейтіндері (бүркіт, қаршыға, жағалтай, ителгі,
үкідейлері) харам. Хашараттың 203 яғни жылан, кұрт, құмырсқа, бүрге,
биттейлердің бҽрі де, жалғыз шегірткеден басқасы, харам.
Шегіртке – халал. Осындайлардан басқа қолдағы тҿрт түлік
мал, қырда киік, құлан, қоян, бұғыдай аңдар халал. Құста залалсыз –
үйрек, қаз, аққу, жылқышыдайлар. Суда күллі балық – бҽрі де халал.
Балық пен шегіртке бауыздамай да жеуге дұрыс. Адам қолына
үйренген хайуандардан қашыр мен есек харам һҽм жылқы еті
турасында да қайсыбір имамдар макруһ деседі. Хайбар деген шаһарды
алған күні пайғамбарымыз ҽлҽйһиссҽлҽм жылқы етін жеуге рұқсат
етіпті. Соған қарағанда жылқы етін де халал дейміз.
Үшінші, аң мен құс бауыздамай да халал болатын орындары
осы: ит жүгіртіп, не құс салып, не мылтық, оқ атып, аң аулап жүрген
адамдар, мҽселен, итті қосарда (бисмиллҽһи Аллаһу ҽкбҽр) деп
жіберсе, иесі барғанша ол ит киікті, қоянды, не құсты ҿлтіріп, бірақ
жемей тұрса. Осылайша алдырған қоян, киік халал һҽм жеуге дұрыс.
Мұндай иесі барғанша алған аңның етін жемей тұруға үйренген итті
муғаллям204 дейді. Аң аулауға үйреткен құс, мҽселен, бүркіт,
қаршығадайлар жібергенде ұшып, шақырғанда қолға келсе, мұны да
муғаллям дейді. Осындай құсты да аңға жіберерде (бисмиллҽһи,
Аллаһу ҽкбҽр) деп жіберсе, адам жетіскенше алған аңы ҿліп қалса да,
жеуге халал. Бірақ ол алдырған аң кісі барғанша тірі тұрса, бауыздамай
халал болмайды. Оқпен һҽм мылтықпен атып, барғанша ҿлген аң яки
құс ол мылтықпен оқ (бисмиллҽһи, Аллаһу ҽкбҽр) айтылып атылған
болса – жеуге халал. Бірақ оқтан жараланбай ҿлген құс немесе аң
халал болмайды.
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Ұлығатын – мұнда ұлитын деген мағынада болса керек.
Хашарат – жҽндіктер.
Муғаллҽм – үйретілген.
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Намаз дҽретінің суннаттары – ҽуелі, дҽретті (бисмиллҽһиррахмҽнир-рахим) деп бастамақ, онан соң екі қолын жумақ, аузын
мисуҽкпен102 жумақ, аузына су алмақ, мұрнына су алмақ. Сумен
сақалын араластырмақ, бармақтарын араластырмақ жҽне ҽр денесін
жуғанда үш-үш реттен жумақ, һҽм ҽр денесін ретпен жумақ, басының
баршасына мҽсх қылмақ жҽне дҽрет арасында бҿтен жұмысқа
айналанбай дҽрет қылмақ.
Дҽреттің мустахабтары: ҽр денені жуғанда оң жағынан жуа
бастамақ жҽне мойнын мҽсх қылмақ.
Дҽреттің бұзылатын істері: ҽуелі түзге отыру, денесінің бір
жерінен қан, сары су шықса, түкірікті қызартқан шамаға шейін тіс
қанаса, қан қосылса яки бҿтен құсықты ауыз толғанша құсса,
ұйықтамақ, есі кетпек, жындану, балиғ103 болған кісі намаз ішінде үн
шығарып күлу – осылардан дҽрет бұзылады. Жаңадан алмаққа керек.
Егер намаз уақытын ҿткізбей барып дҽрет алатын жақын жерде су
болмаса, һҽм судың алыстығы бір миль шамасы, яки тҿрт мың
қадамнан жақын болмаса, немесе су болғанда да біртүрлі дертті адам
болып денеге су тигізуден залал болғандай болса немесе суға баратын
жолында адамға залал ететін қорқынышты махлұқ, я жау бар болса,
ғұсл мен дҽрет орнына таяммум104 қағып намаз оқуға болады. Таяммум
дегеніміз сол, бір таза жер жынысына ҽуелі екі қолын ұрып жүзіне
мҽсх етеді, яғни бетін сипайды, екінші рет екі қолын сол жерге жҽне
ұрып, шынтағына шейін сипайды. Бұл таяммумды тозаңы бар таза
киімге соғып таяммум етуге де болады.
Жҽне мҽсіге мҽсх ету дегеніміз дҽретті, мҽселен, таңертең бір
алып, аяғын жуып мҽсі киген соң, сол күн ішінде келесі тҽулікке шейін
жаңадан аяқ жумай-ақ, мҽсі сыртынан мҽсх етумен аяқ дҽретін алғанға
хисаб (есеп) болады. Бұл мҽсіге мҽсх ету дегеніміз қолға су алып үш
бармақ қадары105 мҽсі сыртынан сызық ету, осылайша мҽсіге еткен
мҽсхтың үйінде тұрған мұқим106 кісіге муддаты – сол мҽсіні киген соң
дҽрет бұзылған уақыттан бастап – бір тҽулік, мусафирға107 осы қалыпМисуҽк – тіс тазалағыш.
Балиғ – 99-шы түсіндірмені қараңыз.
104
Таяммум қағу – сумен дҽрет алудың орнына жердегі таза топырақпен бетін,
қолдарын сүрту.
105
Қадар — ҿлшем, мҿлшер, шама.
106
Мұқим – сапарға шықпаған тұрғын.
107
Мусафир – жолаушы.
102
103
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ша — үш тҽулік. Егер мҽсінің үш бармақ шамасынша жыртығы бар
болса, мҽсх оған жарамайды.
Намаз ішінде он екі парыз бар, алтауы – тысқары, алтауы –
ішкері.
Тысқары болған алтауы: ҽуелі, намаз оқуға кірісерден бұрын
денесін тазалау, яғни ғұсл керек, орнында ғұсл етіп дҽрет алу; екінші,
киімін һҽм намаз оқитын орнын нҽжістен пҽк ету; үшінші, ұят
жерлерді ашық қоймай, жауып оқымақ, еркек болса, тізесі мен
кіндігінің екі арасын, ҽйел болса беті мен екі қолы, екі аяғынан
басқасының бҽрін жабу керек. Осы ғаурат108 деп, яғни жасырылатын
жер деп, аталған денелердің тҿрттен бірі жабылмаса да намаз дұрыс
болмайды. Тҿртінші, намазды уақытымен оқымақ. Бесінші, бетін
кұбылаға қойып оқымақ. Алтыншы, намазға ниет ету.
Ішкері болған алты парыздың бірі – такбир тахрими109, яғни
«Аллаһу ҽкбҽр» деп намазға кірісу; екіншісі – қиям110, яғни намаздың
ҽрбір ракағатында111 бір рет аяқ үстіне тұру; үшіншісі – қирағат112
яғни, намаз ішінде Құран сүрелерін оқу; тҿртінші – рукуғ113, яғни
басын, денесін иіп, екі алдымен тізеге сүйену; бесінші – сҽжде114, яғни
басын жайнамаз үстіне жүзін тҿмен салмақ; алтыншы – ақырғы отыру,
әттәхият115 оқитын шамаға шейін. Бұл он екі парыздың бірі орнына
келмесе де намаз дұрыс болмайды.
Намаздың уҽжибтері – он екі.
Бірінші, «Ҽлхамды»116 дұрыстап оқымақ;
екінші, бұл «Ҽлхамдыға» ҽуелгі екі ракағатта бір сүре немесе
үш қысқа аят қосу;
үшінші, намаздың ретін орнына келтіру, яғни, ҽуелі қиям,
екінші – рукуғ, сонан соң сҽжде рҽуіштілерді бұрын істейтінін бұрын
істеп, соң оқылатынын соң оқымақ;
тҿртінші, тҿрт ракағат, я үш ракағат намаздарда ортасындағы
әт-тәхиятқа отыру;
Ғаурат – ұятты жерлер.
Такбир – 1. мақтау, мадақтау, 2. «(Аллаһу ҽкбҽр)» – Алла ұлы сҿздерін айту.
110
Қиям – түрегелу, тік тұру.
111
Ракағат – намаздың бір бҿлімі.
112
Қирағат – оқу.
113
Рукуғ – тізе бүгу, тҽжім ету.
114
Сҽжде – 97-ші түсініктемені қараңыз.
115
Ҽттҽхият – намазда оқылатын дұға,
116
Ал-хамду, ҽлхам – Құранның бірінші «Ҽл-Фатиха» (ашушы, бастаушы)
сүресі.
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БЕСІНШІ,
ХАРАМ, МАКРУҺ198 ТУРАСЫНДА
Жоғарыда ағмал заһир дегеннің мағынасын түсіндірген
орында айтып едік, «Құдай тағала пенделерге екі жол кҿрсетті, бірі –
бұйырған жол, бірі – тыйған жол» – деп. Парыз, уҽжиб, суннат,
мұстахабтар – Құдай тағаланың бұйырған һҽм сүйетін істері. Енді
Құдай тағаланың тыйған істері турасында, яғни, харам, макруһ
дегендер турасында айталық.
Харам, макруһ нҽрселер адамның пиғылында да, кҿрсетіп
денемен істейтін істерінде де, жейтін, ішетін тамақтарында да кҿп.
Бҽрін бұл кішкене кітапта баян етуге орын жоқ. Ішетін, жейтін,
тұтынатын нҽрселер ішінде ҽуелі адамды мас ететін хамр 199 яғни арақ,
кҿкнҽр, апиындай (опиум) нҽрселер харам. Хатта жеуге халал200
тамақты да мас болғанша немесе қалпынан артық, құсқанша жесе, бұл
да харам. Лҽкин ҽлгі кҿкнҽрдай нҽрселер болса да ауруларға дҽрі
сипатында зҽруриліктен берілсе, харам болмас.
Ҽрбір нҽжіс нҽрселер, яғни, адамның, хайуанның бойынан
шыққан кіші жарақтағы һҽм ұлы жарақтағы қою-сұйық нҽжістер һҽм
бауыздаудан шыққан қан рҽуіштілер – харам. Бауыздалмай ҿлген
малдың еті һҽм ҽрбір ҿлексе – харам.
Бауыздаудың шарты – ҿтетін пышақпен (бисмиллҽһи, Аллаһу
ҽкбҽр) деп, жұтқыншақтың арт жағынан орып жіберіп бауыздамақ.
(Бисмиллҽһи Аллаһу ҽкбҽр) айтылмай бауыздалса да халал болмайды.
Мұнан соң малды бауыздап, қашан жаны шыққанша бҿтен сҿз сҿйлеу
макруһ десіпті. Кітаби (ҽһли кітҽб) кҽфірлердің де бауыздауы халал,
егер (бисмиллҽһи Аллаһу ҽкбҽр) деп қай тілмен де болса айтсалар.
Үйде еркек кісі болмай, мал союға мұқтаж болса, қатын да һҽм
балиғлыққа жетпеген бала бауыздауға болады. (Бисмиллҽһи, Аллаһу
ҽкбҽр-ды) айтып зауда201 зарури болса пышақ табылмаған орында
қамыс я тастың ҿткір қырымен бауыздау да дұрыс.
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Харам – күнҽ болатын, тыйым салынған іс-ҽрекеттер. Макруһ –
кҿрінішті пиғыл.
199
Хамр – арақ, шарап.
200
Халал – адал, рұқсат етілген, заңды.
201
Зауда – адал мұнда: ҿте Зауда , зарури болса – ҿте зҽру қажет болса.
198
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жек

ым, егер ҽмірің болса, сенің ризалығын үшін ҿзімді де құрбан етер
едім», – деп. Мұнан соң дүние сҿзін сҿйлеместен бұрын тез екі ракағат
нҽфил195 намаз оқу керек, ҽр екі ракағатта бір рет «Ҽлхамду» һҽм он
рет «Құль хүуҽллаһу» сүресін оқуы керек.
Парыз, уҽжиб, суннат, мұстахабтар жалғыз жоғарыда айтылған
иман, намаз, руза, зекет, хажда ғана емес, мұнан ғайри орындарда да
кҿп. Оның үшін адамзатқа тиісті жақсылық істердің бҽрі де қайсысы
уҽжиб, қайсысы парыз, қайсысы суннат, қайсысы мұстахаб болса
керек. Бұлардың бҽрін бір кітапқа жинамаққа мүмкін де емес Һҽм бұл
кішкене кітапта орын да жоқ.
Мҽселен, патшалардың жарлығын орнына келтіру, һҽм атаананы құрмет ету – қай кітапта парыз, қайсысында уҽжиб һҽм олардың
қызметінде болмақ, ата-ана, қатын-балаға халалдан нафақа196 тауып
бермек, ҽлімдерге, жасы, жолы үлкен ұлыларға тҿменшілік ету,
бҿтендерді үйрету үшін оқу оқып, ғылым үйрену, құрбан шалу, пітірсадақасын беру, пақыр ағайындарға һҽм кҿршілерге қарасу – бұлар
уҽжиб. Сырқаулардың кҿңілін сұрамақ, жасы үлкен һҽм білімі артық
ғалымдарға арнайы сҽлем үшін бару һҽм насихат сҿздерін тыңдау,
шақырғанға қонаққа бару, жолаушыға меймандос болу, ҽркіммен
жұмсақ, жылы шыраймен һҽм кҿңілге тимей сҿйлесу – бұлар суннат,
яғни пайғамбарымыздың ҽдет еткен істері һҽм мінездері. Осы құлықта
болған кісілерге пайғамбарымыз дүние ахыретте шапағатшы болар (уә
Аллаһу ә`лям)197.

бесінші, ҽр отырыста әт-тәхият оқымақ;
алтыншы, қирағатты намаздың ҽуелгі екі ракағатында оқу;
жетінші, үтір намазында дұға Құнут117 яғни Аллаһуммә әнә
нәстәғинук-ты118 оқымақ. Бұл дұғаны білмегендер бҿтен бір білген
дұғасын оқыса да болады;
сегізінші, екі ғид (айт) намаздарының такбирлері;
тоғызыншы, имам болған кісінің намаз ішінде ҽшкере
дауыстап оқитындарын дауыстап оқуы;
оныншы, жасырын оқитын орындарды жасырын оқуы;
он бірінші, тағдилүл-ҽркан119 яғни қиямды, рукуғты, сҽждені
орнына келтіру, асығып бірін біріне қосып жібермейінше;
он екінші, сҽлем бермек. Осы уҽжибтерді біле, кҿре орнына
келтірмеген кісі күнҽлі болар, бірақ намазы дұрыс.
Егер хатадан120 қалдырса, күнҽлі емес.
Жаңылған үшін сҽжде соғу керек. Сҽжде соғу дегеніміз
намаздың ақырғы отырысында әттәхият-ты «абдуһу уә расулуһу»-ға
шейін ғана оқып, екі жаққа сҽлем беріп, сонан соң қайта отырып
ҽттҽхиятты басынан аяғына шейін, яғни, салауаттарымен121 бірге оқып,
екі жаққа сҽлем беріп, намазды тамам ету. Бірақ алдында имам бар
болса, ҽуелгі ретте бір жағына ғана сҽлем беріп сҽжде соғылады.
Намаздың суннаттарі жиырма бес.
Ҽуелі намазға кіріскенде екі бармақты жоғары кҿтеріп екі
құлағының жұмсағына шейін апармақ, екінші, оң қолын сол қолының
үстіне салып кіндік астына қоймақ; үшінші, сҽнҽ122, яғни «субхан»-ды
оқымақ; тҿртінші, «Ҽлхамды»-дан бұрын (ҽғузү биллҽһи минҽшшҽйтанир-ражим)123; бесінші, мұнан соң бисмиллҽһир-рахмҽнир-рахим
деп оқымақ, бұл үшеуін де жасырын, дауыстамай оқу тиісті; алтыншы,
үш я тҿрт ракағатты намаздардан соңғы екі ракағатында «ҽлхамды»
оқымақ; жетінші, «ҽлхамды» оқып болған соң, жасырын «ҽмин» демек;
сегізінші, рукуғ сҽжде араларында такбир124, яғни «Аллаһу ҽкбҽр» деп
Дұға Қунут – уитр намазында оқылатын торығу, ашыну дұғасы.
(Аллаһуммҽ ҽнҽ нҽстҽғинук) – «О, Алла біз саған кҿмек сұрап
жалбарынамыз».
119
Тағдилул-ҽркҽн – намаз ішіндегі амалдарды ҿз тҽртібімен орындау.
120
Хата – қате.
121
Салауат– Намазда пайғамбарға бата беру.
122
Сунна — Мұхаммед пайғамбардың іс-ҽрекеттері мен ҿсиеттері.
123
(ҽғузу биллҽһи минҽш-шҽйтанир-ражим) – Аллаға таспен атып қуаланған
(қарғыс атқан) шайтаннан сақтай кҿр деп жалбарынамын.
124
Такбир – 109-шы түсініктемені қараңыз.
117
118

Нҽфил намаз – қосымша намаз. 93-түсініктемені қараңыз.
Халалдан нафақа табу – адал мал табу.
197
(Уҽллаһу ҽғлям) – Алла жақсы біледі немесе бір Аллаға мҽлім.
195
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айтпақ. Имам бұл такбирді ҽшкере125 айтады, ұйығандар жасырын
айтады.
Тоғызыншы, рукуғ қылғанда екі тізесіне таянбақ, екі қолтығын
қуыс етіп; оныншы, рукуғта арқасын тегіс түзеп тұрмақ; он бірінші,
рукуғта үш рет (субханә раббиял-`азым)126 деп айту; он екінші,
рукуғтан бас кҿтергенде жалғыз оқыған, яки имам болған кісі болса
(сәми` Аллаһу лиман хамидәһ)127 демек, имамға ұйығандарға128
(раббәнә ләкәл-хамду)129 демек; он үшінші, бұл раббәнә ләкәл-хамду ны кҽміл рукуғтан130 тұрып, тура тұрған соң айтпақ.
Он тҿртінші, сҽждеге барғанда екі қолынан бұрын тізесіне
шҿгу; он бесінші, онан соң екі қолын жерге қою, қол аяқтарының
бармақтарын құбыла тарапына жіберіп һҽм сҽждеден орын жетсе, екі
қолтығын ашық тұтып қарны мен жердің арасында қуыс қалдырмақ;
он алтыншы, екі қолдың арасына сҽжде ету, екі бас бармағын құлақ
жағына қаратып жатқызып; он жетінші, сҽжде қылғанда ҽуелі
маңдайдан бұрын мұрнын жерге қоймақ; он сегізінші, сҽждеге үш
рет (субханә раббиял-әғля)131 деп тасбих ету132; он тоғызыншы,
сҽждеден тұрған соң, жерге отырмай һҽм қолдарыменен жер тіремей
тұрмақ; жиырмасыншы, «ҽттҽхиятқа» отырғанда оң аяқты шаншып,
сол аяқты тҿсеп, үстіне отырмақ; жиырма бірінші, «ҽттҽхиятқа»
отырғанда екі қолын екі санының үстіне салып бармақтарының арасын
ашық етіп отырмақ; жиырма екінші, ақырғы отырыста, «ҽттҽхият»
соңынан пайғамбарымызға салауат133 оқымақ (Аллаһуммә салли `аля
Мухаммәдин уә `аля али Мухаммәд...) ахырына шейін; жиырма үшінші,
бұл салауат соңында ҿзінің білген тілек дұғаларын оқымақ; жиырма
тҿртінші, имам болған кісі оңға, солға сҽлем бергенде оң жақ, сол
жақтағы кісілерді һҽм екі иініндегі ҽр не істеген істеріңді жазып
отырушы, қарауылшы періштелерді кҿңілге алып сҽлем бермек,
жалғыз оқыған кісі тек періштелерді кҿңілге алар; жиырма бесінші,
оңға-солға сҽлем бергенде мойнының ақтығы кҿрінетін шамаға шейін
мойынды бұрмақ. Бұл суннаттардың қайсы біреуі табылмаса да намаз
Ҽшкере айту — дауыстап, естіртіп айту.
(Субханҽ раббиял-азым) –ұлы Құдайым нұқсандардан пҽк (даңқы артсын).
127
(Сҽмиғаллаһу лимҽн хамидҽһу) – Алла ҿзін дҽріптегендерді естиді.
128
Ұйығандар – тыңдағандар.
129
(Раббҽнҽ лҽкҽл-хамд) –Құдайымыз мақтау (даңқ) саған.
130
Камил рукуғ – тізені толық бүгіп отыру.
131
(Субханҽ раббиял-ҽғля) – ең жоғары мҽртебелі Құдайымдың даңқы артсын.
132
Тасбих ету – 38-ші түсініктемені қараңыз.
133
Салауат– 121-ші түсініктемені қараңыз.
125
126
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Ибраһим пайғамбар қабыл етті, тұрды, баласының қол-аяғын
байлады, жүзін тҿмен салды, бірақ пышақпен Исмағилдың мойнына
тартып қалғанда пышақ батпады. Ибраһим қатуланып жҽне тартты
жҽне батпады. Үшіншіде бар күшін салып тартып еді, сонда да кеспеді.
Ибраһим ашуланып пышақты лақтырып тастаған сағатында Құдай
тағаладан үн келді (уә нәдәйнәһу ән я Ибраһим қад саддәқтәр-руъйа)
яғни, «ей, Ибраһим түсіңді расқа шығардың. Сен сҿзіңе жеткен соң, біз
һҽм саған сый жібердік (қаулуһу тағала) Тағаланың сҿзі: (иннә кәзәликә
нәжзил-мухсинина) «ал, бұл қошқарды құрбан ет балаңа амандық
бердік» (уә фәддәйнәһу би-зибхин азымин) деп. Сол уақытта Жҽбраил
«Аллаһу ҽкбҽр» деді, һҽм бір қой келтірді. Мұны кҿріп Ибраһим (ля
илҽһҽ иллаллаһу уҽллаһу ҽкбҽр) деді. Исмағил: «(Аллаһу ҽкбҽр уҽ
лиллҽһил-хамду)», – деді. Соның үшін Құрбан айты күндерінде бұл
такбирды айтушылардың күнҽсін Құдай тағала жарылқар деген.
Құрбан шалу ҽрбір үй иесі, мүлік иесі адамдарға уҽжиб.
Мҽселен, ер мен қатын, ата мен баланың нисабқа192 жетерлік бҿлек
малдары болса, оларға да ҿз алдына құрбан шалу уҽжиб. Құрбанды
шалу рҽсімі ҽркімге белгілі-ді. Бір кісіге бір жасқа толған бір қой
союмен, сиырдың толық екі жасқа, яғни 24 айға толған, һҽм түйенің
бес жасқа толғанын жеті кісінің құрбаны үшін союмен уҽжиб
мойнынан түседі. Құрбан етін үш бҿліп бір пҽресін ҿзі жеп, бір пҽресін
кҿршілерін шақырып сыйлап, бір пҽресін бейшараларға үлестіру
мұстахаб. Лҽкин, ол етті ешкімге бермей ҿзі үйі-жамағаттарымен жесе
де дұрыс десіпті. Артығырағы пақырларды, кҿршілерді махрум
қоймағандық болса керек. Құрбанға даярлаған мал аурулы, ақсақ болса
жарамайды, Кҿруге қораш болуы һҽм дұрыс емес. Малды жығып,
аяғын байлаған соң (ҽғузу биллҽһи минҽш-шҽйтанир-ражим,
бисмиллҽһир-рахманир-рахим) айтып, осы дұғаны оқырға керек:
(Аллаһуммә һәзә минкә уә иләйкә иннә саляти уә нусуки уә
махяя уә мәмәти лилляһи раббил-аләминә ля шәрикә ләкә уә бизәликә
умирту уә әнә әууәлул-муслимина Аллаһуммә тақаббәл хәзиһилудхиятә)193 пҽлен-пҽлен ұғылынан, (бисмилляһи, Аллаһу ҽкбҽр) деп,
бауыздап һҽм ішінен айтарға керек:
«Алла, бұл құрбандықты біз бейшара пендеңнен қабыл ет.
Алла, Ибраһим халилыңнан194 қабыл еткеніңдей қабыл ет. Ей, ҚұдайНисаб – белгілі малдың, ақшаның мҿлшері.
(Аллаһуммҽ һҽзҽ минкҽ...) – Ей, Құдайым, бұл сенен...
194
Халил – сүйікті, ең жақсы кҿретін, дос.
192
193
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Шайтан бҿтен нандырарлық сҿз таппаған соң, ақырында:
– Сені Құдай разылығы үшін құрбан етуге барады, – деді.
Исмағил айтты:
– Егер Құдай разылығы үшін болса бір жаным түгіл жүз жаным
болса да ҿлмекке разымын.
Мұнан тауы қайтып Ібіліс Исмағилдың шешесі Ажарға келді,
катынды азғыру оңайырақ болушы еді ғой деп. Ажар да Ібілістің
«балаңды ҿлтіруге алып кетті» дегеніне нанбаған соң, бұған да
Ибраһим Құдай разылығы үшін Исмағилды құрбан етуге алып барады
деді.
Ажар да айтты: – Егер Құдай разылығы үшін болса жҽне жүз
баламды шалуына разымын», – деп.
Шайтан қапа болып қайтып Исмағилға келіп жҽне азғырып
қарап еді, Исмағил атасына дауыстады:
– Мынау бір адам жоқ сҿздерді айтып тынышымды кетіре
береді? – деп. Ибраһим айтты:
– Ол адам сипатындағы шайтан. Егер қасыңа жақындаса таспен
ат.
Соның үшін ол жерлерде осы қалыпша тас ату бұл уақытқа
қажыларға мирас болып қалды. Мұнан соң Ибраһим тау басына
жетісіп отырып, пышақты тасқа ұрды һҽм айтты:
– Ей, балам, сені түсімде бауыздап жүр екенмін.
Исмағил айтты:
– Ей, ата, Құдайдың бұйрығы нешік болса, солай қыл. Сен Құдай
разылығы үшін ұғылдан191 кешсең, мен де жанымнан кештім.
Досыңа берген уағдаңды орнына келтір, – деді.
Ибраһим жылай айтты:
– Ей, ұғлым, нешік сабыр етейін? Исмағил айтты:
– (Инша Аллаһ) Құдай тағала мені сабыр иелерінен еткей. Енді,
ей, ата, тұр, кешке қалма, саған үш ҿсиетім бар: ҽуелі,
қолымды қатты байла, жан ашуымен ұрынсам қаным сізге
тимесін; екінші, бауыздарда жүзімді тҿмен қарат, бетіме кҿзің
түсіп һҽм аталық мейірің түсіп, бауыздарға келгенде қолың
тітіремесін; үшінші, анама сҽлем айт һҽм қайда қара шашты
жігіт кҿрсең, мені жадыңа түсіріп дұға қыл», – деді.
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Ұғыл – ұл.
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мойнынан түседі, бірақ суннатты қалдырудан ақыретте сілте134 болар.
Намаздың мұстахабтары – сегіз: ҽуел, (хайа `аляс-саләһ-ты)135
айтқан заманда намазға тұрмақ; екінші, (қад қамәтис- саләһты)136
айтқанда намазға ниет ете бастамақ; үшінші, такбирдың аяғында
(Аллаһу ҽкбҽр) деген заманда құлақ қағу үшін қолын жеңінен
шығармақ; тҿртінші, намаз ішінде аяқ үстінде тұрған уақыттарда
сҽжде ететін орынға қарап тұрмақ; бесінші, рукуғ уақытында екі аяғы
жағына қарап тұрмақ, алтыншы, қиямда тұрғанда екі аяғының арасын
тҿрт бармақ қалдырып ашып тұрмақ; жетінші, сҽжде уақытында
мұрын жағына қарамақ; сегізінші, «ҽттҽхиятқа» отырғанда киімінің
етегіне қарап отырмақ. Бұл мұстахабтарды орнына келтіргендерге
сауап бар, орнына келтірмегендер күнҽлі болмас.
Намазды бұзатын он тҿрт түрлі іс бар: ҽуелі, намаз уақытында
ғузірсіз137 тамақ қырып қақырынбақ; екінші, түшкірген кісіге намазда
тұрып (ярхамукәлла)138 деп жауап бермек; үшінші, имамнан басқа
біреудің жаңылған жерін намаз ішінде тұрып айтып жібермек;
тҿртінші, біреу намаз үстінде тұрған кісіге: «Құдайдан бҿтен құдай
бар ма?» – деп сұраса да (лә иләһә илләЛлаһ)139 деп те жауап қайыру
дұрыс емес, бірақ ҿзінің намазда тұрғанын білдіру ниетпен айтса намаз
бұзылмайды; бесінші, намазда ғаурат деп аталған денелердің тҿрттен
бірі ашылып тұрса; алтыншы, намазда тұрып бір нҽрсе ойына түсіп
жыламақ, бірақ ұжмақ-тамұқты ойлап жылаудан бұзылмайды;
жетінші, қолы не тілімен біреудің сҽлеміне сҽлем қайтармақ; сегізінші,
намазды балиғ болғаннан бері қарай қалдырмай оқып келе жатқан
адамның (сахибут-тартиб) бір уақытта қалған намазы есіне түссе, ол
оқып тұрған намаз бұзылады, ҽуелі ол еске түскен қазаны ҿтеп140,
сонан соң уақытындағы намазды ҿтемек керек; тоғызыншы, намазда
тұрып кебіс, мҽсі шешу рҽуішті істер; оныншы, сҿйлеу; он бірінші,
тамақ жеу; он екінші, тамақ ішу; он үшінші, қарқылдап күлу; он
тҿртінші, есінен тану. Бұл істердің қайсысы да болса істелген болса,
намазды қайта оқу уҽжиб.

Сілте болар – күнҽ болар.
(Хайа ғалҽс-салҽҽһ) – намаз оқуға асығыңдар (намазға шақыру).
136
(Қад қамҽтис-салҽҽһ) – намаз уақыты келді.
137
Ғузр – кешірім, рұқсат сұрау.
138
(Ярхамукалла) – саған Алланың рақымы түссін.
139
(Ля илҽһҽ иллаллаһ) – Алладан басқа Құдай жоқ.
140
Қазаны ҿтеу – ҿз уақытында оқылмай, ұмыт калған намазды оқу.
134
135
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Намаз ішінде істелетін істердің он түрлі макруһы бар. Ҽуел,
«ҽттҽхиятқа» отырғанда тҿрт қырланып отыру, яғни екі аяғын астына
басып отыру; екінші, намаз ішіндегі аят, тасбихтерді бармақпен санау;
үшінші, сҽждеде екі білектерін жерге тҿсеу; тҿртінші, кҿзімен шетке
қарау; бесінші, ғузірсіз кҿзін жұму; алтыншы, сҽжде ететін жерден уақ
тастар алып айналдырмақ, егер ол тастан сҽжде етуге қиын болардай
болса бір рет айналдырып жіберуге болады; жетінші, шалманың
шетіне ғузірсіз сҽжде қылмақ; сегізінші, намазда керіліп-созылмақ;
тоғызыншы, уысын аузына баспай есінемек; оныншы, киімінен немесе
денесімен, я шашы, я тілімен ойнамақ, қатарда орын бола тұрып
намазды артқы жақта жалғыз оқымақ.
Бес уақыт намаз былай оқылады. Намаз оқу алдында денеңізді,
киіміңізді, жайнамазыңызды жоғарыда айтылған қалыпша тазалап,
намаз оқитын жерге келіп немесе мҽсжидке141 келіп жүзіңізді құбылаға
қойып (ҽғузү билляһи минҽш-шҽйтанир-рҽжим бисмиллҽһиррахманир-рахим) деп бастап ниет айтасыз, ерте намазы болса, ҽуелі екі
ракағат суннат оқылады.
«Ниетті Аллаға ниет қылдым ерте намазының екі ракағат
суннатын ҿтемекке, жүзім жҿнелдірдім құбыла жағына (халисан
лиллҽһи тағала, Аллаһу ҽкбҽр)»142 деп құлақ қағасыз. Мұнан соң
қолдарыңызды кіндік астына құсырынып (субханәкәллаһуммә уә
бихамдикә тәбәракәсмукә уә таалә жәддукә уә лә иләһә ғайрукә)143 деп
оқисыз.
Мұның соңында жҽне (әғузү билляһи минәш-шәйтанир-рәжим
бисмилләһир-рахманир-рахим)144-ды айтып, сурат «Ҽлхамды»145 оқып,
оның артынан бір сүре қосасыз. Ҽл-хамду мен намазда оқылатын
бірнеше қысқа сүрелер мағынасымен бұл кітаптың аяқ жағында бҿлек
жазылды, сонан қарап кҿресіз. Сүрені оқып бола салысымен (Аллаһу
ҽкбҽр) деп, рукуғқа барасыз.

Мҽсжид – мешіт.
(Халисан лилляһи тағала, Аллаһу ҽкбҽр) – Алла тағалаға адал ниетпен
беріле отырып, Алла ұлы!
143
(Субханҽк Аллаһуммҽ) – О, Аллам, атақ-даңқың арта берсін, даңқыңмен
есіміңнің қадірі артсын, мҽртебең биіктесін, сенен бҿтен құдай жо қ.
144
(Ҽғузу биллҽһи...) – Аллаға қарғыс атқан шайтаннан құтқара кҿр деп
жалбарынамын, қайыр-рақымы мол Аллаға!
145
Ҽлхамды – 116-шы түсініктемені қараңыз.
141
142
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Соның үшін бұл қысқа кітапта Қағбаға барған соң қалайынша
хаж ету турасын жазбадық. Барам деп талап еткен кісі барудан бұрын
немесе жол үстінде, я болмаса, Мекке шаһарының ҿз ішінде болса хаж
етудің мҽнісін сұрап-білмек қиын емес. Бірақ білмекке керек хаж
уақыты – құрбан шалатын уақыт һҽм құрбанның ҿзінде хажылар
Мекке шаһарында шалады. Сол себепті ҽркім хажға барамын деп талап
етсе, күн бұрын Мекке мен тұрған жерін шамалап құрбан уақытынан
кейін қалмай жетісуге190 тырысуға керек. Екінші Кағбатуллаға тауҽф
етуге барған адамдарға лайық, бұл арыз тауҽфтан ғайри жҽне
пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллҽллаһу ҽлҽйһи уҽ сҽллҽмның
һҽм шаһариярларымен сахабаларының да қабір шҽрифтеріне зиярат
ету. Пайғамбарымыз қабіріне зиярат ету хаждың парыз уҽжибіне
қосылмаса да барған хажылардың ҿз басына айра басқа бір сауапты
суннат десіпті. Пайғамбарымыз қабірі Мҽдина шаһарында, Меккеден
түйе жүрісімен жеті күндік жол болса керек.
Мұсылмандарға жыл сайын зу-л-хижжа айының оныншы
күнінде, яғни оразадан екі ай он күн ҿткен соң, құрбан шалу уҽжиб.
Кұрбан шалуда Ибраһим пайғамбар уақытынан бері мирас болды.
Қисас-ул-ҽнбия кітабында айтылынады: бір күн Құдай тҽбарак уҽ
тағала Ибраһим пайғамбарға түсінде аян берді: «я, Ибраһим, құрбан
қыл» деп. Ибраһим тұрып жүз түйе құрбан қылды. Екінші күн жҽне
аян берді: «Я, Ибраһим, құрбан қыл» деп, Ибраһим тұрып жүз ҿгіз
құрбан қылды. Үшінші күн жҽне аян болды: «Я, Ибраһим, құрбан қыл»
деп. Ибраһим: «Я, Құдайым, нені құрбан қылайын», – деді. Құдай
тағаладан аян болды: «Бізден бҿтен сүйікті не жандығың болса, соны
құрбан ет» деп. Ибраһим білді ол сүйікті баласы Исмағилға ишарат
еткенін, һҽм тұрып Ажар атты Исмағилдың анасына айтты:
– Бір құрметті достым Исмағилды қонаққа шақырыпты, шашын,
басын жу, һҽм таза киіндір, – деп.
Осылайынша ҽдемі киіндіріп, таза жуындырып болған соң
Ибраһим Исмағилды қасына ертіп жҽне бір арқан, бір пышақ алып,
тауға қарай жүрді. Мұны кҿріп Ібіліс шайтанның сабыр-қарары қалмай
Исмағилға келіп азғыра бастады:
– Атаң қолына арқан мен пышақ не үшін алды? Сені ҿлтіруге
алып барады. Исмағил айтты:
– Ей, ақымак, еш уақыт есі бүтін ата жазықсыз ҿз баласын ҿлтіре
ме?
190

Жетісуге – жетуге.
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Кҽлҽм шҽрифте былайынша айтылған (раббәнә уәбъас фиһим
расулян йатлю әләйһим айатика уә йуғаллимуһумул-китәбә) уҽ тағала
азалы құдіретінде біздің пайғамбарымыз Мұхаммед ҽлҽйһис-сҽлҽмды
Ибраһим нҽсілінен һҽм оның баласы Исмағил нҽсілінен шығарды.
Мұнан соң Құдай тағала бұйырды: «ей, Ибраһим, бұл салған Қағбаға
хаж етуге халықты шақыр» – деп. Ибраһим айтты: «Құдая, мен жаңғыз
бейшарамын, менің шақырған дауысым қанша халыққа естілер?»
Жарлық келді: «Шақырмақ – сенен, есіттірмек – менен», – деп.
Мұнан соң Ибраһим Құрайшу тауына шығып (әйуһән-нәс инналлаһә
тағала бәнә ләкум бәйтән уә әмәракум ән тәхажжуһ фахажжуһ) деп
дауыстады. Мағынасы: «ей, адамдар, сіздерге Құдай тағала үй бина
қылдырды һҽм ол үйге хаж қылмаққа ҽмір етті, келіңіз, хаж
қылыңыздар».
Бұл дауыс Құдай тағаланың бұйрығыменен жамиғ 188 халыққа
түгел, хатта сол замандағы адамдардың болашақ замандағы ҿсіпҿнетін нҽсіл, несіптеріне шейін естіліп, һҽм бұлардың бҽрі де жауап
берді: (ләббәйкә ләббәйкә ля шәрикә ләкә ләббәйкә иннәлхамдә уәнниғмәтә ләкә уәл-мулкә ля шәрикә ләкә) яғни «Ей, серігің, теңдесің жоқ
Құдайым, қайым189 қылармын сенің қызметіңді, қайым қылармын
сенің қызметіңді, ей, серігің жоқ Құдайым мақтау да, дҽулет те, мүлік
те бір саған лайық» деген мағынада. Ғұламалар айтысыпты, сол
уақытта Ибраһим пайғамбарға «лҽббҽйкҽ» деп жауап берген
адамдардың ҿзі, яки болашақ адамдардың жаны уақытында хажға
бармай қалмас, жауап бермегендер бара алмас» – деп.
Хаж парыз болады хисабқа малы жеткен, һҽм хажға барып
қайтқанша үй-жамағаттарының күн кҿрер ауқаты бар адамдарға, һҽм
парыз емес ұзақ жолды кҿтере алмайтын ауруларға, сатынды құлдарға
немесе хаж жолында қатерлі жау, залымдар бар болса, не болмаса
қатерлі дариялар болса да. Бірақ Жейһун мен бір қаладай сулар
дарияға қосылмайды. Қағбатуллаға барып тҽуҽп ету күндегілік я
болмаса жыл сайын міндетті амал емес, шамасы келген адам ҿмірінде
бір рет барып қайтса, мойнынан парыз кҽміл түседі.

Рукуғта тұрғанда үштен кем емес (Субханҽ раббияль-азым)146
деп тасбих айтасыз. Мұнан соң (самиғаллаһу лимән хамидә)147 деп,
рукуғтан тұрып, бір рет тасбих айтқан соң шамалы тоқтаңқырап жҽне
(Аллаһу ҽкбҽр) деп сҽждеге барасыз. Сҽждеге үш рет (субханә раббиялағля)148 жҽне басты кҿтеріп біраз отырып, (Аллаһу ҽкбҽр) деп жҽне
сҽждеге барып, ҽлгі қалыпша үш рет тасбих айтасыз. Мұның соңында
(Аллаһу ҽкбҽр) деп, «түрегеліп» қол құсырып қиямға тұрып жҽне
(бисмиләһир-рахманир-рахим деп, «ҽлхамды» оқып, бір сүре қосып
жҽне рукуғқа сҽждеге ҽлгі қалыпша барып болған соң, «Ҽттҽхиятқа»
отырасыз.
«Ҽттҽхият» дұғасы осы (әттәхияту лилляһи уәс-салауәту уәттаййибату әс-сәләмү әләйкә әйуһән-нәбийу уә рахматуллаһи уә
бәракәтуһу, әс-сәләму әләйнә уә алә ибәдил-ләһис-салихин әшһәду ән лә
иләһә илләлла уә әшһәду әннә Мухаммәдән абдуһу уә расулуһу.
Аллаһуммә салли алә Мухаммәдин уә алә али Мухаммәд кәмә салләйтә
алә Ибраһимә уә алә әли Ибраһим иннәкә хамидун мәжид, әллаһуммә
бәрик алә Мухаммәдин уә алә әли Мухаммәдин кәмә бәрактә алә
Ибраһимә уә алә әли Ибраһим иннәкә хамидун мәжид)149.
Мұны оқыған соң екі жаққа (әс-сәләму аләйкум уә
рахмәтуллаһ) деп сҽлем бересіз. Мұның соңында қамат түсіріп,
қаматтан соң «Аллаға ниет қылдым ерте намазының екі ракағат
парызын ҿтемекке, жүзім жҿнелдірдім құбыла жағына (Халисҽн
лиллҽһи тағалҽ, Аллаһу ҽкбҽр) деп, манағы суннат қалпынша екі
ракағат намаз оқырсыз. Бірақ ҿзіңіз біреуге имам болсаңыз, «Ҽлхамду»
мен Құран сүресін ҽшкере150 дауыстап оқисыз. Егер біреуге ұйып
тұрсаңыз, ішіңізден намазға ниет етіп, һҽм «Субханҽкты» оқып
«ҼлҺамды» һҽм сүрені оқымай, имам оқығанын тыңдап тік тұрасыз.
Имам рукуғқа сҽждеге барғанда рукуғқа сҽждеге бірге барып,
ішіңізден тасбихтарын айтып, «Ҽттҽхиятқа» отырғанда «ҽттҽхиятты»
һҽм хафия151 оқып, имам сҽлем берген соң бірге сҽлем берерге керек.
Ҽуелі намазының тҿрт ракағат суннаты, тҿрт ракағат парызы
һҽм парыз артынан жҽне екі ракағат суннаты бар. Бұлардың һҽм ниеті,
қиямы, рукуғы, сҽждасы, «Ҽлһамды» оқу, сүре қосу, «Ҽттҽхият-қа»
(Субханҽ раббиял-азым) – 126-шы түсініктемені қараңыз.
(Сҽмиғаллаһу лимҽн хамидҽһу) – 127-ші түсініктемені қараңыз.
148
(Субханҽ раббиял-ҽғля) –128-ші түсініктемені қараңыз.
149
(Ҽттҽхияту лиллаһи...) – Аллаға мадақ-сҽлем болсын...
150
Ҽшкере – дауыстап.
151
Хафия – жасырын, құпия (іштей оқу).
146
147

188
189

Жамиғ – барлық, бүкіл.
Қайим қылу – орнына келтіру, орындау.
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отыру – барлығы жоғарыда айтылған қалыпша. Айырмасы жалғыз-ақ
сол тҿрт ракағат намаздың ҽуелгі екі ракағатына «Ҽлһамнан» соң сүре
қосылады. Соңғы екі ракағатына «Ҽлһамнан» басқа қосылмайды һҽм
алдыңғы екі рақағатты оқыған соң «Ҽттҽхиятқа» отырғанда
«Ҽттҽхиятты» (абдуһу уә расулуһу-ға) шейін ғана оқып, сҽлем бермей
түрегеліп жҽне «бисмиллҽһи...» қайырып, «Ҽлһамды» оқып, рукуғқа
барады. Осылайша соңғы екі ракағат оқылған соң, бұл соңғы отырыста
«Ҽттҽхиятты» һҽм – (Аллаһуммә салли аля...-ны) да тегіс оқып сҽлем
береді. Екінді намазында суннат оқылмайды.Тҿрт ракағат парызы бар.
Ақшам намазында үш ракағат парыз жҽне екі ракағат суннат бар.
Хуфтан намазында ҽуел тҿрт ракағат парыз, мұнан соң екі ракағат
суннат, мұнан соң үш ракағат уитр уҽжиб152 намазы.
Бұл уитр уҽжибтің бҿтен үш ракағатты намаздан айырмасы
сол, ортадағы «Ҽттҽхияттан» тұрғаннан соң үшінші ракағатта
«Ҽлһамду» артынан бір сүре косып, сүреден соң қолдарын жіберіп
жаңадан «Аллаһу ҽкбҽр» деп құлақ қағады. Сонан соң қайта қол
құсырып Құнут153 дұғасын оқисыз.
Құнут дуғасы осы (Аллаһумә иннә нәстәғинукә уә
нәстәғфирукә уә нумину бикә уә нәтәуәккәлу әләйкә уә нусни әләйкәлхайра нәшкурукә уә ля нәкфурукә уә нахләғу уә нәтруқу мән
йафжурукә, Аллаһуммә ийакә нәғбуду уә ләкә нусалли уә нәсжуду уә
иләйкә нәсға уә нәхфиду, нәржу рахмәтәкә уә нахшә азәбәкә иннә
азәбәкә бил-куффари мулхиқ)154.
Бұл сурат Қунутты дұрыс білмеген кісі (раббанә әтинә фиддунья хасәнәтән уә фил-әхирати хасәнәтән уә қинә азәбән-нәр
уәхшурнә мәғаль-әбрар)155 рҽуішті дұғаның бірін оқыса да болады.
Ең болмаса үш рет (я, Алла, я, Алла, я, Алла) десе де болар.
Жұмға156 (жұма) намазы – ҽрбір балиғ, есі бүтін, азат һҽм
муқим тұрған157, денесі, кҿзі саламат ер кісілерге парыз. Жұма
намазының уақыты – ҿғле (бесін) намазымен бір уақыт. Ол күні жұма
Уитр уҽжиб –Ҽр күні хуфтан намазынан кейін оқылатын 3 ракағат намаз.
Құнут–117-ші түсініктеменг қараңыз.
154
(Аллаһуммҽ иннҽ нҽстҽғинук) – О, Қүдай, біз саған кҿмек сұрап
жалбарынамыз.
155
(Раббҽнҽ ҽтина...) – Раббымыз,
бізге
бұл
дүниеде де ахиретте
қайырымдылық жасай кҿр, от азабынан құтқара гҿр, бізді от азабынан сақтай гҿр,
жҽне бізді діншіл, кҿргенділер қатарына қос.
156
Жұмға-яумул-жұмға – бірге болу күні, аптаның бесінші күні. Бұл күні
барлық мұсылмандар жұмалық намаз бен уағызды тыңдау үшін жиналуға тиіс.
157
Мұқим тұрған – сапарға шықпаған тұрғын.
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ТӨРТІНШІ, ХАЖ ТУРАСЫНДА
Хаж ету дегеніміз ҿмірде бір рет араб улайындағы 180 Мекке
шаһарында болғушы Кағбатуллаһ, яғни, Аллаға құлшылық ететін үй
деп аталған орынға барып зиярат ету. Кағбатуллаһты Құдай тҽбарак уҽ
тағала Ибраһим пайғамбарға ҿзі бұйырып салдырымшы-дүр182.
Жҽбраил періштені жіберіп, Құдай тағала Ибраһимге бұйырды: «сал
Кағбаны», – деп. Ибраһим ҽлҽйһис-сҽлҽм: «Құдая, мен білмеймін
Кағбаның орнының қайсы екендігін»,— деді. Сол уақытында Жҽбраил
келіп бір жерден бҿтен тасты кҿтерді, сол тастың жатқан орнына
салмақ Құдай тағаланың ҽзҽли183 құдіреті еді. Мұнан соң Құдай тағала
бұйырды «Меккеге жақын жердегі Турисина, Тҿр Зина, Хура, Лубнан,
Жуди деген бес таудан тас келтіріп, Қағбаны сол тастарменен бина184
қыл деп. Меккенің онан жақын жерінде де тас кҿп болса да, Құдай
тҽбарак уҽ тағала ҽлгі бес таудан тас келтіріп, Қағбаны салмаққа
бұйырмақ. Себебі, Кағбаға соңғы уақыттарда жүзін ұрып тауҽф185
еткен, һҽм бес намаз оқыған адамның сол бес таудың ауырлығындай
күнҽсі болса да күнҽсін кешіремін дегенге ишарат үшін еді деп
айтылады.
Қағбаны саларда Жҽбраил періште тас кесті, бҿтен періштелер
кесілген тасты тараштап, тегістеп берді. Ибраһим пайғамбар баласы
Исмағил ҽлҽйһис-сҽлҽм ол тастарды тасып Кағбаның орнына келтірді.
Ибраһим пайғамбар ол тастардан ҿзі қалап там жасапты. Тамды
орнатарда тҿрт бұрышына тҿрт тас қойды. Бір бұрышына тас қойғанда
«Субханаллаһ» деп, екінші бұрышына қойғанда «ҽлхамду лиллҽһи»,
үшінші бұрышында «ля илҽһҽ иллҽллаһ», тҿртінші бұрышында
«Аллаһу ҽкбҽр» деп тасбих етті. Тамды салып болған соң Ибраһим
пайғамбар Құдай тағалаға мінажат қылды «Алла, бұл үйді бізден
қабыл ет» деп жҽне дұға қылды: «ей, Құдайым, менің нҽсілімнен бір
пайғамбар шығар сенің бұйрығыңды, кітабыңды ғалимдерге үйретіп
берсін, сен жалғыз ғазизымсың186, хакимымсың187.
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Араб уилайаты – мұнда араб елі, жері.
Зиярат ету – бару, аралау/
182
Салдырымшыдүр – салдырыпты.
183
Азали құдіреті – мҽңгі құдіреті.
184
Бина (бана) – салу, орнату.
185
Та уҽф ету – Қағбаны айналып жүру.
186
Ғазиз, азиз – қымбатты, құрметті, аяулы, құдіретті, ҽзіз.
187
Хаким – дана, данышпан.
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Сиыр алпысқа толса, бір жасардан екі ҿгізше бермек
керек.
Мұнан соң ҽр отыз сиырға бір жасар бір сиыр,
Ҽр қырық сиырға екі жасар бір сиыр қосыла береді.
Қой мен ешкі қырыққа толса, жүз жиырмаға шейін екі
жасар бір қой, я ешкі бермек керек.
Жүз жиырма бір болғана екі жүзге шейін екі қой,
Екі жүз бір қойға үш қой,
Үш жүз бірден тҿрт жүзге шейін тҿрт қой,
Мұнан соң ҽр жүз қойға бір қой беріле береді.

Жылқының мінуден артығының араб жұртындағы қымбат
аттардың ҽрқайсысына-бір динар, яғни бір алтын. Бірақ ондай қымбат
бағалы жылқысы жоқ жерлерде аслия179 қажетінен артық жылқыларын
ақшаға кесіп, екі жүз дирһҽмдік жылқыдан бес дирһҽм немесе қырық
теңгелік жылқыдан бір теңге беріледі, яки сол бағаға кесіп жылқы
берілсе де дұрыс болар.
Алтынның жиырма мысқалдан кеміне зекет парыз емес,
жиырма мысқал алтынға жарым мысқал алтын беру керек. Күмістің екі
жүз дирһҽмінен кеміне зекет парыз емес. Екі жүз дирһҽмғе бес дирһҽм
зекет беру керек. Бұлайынша болғанда алтын-күмістің қырық
теңгесінен бір теңге тиісті болады. Мұнан ғайри асыл тас, меруерт,
лағыл, маржандай нҽрселер, егер ҿз тұтымына керек деп сақтамай
сауда ниетімен сақталынса, мұнан да зекет тиіс. Бағалысына қарай,
яғни, ол асыл нҽрселердің бағасы екі жүз дирһамға толса, бес дирһам
зекет беру керек (алтын, күміс рҽуішті). Астық, яғни егіннің зекеті,
егер далаға егіліп құр қар мен жаңбыр суларымен тұрса, зекетті оннан
бір, яғни, он пұттан бір пұт, егер қауғамен, шелекпен су құйып
шығарылған егін болса, оннан бірдің жартысы беріледі, яғни он пұттан
жарты пұт, жиырмадан бір пұт берілсе керек.

оқу үшін ғұсл құйыну – суннат. Бұл намазға барған кісі киімінің
жақсысын киіп һҽм хош иістерменен иістенген дұрыс һҽм кҿңілінде «я,
Құдайым, бұл жұмадан екінші жұмаға шейін аман сақтап, һҽм екінші
жұмаға оқырға жаза кҿр» деп тілекте болмақ керек.
Шын ықыласыменен бұл намазды оқып, тілек тілегендердің
Құдай тҽбҽрак уҽ тағала тілегін беріп, һҽм күнҽларын кешірер деген.
Жұма намазын оқырға келген кісі ҽуелі мҽсжидке келіп кірген соң-ақ
екі рақағат «тҽхиятул-мҽсжид»158 намазынан оқиды: ниетті Аллаға
ниет қылдым екі ракағат «тҽхтияул-мас-жид» намазын ҿтемекке
жүзімді қараттым құбыла тарапына (халисан лиллҽһи тағала, Аллаһу
ҽкбҽр). Бұл намазды оқып болғаң соң, тҿрт ракағат жұма намазының
суннаты оқылады. Мұнан соң имаммен бірге хұтба159 оқуға шыққан
соң жамағат намаз оқудан һҽм тасбих айтудан тыйылып, имамның
сезін тыңдайды. Мұның соңында имамға ұйып, жұма намазының екі
ракағат парызы оқылады. Мұнан соң жұма намазының жҽне тҿрт
ракағат суннаты оқылады. Мұнан соң мойында парыз болған тҿрт
ракағат, ақырғы ҿғле (бесін) намазы оқылады. Мұнан соң екі ракағат
сол уақыттың суннаты оқылады. Ниетті Аллаға ниет қылдым осы
уақыттың екі ракағат суннатын ҿтемекке, жүзім жҿнелдірдім құбыла
жағына (халисан лиллҽһи тағала, Аллаһу ҽкбҽр).
Айт намаздары – уҽжиб, жылында екі рет болады.
Бірі – Рамазан160 айының соңында, екіншісі – құрбан
уақытында. Бұл намаздардың уақыты – күн бір найза, я екі найза бойы
кҿтеріліп шыққаннан бастап ҿғле уақытына шейін. Айт күнінде ҽдемі
таза киім кимек, хош иістермен иістену һҽм ораза айты болса, намазын
оқудан бұрын ас жемек мұстахаб. Оразаның пітірін, яғни садақасын
айт намазынан бұрын бермек уҽжиб. Бірақ Құрбан айтында тамақты
айт намазынан соң жеу мұстахаб жҽне Құрбан айтында ҽлгі айтылған
қалыпша таза киім киіп мҽсжидке қарай жүргенде кҿшке қосылып
мҽсжидке жеткенше такбир айтып бару мұстахаб.
(Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ля иләһә илләллаһү уәллаһу әкбәр,
Аллаһу әкбәр уә лилләһил-хамд)161 деп. Бұл такбир ҽр айтқанда үш
реттен айтылады. Жҽне осы такбирды Құрбан күндерінде шаһар
жұртында ҽр бес уақыт намаздың соңында уҽжиб десіпті.
Тҽхиятул-мҽсжид – мешітке сҽлем беру намазы.
Хұтба – сҿз сҿйлеу, діни уағыз, насихат.
160
Рамазан – мұсылман ай жылнамасының тоғызыншы айы, ораза айы.
161
(Аллаһу ҽкбҽр, Аллаһу ҽкбҽр...) – Алла ұлы, Алла ұлы, Алладан басқа құдай
жоқ жҽне Алла ұлы, Алла ұлы, мадақ Аллаға.
158
159

179

Аслия – негізгі.
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Ораза айтының ниеті бұл (әғузү билляһи минәш-шәйтаниррәжим бисмилләһир-рахманир-рахим) айтып Аллаға ниет қылдым ғид
фитр162 намазын ҿтемекке барша такбирларымен жүзім жҿнелдірдім
құбыла жағына, ұйыдым осы хадыр имамға (халисан лиллҽһи тағала,
Аллаһу ҽкбҽр) делінеді. Мұнан соң, қалыпты намазға қол құсырып
«субханҽк» оқып, мұнан соң имаммен бірге қолдарын жібере-жібере
үш рет (Аллаһу ҽкбҽр) деп қағу керек. Мұның соңында жҽне қолды
құсырып, имам рукуғқа сҽждеге барғанда бірге барып, екінші
ракағатта имам «Ҽл-хамдумен» оған қосылатын сүрені оқып болған
соң имаммен бірге жҽне қолдарын жібере-жібере үш рет «Аллаһу
ҽкбҽр» деп кұлақ қағу керек. Тҿртінші «Аллаһу ҽкбҽр» дегенде
имаммен бірге рукуғқа сҽждеге барып, «ҽт-тҽхият» оқып, намаз тамам
етілінеді.
Құрбан айтының намазы да осы рҽуішті: «ниетті Аллаға ниет
қылдым ғид кұрбан намазын163 ҿтемекке...» ақырына шейін.
Жаназа намазы — парыз кифайа164... Парыз кифая дегеніміз:
үй ішінен, не кҿп ішінен бір адам орнына келтірумен бҿтендердің де
мойнынан түсетін парыз. Мҽселен, жаназаға шақырушы келгенде бір
үйден бір кісі барумен ол үйдің ішінде бҿтен жамағаттардың
мойнынан да парыз түседі, не болмаса біреу бір топ кісіге жақын келіп
сҽлем берсе, ол топтың ішінен бір адам сҽлем алумен бҿтендердің де
мойнынан парыз түседі, немесе араб тілін бір бҿлік халықтан бір адам
білуменен ол халықтың мойнынан тегіс парыз түседі. Ҽркімнің ҿз
басы орнына келтірмей болмайтұғын парыздарды – фарзу айн165 деп
атайды. Мҽселен, иман, намаз, руза рҽуіштілер. Жаназа дұрыс сондай
ҿліктерге, егер ол ҿлік мұсылман болып һҽм шариғатқа тиісті жуылып,
дҽреті алынса. Ниетті, жаназа намазын ҿтемекке, Аллаға сана 166 үшін,
пайғамбарға даруд167 үшін, бұл ҿлікке дұға сауаб үшін жҿнелдім
құбыла жағына (халисан лиллҽһи тағала, Аллаһу ҽкбҽр) деп құлақ
қағып, қолдарын қалыпша құсырып, «субханҽк» айтып, мұнан соң
қолды құсырған күйінше имам ҽшкере һҽм ұйығандар хафия168
(Аллаһу ҽкбҽр) деп такбир айтады. Мұнан соң аяқ үстінде тұрған
қалыпша салауат оқылады.
Ғид фитр намазы – ораза айт намазы.
Ғид құрбан – Құрбан айт.
164
Фарз кифая – 12-ші түсініктемені қараңыз.
165
Фарзу айн – ҽр адамның жеке басының парызы, борышы.
166
Сҽнҽ – 1. Қошамет сҿз; 2. Ма қтау, 3. Алғыс.
167
Даруд — парсыша: мадақтау, тҽжім ету.
168
Хафия – 151-ші түсініктемені қараңыз.
162
163
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алтыншы, Құдай разылығы үшін ғазауатқа178 шыққан
яғни дұшпаны болып жаугершілік етіп тұрған
кафирлерге дін үшін аттанысқа шыққан адамдарға, не
болмаса хаж жолына барамын деп талап еткен
бейшараларға;
 жетінші, ұзақ жолда жүріп мүсҽпірліктен пұлға мұқтаж
болып тұрған адамдарға.
Осы жеті түрлі адамдардың қайсысына берілсе де зекет дұрыс.
Бірақ зекетті берген уақытта ең ҽуелі ҽркім ҿз ағайыны һҽм кҿршілері
арасындағы пақыр, мискин, қарыздарларына бермек артығырақ. Оның
үшін жақын, кҿрші адамдарға қарасу дҽулетті кісілерге уҽжиб болса
керек.
Зекеттің берілетін шамасы осы қалыпша:
 түйе малдың бестен кеміне зекет жоқ,
 бес түйеден тоғыз түйеге шейін – бір қой,
 он түйеден он тҿртке шейін – екі қой,
 он бестен жиырмаға шейін – үш қой, жиырмадан
жиырма беске шейін – тҿрт қой,
 жиырма бестен отыз алтыға шейін – тайлақ, яки бір
тайлақтың басын тҿлемек,
 отыз алтыдан қырық алтыға шейін – құнажын інген,
 қырық алтыдан алпыс беске шейін – бір беске шығар
атан,
 алпыс бестен жетпіс алтыға дейін – бесті түйе,
 жетпіс алтыдан тоқсан бірге дейін – екі құнажын інген,
 тоқсан бірден жүз жиырмаға шейін – екі дҿнежін інген,
 жүз жиырмадан асқан соң ҽр бес түйеге бір қой қосыла
береді.
Сиырдың отызына кеміне зекет парыз емес. Отыздан қырыққа
шейін сиыры бар кісіден бір жасқа толған бір сиыр, яғни тайынша
тиісті болады, ұрғашы, еркек болса да.
 Қырық сиырдан – бір құнан ҿгіз;
 Қырықтан алпысқа шейін-арасындағы сиыр алпысқа
жеткенше-ақшаға хисаб етіліп, қырық сиырға берген
бір сиырдың бағасына зекет неше сомнан келсе, сонша
сом зекет беріледі.
178

ғазауатқа -(газуатун, кҿпше – ғазауат) – жорық, соғыс.
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Мұны каффарат176 деп атайды. Бірақ егер бір рамазан я
рамазан ішінде болса да, бір күн ғана емес, ҽлденеше рет осылайша
рузаны ұстап тұрып, ұстаған күнінде себепсіз ашып жібере берген
адамдарға да ҽр күніне алпыс күн емес, сол ашылған күндердің бҽріне
бір рет алпыс күн каффарат бұйырылады. Оразаның ішінде қай
уақытта да болса, һҽм айт намазының алдында, ҽрбір ораза ұстағанұстамаған адамдарға, хатта сҽбиге де, бірақ хисабқа толатын малы
болса, пітір есімді садақа бермек уҽжиб. Пітірдің бұйрықты шамасы
адам басына бес қадақ бидайдың ҿзі, не болмаса ұны, яки он қадақ
арпа немесе қара ұн, я болмаса солардың бағасы берілсе де болар.
Садақа пақыр мискинге177 беріледі. Уақытында бір түрлі Ораза
айтының ниеті бұл (әғузү билляһи минәш-шәйтанир-рәжим
бисмилләһир-рахманир-рахим) айтып Аллаға ниет қылдым ғид
себеппен пітір бермегендер соңынан да болса қазасын ҿтемек керек.

ҮШІНШІ, ЗЕКЕТ ТУРАСЫНДА
Зекет парыз болады:
 ҽуелі, балиғлыққа жетіскен құл емес, азат, есі бүтін һҽм
мұсылман адамнан;
 екінші,
ҿзінің,
қатынының,
балаларының,
қызметкерлерінің бір жылдық қыс-жаз киетін
киімдерінен, мінетін кҿлік, жейтін тамағына керекті
жҽне үй ішінің тұтымына керекті аяқ-табақ, тҿсекорын рҽуіштілерден артылатын малы бар адамға.
Зекеттің берілетін орындары:
 ҽуелі, хисабқа, яғни, ҽлгі бір жылдық қаражаттан
артылатын шамаға малы жетпеген пақырларға;
 екінші, мискинге, (мискин деп ешнҽрсе жоқ
бейшараны айтады);
 үшінші, патшаның жіберген зекетшілеріне;
 тҿртінші, басын құлдықтан сатып алуға пұл керек
болған адамдарға;
 бесінші, малы хисабқа толмайтын қарыздарларға яғни
қарызын ҿтеуге малға мұқтаж болып тұрған адамдарға;

Яғни (Аллаһуммҽ салли аля...) ақырына шейін. Мұнан соң ҿлік
балиғлыққа жеткен еркек, ҽйел болса да бұл дұғаны оқиды:
(Аллаһуммәғфир лихайинә, уә мәйитинә, уә щәһидинә уә
ғаибинә, уә сағиринә, уә кәбиринә, уә зәкәринә, уә унсәнә, Аллаһуммә
мән әхйайтәһу миннә фә әхйиһи аләл-исләм, уә мән тәуәффәйтәһу
миннә фә тәуәффәһу аләл-иман, Аллаһуммә ин кәнә мухсинән фәзид фи
ихсәниһи, уә ин кәнә мусиән фәтәжәуәз анһу)169.
Мұнан соң (Аллаһу ҽкбҽр) деп екі жаққа сҽлем береді. Егерде
ҿлік балиғлыққа жетпеген бала болса, не болмаса, жасынан бері
жынды, есалаң адам болса, ҽлгі дұғаның орнына бұл дұғаны оқымақ
керек: (Аллаһуммәжғалһу ләнә фәратан уәжғалһу ләнә әжран уә
зухран уәжғалһу ләнә шәфиған уә мушәффәған би рахмәтикә-яархамур-рахимин)170.
Бұл жаназа дұғаларын арабша жақсы білмеген кісі олардың
орнына қазақ тілінде дұға қылуға да болады: «ей, Құдайым, рахмет ет
біздің тірілерімізге, ҿліктерімізге, барымызға, жоғымызға, үлкенімізге,
кішімізге, еркектерімізге, қатындарымызға. Ей, Құдайым, бұл ҿлік
рахматты болса рахматын арттыр, күнҽлі болса күнҽсін кешір» деп.
Сҽбилер мен есалаң адамдардың турасындағы жаназа дұғасының
қазақша мағынасы: «ей, Құдайым, бұл ҿлікті біздерге басшы һҽм
еріткуші171 қыл жҽне бұл сҽби себепті біздің сауабымызды артылдырып, мақтандыр жҽне бұл сҽбиді біздерге шапағатшы һҽм
шапағатты болмыстардан қыл. Ей, рахым қылушылардың рахым
қылушысы Құдайым, ҿзің рахмет қыл» деген мағынада. Жаназа
намазында кісі аз да болса жеткенше үш қатар тұру суннат. Мҽселен,
жеті кісі болса үш-үштен екі қатар жҽне біреуі артында жалғыз бір
қатар болып тұру дұрыс. Жаназа оқыған орын таза болмаса, яки ҿлік
таза болмаса, яки имамның не киімі, не ҿзі таза болмаса намаз дұрыс
болмайды.
Тауҽрих намаз172 суннат 25 (суннет және уитр намаздарымен
қоса) бас намаз Рамазан айының ҽр кешінде оқылады. Ҽр екі ракағат
намаздан соң «Ҽттҽхият» оқылып, сҽлем беріледі.

(Аллаһуммҽғфир...) – Ей, Алла, кешіргін.....
(Аллаһуммҽжғалһу...) – Ей,
Құдайым, оны, яғни ҿлген адамды бізге
бастаушы ертуші қыл жҽне бізге шапағатшы,
171
Еріткуші – ертуші.
172
Тарауих намаз – Рамазан айында оқылатын косымша намаздар.
169
170

176
Каффарат – 1. Күнҽсін жуу, 2. Күнҽсін жуу үшін берілетін қайыр садақа,
3. Күнҽсін ҿтеу үшін ораза ұстау.
177
Мискин – бейшара, бақытсыз.
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Осылайша екі ракағаттан тҿрт ракағат оқылып сҽлем берілген
артынан «Тасбих» оқылады:
(субханә зил-мулки уәл-мәләкут, субханә зил-ғиззәти уәлғазәмәт уәл-құдрати уәл-кибрияи уәл-жабә-рут субханәл-мәликилхайилләзи ля йамут, суббухун құддусун раббуль-мәләикәти уәр-рух, ля
иләһә илләллаһу нәстәғфируллаһа насәлукәл-жәннәтә уә нәғузу бикә
минән-нар)173.
Бұл салауатты имам не шҽкірттер ҽшкере оқып, бҿтендер
тыңдап отырысады. Яки ҽркім ішінен оқыса да дұрыс. Тарауих
намазының уақыты хуфтан намазымен бір уақыт. Бірақ тарауихты
хуфтан намазынан бұрын оқу дұрыс емес. Хатта біреу имам тарауих
намазын оқып тұрғанның үстіне келсе де ҽуелі хуфтанды оқымастан
бұрын тарауих намазын оқымақ дұрыс болмайды. Соның үшін
тарауихқа барған кісі ҽуелі имамға ұйып хуфтанның тҿрт ракағат
парызын, һҽм екі ракағат суннатын оқып болып, мұның артынан
тарауих оқырға керек. Тарауих соңынан ҽшкере имамға ұйылып Уитр
намазы174 оқылып, намаз тҽмам етілінеді.
Жолаушылыққа, сапарға шыққанда намазды қысқартып оқу
керек. Сапар деп түйе жүрісімен үш күндік жолға жолаушылық етуді
айтады. Қысқартып оқығандағы айырмасы сол – тҿрт ракағат парызды
екі ракағат етіп оқу керек. Мұнан басқа намаздар қалыпша оқылады.
Егер жолаушы келе жатып біреудің шаһарына келіп, тұрғылықты елдің
имамына ұйысаңыз, онда намазды ол имаммен бірге бүтін оқисыз.
Егер тұрғылықты адам жолаушыны имам етіп оқыса, ол ел адамы тҿрт
ракағат парыздың екі ракағатын оқып, алдыңғы «Ҽттҽхиятты» (абдуһу
уә расулуһу..-ға) шейін ғана оқып отыру керек. Имам екі ракағатты
оқып сҽлем бергенде, ол ел кісісі сҽлем берместен түрегеліп, қалған екі
ракағатын ҿзі оқып, тҿрт ракағатты түгендесе керек.

173
174

(Субханҽ зил – мулки...) – мүлік пен биліктің иесі Алла кемшіліктен пҽк!
Уитр, – 152-ші түсініктемені қараңыз.
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ЕКІНШІ, РУЗА ТУРАСЫНДА
Жоғарыда ағмал заһирдің екінші міндеті – руза деп едік. Ҽр
жыл рамазан айында отыз күн руза тұту парыз. Рамазан деген сҿз
«күйдірген» деген мағынада. Яғни рамазан айында руза ұстағандардың
күнҽсі күйдірілҽ-дүр. Рузаны зҽрурисіз ұстамағандар ақыретте зор
азапта болар.
Рузаның уақыты – таң қызара бастағаннан күн батқанша. Сол
екі уақыттың арасында ешбір тамақ асамақ, ішпек дұрыс емес. Хатта
мейір қанып дене рахаттанатын яғни үстіне су кұйдыру, суға малынған
киімге орану рҽуіштілер де макруһ.
Оразаның шарты сол бас күнінің алдыңғы түнінде ниет етерге
керек: «ей, Құдайым, ниет қылдым келешек күн Рамазан айының
оразасын ұстамаққа таң атқаннан күн батқанша» деп. Түнде ниет етуге
ұмытып кеткен кісі ораза ұстаған күні түске шейін ниет етсе де
болады. Егер тіпті ниет етпесе руза дұрыс емес. Оның үшін ниет ету
ҿзі парыз. Парызды орнына келтірмегендіктен, құлшылық дұрыс бола
алмаса керек. Рузаны ұстамасқа болады: ауру болып дертіне оразадан
залал болардай болса, ҽйел жүкті болғанда һҽм жас бала емізген
уақытында балаларына зиян келердей болса, яки жолаушыларға.
Жолаушылық сапар деп түйе жүрісімен үш күндік жер, не орта
есеппен 125 шақырымдай (90 км) жерге жолаушылық етуді айтады.
Осындай себептермен ораза ұсталмаған болса, соңғы уақыттарда
күніне-күн руза ұстаумен парыз мойнынан түседі. Бірақ соңғы уақытқа
да ораза ұстауға халі келмейтін қарттарға мұның орнына оразаның һҽр
күніне бір тамақсыз пақырға тамақ жегізіп тұрса да қарыз ҿтелсе
керек.
Ұмытып ас жегеннен, ішкеннен руза бұзылмайды. Бірақ
ұмытпайынша кҿріне хатадан, мҽселен, дҽрет алып отырып тамаққа су
кетсе ораза бұзылады. Күніне-күн қайта ораза ұстау керек. Тамақты
шайнау, дҽмін тату – макруһ. Жалғыз-ақ жас баласы бар қатын
зарури175 болғанда баласына тамақ шайнап берумен макруһ болмас...
Жҽне ас пісіруші адамдар тамақтың тұзын байқауға мұқтаж болса, осы
себептен пісірген асын татып байқаумен де макруһ болмас деген. Егер
бір адам рузаға ниет етіп, ұстап тұрып, біле, кҿре ұстаған күні ашып
жіберсе, бір күніне де алпыс күн ораза ұстауға керек.
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Зҽрури (даруратун): – мұқтаждық, қажеттілік.
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