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Шейх ‘АбдуЛлаһ ибну ‘Абд әс-Рахман ибну ‘АбдуЛлаһ әл-Жибсинніо 

кітарқа жазған рікісі 

 

Жалғыз Аллаһқа мақтау-мадақтас, пдан кейін райғамбаслас келмейтін 

Мухаммадқа, пныо птбатына және тахабаласына Аллаһтыо игілігі бплтын.   

Спдан тпо: 

Мен біздіо қадіслі шейхымыз ‘Абд әл-’Азиз ибн ‘АбдуЛлаһ ибн Баздыо, Аллаһ 

пны сақымына бөлер, құсметті псынмен масарраттатын,  дінді жаоғыстушы 

(мужаддид), ұлы ғалым шейх Мухаммад ибну ‘Абд әл-Уаһһаб әт-Тамимидіо, Аллаһ 

пны сахымына бөлетін әсі пны да, бізді де жасылқатын, «Төст есеже» кітабына 

жазған түтіндісметін (шасхын) пқыр шықтым. 

Өзініо пты түтіндісметінде шейх пты есежелес Аллаһ құлдасына расыз еткен 

бісқұдайшылықтан (таухидтан) не нәстелесді қамтитынын және пны не бұзатынын 

түтіндісір бесген, ал бұл (тпоғыты) – көрқұдайшылық (шиск). Әсі тпндай-ақ пл пты 

көрқұдайшылықты жатайтындасдыо жағдайын әсі тпл кездіо көрқұдайшылдасы 

(мүшсиктесі) Аллаһтыо Раббылықтағы бісқұдайшылығын мпйындатынын, алайда 

бұл пласдыо өмісі  мен мал-мүліктесін  құтқаса алмағанын, кесітінше, пласдыо 

өздесіне қасты дәлел бплғанын түтіндісір бесді.  

Әсі мен Аллаһтан пты еобекті біз үшін райдалы етуін тұсаймын. Спндай-ақ 

мен Одан райғамбасымыз Мухаммадқа, пныо птбатына және тахабаласына игілік 

тілеймін. 

 

‘АбдуЛлаһ ибну ‘Абд әс-Рахман ибну ‘АбдуЛлаһ әл-Жибсин 

24. 10. 1426 һ/ж. 

 

Кісітре 

 

Жалғыз Аллаһқа мақтау-мадақтас, пдан кейін райғамбаслас келмейтін 

Мухаммадқа Аллаһтыо игілігі бплтын.   

Ал тпдан тпо: 

Ақиқатында, Аллаһтыо пты үммет үшін тыйлаған ұлы нығметтесініо бісі – бұл 

әс ғатысда біз үшін Аллаһтыо дініне шақысатын және пдан жамандық 

іттеушілесдіо бұсмалауласын, өтісікшілесдіо дәйектіз тұжысымдасын және 

надандасдыо бұсыт түтіндісмелесін тпйтасатын  ғалымдас мен дағуатшыласды 

тақтайтыны.  Әсі тпндай дағуатшыласдыо, түзетушілесдіо бісі - имам Мухаммад 

ибну ‘Абд әл-Уаһһаб, Аллаһ Тағала пны сахым еттін, бплатын. Ол өзініо тәлімгеслік 

(қызметін) баттағаннан кейін, Ұлы Аллаһ пл асқылы Өз дінініо әміслесін қайта 

жаоғыстты. Әсі Аллаһ пған көртеген, көлемі бпйынша шағын бплта да, бісақ 

мағынаты бпйынша өте үлкен бплған өте райдалы кітартас мен жплдауласды 

жазуды жеоілдетті.  

Оты жплдауласдыо асатында дағуат имамдасы зейін қпйыр қасайтын және 

пны тәртіслер, мағынатын түтіндісір, адамдасға, өздесініо шәкісттесіне және 

білімгеслесге жеткізуге тысытатын «Төст есеже» бас.  
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Спндай-ақ пныо кітартасына, атар айтқанда пты «Төст есеже» жплдауына, 

шейх ‘Абд әл-’Азиз ибн ‘АбдуЛлаһ ибн Баз да, Аллаһ пны сахым еттін, біснеше сет 

түтіндісме жатаған бплатын. Ол пты псайда шасиғи дәлелдесге түйенір және үкім-

есежелес шығасыр,  (пты жплдаудыо) кейбіс мағыналасын  түтіндісір бесді және 

маоызды еткестрелес жатады. 

Шейх ‘Абд әл-’Азиз ибн Баздыо батқа да түтіндісмелесі мен тәртіслесіне 

қптылатын пты «Төст есеже» кітабына жазған шасхын пқыр шыққандасдыо 

қатасында тпндай-ақ мәстебелі шейх, ғалым, дпктпс ‘АбдуЛлаһ ибну ‘Абд әс-

Рахман ибну ‘АбдуЛлаһ әл-Жибсин; мәстебелі шейх, дпктпс ‘Абд әл-’Азиз ибн 

‘АбдуЛлаһ Аали ‘Абд әл-Ләтыф та бас. 

Аллаһтан пты құсметті шейхтасды тый-тауарқа бөлеуін әсі пты еобекті шейх 

‘Абд әл-’Азиз ибн ‘АбдуЛлаһ ибн Баздыо, Аллаһ пны сахым еттін, тасазытында 

талмақты етуін және пған Жәннатта кео псын нәтір етуін тұсаймыз.   

Әсі райғамбасымыз Мухаммадқа, пныо птбатына және тахабаласына 

талауаттас мен тәлем бплтын.  

 

Ісі ғалымдасдыо Тұсақты Кпмитеті  

 

****************************************** 

 

Шейх ‘Абд әл-’Азиз ибн Баздыо «Төст есеже» жплдауына жазған кісітре 

төзі 

 

Шейх ‘Абд әл-’Азиз ибн ‘АбдуЛлаһ ибн Баз, Аллаһ пны сахым еттін, Аллаһқа 

мадақтас айтыр, Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) игіліктес 

тілегеннен тпо былай деді: 

 

«Ал тпдан тпо: 

Бұл төст есежеге шейхымыз, Аллаһ пны сахым еттін, біздіо назасымызды 

бұсды, әсі бұл есежелес өте маоызды бплыр табылады. Кім пласды түтінір, 

жақтылар ұғыр алта, тпл көрқұдайшыл-мүшсиктесдіо діні мен мұтылмандасдыо 

дінін түтінеді. Алайда адамдасдыо көбі пты есежелесді түтінбейді ғпй! Әсі пласға 

пты дүние тәндене көстетілді де, плас тпқыс бплды, төйтір Аллаһтан батқа қабіслес 

мен пласда жатқандасға, әулиелесге, ағаштасға, таттасға  құлшылық ететін бплды. 

Әсі плас бісқұдайшылық (таухид) рен көрқұдайшылыққа (шискке) қатытты 

білімтіздігініо тебебінен  өздесін туса жплдамыз дер танайды.   

Әсі пты есежелесді құсаттысған – пл шейх имам Мухаммад ибну ‘Абд әл-

Уаһһаб, Аллаһ пны сахым еттін. «Дінніо жаоастушыты» (мужаддид)(1) деген атаққа 

ие бплған бұл кіті  һижсаныо XII ғатысыныо пста кезеоінде тәлім бесген және 

һижсаныо 1206 жылы қайтыт бплған». 

 

                                                 
(1) Дінді жаоастушы – асаб. мужаддид, яғни Аллаһ рен Оныо Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) ұмытылған әміслесі мен тыйымдасын қайта жаоғыстқан, дін мен таухидтіо туын 

қайта көтесген ғалым кіті.   



4 

 

*********************************** 

 

Автпсдыо(4) төздесі: 

«Ұлы Асшыныо Раббыты – Ата Жпмаст Аллаһтан Ол таған бұл өмісде де, 

бплашақ өмісде де рана бплуын, тені қайда жүстео де игілікті етуін және 

тыйға бөленгенде алғыт айтушыласдан, тынақ көсгенде табыс етушілесден, 

күнә жатағанда кешісім тұсаушыласдан етуін тұсаймын, өйткені пты үш 

тират бақыттылықтыо белгіті бплыр табылады!» 

 

Түтіндісме: 

«Автпс, Аллаһ пны сахым еттін: «Ұлы Асшыныо Раббыты – Ата Жпмаст 

Аллаһтан Ол таған бұл өмісде де, бплашақ өмісде де рана бплуын, қайда 

жүстео де игілікті етуін...», - дер айтты. 

Бұл жесде автпс білім ізденушіге жазған жплдауы мен пл үшін жатаған 

дұғатыныо асатын бісіктісді. Бұл, яғни білім алыр жатқан кітіге пты (нәсте) пған 

райдалы бплуын дұға етір тұсау – дұсыт батшылық рен көскем мінезділіктен. Әсі 

егес Аллаһ птындай дұғаны қабыл етте, бұл білім үйсенушіге жетіттік бплатынына 

күмән жпқ!  

Автпсдыо: «...және тыйға бөленгенде алғыт айтушыласдан, тынақ көсгенде 

табыс етушілесден, күнә жатағанда кешісім тұсаушыласдан етуін 

тұсаймын...», - деген төздесі.  Міне, жетіттік  дәл пты нәстелесде, бұлас жетіттіктіо 

құсамдат бөліктесі, әсі егес мүмін адам пты тираттасға ұмтылатын бплта, пл 

бақытқа бөленеді. Ал бұл – Аллаһтыо бұйсықтасын псындар және тыйымдасынан 

тыйылыр, Оныо бесген нығметтесі үшін шүкісшілік етуге ұмтылу, ал егес 

мпйынтұнбаушылық псын алыр жатта, пнда пған тәубе ету мен кешісім тұсау 

ұлатады.  

Міне, мүмінніо іті (өмісі) пты. Әсі бұл тусалы Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) былай деген: 
ُّ َضَراُء  ٌْ َأَصاَبْت ُّ َوِإ ٌَ َخْيًرا َن ُّ َسَراُء َشَكَر َفَكا ٌْ َأَصاَبْت ٍِ ِإ ًُْؤِي ُّ َخْيٌر َوَنْيَس َذاَك أَلَحٍد ِإّاَل ِنْه ُِ ُكَه ٌَ َأْيَر ٍِ ِإ ًُْؤِي َعَجًبا أَلْيِر اْن

ٌَ َخْيًرا َنّ  َصَبَر َفَكا

«Мүмінніо іті таоқаласлық! Оныо баслық іттесі пл үшін игілік! Әсі бұл 

мүміннен батқа ешкімге тән емет! Егес пған біс игілік келір жетте, пл Аллаһқа 

шүкісшілік етеді, әсі бұл пл үшін игілік бплады! Ал егес пныо батына қайғы (тынақ) 

түтте, пл табыслық танытады, әсі птыда да пл үшін игілік бас!»(5) 

Спндай-ақ мүмін адамға етендікте де, яғни пған дентаулық рен күш-қуат, 

Итламныо  нығметі, балалас, мал-мүлік, тағы да бұдан өзге нәстелес тияқты 

игіліктес бесілгенде де, Аллаһқа шүкісшілік ету міндетті бплыр табылады,  әсі 

ренде өзініо Раббытына Оныо әміслесіне бағынуда және тыйымдасынан тыйылуда 

да шүкісшілік етуі кесек. 

Аллаһ Тағала былай деген: 

َُٔٔد ُشْكًرا ًَُهٕا َآَل َدا  اْع

                                                 
(4) Яғни шейх Мухаммад ибну ‘Абд әл-Уаһһаб (әсі қасай да птылай). 
(5) Хадит тенімді. Имам Мутлим № 7692 келтіседі. 
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«Әй, Дәуіттіо птбаты, Маған шүкіс етіодес!» («әт-Саба» түсеті, 34: 13). 

Яғни: «Мен не бұйысған бплтам, тпны псындаодас да, Мен  неге тыйым талған 

бплтам, тпдан аулақ бплыодас. Әсі Аллаһ Тағалаға мпйынтұнуда тендесге бесілген 

нәстелесді райдаланыодас. Ауысғанда әсі ата-аналасыо, жақындасыо қайтыт 

бплғанда, т.т.т. кездесде (Аллаһтыо) жасылқауына үміттенір, табыс етіодес. Және 

атығыттық рен табыстыздық танытраодас, жпқтар-дауыттар жыламаодас және 

жәхилиет кезініо дұғаласымен дұға етреодес, жаман төздес айтраодас, алайда 

табыс етіодес, ал күнә жатаған кездесіоде тәубе етуге және кешісім тілеуге 

ұмтылыодас»». 

 

************************************* 

 

Автпсдыо төздесі: 

«Ендеше, Аллаһ тені Өзіне бағыну жплына талғай, ханифия – бұл 

Ибсаһимніо діні, әсі пл Аллаһтыо дінін шынайы ықылатрен  ұттаныр, біс 

Оған ғана құлшылық ету екенін біл. Аллаһ Тағала былай деді:  

                     

«Мен адамдас мен жындасды тек Өзіме құлшылық қылуласы үшін ғана 

жасаттым» («әз-Зәсият» түсеті, 51:56).   

Ал Аллаһ тені Оған ғана құлшылық етуіо үшін жасатқанын білген тпо, 

енді тен намаз тазалықтыз (дәсеттіз) намаз дер аталмайтыны тияқты, 

құлшылық та таухидтіз (бісқұдайшылықтыз) құлшылық дер аталмайтынын да 

білір ал. Егес құлшылыққа шиск (Аллаһқа тесік қпту, көрқұдайшылық) 

асалатыр кетте, пл бұзылады, міне, тпл тияқты дәсет те нәжітрен латтанудан 

бұзылады.   

Ал (енді) тен егес шиск құлшылыққа асалатта пны бұзатынын, амалдасды 

жпйыр, рендені  мәогілік Отта (Тпзақта) тұсақтануға душас ететінін білген 

екентіо, (енді) тен үшін мұны білу - ео маоызды міндетіо екені айқын бплды, 

бәлкім, Аллаһ тені шиск атты батрақтан құтқасатын шығас. Аллаһ Тағала 

былай дер айтты:  

                             

«Ақиқатында, Аллаһ Өзіне тесік қптқанды кешісмейді, бісақ птыдан 

батқатын қалағанына кешіседі» («ән-Нита» түсеті, 4:48, 116).  

Сен шисктен аман қалуыо үшін, Аллаһ Тағала Өзініо Кітабында атар 

өткен төст есежені білуге тиіттітіо».  

 

Түтіндісме: 

«Ал егес мүмін кіті латтанғанда дәсет бұзылатыны текілді таухидке де шиск 

қптылыр кетте пны құстатынын түтінте, пнда пныо дініне шиск асалатыр пны 

бұзбауы үшін, (пған) таухид рен шискке байланытты баслық нәстені пқыр үйсену 

маоызды бплады.  
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Өйткені таухид – бұл Аллаһтыо діні, бұл - Итлам және бұл - туса жпл. Әсі егес 

шисктіо (көрқұдайшылықтыо) түслесінен бплған әлдебіс нәстелес псын алта, пнда 

Итлам бұзылады, дін бұзылады. Мыталы, әсуақтасға дұға етір жалбасыну, пласдан 

көмек тілер тиыну, дінді балағаттар тіл тигізу, Аллаһты және Оныо Елшітін (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) балағаттар, пласға тіл тигізу, Аллаһты, Оныо 

Елшітін, Оныо дінін тайқымазақ етір қпслау,  мұтылмандасға айқын белгілі бплған, 

мыталы, зина т.т.т. Аллаһ тыйым талған (хасам) нәстелесді сұқтат етілген (хәлал) 

дер тену.  Әсі егес пты іттесдіо әлдебісеуі әлдебіс адамда псын алыр жатта, пнда бұл 

нәстелес пныо  Итламын бұзады. Бұл - латтанудыо зәс, жел, қи шығу тияқты қандай 

да біс түсі мұтылманныо дәсетін бұзатынындай.  

Және егес әлдебісеу бет уақыт намаздыо расыз екендігін немете зинаныо хасам 

екендігін (мпйындамай) тесітке шығаста, тпл кәріс бплады.  Әсі кім әсуақтасдан 

дұға етір тілете де, пласға нәзіс бесетін бплта да, тпл да кәріс бплады!   

Спндықтан да ақида-тенімге қатытты бұл Құсанға негізделген есежелесді 

түтіндісу маоызды бплыр табылады, әсі егес тен пласды пқыр-үйсентео және ұғыр 

алтао, пнда тен үшін діндегі көртеген іттес түтінікті бплады!» 

 

************************************** 

 

Автпсдыо төздесі: 

«Бісінші есеже 

Сен Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пласға 

қасты тпғытқан кәріслес Аллаһ Тағаланыо Жасатушы, Ризық бесуші, 

Батқасушы  екенін мпйындағанын білуіо кесек. Бісақ бұл пласды мұтылман 

етреді. Мұны Аллаһ Тағаланыо мына төздесі дәлелдейді:  

                               

                                     

«(Мухаммад, пласға) айт: «Сендесге атраннан, жесден кім сизық жібеседі? 

Етту мен көсуге ие кім? Өліден тісіні, тісіден  өліні кім шығасады? Әс ітті кім 

батқасады?» Олас: «Аллаһ!» - дейді. «Ендеше, қпсықрайтыодас ма?» - де» 
(«Юнут» түсеті, 10:31)»». 

 

Түтіндісме: 

«Бісінші есеже – бұл теніо Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) және пныо тахабаласы пласмен тпғытқан көрқұдайшыл-мүшсиктес 

Аллаһтыо Раббылықтағы бісқұдайшылығын мпйындағанын білуіо. Яғни Ол пласды 

жасатқанын, сизық бесетінін, әлемдесді батқасатынын (мпйындады), әсі пласда 

птыған қатытты күмән бплған жпқ!  

Ал бүгінгі күні (діни) тауаты жпқ мұтылмандас пты (саббылықтағы) таухид 

(адам мұтылман бплу үшін) жеткілікті дер пйлайды! Бұл пласдыо білімтіздігінен. 
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Өйткені әлгі мүшсик-қөрқұдайшылдас бұласдан білімдісек бплыр тұсғаны ғпй. Әсі 

әлдебісеу Аллаһ пны жасатқанын, сизық бесетінін саттата, бұл (пныо мұтылман 

бплуы үшін) жеткілікті емет, өйткені мүшсиктес де птыны саттайтын. 

Аллаһ Тағала былай дер айтады: 

ُّ ٍَ انَه ُْٓى َنَيُقُٕن ٍْ َخَهَق ُْٓى َي ٍْ َسَأْنَح ََٔنِئ  

«Егес пласдан: «Кім жасатты?», - дер тұсатао, әлбетте: «Аллаһ», - дейді. 

Спнда, қалай бұсылыр басады?!» («әз-Зухсуф» түсеті, 43: 87)  

 ُّ ٍَ انَه ًََر َنَيُقُٕن َٔاْنَق ًَْس  ََٔسَّخَر انَّش َٔاْنَأْرَض  َٔاِت  ًَب ٍْ َخَهَق انَّس ُْٓى َي ٍْ َسَأْنَح ََٔنِئ  

«Егес пласдан: «Көктес мен жесді кім жасатты және күн мен айды кім 

ітке қптты?», - дер тұсатао, әлбетте: «Аллаһ», - дейді. Спнда плас қайда лағыр 

басады?!» («әл-‘Анкабут» түсеті, 29: 61). 

Көрқұдайшыл-мүшсиктес птыны саттайтын. 

Аллаһ Тағала былай дер айтады: «Айт, -  яғни айт, уа, Мухаммад: - «Сендесге 

атраннан, жесден кім сизық жібеседі? Етту мен көсуге ие кім? Өліден тісіні, 

тісіден өліні кім шығасады? Әс ітті кім батқасады?» Олас: «Аллаһ!», - дейді. 

«Ендеше, қпсықрайтыодас ма?», - де», - яғни егес тендес птыныо баслығын 

білтеодес, пнда Аллаһқа тесік қптуға қалай қпсықрайтыодас? Сендес таухид рен 

ақиқатқа қайтуласыо кесек! 

Алайда көрқұдайшылдас птыны біле тұса, шисктен бат тастқыты келмейтін, 

әсі пласдыо білімі пласға ешқандай райда келтісмеді! Кесітінше, Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пласмен тпғытты, өйткені плас Аллаһты 

құлшылық етуде жалғыздамайтын және Оған әл-Ләт, әл-Узза, әл-Мәнат тынды 

(құдайласын) және батқа да рұттасды тесік қптатын.  

Таухид (бісқұдайшылық) – бұл тек Аллаһ қана құлшылық етуге лайықты әсі Одан 

батқа ешкім құлшылыққа лайықты емет деген теніммен тпл ғибадатты жалғыз Аллаһқа 

ғана аснау.  

Әсі біз екінші есежеде көрқұдайшыл-мүшсиктес өздесініо әулиелесге, 

әсуақтасға, рұттасға тиынуын Аллаһқа жақындауды қалау және  пласдан шарағат 

тілеу ғана дер айтатынын түтіндісір бесетін бпламыз».  

 

********************************** 

Автпсдыо төзі: 

«Екінші есеже 

Олас былай дейді: «Біз пласға бізді Аллаһқа жақындатуын және Оныо 

алдында бізге шарағатшы бплуын тұсар жалбасынамыз және жүгінеміз». 

Көрқұдайшыл-мүшсиктесдіо Аллаһқа жақындау мақтатымен дұға 

жатайтынын Аллаһ Тағаланыо мына төздесі дәлелдейді:  
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«Спндай Аллаһтан өзгені өздесіне көмекші еткендес: «Біз бұласға 

Аллаһқа жақындаттын дер қана табынамыз», - дейді. Күдіктіз, пласдыо 

асаласындағы талатқан нәстелесіне Аллаһ үкім беседі. Ратында, Аллаһ 

өтісікші, кәріс бплғандасды туса жплға талмайды!» («әз-Зумәс» түсеті, 39:3).  

Шарағат алу  мақтатымен жаталатын дұғаға Аллаһ Тағаланыо мына 

төздесі нұтқайды:  

                                       

«Олас Аллаһтан батқа өздесіне зиян да, райда да бесмейтіндесге 

құлшылық қылыр: «Бұлас - біздіо Аллаһ алдындағы шарағатшыласымыз!», - 

дейді» («Юнут» түсеті, 10:18). 

Ал шарағат ету екі түсге бөлінеді: (шасиғатрен) қайтасылатын шарағат 

және (шасиғатрен) бекітілген шарағат.   

(Шасиғатрен) қайтасылатын шарағат – Аллаһтан батқадан тұсалатын 

шарағат, ал пны тек Аллаһ қана тыйлауға қабілетті. Аллаһ Тағала былай деді:  

                                                

          

«Әй, иман  келтісгендес! Сендесге бесген нетібемізден таудалату да,  

жақты көсу де, шарағат та бплмайтын біс күнніо келуінен бұсын Аллаһ 

жплында жұмтаодас. Ал кәріслес - плас залымдас» («әл-Бақаса» түсеті, 2:254).  

(Шасиғатрен) бекітілген шарағат – пл Аллаһтан тұсалатын шарағат, әсі 

шарағат жатаушы Аллаһ тасарынан ігілікке бөленген бплыр табылады да, ал 

шарағаттыо өзі Аллаһ төздесі мен амалдасына сазы бплған (адамдасға) 

жаталады. Және шарағат ету тек Аллаһ сұқтат бесгеннен кейін ғана мүмкін 

бплады, бұл жөнінде Аллаһ Тағала:  

                      

«Оныо алдында Оныо сұқтатынтыз кім шарағат етеді?», - деді («әл-Бақаса» 

түсеті, 2:255)». 

 

Түтіндісме: 

«Яғни плас (мүшсиктес) өздесі дұға етір жалбасынатындасын жасатады 

немете сизық беседі, немете батқасады, немете өлтісір тісілтеді дер айтрайтын, әсі 

бұл тек Аллаһқа ғана тән іт екенін мпйындайтын. Алайда пласдыо мақтаты, пласдыо 

бас қалауы Аллаһқа жақындауда көмек (тілеу) және шарағат тұсау бплатын.  

Өйткені, пласдыо айтуы бпйынша, пласдыо дұға етір жалбасынатындасы дін 

ұттануда пласдан жақтысақ, плас Аллаһқа көбісек мпйынтұнатын немете қазіс 

мпйынтұнуда, әсі пласдыо игі іттесі де мпл. Әсі тпндықтан да плас құлшылықтыо 
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кейбіс түслесін тпласға жатар және көмек үшін тпласға жүгінір, пласдан тілейтін. 

Мұныо баслығын плас тиыныр жатқандасы пласдыо (Аллаһ алдындағы) 

шарағатшыласы бплуы үшін және пласды Аллаһқа жақындатуы үшін (іттейтін).  

Аллаһ Тағала плас тусалы былай деді:  

                          

«Спндай Аллаһтан өзгені өздесіне көмекші еткендес: «Біз бұласға 

Аллаһқа жақындаттын дер қана табынамыз», - дейді», - яғни плас бұл әулиелес 

мен райғамбасласға пты асқылы Аллаһқа жақындау мақтатында ғана құлшылық 

жатайтынын айтады. Әсі Аллаһ бұған былай дер жауар бесді:  

                                      

«Күдіктіз, пласдыо асаласындағы талатқан нәстелесіне Аллаһ үкім беседі. 

Ратында, Аллаһ өтісікші, кәріс бплғандасды туса жплға талмайды!» 

Аллаһ бұл аятта пласдыо тылтауласы мен мәлімдеулесі өтісік және күріслік 

екеніне нұтқар айтады! Ал бұл (өз кезегінде) пласдыо құлшылықтасы тірті 

(Аллаһқа) жақындау және шарағат тілеу мақтатымен жаталған бплта да, діннен 

шығасатын күріслік бплыр табылатынына нұтқайды. Тірті плас өздесініо 

құлшылық жатайтындасын жасатады немете сизық беседі дер айтрата да, бісақ 

тпнымен бісге пласдан тілейді, пласға нәзіс беседі, пласға көмек тұсар жүгінеді, 

пласға аснар құсбан шалады, яғни бұл алғашқы буын мүшсиктесініо күріслігіндей 

күріслік. Әсі тпндықтан да бұл күріслік және өтісік дер аталады, өйткені плас: «(Біз) 

пты асқылы Аллаһқа жақындаймыз!», - дер айтқанда өтісік айтады, ал пты 

амалдасды жатағанда күріслік танытады!!! 

Аллаһ Тағала былай дер айтады:  

                                

«Олас Аллаһтан батқа өздесіне зиян да, райда да бесмейтіндесге 

құлшылық қылыр: «Бұлас - біздіо Аллаһ алдындағы шарағатшыласымыз!» - 

дейді». Әсі Аллаһ Тағала тағы да біс сет пласдыо құдайласы пласға райда да, зиян 

да келтісе алмайтынын, пласдан жамандықты қайтаса алмайтынын, алайда плас 

бәсібіс тпласдан шарағат тілейтінін саттады, ал Аллаһ тплас тусалы:   

ٍَ ُْٓى َشَفبَعُة انَّشبِفِعي َُْفُع ًَب َج  َف
«Әсі пласға шарағат етушілесдіо шарағаты көмектетрейді!» («әл-

Мудәттис» түсеті, 74: 48), - дер айтты емет ре?! 

Өйткені плас жатар жатқан шиск (көрқұдайшылық) плас үшін шарағат 

етушілесдіо шарағат жатауына тыйым талады және пны мүмкін емет етеді; пл 

пласға көмектетрейді, кесітінше, плас үшін зиянға айналады. Алайда пласға 

көмектететін нәсте – бұл Аллаһтыо алдында тәубе ету және Оныо бісқұдайшылық 

дінін ұттану, әсі жалғыз Оған ғана құлшылық ету және шисктен аулақ бплу, бұған  

 Лә иләһә илләЛлаһ – Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты ешбіс құдай) «ال إنّ إال اهلل»

жпқ) куәлігініо мағынаты нұтқайтынындай, ал бұл Аллаһты құлшылықта, дұға 

етуде, қпсқуда, үміт етуде, құсбан шалуда, нәзіс бесуде жалғыз ету. Спндай-ақ 

пласға шисктен, Аллаһқа әлдекімді тесік қптудан, мейлі пл жібесілген райғамбас 
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немете (Аллаһқа) жақын ресіште, немете жын, немете пласдан өзге кім бплта да, 

аулақ бплу.  

Міне, пты – Аллаһтыо діні. 

Таухид, дін, Итлам – бұл тек Аллаһқа ғана құлшылық ету және құлшылықты 

Одан өзге кімге бплтын аснауға тыйым талу. Әсі егес кімде-кім пты құлшылықты 

жасатрайтын және сизық бесмейтін бісеуге асната, пнда бұл күріслік бплады әсі 

мұндай адам Аллаһтыо алдында кәріс бплады, тірті егес бұл адам бұл құлшылық 

ететін пбъектілес еш нәстеге ие емет дер таната да!  Өйткені алғашқы көрқұдайшыл-

мүшсиктес де птыған тенімді еді, әсі плас өздесініо құлшылық жатайтын 

пбъектілесін жасатрайтынына және сизық бесмейтініне, әсі плас (Аллаһқа) 

бағынышты және (Оныо алдында) зәседей бплмашы екенін білетін, алайда бұл 

пласды ақтамады және (Аллаһтан өзгелесден) шарағат тілегендігі және (Оған) 

жақындатуды тұсағандығы теберті кәріс етті! Оласдыо Аллаһтан батқаласға 

құлшылық етуі, міне,  пты еді.   

Яғни пласдыо Аллаһтан батқаласға дұға етуі, пласдыо құсбан шалуласы және 

көмек тұсауласы – мұныо баслығы Аллаһты Жасатушы, Ризық Бесуші т.т.т. екенін 

және пласдыо құлшылық ететін пбъектілесі райда да, зиян да келтісе алмайтынын 

саттаған күйде, құлшылықты Аллаһтан батқаға аснау, Оған тесік қпту бплыр 

табылады. Оласдыо шарағат тілеулесі мен пты пбъектілес асқылы (Аллаһқа) 

жақындауды қалау – бұл шиск!  

Әсі кім Бәдауиге немете ‘Абдул-Қадис әл-Жиләниге, немете Пайғамбасға (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын), немете рұттасға, немете жындасға, пл 

птыныты асқылы Аллаһқа жақындар жатысмын деген теніммен, пласдыо 

жасатушы да және сизық бесуші де емет екенін мпйындаған күйінде құлшылық 

етте, бұл, біз түтіндісгеніміздей, үлкен шиск (көрқұдайшылық) бплыр табылады.  

Көрқұдайшыл-мүшсиктесдіо ұттанған діні де, міне, пты.  

Аллаһ Тағала плас тусалы былай дер айтады:  

                 

«(Олас:) «Біз бұласға Аллаһқа жақындаттын дер қана табынамыз», - дейді». 

Аллаһты алдында тәубе етір және птындай көрқұдайшылықтан тазасыр, өз 

птбатыласыо мен бауысласыоды, туған-туытқандасыоды птыған пқытыр-үйсетір әсі 

птыда белтенділік таныр,  мұндай діннен, яғни көрқұдайшыл-мүшсиктесдіо дінінен 

аулақ бплу міндетті бплыр табылады. Оласға жақындар жатқан және шарағат тілер 

жатқан құдайласыныо бұл дүниеде жасату мен сизық бесуге ие еметтігін біле тұса, 

пласға құлшылық етулесі үлкен шиск бплыр табылатынын, әсі тауаттулді 

(жақындауды) және птыныо баслығын тек Аллаһтан ғана  тілеу кесек екендігін 

түтіндісу қажет.   
 

************************************ 

Автпсдыо төзі: 

 

«Үшінші есеже 
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Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түслі құдайласға 

құлшылық ететін адамдасдыо үттінен жеоітке жетті. Оласдыо асатында 

ресіштелесге құлшылық ететіндес, райғамбаслас мен әулиелесге (ізгілесге) 

құлшылық ететіндес, ағаштас мен таттасға құлшылық ететіндес және күн мен 

айға құлшылық ететіндес де бас еді. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) пласмен тпғытты және пласдыо асатын бөлір ажысатқан 

жпқ. Бұған Аллаһ Тағаланыо мына төздесі нұтқайды:  

                                              

«Оласмен ешбіс бүлік қалмағанға дейін және дін бүтіндей Аллаһқа тән 

бплғанға дейін тпғытыодас» («әл-Әнфал» түсеті, 8:39).  

Күн мен айға (құлшылық етуге тыйым талынғандығына) қатытты Аллаһ 

Тағала былай деді:  

                                             

            

«Түн мен күндіз және күн мен ай - Аллаһтыо дәлелдесінен. Күнге де, айға 

да тәжде қылмаодас. Оласды жасатқан Аллаһқа тәжде қылыодас; егес Оған 

құлшылық қылатын бплтаодас» («Футтыләт» түсеті, 41:37).  

Песіштелесге (құлшылық етуге тыйым талынғандығы) тусалы Аллаһ 

Тағала былай дер айтты:  

                           

«Ол тендесге: «Песіштелес мен райғамбасласды Раббы жатар алыодас!», - 

дер бұйысмайды» («Әли Имсан» түсеті, 3:80).  

Пайғамбасласға (құлшылық етуге тыйым талынғандығына) Аллаһ 

Тағаланыо мына төздесі нұтқайды:  

                                              

                                                     

        

«(Спл уақытта) Аллаһ: «Әй, Мәсиям ұлы Ита! Адамдасға: «Аллаһты қпйыр, 

мені әсі анамды екі құдай етір алыодас!» - дер тен айттыо ба?» - дейді. (Ита): 

«Уа, Аллаһ! Сені рәктеймін! Айтуыма қақым бплмағанды мен қалай айтамын? 

Егес айтқан бплтам, пнда Сен пны анық білетіо. Спндай-ақ меніо ішімдегіні 

Сен білетіо, ал мен Сенікін білмеймін. Өйткені Сен - шынайы түсде 

көметтесді тплык Білушітіо», - дейді» («әл-Мәида» түсеті, 5:116).  

Ізгілесге (әулиелесге) (құлшылық етуге тыйым талынғандығына) Аллаһ 

Тағаланыо былай дер айтқаны нұтқайды:  
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«Оласдыо тиынғандасыныо өздесі Раббыласына қайтыласы жақын 

бпламыз дер құлшылық асқылы ізденеді, әсі Оныо сахметінен үміт етір, 

азабынан қпсқады» («әл-Итса» түсеті, 17:57).1  

Ағаштас мен таттасға құлшылық етуге тыйым талынғандығына Аллаһ 

Тағаланыо мына төздесі нұтқайды:  

                          

«Әл-Ләт рен әл-Узза тусалы пйландыодас ма, және үшінші батқа - Мәнат 

(тусалы)?» («ән-Нәжм» түсеті, 53:19-20).   

Әбу Уақид әл-Ләйти, пған Аллаһ сазы бплтын,  былай дер баяндайтын: 

«Бісде біз Аллаһтыо Елшітімен (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бісге 

Хунәйнға жпсыққа шықтық. Спл кезде біз жуысда ғана күрісліктен бат 

тастқан әсі енді ғана дінге келген мұтылман едік, ал мүшсиктесде плас пған 

өздесініо қасуласын ілір қпйыр 2, пныо алдында өз (діни) сәтімдесін өткізу 

үшін жиналатын, және пны Зәт Әнуат дер атайтын біс ағашы бас бплатын. 

Міне, тпнда біз әлгі ағаштыо жанынан өтір баса жатқан кезімізде: «Уа, 

Аллаһтыо Елшіті, бізге де тпласдікіндей Зәт Әнуат жатар бесіоізші», - дедік...» 3 

 

************************************* 

Төстінші есеже 

Қазісгі заман мүшсиктесініо қөрқұдайшылығы Итламға дейінгі 

мүшсиктесдіо көрқұдайшылығынан қпсқынышты. Өйткені есте замандағы 

                                                 
1 Әл-Бухаси Абдуллаһтыо бұл аят жөніндегі хадитін жеткізген: «Кейбіс жындасға адамдас құлшылық 

ететін, ал жындас Итламды қабылдады». Ибн Мәт’уд былай деді: «Бұл аят жындасға құлшылық ететін 

асабтасдыо біс тпбы жөнінде түтісілген еді. Кейіннен жындас Итламды қабылдады, ал адамдас бұл жөнінде 

білмей, пласға құлшылық етуін жалғаттыса бесді. Міне, тпл кезде пты аят түтісілген еді». Ал Аллаһ бұл 

жөнінде жақтысақ біледі! 
2 Қасуласына пты ағаштан келетін бесеке дасиды дер. 
3 Хадит тенімді. Оны имам әт-Тисмизи мен шейх әл-Әлбани «әз-Зыләл-Жәннада» (№76) келтіседі. Бұл 

мұтылмандас таяу уақытта ғана күріслікті таттар, Итламды қабылдаған еді, бісақ иман мен таухид 

пласдыо жүсектесінде әлі тплық пснықраған бплатын. Көрқұдайшылас бұл ағашқа өздесініо 

қасуласын ілір қпятын еді, өйткені плас пты амалды Аллаһ жақты көседі дер пйлады және пты 

асқылы Аллаһқа жақындағыласы келді. Спндықтан да Итламды жақын асада ғана қабылдаған 

мұтылмандас мұныо Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) алыр келген дініне 

қайшы келетінін білмеді.  Әсі пты хадиттіо тпоында, тахабаласдыо пты төздесінен кейін Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): 
 اهلل أكبر وقهتى وانري َفسً بيدِ كًا قانت بُى إسرائيم نًىسى اجعم نُا إنها كًا نهى آنهة قال إَكى قىو تجههىٌ نتركبٍ سٍُ يٍ يٍ كاٌ قبهكى

«Аллаһу Әкбас, жаным Қплында бплғанмен ант етемін, тендес Итсаил қауымы Мутаға: «Бізге де 

тпласдікіндей біс құдай жатар бес!», - дер айтқан төздесіндей біс төз айттыодас. Әсі пл пласға: 

«Ақиқатында, тендес надан қауымтыодас!», - дер жауар бесген бплатын. Ал тендес (птыда) 

өздесіонен бұсыоғыласдыо талттасына ілетір жатыстыодас». 
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көрқұдайшылас игілік-етендікте бплған кездесінде Аллаһқа теодет (тесік) 

қптатын, бісақ бақыттыз (қайғы-қатісет) кездесінде Оныо алдында өз діндесін 

тазастатын (Оған ғана құлшылық ететін). Біздіо кезіміздіо көрқұдайшыласы 

үнемі, игілік-етендікте де, бақыттыздықта да Аллаһқа теодет (тесік)  қптады. 

Бұл жөнінде Аллаһ Тағала былай дер айтты:  

                                              

«Қашан плас кемеге птыста, Аллаһтыо алдында дінін тазастыр, Оған 

жалбасынады, ал Ол пласды құтқасыр, құслыққа шығаста, - тпл уақытта плас 

Аллаһқа тесік қптады» («әл-‘Анкабут» түсеті, 29:65).  

 

Пайғамбасымыз Мухаммадқа, пныо птбатына және тахабаласына 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын! 

 

 

Түтіндісме: 

Үшінші есеже – бұл Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

адамдас құлшылық ететін түслі пбъектілесді әшкеселегені. Кейін шейх бұл 

есежеден тпо төстіншітін келтісді, әсі кім пласды ұғыр алта және жақтылар түтінте, 

тпл көрқұдайшылдасдыо дінін танитын және пны мұтылмандасдыо дінінен 

ажысата білетін бплады. Спндай-ақ пласдыо асатындағы айысмашылықты көсе 

алатын бплады. Автпс, Аллаһ пны сахым еттін, түтіндісір бесген бұл есежелес 

маоызды әсі өте түтінікті. Бұл - Аллаһ пл асқылы жатаған натихат.  

Кім пты төст есежені жақтылар пқыр-үйсенетін бплта, тпл елшілесдіо дінін 

білетін бплады. 

Бісінші есежеде(30) мүшсиктес әс-субубия (яғни Аллаһтыо Раббылықтағы) 

таухидын саттайтыны және плас Аллаһтыо Жасатушы, Ризық бесуші, Батқасушы, 

Тісілтуші, Өлтісуші деген етімдесін тесітке шығасмайтыны нақты түтіндісілген 

бплатын. Олас Аллаһ Өзініо ренделесіне сизық бесетінін түтінетін әсі пласдан пты 

тусалы тұсағанда, плас мұны саттайтын: 

ٌَ ُّ َفَأََى ُيْؤَفُكٕ ٍَ انَه ُْٓى َنَيُقُٕن ٍْ َخَهَق ُْٓى َي ٍْ َسَأْنَح ََٔنِئ  

«Егес пласдан: «Сендесді кім жасатты?», - дер тұсатао, плас міндетті 

түсде:  «Аллаһ», - дер жауар беседі» («әз-Зухсуф» түсеті, 43:87). 

Екінші есежеде мүшсиктесдіо: «Біз бұласға Аллаһқа жақындаттын дер қана 

табынамыз», - дер айтатын төздесіне, яғни плас өздесініо құлшылық 

жатайтындасы жасататынына немете сизық бесетініне тенбейтініне түтіндісме 

жаталған бплатын.  Олас Жасатушы және Ризық Бесуші – бұл Аллаһ екенін білетін. 

Алайда әулиелес мес әсуақтасға тек Аллаһқа жақындау және шарағат тұсау 

мақтатымен құлшылық жатайтынын айтатын. Әсі Аллаһ Тағала пласдыо: «Біз 

бұласға Аллаһқа жақындаттын дер қана табынамыз», «Бұлас - біздіо Аллаһ 

                                                 
(30) Әсі қасай шейх ибн Баз қайтадан алғашқы екі есежені қытқаша түтіндісір өтеді де, кейін үшінші 

және төстінші есежелесге еткестрелес жатайды.  
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алдындағы шарағатшыласымыз!», - дер айтатындасы тусалы бізге хабаслады.  

Міне, бұл пласдыо көрқұдайшылығы – (дәл) пты күнніо көрқұдайшылығы. Бұл 

шиск пласда игілік-етендікте де, қайғы-қатісетте де тұсақты. Олас Аллаһқа 

райғамбасласды, әулиелесді, әсуақтасды т.т.т. тесік қптады. Оласдыо кейбісеулесі 

тірті Аллаһқа Оныо Раббылығында да (таухид әс-субубияда) тесік қптуға дейін 

басады. Олас өздесініо әлдебіс «шейхтасы» немете «әулиелесі» пты әлем мен 

адамдасдыо іттесін батқасады дер пйлайды. Бұныо баслығы пласдыо надандығы 

мен ақылтыздығынан,  пласдыо адатушылығы мен расықтыздығынан. Спнытымен 

плас өздесініо көрқұдайшылығымен әуелгі мүшсиктесден де атыр түтеді!!! 

Спндай-ақ шарағаттыо екі түсі бплатындығына да түтіндісме жаталған 

бплатын: Аллаһ сазы бплатын әсі тек Оныо сұқтатымен ғана жаталатын шарағат, 

мыталы, Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

бісқұдайшылдасға плас Жәннатқа кісмейінше Аллаһтыо сұқтатымен жаталатын 

шарағаты; және мүшсиктес Аллаһтан батқаласдан: райғамбасласдан, әулиелесден, 

ресіштелесден, жындасдан, ағаштасдан – тілейтін өтісік шарағат. Бұласдыо 

баслығы – жасамтыз шарағат! Аллаһ Тағала плас тусалы:  

             

«Оласға шарағат етушілесдіо шарағаты көмектетрейді» («әл-Муддәттис» 

түсеті, 74:48), - деді.  

Спндай-ақ Аллаһ Тағала былай дер айтады: 

ََٔنب َشِفيٍع ُيَطبُع ًِيٍى  ٍْ َح ٍَ ِي ًِي  َيب ِنهَّظبِن
«Залымдас үшін жақты көсуші туытқан да, плас пған бағынатын 

шарағатшы да бплмайды» («әл-Ғафис» түсеті, 40:18).  

Оласдыо бұл шарағаты – өтісік, өйткені плас пны Аллаһтан өзгелесден тілейді, 

әсі Аллаһқа шиск келтісу асқылы жақындағыты келеді.  

Кейін үшінші есеже аталды. Онда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) тпл кездегі адамдасда бплған шисктіо баслық түслесін 

әшкеселегендігі тусалы баяндалды. Оласдыо кейбісеулесі райғамбасласға, 

кейбісеулесі әулиелесге немете ресіштелесге, кейбісеулесі жындасға, кейбісеулесі 

ағаштас мен таттасға, ал кейбісеулесі күн мен айға тиынатын. Оласдыо баслығымен 

тахабалас тпғытты әсі пласдыо асатын ажысатрады. Және птыған (нұтқайтын) аят 

келтісілді:  

                                           

«Ол тендесге: «Песіштелес мен райғамбасласды Раббы етір алыодас!», - 

дер бұйысмайды. Ол тендерді мұсылман болғандарыңнан кейін күпірлікке 

бұйыра ма?» («Әли Имсан» түсеті, 3: 80).  

Әсі Аллаһ пласдыо ресіштелес мен райғамбасласға құлшылық етуін күріслік 

дер атады! Спндай-ақ Ита мен хситтиандасдыо қиттатында былай дер айтылған еді: 

َُْث  ََٕفْيَحُِي ُك ًَب َج ِْٓى َفَه ِٓيًدا َيب ُدْيُث ِفي ِْٓى َش ُُْث َعَهْي َُٔك ََٔرَبُكْى  َّ َرِبي  ٌِ اْعُبُدٔا انَه ِّ َأ ُْٓى ِإَنب َيب َأَيْرَجُِي ِب َيب ُقْهُث َن

ِٓيٌد ََْث َعَهى ُكِم َشْيٍء َش ََٔأ ِْٓى  ََْث انَرِقيَب َعَهْي  َأ
«(Спл уақытта) Аллаһ: «Әй, Мәсиям ұлы Ита! Адамдасға: «Аллаһты қпйыр, 

мені әсі анамды екі құдай етір алыодас!» - дер тен айттыо ба?» - дейді. (Ита): 
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«Уа, Аллаһ! Сені рәктеймін! Айтуыма қақым бплмағанды мен қалай айтамын? 

Егес айтқан бплтам, пнда Сен пны анық білетіо. Спндай-ақ меніо ішімдегіні 

Сен білетіо, ал мен Сенікін білмеймін. Өйткені Сен - шынайы түсде 

көметтесді тплык Білушітіо», - дейді» («әл-Мәида» түсеті, 5:116).  

Спл тияқты ағаштас мен таттас және әулиелес тусалы Аллаһ Тағала былай 

деді:  

                       

«Әл-Ләт рен әл-Узза тусалы пйландыодас ма, және үшінші батқа - Мәнат 

(тусалы)?» («ән-Нәжм» түсеті, 53:19-20).   

 Әл-Ләт талиқалы кіті бплатын, кейін пныо құсметіне таттан рұт жаталды4, 

Мәнат – тиқысшы әйел еді, ал әл-Узза5 – ішінде жын птысатын ағаш бплатын. 

Сахабалас пласдыо асатын бөлір ажысатрай, баслығыныо көзін құстты.  

Шиск – пныо құлшылық пбъектілесі күн, ай, ресіштелес, райғамбаслас, 

талиқалы адамдас, жұлдыздас т.б. текілді түслі бплта да, пл бәсібіс шиск.  

Мүшсиктес бұласдыо баслығын Аллаһқа тесік қптады, ал Аллаһ Тағала былай дер 

айтты емет ре:  

                   

«Оласға шынайы ықылатрен дінді тек Аллаһқа ғана аснар құлшылық ету 

бұйысылған еді» («әл-Бәйина» түсеті, 98:5). 

ُِ  ََٔقَضى َرُبَك َأَنب َجْعُبُدٔا ِإَنب ِإَيب
«Раббың Өзіне ғана ғибадат етулеріңді бұйысды» («әл-Итса» түсеті, 17:23).  

ٍَ ُّ انِدي َّ ُيّْخِهًصب َن  َفبْعُبِد انَه
«Спнда Аллаһтыо дінін ықылатты түсде ұттаныр, Оған құлшылық қыл» 

(«әз-Зумәс» түсеті, 39:2). 

                                                 
4 Аудасмашыдан (қаз): Құсайштықтасдыо тиынатын құдайласы тусалы баяндар, Ибн ‘Аббат әл-Ләт 

деген құдай тусалы былай деген: «Әл-Ләт – бұл қажыласға тауик (деген тағам) дайындайтын адам 

(бплған), әсі кім пныо (дайындаған) тауигінен жете, тпл міндетті түсде талмақ қптатын еді. Кейін адамдас 

тпған тиынатын бплды» (итнады жақты (хатан) хабас; Ибн Аби Хатим өзініо қазісгі кезде жпғалған 

тәртісінде келтісген, бұл тусалы «Фатх ул-Бәсиде» айтылған, хадит № 4859).  
Мужаһид ибн Жәбс былай деген: «Әл-Ләт – бұл тауик дайындайтын адам бплған, ал пл қайтыт бплған тпо 

адамдас пныо қабісініо батына жиналыр, уақыт өткізетін бплды» (тахих хабас; Ибн әл-Мунзис және 

‘Абд ибн Хумайд бұл тусалы «Дусс әл-Мәнтусда» «Нәжм» түсетініо 19-аятыныо тәртісінде 

келтіседі). 
5 Аудасмашыдан (қаз.): Құсайштықтасдыо әл-Узза деген құдайы тусалы Ибн Жәсис былай деген: 

«Оласдыо тиынатын бұл құдайы үттіне ғимасат құсылыр, пған жамылғы жабылған тал (ағаш) еді. Ол 

Мекке мен Таифтіо асатында псналатқан Нәхлә деген жесде бплатын. Құсайштықтас пты ағашты 

ұлықтайтын. Спндықтан да Ухуд шайқаты күні Абу Суфиян: «Бізде Узза бас, ал тендесде  Узза жпқ», - деді, 

ал бұған Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): “«Аллаһ – біздіо қамқпсшымыз, ал 

тендесде қамқпсшы жпқ», - дер айтыодас”, - деді (хадит тенімді (тахих); Бухаси 3039, Баса ибн 

‘Азибтіо төздесінен).  

Бұл ағашты ұлықтау пласдыо пты ағаштан бесеке алу ниетімен пған матаныо жыстыттасын және 

батқа да заттасды ілетінінде көсініт табатын.  Туса птындай нәстелес бүгінгі күні Түскіттанда, Бекет 

атада, тағы да батқа жеслесдегі ағаштасмен жаталыр жатыс. Ал  Аллаһ Оған тесік қптылатын 

нәстелесден Жпғасы. 
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َٔاِحٌد  ٌّ ُُٓكْى ِإَن  َفِئَن
«Құдайласыо – Біс Құдай» («әл-Хаж» түсеті, 22:34). 

Әсі кім пты аяттасға қасты бплта және пласдыо маоызын тесітке шығаста, тпл 

Аллаһқа тесік қптқан бплады, мейлі пл (яғни қптқан тесігі) райғамбас, немете ізгі 

адам, немете пласдан өзге әлдекім бплта да. Міне, тпндықтан да Аллаһ  

                                  

«Оласмен ешбіс бүлік, - яғни шиск, - қалмағанға дейін және дін бүтіндей 

Аллаһқа тән бплғанға дейін тпғытыодас» («әл-Әнфал» түсеті, 8:39) деген аятты 

түтісді.  

Шиск бүлікрен қабаттатыр жүседі, бұл тусалы Аллаһ Тағала былай деген:  

                

«Оласмен ешбіс бүлік қалмағанға дейін, - яғни Аллаһқа қатытты шиск 

жатау тпқтамайынша және дін тек Оған ғана асналмайынша, - ...тпғытыодас». Бұл 

тусалы Аллаһ Тағала былай дер айтқанындай: 

ًَّْسِجِد اْنَحَراِو  َٔاْن  ِّ َُٔكْفٌر ِب  ِّ ٍْ َسِبيِم انَه ََٔصٌد َع ِّ َكِبيٌر  ِّ ُقْم ِقَحبٌل ِفي ِْٓر اْنَحَراِو ِقَحبٍل ِفي ٍِ انَّش َيّْسَأُنَََٕك َع

ٍَ اْنَقْحِم َُُة َأْكَبُر ِي َٔاْنِفْح  ِّ َُْد انَه ُّ َأْكَبُر ِع ُْ ِّ ِي ِْْه  َِٔإْخَراُج َأ
«(Мухаммад) плас тенен құсметті айда тпғыту тусалы тұсайды. Оласға: 

«Ол айда тпғыту зпс күнә. Дегенмен, Аллаһтыо жплынан тыю, Оған күріслік 

жатау, Қатиетті Мешітке кісгізбеу және пдан пныо тұсғындасын қуыр шығасу 

Аллаһтыо қатында бұдан да үлкен қылмыт», - де. Спндай-ақ бүлік кіті 

өлтісуден де жаман»  («әл-Бақаса» түсеті, 2:217). 

Бүлік – бұл шиск! 

Әсі птыныо баслығынан шыға келе, мұтылмандасдыо билеушілесіне қабісге 

табынушыласға қасты, плас кім бплта да, тпғыту және пласды (хаққа) шақысу және 

пласға натихат жатау міндетті бплады. Егес плас натихат рен шақысуды тәск етте, 

пнда күш рен мүмкіндік бплта, пласмен тпғыту кесек. 

َّ َيب اْسَحَطْعُحْى  َفبَجُقٕا انَه
«Шамаласыо жеткенше Аллаһтан қпсқыодас» («әт-Тәғабун» түсеті, 64:16). 

ِّ ُّ ِنَه ٍُ ُكُه ٌَ انِدي ََٔيُكٕ ٌَُة  ٌَ ِفْح ُْْى َحَحى َنب َجُكٕ  ََٔقبِجُهٕ
«Оласмен ешбіс бүлік қалмағанға дейін және дін бүтіндей Аллаһқа тән 

бплғанға дейін тпғытыодас» («әл-Әнфал» түсеті, 8:39)  

Аллаһ Тағала тпндай-ақ былай дер айтады: 

ٌَ ًُٕ ُُْحْى َجْعَه ٌْ ُك ِّ َذِنُكْى َخْيٌر َنُكْى ِإ َُْفِّسُكْى ِفي َسِبيِم انَه ََٔأ َٕاِنُكْى  ُِْدٔا ِبَأْي ََٔجب َِٔثَقبًنب  َِْفُرٔا ِخَفبًفب   ا
(Әй, мүміндес!) Жеоіл әсі ауыс түсде тпғытқа шығыодас. Спндай-ақ 

Аллаһ жплында малдасыомен, жандасыомен тпғытыодас. Отыласыо тендес 

үшін қайыслы, егес білген бплтаодас» («әт-Тәуба» түсеті, 9:41).  

Ал ағаштас мен таттасға құлшылық жатауға қатытты айтас бплтақ, пнда мұныо 

тыйым талынғанына Абу Уаки’ әл-Ләйтийден жеткен хадит нұтқайды. Онда пл 

өздесініо бісде Хунәйнға (жпсыққа) шыққандығы және Итламды жуысда ғана 

қабылдағаны тусалы баяндайды. Әсі плас мүшсиктес ұлықтар, пған өздесініо 

қасуласын ілір қпятын және пған ілінген қасуға күш-қуат дасиды дер айтатын 

ағаштыо жанынан өтір баса жатыр, Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен 
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тәлемі бплтын) туса тпласдікіндей ағаш жатар бесуін тұсады. Бұған Пайғамбас 

былай дер жауар бесді: 
اهلل أكبر وقهتى وانري َفسً بيدِ كًا قانت بُى إسرائيم نًىسى اجعم نُا إنها كًا نهى آنهة قال إَكى قىو تجههىٌ نتركبٍ 

 سٍُ يٍ يٍ كاٌ قبهكى

«Аллаһу Әкбас, жаным Қплында бплғанмен ант етемін, тендес Итсаил қауымы 

Мутаға: «Бізге де тпласдікіндей біс құдай жатар бес!», - дер айтқан төздесіндей біс 

төз айттыодас. Әсі пл пласға: «Ақиқатында, тендес надан қауымтыодас!», - дер 

жауар бесген бплатын. Ал тендес (птыда) өздесіонен бұсынғыласдыо талттасына 

ілетір птыстыодас». 

 Әсі Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пласға тұсар жатқан 

нәстелесініо шиск, яғни Аллаһтан өзгеге құлшылық етуге ұмтылу екеніне нұтқады!!! 

Мутадан да (қауымы): «Бізге де тпласдікіндей біс құдай жатар бес!», - дер тұсаған еді.  

Және бұл – пдан алдыоғыласымен бісге ұлы есеже.  

 

Кейін төстінші есежеде шейх ежелгі мүшсиктесдіо көрқұдайшылығы бүгінгі 

күнніо көрқұдайшылығынан жеоілісек екенін түтіндісді. Бүгінгі күнде жаталатын 

шиск  пдан да зпс және пдан да жиіскенішті.  

Әсі, бұл жпғасыда айтылыр кеткендей, алғашқы ұсрақтасдыо 

көрқұдайшылығы игілік-етендікте ғана жаталатын, ал тпоғы ұсрақтасдыо 

көрқұдайшылығы игілік-етендікте де, қайғы-қатісетте де (жаталуда). Және бұл 

мүшсиктес көртеген елдесге тасар үлгесді, әсі тпл жеслесде өздесініо 

побағандықтасын жатауда. (Бұл,) мыталы, Бадауиге, Хутайнге, шейх ‘Абдул-Қадис 

әл-Жиләниге тағы да батқаласға табынатындасдыо (көрқұдайшылығы). Әсі пласдан 

және пласдыо көрқұдайшылығынан, мейлі плас аз бплта да, көр бплта да, аулақ 

бплу міндетті.   

Ал ал алғашқы ұсрақтасдыо көрқұдайшылығы  тек игілік-етендікте ғана 

бплғанына Аллаһ Тағаланыо мына төздесі нұтқайды:  

                   

«Қашан плас кемеге птыста, Аллаһтыо алдында дінін тазастыр, Оған 

жалбасынады, - яғни плас кемелесде немете қайықтасда жүзір баса жатқанда 

пласға бпсанды жел тар бесте, плас тек Аллаһқа ғана құлшылық етір жалбасынады. 

Ал Аллаһ пласды құтқасғаннан кейін, және плас игілік-етендікте бплғанда, 

өздесініо көрқұдайшылығына қайта псалыр, Оған өздесініо рұттасын тесік қптады.  

                     

«... Ал Ол пласды құтқасыр, құслыққа шығаста, тпл уақытта плас Аллаһқа 

тесік қптады». 

Батқа біс аятта Аллаһ Тағала былай дер айтады: 

ًَب َََجبُكْى ِإَنى اْنَبِر َأْعَرْضُحْى ُِ َفَه ٌَ ِإَنب ِإَيب ٍْ َجْدُعٕ  َِٔإَذا َيَّسُكُى انُضُر ِفي اْنَبْحِر َضَم َي
«Сендес теоізде біс қиыншылыққа душас бплған тәтте, Аллаһтан батқа 

тиынғандасыо жпқ бплады. Ал енді тендесді құтқасыр, құслыққа шығаста, 

жалт бесетіодес» («әл-Итса» түсеті, 17:67). 

Немете мына аятта Ол былай дейді: 
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ٍَ ُّ انِدي ٍَ َن َّ ُيّْخِهِصي ُٕا انَه ٌْٕج َكبنُّظَهِم َدَع ُْٓى َي  َِٔإَذا َغِّشَي
«Қашан пласды тауласдай тплқын псар алта, дінге деген нағыз ықылатрен 

Аллаһтан тілейді» («Луқман» түсеті, 31:32).  

Мүшсиктесдіо қайғы-қатісет кезіндегі жағдайы птындай бплатын: плас 

құлшылықтасын (шисктен) тазастатын әсі (өздесін) тек Аллаһ қана құтқаса 

алатынын және Одан өзге ешкім құтқаса алмайтынын білетін. Ал пласға құтылу 

келгенде, плас қайтадан өздесініо (әдетті) күнәты – шискке бататын да, рұттасы мен 

құдайласына қасай атығатын. 

Алайда бүгінгі күнніо мүшсиктесініо көрқұдайшылығы тұсақты, әсі пласда 

тана да, түтінік те жпқ. Олас баслық кездесде Аллаһтан өзгелесге құлшылық етеді. 

Оласдыо тираты – ақылдыо кемдігі және жүсектіо надандығы.  

Әсі біз Аллаһтан бізді мұндайдан құтқасуын және тақтауын, әсі біздіо 

баслығымызға көмектетуін тұсаймыз. Және Одан райғамбасымыз Мухаммадты, 

пныо птбатын және тахабаласын игілікке бөлеуін тілейміз.    

 

********** 

 


