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АВТОР ТУРАЛЫ ШАҒЫН МӘЛІМЕТ 

Тегі: 

Шейхул-Ислам Мухаммад ибн Сулҽйман ҽт-Тамими 

Дҥниеге келуі 

Шейх хижра жыл санауы бойынша, 1115 жылы Уйҽйна қаласында, 
білімді, абыройлы, діндар кісінің үйінде дүниеге келді. Ҽкесі үлкен 

ғалымдардан болған. Сондай-ақ оның атасы – Сулҽйман да ҿз кезінде Нҽжд 
қаласының белгілі ғалымдарының бірі еді. Мухаммад ибн Сулҽйман он жасқа 

толмай-ақ Құранды жаттап алған зерек бала болды. Ол ер жете келе фиқһ 
білімін үйренуге қатты кҿңіл бҿле бастады. Оның жаттау қабілетіне, 

басқаларды айтпағанда, тіпті ҿз ҽкесі таң қалатын. Ол фиқһ ғылымына қоса 
тҽпсір жҽне хадис кітаптарын кҿп оқитын. Нҽжд ҿңірінің ғалымдарынан 

сабақ алған ол, Мекке қаласына жҽне Мҽдинаға білім іздеп сапар шекті жҽне 
сол жердегі белгілі ұстаздардан білім алды. Аллаһ Тағала оған алғырлық, 

жоғары түсіну қабілеттерін дарытты. Ол осы жылдар ішінде ұстаздардан 
үйренгенін, кітаптардан оқығанын, ғылыми іздену үстінде кҿңілге түйген 
нҽрселерін зерделеп, кітап жазуға кірісті.  

Мҧра етіп қалдырған ӛте қҧнды әрі пайдалы кітаптары мен жазба 
еңбектерінің кейбірі 

1.       – «Таухид» кітабы; 

2.     – «Кәшфуш шубуһат» кітабы; 

3.     – «Әл-кәбаир» кітабы; 

4.    – «Сәләсатул усул» кітабы; 

5.    – «Мухтасарул инсаф уәш-     

шархул кәбир» кітабы; 

6.     - «Мухтасар задул-мәад» кітабы. 

 

Дҥние салуы 

Мухаммад ибн Сулҽйман 1206 хижри жылы, 91 жасында дүниеден ҿтті. 

Аллаһ Тағала ол кісіні рахымына бҿлесін.  

 

.
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КІРІСПЕ 

Кітаптың мазмҧны 

Кітап ҽрбір пенде қабірде сұралатын үш сұрақ жайында болмақ: 

1) Раббың кім? 

2) Дінің не? 

3) Пайғамбарың кім? 

Автор кітаптың негізгі тақырыбына кірісуден алдын ҿте пайдалы болған 3 
бастама келтіреді. Бұл бастама діндегі үлкен қағидалар болып есептеледі.  

Бірінші бастама: 

       1) Білім алу; 

       2) Оған амал ету; 

       3) Оған шақыру; 

            4) Осы жолдағы қиыншылықтарға сабыр ету. 

Екінші бастама: 

      1) Рубубия таухиды; 

           2) Улуһия таухиды; 

           3) әл-Уәлә уәл-бара мәселесі [Аллаһ үшін жақсы кҿру жҽне Аллаһ 

үшін жек кҿру]. 

Ҥшінші бастама: Таухид және оның қарама-қайшысы болған 

ширк туралы. 

 

Кітаптың маңыздылығы 

Бұл кітаптың маңыздылығы зор ҽрі мұсылмандар оған мұқтаж 
болғандығы себепті, ғалымдар бұл кітапті мешіттерде сабақ ретінде ҿтуге 

ынталандырған жҽне бұл кітапқа кҿптеген шархтар (жан-жақты 
түсіндірмелер) жазған. Бұл кітапқа шарх жазған сол ғалымдардың ішінде 

шейх ибн Баз, шейх Усаймин (Аллаһ оларды рахым етсін), шейх Фаузан 
(Аллаһ оған есендік берсін) бар. 

Бұл кітап туралы шейх Абдул-Азиз ибн Баз (Аллаһ оны рахым етсін): 
«Бұл - ақида мәселесінде ӛте маңызды болған кітап», - деген. 
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«ҤШ НЕГІЗ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДӘЛЕЛДЕРІ» КІТАБЫ  

 

АВТОР СӚЗІ: 

 

19 

«Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен бастаймын  

Біл, саған Аллаһтың мейірімі болсын, бізге тҿмендегі тҿрт мҽселені 
үйрену уҽжіп болады. 

Біріншісі: Білім. Ол – Аллаһты тану, Оның Пайғамбарын (оған Аллаһтың 
игілігі мен сҽлемі болсын) тану жҽне Ислам дінін дҽлелдермен тану; 

Екіншісі: Білімге амал ету; 

Ҥшіншісі: Соған дағуат жасау (шақыру); 

Тӛртіншісі: Осы жолдағы қиыншылықтарға сабыр ету. 

Осы тҿрт мҽселеге Аллаһтың тҿмендегі сҿздері далел болады: 

«Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен. 

Заманға ант! Расында, иман келтіріп, ізгі істер істеп, бір-біріне 

шындықты ҥгіттеп, бір-біріне сабырды ҥгіттегендерден басқа барлық 
адам баласы, әлбетте, шығында» («ҽл-Аср» сүресі). 

Имам Шҽфии (Аллаһ оны рахым етсін ) былай деді: «Егер Аллаһ 

пенделеріне дәлел ретінде тек осы сүрені ғана түсіргенде, осының ӛзі де 
олар үшін жеткілікті болар еді». 
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Имам ҽл-Бухари (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп жазған:  

"Сӛз бен амалдан бұрын білім болуы керектігі туралы тарау. Осыған 

дәлел – Аллаһтың мына сӛзі: «Аллаһтан басқа қҧлшылыққа лайықты 
қҧдай жоқ екенін біл! Кейін кҥнәларың және мҥмин ерлер мен мҥмин 
әйелдердің кҥнәлары ҥшін кешірім сҧра!» («Мухаммад» сүресі, 19-аят). 

(Аллаһ) білімді сӛздер мен амалдардан бұрын атады». 

АВТОР СӚЗІ: 

 

 «Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен бастаймын»  

 

Шарх: 

Құтпалар, хаттар жҽне жолдауларды Аллаһты зікір етумен бастау 
мустаһаб болып, 3 түрге бҿлінеді: 

1) «Бәсмәләмен»
1
, яғни {  } деп бастау.  

Біз не үшін кітаптарымызды  -мен бастаймыз? 

Ғалымдар бұған кҿптеген себептер келтірген. Солардың бірнешеуін 

айтып ҿтеміз: 

1) - Аллаһтың Кітабына яғни Құранға еру. Аллаһ Тағала да Ҿз Кітабын 

«бисмиЛлҽһпен» бастаған; 

2) - Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) 

Сүннетіне еру. 

 

Ибн Аббас (Аллаһ оған разы болсын) былай баян етеді: "Пайғамбарымыз 
(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Хирақылға жіберген хатында 
былай деп жазған еді: «БисмиЛләһир Рахманир Рахим, Аллаһтың елшісі 
Мухаммадтан, Рим патшасы Хирақылға...» («Сахих» ҽл-Бухари, 1-кітап: 

«Китаб бадул-уахи», 6-баб, №7; 79-кітап: «Китабул истизан», 24-бап: «Кҽйфа 
юктабул-китаб», №6260 (7541) хадис. «Сахих» Муслим, 32-кітап: «Китабул-

жиһад уҽс-сайр», 26-бап: «Китабун-нҽби илҽ Харқал», №1773 хадис); 

3) - Аллаһ Тағаладан береке тілеу; 

4) - Шайтаннан сақтану, оны қуу. 
                                                 

1 Араб тілінде ұзын бір сҿздің толық мағынасын білдіретін ықшамдалған баламасы 

болады. Мысалы: «бҽсмҽлҽ» (بسمله) сҿзінен { بسم اهلل الرحمن الرحيم } «бисмиллҽһир-Рахманир-

Рахим» сҿздері, «хҽуқалҽ» (حوقل) сҿзінен (  Лҽ хаулҽ уа лҽ қууата иллҽ»  الحول و ال قوة إاَل باهلل)

биЛлҽһ» сҿздері түсініледі.  
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Егер біз қандай да бір істі «бисмиЛлҽһпен» бастайтын болсақ, шайтан 
оған араласпайды.  

 

 
Жҽбир ибн Абдуллаһтан (Аллаһ оған разы болсын) ол 

Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп 
айтқанын естігені жеткізіледі: “Егер кісі үйіне кірерде және ас ішер 

алдында Аллаһты тілге алса, шайтан ӛз әскерлеріне: «Сендерге бұл үйде 
жататын орын да, жейтін ас та жоқ», - дейді. Егер ол үйіне Аллаһты 

тілге алмай кірсе, шайтан: «Сендер бүгін жататын орын таптыңдар», -
дейді, ал егер ас ішер уақытында да Аллаһты тілге алмаса, шайтан: 
«Жататын орын және жеп-ішетін тағамдарың да бар», - дейді” 

(«Сахих» Муслим, 36-кітап, «Китабул ашриба», 13-бап: «Адабут-таам», 
№2018 хадис). 

2) - Аллаһқа мадақ айтумен бастау.  

 

Жҽбир ибн Абдуллаһ (Аллаһ оған разы болсын): «Пайғамбарымыз (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) қашан құтпа айтса, Аллаһ Тағалаға 
мадақ айтумен бастайтын еді», - деп айтқан («Сахих» Муслим, 7-кітап, 

«Китабул жума», 13-бап: «Тахфифус-салҽт», №867 хадис). 

3) - Қҧран аяттарымен бастау. 

 

 1 

Жҽрир ибн Абдуллаһ (Аллаһ оған разы болсын) былай риуаят етеді: 

“Бірде, сәске кезінде біз Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын) жанында болғанымызда, оған мудар тайпасынан бір топ адам 

келді. [Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын)] Біләлға азан, 
одан кейін қамат айтуды бұйырып, намаз оқып болған соң былай деп құтпа 

(айта) бастады: «Әй, адамдар! Сендерді бір жаннан (Адам атадан) 
жаратқан ... Раббыларыңнан қорқыңдар!» («ҽн-Ниса» сүресі, 1-аят)” 

(«Сахих» Муслим, 12-кітап: «Китабуз-Зҽкат», 20-бап: «Хассҽ алҽс-садақа», № 
1017 хадис).

Алайда, Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) кҿбінесе 
сҿйлеген сҿздерін, құтпаларын Аллаһқа мадақ айтумен бастайтын, ал жазған 

хат-жолдауларын, келісім-шарттарын «бисмиллҽһпен» бастайтын болған.   
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АВТОР СӚЗІ: 

 

«...саған Аллаһтың мейірімі болсын»  

 

Шарх: 

Шейхтың «...саған Аллаһтың мейірімі болсын» деген сҿздерінде 
адамдарға мейірімділік таныту бар. 

 

Усама ибн Зҽйдтен (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Аллаһ 
мейірімді пенделеріне мейірімділік кӛрсетеді», - деді” («Сахих» ҽл-Бухари, 

23-кітап: «Китабул жҽнаиз», 33-бап: «Қаулун нҽби: юаззибул мҽйиит», 
№1284 хадис; «Сахих» Муслим, 11-кітап: «Китабул жҽнаиз», 6-бап: «Бука 

алҽл мҽйиит», №923 хадис; Тирмизи, №1924, «хасан сахих»; Ахмад, 2-том, 
№160; Абу Дауд, №4941; ҽл-Ҽлбани «Ҽс-силсилҽтус-сахиха», №925). 

«Саған Аллаһтың мейірімі болсын» деген сҿздердің мағынасы «Аллаһ 
саған бұл дүние мен Ақыретттің жақсылығын берсін жҽне бұл дүние мен 

Ақыреттің жамандығынан сақтасын» дегенді білдіреді.  

Автор (Аллаһ оны рахым етсін) ҿз жолдауын біздерге дұға етумен 
бастады. Бұл – шейх ҽт-Тҽмимидің ҽдептерінен, ҽрі бұрынғы ізгі кісілердің 

сипаттарынан. Бұл нҽрсе шейхтың ҿз шҽкірттеріне деген жанашырлығын, 
қамқорлығын, сондай-ақ оларды жақсы кҿретіндігін білдіреді. Бұрынғы 

ҿткен ізгі кісілер ҿздерінің шҽкірттеріне кҿп дұға ететін болған. 

 

АВТОР СӚЗІ: 

 

«Бізге тҿменде келетін тҿрт мҽселені біліп-үйрену уҽжіп болады» 

 

Шарх: 

Автордың: «Бізге», - дегені «мукҽллҽфтарды», яғни балиғат жасына 
жеткен, ақыл-есі дұрыс болған барша адамдар мен жындарды, еркек жҽне 
ҽйел затын, азат адамдар мен құлдарды, мұсылмандар жҽне кҽпірлерді 

қамтиды. Бұған дҽлел мына аят: 
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«Мен жындар мен адамзатты тек Ӛзіме қҧлшылық етулері ҥшін 
ғана жараттым» («ҽз-Зҽрият» сүресі, 56-аят). 

Кҽпірлер шариғат үкімдеріне амал етулері керек екендігіне Құрандағы 
мына аяттар дҽлел болады: 

 “(Жәннаттағылар Тозақтағыларға:) «Сендерді не нәрсе Тозаққа 
кіргізді?», - дейді. Олар: «Біздер намаз оқушылардан болмадық. Әрі 

кедейлерді тамақтандырмайтын едік. Адасушылармен бірге жалған 
әңгімелерді айтатын едік. Сондай-ақ Қиямет Кҥнін ӛтірік дейтін едік», - 

дейді” («ҽл-Муддҽссир» сүресі, 42-46 аяттар).

Демек, Қиямет Күнін ҿтірік дейтін капірлер: «Намаз оқымағанымыз үшін 
Тозаққа түстік», - деп айтып тұр.

«Уҽжіп болады». Уәжіптің анықтамасы: Аллаһ немесе Пайғамбар (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) бұйырған істер. Мысалы, намаз оқу. 

Уҽжіпті құлшылық ниетімен істеген адам сауап алады, оны үзірсіз 
тастаған кісі күнҽһар жҽне азапталуға лайық болады. «Азапталады», - 

деместен: «Азапталуға лайық болады», - деп айтуымыздың себебі – Аллаһ 
Тағала ширктен басқа барлық күнҽларды кешіруі мумкін. Аллаһ Тағала бұл 

туралы былай дейді:  

            

«Расында, Аллаһ Ӛзіне серік қосылуын кешірмейді, бірақ бҧдан 
ӛзгені қалағанына кешіреді» («ҽн-Ниса» сүресі, 48-аят).  

Тек Аллаһтың ғана емес, сондай-ақ Пайғамбардың да (оған Аллаһтың 
игілігі мен сҽлемі болсын) бұйрығы уҽжіп болады. Имам Муслим риуаят 
еткен хадисте Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Әй, 
адамдар! Аллаһ қажылықты парыз етті, ендеше, қажылық жасаңдар!», 

- деді. Сонда бір кісі: «Жыл сайын ба, уа, Аллаһтың елшісі?», – деп 
сұрағанда, Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): "Егер мен: 

«Иә», - десем, бұл сендерге уәжіп болып қалады да, сендер оны орындай 
алмайсыңдар", - деді. 

 Шариғатта 5 түрлі үкім бар: уәжіп, мустаһаб, харам, мәкруһ, мубах.  

 Мустаһаб – Аллаһ немесе Оның Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 
сҽлемі болсын) ынталандырған, сауабы бар деп қызықтырған істер. Мысалы, 

мисуак қолдану, нҽпіл намаздарын оқу.  

Мустаһабты құлшылық ниетімен істеген адам сауап алады, оны тастаған 

адам күнҽһар болмайды, бірақ мустаһабтарды үнемі тастау мұсылман кісіге 
жараспайды. 



9 
 

Харам – Аллаһ немесе Оның Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын) қатаң тыйым салған істер. Арақ ішу сияқты. Егер адам харам істер 

мен нҽрселерді Аллаһ қайтарған деген ниетпен тастаса, сауапқа ие болады, ал 
оларды істеп қойса, онда күнҽһар жҽне азапталуға лайық болады. Егер адам 
харам істі істеу үшін бүкіл себептерді жасаса, бірақ сол харам істі істей 

алмаса, оған бҽрібір сол харам істі істеген адамдың күнҽсы жазылады. 
Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Егер екі мұсылман 

бір-біріне қарсы қылыш кӛтеріп шықса, ӛлтірген де, ӛлген де Тозақта!», - 

деді. Сонда сахабалар: «Ӛлтірген адам Тозақта екендігі түсінікті, ал ӛлген 

адам не үшін Тозақта?», - деді. Сонда Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 
сҽлемі болсын): «Ӛйткені ол да серігін ӛлтіру үшін әрекет еткен еді», – 

деді. 

Мәкруһ – Аллаһ немесе Оның Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 

болсын) тастауға ынталандырған, яғни құпталмайтын істер. Мысалы, су 
ішкенде ыдысқа үрлеп ішу, құптан намазынан алдын ұйықтау немесе құптан 

намазынан кейін бос сҿзбен уақыт ҿткізу сияқты. 

Егер адам мҽкруһ амалдарды Аллаһ немесе Оның Елшісі (оған Аллаһтың 

игілігі мен сҽлемі болсын) тастауға үндеген деген ниетпен тастаса, сауапқа ие 
болады. Ал оны істесе, күнҽһар болмайды, бірақ мҽкруһ амалдарды істеу 
мұсылман кісіге жараспайды. 

Мубах – бұл Аллаһ немесе Оның Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 
сҽлемі болсын) рұқсат берген істер. Мысалы, жүгіру, отыру, тамақ жеу, 

ұйықтау. Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) 
қасында Халид ибн ҽл-Уҽлид «добб» деп аталатын кесірткенің бір түрін жеді, 

сонда Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) оны бұдан 
қайтармады, бірақ оны жеуге бұйырмады да, қызықтырмады да, бұл оның 

рұқсат етілгенін (хҽлал екенін) білдіреді.  

 

АВТОР СӚЗІ: 

 

«Біріншісі: Білім. Ол – Аллаһты тану, Оның Пайғамбарын (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) тану жҽне Ислам дінін дҽлелдермен 

тану» 

 

Шарх: 

Ҿйткені Раббысын танымаған, дінін білмеген жҽне Пайғамбарын (оған 

Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) танымаған адам мұсылман болмайды.  

Білім – бұл бір нҽрсенің шынайы мҽнін білу.  

Білім 2 түрге бҿлінеді: 
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а) - шариғат білімі; 

Құран мен хадисте келген білімнің артықшылықтары туралы сҿздер 

шариғат білімдері туралы айтылған. Ҿйткені шариғат білімі тек қана 
жақсылық ҽкеледі, ал дүние білімдерінде жақсылық та, жамандықта болуы 
мүмкін. Ал шариғи білімнің қайнар кҿзіне келер болсақ, бұл туралы Ибн ҽл-

Қайим ҽл-Жҽузия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп айтқан: «Білім – бұл 
Аллаһ айтты, Оның Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

айтты және сахабалар айтты. Міне, осы - білім». 

Шариғат білімі 2-ге бӛлінеді: 

1.     Уҽжіп болған білімдер; 

2.     Мустаһаб болған білімдер. 

1.  Уәжіп болған білімдер екіге болінеді:  

а) Уәжіп айни: Ол ҽрбір мұсылман кісі білуі уҽжіп болған нҽрселер. 

Мысалы: Аллаһты жҽне Оның Пайғамбарын (оған Аллаһтың игілігі мен 
сҽлемі болсын) тану, таухидты түсіну, ширкті білу, иман негіздерін үйрену, 

кісіге амал етуі міндет болған шариғат үкімдерін, мысалы: дҽрет алуды, 
намазды, зекетті, хаж үкімдерін, тыйылу (аулақ болу) қажет болған харам 

нҽрселерді білу де осыған кіреді;   

ә) Уәжіп кифаий: Ол ҽрбір мұсылманның білуі уҽжіп емес, алайда 
белгілі бір жерде бір топ мұсылмандар білсе, бұл сол жердегі басқа 

мұсылмандарға жеткілікті болатын білімдер. Мысалы, мирас үкімдерін, 
мҽйітті жууды, кебіндеуді, жерлеуді білу сияқты, қылмыстардың шариғат 

бекіткен жазаларын, сауда қарым-қатынасындағы ережелерді, неке, талақ 
мҽселелелерін толық білу сияқты білімдер де осының қатарында; 

2. Мустаһаб болған білімдер:  

Ол Аллаһ Тағала ҽу бастан парыз етпеген, бірақ мустаһаб деген істерді 

үйрену де мустаһаб болады. Мысалы, үтір, тҽһажжуд, духа намаздарын 
оқуды үйрену, сондай-ақ басқа да мустаһаб болған құлшылық түрлерін 

үйрену де мустаһаб болады. 

ҽ) - дүние білімдері.  

Дүниелік білімдер үшке бҿлінеді:  

1. Пайдалы білімдер. Бұған медицина, инженерлік тағы да сол 
сияқты адамдарға пайдалы білімдер жатады;  

2. Пайдасыз білімдер. Бұған логика білімін мысал етіп келтіруге 
болады. Ҿйткені оған сарп етілген уақыт пен күш-жігерден 

келетін пайда мардымсыз, ҿте аз. Шейхул-Ислам Ибн Тҽймийя: 
«Ақылды адам Құран мен Сүннетті түсінуде логикаға мұқтаж 

емес, ал ақылсыз адам оларды бәрібір түсінбейді», - деген. Ол 
сондай-ақ былай деп те айтқан: «Ол (логика) – биік таудың 
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үстіндегі сассық ет сияқты, машақатпен жетесің, бірақ 
алатын пайдаң мардымсыз-ақ»;  

3. Зиян болған білімдер. Сондай білімдер бар, оларды үйрену 
шариғат тарапынан тыйым салынған, яғни харам болады. Бұған 
сиқыр білімі, музыканы үйрену жҽне философия сияқты басқа да 

білімдер жатады. 

Аллаһ Тағала Құранда былай деп айтады: 

“Сонда ол екеуі (Харут пен Марут): «Біз – бар болғаны сынақпыз, 

ендеше, сиқырды ҥйреніп, шайтандарға бойсҧнып кәпір болма!», - деп 
ескертпейінше, оған ешкімді ҥйретпейтін” («ҽл-Бақара» сүресі, 102-аят).  

Білім 6 дәрежеге бӛлінеді:

1.   - Қарапайым білместік.  

Бұл – толық білмеу. Мысалы, «Ұйқы дҽретті бұзады ма?» деген сұраққа, 
«Білмеймін», - деп жауап беру. Білімнің деңгейі 0 %;  

2.    - Күрделі білместік. 

Бұл екі білместіктен құралған күрделі білместік. Яғни бір нҽрсені білмеу, 

ҽрі оған қоса ҿзінің сол нҽрсені білмейтіндігін де білмеу. Мысалы, қаламды 
кітап деу. Бұл да толық білмеуге жатады. Білімнің деңгейі 0 %; 

3.      - Қате түсіну. 

     Бір нҽрсенің шынайы мҽнін қателесу ықтималдығы басым болған 

дҽрежеде білу. Мұнда білімнің деңгейі 1-49 % дейін; 

4.      - Күмән.  

     Бір нҽрсенің шынайы мҽнін қателесу ықтималдығымен дұрыс білу 
ықтималдығы тең болған дҽрежеде білу. Білімнің деңгейі 50 %; 

5.      - Басым ой.  

     Бір нҽрсенің шынайы мҽнін азғантай қателесу ықтималдығымен білу. 
Мұнда дұрыс білу мүмкіндігі басым болады. Білімнің деңгейі 51-99 %; 

6.      - Білім.  

     Бұл бір нҽрсенің шынайы мҽнін ешқандай күмҽнсіз 100 % пайыз білу.  

Білімнің осы дҽрежелерін келтірудегі мақсат – автор келтірген «білу 
керек» деген талап білімнің алтыншы дҽрежесін, яғни шынайы мҽнін ешбір 
күмҽнсіз толық білуді меңзейді.  

Яқийнның дәрежелері: 
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1.                Илмул яқийн; 

2.              Айнул яқийн; 

3.               Хаққул яқийн. 

 

1. Илмул яқийн:        

Қандай да бір нҽрсені анық сеніммен білу. Мысалы, Аллаһтың бар 

екендігіне, Жҽннат пен Тозақ хақ екендігіне күмҽнсіз сену; 

2. Әйнул яқийн:         

Қандай да бір нҽрсені илмул яқийнмен білгеннен кейін, оны кҿзбен кҿріп, 
шынайы мҽніне кҿз жеткізу. Мысалы, Қиямет Күнінде Жҽннатты ҿз кҿзіңмен 

кҿру; 

3. Хаққул яқийн:    

Қандай да бір нҽрсеге жету. Мысалы: Жҽннатқа кіріп, рахатын сезіну. 

Жоғарыда айтқан сҿздерімізге Құраннан дҽлел: 

 «Жоқ, егер (дүниеге беріліп кетудің нәтижесін айқын біліммен 

білгендеріңде, әлбетте ӛздеріңді құтқаруға асығар едіңдер). Әлбетте, 
сендер Тозақты кӛресіңдер. Кейін оны анық кӛзбен кӛресіңдер» («ҽт-

Тҽкасур» сүресі, 5-7 аяттар). 

 “Әрі сол кезде Ибраһим: «Я, Раббым! Сен ӛлілерді қалай тірілтетініңді 

маған кӛрсетші!», - деді. Аллаһ: «Иман келтірмеп пе едің?», - деді. 
Ибраһим: «Әрине, иман келтіргенмін! Бірақ жҥрегім тынышталуы 

ҥшін!», - деді” («ҽл-Бақара» сүресі, 260). 

Яғни Ибраһим (оған Аллаһтың сҽлемі болсын) илмул яқийн дҽрежесінен 

айнул яқийн дҽрежесіне кҿтерілгісі келді.  

Автор білімнің анықтамасында осы үш нҽрсені атап ҿткенінің себебі –  
олар діннің негізі болып саналатынында, ҽрі пенде қабірде де осы нҽрселер 

туралы сұралатынында. Егер пенде ҿз Раббысын, Пайғамбарын жҽне дінін 
таныса, оның діні кемелдікке жетеді.  

 

                                               АВТОР СӚЗІ: 

 

«... ол Аллаһты тану»  
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Шарх: 

Аллаһты танудың мағынасы – Аллаһ Тағала Ҿз Кітабында Ҿзі туралы 
хабарлаған жҽне Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) 
хадистерінде айтқан Аллаһ Тағаланың есімдерін, сипаттарын, сондай-ақ 

Оның істерін тану.  

 Аллаһ Тағаланы тану – дініміздің ең үлкен тіректерінің бірі жҽне 

олардың ең ҽуелгісі. 

 Аллаһ Тағаланы танымау – адамзаттың ең үлкен күнҽларының бірі. 

Ибн ҽл-Қаййим (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: «Аллаһ Тағала Оны 

танымаған, және ұлықтамаған, және Оны шынайы сипаттарымен 
сипаттамаған адамдарды айыптайды». 

 Пенде Аллаһ Тағаланы таныған сайын оның жүрегінде Аллаһты 

ұлықтау сезімі нығая береді, кім Аллаһты таныса – Оны жақсы кҿреді, себебі 
Аллаһ Тағаланың барлық есімдері кҿркем жҽне ұлы, Оның сипаттары кҽміл 

жҽне кемшіліктен пҽк. Ибн ҽл-Қаййим ҽл-Жҽузия (Аллаһ оны рахым етсін) 
былай деген: «Кім Аллаһ Тағаланы Оның есімдері, сипаттары және 

істерімен танитын болса, оны жақсы кӛрмеуі мүмкін емес».  

 Аллаһ Тағаланы тану бүкіл жаратылыстардың жаратылуындағы екі 

себептің бірі. Аллаһ адамзат пен жындарды екі негізгі себеппен жаратты: 

1.  Олар Оның жалғыз Ҿзіне ғибадат етулері үшін. 

 

«Мен жын мен адамзатты тек Ӛзіме қҧлшылық етулері ҥшін ғана 

жараттым» («ҽз-Зҽрият» сүресі, 56-аят);  

2. Аллаһты танулары үшін.  

«Ол – жеті кӛкті және жерден де солардың ҧқсасын (яғни жеті қабат 
жерді) жаратқан Аллаһ. Оның әмірі олардың (яғни жеті қабат кӛк және 

жеті қабат жердің) арасында жҥреді. Сендер Аллаһтың бҥкіл нәрсеге  
Қҧдіретті екенін және Аллаһ бҥкіл нәрсені Ӛз білімімен қамтитынын  

білулерің ҥшін» («ҽт-Талҽқ» сүресі, 12-аят). 

Аллаһ Тағала Ҿзін тану керек екендігін Құран Кҽрімде бұйырып қойған. 

 «Ақиқатында, Аллаһтан басқа қҧлшылыққа лайықты қҧдай жоқ 

екенін біл! Кейін ӛзіңнің және мҥміндер мен мҥмін әйелдердің кҥнәсі 
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ҥшін кешірім сҧра! Аллаһ сендердің іс-әрекеттеріңді әрі тҧрақтау 
орындарыңды біледі» («Мухаммад» сүресі, 19-аят). 

Аллаһ Тағаланы тану жҽне Оның есім-сипаттарын білу бізді Аллаһтың 
Ҿзіне ғана құлшылық етуге алып келеді. 

 «Ол – кӛктер мен жердің және сол екеуінің арасындағылардың 

Раббысы. Ендеше, Оған қҧлшылық ет! Әрі Оған қҧлшылық етуде сабыр 
сақта! Оған есімдесті білесің бе?» («Мҽриям» сүресі, 65-аят). 

 

Абу Һурайра (Аллаһ оған разы болсын) риуаят еткен хадисте 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп 
айтқан: «Аллаһ Тағаланың 99 есімі бар, бірі кем 100. Кім оларды санап 

(атаса), Жәннатқа кіреді» («Сахих» ҽл-Бухари, 54-кітап: «Китабуш-шурут», 

18-бап: «Мҽ яжузу минҽл иштират», № 2736 хадис; «Сахих» Муслим, 48-

кітап: «Китабуз-зикр», 2-бап: «Фи асма Аллаһ Таала», № 2677 хадис). 

Демек, кімде-кім Аллаһ Тағаланы Оның есім-сипаттарымен таныса, оның 

иманы арта түседі жҽне оның Аллаһқа деген махаббаты күшейеді. Сҿйтіп ол 
Аллаһқа құлшылық ететін болады да, сол нҽрсе оның Жҽннатқа кіруіне себеп 
болады, ин ша Аллаһ. 

 

АВТОР СӚЗІ: 

 

«...Оның Пайғамбарын (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) тану...» 

 

Шарх: 

Пайғамбарды (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) танудан мақсат – 

ол кісінің ҿзін жҽне ол кісі алып келген жолды, яғни Сүннетін тану жҽне оған 
бойсұну. 

 «Елші сендерге бергенді алыңдар да, ол сендерді тыйғаннан 

тыйылыңдар!» («ҽл-Хашр» сүресі, 7-аят). 

Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) бойсұну 

дегеніміз – ол кісі айтқан хабарларды растау, бұйырықтарын орындау, 
қайтарған нҽрселерінен тыйылу жҽне ол кісінің шығарған үкімдеріне разы 
болу. 
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 «Жоқ, Раббыңа ант! Олар ӛз араларында туындаған нәрседе сені 
тӛреші етпейінше, кейін сенің шығарған шешіміңнен нәпсілерін кҥмәнсіз 

кҥйде таппайынша және анық бағынған кҥйде бойсҧнбайынша, иман 
келтірмейді» («ҽн-Ниса» сүресі, 65-аят). 

Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) бізге Аллаһқа 
дұрыс құлшылық етуді үйретті.  

Пайғамбарымызды (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) тану қажет 
екендігінің себебі – ол кісі Аллаһ пен пенделерінің арасындағы елші 

болғандығында. Сондықтан да Аллаһты, Оның дінін танудың жалғыз жолы 
тек сол кісіні жҽне оның ҽкелген жолын танумен іске аспақ. Аллаһ неден 
разы болады, Ол не нҽрселерге ашуланады, бізге не нҽрселерді бұйырып, не 

нҽрселерден қайтарғанын да тек пайғамбарымыз Мухаммад (оған Аллаһтың 
игілігі мен сҽлемі болсын)  арқылы ғана біле аламыз.   

 

АВТОР СӚЗІ: 

            

«...Ислам дінін тану» 

 

Шарх: 

Ислам дінінің екі түрлі мағынасы бар: 

1.     Ислам дінінің жалпы мағынасы: 

Бұл Адамнан (оған Аллаһтың сҽлемі болсын) бастап, Мухаммадқа дейін 
(оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) болған бүкіл пайғамбарлардың 

діні.
 
Яғни Аллаһқа ғана құлшылық ету арқылы Оған мойынсұну, Оның 

ҽмірлерін орындау арқылы Оған бағыну жҽне кҿпқұдайшылық пен 

кҿпқұдайшылдардан бас тарту. Барлық пайғамбарлардың ақидасы (сенімі) 
бір болған, бірақ ҽрбірінің заманына сай шариғаты болған. Олардың 

барлығының діні Ислам болып саналады.  

Аллаһ Тағала Құран Кҽрімнің кҿптеген аяттарында бұл туралы айтады. 

Сол аяттардан бірінде Аллаһ Тағала Ибраһим (оған Аллаһтың сҽлемі 
болсын) туралы былай дейді: 

 «Я, Раббымыз! Екеумізді де Ӛзіңе бойсҧнушы (мҧсылман) ете кӛр! 

Әрі біздің ҧрпақтарымыздан Ӛзіңе бойсҧнушы (мҧсылман) бір ҥммет 
шығара кӛр!» («ҽл-Бақара» сүресі, 128-аят). 



16 
 

Барлық пайғамбарлардың кезінде сол пайғамбарға ерген кісілер 
мұсылман саналады;  

2. Ислам дінінің нақты мағынасы: 

Бұл – Пайғамбарымыз Мухаммад (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлем і 
болсын) алып келген дін. Бұл діннің келуі одан алдыңғы барлық діндердің 

күшін жойды. Сондықтан кім осы дінге бойсұнса, сол мұсылман деп 
саналады, ал кім жүз бұрса жҽне бойсұнбаса, сол мұсылман деп саналмайды. 

«Аллаһтың алдында қабыл болатын дін – Ислам» («Ҽли Имран» 

сүресі, 19-аят). 

 «Кім Исламнан басқа бір дінді қаласа, онда одан еш қабыл етілмейді 
әрі ол Ақыретте зиян шегушілерден болады» ( «Ҽли Имран» сүресі, 85-

аят). 

 

 «Бҥгін Мен сендер ҥшін діндеріңді кәміл еттім, сендерге нығметімді 
толық етіп бердім және сендер ҥшін тек қана Исламды дін етіп 

таңдадым» («ҽл-Мҽида» сүресі, 3-аят). 

 

АВТОР СӚЗІ: 

           

«...дҽлелдермен...» 

 

Шарх: 

Демек, біздің дін жайындағы ҽрбір мҽліметіміз  дҽлелге, яғни Құран мен 
Сүннетке сүйенген болуы керек. Аллаһ Тағала Құранда былай деп айтады: 

“«Егер шыншыл болсаңдар, онда (Аллаһтан болған) бҧлтартпас 

дәлелдеріңді келтіріңдер!», - деп айт!” («ҽл-Бақара» сүресі, 111-аят). 

Әһли-Сунна ақидасы бойынша тӛрт нәрсе дәлел болады: 

1. Қҧран;  

2. Сҥннет.  

Бұл екі негіздің дҽлел болатындығы туралы Аллаһ Тағала былай деп 

айтады:  
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«Ал егер бір нәрседе тартыссаңдар, онда оны Аллаһқа және Елшіге 

қайтарыңдар! Егер Аллаһқа және Ақырет кҥніне иман келтірген 
болсаңдар» («ҽн-Ниса» сүресі, 59-аят). 

   

«Аллаһқа бойсҧныңдар! Және Елшіге бойсҧныңдар!»  («ҽл-Мҽида» 

сүресі, 92-аят).  

 

«Елшінің бергенін алыңдар да, ол тыйған нәрселерден 
тыйылыңдар!» («ҽл-Хашр» сүресі, 7-аят).

       

«Кім Елшіге бойсҧнса, онда ол Аллаһқа бойсҧнған болады» («ҽн-

Ниса» сүресі, 80-аят). 

Сҥннеттің дәрежесі 

Құранның дҽрежесі Сүннеттен жоғары. Құранның ҽрбір аяты намазда 
оқылады, Құранның ҽрбір аяты мұғжиза, оның аяттары сияқты аятты ешкім 

айта алмайды, Құран аяттарының ҽрбір ҽрібін оқыған адамға 10 сауап уҽде 
етілген. Бірақ Сүннет дҽлел болу жағынан Құранмен бірдей. Ҿйткені Сүннет 

те – Құран сияқты уаһи. Ол да – Аллаһтан түскен білім. 

Аллаһ Тағала бұл туралы былай деп айтады: 

«Адамдарға тҥсірілген Құранды баяндап беруің ҥшін саған зікірді 

(яғни Сүннетті) тҥсірдік» («ҽн-Нҽхл» сүресі, 44-аят). 

 3. Ижма. 

Ижма – Пайғамбарымыздан кейін (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 

болсын) бұл үмметтің ғалымдарының қандай да бір шариғи үкімге 
бірауыздан келісуі.  

Аллаһ Тағала былай деп айтады:  

                 

«Кім ӛзіне тура жол айқындалғаннан кейін Елшіге қарсы келсе және 
мҥминдердің жолынан ӛзге жолға ілессе, Біз оны бҧрылған жағына 

бҧрып қоямыз және Тозаққа саламыз. Ол нендей жаман орын!» («ҽн-
Ниса» сүресі, 115-аят).

Имам ҽт-Тирмизи Абдуллаһ ибн Масудтан (Аллаһ оған разы болсын) 
риуаят еткен хадисте Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын): «Менің үмметім (түгелдей) адасушылықтың айналасында 
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бірікпейді», - деген (хадистің жеткізу тізбегін (иснадын) шейх ҽл-Ҽлбани 

жақсы (хасан) деген). 

4. Қияс.  

Қияс (яғни салыстыру) – шариғатта тікелей үкімі келмеген нҽрсені 
шариғи үкімі бар нҽрсемен (ұқсастықтары бойынша) екеуіне ортақ себепке 

байланысты салыстырып, сол арқылы үкімі тікелей келмеген нҽрсеге үкім 
шығару. 

Дәлел: Бір ҽйел Пайғамбарымыздан (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын) қажылық жасауға серт беріп, кейін сертін орындай алмай дүниеден 

ҿткен анасы жайлы: «Оның атынан қажылық жасаймын ба?», - деп сұрады. 
Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Иә», - деп 

жауап берді. Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): 
«Егер сен анаңның (адамдарға) қарызы бар екенін білсең, оны ӛтер ме 

едің?», - деп сұрады. Ол: «Иә», - деп жауап берді. Сонда Пайғамбарымыз 
(оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Олай болса, (анаңның) 

Аллаһтың (алдындағы) қарызын ӛтеп қой», - деді (имам Бухари риуаят 

еткен).  

Адамдар дәлел деп санайтын дәлелдер шындығында дәлел екендігі 
немесе дәлел емес екендігіне байланысты ҥш тҥрге болінеді: 

1. Дҽлел екендігіне барлық Ҽһлу-Сунна ғалымдары келіскен дҽлелдер. 

Бұлар - Қҧран, Сунна, ижма; 

2. Дҽлел екендігінде талас бар болған дҽлелдер. Бұлар - қияс, Мәдина 

қаласы тҧрғындарының амалдары, алдыңғы ӛткен ҥмметтердің, яғни 
Пайғамбарымыз Мухаммадтан (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) бҧрын келген пайғамбарлардың шариғаты жҽне т.б. Бұлардың 
арасында қиястың дҽлел екендігі хақ; 

3. Адамдар дҽлел деп санайтын бірақ дҽлел еместігі анық болған 
нҽрселер. Бұлар – сопылар дҽлел ретінде қолданатын тҥс, шиғалар дҽлел 

ретінде келтіретін он екі имамның сӛздері жҽне т.б. 

 

Білімнің артықшылықтары 

Аллаһты, Пайғамбарын, Ислам дінін тану үшін білім іздену ең ұлы 
ғибадаттардың бірі болып табылады.  

  

Усманнан (Аллаһ оған разы болсын) Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың 
игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Сендердің ең 

жақсыларың – Құранды үйреніп, оны басқаларға үйреткендерің»  («Сахих» 

ҽл-Бухари, 69-кітап: «Китабу фадаалюл-Қуран», 21-бап: «Хайрукум мҽн 

тҽаллҽмҽ», № 5027 хадис). 
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Имам Ахмад (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: «Егер кісінің ниеті 
түзу болса, онда білім талап ету – барлық амалдардан абзал іс». 

Білім – Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) 
қалдырған мирасы, жүректердің нұры. Білімділер – Аллаһтың жамағаты жҽне 
Оған ең жақын болған адамдар, пенделердің ішінде Одан ең қорқатындары, 

сондай-ақ Аллаһтың да, пенделердің де алдында дҽрежесі ең жоғарылары. 

Ибн ҽл-Қаййим ҽл-Жҽузия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп айтады: 

«Білім жүректерге ӛмір сыйлайды, ол – жанның ләззаты, адасқан кісілерге 
дәлел және сӛздер мен амалдарды ӛлшейтін таразы. Біз ол арқылы Аллаһты 

танимыз және Оған ғибадат етеміз. Білім арқылы хәлал мен харамды 
ажыратамыз. Білім – бұл игіліктердің есігі». 

Адамдардың білімге деген қажеттілігі жеп-ішуге деген қажеттіліктен 
ҽлдеқайда жоғары. Имам Ахмад (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп айтқан 

екен: «Адамдар білімге жеп-ішуге қарағанда кӛбірек мұқтаж. Ӛйткені кісі 
бір күнде бір немесе екі рет жеп-ішуге мұқтаж болады, ал оның білімге 

деген қажеттілігі тыныс алу санымен тең». 

Абдуллаһ ибн Аббас (Аллаһ оған разы болсын) былай деген: «Таңертең 

немесе кешке қарай білім талап етіп шығу Аллаһ алдында Оның жолында 
жиһад жасаудан да абзал». 

Ибн ҽл-Қаййим ҽл-Жҽузия (Аллаһ оны рахым етсін): «Ғалымның 

сиясының сауабына тек шаһидтердің қанының сауабы ғана тең келеді», - 
деген екен. 

Аллаһ кімге жақсылық қаласа, соған білім береді. Ал мал-дүниені Ол 
сүйген пендесіне де, сүймеген пендесіне де береді. 

  

Муғауия (Аллаһ оған разы болсын) Пайғамбарымыздан (оған Аллаһтың 
игілігі мен сҽлемі болсын): «Аллаһ кімге игілік қаласа, оны дінде фақиһ 

(дұрыс түсінік иесі) етіп қояды», - деп естігенін айтқан («Сахих» ҽл-Бухари, 

3кітап: «Китабул-Илм», 13-бап: «Мҽн юридуЛлаһ биһи хайран», № 71 хадис; 

«Сахих» Муслим, 12-кітап: «Китабуз-Зҽкат», 33-бап: «Нҽһи ҽнил мҽсалҽ», № 
1037 хадис). 

...

“Ал адам баласы, егер оны Раббысы сынап, сый-қҧрметті етсе және 
нығметтерге бӛлесе, онда ол: «Раббым мені қҧрметтеп-сыйлады», - дейді. 

Ал егер Аллаһ оны сынап, ризығын тарылтса, онда ол: «Раббым мені 
қорлады», - дейді. Жоқ, олай емес!” («ҽл-Фҽжр» сүресі, 15-17 аяттар). 

 Яғни «Аллаһ пендесін сыйласа – оған мал-дүние береді, ал қорласа – 
ризығын тарылтады» деген түсінік мүлде дұрыс емес. 
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 «Аллаһ, періштелер және білім иелері Аллаһтан басқа қүлшылыққа 

лайықты қҧдай жоқтығына куәлік берді» («Ҽли Имран» сүресі, 18-аят). 

Аллаһ Тағала жоғарыдағы аятта білім иелерін Ҿзімен жҽне 

періштелерімен бірге атап айтып, оларға сенім білдіріп, олардың куҽлігін 
қабылдады. 

Аллаһ Тағала Құранда білімділер мен білімсіздер тең емес екендігін 
былай деп айтады: 

9 

«Осы кәпір жақсы ма? Әлде Аллаһқа бой ҧсынып, тҥн ішінде сәжде 
етіп, тік тҧрып, сондай-ақ Ақыреттен қорқып, Раббысының рахметінен 

ҥміт еткен кісі жақсы ма? (Әй Мухаммад): «Білетіндер мен білмейтіндер 
тең бола ма?», - де! Расында, тек ақыл иелері ғана ҥгіт алып, 

айырмашылықты біледі» («ҽз-Зүмҽр» сүресі, 9-аят).

Аллаһ Тағала білімді арттыруды сұрауға бұйырған. Бұдан басқа еш 
нҽрсені арттыруды сұрауға бұйырмаған. 

“«Раббым білімімді арттыр», - де!” («Та Ха» сүресі, 114-аят). 

Білім - пайғамбарлардың мирасы.  

 

 «Ғалымдар - пайғамбарлардың мирасқорлары (мұрагерлері)» («Сахих» 

ҽл-Бухари, 2-кітап: «Китабул-Илм», 10-бап: «Ҽл-илму қаблҽл қаули уҽл 
амали»).

Абу Дардадан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай дегені жеткізіледі: 

«Мен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай 
дегенін естідім: «Ғалымдар - пайғамбарлардың мирасқорлары 

(мұрагерлері). Пайғамбарлар алтын немесе күміс мирас етіп қалдырмады, 
алайда олар білімді мирас етіп қалдырды. Кім содан үлес алса, сол үлкен 

бір жақсылықты алған болады» (ҽт-Тирмизи, № 2682 хадис; «Сахих Абу 

Дауд», № 3641 хадис).  

Білімнің артықшылықтарының бірі – адам ҿлгеннен кейін де оған оның 
сауабы барып тұрады. 
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Абу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) Пайғамбарымыздың (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Пенде 
дүние салғанда, оның амалдары кесіледі  (тоқтайды), оған тек қана үш 

жолмен сауап барып тұрады: жария (үзілмей жалғасып тұратын) 
садақа, немесе (ол қалдырған) пайдалы білім, немесе ол үшін дұға ететін 
салиқалы перзент  («Сахих» Муслим, 25-кітап: «Китабул уасия», 3-бап: «Мҽ 

ялхақул инсан», № 1631 хадис).                                                                     

Білім – бұл Аллаһ берген артықшылық. Аллаһ былай деп айтады:  

 «Аллаһ саған Кітап пен Даналықты тҥсірді және бҧрын білмеген 

нәрселеріңді ҥйретті. Аллаһтың саған берген артықшылығы ӛте ҥлкен» 
(«ҽн-Ниса» сүресі,113-аят). 

 

АВТОР СӚЗІ: 

  

«Екіншісі: білімге амал ету» 

 

Шарх: 

Амал – білімнің жемісі, білім алудағы мақсат оған амал ету. Білім жеміс 

ағашы секілді, амал оның жемісі. Амалсыз білім жеміссіз талдай. Білім – 
себеп, ал амал – мақсат. 

Білімге амал жасау бірнеше түрге бҿлінеді: 

1) Уәжіп амалдар  

Үйрену уҽжіп болған білімге амал жасау да уҽжіп болады. Мысалы: бес 

уақыт намаз оқу. Ораза, қажылық, ҽке-шешеге жақсылық жасау; 

2) Мустаһаб амалдар 

Үйрену мустаһаб болған білімге амал жасау да мустаһаб болады. 
Мысалы: нҽпіл намаз оқу, Құранды толық жаттау; 

3) Харам болған іс-амалдар  

Бұл істерді істемеу талап етіледі, істесе күнҽһҽр болады. Мысалы: арақ 

ішу, зина жасау, т.б.; 

4) Мәкруһ болған іс-амалдар 
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Мұсылман адам бұл істерден аулақ болғаны жақсы. Мысалы: құптан 
намаздың алдында ұйықтау, құптаннан кейін бос сҿз сҿйлеу т.б. 

Сҧрақ: 

Белгілі бір күнә істі тастау амал жасауға жатады ма?  

Жауап: 

Дұрыс ниетпен, яғни Аллаһтан қорқып, белгілі бір күнҽ істі тастау амал 
болып есептеледі.  

 

Абу Һурайра (Аллаһ оған разы болсын) риуаят еткен құдси хадисте 
Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деген: 
“Ұлы да, Жоғары Аллаһ былай дейді: «Егер пендем күнә істеуді қаласа, ол 

оны істегенге дейін оған күнә жазбаңдар. Егер оны істесе, бір күнә 
жазыңдар. Егер күнәні Менің разылығым үшін тастаса, оған бір сауап 

жазыңдар. Егер пендем бір жақсы амал істеуді қалап, оны істемесе, оған 
бір сауап жазыңдар, егер оны істесе, пендеме 10 еседен 700 есеге дейін 

кӛбейтіп жазыңдар” («Сахих» ҽл-Бухари, 97-кітап: «Китабут-таухид», 35-

бап: «Юридун ҽн-юбҽддҽлу», № 7501 хадис; «Сахих» Муслим, 1-кітап: 

«Китабул иман», 59-бап: «Иза һаммал абду», № 128 хадис).

Егер адам күнҽ істерді лажсыздықтан (яғни істеуді шешіп, бірақ белгілі 

себептермен қалауынан тыс істей алмай) тастаса, ол үшін сауап алмайды, 
керісінше, күнҽ кҿтереді. Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын): «Егер екі мұсылман бір-біріне қарсы қылыш кӛтерсе, ӛлтірген де, 
ӛлген де Отта», - деп айтты. Сол кезде сахабалар: «Ӛлтірген Отта екендігі 

түсінікті. Ӛлтірілгені неге Отта?», - деп сұрады. Пайғамбарымыз (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Ӛйткені, ол да серігін ӛлтіруге 
ұмтылған еді», - деді. 

Білім алу жҽне оған амал жасау мҽселесінде адамдар тҿрт топқа бҿлінеді: 

     1. Білімі бар және оған амал жасайтындар. Бұл адамдардың ең 

абзалдары болған мүминдердің сипаты;  

     2. Білімі бар, бірақ оған амал жасамайтындар. Бұлар яһудилер сияқты, ең 

жаман топ;  

     3. Білімі жоқ, бірақ білімсіз амал жасайтындар. Мұндайлар христиандар 

сияқты. 

4. Білімі де, амалы да жоқтар.  

Бұл топтар туралы Аллаһ Тағала «Фатиха» сүресінде былай деп айтады:  
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 «Бізді тура жолға сала кӛр - оларға тура жол нығмет етілген 
пенделеріңнің жолына, ашуға ҧшырағандар мен адасқандардың жолына 

емес!» («ҽл-Фатиха» сүресі, 6-7 аяттар).

Осы аятта хидаяттың анықтамасы бар, ол – хақты білу жҽне оған амал 
жасау. Бұл Аллаһ оларға тура жолды нығмет етіп берген пенделердің, яғни 

пайғамбарлардың, шыншылдардың, шҽһидтердің жҽне ізгілердің сипаты. 
Осы екі сипаттың біріне ие болмаған адам хидаятта емес. Яһудилер хақты 

білді, бірақ оған амал жасамады, ал христиандар білімсіздікпен амал жасады. 

Білімі болып, оған амал етпеген адам жҽхилден де (яғни білімсіз надан 

адамнан да) жаман. Кімде-кім біліміне амал етпесе, оның білімі Қиямет 
Күнінде ол үшін ҿкініш жҽне қасірет болады. 

 

 

Абу Бҽрзатул ҽл-Ҽсламийден (Аллаһ оған разы болсын) Пайғамбардың 
(оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: 
«Қиямет күнінде пенде ӛмірін немен ӛткізгендігі, біліміне амал еткендігі, 

мал-мүлкін қайдан тапқандығы және қай жаққа жұмсағандығы, денесін 
қандай амалдармен қартайтқандығы туралы сұралмайынша, оның екі 

аяғы орнынан қозғалмайды» (ҽт-Тирмизи, № 2417 хадис, хадис сахих).

Абу Малик ҽл-Ашари (Аллаһ оған разы болсын) риуаят еткен хадисте 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп 
айтады: «Құран не сен үшін (сенің пайдаңа) дәлел болады, не саған қарсы 

дәлел болады» («Сахих» Муслим, 2-кітап: «Китабут тахара», 1-бап: «Фҽдлул 

уду», № 223 хадис). 

Фудҽйл ибн Ийяд (Аллаһ оны рахымына бҿлесін): «Ғалым кісі біліміне 
амал жасамайынша жәхил деп есептеледі». 

                 

 

«Аллаһтың тәубені қабыл етуі – жамандықты надандықпен істеп, 
кейін асыға тәубесіне келетіндер ҥшін» («ҽн-Ниса» сүресі, 17-аят). 

Осы аяттағы  сҿзі күнҽні білместіктен істеген адамның ғана тҽубесі 

қабыл болады деген мағынаны емес, алайда күнҽні біліп тұрып істеген адам 
жҽһил, яғни надан екенін білдіреді. 

Білімге амал жасау білімді бекемдей түседі. Бұрынғы ҿткен салиқалы 
ұрпақтар: «Біз хадисті оған амал жасаумен жаттайтын едік», - деп 
айтатын. 

 

                                          АВТОР СӚЗІ: 
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«Үшіншісі: соған шақыру (дағуат ету)». 

 

Шарх: 

Мұсылман кісі Раббысын, Пайғамбарын жҽне дінін таныған болса, жҽне 
осы дінге амал жасап жатқан болса, ол ҿзін түзеген болады. Енді ол 

басқаларды да осыған шақыруға ҽрекет жасауы керек. Ҿйткені мұсылман кісі 
ҿзіне қалаған нарсені басқаларға да қалайды.  

 Дінге шақыру – ең ұлы амалдардан жҽне бұл жол пайғамбарлардың 

жолы. 

 

“Айт: «Бҧл менің жолым. Мен және маған ергендер біліммен Аллаһқа 
(жолына) шақырамыз»” («Юсуф» сүресі, 108-аят). 

 Дінге шақырушының (дағуатшының) сҿзі – сҿздердің ең жақсысы. 

“Аллаһқа (дінге) шақырып және ӛзі де ізгі амал істеп: «Мен 
мҧсылмандарданмын», - деушіден кімнің сӛзі жақсырақ?” («Фуссылҽт» 

сүресі, 33-аят). 

 Аллаһқа шақырушы кісінің сауабы Қияметке дейін үзілмейді.  

 

 

Абу Һурайра (Аллаһ оған разы болсын) риуаят еткен хадисте 
Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деген: 
«Тура жолға шақырушыға оған ілескендердің сауабындай сауап беріледі, 
әрі бұдан олардың сауабы кемітілмейді. Әрі адасушылыққа шақырушыға 

да, оған ілескендердің күнәсындай күнә жазылады, әрі бұдан олардың 
(соңғыларының да) күнәсі кемітілмейді» («Сахих» Муслим, 47-кітап: 

«Китабул-илм», 6-бап: «Мҽн сҽннҽ хасанатан», № 2674 хадис). 

 Адамдарды тура жолға шақыруға ҽрекет жасау бұл дүниенің кҿз 

қызығатын заттарынан ҽлдеқайда жоғары тұрады. 

:

 

Сҽһл ибн Сҽғдтан (Аллаһ оған разы болсын) Пайғамбарымыздың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) Алиге (Аллаһ оған разы болсын) былай 
деп айтқаны жеткізіледі: «Аллаһ сенің себебіңмен бір кісіні тура жолға 

салуы сен үшін қызыл түйелерден де жақсырақ» («Сахих» ҽл-Бухари, 56-
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кітап: «Китабул жиһад уҽс-сайр», 102-бап: «Дуаун нҽби», № 2942 хадис (№ 
3009, 3701, 4210); «Сахих» Муслим, 44-кітап: «Китаб фҽдаил сахаба», 4-бап: 

«Мин фҽдаил Али», № 2406 хадис). 

Хақты білгеннен кейін, оны басқаларға үйретуден бас тартқан кісі ҿзін 
үлкен қауіп-қатерге салады, ҿйткені Құранда ол адам туралы қатты 

ескертулер мен қорқытулар келген. 

«Біз тҥсірген дәлелдер мен тура жолды адамдарға Кітапта ашық-
айдын баян етіп бергенімізден кейін оларды жасырғандарды, әлбетте, 

Аллаһ лағынеттейді және барлық лағнеттеушілер (періштелер мен 
мүминдер) де лағынеттейді» («ҽл-Бақара» сүресі, 159-аят).

 

Дінге шақырудың (дағуаттың) ҥкімі 

Аллаһ жолына шақыру фардул-кифая (ұжымдық парыз) болып есептеледі.  

Аллаһ Тағала Құранда былай деп айтады: 

 

«Адамдарды Рабыңның жолына даналық және кӛркем ҥгітпен 
шақыр!» («ҽн-Нҽхл» сүресі, 125-аят).  

 

«Сендерден жақсылыққа шақыратын, туралыққа бҧйыратын және 
жамандықтан тыятын бір жамағат болсын!» («Ҽли-Имран» сүресі, 104-

аят). 

 

 

Абу Сҽид ҽл-Худриден (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп 

айтқаны жеткізіледі: “Мен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын) былай деп айтқанын естідім: «Сендердің қайсыбірің шариғатқа 

қарсы келетін істі кӛрсе, оны қолымен ӛзгертсін (қайтарсын), егер оған 
шамасы жетпесе, онда тілімен ӛзгертсін (қайтарсын), егер оған да 
шамасы жетпесе, онда жүрегімен ӛзгертсін (жек кӛрсін). Әрі бұл ең әлсіз 

иман»” («Сахих» Муслим, 1-кітап: «Китабул-иман», 20-бап: «Баян кҽунин 

нҽһи», № 49 хадис). 
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Дағуаттың ең жоғары дҽрежесі – бұл таухидке шақыру жҽне ширктен 
яғни Аллаһқа серік қосудан қайтару. Міне, осы бүкіл пайғамбарлардың 

дағуатының негізі болған. Аллаһ Тағала былай деген: 

“Біз әрбір ҥмметке: «Аллаһқа қҧлшылық етіңдер! Әрі тағутқа 
қҧлшылық етуден аулақ болыңдар!», - деп бҧйыратын елші жібердік” 

(«ҽн-Нҽхл» сүресі, 36-аят). 

 

Ибн Аббастан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай дегені жеткізіледі: 
“Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Муазды (Аллаһ 
оған разы болсын) Йеменге аттандырып жатып, оған былай деді: «Сен 
Кітап иелерінен болған қауымға бара жатырсың. Оларды шақыратын 

бірінші нәрсең – Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ және 
Мен Оның елшісі екендігі туралы куәлік болсын, егер олар бұл нәрсеге 
бойсұнса, Аллаһ Тағала оларға бір тәулікте бес уақыт намазды парыз 

еткендігін айт; егер бұл нәрсеге де бойсұнса, Аллаһ Тағала олардың 
байларының мал-дүниелерінен кедейлеріне зекет беруді парыз еткендігін 

оларға үйрет»” («Сахих» ҽл-Бухари, 24-кітап: «Китабуз-зҽкат», 1-бап: 

«Ужубуз-зҽкат», №1395 хадис (1458, 1496, 2448, 4347, 7371, 7372); «Сахих» 

Муслим, 1-кітап: «Китабул иман», 7-бап: «Дуа илҽ», №19 хадис). 

Дінге шақыратын (дағуатшы) кісіге қойылатын шарттар 

1. Ықылас ( ). 

Дінге шақыратын кісінің дағуаты тек Аллаһ үшін ғана болуы керек, жҽне 

ол тек Аллаһтан ғана сауап үміт етуі керек. Оның мақсаты мал-дүние, рия, 
атақ-данқ болмауы тиіс. 

Аллаһ Тағала былай деп айтады: 

 “Адамдарға: «Расында, мен дінді тек Аллаһқа арнап, ықыласты 

тҥрде қҧлшылық етуге бҧйырылдым», - де!” («ҽз-Зүмҽр» сүресі, 11- аят). 

Аллаһ Тағала Нух (алҽйһис-сҽлҽм) тілімен былай деп айтады:

 «Мен сендерден бҧл дағуатым ҥшін сый сҧрамаймын. Менің сый-

сауабым тек қана бҥкіл әлемдердің Раббысында» («ҽш-Шуғара» 
сүресі,109-аят). 

Аллаһ Тағала Құранда былай деп айтады: 
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«Енді, кім Раббысына жолығуды ҥміт етсе, онда ізгі амал жасасын 

және Раббысына қҧлшылық етуде Оған ешкімді серік етпесін!» («ҽл-
Кҽһф» сүресі,110-аят). 

 Яғни істейтін бүкіл амалдарын жалғыз Аллаһ үшін жасасын; 

2. Дінге шақырудың (дағуаттың) Сҥннетке сай болуы. 

Дінге шақырушы (дағуатшы) дағуатында Пайғамбарымызға (оған 

Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) еруі керек. 

Аллаһ Тағала былай деп айтады: 

 «Расында, сендер ҥшін Аллаһтың Елшісінде (иман-сенімінде және 

мінез-құлқында) кӛркем ҥлгі бар» («ҽл-Ҽхзаб» сүресі, 21-аят). 

Фудҽйл ибн Ийяд (Аллаһ оны рахым етсін) Аллаһ Тағаланың  

«Сендердің қайсыларың амалдарың бойынша жақсырақ екендеріңді 

сынау ҥшін» деген сҿзі турысында былай деген: «Игі амал – бұл ықыласпен 
істелінген және Сүннетке сәйкес болған амал». 

 

Абу Һурайра (Аллаһ оған разы болсын) былай деген: “Аллаһтың Елшісі 
(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Аллаһ Тағала былай деді: «Мен 
серіктікке еш мұқтаж емеспін. Кім бір амал істеп, сол амалында Маған 

серік қосса, Мен оны да, оның ширк амалын да тәрк етемін» , - деді” 

(«Сахих» Муслим, 53-кітап: «Китабуз-зуһд», 5-бап: «Мҽн ҽшрака», №2985 

хадис). 

Дағуатшының дағуаты жемісті болуы ҥшін оның бойында табылуға 

тиісті болған сипаттар 

Дағуатшыда Ислам қызықтырған барлық жақсы сипаттардың болғаны 
дұрыс, алайда тҿменде келтірілген сипаттар болмаса, оның дағуаты жемісті 

болмайды.

1. Білім  ( ).   

Дағуатшы кісі ҿзі шақырып жатқан мҽселенің шариғаттағы үкімін білуі 
қажет.  
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«Айт: бҧл менің жолым. Мен және маған ергендер біліммен Аллаһқа 
(жолына) шақырамыз» («Юсуф» сүресі, 108-аят). 

«Ақиқатында, Аллаһтан басқа қҧлшылыққа лайық қҧдай жоқ екенін 

біл!» («Мухаммад» сүресі, 19-аят).  

Имам ҽл-Бухари (Аллаһ оны рахым етсін) ҿзінің сахих хадистер 

жинағында «Білім сӛз және амалдан бұрын тұрады» деген  тарау келтіріп, 
осы тараудың астында дҽлел ретінде жоғарыдағы аятты келтірген.  

 

Абдуллаһ ибн Амр ибн ҽл-Ас (Аллаһ оған разы болсын) былай деді: “Мен 

Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп 
атқанын естідім: «Аллаһ Тағала білімді адамдардан жай тартып алып 

қоймайды, бірақ олардың арасынан ғалымдарды алумен білімді алып 
қояды. Араларында ғалымдар қалмаған соң, адамдар ӛздеріне білімсіз 
кісілерді басшы етіп алады. Ол басшыларға сұрақ қойылады және олар 

білімсіздікпен жауап (пәтуа) береді. Сонда ӛздері де адасады, басқаларды 
да адастырады»” («Сахих» ҽл-Бухари, 3-кітап: «Китабул-илм», 34-бап: 

«Кайфа юқбидул-илм», №100 хадис; «Сахих» Муслим, 47-кітап: «Китабул-
илм», 5-бап: «Рафул-илм», №2673 хадис);

2. Даналық ( ). 

Хикмет дегеніміз – ҽрбір істі ҿз орнымен орындау, ҽрбір нҽрсені ҿз 

орнына қою, ең пайдалы ҽрі тиімді жолды таңдау, дінге шақыруда асығыстық 
жасамау

2
. 

«Рабыңның жолына даналық және кӛркем ҥгітпен шақыр! Әрі 

олармен ең кӛркем тҥрде талас!» («ҽн-Нҽхл» сүресі, 125-аят). 

 

 

                                                 
2 Сондай-ақ ғалымдар даналықтың анықтамасын былай деп те келтіреді: «Бұл тиісті 
адамға, тиісті уақытта, тиісті кҿлемде, тиісті тҽсілмен айтылған тиісті сҿз».  
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Ҽнас ибн Мҽликтің (Аллаһ оған разы болсын)  былай дегені жеткізіледі: 
«Бір күні біз Аллаһтың Елшісімен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

бірге мешітте отырғанымызда, бір араби (таудан түскен) кісі кіріп келді 
де, мешіттің бір шетіне дәрет сындыра бастады. Сонда Аллаһ Елшісінің 
(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сахабалары оны тоқтатуға 

ұмтылды. (Сол кезде) Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын): «Оған тиіспеңдер, (дәрет сындыруын) бітірсін!», - деді. Кейін 

РасулуЛлаһ (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оны шақырып: «Бұл 
мешіттерді бүлдіру, оларға дәрет сындыру дұрыс емес. Мешіттер 

Аллаһты зікір ету үшін, намаз және Құран оқу үшін салынады», - деп 

айтты. Кейін ол бір кісіге дәрет сындырылған жерге бір шелек су шашуды 

бұйырды» («Сахих» ҽл-Бухари, 4-кітап: «Китабул уду», 57-бап: «Таркун 
нҽби», №219 хадис; «Сахих» Муслим, 2-кітап: «Китабут таһара», 30-бап: 

«Ужуб ғаслил баул», №285 хадис).

 

 

Муғауия ибн Хакамнан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай дегені 
жеткізіледі: “Бірде мен Аллаһ Елшісімен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) бірге намаз оқып тұрғанымда қауым ішінен бір кісі түшкірді, сонда 

мен оған: «ЯрхамукаЛлаһ!»  , - дедім, сонда адамдар маған басқаша 

қарады. Мен оларға: «Сендерге не болды, маған сонша қарап!», - дедім. 
Сонда олар менің тынышталуым үшін, қолдарымен сандарына ұра бастады, 

кейін мен тынышталдым. Аллаһтың Елшісінен (оған Аллаһтың игілігі мен 
сәлемі болсын) бұрын да, кейін де ол кісіден жақсылау мұғалім кӛрген 

емеспін, әке-шешем оның құрбаны болсын. Аллаһпен ант етемін, ол кісі 
маған ұрыспады да, мені ұрмады да, балағаттаған да жоқ. Маған: 
«Намазда адамдар сӛйлеспеулері керек, намаз тасбихтан, тәкбирден 
және Құран оқылудан тұрады», - деп түсіндіріп берді” («Сахих» Муслим, 

5-кітап: «Китабул мҽсажид», 7-бап: «Тахримул кҽлҽм», № 537 хадис);

3. Жҧмсақтық ( ). 

Дағуатшы кісі адамдарға жұмсақ, мейірлі, кеңпейіл болуы керек. Міне, 
осы нҽрсе адамдар жағынан оның дағуатының қабыл болуына себеп болады 

жҽне пайғамбарлар да (оларға Аллаһтың сҽлемі болсын) осындай мінезбен 
адамдарды дінге шақырған. 
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 «Әлбетте, оларға Аллаһтың мейірімімен жҧмсақ болдың. Ал егер 
дӛрекі, қатал жҥректі болғаныңда, әлбетте, олар айналаңнан тарқап 

кетер еді. Ендеше, оларды ғафу етіп, олар ҥшін кешірім сҧра , әрі іс 
жайында олармен кеңес, ақылдас!» («Ҽли Имран» сүресі, 159-аят). 

 «Екеуің Перғауынға барыңдар! Ӛйткені ол шектен шықты. Сӛйтіп 

ол ҥгіт алуы немесе қорқуы ҥшін оған жҧмсақ сӛйлеңдер» («Та Ха» 
сүресі, 43-44 аяттар). 

Бірде бір кісі халифа Мамунның құзырына кіріп, ол кісіге дҿрекілікпен 

насихат айта бастады. Сонда халифа оған: «Әй, пәленше, дӛрекілік 
жасамаңыз! Аллаһ Тағала сізден де жақсылау Мусаны менен де жамандау 

Перғауынға жібергенде, оған жұмсақ болуды бұйырды», - деген. 

 . 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) бір тайпаның 
басшысына: «Сенде Аллаһ жақсы кӛретін екі кӛркем мінез бар! Біріншісі 
– жұмсақтық. Екіншісі – асығыстық жасамауың», - деді («Сахих» 

Муслим, 1-кітап: «Китабул-Иман», 6-бап: «Амр бил иман», №17 хадис). 

 

 

Айша анамыздан (Аллаһ оған разы болсын) риуаят етілген хадисте 
Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деді: 
«Жұмсақтық не нәрсеге қосылса да, оны кӛркейтеді. Сол сияқты ол не 
нәрседен алып тасталса да, оны кӛріксіз етеді»  («Сахих» Муслим, 45-

кітап: «Китабул-бирр уҽ силҽ», 23-бап: «Фадлул-рифқ», №2594 хадис). 

Дінге шақырылатын адамдардың жағдайлары 

Дағуат етілетін кісі тҿмендегідей үш түрлі жағдайдың бірінде болуы 
мүмкін: 

 Хақты қабылдайды, ҽрі оған амал етеді, бірақ кейбір шариғат үкімдерін 
білмеуі мүмкін. Мұндай кісіге: «Мына істі Аллаһ бұйырған», - немесе: 

«Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) осылай істеген», 
- делінсе, оған осының ҿзі жеткілікті болады да, ол осыған амал ете береді. 
Немесе: «Мына істен Аллаһ қайтарған», - делінсе, ол қайтады; 

 Хақты қабылдайды, бірақ оған амал етпейді. Бұл кісінің бойында 
жақсылықты істеуде жалқаулық бар, ҽрі күнҽға қызығушылық бар. Бұл кісіге 

Аллаһ немесе Пайғамбар (оған Аллаһтың игілі мен сҽлемі болсын) айтты 
деудің ҿзі жеткіліксіз. Мүндай кісіге жақсы іс-амалдарды істеудің сауаптары 

туралы, олардың артықшылығын айтумен қызықтырып, ҽрі күнҽ істердің 
ақыры неге алып баратынын түсіндірумен қорқытып, кҿркем уағыздар айту 

керек;  
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 Хақты мойындамайтын кісі. Бұл кісіде жақсылықтан жүз бұру жҽне 
күнҽ мен жамандыққа қарай ынта болады. Бұған қоса ол бұл нҽрседе 

таласады, қасарысады. Бұндай адамға уағыздың ҿзі жеткіліксіз, бұл кісімен 
ең кҿркем жолмен пікір таластыру қажет. 

Міне, осы 3 жағдай турасында Аллаһ Тағала былай деп айтады: 

 

«Рабыңның жолына даналық және кӛркем ҥгітпен шақыр! Әрі 
олармен ең кӛркем тҥрде талас, сӛйлес!» («Нҽхл» сүресі, 125-аят). 

Жоғарыда айтылып ҿткен сҿздерге шейхул-Ислам ибн Таймия (Аллаһ 

оны рахым етсін) мынадай қорытынды айтқан: «Адамдар үш түрлі болады. 
Бірінші топ: Хақты мойындайды және оған ереді. Бұлар – даналық иелері. 

Екінші топ: Хақты мойындайды, бірақ оған амал жасамайды. Мұндай 
адамдар амал жасаулары үшін, біз оларға кӛркем үгіт-насихат айтуымыз 

керек болады. Үшінші топ: Хақты мойындамайды. Бұндай адаммен кӛркем 
түрде тартысамыз». 

Тыңдаушының (дағуат айтылып жатқан адамның) дағуатшыдағы 
хақысы. 

1 - Дағуат етуші тыңдаушының алдына баруы.

Дағуатшы кісі тыңдаушыларға ҿзі баруы керек. Ол адамдардың ҿзіне 

келуін күтуі дұрыс болмайды. Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен 
сҽлемі болсын) жҽне басқа пайғамбарлардың барлығы (ҽлҽйһимус-сҽлҽм) 

барлық жерге ҿздері барып, дінге шақырған. 

«Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 
құрайштардың отырған жерлеріне барып дағуат жасайтын еді. Қажылық 

маусымында Меккеге келген қажыларды уағыздап, оларды дінге шақыратын 
еді. Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Мекке 

қаласымен шектелместен, бәлкім, Мекке аумағындағы ауылдарға да барып 
дағуат жасаған» («Муснад» имам Ахмад, «Ҽл-бидая уҽн ниһая»).

2 – Тыңдаушыларға кешірімді болу.

Дінге шақыратын адам дінге шақырылып жатқан кісіге кешірімді болып, 
оның парықсыздығын – ақылмен, қатыгездігін – мейіріммен қарсы алуы 

керек. Бұл дінге шақырылып жатқан кісінің ең үлкен хақыларының бірі, ҽрі 
дағуатшының дағуаты қабыл болуына ықпал ететін ең үлкен себептердің бірі.  
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Абу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп баяндағаны 
жеткізіледі: “Туфәйл ибн Амр әд-Даусий мен оның жолдастары 

Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) алдына келіп: 
«Уа, Аллаһтың елшісі, Даус тайпасы діннен бас тартып , Аллаһқа күнәһар 
болып жатыр. Аллаһқа оларға (қарсы) дұға жасаңыз», - деді. [Сонда 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Қыблаға қарай 
жүз бұрып, қолын кӛтерді.] Сол кезде адамдар: «Даус қауымы құрдымға 

кетті», - деп ойлап қалды. Пайғамбарымыз болса (оған Аллаһтың игілігі мен 
сәлемі болсын): «Уа, Аллаһ! Даусты тура жолға сал», - деді” («Сахих» ҽл-

Бухари, 56-кітап: «Китабул жиһад уҽс-сайр», 100-бап: «Ду„а лил мушрикин», 
№2937 хадис; «Сахих» Муслим, 44-кітап: «Китаб фҽдаил ҽс-сахаба», 47-бап: 

«Мин фҽдаил», №2524 хадис).

3 - Адамдардың алдында дағуат арналып жатқан адамның айыбын 

ашпау. 

Дағуатшы дағуатын даналықпен жүргізуі керек. Егер жалпыға 

бағытталған түрде дағуат жасау жеткілікті болса, бір адамның есімін атау 
дұрыс болмайды, ҿйткені бұл насихат емес, керісінше, оны масқаралау 

болады. Адамның есімі егер ол адам ширкті, бидғатты таратып жүрген болса, 
немесе Аллаһ харам еткен істерді ашық істеп жүрген болса ғана тілге 
алынады. 

Тыңдаушының міндеті 

Тыңдаушыға хақ жеткізілсе, ол оны түсінсе, онда оны қабылдау оған 

уҽжіп болады. Аллаһ Тағала былай деп айтады: 

 «Әй иман келтіргендер! Аллаһ және Оның Елшісі сендерді ӛздеріңе 
ӛмір беретін нәрсеге шақырса, оларға жауап беріңдер. Әрі (егер жауап 
бермесеңдер, онда) Аллаһ пенде мен оның жҥрегінің арасында бӛгет 

болатынын біліңдер» («ҽл-Ҽнфҽл» сүресі, 24-аят).

 

АВТОР СӚЗІ:

  

«Тҿртінші: Осы жолдағы қиыншылықтарға сабыр ету». 

 

Шарх: 

Дағуатшы – бұл адамдардың ҽуес-қалауларынан (құмарлықтарынан), 
күмҽн-шүбҽларынан туындайтын ауруларына тосқауыл болушы кісі. 
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Сондықтан адамдар оған зҽбір-зиян шеккізуі де мүмкін. Дағуатшы осыған 
сабыр етуі керек болады. Адамдардың хақты жеткізуші дағуатшыны 

жҽбірлеуі, оған қиыншылық туғызуы адамзаттың табиғатында бар нҽрсе. 
Аллаһ Тағала былай деп айтады: 

 

 «Сенен бҧрынғы елшілер де ӛтірікке шығарылған еді. Сонда олар 

ӛздерінің ӛтірікші саналғанына және жәбірленгеніне жәрдеміміз келгенге 
дейін сабыр етті» («ҽл-Ҽнғам» сүресі, 34-аят). 

Имам Мҽлик (Аллаһ оны рахым етсін): «Сынақ жетпеген кісінің дініне 

әуестенуге болмайтынын біл!», - деген. 
Сабыр сҿзі қазақ тіліне араб тілінен енген. Ол қазақ тіліне аударғанда 

«тосу» жҽне «тоқтату» деген мағынаны білдіреді. Яғни сабыр жүректі жек 
кҿруден, тілді шағымданудан, дене мүшелерін сабырсыздықты білдіретін 

ҽрекеттерден тосу. 

 «Әрі олар сабыр сақтап, және Біздің аяттарымызға айқын сеніммен 
сенген кездерінде, араларынан Біздің бҧйрығымызбен тура жолға 

бастайтын басшылар шығардық» («ҽс-Сҽжда» сүресі, 24-аят). 
Ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: «(Адамдарға) 

жетекшілік етуге сабыр мен айқын сенім арқылы қол жеткізіледі». 
Адамды дінде жоғары дҽрежелге кҿтерілуіне екі нҽрсе кедергі болады: 

Біріншісі – күмҽн-шүбҽларға, адасушылықтар мен бидғаттарға еру, оның емі 
– білім алу. Екіншісі – нҽпсінің қалауына (шақуаттарға) еру, оның емі – ҿз 

нҽпсіңді күнҽлі (жаман) істерден тыюда сабыр ету. 
Сабырдың үш түрлі болады: 

1. Аллаһ жҽне Оның Пайғамбарының (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын) бұйрықтарын орындауда сабыр ету; 

2. Аллаһ жҽне Оның Пайғамбары (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 

болсын) тыйым салған істерден тыйылуда сабыр ету. Кейбір адамдарға 
сабырдың бірінші түріне амал ету қиынға соқса, ал кейбіреулерге оның 

екінші түріне амал жасау қиын болады.  Сҽһл ибн Абдуллаһ ҽт-Тустарий 
(Аллаһ оны рахым етсін) былай деп айтады: «Сауапты істерді салих (ізгі) 

кісі де, пасық (бұзақы) адам да істей беруі мүмкін, бірақ күнә істерді 
тастау тек қана сыддықтардың (шыншылдардың) қолынан келеді». 

3. Аллаһтың тағдырымен адамның басына түсетін қиыншылықтарға, 
қайғы-қасыреттерге сабыр ету. Бұл сабырдың түрі екіге бҿлінеді: 

 Басқа адамдардың қатысы болмаған қайғы-қасіреттер.  
Мысалы: адамның ауруға шалдығуы, жақындарының дүниеден ҿтуі, т.б. 

Бұларға сабыр ету пендеге жеңілдеу болады. Ҿйткені ол бұл нҽрселердің 
Аллаһтың тағдырымен келіп жатқанын біліп, оған қаласа да, қаламаса да 

сабыр етеді; 

 Адамдар оның мал-мүлкіне, жанына, абыройына зиян тигізгенге сабыр 

ету.     
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Міне, осыған сабыр ету ҿте ауыр болады. Ҿйткені кісі ҿзіне зиян жеткізіп 
жатқан адамды біліп, одан ҿш алуды қалайды. Біреуден жеңілуді қаламайды .  

Мұндай сынаққа иманы күшті мүминдер ғана сабыр ете алады. 

 

    

Абдуллаһ ибн Мҽсудтан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай дегені 
жеткізіледі: “Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын)  
былай деп айтып жатқаны әлі менің кӛз алдымда: «Ӛткен 
пайғамбарлардың бірі ӛз қауымы оны ұрып қанға бӛлегенде, жүзіндегі 

қанды сүрте отыра, былай дұға еткен: «Аллаһым! Қауымымды кешіре 
кӛр, ӛйткені олар білмей жатыр ғой»” («Сахих» Ҽл-Бухари, 60-кітап: 

«Китаб ахадисул-ҽнбия», 54-бап, №3477 хадис; «Сахих» Муслим, 32-кітап: 
«Китабул-жиһад уҽс-сайр», 37-бап: «Ғазуату ухуд», №1792 хадис). 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) бұл хадисте 
үш нҽрсені бір жерде біріктіріп айтты:  

 Пайғамбар олардың кҿрсеткен зҽбіріне сабыр танытқанын; 

 Олардың жамандығына жақсылықпен жауап беріп, олар үшін 

кешірім сұрағанын (истиғфар айтқанын); 

 «Олар білмей жатыр ғой», - деп, оларға үзір айтқанын. 

 

Сабыр етуге тӛмендегі себептер жәрдем береді: 
 

1. «Бұл дүниедегі ҽрбір іс Аллаһтың қалауымен болады. 
Пенделердің істеген нҽрселері де Аллаһтың қалауынан тыс жүзеге 

аспайды», - деп сену. 
2. «Басымызға келген ҽрбір қайғы-қасірет ҿзіміздің істеген 

күнҽларымыздың себебімен орын алады», - деп сену.  
Ҿйткені Аллаһ былай деп айтады:  

«Бастарыңа тҥскен қандай да бір қиыншылық ӛз қолдарыңмен 

жасаған кҥнәларың себепті болады. Әрі Аллаһ кӛбін жазаламай кешіріп 
жібереді» («ҽш-Шура» сүресі, 30-аят). 

Егер пенде басына түскен қайғы-қасіреттер мен қиыншылықтар ҿзінің 
күнҽларының себебімен келгенін білсе, ол күнҽлары үшін тҽубе етеді жҽне 
истиғфар айтады (кешірім сұрайды) жҽне бұл қайғы-қасіреттер ол үшін 

нығмет болады; 
3. Аллаһ сабыр етушіге уҽде еткен сауаптарды еске алу. 

 

 «Расында, сабыр етушілерге сый-сауаптары есепсіз беріледі» («ҽз-
Зумҽр» сүресі, 10-аят). 
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 «Жамандықтың жазасы – тура сондай жамандық. Ал кім кешірсе 
және жарасса, онда оның сауабын Аллаһтың Ӛзі береді. Расында, Ол 

залымдарды жақсы кӛрмейді» («ҽш-Шура» сүресі, 40-аят). 
Демек, жамандықты қайтаруда адамдар үш топқа бҿлінеді: 
1) Жамандыққа дҽл ҿзіне ұқсас жамандық қайтаратындар. Бұл рұқсат 

етілген; 
2) Жамандықты кешіретіндер, кек алмайтындар, жарасып-

татуласатындар. Бұл абзал болған іс; 
3) Жамандықты еселеп артығымен қайтарушылар. Бұл харам (тыйым 

салынған). 
4. Егер кісі ҿз нҽпсісі үшін ҿш алса, бұл оған қорлық алып келеді, ал 

егер Аллаһ үшін кешірсе, Аллаһ оны ізет-құрметті етеді. Ол сырттай да, 
іштей де үстем болады. 

   

Абу Һурайра (Аллаһ оған разы болсын) риуаят еткен хадисте 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деді: 
«Садақа малды кемітпейді. Пенде кешіретін болса, Аллаһ оны тек ізетті 

қылады, ал кім Аллаһ үшін кішіпейілдік танытса, Аллаһтың Ӛзі оны 
кӛтеріп қояды» («Сахих» Муслим, 45-кітап: «Китабул-бирри уҽ сила», 19-

бап: «Истихбабул-афу», №2588 хадис). 
Кешіру арқылы келген ізет-құрмет Аллаһтың алдында ҿш алу арқылы 

келген ізет-құрметке қарағанда сүйіктірек жҽне адамның ҿзіне де жақсырақ. 
Ҿйткені ҿш алудан келген ізет сырттай ғана кҿрінеді де, адамның ішкі 

дүниесіне қорлық алып келеді, ал кешірімділік адамға сырттай ҽрі іштей ізет-
құрмет алып келеді. 

5. Аллаһтың кешіріміне үміт ету. Осы сенімде болған адам: «Мен 
адамдарды кешірсем, Аллаһ мені кешіреді», - деп мҽміле жасайды. 

 

 

   

Абдуллаһ ибн Амрдан (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: 
«Рахымдыларды Аса Рахымды (Аллаһ) рахымына алады. Жердегі 

адамдарға рахымды болыңдар, сонда аспандағы (Аллаһ) сендерге рахымды 
болады» (ҽт-Тирмизи, №1924, хасан сахих хадис, шейх ҽл-Ҽлбани хадисті 

сахих деген). 
6. «Егер сабыр етсем, Аллаһ менімен бірге болады (яғни жеңіс пен 

жҽрдем береді), мені жақсы кҿреді жҽне менен разы болады», - деп сену. 

Аллаһ бұл туралы былай деп айтады:  

 «Сабыр етіңдер! Расында, Аллаһ сабыр етушілермен бірге» («ҽл-
Ҽнфал» сүресі, 46-аят). 
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 «Аллаһ сабыр етушілерді жақсы кӛреді» («Ҽли-Имран» сүресі, 146-

аят). 
7. Сенің кешіруің жҽне сабыр етуің сенімен араздасып жүрген кісіге 

ең қатты соққы болады. Ҿйткені сабыр етуің оны қорландырады. Ол 
сенен де, басқа адамдардан да қорқады. Ҿйткені сен тыныштық сақтап, 

сабыр еткеніңмен, адамдар тыныш қарап тұрмайды. Сондықтан 
адамдардың кҿпшілігі егер адамдар біреуді балағаттайтын болса, 
ҿзгелердің де сол адамды балағаттауын қалайды. Ал егер біреудің серігі 

де ол балағаттаған кісіні балағаттаса, онда оның кҿңілі ҽбден тыныш 
табады да, тҿбесінен бір ауырлық түскен сияқты болады. 

 
Сынақ кезінде адамдар тӛрт топқа бӛлінеді 

 
Бірінші топ:  Басына сынақ түссе, соған сабыр етпей, күнкілдейтіндер, 

бұл – харам. Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): 
«Аллаһ бір қауымды жақсы кӛрсе, оған сынақ жібереді. Ендеше, кім соған 

разы болса - Аллаһ оған разы, ал кім оны жек кӛрсе (наразы болса), Аллаһ 
оны жек кӛреді», - дегені жеткізіледі.  

Екінші топ: сынаққа сабыр ететіндер. Сабыр ету – уҽжіп. Бұда кҿп қайыр-
жақсылық бар.  

Үшінші топ: сынаққа разы болатындар. Бұл – мустаһаб дҽреже. Сабыр 
мен разы болудың айырмашылығы – сабыр етуші сынақты жек кҿрмейді 
(күнкілдемейді), оған сабырсыздық танытпайды, бірақ соның кетуін қалайды. 

Ал разы болушы басына түскен сынаққа разы болған күйінде, сол сынақтың 
кетуін қаламайды. Мысалы, бір кісі зағип немесе мүгедек болып туылады. Ол 

соған разы. «Мен осындай болып туылмағанымда еді», - деп армандамайды. 
Тҿртінші топ: Сынаққа шүкіршілік ететіндер. Яғни адамның басына 

түскен қиыншылықты нығмет деп біліп, оған шүкіршілік етуі. Бұл кез-
келгеннің үлесіне тие бермейді ҽрі бұған үлкен білім мен Аллаһты тану 

арқылы ғана жетуге болады. Яғни пенде ҽрбір іс Аллаһтың қалауымен 
болады, ҽрі Аллаһ пендесіне ана баласына деген мейірімділігінен де 

мейірімдірек деп білсе, басына түскен қиыншылықтарда біз білмеген,  
Аллаһқа ғана мҽлім болған қайыр жҽне даналық бар деп сеніп, оған 

шүкіршілік етеді.  
 

 

АВТОР СӚЗІ: 

 

“Осыған дҽлел – Аллаһтың (мына) Сҿздері:  
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 «Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен бастаймын. 
Заманға ант! Расында, иман келтіріп, ізгі істер істеп, бір-біріне 

шындықты ҥгіттеп, бір-біріне сабырды ҥгіттегендерден басқа барлық 
адам баласы, әлбетте, шығында»” («Аср» сүресі, 1-3 аяттар). 

  

 

Имам ҽш-Шҽфии (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: «Егер Аллаһ 

пенделеріне дәлел ретінде тек қана осы сүрені («Аср» сүресін) түсіргенде 
еді, оларға осының ӛзі жеткілікті болар еді». 

 

 

Имам ҽл-Бухари (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп айтады: “«Сӛз бен 
амалдан алдын білім болуы керектігі турасындағы бап». Оған дәлел Аллаһ 

Аллаһ Тағаланың мына Сӛздері: 

19 

«Аллаһтан басқа қҧлшылыққа лайықты қҧдай жоқ екенін біл! Кейін 
ӛзіңнің және мҥмин ерлер мен мҥмин әйелдердің кҥнәсі ҥшін кешірім 

сҧра!» («Мухаммад» сүресі, 19-аят). Осы аятта Аллаһ сӛз бен амалдан 
алдын білімге бұйырды»”.  

 

Шарх: 

Осы жоғарыда атап ҿткен тҿрт мҽселе, яғни білім алу, сол білімге амал 

жасау, білгеніңе дағуат ету, жҽне сол жолдағы қиыншылықтарға сабыр ету – 
нҽпсіге қарсы жиһад жасаудың ең үлкен жолдары.  

Ибн ҽл-Қаййим ҽл-Жҽузия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп айтады: 
«Нәпсімен жиһад тӛртке бӛлінеді: 

1) Хақты біліп-үйренуде ӛз нәпсіңмен жиһад;       
2) Хаққа амал етуде ӛз нәпсіңмен жиһад; 

3) Басқаларды хаққа шақыруда ӛз нәпсіңмен жиһад; 
4) Осы жолдағы қиыншылыққа сабыр етуде ӛз нәпсіңмен жиһад».  

Осы тҿрт мҽселе, яғни білім, амал, дағуат, сабыр бір-біріне ажырамас 
байланыста. Білімсіз амал да, дағуат та, сабыр да дұрыс болмайды. Білім 

алудан мақсат – оған амал ету. Дағуат жасау да, сабыр ету де амал етуге 
жатады. Сабырсыз адам білім де ала алмайды, амал да істей алмайды, дағуат 
та жасай алмайды. Ҽрі осылардың тҿртеуінің түгел болуы ғана адамның зиян 

шегушілерден болмауына кепіл болады.  

АВТОР СӚЗІ: 
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«Біл! Саған Аллаһтың мейірімі болсын, ҽрбір мұсылман еркек пен ҽйелге 

тҿмендегі үш мҽселені үйрену жҽне оларға амал ету уҽжіп болады. 

 

Бірінші: Аллаһ бізді жаратты ҽрі бізге ризық берді жҽне бізді бекер тастап 

қоймады, керісінше, бізге Елші жіберді. Кім оған бойсұнса Жҽннатқа кіреді, 
кім оған бойсұнбаса Тозаққа кіреді». 

 

Шарх: 

 

«Аллаһ бізді жаратты...» 

 
Яғни Аллаһ бізді жоқтан бар етіп жаратты. Бұл сҿзімізге дҽлел: 



«Расында, Біз адам баласын ең кӛркем бейнеде жараттық»  («ҽт-Тин» 
сүресі, 4-аят). 

 

 

«ҽрі бізге ризық берді» 

Яғни бізді аш-жалаңаш етіп тастамай, бізге ризық-несібе беріп қойды. 

 «Жер бетінде қандай жәндік болмасын, оның ризығын үлестіру 

Аллаһтың кепілдігінде» («Һуд» сүресі, 6-аят). 
 

 

«... жҽне бізді бекер тастап қоймады...» 

 
Яғни бізді мақсат-сұраусыз бекер тастап қоймады. 

 «Біз сендерді босқа жараттық әрі Бізге қайтарылмаймыз деп 
ойлайсыңдар ма? Шынайы Патша Аллаһ осындай істерден Пәк әрі 

Жоғары» («ҽл-Муминун» сүресі, 115-116 аяттар). 
Біздің бұл дүниеге келуімізден кҿзделінген үлкен бір мақсат бар.  
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 «Ол қайсыларыңның амалдарың бойынша жақсырақ екендіктеріңді 
сынау ҥшін ӛлім мен ӛмірді жаратты. Ол – Ҥстем, Кешірімді» («ҽл-Мүлк» 

сүресі, 2-аят). 

 

«Мен жындар мен адамзатты тек Ӛзіме қҧлшылық етулері ҥшін ғана 

жараттым» («ҽз-Зҽрият» сүресі, 56-аят). 

 

«... керісінше, бізге Елші жіберді...» 

Яғни, керісінше, бізге ҿсы ҿмірге келуіміздің мақсатын түсіндіретін, 

Аллаһтың разылығына апаратын жолды кҿрсететін Елшісін (оған Аллаһтың 
игілігі мен сҽлемі болсын) жіберді, Кітап түсірді.  

 

 

«Кім оған бойсұнса Жҽннатқа кіреді, кім оған бойсұнбаса Тозаққа кіреді»  

Кім оған, яғни Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) 

бойсұнса, сол Жҽннатқа кіреді, ал кім оған бойсұнбаса – Тозаққа тасталады. 

 

 ..

Абу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Үмметімнің барлығы Жәннатқа 

кіреді, тек бас тартқандарынан басқа», - дегені жеткізіледі. Сонда 

сахабалар: «Уа, Аллаһтың елшісі, кім (Жәннатқа кіруден) бас тартады?», - 
деді. РасулуЛлаһ (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Кім маған 
бойсұнса, сол Жәннатқа кіреді, ал кім маған бойсұнбаса, сол (Жәннатқа 

кіруден) бас тартқан болады», - деді («Сахих» ҽл-Бухари, 96-кітап: 

«Китабул-итисам», 2-бап: «Иқтида би Сунан», №7280 хадис). 

Аллаһ Тағала Құранда Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын) еруді Ҿзіне ерумен тең деп айтады. Яғни кім Пайғамбарға (оған 

Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) ерсе, сол Аллаһқа мойынсұнған болады. 

 

 «Кім Елшіге бойсҧнса, онда ол Аллаһқа бойсҧнғаны» («ҽн-Ниса» 

сүресі, 80-аят). 
Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) бойсұнбау 

Аллаһқа бойсұнбаумен бірдей. 
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Абу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай дегені жеткізіледі: «Кім маған 

бойсұнса, шын мәнінде, Аллаһқа бойсұнған болады, кім маған бойсұнбаса, 
шындығында, Аллаһқа бойсұнбаған болады» («Сахих» Муслим, 33-кітап: 

«Китабул-имарат», 8-бап: «Ужуб таатул-умара», №835 хадис; «Сахих» ҽл-

Бухари, 56-кітап: «Китабул-жиһад уҽс-сайр», 109-бап: «Юқаталу мҽн уҽраал 
имам», №2957 хадис».  

Аллаһ Тағала «ҽн-Ниса» сүресінде былай дейді: 

 «Осылар – Аллаһтың шектеулері. Кім Аллаһқа және Оның елшісіне 

бойсҧнса, Ол оны астарынан ӛзендер ағатын жәннаттарға мәңгілікке 
кіргізеді. Әрі сол – ҧлы табыс. Ал кім Аллаһқа және Оның елшісіне 

бойсҧнбаса, әрі Оның шектерінен шықса, Ол оны Отқа мәңгілікке 
кіргізеді. Әрі ол ҥшін қорлаушы азап бар» («ҽн-Ниса» сүресі, 13-14 

аяттар). 
Шейх ҿз жолдауында атап кҿрсеткен бұл бірінші мҽселе рубубия таухиді 

туралы. 

 «Таухид» сҿзі араб тілінен қазақ тіліне аударғанда «жалғыздау» деген 
мағынаны білдіреді. 

Оның шариғи мағынасы: Аллаһты Одан басқа құлшылық етуге лайықты 
ешқандай құдай жоқ деп жалғыздау. 

Таухид ҥш тҥрге бӛлінеді: 

1-                  Рубубия таухиді; 

2- Улуһия таухиді; 

3-         Есім-сипаттар таухиді. 

 
Аллаһ Ҿзінің Кітабында таухидтің бұл үш түрін кҿптеген аяттарда атап 

айтқан.  
Мысалы: 

– Рубубия таухидін білдіреді.

       – Есім-сипаттар таухидін білдіреді.

 – Улуһия таухидін білдіреді.

Кейбір аяттар ҿзіне таухидтің 3 түрін де қамтиды. Мысалы: 
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 «Аллаһ кӛктер мен жердің және екеуінің арасындағының Раббысы. 
Ендеше, Оған қҧлшылық ет! Әрі қҧлшылығыңда сабыр сақта! Оған 

есімдес болған біреуді білесің бе?» («Мҽриям» сүресі, 65-аят).  
Сондықтан тҿрт мҽзһабтың имамдары таухидті жоғарыда айтылған үш 

түрге бҿлген. 

 

« » 

Рубубия таухидінің мағынасы: Аллаһтың жалғыз Ҿзі Жаратушы, Ризық 
беруші жҽне барша істердің Басқарушысы екендігіне иман келтіру.  

Аллаһ Тағала былай деді:

 «Аллаһ сендерді де, істеген амалдарыңды да жаратқан»  («ҽс-Саффат» 
сүресі, 96-аят).

 «Расында, Аллаһ қана Ризықтандырушы, мықты кҥштің Иесі»  («ҽз-

Зҽрият» сүресі, 58-аят).  

«Біліп қойыңдар! Жарату мен әмір ету Оған тән» («ҽл-Ҽғраф» сүресі, 
54-аят).  

Рубубия таухидін мойындау, бізден улуһия таухидіне де иман 
келтіруімізді талап етеді. Яғни кім Аллаһтың жалғыз Ҿзі Жаратушы, Ризық 

берушы жҽне барлық істерді Басқарушы деп сенсе, жалғыз Аллаһтың Ҿзіне 
ғана ғибадат етуі керек болады. Сондықтан Аллаһ Ҿзінің Кітабында рубубия 

таухидін мойындап, бірақ Аллаһқа құлшылықта серік қосқан мүшриктерді 
айыптап, былай дейді: 

“(Сен мүшриктерге:) «Аспан мен жерден сендерді кім 
ризықтандырады? Немесе есту мен кӛруге кім иелік етеді? Тіріні ӛліден, 

ӛліні тіріден кім шығарады? Және істерді кім басқарады?», - деп айт! 
Сонда олар: «Аллаһ!», - дейді. Сонда сен: «Олай болса Аллаһтан 

қорықпайсындар ма?», - де!” («Юнус» сүресі, 31-аят). 

«Әй, адамдар! Аллаһтың азабынан сақтануларың ҥшін сендерді және 
сендерден бҧрынғыларды жаратқан, сендерге жерді тӛсеніш әрі кӛкті 

кҥмбез еткен және аспаннан су тҥсірген, сӛйтіп онымен сендер ҥшін 
жемістерден ризық шығарған Раббыларыңа қҧлшылық етіңдер! 

Ендеше, сендер жаратуда, ризық беруде Аллаһтың серігі жоқ екенін біле 
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тҧра, құлшылықта Аллаһқа теңдестер жасамаңдар!» («ҽл-Бақара» сүресі, 
21-22 аяттар). 

Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) кезіндегі 
мүшриктер рубубия таухидін мойындайтын, бірақ ғибадаттарын жалғыз 
Аллаһқа ғана арнамаған соң, Аллаһ оларды мүшриктер деп атады жҽне 

олардың мұсылман деп аталуларына жалғыз рубубия таухидін мойындауы 
жеткіліксіз болды. 

Рубубия таухидін барлық адамзат мойындаған. Тек Перғауын мен оның 
қауымы ғана тҽкаппарлықпен мойындамаған. Аллаһ Құранда Перғауын 

туралы былай дейді: 

«Ӛздері айқын сеніп тҧрса да, зҧлымдықпен және тәкаппарлықпен 
белгілерді теріске шығарды. Бҧзақылардың соңының қалай болғанына 

қара!» («ҽн-Нҽмл» сүресі, 14-аят). 

“Муса: «Әй Перғауын! Бҧл белгілерді тек аспандар мен жердің 
Раббысы белгі етіп тҥсіргенін анық білесің. Әй Перғауын! Мен сенің 
қҧрығаныңа айқын сенемін», - деді” («ҽл-Исра» сүресі, 102-аят). 

Тіпті лағынеттелген Ібіліс те Аллаһтың бар екендігін, яғни рубубия 
таухидын мойындаған. Бірақ ол Аллаһтың ҽміріне бойсұнбағандығы үшін 

Аллаһ оны лағынеттеді. 

 “Олар шайтан сияқты. Ол адам баласына: «Кәпір бол!» , - дейді. 
Адам кәпір болған кезде, ол: «Мен сенен аулақпын, мен әлемдердің 

Раббысы Аллаһтан қорқамын!», - деп айтады” («ҽл-Хашр» сүресі, 16-аят). 
Рубубия таухидін мойындамайтын қауымдардың бірі – қазіргі 

заманымыздағы коммунистер, материалистер. Бірақ бұлар да құдай жоқ 

деген сҿзді тек қана тілдерінде айтқан, ал жүректерінде Аллаһтың барлығына 
сенген. Бұл сҿзімізге ең бұлтартпас дҽлел – Кеңес үкіметі жҽне Еуропадағы 

басқа коммунистік мемлекеттер құлағаннан кейін, олардың кҿпшілігі 
ҿздерінің байырғы христиан жҽне яһуди діндеріне қайтқаны. 

 

 « » 

Улуһия таухидінің мағынасы ғибадатты жалғыз Аллаһтың Ҿзіне ғана 
арнау.  

Маңыздылығы: Аллаһ адамзат пен жындарды осы таухид үшін жаратты, 

жҽне Ол осы таухид үшін пайғамбарлар жіберді ҽрі Кітаптар түсірді. 
Аллаһ Тағала былай деп айтады: 
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“Әй Мухаммад! Сенен бҧрын қандай да бір елші жіберсек, оған тек: 
«Менен басқа ешбір қҧдай жоқ, ендеше, Маған ғана қҧшылық етіңдер», - 
деп уахи еткенбіз” («ҽл-Ҽнбия» сүресі, 25-аят). 

Міне, осы таухид барлық пайғамбарлардың дағуатының негізі еді.             

“Аллаһқа ант! Әлбетте, әрбір ҥмметке: «Аллаһқа қҧлшылық етіңдер! 
Әрі тағутқа қҧлшылық етуден аулақ болыңдар!», – деп бҧйыратын елші 

жібердік” («ҽн-Нҽхл» сүресі, 36-аят). 
 Осы таухид себепті пайғамбарлар мен олардың қауымдары арасында 

келіспеушіліктер болған. Осы таухид Ислам дінінің ҿзегі болып, таухидтің 
басқа түрлерін ҿзіне қамтып алады. Ҿйткені кім жалғыз Аллаһтың Ҿзіне ғана 
ғибадат етсе, ол Аллаһтың Жалғыз, Жаратушы, Ризық беруші жҽне барлық 

істердің Басқарушысы екендігіне иман келтірген болады. Бұл таухидтің 
осыншалықты маңыздылығына қарамастан, кҿпшілік адамдар дҽл осы 

таухидтен бет бұрады. 
Кейбір қауымдар бұл таухидті мойындамайтындарын ашық жариялаған: 

“Олар: «Сен бізге әкелеріміз табынған нәрселерді тастап, бір ғана 

Аллаһқа қҧлшылық етуіміз ҥшін келдің бе?», – десті” («ҽл-Ҽғраф» сүресі, 
70-аят). 

Кейбір кісілер ғибадат түрлерін ажырата алмағандықтан, ғибадаттың 

кейбір түрлерін, мысалы, дұға жасауды, құрбан шалуды, нҽзір етуді Аллаһтан 
ҿзгеге арнап қояды. 

« » 

Есім-сипаттар таухидінің мағынасы - Аллаһ Ҿзінің кҿркем есімдері мен 

ұлы сипаттарында жалғыз деп сену. 
Аллаһтың Есім-сипаттары – ғайып білімі, сондықтан бұл білімге тек қана 

уахи, яғни Құран жҽне хадис арқылы жетеміз. 
Аллаһ былай деп айтады: 

«Аллаһ олардың алдындағысын және артындағысын біледі. Олар 

болса Аллаһты толық біле алмайды» («Та Ха» сүресі, 110-аят). 
Аллаһтың сипаттары жайында сҿз қозғауымыз, Оның Ҿзі жайында сҿз 

қозғауымызбен бірдей болады. 

Ғайып істі үш жолмен ғана білу мүмкін. 
1) Оны кҿзбен кҿру. Ал Аллаһты бұл дүниеде ешқандай кҿз кҿре 

алмайды. Аллаһ былай деп айтады: 
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«Кӛздер оған жете алмайды. Ол кӛздерге жетеді» («ҽл-Ҽнғам» сүресі, 

103-аят). 
2) Оған ұқсасты кҿру. Ал Аллаһтың ұқсасы жоқ. 

 «Оған ҧқсас еш нәрсе жоқ. Ол – Естуші, Кӛруші» («ҽш-Шура» сүресі, 

11-аят). 

3) Ол туралы айқын білімге ие болған бізге хабарлайды. 

Сондықтан Аллаһтың есім-сипаттары туралы Аллаһтың жҽне Оның 
Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) сҿздеріне ғана сүйеніп 

сҿйлеуге рұқсат етіледі. Адам Аллаһтың есімдерін жалғыз ақылға ғана 
сүйенген күйде қабылдауы немесе жоққа шығыруы дұрыс болмайды.  

 

 «Ҥстемдік иесі болған Раббың олар (яғни кәпірлер) Оны сипаттап 
жатқан нәрселерден пәк. Елшілерге Аллаһтың сәлемі болсын» («ҽс-

Саффат» сүресі, 180-181 аяттар). 
Осы аяттарда Аллаһ Құран мен Сүннетке сүйенбей ҿздігінше Аллаһты 

сипаттаушылардың сипаттарынан пҽк екендігін айтты, сосын елшілердің 
Аллаһты сипаттауы дұрыс болғандықтан, оларға Аллаһтың сҽлемі болсын 

деді. 
Имам Ахмад (Аллаһ оны рахым етсін): «Есім-сипаттар таухиді – бұл 

Аллаһ Құранда Ӛзі жайында және Оның Пайғамбары (оған Аллаһтың игілігі 
мен сәлемі болсын) хадистерінде Раббысы туралы хабарлаған Оның есім-

сипаттарына иман келтіру», - деген. 
Ҽһлус-Сунна уҽл-жамааның есім-сипаттар таухиді жайындағы ақидасын 

қорытып айтқанда 3 қағидамен келтіруге болады: 

1.  (Исбат) – Аллаһ Ҿзі туралы Ҿзі дҽлелдеп бекіткен сипаттарға иман 

келтіру. Мысалы, Аллаһ –    – Естуші,  – Кҿруші,  – Білуші. 

Бұл Аллаһ Ҿзінің Кітабында Ҿзі туралы жҽне Оның Пайғамбары 

Мухаммад (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) Раббысы туралы 

бекіткен есім-сипаттарды тахриф (   етпей, яғни мағынасын ҿзгертпей, 

татил ( ) жасамай, яғни жоққа шығармай, жҽне тәкйиф (  ) жасамай, 

яғни кҿрініс-бейнесін сипаттап айтпай, тәмсийл (   етпей, яғни мысал 

келтірмей (ұқсатпай) бекітуді меңзейді. Мысалы, Құранда Аллаһ қолы бар 
екенін айтқан. Біз Аллаһтың Ҿзінің ұлылығына сай ешбір жаратылыстардың 

қолына ұқсамайтын қолы бар екеніне иман келтіреміз. Оны Аллаһтың 
құдіреті деп бұрмалаймыз, Аллаһтың қолы жоқ деп жоққа да шығармаймыз. 

Оның қолы бар жҽне қолының сипаты былай деп бейнелемейміз. Сондай-ақ 
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Аллаһтың қолы пҽлен нҽрсенің қолы сияқты деп мысал келтірмейміз. 
Ҿйткені Аллаһтың есім-сипаттары - Оның ұлылығына ғана лайықты болған 

шынайы сипаттар, жҽне бұл сипаттар жаратылыстардың сипаттарына 
ұқсамайды. 

 «Оған ҧқсас еш нәрсе жоқ. Ол – Естуші, Кӛруші» («ҽш-Шура» сүресі, 

11-аят). 

Аллаһтың ҽрбір есімінен Оның сипаты алынады, бірақ ҽрбір сипатынан 

Оған тҽн есім алынбайды. Мысалы, Аллаһтың әл-Азиз ( ) есімі Аллаһтың 

Үстем екендігін білдіреді. Бірақ Аллаһтың истиуа, яғни Аршының үстіне 

кҿтерілуі, макр, яғни айла жасауы сипаттарынан Оған тҽн есімдер 
алынбайды. Аллаһтың ҽрбір Есімі кҿркем жҽне ҽрбір сипаты мақтауға лайық, 

айып-кемшіліктен пҽк, кҽміл.  

2.  (Нәфи) – Қайтарылатын, жоққа шығарылатын сипаттар. 

Аллаһ Кұранда Ҿзінен жоққа шығарған сипаттарды Аллаһта жоқ деп 
иман кетіреміз жҽне қайтарылған сипаттардың кері мағынасын толығымен 

Аллаһқа бекітеміз. 
Аллаһтан қайтарылған ҽрбір сипат Аллаһқа байланысты кемшілік жҽне 

айып сипат болып саналады. Біз мұндай сипаттың кері мағынасын білдіретін 

кҽміл сипатты Аллаһқа бекітеміз. Мысалы, Аллаһ Ҿзінен зұлым сипатын 
жоққа шығарған. Демек, Аллаһ залым емес, керісінше, Ол зұлымның кері 

мағынасын білдіретін Ҽділ ( ) сипатына ие. Аллаһ үшін кемшілік, айып 

болып саналатын туу сипаты адамзат үшін кҽмілдік сипат. Ал Аллаһ үшін 
кҽмілдік сипаты болған тҽкҽппарлық сипаты адамзат үшін айып болып 

есептеледі. 
3. Қҧран мен Сҥннетте Аллаһтың сипаты деп бекітілмеген де, жоққа 

да шығарылмаған сипаттар. Бұл сипаттарды Аллаһқа қатысты бекітпейміз 
де, жоққа да шығармаймыз.  

Мысалы: ( ) дене мүшесі. «Аллаһтың дене мүшесі бар», - деп те 

айтпаймыз, «Дене мүшесі жоқ», - деп те айтпаймыз. Егер біреу: «Аллаһта 

дене мүешелері жоқ», - десе, біз оған: «Сен осы сҿздеріңмен нені меңзеп 
тұрсын? Егер сен осы сҿзіңмен Аллаһта, жаратылыстың дене мүшесі сияқты, 

ет, сүйек, тамырлардан тұратын дене мүшесі жоқ деп жатқан болсаң, онда 
бұл дұрыс. Ал, егер осы сҿзіңмен сен: «Аллаһтың қолы жоқ, жүзі жоқ», - деп 

айтпақ болсаң, онда бұл сҿзің дұрыс емес», - деп айтамыз.   
Аллаһ былай дейді: 

 «Аллаһтың Кӛркем Есімдері бар. Ендеше, сол есімдермен Оған дҧға 
етіңдер! Әрі Оның Есімдерінде ақиқаттан ауытқитындарды қоя 
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салыңдар! Олар істегендері ҥшін жазаланады» («ҽл-Ҽғраф» сүресі, 180-
аят). 

 «Оған ҧқсас еш нәрсе жоқ. Ол – Естуші, Кӛруші» («ҽш-Шура» сүресі, 

11-аят). 

 «Ӛзің анық білмеген нәрсеге ерме! Ӛйткені қҧлақ, кӛз және жҥрек - 

бҧлардың бәрі де ол жайында сҧралады» («ҽл-Исра» сүресі, 36-аят). 
Жоғарыда келтірілген аяттардың біріншісі Аллаһтың есімдерін 

ҿзгертпестен жҽне жоққа шығармастан Оған бекітуге дҽлел болады.  
 Ал екінші аят Аллаһты сипаттарында басқаларға ұқсатпастан Оның 

сипаттарын бекітуімізге дҽлел болады. 

Ал үшінші аят Аллаһтың сипаттарын қандай екенін суреттеп, сипаттап 
айтпау керектігіне жҽне ҽрі бекітілмеген, ҽрі қайтарылмаған сипаттары 

туралы сҿз етпеу керектігіне дҽлел болады. 
 

АВТОР СӚЗІ: 
 

18 

«Екінші: Аллаһ ғибадатта Ҿзіне басқа біреудің серік болуына разы 
болмайды, ол жақын періште, немесе жіберілген пайғамбар болса да. Бұл 

сҿзімізге Аллаһтың тҿмендегі сҿздері дҽлел болады: 

 

«Расында, барлық мешіттер Аллаһтікі. Ендеше, Аллаһпен қатар 
ешкімге дҧға етпеңдер!» («ҽл-Жинн» сүресі, 18-аят)». 

 
Шарх: 

Автор келтірген бұл екінші мҽселе улуһия таухиді турасында. Аллаһ 

ғибадатта Ҿзіне серік қосылуына разы болмайды, тіпті ол періште болсын 
немесе пайғамбар болсын. Керісінше, Оның Ҿзі ғана ғибадат етілуге 

лайықты. 
Аллаһ былай деп айтады:  

 «Бҧл – Аллаһтың Ӛзі ғана Хақ Қҧдай, ал олардың Одан басқа 

жалбарынғандары жалған болғандығы себепті. Расында, Аллаһ – Биік, 
Ҧлы» («Лұқман» сүресі, 30-аят). 
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 «Расында, Аллаһ Ӛзіне серік қосылуын кешірмейді, және бҧдан 

басқа кҥнәларды қалағанына кешіреді» («ҽн-Ниса» сүресі, 48-аят). 

 «Кім Аллаһқа серік қосса, онда Аллаһ оған Жәннатты анық харам 

етеді. Оның барар орны Тозақ» («ҽл-Мҽида» сүресі, 72-аят). 
 

: 

Жабирден (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың 
игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Кім Аллаһпен 

Оған серік қоспаған күйінде жолықса, сол Жәннатқа кіреді, және кім 
Онымен Оған серік қосып жолықса, онда ол Тозаққа кіреді» («Сахих» ҽл-

Бухари, 23-кітап: «Китабул-жҽнаиз», 1-бап: «Фил жҽнаиз», №1238 хадис; 

«Сахих» Муслим, 1-кітап: «Китабул-Иман», 40-бап: «Ман мата», №93 хадис). 
 

АВТОР СӚЗІ: 
 

22 

«Үшінші: Кім Елшіге бойсұнса жҽне Аллаһты Жалғыз деп білсе, Аллаһ 

пен Оның Елшісіне дұшпан болғандарды ҿзіне дос тұтуына болмайды, олар 
жақын туысы болса да.  

Аллаһ былай деді: 

«Аллаһқа және Ақырет Кҥніне иман келтіргендердің Аллаһқа және 

Оның Елшісіне қарсы шыққандармен дос болғанын кӛрмейсің, олар 
ӛздерінің әкелері, балалары, бауырлары немесе туысқандары болса да. 
Міне, солардың жҥректеріне Аллаһ иманды бекітіп қойды, әрі оларды 

Ӛз тарапынан рухпен (яғни біліммен) қолдады. Сондай-ақ оларды 
астарынан ӛзендер ағатын әрі олар онда мәңгі қалатын Жәннат 

бақтарына кіргізеді. Аллаһ оларға разы, олар да Аллаһқа разы. Олар – 
Аллаһтың тобы. Біліңдер! Расында, Аллаһтың тобы – солар нағыз 

табысқа жететіндер» («ҽл-Мужҽдҽлҽ» сүресі, 22-аят)». 
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Шарх: 
 Шейх (Аллаһ оны рахым етсін) келтірген бұл үшінші мҽселе – «ҽл-

уҽлҽ уҽл-бара», яғни Аллаһ үшін жақсы кҿру жҽне Аллаһ үшін жек кҿру 
турасында. 

«Ҽл-уҽлҽ» сҿзінің тілдік мағынасы – жақсы кҿру, жақын болу. Ал бұл 

сҿздің шариғи мағынасы – мүминдерді иманы үшін жақсы кҿру, оларға 
жҽрдем беру, оларға насихат ету, оларға мейірімділік кҿрсету жҽне т.б. 

Мұсылман кісі Аллаһ жақсы кҿрген кісілерді жақсы кҿреді, ҽрі Ол жек 
кҿрген кісілерді жек кҿреді. Аллаһ былай деп айтады: 

«Мҥмин ерлер мен мҥмин әйелдер бір-бірлеріне дос» («ҽт-Тҽуба» 

сүресі, 71-аят). 

 

 «Мҥминдер мҥминдерді қойып, кәпірлерді дос тҧтпасын» («Ҽли 
Имран» сүресі, 28-аят). 

 

«Ҽл-бара» сҿзінің тілдік мағынасы – бір нҽрседен аулақ болу, ажырау, 

оған қатыссыз болу, одан құтылу. Ал бұл сҿздің шариғаттағы мағынасы - 
Аллаһтың дұшпандары болған кҽпірлерді жек кҿру. Аллаһ былай дейді: 

 «Әй, иман келтіргендер! Яһудилер мен христиандарды дос 
тҧтпаңдар! Олар бір-бірінің достары. Сендерден кім оларға дос болса, 

онда ол солардан. Расында, Аллаһ залым қауымды тура жолға 
салмайды» («ҽл-Мҽида» сүресі, 51-аят). 

Шейх екінші кіріспеде рубубия, улуһия таухиді туралы айтқан соң, ҽл-

уҽлҽ уҽл-бара жайлы айтты.  
Ҽл-уҽлҽ уҽл-бараның таухидке қандай қатысы бар деген сұрақ 

туындауы мүмкін? Ҽл-уҽлҽ уҽл-бара – Исламның ақиқаты. Ислам – Аллаһты 
Жалғыз деп мойындау, Аллаһқа Оның бұйырған ҽмірлерінде жҽне 

тыйымдарында бойсұну, ширктен жҽне мүшриктерден аулақ болу. Ҽл-уҽлҽ 
уҽл-бара – «Лҽ илҽһа иллҽЛлаһ» кҽлимасының мағынасы. Мұсылман адам 

Аллаһты бар десе, Бір десе, Жаратушы десе, Оның жалғыз Ҿзіне құлшылық 
етсе, демек, ол Аллаһ жақсы кҿретін кісілерді, істерді жақсы кҿруі керек 

жҽне Аллаһ жек кҿретін кісілерді, істерді жек кҿруі керек, сондай-ақ осыны 
жҽриялауы қажет. 

 «Сол кезде Ибраһим ӛз әкесі мен қауымына: «Мен сендердің 

қҧлшылық ететіндеріңнен аулақпын! Мен ӛзімді жаратқан Аллаһқа 
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ғана қҧлшылық етемін! Расында, Ол мені тура жолға салады», - деді. 
Сондай-ақ ол осыны (ӛзінің жалғыз Аллаһқа құлшылық ететіні туралы 

сӛзді) ӛз ҧрпағына ширктен қайтулары ҥшін мҧра етіп қалдырды» («ҽз-
Зухруф» сүресі, 26-28 аяттар). 

 «Сендерге Ибраһимде және онымен бірге болғандарда кӛркем 

ӛнеге бар. Ол қауымына: «Біз сендерден және сендердің Аллаһтан ӛзге 
қҧлшылық етіп жатқандарыңнан аулақпыз. Сендерге қарсымыз әрі 

сендер жалғыз Аллаһқа иман келтіргендеріңе дейін біз бен сендердің 
арамызда дҧшпаншылық пен жек кӛру жалғаса бермек», - деді» («ҽл-

Мумтахана» сүресі, 4-аят). 
Шейхул-Ислам ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп 

айтады: “Адам баласы Аллаһты Жалғыз деп біліп, ширкті тастаған 
жағдайда да, егер мүшриктерді ӛзіне дұшпан кӛрмесе, мұсылман болмайды. 

Ӛйткені бұл «таухид» сӛзінің мағынасы болып есептеледі. Ӛйткені 
таухидтың растығы тек қана Аллаһты жақсы кӛруден және Аллаһ жақсы 
кӛрген нәрсені Аллаһ үшін жақсы кӛруден тұрады”. 

Адамдар оларға қатысты әл-уәлә уәл-бара таныту мәселесінде ҥш 
топқа бӛлінеді: 

1. Пайғамбарлар жҽне ізгі мүминдер. Біз оларды тек жақсы кҿреміз. 
2. Пасық (бұзық) мұсылмандар. Бұлар – нҽпсісінің қалауына еріп, 

зина жасау, арақ ішу сияқты күнҽ істерді істейтіндер жҽне күмҽн-
шүбҽларға еріп, бидғат жасайтындар. Біз оларды имандары себепті жҽне 

басқа да Аллаһ жақсы кҿретін амалдары үшін жақсы кҿреміз ҽрі күнҽлары 
үшін, яғни Аллаһ жек кҿретін амалдары үшін жек кҿреміз. Олардың 

Аллаһқа деген мойынсұнушылықтары артқан сайын жҽне күнҽлары 
азайған сайын оларға деген жақсы кҿруіміз артып, жек кҿруіміз азаяды. 

Керісінше, олардың мойынсынбаушылықтары артып, күнҽлары кҿбейген 
сайын, біздің оларға деген жақсы кҿруіміз азайып, жек кҿруіміз күшееді. 

Алайда біз оларды жақсы кҿретіндігімізді жасырамыз ҽрі олардың 
амалдарына разы емес екенімізді ашық білдіреміз. 

3. Мұсылмандардан басқалар – құдайсыздар, кҽпірлер, мүшриктер, 

мунафиқ-екіжүзділер. Біз оларды тек жек кҿреміз. 
 

Аллаһ ҥшін мҥминдерді жақсы кӛрудің кейбір кӛріністері 
 

1. Барлық уақыттағы жҽне барлық жердегі мүминдерді, олар қандай 
ұлттан, қай жерден екендігіне қарамастан жақсы кҿру. Бұл жақсы кҿру ҽрбір 

мұсылманға міндетті, яғни уҽжіп болады. 
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Абу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Аллаһқа ант етемін! Иман келтірмейінше Жәннатқа кірмейсіңдер, бір-
біріңді жақсы кӛрмейінше иман келтірген болмайсыңдар», - деп айтты” 

(«Сахих» Муслим, 1-кітап: «Китабул-Иман», 22-бап: «Баян ҽннаһу лҽ 

ядхулю», №54 хадис).  
Мұсылман кісі дүние себепті басқа мұсылманды жек кҿріп, онымен 

дұшпан болудан сақ болуы керек. Мысалы, ҿзге ұлттан деп, басқа жерден 
екен деп олармен дос болмау, дұшпан болу.  

 

 

Абу Һурайра (Аллаһ оған разы болсын) риуаят еткен қудси хадисте, 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деген: 
“Аллаһ: «Кім менің әулиелеріме-достарыма (ізгі мүминдерге) дұшпан 
болса, мен оларға қарсы соғыс ашамын», - деді” («Сахих» ҽл-Бухари, 81-

кітап: «Китабур-риқақ», 38-бап: «Тауаду», №6502 хадис); 
2. Мұсылман кісі егер басқа бір мұсылман бауыры зұлым кҿрсе, оған 

жардем береді. Бұл жҽрдем тілмен, қолмен, мал-дүние жҽне осыған ұқсас 
нҽрселермен іске асырылуы мүмкін. 

 

 «Мухаммад – Аллаһтың елшісі. Онымен бірге болғандар (яғни 

мүминдер) кәпірлерге қатал, ал бір-біріне мейірімді» («ҽл-Фатх» сүресі, 
29-аят). 

 

 

Ҽнас ибн Мҽлик (Аллаһ оған разы болсын) былай деген: “Аллаһтың 
Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Бауырыңа, ол залым 

(яғни жәбірлеуші) болса да, мәзлум (яғни жәбірленуші) болса да, жәрдем 
бер», - деп айтты. Біз: «Жәбір кӛрушіге жәрдем береміз, ал жәбір етушіге 

қалай жәрдем береміз?», - деп сұрадық. Сонда ол (оған Аллаһтың игілігі мен 
сәлемі болсын): «Жәбірлеушіні тоқтатуларың оған жәрдем бергендерің 

болады», - деді” («Сахих» ҽл-Бухари, 46-кітап: «Китабул-мазалим», 4-бап: 

«аҽн ахака», №2443 (2444) хадис). 

3. Мұсылмандардың қайғысына да, қуанышына да ортақ болу. 
 

  

Ҽнас ибн Мҽликтен (Аллаһ оған разы болсын) Пайғамбардың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: 
«Сендердің бірде-біреуің ӛзі үшін жақсы кӛрген нәрсені бауырына да 

жақсы кӛрмейінше мүмин болмайды» («Сахих» ҽл-Бухари, 1-кітап: 
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«Китабул-Иман», 7-бап: «Минал иман», №13 хадис; «Сахих» Муслим, 1-
кітап: «Китабул-Иман», 17-бап: «Дҽлил алҽ», №45 хадис). 

Жоғарыда айтылып ҿткеннен басқа да, біз мұсылмандарға істеуіміз 
керек болған хақтар кҿп. Бұл хақтардың кейбірі ҽрбір мұсылманға жеке 
парыз (фард айн) болады. Мысалы, басқа мұсылмандарға зиян тигізбеу 

сияқты. Ҽрі кейбірі ұжымдық парыз (фард кифая) болады. Мысалы, сҽлемге 
жауап қайтару, мҽйітке намаз оқу, оны жерлеу, жақсылыққа шақыру, 

жамандықтан қайтару. Бұл хақтардың кейбірі мустаһаб болып есептеледі.  
Мысалы, ауру кісілердің кҿңілін сұрау, сҽлем беру сияқты. 

 
Аллаһ ҥшін кәпірлерді жек кӛруге қарама-қайшы келетін істер 

 
Мұсылмандар кҽпірлерді ҿздеріне дос тұтпайды. Кҽпірлер мен 

мүшриктерді дос тұту – харам жҽне үлкен күнҽға жатады. Бұл күпір немесе 
ширк дҽрежесіне жетіп қалуы мүмкін. 

Кҽпірлерді дос тұту екі түрлі болады: 

1.  әт-Тәуалли: 

Бұл сҿздің мағынасы: мүшриктерді, кҽпірлерді діні үшін жақсы кҿру, 
немесе кҽпірлердің діні үстем болу үшін оларға мүминдерге қарсы жҽрдем 

беру, немесе кҽпірлердің мұсылмандардан үстем болғанына қуану. Яғни 

күпірді иманнан үстем ҽрі абзал кҿру. Ҽт-тҽуалли – үлкен күпірлік , 

яғни мұндайды істеген адам діннен шығып, кҽпір болады. Аллаһ былай 
дейді: 

                   

  

 «Әй, иман келтіргендер! Яһудилер мен христиандарды дос етіп 

алмаңдар! Олар бір-бірінің достары. Сендерден кім оларды дос тҧтса, 
онда ол солардан. Расында, Аллаһ залым қауымды тура жолға 

салмайды» («ҽл-Мҽида» сүресі, 51-аят). 

2. әл-Муәлә: 

Бұл – мүшриктер мен кҽпірлерді қандай да бір дүниелік мақсат үшін 
дос тұту. Мысалы: ағайын-туыс болғандығы себепті немесе қандай да бір 

лауазымға жету үшін жҽне де осы сияқты мҽселелерде оларды дос тұту. 
Ҽл-Муҽлҽ харам іс, бірақ күпір емес, яғни, діннен шығармайды. 

Шейхул-Ислам ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: 
«Кейбір кісілер кәпірлерді ағайын-туыс болғандығы себепті немесе басқа да 

дүниелік қажеттері үшін жақсы кӛруі мүмкін; бұл күнә болады, онымен 
иман әлсірейді, бірақ адам кәпір болып діннен шықпайды» . 
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Имам ҽл-Бухари мен Муслим жеткізген Хатыб ибн Аби Бҽлтааның 
(Аллаһ оған разы болсын) қиссасы сияқты

3
 («Сахих» ҽл-Бухари, 64-кітап: 

«Китабул-мағази», 9-бап: «Фҽдл ман шҽһидҽ Бҽдран», №3983 (3007, 4274, 
4890, 3081, 3983,6259,6939); «Сахих» Муслим, 44-кітап: «Китаб фҽдаил 
сахаба», 36-бап: «Мин фҽдаил ҽһли Бадр», №2494 хадис). 

Аллаһ үшін кҽпірлерді жек кҿруге қарама-қайшы келетін істердің 
кейбір мысалдары: 

1. Кҽпірлерді жақсы кҿру, оларды дос тұту. 

«Аллаһқа және Ақырет Кҥніне иман келтіргендердің Аллаһқа және 
Оның Елшісіне қарсы шыққандармен достасқанын кӛрмейсің, олар 

                                                 
3 Али ибн Абу Талиб былай деп баяндаған: “Бірде Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) Зубайрді, Миқдад ибн әл-Асуадты және мені бір істі орындау 

үшін жіберіп, былай деді: «Хах бағына қарай аттаныңдар, ол жерде хаты бар әйелді 

табасыңдар. Одан сол хатты алып қойыңдар». Біз ӛзіміздің аттарымызды баққа 

жеткенше қуа бердік. Сол жерде біз сол әйелді кӛрдік те, оған: «Хатты бер!», - дедік. 

Ол: «Менде хат жоқ!», - деді. Біз: «Бізге хатты бермесең, сенің киіміңді шешіп 

тастаймыз!», - дедік. Содан соң ол шашының арасынан хатты шығарды, ал біз оны 

алып, Аллаһтың Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) қайта оралдық. Бұл 

хатта Хатыб ибн Аби Бәлтаа Мекке мүшриктеріне Аллаһтың Елшісінің (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) кейбір жоспарлары туралы жазған болатын. Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Сені бұған не итермеледі, я, Хатыб!», - деді. 

Хатыб: «Уа Аллаһтың елшісі, маған қатысты асықпаныз! Мен құрайштықтардың 

арасында тұрдым, бірақ мен олардан емеспін. Мухажирлердің Меккеде мал-мүлкі мен 

жанұяларын қорғайтын қандас туысқандары бар. Ал мен олармен қандас туысқандығым 

болмағандықтан, олардың арасынан отбасымды қорғайтын ӛзіме одақтас тапқым келіп 

еді. Мен мұны істегенімнің себебі - күпірлік, діннен бас тарту, немесе күпірлікке жақын 

болу емес!», - деп (ақталды). Сонда Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын): «Ол сендерге шындықты айтты!», - деді. Сол кезде Умар (Аллаһ оған разы 

болсын): «Маған рұқсат беріңіз, мен бұл екіжүздінің басын шауып тастайын!», - деді. 

Бұған Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп жауап берді: «Ол - 

Бадр шайқасының қатысушысы, сен қайдан білесің, Аллаһ Бадр шайқасының 

қатысушыларына қарады да: «Қалағандарыңды істеңдер, ӛйткені мен сендерді 

кешірдім», - деді!»”. Ҽл-Бухари 3007, 3983, 4274, 6259, 6939, Муслим 2494. 

Имам Абу Бакр ибн ҽл-Араби былай деген: «Хатыбтың меккеліктерге хат жазып, 

Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) жасағаны ұлы және жиіркенішті 

күнәлардан болып табылады! Алайда бұл оны Исламнан шығармады, ӛйткені оның 

әрекеті денемен жасалған күнәлардан еді, ал сонымен бір мезгілде оның жүрегі таза 

еді». Қз.: «Аридатул-ҽхуази» 12/192. 
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ӛздерінің әкелері, балалары, бауырлары немесе туысқандары болса да. 
Міне, солардың жҥректеріне Аллаһ иманды бекітіп қойды, әрі оларды 

Ӛз тарапынан бір рухпен (біліммен) қуаттады. Сондай-ақ оларды 
астарынан ӛзендер ағатын әрі олар онда мәңгі қалатын Жәннат 
бақтарына кіргізеді. Аллаһ оларға разы, олар да Аллаһқа разы. Олар – 

Аллаһтың тобы. Біліңдер! Расында, Аллаһтың тобы – табысқа 
жетушілер» («ҽл-Мужҽдҽлҽ» сүресі, 22-аят). 

Шейх Усаймин (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: «Кәпір адам 
Аллаһтың, Оның Пайғамбарының және мүминдердің дұшпаны. Оларды 

жүрегімізбен жек кӛруіміз бізге уәжіп болады». 
2. Кҽпір мемлекетте олармен бірге ҿмір сүру. 

 

  

Жҽбир ибн Абдуллаһтан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп 
айтқаны жеткізіледі: «Мен Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын) намаз оқимын, зекет беремін, әрбір мұсылманға насихат етемін 

және мүшриктерден бӛлектенемін деп бәйат, яғни ант бердім» (имам 
Ахмад, 19376).

Егер бір кісі кҽпір мемлекетте ҿмір сүрсе, кейін Исламды қабылдаса, 
сҿйтіп намаз оқу, азан айту, хижаб кию, сақал ҿсіру сияқты мұсылмандық 

белгілерін кҿрсете алмаса, онда ол кісіге қандай да бір ислам мемлекетіне 
хижра жасауы, яғни кҿшіп кетуі уҽжіп болады. Тек қана хижра жасауға 

шамасы жетпейтін кісілер амалсыздықтан сол кҽпір мемлекетінде қалуы 
мүмкін. Аллаһ былай деп айтады: 

“Расында, мұсылмандармен бірге қоныс аудармастан, кәпірлердің қол 

астында жасауға разы болумен ӛз жандарына зҧлымдық еткендердің 
жандарын алар кезінде, періштелер оларға: «Қандай жағдайда 

жасадыңдар?», - деп сҧрайды. Олар: «Біз бҧл жерде әлсіз бейшаралар 
едік», - дейді. Сонда періштелер: «Аллаһтың жері онда қоныс 
аударуларың ҥшін кең болмап па еді?», - дейді. Міне, солардың барар 

тҧрағы Жәһаннам. Ол неткен жаман орын! Тек қана шамалары 
келмейтін және Мәдинаға қарай жол таба алмайтын шарасыз қалған 

ерлер, әйелдер және балалар болса, мҧндайдарды Аллаһтың кешіруі ҥміт 
етіледі” («ҽн-Ниса» сүресі, 97-98 аяттар). 

 Бірақ кҽпір елінде ҿмір сүретін мұсылман адам дінін ашық ұстана алса, 
онда оған сол кҽпір елде қалуына рұқсат етіледі, дегенмен, ислам еліне хижра 

жасауы мустаһаб болады. Алайда Исламға шақыру сияқты белгілі бір істер 
үшін кейбір кісілердің сол кҽпір елінде қалуы мустаһаб болуы мүмкін; 

3. Себепсіз кҽпір мемлекетіне сапар шегу.
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Дінге шақыру, сауда-сатық жасау, емделу сияқты қажеттер үшін кҽпір 
елге сапар жасауға болады. Бірақ кҽпір еліне қандай да бір қажеттілікпен 

сапар жасайтын кісіде тҿмендегі 3 шарт табылуы керек:  
І) Ол кісіде ҿзіне зиянды жҽне пайдалы нҽрселерді ажыратып беретін, 

күмҽн-шүбҽлардан сақтайтын білім болуы керек; 

ІІ) Ол кісіде күнҽлардан сақтайтын тақуалық болуы керек; 
ІІІ) Ол дінін ашық кҿрсете алуы керек.  

4. Кҽпірлерді мұсылмандарды басқару ісінде басшы етіп қою; 
5. Кҽпірлерден ақыл-кеңес сұрау; 

6. Кҽпірлерді құрмет есімдерімен атау; 
7. Кҽпірлердің мерекелі жҽне басқа да атаулы күндерін тойлау; 

8. Кҽпірлерге ғана тҽн болған істерде оларға ұқсап-еліктеу. 
Мұсылман кісі кҽпірлердің ҿздеріне ғана тҽн болған, олар сол 

нҽрселермен мұсылмандардан ерекшеленіп тұратын ғибадаттары мен ҽдет-
салттарында ҿзін оларға ұқсатпауы керек.  

Аллаһ былай деп айтады: 

 «Иман келтіргендер ҥшін жҥректері Аллаһтың зікіріне және  Одан 
тҥскен Хақ Қҧранға жҧмсаратын уақыт келмеді ме? Сол сияқты, олар 

ҥшін ілгері Кітап берілген, кейін олар мен пайғамбарлары арасындағы 
мерзім ҧзарған соң жҥректері қатып кеткендер (яғни яһуди және 

христиандар) сияқты болып қалмау уақыты келмеді ме? Олардың (яғни 
яһуди мен христиандардың) кӛбі пасық-итағатсыз» («ҽл-Хадид» сүресі, 16-

аят). 
 

 

 

Абу Саид ҽл-Худриден (Аллаһ оған разы болсын) Пайғамбардың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: 
«Сендер міндетті түрде ӛздеріңнен бұрынғылардың жолдарына қарыс-

қарысына, адым-адымына дейін ересіңдер, тіпті олар кесіріткенің ініне 
кірсе де, кіресіңдер!» Абу Саид ҽл-Худри былай деді: “Сонда біз: «Уа, 

Аллаһтың елшісі! Олар яһудилер мен христиандар ма?», - деп сұрадық. 
Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Енді кім?!», - деп 

жауап берді” («Сахих» ҽл-Бухари, 96-кітап: «Китабул-итисам», 14-бап: 
«Лҽтат табиунна», №7320 хадис; «Сахих» Муслим, 47-кітап: «Китабул-Илм», 

3-бап: «Иттиба сунан ҽл-яһуд уҽн насара», №2669 хадис). 
Ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп айтады: «Сыртқы 

кӛріністе адам ӛзін біреуге ұқсатуы оның ішкі кӛрінісіне, яғни жүрекпен 
жақсы кӛріп қалуына алып келеді. Сол сияқты, адам ішкі дүниесімен біреуді 
жақсы кӛрсе, сыртқы кӛрінісін соған ұқсатуға тырысады». 
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Кәпірлермен қарым-қатынаста мҧсылмандар оларға қатысты 

істеуі уәжіп, мустаһаб немесе рҧқсат болған істер 
 
Бұл мҽселеге кірісуімізден алдын, кҽпірлер тҿрт түрге бҿлінетінін 

білуіміз қажет. Олар: 

1.   - әл-Муаһад 

Муаһад – бұл ҿз мемлекетінде ҿмір сүретін жҽне мұсылмандармен 
бейбітшілік келісімінде болған кҽпір. Қазіргі кезде бұл санатқа мұсылман 

мемлекеттерімен бейбітшілік келісім-шарттары бар кҽпір мемлекеттердің 
азаматтары жатады. 

 «Әй, Мухаммад, егер олар келісімге келсе, сен де келісімге кел, әрі 

Аллаһқа тәуекел ет. Расында, Ол – Естуші, Білуші» («ҽл-Ҽнфал» сүресі, 
61-аят). 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) Меккелік 
кҽпірлермен Худайбия бейбітшілік келісім-шартын жасасты. Худайбия 
келісім-шарты кҽпірлермен бейбітшілік келісім-шартын құруға рұқсат 

етілетіндігіне айқын дҽлел болады. Мұсылмандар мен кҽпірлер арасындағы 
бейбітшілік келісім-шарты Худайбия келісімі сияқты белгілі бір уақытпен 

шектелуі мүмкін, немесе белгілі бір уақытпен шектелместен келісім-шарт 
жасасуға да болады. Бірақ қашан осы келісім-шарттың тоқтатылуы 

мұсылмандар үшін пайдалы болса, мұсылмандар сол келісім-шартты тоқтата 
алулары керек болады. Мҽңгілікке келісім-шарт құруға болмайды. Егер 

келісім-шарт жасасу мұсылмандар үшін зҽру болса, мұсылмандар кҽпірлерге 
мал-дүние беруіне де болады. Кҽпір мемлекетпен бейбіт келісім-шартты тек 

қана мұсылмандардың патшасы немесе оның орынбасары құра алады, яғни 
бұл тек мемлекет басшысының жҽне ол ҿкілетті еткен адамның құзыреті 

болып табылады. 

2. - әз-Зимми 

Зимми – мұсылмандардың мемлекетінде ҿмір сүретін жҽне 

мұсылмандарға салық, яғни жизия тҿлеумен ҿз діндерінде қалдырылған 
кҽпірлер. 

“Аллаһқа және Ақырет Кҥніне иман келтірмейтін, Аллаһ және 
Оның пайғамбары харам еткенді «харам» деп білмейтін әрі хақ дінді 

ҧстанбайтын Кітап берілгендермен олар қор болған кҥйі ӛз қолдарымен 
жизия салығын тӛлемейінше соғысыңдар!” («ҽт-Тҽуба» сүресі, 29-аят). 
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Жизияны тек азат, жұмысқа қабілетті еркек кісілер ғана тҿлейді. 
Ҽйелдер, жас балалар жҽне ақыл-есі сау еместерден жизия алынбайды. 

3.  - әл-Мустаъман 

Мустаъман – мұсылман мемлекетіне патшаның немесе қарапайым 
мұсылманның қауіпсіздік кепілдігімен уақытша кірген кҽпір. Мысалы: 

туристтер, саудегерлер, елшілер т.б. виза арқылы кірген барлық кҽпірлер. 

 «Әй, Мухаммад, егер мҥшриктердің біреуі сенен пана сҧраса, онда 

ол Аллаһтың сӛзін есту ҥшін оған пана бер! Сосын оны аман боларлық 
панасына жеткіз. Бҧл – олардың Аллаһ дінін білмейтін қауым 

болғандары себепті» («ҽт-Тҽуба» сүресі, 6-аят). 
Бірақ жазиратул-араб жерлерінде, яғни Мекке мен Мҽдинада жҽне 

оның айналасындағы қалалар мен ауылдарда зиммилер мен мустамандардың 
тұрақты ҿмір сүруіне рұқсат етілмейді. Бұған дҽлел мына хадис. 

 

Ибн Аббастан (Аллаһ оған разы болсын), ол Аллаһтың Елшісінің (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Мүшриктерді Жазиратул-арабтан 
шығарыңдар», - деп айтқанын естігені жеткізіледі («Сахих» ҽл-Бухари, 56-

кітап: «Китабул-жиһад уҽс-сайр», 176-бап: «Һал юсташфау», №3053 хадис; 
«Сахих» Муслим, 32-кітап: «Китабул-жиһад уҽс-сайр», 21-бап: «Ихражул 

яһуд уҽн-насара», №1767 хадис).

4.  - әл-Харби  

Харби – бұл мұсылмандармен соғысып жатқан ҽскери кҽпірлер. Кейбір 
ғалымдар мұсылмандармен соғыс жағадайында болмаған, бірақ мұсылмандар 

мен олардың арасында бейбіт келісім-шарты жоқ кҽпірлерді де харбиге 
жатқызады. Олар жоғарыда аталған үш санатқа жатпайтын кҽпірлер. Міне, 
осы түрдегі кҽпірлермен ғана (қарулы) жиһад жүргізуге рұқсат етіледі. 

Алайда олармен жиһад жасау үшін белгілі шарттар болуы керек. 

«Сонда егер олар сендерден аулақ болмаса, ымыраға келмесе және 

қолдарын тыймаса, онда оларды ҧстаңдар және қай жерде 
жолықтырсаңдар да оларды ӛлтіріңдер. Міне, сондайлардың ҥстінен Біз 

сендерге айқын ҥстемдік жасадық» («ҽн-Ниса» сүресі, 91-аят). 
Мұсылмандардың харби болмаған кҽпірлерге қатысты істеуі уҽжіп 

болған істердің ең маңыздылары:  
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1. Зиммилерді қорғау жҽне мустаъмандар ислам мемлекетінде болған 
уақыттарында одан шығып кеткенге дейін оларды қорғау. 

 

 «Әй, Мухаммад, егер мҥшриктердің біреуі сенен пана сҧраса, онда 
ол Аллаһтың сӛзін есту ҥшін оған пана бер! Сосын оны аман боларлық 

панасына жеткіз»  («ҽт-Тҽуба» сүресі, 6-аят). 
2. Олардың ҿз арасында жҽне олар мен мұсылмандар арасында болатын 

істерде ҽділдікпен үкім жүргізу.  

 «Бір қауымды жек кӛрулерің сендерді әділдік етпеулеріңе 

итермелемесін. Әділдік етіңдер! Ол тақуалыққа жақынырақ. Әрі 
Аллаһтан қорқыңдар! Ӛйткені Аллаһ сендердің істеп жатқандарыңнан 

Хабардар» («ҽл-Мҽида» сүресі, 8-аят). 
3. Оларды Исламға шақыру. Кҽпірді Исламға шақыру ұжымдық парыз 

(фард ҽл-кифая) болып есептеледі. Кҽпір кісіні дағуат ету мақсатымен зиярат 
ету немесе ауырып қалса, кҿңілін сұрап бару жақсы. 

 

Ҽнастан (Аллаһ оған разы болсын) былай деп жеткізіледі: “Пайғамбар 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) ауырып қалған яһуди баланың 
кӛңілін сұрап барды. Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 
оны дағуат етті де: «Исламды қабылда», - деді. Ол Исламды қабылдады” 

(«Сахих» ҽл-Бухари, 75-кітап: «Китабул-марда», 11-бап: «Иядатул-марид». 

№5657 хадис); 
4. Мұсылман кісіге харби болмаған кҽпірді ҿлтіруі, ұрып-соғуы харам 

болады. 

 

Абдуллаһ ибн Амрдан (ибн ҽл-Ас) (Аллаһ оған разы болсын) 
Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай дегені 
жеткізіледі: «Кім муаһадты ӛлтірсе, Жәннаттің иісін де сезбейді. Ал 
Жәннаттың хош иісі қырық жылдық қашықтықтан сезіледі»  («Сахих» 

ҽл-Бухари, 58-кітап: «Китабул-жизия», 5-бап: «Исму ман қаталҽ муаһадан». 
№3166 хадис). 

 

..

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) 
сахабаларының біреуінің былай деп айтқаны жеткізіледі: “Пайғамбар (оған 
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Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Кім зиммийді ӛлтірсе, Жәннаттың 
иісін де сезбейді»” (Ахмад №18240, ҽн-Нҽсаи). 

5. Харбилерден басқа кҽпірлерді сауда-саттықта алдау, немесе олардың 
мал-дүниелерін қақысыз тартып алу харам. 

   

 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деді: 
«Біліп қойыңдар! Кім муаһадқа зұлым жасаса немесе оған шамасынан 
тыс болған істі жүктесе, немесе одан бір нәрсені оның разылығынсыз 

алса, Қиямет Күнінде мен оған қарсы дауласамын» (Абу Дауд 3052 , ҽл-

Ҽлбани хадисті сахих деді).

Хишам ибн Хаким ибн Хизам (Аллаһ оған разы болсын) жизия 

бермеген зиммилерді қинап жатқан адамдарды кҿріп, оларға: “Мен 
Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Аллаһ бұл 

дүниеде адамдарды азаптағандарды Қияметте азаптайды», - деп 

айтқанын естігенмін”, - деді («Сахих» Муслим, 45-кітап: «Китабул-бирри уҽ 

силҽ», 33-бап: «Уаидуш-шҽдид лиман», №2613 хадис). 
6. Харби болмаған кҽпірлерді балағаттау, оларға жаман сҿз айту, 

жалған сҿйлеу харам. 

    

«Әрі адамдарға кӛркем сӛз сӛйлеңдер!» («ҽл-Бақара» сүресі, 83-аят). 
Керісінше, оларға сүйіспеншілік білдірмейтін, мұсылман кісіні қор 

етпейтін барлық кҿркем қарым-қатынаста болуға рұқсат етіледі.  

 

«Аллаһ дін ҥшін сендермен соғыспаған, сендерді ҥйлеріңнен қуып 

шығармағандарға жақсылық етулеріңе әрі оларға әділ болуларыңа 
тыйым салмайды. Расында, Аллаһ әділ болғандарды жақсы кӛреді» («ҽл-

Мумтахана» сүресі, 8-аят). 
7. Кҽпір кісі сҽлем берсе, оған жауап қайтару уҽжіп болады. Бірақ 

жауап толық берілместен «уҽ алҽйкуммен» шектелінеді.  

 

Ҽнастан (Аллаһ оған разы болсын) Пайғамбардың (оған Аллаһтың 
игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: “Егер сендерге 

Кітап иелері сәлем берсе, «уә алайкум» деп жауап беріңдер” («Сахих» ҽл-

Бухари. 79-кітап: «Китабул-истизан», 22-бап: «Кайфар-радду алҽ», №6258 
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хадис; «Сахих» Муслим, 39-кітап: «Китабус-салҽм», 4-бап: «Нҽһи ҽн-
ибтида», №2163 хадис).

Бірақ! Мұсылман кісі кҽпір кісіге бірінші болып сҽлем беруі дұрыс 
емес.

 

 

Абу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп айтқаны 
жеткізіледі: «Яһудилер мен христиандарға бірінші болып сәлем 
бермеңдер!» («Сахих» Муслим, 39-кітап: «Китабус-Сҽлҽм», 4-бап: «Нҽһи ҽн-

ибтида», №2167 хадис). 
8. Кҽпір кҿршіге де кҿршілік ақысы берілуі керек болады. 

  

Абу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) Пайғамбардың (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны риуаят етіледі: «Кім 
Аллаһқа және Қиямет Күніне иман келтірген болса, кӛршісіне зиян 

тигізбесін!» («Сахих» ҽл-Бухари, 78-кітап: «Китабул-адаб», 85-бап: 

«Икрам», №6136 хадис; «Сахих» Муслим, 1-кітап: «Китабул-иман», 19-бап: 

«Хас алҽ икрамил-жҽр», №47 хадис). 
   

Мҧсылмандар кәпірлерге істеуі мустаһаб және мубах болған істер 
 

1. Мұсылмандарға басшылық ету болып саналмайтын жұмыстарда 
кҽпірлерді істету, жұмысқа жалдау рұқсат етіледі. Пайғамбарымыз (оған 

Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) Мҽдинаға қоныс аударған кезде 
Абдуллаһ ибн Урайқаны жұмысқа жалдады. 

 

 

Абдуллаһ ибн Умардан (Аллаһ оларға разы болсын): «Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Хайбар яһудилеріне егін егіп, ӛнімдерінің 
тең жартысын мұсылмандарға беру шартымен Хайбарда егін егулеріне 

рұқсат берді», - деп жеткізіледі («Сахих» ҽл-Бухари, 41-кітап: «Китабул-
музараа», 11-бап: «Музараа мҽал яһуд», №2331 хадис; «Сахих» Муслим, 22-

кітап: «Китабул-мусақат», 1-бап: «Мусақат уҽл муамала», №1551 хадис). 
2. Мұқтаж болған кҽпірлерді Исламға шақыру ниетімен оларға 

кҿмектесу, садақа беру, ауруларына жҽрдем кҿрсету мустаһаб болады. 

  

«Және жақсылық жасаңдар! Расында, Аллаһ жақсылық 

жасаушыларды сҥйеді» («ҽл-Бақара» сүресі, 195-аят). 
3. Кҽпір болған ағайын-туыстармен ағайындық қарым-қатынасты 

үзбей ұстау мустаһаб болып есептеледі (силҽтур-рахим). Оларды зиярат ету, 
яғни барып тұру, оларға хадия (сыйлық) беру жҽне осы сияқты ағайын-
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туыстық қарым-қатынастарға кіретін істерді істеу мустаһаб болып 
есептеледі. Бірақ үнемі кҽпір туыстармен бірге болу жҽне олардан насихат 

алу дұрыс емес.         

 «Әрі жақынға хақысын бер» («ҽл-Исра» сүресі, 26-аят). 

Аллаһ кҽпір болған ата-ана хақысы жайында былай дейді: 

«Ал егер ол екеуі сені ол туралы білімің болмаған нәрседе Маған 

серік қосуыңа кҥштесе, онда оларға бағынба да, дҥниеде ол екеуімен 
жақсы жолдас бол» («Лұқман» сүресі,15-аят). 

4. Кҽпір кісі мұсылманның үйіне қонақ болып келсе, оған сый-
сыяпат кҿрсету мустаһаб болады. Сол сияқы, мұсылман кісі де қажет болған 

жағдайда кҽпір кісінің үйіне қонақ болып баруы рұқсат етіледі. Бұған имам 
Муслим Абу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) жеткен хадисте 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) үйіне бірде бір 
кҽпір кісі қонақ болып келгені туралы хадис дҽлел болады. Сонда Пайғамбар 

(оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) оған бір кесе сүт береді. Сосын 
одан: «Тағы ішесің бе?», - деп сұрағанда, ол: «Ия», - деп жауап береді. Сҿйтіп 

ол жеті кесе сүт ішеді. Ал таңертең ол кісі Исламды қабылдайды. Пайғамбар 
(оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) оған тағы сүт береді. Одан: «Тағы 

ішесің бе?», - деп сұрағанда, ол: «Жоқ», - деп жауап береді. Сонда 
Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Мүмін бір 
ішекпен тамақ жейді, кҽпір жеті ішекпен тамақ жейді», - деп айтты.    

5. Кҽпірлермен сауда-саттық жасасу,  олардан дүниелік білім алу 
сияқты дінімізде мубах болған дүние істерін жүргізу рұқсат етіледі.  

 

 

Айшадан (Аллаһ оған разы болсын): «Аллаһтың Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бір яһуди кісіден темір сауытын кепілге 
қойып, арпа дәнін қарызға сатып алды», - деп жеткізіледі («Сахих» ҽл-

Бухари, 34-кітап: «Китабул-бую», 14-бап: «Шираун нҽби бин нисия», №2068 
хадис, «Сахих» Муслим, 22-кітап: «Китабул-мусақат», 24-бап: «Раһн уҽ 
жҽуазиһи», №1603 хадис). 

  

 

 

Ибн Аббастың былай дегені жеткізіледі: «Пайғамбарымыз (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Бадр (шайқасының) тұтқындарын 
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мұсылмандардың балаларына жазуды үйретуге пайдаланған» («Муснад» 
Ахмад, №2216).

6. Кітап иелерінен болған кҽпір ҽйелге, егер ол зинадан таза (арлы) 
болса, үйлену рұқсат етіледі. Бірақ, мұсылман кісінің кҽпір ҽйелге 
үйленбегені абзал. 

«Сондай-ақ егер абыройларыңды сақтап, зинаға жоламай және 
кӛңілдес етіп алмай, сыйлықтарын (мҽһірлерін) берсеңдер, онда мҥмин 

әйелдерден ар-абыройлылары мен сендерден бҧрын ӛздеріне Кітап 
берілгендерден болған ар-абыройлы әйелдер хәлал» («ҽл-Мҽида» сүресі, 
5-аят). 

Кітап иелерінен болмаған кҽпір ҽйелдерге үйлену рұқсат етілмейді 
жҽне мұсылман қызды кҽпірге ҽйел етіп беруге болмайды. 

 

               

                  

  

«Мҥшрик әйелдер иман келтірмейінше, олармен некелеспеңдер! 

Сендерге ҧнаса да, мҥшрик әйелден, әлбетте, мҥмин кҥң қайырлы. 
Сондай-ақ мҥшрик ерлер иман келтірмейінше, мҥмин қыздарды оларға 

некелемеңдер! Сендерге ҧнаса да, мҥшрик ерлерден, әлбетте, мҥмин қҧл 
қайырлы. Олар Отқа шақырады, ал Аллаһ Ӛз қалауымен Жәннатқа 

және жарылқауға шақырады, сондай-ақ адамдар ғибрат алулары ҥшін, 
оларға аяттарын тҥсіндіреді» («ҽл-Бақара» сүресі, 221-аят). 

7. Кҽпірлердің жүректерін Исламға жұмсарту жҽне Исламға аудыру 

мақсатында оларға зекет беру рұқсат етіледі.  

        «Садақалар Аллаһтың пенделерге жҥктеген парызы ретінде тек 
кедейлерге, міскіндерге, садақаға қатысты қызмет етушілерге, 

жҥректері Исламға бауралуы керек етілетіндерге ... беріледі» («ҽт-
Тҽуба» сүресі, 60-аят).

8. Кҽпірлердің зиян-жамандықтарынан сақтану үшін оларға хадия 
(сыйлықтар) беруге жҽне олар мұсылмандармен бейбіт келісімге келулері 
үшін ҽрі сонымен олардың зұлымдықтарынан құтылу үшін оларға мал-дүние 

беруге болады. 
9. Кҽпірден хадия алуға болады, егер одан мұсылманға қорлық-

кемсіту келмейтін болса. 
10. Кҽпір кісінің тамағын жеуге болады жҽне Кітап иелерінен болған 

кҽпірлердің бауыздаған малының етінен жеуге болады. 
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«Бҥгін сендерге жақсы нәрселер хәлал етілді және Кітап 
берілгендердің тамағы да сендерге хәлал...» («ҽл-Мҽида» сүресі, 5-аят).    

11. Мұсылман кісі кҽпірдің қолында жұмыс істеуіне болады, егер 

одан мұсылманға қорлық-кемсіту келмейтін болса. 
Қорытып айтқанда, егер мұсылманға қорлық келмейтін болса жҽне 

шариғатқа қайшы келмейтін жағдайда мұсылман кісі сҿзімен де, ісімен де 
кҽпір кісімен кҿркем қарым-қатынас жасағаны жақсы.  

 
 

АВТОР СӚЗІ: 
 

 

«Біл! Аллаһ саған Ҿзіне бойсұнуды нҽсіп етсін, Ибраһимнің (ҽлҽйһис-

сҽлҽм) діні болған ханифтік дін – ол жалғыз Аллаһқа ықыласпен ғибадат ету. 
Аллаһ барлық адамзатты, міне, осы нҽрсеге бұйырды жҽне оларды сол үшін 

жаратты. 

 

«Мен жын мен адамзатты тек Ӛзіме қҧлшылық етулері ҥшін ғана 
жараттым» («ҽз-Зҽрият» сүресі, 56-аят). 

«Тек Ҿзіме құлшылық етулері үшін ғана» деген сҿздердің мағынасы: 
«Мені ғибадатта жалғыздаулары үшін»». 

 
Шарх: 

 « » – «ханиф» сҿзінің тілдік мағынасы: бұрылу, бір нҽрседен 

басқасына ауып кету, иілу.  
«Ханиф» сҿзінің шариғи мағынасы: ширкті тастап, таухидке бұрылған, 

иілген. 
Шейхул-Ислам ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп 

айтады: «Ханифтік дін – ол Аллаһтың жалғыз Ӛзіне жүзді қарату және 

Аллаһтан ӛзгелерден жүз бұру».  
Ибраһимнің (оған Аллаһтың сҽлемі болсын) міллеті (ҽл-миллҽту) - 

оның діндегі жолы. Ибраһим (оған Аллаһтың сҽлемі болсын) – Аллаһтың 
халилі, яғни сүйікті досы жҽне ҿзінен кейінгі барлық пайғамбарлардың 

атасы. Ол кісіден кейін келген барлық пайғамбарлар сол кісінің ұрпағынан 
шыққан. 
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“Әй, Мухаммад! Содан соң Біз саған: «Ханиф Ибраһимнің дініне ер! 
Ол мҥшриктерден болған емес!», - деп уахи еттік” («ҽн-Нҽхл» сүресі, 123-

аят). 
 

АВТОР СӚЗІ:  

 

 

«Құлшылық етудің мағынасы – ғибадатта Аллаһты жалғыз деп білу». 

 
Шарх: 

Абдуллаһ ибн Аббас (Аллаһ оларға разы болсын): «Құрандағы әрбір 
«ғибадат» сӛзі таухид мағынасында (айтылады)», - деген. 

Ибраһимнің (оған Аллаһтың сҽлемі болсын) жҽне одан басқа барлық 
пайғамбарлардың діні – Аллаһтың Жалғыз Ҿзіне ғана құлшылық ету жҽне 

Оған серік қоспауға шақыру болған. 

  

“Сенен бҧрын қандай да бір елші жіберсек, әлбетте, оған: «Менен 

басқа ешбір қҧдай жоқ, ендеше, Маған ғана қҧшылық етіңдер», - деп 
уахи еткенбіз” («ҽл-Ҽнбия» сүресі, 25-аят). 

“Расында, әрбір ҥмметке: «Аллаһқа қҧлшылық етіңдер! Әрі 
тағутқа қҧлшылық етуден аулақ болыңдар!», – деп бҧйыратын елші 

жібердік” («ҽн-Нҽхл» сүресі, 36-аят).  
Пайғамбарымыз Мухаммад та (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 

болсын), міне, осы нҽрсеге бұйырылған еді. 
Аллаһ былай деді: 

 “(Әй, Мухаммад!) «Расында, мен Аллаһқа ықыласты тҥрде 
қҧлшылық етуге бҧйрылдым», - де!” («ҽз-Зумҽр» сүресі, 11-аят). 

Бұл нҽрсеге барлық адамзат бұйырылған. 

 «Олар тек Аллаһқа бар ықыласымен тура жолды ҧстанған кҥйде 
қҧлшылық етуге бҧйырылды» («ҽл-Бҽйина» сүресі, 5-аят). 

 
АВТОР СӚЗІ: 
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“Аллаһ бұйырған нҽрселердің ең ұлысы таухид, ол – ғибадатта 
Аллаһты жалғыздау. Ҽрі Аллаһ тыйым салған нҽрселерінің ең үлкені ширк, 

ол – Одан ҿзгеден дұға етіп тілеу.  
Аллаһ былай деп айтады: 

 «Аллаһқа қҧлшылық етіңдер! Әрі Оған еш нәрсені серік 
етпеңдер!» («ҽн-Ниса» сүресі, 36-аят)”.  

 
Шарх: 

Аллаһ пенделеріне бұйырған ең үлкен парыз – бұл таухид. Таухид үшін 
пайғамбарлар жіберілген, Кітаптар түсірілген. Таухид арқылы күнҽлар 

кешіріледі. Ол арқылы адамдар Жҽннатқа кіреді, Тозақтан құтылады. Таухид 
болмаса адамзаттың амалдары қабыл болмайды. 

Ибн ҽл-Қайим (Аллаһ оны рахым етсін) «ҽл-Фҽуаид» деген кітабында 

былай деп айтады: «Бұл дүниенің қайғы-қиыншылықтарын таухид 
кетіретіндей ешбір нәрсе кетіре алмайды». 

Сол үшін карб, яғни үлкен қайғы-қасіреттегі дұға таухидпен іске асады. 
 

 

  

Ибн Аббастан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

қайғы кезінде мына дұғаны оқитын еді: 

  

 

«Ұлы (әл-Азым) әрі Байсалды (әл-Халим) Аллаһтан басқа 
құлшылыққа лайықты ешбір құдай жоқ, Ұлы Аршының Раббысы 

Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешбір құдай жоқ, кӛктер мен 
жердің Раббысы және Ардақты (Карим) Аршының Раббысы Аллаһтан 

басқа құлшылыққа лайықты ешбір құдай жоқ»” («Сахих» ҽл-Бухари, 80-

кітап: «Китабуд даауат», 27-бап: «Дуа индал карб», №6346 хадис; «Сахих» 

Муслим,  48-кітап: «Китабуз-зикр», 21-бап: «Дуаул карб», №2730 хадис). 
Юнустың (оған Аллаһтың сҽлемі болсын) дұғасы да таухид болған: 

 

“Сонда ол (Юнус) қараңғылықтарда: «Сенен басқа қҧлшылыққа 

лайықты ешбір қҧдай жоқ. Сен пәксің. Расында, мен залымдардан 
болдым», - деп дҧға етті” («ҽл-Ҽнбия» сүресі, 87-аят). 

 

   – «Лә иләһә илләЛлаһ» - таухид кәлимасы 

 
Оның мағынасы: «Аллаһтан ӛзге құлшылыққа лайықты құдай жоқ». 
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 Құранда адамдар Аллаһтан ҿзгелерді де ҿздеріне құдай етіп алғандары 
жайында кҿптеген аяттар келген. Аллаһ оларды құдайлар деп атаған. Бірақ 

олар – ғибадатқа лайық болмаған жалған құдайлар. 

 «Себебі Аллаһ – Хақ, ал мҥшриктердің Одан ӛзге сиынғандары – 

жалған» («ҽл-Хаж» сүресі, 62-аят). 

 

«Аллаһтан басқа дҧға, қҧлшылық жасап, жалбарынатын жалған 
құдайлары оларға еш пайда бермеді» («Һуд» сүресі, 101-аят). 

Пенде Аллаһтан ҿзге де жалған құдайлар бар екендігін білсе, соларға 

құлшылық етіп қоюдан сақталады. 
Таухид кҽлимасы (куҽлігі) екі рүкіннен (тіректен)

4
 тұрады: 

1.     Нәфи (  ) –  Жоққа шығару. 

Яғни, Аллаһтан ҿзге барлық нҽрселердің құдайлық құдіретке, құдайлық 

сипатқа ие екендігін жоққа шығару. ( ) – «Лә иләһа» кҽлимасы осыған дҽлел 

болады; 

2. Исбат   ( ) – Бекіту. 

Яғни Аллаһтың жалғыз Ҿзін ғана құдай деп мойындау. Бұған 

«иллҽЛлаһ» ( ) кҽлимасы дҽлел болады. Демек, «лҽ илҽһа» (  ) кҽлимасы 

Аллаһтан ҿзге нҽрселер құлшылыққа лайықты екендігін жоққа шығарады. Ал 

«иллҽЛлаһ» ( ) кҽлимасы Аллаһтың жалғыз Ҿзі ғана құлшылыққа 

лайықты екендігін білдіреді. Адамның жүрегінде кҽлиманың екі рүкінінің 
қайсысы болмаса да, ол шынайы мұсылман болмайды. Мысалы, «нҽфи», яғни 

басқа құдайларды теріске шығару болып, «исбат», яғни Аллаһтың 
құлшылыққа лайықты құдай екенін бекіту болмаса, ол құдайға сенбейтін 

адам. Ал егер оның жүрегінде «исбат», яғни Аллаһтың құлшылыққа лайықты 
құдай екенін бекіту болып, «нҽфи», яғни Аллаһтан басқа құдайларды теріске 

шығару болмаса, ол Аллаһқа жҽне одан ҿзгеге де құлшылық ететін мушрик.  

 – «Лә иләһа илләЛлаһ» кәлимасының шарттары  

Құран мен Сүннетте   кҽлимасының кҿптеген артықшылықтары 

келген. Сол артықшылықтардың ең маңыздысы: адам баласы осы калиманы 
білдіруімен мұсылмандар қатарына қосылады жҽне оның малы, жаны, 

                                                 
4 Рҥкін (тірек) – ол арқылы белгілі бір нҽрсе орындалатын, ол соның құрамында 

болатын, ҽрі оның болмауы рүкіні бар сол нҽрсенің жарамсыз болуына келтіретін нҽрсе. 

Мысалы, намаздағы рукуғ оның рүкіні (тірегі) болып табылады, ал рукуғтың болмауы 

намаздың жарамсыз болуына ҽкеледі. Сол сияқты кҽлиманың 2 рүкіннің екеуі де түгел 

болмаса, кҽлима жарамсыз болады.  
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абыройы басқаларға харам болады. Осы кҽлиманың себебімен ол Жҽннатқа 
кіреді, ҽрі Тозақта мҽңгі қалып кетпейді. Бірақ, осы артықшылықтар бұл 

кҽлиманы айтқан ҽрбір кісіге беріле бермейді. Бұл кҽлима пайда беруі үшін, 
оның шарттары толық орындалуы тиіс жҽне оны бұзатын нҽрселерден 
сақтану керек. Намаз қабыл болуы үшін дҽрет алу, Қыблаға жүзді қарату 

сияқты шарттар орындалуы керек, жҽне де намазда жеп-ішу, күлу сияқты 

намазды бұзатын істерден сақтану керек болады. Сол сияқты  

кҽлимасы бізге пайда беруі үшін, оның шарттары орындалуы керек жҽне оны 
бұзатын істерден сақтану керек болады. 

Хасан ҽл-Бҽсриге (Аллаһ оны рахым етсін): “Кімде-кім   

кҽлимасын айтса, сол Жҽннатқа кіреді”, - дегенде, ол кісі: «Егер кісі 
кәлиманы айтып, оның қақыларын мойындап, оларды орындаса, сонда 
Жәннатқа кіреді», - деп айтқан екен. 

Сондықтан табиғиндерден болған Уҽһб ибн Мунаббиһтан (Аллаһ оны 

рахым етсін): «  – Жҽннаттың кілті емес пе?», - деп сұрағанда, ол кісі: 

«Иә, бірақ әрбір кілттің тістері болады. Егер тісі бар кілтті алып келсең, 

есікті ашасың, болмаса есік ашылмайды», - деп жауап берген екен.  

кҽлимасының кейбір шарттарына амал жасамағандықтары себепті бұл 

кҽлима екіжүзді-мунафиқтарға пайда бермеді. 

 

Қҧран және Сҥннетте   кәлимасының 7 шарты келген 

 

Осы тҿменде берілетін шарттарға толық амал еткен кісіге бұл кҽлима 
пайда береді. Ал кім осы шарттардың біреуіне болса да амал етпесе, оған бұл 
кҽлиманы айтуы пайда бермейді.  

1.  Білім, яғни білмеудің қарама-қайшысы. Бұл ( ) 

кҽлимасының мағынасын біліп-түсінуді меңзейді. Яғни: «Лҽ илҽһҽ 
иллҽЛлаһ», - деп айтқан адам, ҿзінің не айтып жатқанын біліп-түсінуі керек.  

 «Аллаһтан басқа қҧлшылыққа лайықты қҧдай жоқ екенін біл!» 
(«Мухаммад» сүресі, 19-аят).  

Усманнан (Аллаһ оған разы болсын) келген хадисте Пайғамбарымыз 
(оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Кім Аллаһтан басқа 

құлшылыққа лайықты құдай жоқ екенін біліп ӛлсе, Жәннәтқа кіреді», - 

деп айтқаны жеткізіледі. Имам Муслим риуаят еткен.   

2.  Яқийн, яғни айқын сену – күмҽннің қарама-қайшысы. Яғни 

адам бұл кҽлиманың мағынасына шҽк-шүбҽ, күмҽн келтірместен айқын сенуі 

керек. 
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 «Расында, мҥминдер – Аллаһқа және Оның елшісіне иман 

келтіріп, сосын кҥмән келтірмегендер және Аллаһтың жолында ӛз 
малдарымен әрі жандарымен соғысқандар. Міне, солар нағыз 

шыншылдар» («ҽл-Хужурат» сүресі, 15-аят). 

3.  Қабул, яғни қабылдау – тҽрк етудің қарама-қайшысы. Яғни 

бұл кҽлиманы айтқан кісі осы кҽлима талап ететін Ислам дінін қабылдауы 
қажет болады. Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 

болсын) кҿкесі Абу Талиб: «Мухаммад ҽкелген дін – хақ», - деп айтатын, 
бірақ: «Ата-бабамның дінін тастамаймын», - деп Исламды қабылдамады, 
сондай-ақ яһудилер де Мухаммадты (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 

болсын) ҿз балаларын танитындай танитын, бірақ тҽкҽппарлықтарынан, 
кҿреалмаушылықтарынан бұл кҽлиманы қабылдамады. 

“Оларға: «Аллаһтан басқа қҧлшылыққа лайық қҧдай жоқ» , - 

делінсе, олар менмендік ететін еді. Сондай-ақ олар: «Біз жынды 
ақынның сӛзіне бола, қҧдайларымызды тастаймыз ба?», - дейтін” («ҽс-

Саффат» сүресі, 35-36 аяттар). 

4.     Сыдқ, яғни шыншылдық – оның қарама-қайшысы – ҿтірік. 

Яғни бұл кҽлиманы шындық деп сеніп, шын жүректен айту керек.  

 “Әлиф, Ләм, Мим. Адамдар: «Иман келтірдік», - деулерімен 
сыналмай тасталып қойылады деп ойлайды ма? Біз олардан 

бҧрынғыларды да сынадық. Ендеше, Аллаһ шыншыл болғандарды 
әлбетте біледі, әрі Ол ӛтірікшілерді де әлбетте біледі” («ҽл-Анкабут» 

сүресі, 1-3 аяттар). 
Муаз ибн Жҽбал (Аллаһ оған разы болсын) жеткізген хадисте 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Аллаһтан 
басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ екендігіне және Мухаммад оның 

елшісі екеніне шын жүрегімен куәлік берген әрбір адамды Аллаһ Тозаққа 
харам етеді», - деп айтқан. Имам Бухари жҽне Муслим риуаят еткен. Міне, 

осы шарт мунафиқтарда болмағандығы үшін бұл кҽлима оларға пайда 
бермеді. 

5.  Ықылас, яғни ширктің қарама-қайшысы. Осы кҽлиманы 

айтумен тек Аллаһтың жүзін қалау.  
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«Олар Аллаһқа ықыласымен, тура жолды ҧстанған кҥйде 

қҧлшылық етуге бҧйырылды» («ҽл-Бҽйина» сүресі, 5-аят). 

«Әй, Мухаммад! Расында, Біз саған бҧл Кітапты ақиқатпен тҥсірдік. 
Ендеше, Аллаһқа ықыласты тҥрде қҧлшылық ет!» («ҽз-Зүмҽр» сүресі, 2-

аят).  
 

"

Абу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай дегені 

жеткізіледі: “Мен: «Я, Аллаһтың елшісі, сіздің шапағатыңызбен ең 
бақытты болатын адам кім?», - деп сұрадым, (сонда) ол: «Кім (шын) 

жүрегімен немесе жан ықыласымен: «Лә иләһә илләЛлаһ»,  - деп айтса», 

- деді” («Сахих» ҽл-Бухари, 3-кітап: «Китабул-илм», 33-бап: «Хирс алҽл 

хадис», №99 хадис). 

 

 

Итбан ибн Мҽлик ҽл-Ансариден (Аллаһ оған разы болсын) оның былай 
деп айтқаны жеткізіледі: “Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын): «Аллаһтың жүзін қалап: «Лә иләһә илләЛлаһ», - деген адамды 
Аллаһ Отқа харам етеді», - деді” («Сахих» ҽл-Бухари, 8-кітап: «Китабус-

салҽт», 46-бап: «Масажид фил буют», №425, 81-кітап: «Китабур-риқақ», 6-
бап: «Амалул-лҽзи юбтаға биһи», №6423 хадис; «Сахих» Муслим, 5-кітап: 

«Китабул-масажид», 47-бап: «Рухсат фит тахаллуф», №263 (33) хадис);

6.   Махаббат, яғни жақсы кҿру – жек кҿрудің қарама-қайшысы. 

«Лҽ илҽһҽ иллҽЛлаһ», - деп айтқан кісі Аллаһты, Оның Елшісін, Аллаһтың 
дінін жақсы кҿруі керек, яғни осы кҽлиманы жақсы кҿріп айтуы керек. 

 

 

 

Ҽнас ибн Мҽликтен (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай 
деді: «Сендердің біреуің мені әкесінен, баласынан және барлық 
адамдардан артық жақсы кӛрмейінше шынайы иман келтірген 

болмайды»” («Сахих» ҽл-Бухари, 2-кітап: «Китабул-иман», 8-бап: «Хуббур 

расул минал иман», №15 хадис; «Сахих» Муслим, 1-кітап: «Китабул-иман», 

16-бап: «Ужуб мухаббат расул», №44 хадис).



69 
 

Кімде-кім: «Лҽ илҽһҽ иллҽЛлаһ», - деп айтса, бірақ, осы кҽлима талап 
ететін кейбір ғибадаттарды жаман кҿрсе, ол кісі мұсылман болмайды.  

 «Ӛйткені олар Аллаһтың тҥсірген дінін жек кӛрді. Сондықтан 
Аллаһ олардың амалдарын жойып жіберді» («Мухаммад» сүресі, 9-аят). 

7.  Инқияд – Бойсұну. деп айтқан кісі осы калима талап 

ететін нҽрселерге жүрегімен жҽне барлық денесімен бойсұнуы керек болады. 

Аллаһқа бойсұну Аллаһ пен Оның Елшісі бүйырған істерді істеумен жҽне 
қайтарған істерден қайтумен іске асады. Аллаһ «ҽз-Зумҽр» сүресінде былай 

деп айтады: 

 «Раббыларыңа тәубе етіңдер! Әрі Оған бойсҧныңдар!»  («ҽз-Зумҽр» 

сүресі, 54-аят). 

«Кім кӛркем амал істеуші болған кҥйінде жҥзін Аллаһқа 
бағындырса, берік тҧтқаны ҧстаған болады» («Лұқман» сүресі, 22-аят). 

Амр ибн ҽл-Астан (Аллаһ оған разы болсын) жеткен хадисте 
Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп 
айтады: «Сендердің біреулерің ӛз нәпсісін мен әкелген дінге 
бағындырмайынша, иманды болмайсыңдар» (ҽт-Табарани риуаят еткен). 

Демек, кім бұл кҽлиманы айтса, бірақ кҽлима талап ететін 

құлшылықтарды істемесе, яғни, кҽлимаға амал жасамаса, оған бұл кҽлима 

пайда бермейді. кҽлимасын айтқанымыздан кейін, бұл кҽлима бізден 

Аллаһ жҽне Оның елшісі Мухаммад (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын) міндетті етіп бұйырған ғибадаттарға амал етуімізді талап етеді жҽне 

мустаһаб болған амалдарды орындауға үндейді.   
Алайда мынаны білуіміз керек: 

Ғибадаттардың кез-келгеніне амал жасамай қалдыру кісіні барлық 

жағдайда иманынан айырып,  оған пайда бермейтін хҽлге жеткізе 

бермейді. Ҿйткені амалдар уҽжіп жҽне мустаһабқа бҿлінеді деп айттық. Бүкіл 
ғалымдардың ижмасы бойынша, мустаһаб болған амалдарды орындамаумен 

мұсылман кісі иманынан айрылып қалмайды.  
Уҽжіп амалдар екіге бҿлінеді:  

I. Исламның рүкіндері деп аталатын уәжіптер. Олар кҽлимадан 
басқа намаз, зекет, ораза жҽне қажылық;  

II. Исламның рүкіндерінен басқа уәжіп амалдар. Мысалы: ҽке-
шешеге жақсылық жасау, ағайын-туыспен қарым-қатынасты үзбеу, сҽлем 

бергенге жауап қайтару жҽне Исламның рүкіндері деп саналмайтын басқа да 
уҽжіп амалдар. 
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Исламның рүкіндері деп саналмайтын уҽжіп амалдарды тастаған адам 
күнҽ кҿтеріп, иманы қатты ҽлсірегенімен, бірақ барлық ғалымдардың пікірі 

бойынша ол иманынан толық айрылып мұсылмандардың қатарынан шығып 

кҽпір болмайды, жҽне оған  пайда береді, ин ша Аллаһ. 

Исламның рүкіні деп саналатын уҽжіптерге амал жасамаған кісі кҽпір 

болады ма, жоқ па? Яғни ол иманынан толық айрылып, оған енді  

кҽлимасы пайда бермей қалады ма? Осы мҽселеде ғалымдардың арасында 
талас бар. Бұл мҽселенің тҿңірегінде айтылған пікірлердің ең күштілері мына 

тҿртеуі: 
1. Осы рүкіндердің, яғни намаз, зекет, ораза, қажылықтың 

қайсыбіріне болса да амал жасамаған кісі кҽпір болады; 
2. Адам осы рүкіндердің барлығына амал жасамаса да, кҽпір 

болмайды;  

3. Осы рүкіндердің ішінен намаз бен зекетке амал етпеген кісі кҽпір 
болады; 

4. Осы рүкіндерден намазға ғана амал жасамаған кісі кҽпір болады. 
Міне, осы пікірлердің ішіндегі ең күштілері – екінші жҽне тҿртінші, 

яғни адам осы рүкіндердің барлығына амал жасамаса да, кҽпір болмайды 
деген пікір. Бұл – жумһур, яғни кҿпшілік ғалымдардың сҿзі. Немесе осы 

рүкіндерден тек намазды орындамаған кісі кҽпір болады деген пікір. 
Жоғарыда айтылған 4 пікірдің ҽрбірін ҽһли-Сунна уҽл-жамаадан болған 

ғалымдар айтқан жҽне бұлардың арқайсының Құран жҽне Сүннеттен ҿзіне 
жараса дҽлелдері бар. Сондықтан осы пікірлердің қайсыбірін болса да хақ 

деп білген адамды бидғатшы, адасқан деп айтуға болмайды.  
 

Зекет бермеген, ораза тҧтпаған, қажылық жасамаған адам кәпір 
болмайтынына дәлел 

 

 

Абу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай дегені жеткізіледі: «Қайбір 

алтын-күмістің иесі олардан зекет бермеген болса, Қиямет Күні алтын-
күміс қыздырылып, ол кісінің маңдайына, (екі) бүйіріне, арқасына 
басылады. Ал ол суыған кезде, қайтадан қыздырылып, ұзақтығы елу мың 

жылдық күнде пенделерден есеп алынып біткенше онымен азапталады. 
Сосын ӛзіне лайық азапталғаннан кейін, не Жәннатқа, не Тозаққа 

кіргізіледі...» («Сахих» Муслим, 12-кітап: «Китабуз-зҽкат», 6-бап: «Исм 

маниуз-зҽкат», №987 хадис; «Сахих» ҽл-Бухари, 24-кітап: «Китабуз-зҽкат», 3-

бап: «Исм маниуз-зҽкат», №1402 хадис (мазмұнында айырмашылық бар)).   
Осы хадис зекет бермеген кісі Жҽннатқа кіруі мүмкін екендігіне дҽлел 

болады. Демек, зекет бермеген кісі кҽпір деп айтылмайды. Ал зекет бермеген 
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кісі кҽпір болмаса, ораза жҽне қажылықты орындамаған кісі тіпті кҽпір 
болмайды. Ҿйткені барлық ғалымдар бірауыздан зекеттің дҽрежесі ораза мен 

қажылықтан жоғары екендігіне келіскен.  
Жоғарыда айтылып ҿткен сҿздерден мынандай қорытынды жасай 

аламыз: Исламның рүкіндерінен тек намазды орындамаған кісіге ғана 

қатысты: «Ол  кҽлимасына амал етпеді, ҽрі оған бұл кҽлима пайда 

бермейді», - деп айта аламыз. 
Жоғарыда айтылған ғибадаттар – денемен істелетін амалдар. Бұдан 

басқа жүрек амалдары да бар. Адам Аллаһқа жүрекпен, денемен, тілмен 

құлшылық етеді. Жүрекпен істелетін құлшылықтар ҿте кҿп. Егер солардан 
адамның жүрегінде Аллаһқа деген ықылас, махаббат, қорқу, тҽуекел болмаса, 

ол мұсылман болмайды. Демек, ықылас, махаббат, қорқу, тҽуекел сияқты 

құлшылықтарға амал етпеген кісі  кҽлимасына амал етпеген болып 

саналады. Кҽлима айтқан адам тілмен істелетін басқа құлшылықтарды 
орындамағаны үшін кҽпір болмайды.

 
АВТОР СӚЗІ: 

 
 

«...ол – ғибадатта Аллаһты жалғыздау». 

 
Ғибадат сҿзінің тілдік мағынасы - бойсұну. 

Ғибадат сҿзінің шариғи мағынасы, шейхул-Ислам ибн Таймия (Аллаһ 
оны рахым етсін) айтқанындай: «Аллаһ жақсы кӛретін және разы болатын 

барлық ашық және жасырын сӛздер мен істер». 
Ғибадат 2 түрлі болады: 

1)   Ибада махда;  

2)   Ибада ғайру махда. 

Ибада махда – тікелей Аллаһтың хақысы болып саналатын, пенде мен 

Аллаһтың арасында ғана болатын, пенде тек Аллаһтың жалғыз Ҿзіне ғана 
арнап істеуі тиіс болған, ҽрі Аллаһтан ҿзгеге арнап істеуі харам болған 

ғибадаттар. 
Ғибадаттың бұл түріне тҿмендегі ғибадаттар кіреді: 

1.  Ибада қалбия, яғни жүрекпен жасалатын құлшылықтар; 
2.  Ибада қаулия, яғни тілмен айтылатын құлшылықтар;  

3.  Ибада бҽдания, яғни денемен атқарылатын құлшылықтар; 
4.  Ибада мҽлия, яғни мал-мүлікпен орындалатын 

құлшылықтар.  
Жҥрек ғибадаттары 
Бұл ғибадаттың ҿзі екіге бҿлінеді: 

1)  – Қаулул қалб, яғни жүрек сҿзі, яғни жүректің наным-

сенімдері. Мысалы: «Аллаһтан ҿзге құлшылыққа лайық құдай жоқ», - деп 
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сену, Аллаһтың барлық есім-сипаттарына иман келтіру, періштелерге, 
Кітаптарға, пайғамбарларға, Қиямет Күніне жҽне тағдырға иман келтіру. 

2) - Амалул қалб, яғни жүрек амалдары. Бұған ықылас, 

махаббат, үміт ету, қорқу, тҽуекел ету, жҽне басқа да жүрек амалдары кіреді. 

 
Тілмен жасалатын қҧлшылықтар 

Құлшылықтың бұл түріне: Таухид кҽлимасын (  ) айту, Құран 

оқу, тасбих айту, Ислам дініне шақыру, шариғат білімдерін үйрету жҽне 

тілмен айтылатын басқа да құлшылық түрлері кіреді.  
 

Денемен атқарылатын қҧлшылықтар 
Бұған намаз оқу, сҽжде ету, ораза ұстау, қажылық жасау, тауаф ету, 

жихад жасау, шариғат білімін іздену жҽне де басқалар кіреді. 
 

Мал-мҥлікпен орындалатын қҧлшылықтар 
Бұған зекет беру, садақа беру, құрбандық шалу, мал-дүниеден қандай 

да бір нҽрсені атап нҽзір ету жҽне де басқалар кіреді.  
 

Ибада ғайру махда – бұл тікелей Аллаһтың Ҿзінің хақы деп 
саналмайтын, пенде мен пенденің арасында болатын қатынастарда Аллаһтың 
бұйрықтарын орындау. Ғибадаттың бұл түріне ҽйел-балашағасына нҽпақа 

жұмсау, ҽке-шешесіне жақсылық жасау, ағайын-туыспен қарым-қатынасты 
үзбеу, қонаққа сый кҿрсету, қарыз беру, хадия беру жҽне басқалар кіреді.  

Мұсылман кісі осы амалдарды Аллаһтың разылығы үшін істейтін 
болса, күмҽнсіз, бұл амалдар ғибадат болып, ол осы үшін сауап алады, ин ша 

Аллаһ. 

 

 

Сҽд ибн Аби Уаққастан (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің 

(оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай дегені жеткізіледі: 
«Аллаһтың жүзін қалап мал дүниеңді жұмсайтын болсаң, әлбетте, оған 
сый-сауап аласың, тіпті әйеліңнің аузына салған бір жұтым тамақ үшін 

де!» («Сахих» ҽл-Бухари, 2-кітап: «Китабул-иман», 41-бап: «Иннал амалу 

бин ният», №56 хадис; «Сахих» Муслим, 25-кітап: «Китабул-уасия», 1-бап: 

«Уасияту бис-сулус», №1628 хадис).
Сондай-ақ Аллаһтың разылығын қалап, харам істерден тыйылу да 

ғибадат болып саналады. Мысалы, ҿсімқорлықтан тыйылу, ұрлықты тастау 
т.б. Мұсылман кісі Аллаһтан сауап үміт етіп, Оның азабынан қорқып, харам 

істерді тастайтын болса, күмҽнсіз, бұл ғибадат болып, ол сол үшін сауап 
алады, ин ша Аллаһ.  
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Абу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: “Аллаһ 
былай дейді: «Егер пендем күнә істеуді қаласа, оны істегенге дейін оған 

күнә жазбаңдар. Егер күнәні істесе, бір күнә жазыңдар. Егер ол күнәні 
Менің разылығым үшін тастаса, оған бір сауап жазыңдар. Егер пендем 

жақсы бір істі істеуді қалап, оны істемесе, оған бір сауап жазыңдар. Егер 
сол істі істесе, істеген амалына 10-нан 700 есеге дейін кӛбейтіп сауап 

жазыңдар!” («Сахих» ҽл-Бухари, 97-кітап: «Китабут-таухид», 35-бап: 

«Юридун ҽй юбаддҽлу», №7501 хадис; «Сахих» Муслим, 1-кітап: «Китабул-
иман», 59-бап: «Иза һҽммал абду», №128 хадис). 

Сондай-ақ үңгірде қамалып қалған үш кісінің біреуі де Аллаһтан 
қорыққандығы себепті зинаны тастағанын құлшылық деп санап, ҿзімен 

Аллаһ арасында себеп (уҽсила) ретінде қолданды.  
Егер адам Аллаһ бұйырмаған, сауапты деп атамаған, бірақ Аллаһ 

тарапынан тыйым да салынбаған, яғни мубах болған амалдарды Аллаһ 
бұйырған құлшылықтарға қуат алу мақсатында істейтін болса, онда бұл да 

ғибадат болып, мұсылман кісі мубах амалдарға да сауап алады. Мысалы, 
жүгіру, ұйықтау, тамақтану, сауда-саттық жасау т.б. 

 

  

Абу Муса ҽл-Ашари Муаз ибн Жҽбалға (Аллаһ олардың екеуіне де 

разы болсын): «Сен Құранды (яғни түнгі тәһажжуд намазын) қалай 
оқисың?», - деді. Сонда Муаз ибн Жҽбал (Аллаһ оған разы болсын) былай 

деді: «Түннің алғашқы уақытында ұйықтаймын, кейін тұрып, Аллаһ маған 
нәсіп еткенше Құран оқимын. Сонда Құран оқығаныма қандай сауап үміт 

етсем, ұйқыма да сауап үміт етемін» (ҽл-Бухари). 
 

 

 

Қҧлшылықтың қабыл болуының шарттары 
 

Құлшылықтың шынайы мҽні: Аллаһты жақсы кҿріп, ҿзін қор ұстаған 
күйі Оған бойсұну. 

Демек, кім Аллаһты жақсы кҿремін десе, бірақ ҿзін қор ұстаған халде 
оған бойсұнбаса, ол Аллаһқа құлшылық етуші емес. Сондай-ақ Аллаһқа 

бойсұнамын деп, бірақ Оны жақсы кҿрмесе, бұл жағдайда да ол құлшылық 
етуші болып есептелмейді. 

Құлшылықтың қабыл болу шарттары тҿменгідей: 
1 - Ықылас, яғни құлшылықты Аллаһтың разылығы үшін ғана істеу.  
Аллаһ былай деп айтады: 
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«Олар Аллаһқа ықыласымен, тура жолды ҧстанған кҥйде 
қҧлшылық етуге бҧйырылды» («ҽл-Бҽйина» сүресі, 5-аят). 

2 - Дұрыстық, яғни құлшылықтың Аллаһтың шариғатына сай болуы. 

Құлшылық ықыласпен істелсе, бірақ Пайғамбарымыздың (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) Сүннетіне сай жасалмаса, қабыл 

болмайды. 

"   "

Айша анамыздан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп айтқаны 

жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Кім біздің ісімізге (дінімізге) біз нұсқамаған нәрсені енгізсе, ол 

қайтарылады (яғни қабыл болмайды)», - деп айтты” («Сахих» ҽл-Бухари, 

52-кітап: «Китабул сулх», 5-бап: «Иза исталҽху», №2697 хадис; «Сахих» 

Муслим, 30-кітап: «Китабул-ақдия», 8-бап: «Нақсул ҽхкам», №1718 хадис). 

 кҽлимасы, міне, осы 2 шартты білдіреді. Ҿйткені 

кім Аллаһтан ҿзге құлшылыққа лайықты құдай жоқ деп иман келтірсе, бүкіл 
құлшылықтарын Аллаһтың жалғыз Ҿзіне ғана арнап істеуі керек болады. Бұл 
– ықылас. Сондай-ақ Мухаммад (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) – 

Аллаһтың елшісі деп иман келтірген адам Аллаһқа Елші кҿрсеткендей ғана 
құлшылық етуі керек.  

Ғибадат қабыл болуы ҥшін, ол 6 нәрседе Сҥннетке сай болуы 
керек: 

1. Ғибадаттың себебінде. 
Мысалы: мешітке кіруіміз тахиййатул-масжид намазын оқуымызға 

себеп болады. Ал үйге кіру намаз оқуға себеп болмайды. Кім үйге кіру намаз 
оқуға себеп болады десе, ол бидғат істеген болады. 

2. Ғибадаттың түрінде. 
Мысалы: билеу, ҿлең айтумен құлшылық ету. Билеу, ҿлең айту сияқты 

құлшылықтың түрі жоқ. Сол сияқты құрбан айтында құрбандыққа жылқы 
шалу сияқты құлшылықтың түрі жоқ. 

3. Ғибадаттың уақытында. 
Мысалы: ақшам намазын күн батпай тұрып оқу, қажылықты ҿз 

уақытынан басқа уақытта жасау, парыз оразаны ҿз уақытынан басқа уақытта 

тұту, 33 рет , 33 рет  , 33 рет , соңында бір рет  

 ...  деп айту сияқты тасбихтің бұл түрі тек қана 

парыз намазынан кейін айтылады. Жоғарыдағы кҿрсетілген тасбихті басқа 
уақытта, осы кҿріністе айту бидғат болып саналады. 

Шариғатта уақыты белгіленбеген құлшылыққа нақты бір уақытты 
белгілеп қою. Мысалы, Құранның кейбір сүрелерін белгілі бір намаздардан 

кейін оқу.  
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.  кҽлимасын белгіленген уақытта айту керек деу бидғат 

болып саналады. 

4. Ғибадаттың орнында. 
Мысалы, қажылықты Меккеден басқа жерде жасау (қажылықты 

Түркістанға жасау), мешіттерден басқа орында итикафқа отыру. 
5. Ғибадаттың кҿлемінде. 

Мысалы, таң намазын 3 ракағат етіп оқу. Дҽрет алғанда біліп тұрып 
дҽретте жуылатын дене мүшелерін 3 реттен артық жуу (3 тен аз жууға 

болады). 
6. Ғибадаттың ретінде. 

Мысалы, намазда рукуғтан бұрын сҽжде жасау, дҽрет алғанда дене 
мүшелерін тҽртіпсіз, Сүннетке кайшы болған ретпен жуу. 

 

 

Қҧлшылық негіздері 

 

Құлшылық 3 нҽрсеге негізделген болуы керек: 

1.    – жақсы кҿру;  

2.      – қорқу;  

3.        – үміт ету. 

Мұсылман кісі Раббысын жақсы кҿріп, Оның азабынан қорқып, сый-
сауабынан үміт етіп құлшылық етеді. Кейбір ғалымдар былай деп айтқан: 

«Кім Аллаһқа тек қана махаббатпен құлшылық етсе, ол – зиндиқ, яғни дінсіз. 
Кім Аллаһқа тек қана қорқумен құлшылық етсе, ол - хауариж. Кім Аллаһқа 

тен қана үмітпен құлшылық етсе, ол – муржий. Кім Аллаһқа махаббат, 
қорқу, үмітпен құлшылық етсе, ол – шынайы мүмин». 

 «Оған қорқа және ҥміт ете дҧға қылыңдар» («ҽл-Ҽғраф» сүресі, 
56-аят). 

«Расында, Раббың, әлбетте, жазалауда жылдам, әрі Ол – Кешірімді, 

Рахымды» («ҽл-Ҽғраф» сүресі, 167-аят).

“Осы кәпір жақсы ма? Әлде Ақыреттен қорққан, Раббысының 
мархаметін ҥміт еткен кҥйде Аллаһқа бойсҧнып, тҥн ішінде сәжде етіп, 

тік тҧратын мүмин жақсы ма? Әй, Мухаммад! Сен: «Білетіндер мен 
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білмейтіндер тең болады ма?», - де! Расында, тек ақыл иелері ғана ҥгіт 
алады” («ҽз-Зумҽр» сүресі, 9-аят). 

«Расында, олар жақсылықтарға ҧмтылатын, және бізге ҥміт пен 
қорқыныш арасында жалбарынатын, сондай-ақ Бізге ғана 

мойынсҧнушы еді» («ҽл-Ҽнбия» сүресі, 90-аят). 
 

 

 

Абу Һурайрадан (Аллаһ оғанразы болсын Аллаһ Елшісінің (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлмі болсын) былай дегені жеткізіледі: «Егер мүмин 
Аллаһтың алдында  қандай жаза барын білгенде еді – бірде-бір кісі Оның 

Жәннатынан үміттенбес еді. Егер кәпір кісі Аллаһтың алдында қандай 
мәрхамет барын білгенде еді – бірде-бір адам Оның Жәннатынан үмітсіз 

болмас еді» («Сахих» ҽл-Бухари, 81-кітап: «Китабур-риқақ», 19-бап: «Ража 

мҽал хауф», №6469 хадис; «Сахих» Муслим, 49-кітап: «Китабут-тҽуба», 4-

бап: «Фи сиҽта рахматиллҽһ», №2755). 
 

            

Таухидты бҧзатын амалдар 

 
Дҽретті бұзатын немесе намазды бұзатын амалдар бар болғаны сияқты, 

таухидты бұзатын амалдар да бар. Бұл амалдардың қайсыбірін болса да біле 
тұра істеген кісі Ислам дінінен шығып, кҽпір болады. Кейбір ғалымдар 

таухидты бұзатын амалдарды 400-ге дейін жеткізіп, ҿз кітаптарында айтып 
кеткен. Мухаммад ибн Сулҽйман ҽт-Тҽмими (Аллаһ оны рахым етсін) 
«Науақидул ислам» яғни «Исламды бұзатын амалдар» атты кітабында осы 

амалдардың ҿзінің кезінде кең тараған он түрін келтірген. Негізінде, 
таухидты бұзатын бұл амалдардың барлығы 3 нҽрседен тарайды: 

1.            Үлкен ширк; 

2.           Үлкен күпірлік;   

3.           Үлкен екіжүзділік.    

Үлкен күпірлік, үлкен ширк, үлкен екіжүзділік дҽрежесіне жетпейтін 
күнҽлар таухидты толық бұзбайды, адамды діннен шығармайды, бірақ 
оларды істеген адамның иманы қатты ҽлсірейді. Бұлардың ең үлкендері: 

ширкке себеп болатын істер, кіші күпірлік, кіші ширк, кіші екіжүзділік 
(нифақ)  жҽне бидғаттар.  

 

 

                                      Ҥлкен ширк 
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Үлкен ширк – бұл пенденің Аллаһтан басқаны рубубия, улуһия, есім-
сипаттар таухидінде Аллаһқа серік етіп, соған құлшылық етуі. 

Ширктің үкімі: ширк – Аллаһқа қатысты істелінетін күнҽлардың ең 
үлкені жҽне ең үлкен зұлымдық. Аллаһ былай деп айтады: 

“Сол кезде Лҧқман ӛз ҧлына ҥгіт-насихат айта отырып: «Әй, 
балақаным! Аллаһқа серік қоспа, ӛйткені ширк – ең ҥлкен зҧлымдық”, - 

деді» («Лұқман» сүресі, 13-аят).
 

Ҥлкен ширктің ең ҥлкен жамандықтары 
1. Ширк жасаған адам тҽубе етпестен ҿлсе, Аллаһ оны кешірмейді.  

Аллаһ былай деп айтады:  

«Расында, Аллаһ Ӛзіне серік қосылуын кешірмейді, ал одан ӛзгесін 

қалағанына кешіреді. Кім Аллаһқа серік қосса, онда ол ҧзақ адасумен 
адасады» («ҽн-Ниса» сүресі, 116-аят); 

2. Мүшрикке Жҽннат харам болып, ол Тозақта мҽңгі қалады. 

 «Расында, кім Аллаһқа серік қосса, онда Аллаһ оған Жәннатты 

анық харам етеді. Оның оралатын орны Тозақ. Залымдар ҥшін ешбір 
жәрдемші жоқ» («ҽл-Мҽида» сүресі, 72-аят). 

3. Аллаһ мүшриктердің амалын қабыл етпейді жҽне оларды зая 
етеді. 

«Біз олардың істеген амалына келіп, оны шашылған тозаңға 
айналдырамыз» («ҽл-Фурқан» сүресі, 23-аят).

4. Мұсылман кісінің мүшрик ҽйелге үйленуі харам, сондай-ақ 
мұсылман қызды мүшрикке некеге беру де харам. 

 

               

                  

 

 «Мҥшрик әйелдер иман келтірмейінше олармен некелеспеңдер! 

Сендерге ҧнаса да, мҥшрик әйелден, әлбетте, мҥмин кҥң қайырлы. 
Сондай-ақ мҥшрик ерлер иман келтірмейінше мҥмин қыздарды оларға 

некелемеңдер! Сендерге ҧнаса да, мҥшрик ерлерден, әлбетте, мҥмин қҧл 
қайырлы. Олар Отқа шақырады, ал Аллаһ Ӛз қалауымен Жәннатқа 
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және кешірімге шақырады, сондай-ақ адамдар ғибрат алулары ҥшін 
аяттарын оларға тҥсіндіреді» («ҽл-Бақара» сүресі, 221-аят).

5. Мүшрик кісі ҿлетін болса, ол жуындырылмайды, кебінделмейді, 
оған жаназа намазы оқылмайды жҽне ол мұсылмандардың мазарына 
қойылмайды. 

 

Ҽнастан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп айтқаны 
жеткізіледі: «Бадр (шайқасы) күні Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) соғыста ӛлген жиырмадан астам құрайш мүшриктерін Бадр 
шұңқырларының біріне тастауға бұйырды» («Сахих» ҽл-Бухари, 64-кітап: 

«Китабул-мағази», 8-бап: «Қатли Аби Жҽхил», №3976 хадис; «Сахих» 
Муслим, 51-кітап: «Китабул-Жҽннат», 17-бап: «Арды мақадил-майит», 

№2875 хадис). 
 

Ҥлкен ширктің тҥрлері 

 Рубубия таухидінде Аллаһқа серік қосу 

Бұл – жаратуда, ризық беруде, ҽлемді басқаруда Аллаһтан басқа кімнің 
болсын үлесі бар деп сену.  

Мысалы: христиандардың: «Аллаһ үштіктің бірі», - деп айтуы, отқа 
табынушы мҽжусилердің: «Жақсы істер нұрдан келеді, жаман істер 

қаранғылықтан келеді», - деп сенуі, қадарилердің: «Адам ҿзінің амалдарын 
ҿзі жаратады», - деп айтуы, кейбір сопылар мен рафидилердің: «Ҽруақтар 

адамдардың қажеттерін ҿтейді, жақсылық пен жамандық ҽкеледі», - деп 
сенуі, жұлдыздар жаңбыр жаудырады, жақсылық немесе жамандық ҽкеледі, 
ризық береді деп сену жҽне тағы да басқа осы сияқты сенімдер; 

 Есім-сипаттар таухидінде Аллаһқа серік қосу 

Бұл – Аллаһтан басқаға Аллаһқа тҽн есім-сипаттарды телу, немесе 
Аллаһты жаратылыстарға тҽн болған сипаттармен сипаттау. Кім Аллаһтан 

ҿзгені Аллаһқа тҽн болған сипаттармен сипаттаса, мысалы, Аллаһтан 
басқаны ғайыпты біледі деп сенсе немесе Аллаһтан басқаны Аллаһқа тҽн 

есіммен атаса, яғни Аллаһтан ҿзгені осы есімнен туындайтын сипатқа лайық 
деп сенсе, немесе Аллаһтың баласы бар деген сияқты Аллаһты жаратылысқа 
тҽн болған сипатпен сипаттаса, ол есім-сипаттар таухидінде Аллаһқа серік 

қосқан болады. 
 Аллаһ былай деп айтады: 

 «Оған ҧқсас еш нәрсе жоқ. Ол – Естуші, Кӛруші» («Шура» сүресі, 

11-аят).

 Улуһия таухидінде Аллаһқа серік қосу 

Бұл – құлшылықтарды Аллаһтан басқаға арнау. Адамдардың арасында 
кҿп тараған бірнеше мысалдарды келтіреміз: дұға етуде Аллаһқа серік қосу. 
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Дұға ету дегеніміз – пенденің Раббысынан бір жақсылық беруін немесе 
жамандықтан сақтауын сұрауы. Дұға ең маңызды құлшылықтардың бірі 

болып табылады. Сондықтан дұға тек Аллаһқа ғана арналуы тиіс. Дұғаның 
құлшылық екендігіне дҽлел: 

“Раббыларың: «Маған дҧға қылыңдар! Мен сендерден қабыл 
етемін. Расында, Маған қҧлшылық етуден паңсынғандар Тозаққа қор 

болып кіреді», - деді” («ҽл-Ғафир» сүресі, 60-аят).
Аллаһтың жалғыз Ҿзіне дұға ету міндетті екеніне дҽлел: 

«Расында, барлық мешіттер Аллаһтікі. Ендеше, Аллаһпен қатар 
ешкімге дҧға етпеңдер!» («ҽл-Жинн» сүресі, 18-аят).

Дҧға етудегі ширктің тҥрлері: 

1. Аллаһтан басқаның күш-құдіреті жетпейтін нҽрсені Аллаһтан 
ҿзгеден сұрау, мейлі дұға сұралып жатқан ҿлі болса да, тірі болса да, адам 

болса да, жын болса да, періште болса да. Мысалы, ауруға шипа сұрау, басқа 
түскен жамандықты кетіруді тілеу. 

2. Дұға етушіні ести алмайтын алыста болған адамнан кҿмек сұрау. 
Тірі адамнан кҿмек сұрауға болады, егер ол қасымызда болып, бізді есіп-

кҿріп тұрған болса жҽне біз сұрап жатқан нҽрседе бізге кҿмектесе алатын 
болса. Ал егер ол адам бізді естімейтіндей алыста болса, немесе одан 

Аллаһтың ғана құдіреті жететін нҽрсені сұрасақ, бұл үлкен ширк болады .  
3. Кісі ҿзімен Аллаһтың арасында дұға мҽселесінде дҽнекер 

(уҽсилҽ) қоюуы, немесе дұға уҽсилҽсіз қабыл болмайды деп сенуі. Бұл 
шапағат мҽселесінде болған үлкен ширк (ширкуш-шҽфаа), онымен адам 

діннен шығады. Мысалы, жҽхилиет арабтарының ширкі осы мҽселеде еді, 
яғни олар пұттарды ҿздерінен бұрын ҿмір сүріп кеткен ізгі адамдар деп ҽрі 
тілек-дұғаларын солар Аллаһқа жеткізеді деп, оларды ҿздері мен Аллаһтың 

арасында дҽнекер ететін. Қазіргі кезде де Аллаһқа тікелей дұға етпей: «Біз 
ҽруақ-ҽулиелер арқылы ғана Аллаһқа шыға аламыз», - дейтіндердің жағдайы 

да солармен бірдей. 
Аллаһ былай деп айтады: 

 

“Кӛңіл бӛліңдер! Таза дін тек Аллаһтікі. Аллаһтан басқаны 

қамқоршы тҧтқандар: «Біз оларға олар бізді Аллаһқа жақындатулары 
ҥшін ғана табынамыз», - дейді” («ҽз-Зумҽр» сүресі, 3-аят).

 

Қорқуда болатын ширк 
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Қорқудың тҿрт түрі болады: 
1. Аллаһтан қорқу. 

Бұл Аллаһты жақсы кҿрумен, ұлықтаумен болатын қорқу. Бұл уҽжіп 
болған қорқу жҽне ол тек Аллаһқа ғана арналуы тиіс. Егер мұндай қорқу 
Аллаһтан басқаға арналса, бұл үлкен ширк болады. Аллаһ былай деп айтады: 

«Ол – бар болғаны сендерді ӛз достарымен қорқытатын шайтан. 

Ендеше, олардан қорықпаңдар да, Менен қорқыңдар! Егер мҥмин 
болсаңдар» («Ҽли Имран» сүресі, 175-аят).

2. Табиғи қорқу. 
Мысалы: дұшпаннан қорқу, жыртқыш жануарлардан қорқу. 

Аллаһ былай деп айтады: 

“Сонда Муса қаладан жалтақтап қауіптеніп шықты, ол: «Раббым, 

мені залым қауымнан қҧтқара гӛр!», – деді” («ҽл-Қасас» сүресі, 21-аят).
3. Уҽжіп болған амалды тастап қоюға немесе харам болған істі 

істеуге себеп болатын қорқу. Мысалы, адамдардың сҿзінен қорқып, сақал 
қою, хиджап кию сияқты Аллаһтың бұйырған ҽмірлерін орындамай қою. 

Қорқудың бұл түрі харам болып есептеледі. 
4. Ширк болатын қорқу. 

Тек қана Аллаһтың ғана құдіреті жететін істе Аллаһтан басқадан қорқу. 
Бұны Аллаһтан басқаға арнаған адам үлкен ширк істеген болады. Мысалы: 
Аллаһтан басқа біреуден ол кедей немесе бедеу етіп қояды деп қорқу. 

Ҿліктерден немесе есіте алмайтын, кҿре алмайтын алыстағы біреуден қорқу. 
Аллаһ былай деп айтады: 

 «Аллаһтың мешіттерін тек Аллаһқа және Ақырет Кҥніне иман 
келтірген, намазды толық орындаған, зекет берген және Аллаһтан басқа 

ешкімнен қорықпаған пенделер тҧрғызады» («ҽт-Тҽуба» сүресі, 18-аят).
 

Махаббаттағы ширк 
Махаббат үшке бҿлінеді: 

1. Уҽжіп болған махаббат. 
Бұл Аллаһты, Пайғамбарымызды (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 

болсын) жақсы кҿру жҽне Аллаһ жақсы кҿретін нҽрселерді жақсы кҿру. 
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Ҽнас ибн Мҽликтің (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Сендердің біреуің  мен оған әкесінен, баласынан және барлық адамдардан 
сүйікті болмағанымша шынайы мүмин болмайды»” («Сахих» ҽл-Бухари, 

2-кітап: «Китабул-Иман», 8-бап: «Хуббур-расул», №14 хадис; «Сахих» 

Муслим, 1-кітап: «Китабул-иман», 16-бап: «Ужуб мухаббатур-расул», №44 
хадис); 

2. Мубах болған табиғи махаббат. 
Мысалы: ҽке баласын, адам үйін, елін жақсы кҿруі. Осы сияқты 

махаббаттарда ұлықтау, жақсы кҿретін кісінің алдында ҿзін қор тұтушылық 
болмауы керек жҽне бұл махаббат Аллаһқа, Пайғамбарға (оған Аллаһтың 

игілігі мен сҽлемі болсын) деген жақсы кҿруден артық болмауы керек. Егер 
осы махаббат Аллаһқа, Пайғамбарымызға (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 

болсын) болған махаббатпен тең болатын болса, немесе одан асып кетсе, бұл 
мұндай махаббат харам болады. 

“Әй, Мухаммад! Мүминдерге: «Егер сендердің әкелерің, балаларың, 

бауырларың, жҧбайларың, туыстарың, сондай-ақ ӛздерің тапқан малдар 
және сендерге пайдасыз болуынан қорқатын сауда, ӛздерің ҧнатқан 
тҧрғын-баспаналар сендер ҥшін Аллаһ пен Оның Елшісінен, Оның 

жолында кҥресуден гӛрі сҥйіктірек болса, онда Аллаһ азаптау туралы 
әмірін келтіргенге дейін кҥте тҧрыңдар! Аллаһ шектен шығушы 

қауымды тура жолға салмайды», - деп айт!” («ҽт-Тҽуба» сүресі, 24-аят);
3. Ширк болатын махаббат. 

Бұл бір адамды ұлықтап, ҿзін оның алдында қор тұтқан халде жақсы 
кҿру. 

Аллаһ Тағала былай дейді: 

«Адамдардың ішінде Аллаһтан ӛзгені Оған теңдес етіп, Аллаһты 

сҥйгендей сҥйетіндер бар. Ал иман келтіргендердің Аллаһты сҥюі 
олардың махаббатынан кҥштірек» («ҽл-Бақара» сүресі, 165-аят).

 

Қҧрбандықтағы ширк 
Құрбан шалу бірнеше түрге бҿлінеді. Олар: 

1. Аллаһты ұлықтап, Оның разылығы үшін құрбандық шалу. 
Мысалы: айтта, қажылықта, кедейлерге таратуда құрбан шалу;  

2. Қонақ үшін мал сою.  
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Бұл мустаһаб, немесе кейбір жерлерде жҽне жағдайларда уҽжіп болады; 
3. Малдың етін сату үшін, немесе жеу үшін мал сою. Бұл мубах, 

яғни рұқсат етілген.  
4. Бидғат болған мал сою. Бұған, мысалы, адам қайтыс болғаннан 

кейін оның жетісіне, қырқына мал сою жатады.  

5. Ширк болатын құрбандық шалу. 
Аллаһты емес, Оның жаратқан мақұлығын ұлықтап, соған арнап құрбан 

шалу. Құрбандықтың бұл түрі үлкен ширкке жатады, діннен шығарады. Сол 
құрбандықтың еті харам болып, оны жеуге тыйым салынады. 

Аллаһ Тағала былай деп айтады: 

“«Әлбетте, намазым, қҧрбандығым, ӛмірім мен ӛлімім бҥкіл 

әлемдердің Раббысы болған Аллаһ ҥшін. Оның ешбір серігі жоқ. Мен 
осыған бҧйырылғанмын және мҧсылмандардың алғашқысымын», - де” 

(«ҽл-Ҽнғам» сүресі, 162-163 аяттар).

 «Сондықтан Раббың ҥшін намаз оқы және қҧрбандық шал!» («ҽл-

Кҽусар» сүресі, 2-аят).
 

 

 

Ҥлкен кҥпір 

Күпір ( ) сҿзінің тілдік мағынасы – жасыру, жабу, орау. 

Күпір сҿзінің шариғаттағы мағынасы – иманға қарсы келетін кез-келген 

сенімде болу, немесе иманға қарсы келетін сҿзді айту, немесе амалды жасау, 
сондай-ақ істеуіміз міндетті болған, ал оны істемей қойсақ, бұл иманға қарсы 

келу болып табылатын амалды тастау. 
Хадистерде ширк сҿзі күпір мағынасында да келеді. 

 

 

Жҽбир ибн Абдуллаһтан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп 

айтқаны жеткізіледі: “Мен Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын): «Пенде мен ширк-күпірдің арасындағы нәрсе – намазды тастау», 

- деп айтқанын естідім” («Сахих» Муслим, 1-кітап: «Китабул-иман», 35-
бап: «Баян итлҽқ исмул-куфр», №82 хадис). 

 «Зулм» ( ) сҿзі де күпір мағынасында келеді. 

Аллаһ Тағала былай деп айтады: 
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“Сол кҥні залым ӛкініштен ӛз қолын шайнап: «Әттеген-ай! 
Елшімен бірге бір жолды ҧстанғанымда еді», - дейді” («ҽл-Фурқан» сүресі, 
27-аят).

 «Әй, иман келтіргендер! Сендерге Біз берген ризықтан сауда да, 
достық та, шапағат ету де жоқ бір Кҥннің келуінен бҧрын, Аллаһ 

жолында нәпақа жҧмсаңдар! Ал кәпірлер – олар нағыз залымдар» («ҽл-
Бақара» сүресі, 254-аят).

Фисқ ( ) сҿзі де күпір мағынасында келеді. Фисқ сҿзінің тілдік 

мағынасы «тесіп шығу» дегенді білдіреді. Фисқ сҿзінің шариғаттық 
мағынасы – Аллаһтың бекіткен шариғат шекараларын бұзып шығу. 

“Ал шектен шыққандардың, яғни пасық болғандардың, панасы – От. 

Олар одан шығуды қалап ҧмтылған сайын, оған кері қайтарылады да, 
оларға: «Ӛздерің ӛтірікке шығарған От азабын татыңдар», - делінеді” 

(«ҽс-Сҽжда» сүресі, 20-аят). 
Осы орайда Құран мен Сүннетте келген фисқ, зулм сҿздері барлық 

жағдайда күпір сҿзін білдіре бермейтін білген жҿн.
 

Күпір екі нҽрсемен орын алады: 

1 -  Иманға қарсы келетін амалдарды істеу; 

2 -  Істеуіміз талап етілетін амалдарды істемей тастап қою. 

 
Иманға қарсы келетін амалдарды істеумен орын алатын кҥпір 

 
Иманға қарсы келетін амалдарды істеу, яғни адам күпірді қай дене 

мүшесімен істейтініне байланысты түрлері: 

1.      Жүрекпен жасалатын күпір; 

2.  Сҿзбен жасалатын күпір; 

3.    Іс-қимылмен жасалатын күпір. 

 
Жҥрекпен жасалатын кҥпір иманға қарсы келетін сенімдермен орын 

алады. Мысалы, пайғамбарларды (оларға Аллаһтың сҽлемі болсын) хақ деп 
сенбеу. Аллаһтың Раббылығында (рубубияда), хақ құдайлығында (улуһияда) 
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немесе есім-сипаттарында (ҽсма-уҽс-сифат) серігі бар деп сену, Ақыретке 
иман келтірмеу, харам екені анық нҽрсені хҽлал деп білу т.б. 

Сӛзбен жасалатын кҥпір иманға қарсы келетін сҿздерді айтумен орын 
алады. Мысалы, Аллаһқа тіл тигізу, ҿзін пайғамбармын деп айту, дінді, 
Пайғамбарларды (оларға Аллаһтың сҽлемі болсын) балағаттау т.б. 

Іс-қимылмен болатын кҥпір иманға қарсы келетін істерді істеумен 
орын алады. Мысалы, пайғамбарды ҿлтіру, Құранды қорлау, пұтқа сҽжде 

жасау.  
 

Бізден істеуіміз талап етілетін амалдарды істемей тастап қоюмен 
орын алатын кҥпір 

Бізден істеуіміз талап етілетін, істемеген адам кҽпір болатын амалдар 
жүрекке, тілге жҽне дене мүшелеріне байланысты болады. 

Мысалы: 

 Аллаһ – құлшылыққа лайықты болған жалғыз құдай деп 
сенбеу, Жҽннат пен Тозақтың бар екеніне иман келтірмеу, Ақырет 

Күніне иман келтірмеу жҽне де осы сияқты басқа да мысалдар; 

 Тілмен істеуіміз талап етілетін, істемеген адам кҽпір 

болатын бір амал бар, ол  кҽлимасын айту; 

 Дененің басқа мүшелерімен істеуіміз талап етілетін, 
істемеген адам кҽпір болатын бір ғана амал бар, ол – намаз. Бірақ бұл 

мҽселеде ғалымдар арасында кҿпшілікке белгілі талас бар. 
 

Кҥпірдің адамда пайда болу себебіне байланысты тҥрлері 
Күпір адамда пайда болу себебіне байланысты 6 түрге бҿлінеді:  

1.  – Куфрул-инкар – жоққа шығару кҥпірі. Бұл – 

Аллаһты танымау, Пайғамбарды жалған деп білу, оны мойындамау, Жҽннат 

пен Тозақты жоқ деп білу. Күпірдің бұл түрі білімсіздіктен туындайды. 
Күпірдің бұл түрі оның басқа түрлеріне қарағанда адамдар арасында сирек 

кездеседі.  Ҿйткені Аллаһ Кітаптар түсірген, пайғамбарлар жіберген жҽне 
пайғамбарларға олардың шыншыл екендігіне айғақ болатын аят-белгілерді 

берген. 

2.  – Куфрул-жухуд – біле тҧра теріске шығару кҥпірі. 

Бұл – Аллаһтың хақ екендігін, бар екендігін жүрегімен біле тұра, тілімен 

айтып мойындамау. Бұл Перғауын мен оның қауымының күпірі сияқты. 
Аллаһ былай деп айтады: 

 «Ӛздері айқын сеніп тҧрса да, зҧлымдықпен және 
тәкәппарлылықпен белгілерді теріске шығарды» («ҽн-Нҽмл» сүресі, 14-

аят).
Сондай-ақ яһудилердің күпірі сияқты: 
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«Оларға ӛздерінің танитын пайғамбары келген кезде, олар оған 
кҥпір етті. Сондықтан кәпірлерге Аллаһтың қарғысы болсын!» («ҽл-
Бақара» сүресі, 89-аят).

Перғауын жҽне оның қауымы тҽкҽппарлықпен, ал яһудилер кҿре 
алмаушылықпен иман келтірмеді. 

3.  – Куфрул-инад – бірбеткейлік, қырсықтық кҥпірі. Бұл – 

хақты білу, бірақ оны қырсықтықпен қабылдамау. Мұндай адам Аллаһты 
жүрегімен таниды, тілімен де хақ екендігін айтады, бірақ, қырсықтығымен 

осы дінмен жүрмейді. Бұл Абу Талибтың, Ібілістің күпірі сияқты . 

4.  – Куфрун-нифақ – екіжҥзділік (нифақ) кҥпірі. Бұл – 

сырт кҿзге иманды кҿрсетіп, жүректе күпірді жасыру. Бұл - мунафиқтардың 

күпірі сияқты. 

5.  – Куфрул-ирад – бас тарту (елемеу) кҥпірі. Бұл – 

Пайғамбардан (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) бас тарту (оны 
елемеу), оның сҿздерін тыңдамаумен кҽпір болу. Мұндай адам Пайғамбарды 

(оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) растамайды да, оны жалғанға да 
шығармайды. Пайғамбармен (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) дос 

та болмайды, оған дұшпандық та жасамайды.  
        Бану Абди Ялҽйла тайпасынан болған бір кісінің 

Пайғамбарымызға (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Аллаһқа ант 
етемін, саған еш нәрсе айтпаймын. Егер сен сӛзіңде шыншыл болсаң, онда 

мен саған қарсы келуімнен абзалсың. Ал егер ӛтірікші болсаң, онда мен саған 
сӛйлеуіме де тұрмайсың», - деп айтқаны осының айқын мысалы болады. 

Аллаһ былай деп айтады: 

«Кәпір болғандар ӛздеріне ескертілген нәрседен бас тартады»  («ҽл-

Ҽхқаф» сүресі, 3-аят). 

6.  – Куфруш-шәк – кҥмән келтіру кҥпірі. Бұл – 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) шыншыл 

екендігіне анық (толық) сенбеу, Пайғамбарды (оған Аллаһтың игілігі мен 
сҽлемі болсын) ҿтірікші деп те айтпау, яғни күмҽн-шүбҽда болу. Аллаһ былай 

деп айтады:  

“Ол қайта тірілуге кҥпір етумен ӛзіне залым болған кҥйде ӛзінің 
бақшасына кіріп: «Бҧл ешқашан жойылады деп ойламаймын әрі 

Қияметті болады деп ойламаймын. Ант етемін! Егер Раббыма 
қайтарылсам да, әрине, бҧдан да жақсы қайтар орынды, әлбетте, 
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табамын», - деді. Жолдасы онымен әңгімелесе отырып, оған: «Сені 
топырақтан, кейін бір тамшы судан жаратқан, содан соң адам етіп 

тіктегенге кҥпір еттің бе?», – деді” («ҽл-Кҽһф» сүресі, 35-37 аяттар).
 

Кҥпірдің адам ӛз негізінде кәпір болғандығына немесе адам 

алғашында мҧсылман болып, кейін кәпір болғандығына байланысты 
мынандай тҥрлері болады:  

 

1. Куфру аслий  – Ислам дініне кірмеген, Пайғамбарымызға 

(оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) иман келтірмеген адамның күпірі. 

Мысалы, пұтқа сиынатындардың, мүшриктердің, яһудилер мен 
христиандардың жҽне солар сияқты адамдардың күпірі. 

Куфру аслиймен кҽпір болғандар екі топқа бҿлінеді:  
1) Кітап берілгендер, яғни яһудилер мен христиандар; 

2) Кітап берілгендерге жатпайтын кҽпірлер. Бұған Аллаһтан түспеген 
діндерді ұстанатындардың барлығы жҽне атеистер жатады.  

 

2. Куфру таари ( ) немесе куфрур-ридда ( ). Бұл Ислам 

дінінде жүріп, кейін одан шығып, муртад болып кеткендердің күпірі.  

«Сендерден кім дінінен қайтып кәпір болып ӛлсе, міне, солардың 

амалдары бҧл дҥниеде де, Ақыретте де жойылады және солар – От 
тҧрғындары, олар онда мәңгі қалады» («ҽл-Бақара» сүресі, 217-аят). 

 
Куфру әслимен кәпір болғандардың бҧл дҥниедегі және Ақыреттегі 

ҥкімдері 
 

Кітап берілгендердің бұл дүниедегі үкімдері: 

А) Олардан жизия (салығы) алынып, ҿздерінің діндерін ұстануларына 
мүмкіндік беріледі.  

«Аллаһқа және Ақырет кҥніне иман келтірмейтін, Аллаһ және 
Оның пайғамбары харам еткенді харам деп санамайтын әрі хақ дінді 

ҧстанбайтын Кітап берілгендермен, олар қор болған кҥйі ӛз қолдарымен 
жизия салығын тӛлемейінше соғысыңдар!» («ҽт-Тҽуба» сүресі, 29-аят).

Ҽ) Олардың қыздарына үйленуге болады. 
Б) Олардың сойған малдарын жеу хҽлал. 
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«Бҥгін сендерге жақсы нәрселер хәлал етілді. Әрі Кітап 
берілгендердің тағамдары сендерге хәлал және сендердің де тағамдарың 

оларға хәлал. Сондай-ақ егер абыройларыңды сақтап, зинаға жоламай 
және кӛңілдес етіп алмай, сыйлықтарын (мәһрлерін) берсеңдер, мҥмин 

әйелдерден абыройлылар мен сендерден бҧрын Кітап берілгендерден 
абыройлы әйелдер де хәлал» («ҽл-Мҽида» сүресі, 5-аят).

 
Кітап берілгендерге жатпайтын кәпірлердің бұл дүниедегі үкімдері: 

 
А)  Олардың ҽйелдеріне үйлену харам, ҽрі оларға мұсылман қыздарды 

некелеп беруге болмайды. 

 

               

                  

  

«Мҥшрик әйелдер иман келтірмейінше, олармен некелеспеңдер! 

Сендерге ҧнаса да, мҥшрик әйелден, әлбетте, мҥмин кҥң қайырлы. 
Сондай-ақ мҥшрик ерлер иман келтірмейінше, мҥмин әйелдерді оларға 

некелемеңдер! Сендерге ҧнаса да, мҥшрик ерлерден, әлбетте, мҥмин қҧл 
қайырлы. Солар Отқа шақырады, ал Аллаһ қалауымен Жәннатқа және 

кешірімге шақырады, сондай-ақ ғибрат алулары ҥшін аяттарын 
адамдарға тҥсіндіреді» («ҽл-Бақара» сүресі, 221-аят). 

Б) Олардың сойған малдарын жеуге болмайды, харам.

            
Жалпы кәпірлердің Ақыреттегі үкімдері 

 
1. Кҽпірлердің барлық түрі Тозаққа барады жҽне онда мҽңгі қалады.  

 «Ал аяттарымызға кҥпір етіп, оларды жалғанға шығарғандар – 

солар Оттың тҧрғындары, олар онда мәңгі қалады» («ҽл-Бақара» сүресі, 
39-аят). 

2. Кҽпірлердің Тозақтағы жазалары олардың қылмыстарына қарай 

ҽртүрлі болады. 

«Кәпір болып, адамдарды Аллаһтың жолынан тосқандарға 
бҧзақылық істегендері себепті азап ҥстіне азап арттырамыз»  («ҽн-Нҽхл» 
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сүресі, 88-аят). Яғни олар ҿз күпірліктері үшін де, жҽне адамдарды діннен 
тосып, күпірлікке себеп болғандары үшін де жазаланады. 

 

 

Ибн Аббастан (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Тозақ 

тұрғындарынан ең жеңіл азапқа тартылатыны – Абу Талиб. Оның 
аяғына (оттан) аяқ киім кигізіледі де, сонымен оның миы қайнап 

тұрады» («Сахих» Муслим, 1-кітап: «Китабул-Иман», 91-бап: «Ҽһуани 

ҽһлин-нар», № 212 хадис). 

  
Нақты бір кісіге қатысты кәпір деп ҥкім беру 

 
Жоғарыда кейбір сенімдерге, сҿздерге, амалдарға күпір деп үкім 

берілді.  
Бірақ осы жерде келесі жайтты жақсы біліп алу керек: күпір сенімде 

болған, күпір сҿзді айтқан, немесе күпір істі істеген ҽрбір кісіге кҽпір деп 
үкім беріле бермейді. Ол адамға кҽпір деп үкім беруге кедергі болатын үзірі 
болуы мүмкін.  

Нақты кісіге кәпір деп үкім берудің шарттары: 

1- Ол кісі балиғат жасына жеткен, ақыл-есі толық кісі болу керек;

2- Адам күпірді ҿз еркімен істеген болуы керек; 
3- Оған амалының күпір екені туралы дҽлел тұрғызылған (жеткізілген) 

болуы керек; 
4- Күпір амалын істеп жатқан адам тҽуил жасап жатқан, яғни дҽлелді 

қате (бұрыс) түсініп тұрған болмауы тиіс. 
 

Бірінші шарт: Ол кісі балиғат жасына жеткен, ақыл-есі толық кісі 
болуы керек. 

Балиғат жасына жетпеген немесе балиғат жасына жетсе де, ақыл-есі 
толық болмаған адам күпір істі істесе, оған кҽпір деп айтылмайды. 

 

  

 

Айша анамыздан (Аллаһ оған разы болсын) риуаят етілетін хадисте 
Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп 
айтқаны жеткізіледі: «Үш кісіден қалам кӛтерілді (яғни оларға күнә 
жазылмайды): ұйықтап жатқан кісіден, ол оянғанша; жас баладан, ол 

балиғатқа жеткенше; жынды адамдан, оның ақыл-есі түзелгенше» 

(имам Ахмад, №25201  Ибн Мҽжаһ, №1660).
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Екінші шарт: Адам күпірді ӛз еркімен істеуі керек.  

 

Ҿз қалауынан тыс, яғни мҽжбүр болғаннан немесе қатты қуанғаннан не 
істеп жатқанын білмей күпір істі істеген адамға кҽпір делінбейді. Ибн Кҽсир 
(Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: «Мәжбүр болған адам жанын сақтап 

қалу үшін күпір ісін істеуі рұқсат екендігіне барлық ғалымдар келіскен»   
Аммар ибн Ясирдің (Аллаһ оған разы болсын) оқиғасы, сондай-ақ 

хадисте баяндалған шҿл далада түйесін жоғалтып, оны таппаған соң ҿлуін 
күтіп жатып, ұйықтап қалған, ҽрі оянған кезде түйесі жанында екенін кҿріп, 

қатты қуанғанынан шатасып: «Я, Аллаһ! Сен менім құлымсың, мен Сенің 
Раббыңмын», - деген адамның сҿзі бұған дҽлел болады («Сахих» Муслим, 49-

кітап: «Китабут-Тҽуба», 1-бап: «Фил хадда алҽт-тҽуба», №2747). 
 
Үшінші шарт: Оған амалының күпір екені туралы дәлел 

тұрғызылған (жеткізілген) болуы керек. 

 
Күпір сенімінде болған, немесе күпір сҿзді айтқан, немесе күпір істі 

істеген адам істеп жатқан ісінің күпір екенін білмесе, онда оған кҽпір деп 
үкім бере алмаймыз. Аллаһ Тағала былай деп айтады: 

 «Біз елші жібермейінше ешбір жанды азаптамаймыз» («ҽл-Исра» 
сүресі, 15-аят). 

Осы аяттың тҽпсірінде Ибн Қаййим ҽл-Жҽузия (Аллаһ оны рахым 
етсін) былай деген: «Аллаһ дәлел жеткізбей ешкімді азаптамайды».

Аллаһ былай деп айтты: 

 

 «Раббымыз! Егер ҧмытсақ немесе білместіктен қателессек, онда 

бізді жазалай кӛрме!» («ҽл-Бақара» сүресі, 286-аят). 

 

Ибн Аббастан (Аллаһ оған жҽне оның ҽкесіне разы болсын) Аллаһ 
Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны 
жеткізіледі: «Аллаһ менің үмметімнің қателесіп, ұмытып және 
мәжбүрленген хәлде істеген күнәларын кешірді» (Ибн Мҽжаһ (2045), ҽл-

Хаким (198/2)).

Дәлел тӛмендегі шарттармен жеткізілген болып саналады: 

 
А -  Ол кісіге дҽлел жеткізілуі керек; 
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Ҽ - Ол кісі сол дҽлелді түсінуі керек; 
Б -  Ол кісідегі күмҽн-шүбҽлар жойылу керек. 

Демек, кісіге дҽлел жетсе, ол оны түсінсе, ондағы күмҽн-шүбҽлар 
жойылса, сол кезде ғана ол дҽлел жеткізілген адам болып есептеледі. Ол 
адамның жеткізілген дҽлелді түсінуі шарт па, ҽлде шарт емес пе деген 

мҽселеде ғалымдар арасында талас бар. Бұл мҽселеде Мухаммад ибн 
Сулҽйман ҽт-Тҽмимиге дейін (Аллаһ оны рахым етсін) ҿмір сүрген ғалымдар 

келіспеушілікке түспеген. Одан бұрынғы барлық ғалымдар адамға дҽлел 
жеткізілген болуы үшін, ол адам сол жеткізілген дҽлелді түсінуі шарт 

екендігіне келіскен. Адамға дҽлел жеткізілген болып есептелуі үшін, 
адамның оны түсінуі шарт емес деген пікір Мухаммад ибн Сулҽйман ҽт-

Тҽмимиден кейін (Аллаһ оны рахым етсін) оның кейбір шҽкірттері жҽне 
немерелері тарапынан ұсынылған. 

 Міне, осы екі пікірдің біріншісі дұрыс. Яғни дҽлелді түсінбеген адамға 
дҽлел жеткізілген деп есептелмейді. Бірақ, осы орайда, бір нҽрсені ескеру 

керек: дҽлелді түсінбеген деп түсінуге ҽрекет жасап, бірақ түсінуге шамасы 
жетпеген адамды айтады. Ал аят, хадистерден бет бұрған, ҽрі дҽлелді 

түсінуге ҽрекет жасамайтын кісі үзірлі болмайды.   
 
«Адамға дәлел жеткізілген болуы үшін, ол оны түсінуі шарт емес» 

деген пікірді теріске шығару (раддия) 

 

 

 

 

 

Ҽсуад ибн Сариден (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: 
“Қиямет Күні тӛрт түрлі адам болады: еш нәрсе естімейтін саңырау 
кісі, ақыл-есі дұрыс емес жынды кісі, қаусаған қарт кісі, пайғамбар жоқ 

болған уақытта (фатрада) ӛмір сүрген кісі. Саңырау кісі: «Раббым, 
Ислам келген кезде мен еш нәрсе естімейтін едім», - дейді. Жынды кісі: 

«Раббым, Ислам келген кезде маған жас балалар тезек лақтыратын еді», 
- деп айтады. Қаусаған қарт: «Раббым, Ислам келген кезде мен еш 

нәрсені түсінбейтін әрі түсінуге шамам жетпейтін еді», - дейді. 
Пайғамбар жоқ уақытта ӛмір сүрген адам болса: «Раббым, маған Сенің 
пайғамбарың келген жоқ», - деп айтады. Сонда Аллаһ олардан Ӛзіне 

бойсұнатындары туралы уәде алады да, кейін оларға: «Отқа кіріңдер!», - 
деп бұйырады. Мухаммадтың жаны қолында болған Аллаһқа ант! Егер 

олар сол отқа кірсе, ол от олар үшін салқындық және сәлеметтік 
болады” (Ахмад 4/24, Ибн Хиббан 1827, ҽт-Табарани 1/841, ҽл-Баззар 3/217). 
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Аллаһ, міне, осы тҿрт санаттағы адамға үзір берді. Саңырау кісі мен 
пайғамбар жоқ уақытта ҿмір сүрген кісінің үзірі – оларға дҽлелдің 

жетпегендігі. Ал жынды кісі мен қария кісінің үзірі болса - оларға дҽлел 
жеткен, бірақ олар сол дҽлелді түсінбегендігі.  

Міне, осы хадис егер адам дҽлелді түсінбесе, ол кісіні кҽпір деп айтуға 

болмайтындығына дҽлел болады. 
 

Дәлелді түсіну мәселесіне қатысты Мухаммад әт -Тәмимидің 
(Аллаһ оны рахым етсін) сӛзі 

(Мухаммад ибн Суләйманның пәтуалар жинағының 11-бетінен үзінді) 
Шейх Мухаммад ҽт-Тамими (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: 

«Егер біз Абдулқадир Жиләнидің кесенесіне барып сиынып жатқан және 
Ахмад әл-Бадауидің қабіріне табынып жатқан адамдарды, олардың білімсіз 

болғандықтары себепті және де оларға түсіндіретін адамдардың 
болмағандығы себепті кәпір деп айтпайтын болсақ, ендеше, қалайша біз 

адамдарды бізге хижрат жасамағандықтары үшін кәпір деп айтамыз. Бұл 
– бізге жала жабу». 

 
Тӛртінші шарт: Күпір амалын істеп жатқан адам тәуил жасап 

жатқан, яғни дәлелді қате түсініп тұрған болмауы тиіс.  

 

Яғни адам күпір амалын қате түсінуімен істеп жатқан болса, оған кҽпір 

деп үкім берілмейді. Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын) тҽуил жасап (бұрыс түсініп), қателескен сахабаларға үзір бергендігі 

Сүннетте жиі кездеседі. Ибн Тҽймийя (Аллаһ оны рахым етсін) «Минһажус -
Сунна» кітабында былай деп айтады: «Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) рамазан айында тәуил жасап, ақ жіптің түсі қара 
жіптен ажырағанға дейін тамақ жеген (ауызын бекітпеген) кісілерге үзір 

берді». 
Олар тҿмендегі аятты қате түсінген еді: 

«Сондай-ақ таңның ақ жібі тҥннің қара жібінен анық болғанға 
дейін жеп-ішіңдер» («ҽл-Бақара» сүресі, 187-аят). 

Усама ибн Зҽйд (оған Аллаһ разы болсын) тҽуил жасап (бұрыс 

түсінікпен), " " деп Ислам куҽлігін айтқан кісіні ҿлтірген кезде, 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) Усамаға қатты 
сҿгіс білдірсе де, оны жазаламады, ҿйткені Усама ҽлгі кісіні ҿлтіруге болады 

деп қате түсінген еді
5
. Умар ибн Хаттаб (Аллаһ оған разы болсын) кезінде 

                                                 
5 Усама ибн Зҽйд былай деп баяндаған: «Ӛз кезінде Аллаһтың Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бізді Хуракатқа (Жухайна тайпасына ҽскери жорық 

айтылып тұр) аттандырды, ал біз оларға таңертеңгісін шабуыл жасадық. Мен олардың 
біреуін қуа бастадым, ал ол, мен оны қуып жеткен кезде: «Аллаһтан басқа құлшылыққа 
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кейбір кісілер тҽуил жасап, арақ ішуді хҽлал деп есептегенде, оларды кҽпірге 
шығармады, керісінше, оларға үзір берді

6
. Ал ол кісілер мына аятты қате 

түсінген еді:

 

 «Иман келтірген және ізгі амалдар істегендер ҥшін, егер олар 

Аллаһтан қорықса, ілгеріде жеп-ішкен харам нәрселерінде кҥнә жоқ» 
(«ҽл-Мҽида» сүресі, 93-аят). 

 

 

Ҥлкен екіжҥзділік, яғни наным-сенімдегі екіжҥзділік 
 

Таухидты бұзатын амалдардың бірі – үлкен екіжүзділік (ҽн-нифақул-
ҽкбар). «Нифақ» (екіжүзділік) сҿзінің тілдік мағынасы: жасыру. 

Шариғаттағы мағынасы: Аллаһты,  Кітаптарды, пайғамбарларды сырт 
тілмен мойындап, бірақ жүрекпен мойындамау, сыртқы кҿрініспен Исламды 

кҿрсеткенімен, жүректе күпірді жасыру. 
Екіжүздінің (мунафиқтың) қылмысы кҽпір адамның қылмысынан да 

ауыр. Ҿйткені онда күпір мен бірге мүминдерді алдау да бар. 

                                                                                                                                                             
лайықты ешкім жоқ!», - деп дауыстай салды, бірақ мен оған найзаммен соққы беріп, 

ӛлтірдім. Осыны істегендіктен менің жаным тыныш таппады да, осы туралы 
Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) баяндап бердім. Аллаһтың Елшісі 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): “Ол: «Аллаһтан ӛзге құлшылыққа лайықты 

ешкім жоқ!» - деп айтқан соң, оны ӛлтірдің бе, сонда?!»”, - деді. Мен: «Алайда ол 
мұны ӛлімнен қорыққандықтан айтты ғой!», - дедім. Сонда ол (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын): «Сонда сен оның осыны ықыласты түрде айтқан-айтпағанын білу 

үшін оның жүрегін кесіп кӛрдің бе?!»,  - деді». Келесі бір риуаятта Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Ал сен «Лә иләһә иллә-Ллаһ» сӛздерімен, олар 

Қиямет Күні келгенде, не істемексің?!», - дегені жеткізіледі. Ҽл-Бухари 4269, 6872, 
Муслим 273, 275.  

6 Бір деректе Қудама ибн Мҽзғунды Умарға алып келгенде, ол дҽлел ретінде аталған 
аятты келтіргені жеткізіледі. Ал Умар бұған былай деп жауап берді: “Сен ӛзіңнің бұрыс 

түсінуіңде (тәуилде) қателестің! Егер сен Аллаһтан қорыққаныңда, онда Аллаһ саған 
тыйым салған нәрседен аулақ болар едің!” Абдур-Раззақ 17076. Иснады сахих.  

Басқа бір риуаятта Умар Қудаманы дүре соғумен жазалағанда, ол  Умарға: «Мен не 

үшін жазаландым?! Мені мен сенің арамызда Аллаһтың Кітабы бар ғой!»,  – деп атқаны 
жеткізіледі. Ҽл-Хаким 4/41. 

Сҿйтіп, біз Қудама ибн Мҽзунның ҿз бұрыс түсінуіне (тіуиліне) сүйеніп, 
шындығында да шарап ішуді хҽлал деп есептегенін айқын кҿрудеміз, алайда ол осы үшін 
кҽпір болмады, ҿйткені тҽуил күпірлікте айыптау жҽне күпірлікке түсу үшін бҿгет болып 

табылады. Имам Ибн Қудама былай деді: “Қудама ибн Мәзун шарапты халәл деп есептеп 
ішкені туралы жеткізіледі және Умар оған жаза қолданды, алайда ол оны күпірлікте 

айыптамады. «Иман келтірген және ізгі амалдар істегендерге, егер олар Аллаһтан 

қорықса, ілгеріде жеп-ішкен харам нәрселерінде кҥнә жоқ»  деген аяттарға сүеніп, 
шарапты хәлал деп, Шамда (жүріп) шарап ішкен Абу Жәндәл ибн Сухәйл және оның 

жақтаушылары да тура осылай істеді. Және олар осы үшін кәпір болмады”. Қз.: “ҽл-
Муғни” 12/283. 
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Аллаһ Тағала былай деп айтады:  

“Сондай-ақ адамдардың ішінде ӛздері мүмин емес бола тұра: 
«Аллаһқа және Ақырет кҥніне иман келтірдік», - деп айтатындары бар. 

Олар Аллаһты және иман келтіргендерді алдайды, бірақ шындығында 
олар ӛздерін ғана алдайтынын сезбейді” («ҽл-Бақара» сүресі, 8-9 аяттар). 

«Расында, екіжҥзділер Тозақтың ең тӛменгі қабатында болады, 

және де олар ҥшін ешбір жәрдемші таппайсың» («ҽн-Ниса» сүресі, 145-
аят). 

 
Екіжүзділердің күпір амалдары 

 

Екіжүзділердің күпір амалдары бар. Сол амалдар олардың 
екіжүзділігіне айғақ болады:   

1. Аллаһты, Пайғамбарымызды (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын), Аллаһтың Кітаптарын масқаралау. 

Ҿзін мұсылманмын деп айтатын, бірақ Пайғамбарымызды (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) біле тұра мазақтаған адам екіжүзді 

болады.  

«Ал егер олардан сҧрасаң, олар: «Біз бар болғаны, сӛз ӛрбітіп, 
қалжыңдайтынбыз», - дейді. Оларға: «Сендер Аллаһты, Оның аяттарын 

әрі Оның Елшісін мазақ ететін бе едіңдер? Сылтауратпаңдар! Иман 
келтіргеннен кейін кәпір болдыңдар», - деп айт» («ҽт-Тҽуба» сүресі, 65-66-

аят). 
2. Кҽпірлердің мұсылмандардың үстінен жеңіске жетуіне, 

мұсылмандардың жеңіліс табуына жҽне мұсылмандардың басына бір 
қиыншылық келуіне қуану.  

 «Егер сендерге бір жақсылық жетсе, оларды ренжітеді. Ал егер 
сендерге бір жамандық тҥссе, олар қуанады. Ал егер сабыр сақтап, 

сақтансаңдар, олардың айлалары сендерге еш зиян келтіре алмайды. 
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Расында, Аллаһ олардың істейтіндерін Қамтушы» («Ҽли Имран» сүресі, 
120 аят). 

 

 

Таухидты әлсірететін істер
 

Таухидты бұзатын амалдар бар болғаны сияқты таухидты ҽлсірететін, 
оған нұқсан келтіретін амалдар да бар. Бұлардың ең үлкендері: ширкке 
себеп болатын істер, кіші кҥпір, кіші ширк, кіші екіжҥзділік және 

бидғаттар.  
Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) таухидты 

бұзатын немесе ҽлсірететін істердің ешбір ін қалдырмастан, барлығын бізге 
ескертіп кеткен жҽне ширкке алып баратын жолдардың барлығынан тыйған. 

 

  

 

Ҽбу Заррдың (Аллаһ оған разы болсын) былай дегені жеткізіледі: 
“Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын)  былай деді: 
«Жәннатқа жақындататын және Тозақтан алыстататын істердің 
барлығы сендерге түгел түсіндірілді»” (Ахмад (162), ҽл-Ҽлбани «Ҽс-

силсилҽтус-сахиха» (416/4)). 
 
Ширкке себеп болатын істер 

1. Ізгі кісілерді құрметтеуде шектен шығу. 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) бізді дінде 
шектен шығушылық жасаудан қайтарған.  

 

 

Умардан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп атқаны жеткізіледі: 

“Аллатың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын)  былай деді: 
«Шектен шығушылықтан сақ болыңдар! Ақиқатында, сендерден 
бұрынғыларды опат еткен нәрсе шектен шығушылық еді»” (ҽн-Нҽсаи 

(3059), Ибн Мҽжаһ (3029)). 
Аллаһ Құранда мұсылмандарды орташыл үммет деп атады: 

«Сол сияқты Қиямет кҥні адамдарға (дін әкелген пайғамбарлардың 

үмметтеріне) қарсы куә болуларың ҥшін әрі елші сендерге куә болу ҥшін 
сендерді орташыл ҥммет еттік» («ҽл-Бақара» сүресі, 143-аят). 

Нух (алҽйһис-сҽлҽм) қаумының ширкке түсу себебі де ҿздерінің ізгі 
кісілеріне қатысты шектен шығулары еді.  

 

Ізгі кісілерге қатысты шектен шығудың кейбір кӛріністері: 
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А. Оларды шектен тыс мақтау. 
Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) ҿзін 

шектен тыс мақтаудан қайтарған. 
 

 

Абдуллаһ ибн Аббастан (Аллаһ оларға разы болсын) ол Умардың 

(Аллаһ оған разы болсын) мінберде тұрып, былай деп айтақанын естігені 
жайлы жеткізіледі: “Мен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын): «Христиандар Мәриям ұлы Исаны мадақтап-кӛтермелегені 
сияқты мені мадақтап-кӛтермелемеңдер. Мен бар болғаны (Аллаһтың) 

құлымын, сондықтан да мені Аллаһтың құлы және Оның Елшісі деп 
айтыңдар», - дегенін естігенмін” («Сахих» ҽл-Бухари, 60-кітап: «Китаб 

ахадиси ҽнбия», 48-бап: «ҚаулюЛлаһ-уазкур», №3445 хадис); 
Ә. Ізгі кісілердің суретін салу, оларға мүсін орнату. 
 

 

 
Ҽбул Хҽйяж ҽл-Ҽсҽдиден (Аллаһ Тағала оған разы болсын) оған Али 

(Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Мен саған 
Пайғамбарымыз (оған Аллаһ разы болсын) маған тапсырып жіберген істі 

тапсырайын ба? Бірде-бір суретті қалдырмай ӛшіресің, әрі бірде-бір биік 
қабір қалдырмай тегістейсің» («Сахих» Муслим, 11-кітап: «Китабул-
жҽнаиз», 31-бап: «Амр би-тасуиатил-қабр», №969-хадис). 

Б. Ізгі кісілермен тәбаррук жасау, яғни ізгі кісілерден шариғатта тыйым 
салынған береке іздеу. 

Береке дегеніміз: жақсылықтың кҿп, тұрақты, ҿсіп-кҿбейетіндей болуы.  
Бүкіл игілік, жақсылық жҽне құт-береке жалғыз Аллаһтың қолында. 

Аллаһтың сипаттарының бірі - «Табаарак», ҽрі оның мағынасының бірі 
«барлық игіліктер тек жалғыз Одан ғана келеді» дегенді білдіреді. Аллаһ 

Тағала Ҿз жаралыстарынан кейбіреуін таңдап алып, оларға құт дарытып, 
берекелі етеді. Бұл қандай да бір адамдарға, жер бҿліктеріне, уақыттың 

кесінділеріне т.с.с. нҽрселерге қатысты болуы мүмкін. Ешкім Оған кімді 
немесе нені болсын таңдап ардақтауға тыйым сала алмайды, ҽрі ешкім мұны 

Оған бұйыра да алмайды. Аллаһтан басқа ешкім кімге немесе неге болсын 
құт-береке сыйлай алмайды, ҽрі қандай да бір орынды немесе уақытты құт-

берекелі ету үшін тандап ардақтай алмайды. Қз.: «Зад ул-Ма‟ад» 1/39. Қайсы 
жаратылысқа нақты құт-береке дарытылғандығын біз тек Аллаһ Тағала 
белгілі бір нҽрселерді құт-берекелі деп хабарлап түсірген қасиетті 

мҽтіндерден ғана біле аламыз.  
Береке екі түрлі болады:  
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1. Белгілі бір заттың, дененің ҿзінде болған береке, мысалы, Зҽмзам 
суының берекесі, Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) 

денесінің берекесі, яғни сахабалар оның шашымен, оның дҽрет алғанда 
қолданған суымен, денесінен шыққан термен  табаррук жасаған. 

2. Мағыналық тұрғыдағы береке, мысалы, білімнің берекесі, немесе 

иманның, ізгі амалдың берекесі. 
Береке іздеу (тҽбаррук) екі түрлі болады: 

1- шариғатқа сай келетін береке іздеу (тәбаррук). Мұсылман кісінің 
шариғатта бекітілген ғибадаттарды сауапқа жету үшін істеуі. Мысалы, 

берекелі үш мешітте (яғни Меккедегі ҽл-Харам мешітінде, Мҽдинадағы 
Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) мешітінде жҽне 

Иерусалимдегі (ҽл-Қудс) ҽл-Ақса мешітінде намаз оқу, берекелі Рамадан 
айында, Қадір түнінде құлшылық ету жҽне т.б; 

2- береке іздеудің (тәбарруктің) тыйым салынған тҥрі. 
Бұл да екіге бҿлінеді: 

А) Береке іздеудің ширкке жататын тҥрі. Бұл Аллаһтан басқадан 
береке іздеу;  

 

 

 
Жҽбир ибн Абдуллаһ (Аллаһ оған разы болсын) былай деп риуаят 

етеді: “Бірде біз Аллаһ Елшісімен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 
бірге сапарда болған кезімізде, су бітіп қалды. Ол (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын): «Азғантай су әкеліңдер»,  деді. Адамдар ішінде азғантай 

суы бар ыдысты алып келді. Кейін (Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі 
мен сәлемі болсын)) қолын ыдысқа салып: «Берекелі суға келіңдер! Береке 
Аллаһтан», - деді”. Жҽбир ибн Абдуллаһ (Аллаһ оған разы болсын) былай 

деді: «Біз барлығымыз сол судан іштік, түйелеріміз де ішті». Одан: «Қанша 
адам едіңдер?», - деп сұрағанда: «1500 адам едік», - деді («Сахих» ҽл-Бухари, 

61-кітап: «Китабул-манақиб», 25-бап: «Алҽматин нубууат», №3579 хадис). 
Осы хадистен Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): 
«Берекелі суға келіңдер!», - деп айтқан соң, адамдар береке Пайғамбардан 
деп ойлап қалмаулары үшін: «Береке Аллаһтан», - деп айтты. 

Б) Береке іздеудің (табарруктің) бидғат болған тҥрі. Бұл шариғатта 
берекелі екендігіне дҽлел келмеген нҽрселерден береке іздеу. Мысалы, 

кезінде сахабалар Пайғамбарымызға (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын) ант берген ағашқа барып, Аллаһқа құлшылық ету, берекелі үш 

мешіттен басқа мешіттерге береке іздеу ниетімен сапар шегу. 
 

 

 



97 
 

Ҽбу Һурайраның (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Әл-Харам Мешітінен, менің Мешітімнен және әл-Ақса Мешітінен 
басқа мешіттерге арнайы сапар жасалмайды», - деді” («Сахих» ҽл-

Бухари, 20-кітап: «Китаб фадлис-салҽт», 1-бап: «Фадлис-салҽт», №1189 

хадис; «Сахих» Муслим, 15-кітап: «Китабул-хажж», 95-бап: «Лҽ тушаддур 
рихал», №1397 хадис). 

 
Бидғат болған тәбарруктің мысалдары 

1. Ізгі кісілерден береке іздеу.  
Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) денесі, 

шашы, терінен береке алу туралы кҿптеген сахих дҽлелдер келген. Бірақ 
Пайғамбарымыздан (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) басқа ізгі 

кісілердің денесінен береке іздеу ету туралы ешқандай ашық дҽлелдер 
келмеген. Олардың денесі берекелі емес, бірақ олардың білімінде береке бар. 

Сахабалар Пайғамбарымыздан (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) 
кейін Ҽбу Бакр, Умар сияқты ең ізгі сахабалардан (Аллаһ олардың 

барлығына разы болсын) береке іздемеген
7
. Сахабалар перзентті болса 

Пайғамбарымызға (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) сҽбилерін 
ҽкелетін, Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) 

баланың асқазанына бірінші түсетін нҽрсе ол кісінің берекелі сілекейі болсын 
деп, құрма шайнап соны сҽбидің таңдайына кішкене жағатын. Шариғатта бұл 

рҽсім «тахник» деп аталады. Алайда Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі 
мен сҽлемі болсын) қайтыс болған соң сахабалар перзенттерін Ҽбу Бакр, 

Умар (Аллаһ оларға разы болсын) сияқты ізгі сахабаларға тахник жасату 
үшін апармайтын.  

Ізгі кісілерден береке іздеудің (тәббаруктің) рұқсат етілмеген (тыйым 
салынған) түрлері: 

А- Ізгі кісілердің денелерін, киімдерін сипап, оларды денеге сүрту; 
Б- Олар ішкен ыдыстан береке тілеп ас ішу; 

В- Олардың қабірлерін берекелі деп сипап, денеге сүрту; 
Г- Солардың қабірлерінің басында береке бар деп, сол жерлерде 

ғибадат ету. Яғни осы қабірлердің жанында Аллаһқа жасалатын ғибадаттың 

сауабы еселене түседі деп, сол жерде ғибадат ету. 
2. Берекелі екеніне шариғатта дәлел келмеген уақыттар, заттар 

және жерлерден береке талап ету. 

                                                 
7 Имам ҽш-Шҽтыби былай деген: “Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) қайтыс болған соң  сахабалардың арасында Абу Бакрден, кейін Умардан, 

Усманнан және Алиден құрметтірек ешкім болмаған. Кейін қалған сахабалар келеді, әрі 
бұл үмметте олардан құрметтірек және салиқалырақ ешкім ешқашан болмайды. Солай 

болса да, осы сахабалардан немесе олардың ізбасарларынан біреуі болсын  олардың 
ізгілерімен тәбарруктің осы түрін жасағандығы туралы бірде -бір сенімді дерек жоқ. 
Сондықтан да бұл «салиқалы адамдармен жасалатын осындай тәбарруктің түрі 

шариғатта келмеген» деген олардың бірауызды келіскен пікіріне айналды”. Қз.: «ҽл-
Итисам» 2/8-9. 



98 
 

А) Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) жүрген 
немесе ғибадат еткен жерлерде береке бар деп, одан береке іздеу. Егер сол 

жердің берекелі екендігіне дҽлел келмеген болса, онда бұл бидғат болады
8
. 

Мысалы, Меккедегі Саур тауына, Хира үңгіріне барып құлшылық ету. 
 

 

 
Абу Һурайра Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 

болсын) былай деп айтқанын жеткізген: «Әл-Харам Мешітінен, Елшінің 
Мешітінен және әл-Ақса Мешітінен басқа мешіттерге арнайы сапар 

жасалмайды» («Сахих» ҽл-Бухари, 20-кітап: «Китаб фадлис-салҽт», 1-бап: 

«Фадлис-салҽт», №1189 хадис; «Сахих» Муслим, 15-кітап: «Китабул-Хажж», 

95-бап: «Лҽ тушаддур рихал», №1397 хадис); 
Ҽ) Кейбір ағаштарды, бҿренелерді, тастарды, бұлақтарды, құдықтарды 

берекелі деп білу.  

 Умар (Аллаһ оған разы болсын) Худайбиядағы сахабалар 
Пайғамбарымызға (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) ант (байат) 

берген ағашты кесіп тастауды бұйырған болатын
9
. 

 

138 

Ҽбу Уақид ҽл-Лҽйсиден (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп 

айтқаны жеткізіледі: “(Бірде) біз Аллаһ Елшісімен (оған Аллаһтың игілігі мен 

                                                 
8 Сахабалар мұндайды сҿздерімен де, істерімен де сҿгетін. Мҽрур ибн Суайд былай 

деп баяндайтын: “Бірде біз Умар ибн әл-Хаттабпен бірге сапарға шықтық. Жол үстінде 
бізге бір мешіт кездесті де, адамдар онда намаз орындау үшін, соған қарай ұмтылды. 

Сонда Умар: «Оларға не болған?», - деп сұрады. Олар: «Бұл – Пайғамбар (оған Аллаһтың 
игілігі мен сәлемі болсын) намаз оқыған мешіт!», - деп жауап берді. Сонда Умар оларға: 
«Әй, адамдар! Ақиқатында, сендерден бұрынғыларды опат еткен нәрсе – осы. Олар да 

осындай жерлерде ғибадатханалар соғып, опат болды. Сондықтан да егер намаздың 
уақыты кірген болса, оны осы жерде орындаңдар, ал егер ол кірмеген болса, онда әрі 

қарай жүре беріңдер», - деді” (сахих хабар, ҽл-Бухари мен Муслимнің шарттарына сҽйкес 
келеді (бұл туралы шейх ҽл-Ҽлбани «Фҽдҽил ҽш-Шам»-да айтқанындай, 49-бет); Ибн Аби 
Шҽйба 2/376; Ибн Уаддах ҽл-Қуртуби «ҽл-Бида»-да 41-42 беттер).  

9 Иса ибн Йунус былай деген: “Умар ибн әл-Хаттаб  сахабалар соның астында 
Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) «Разылық антын» берген ағашты 

шауып тастауды бұйырды. Ӛйткені адамдар осы ағашқа зиярат жасайтын және оның 
астында намаз оқитын болды да, ол олар үшін бүліктен қорықты”. Бұл хабарды Ибн 
Уаддах «Бида уҽн нахьи анха» кітабында (№ 42), сондай-ақ Ибн Сад (2/100) келтіреді. Бұл 

хабардың иснады (жеткізушілерінің тізбегі) Ибн Умардың азат еткен құлы Нҽфиқа дейін 
сенімді.  
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сәлемі болсын) бірге Хунәйнге шықтық. Сол уақытта біз жақында ғана 
Исламға кірген кезіміз еді. Мүшриктердің қару-жарақтарын ілетін «Затул-

Әнуат» деген ағашы бар еді. Сол кезде біз: «Уа, Аллаһтың елшісі! Бізге де 
олардың қару-жарақтарын ілетін «Зәт-Әнуатындай» бір Зәт-Әнуат жасап 
беріңіз!», - дедік. Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 
былай деді: «Аллаһу әкбар! Ақиқатында, сендер Исраил ұрпақтары 
Мусаға айтқаны сияқты (сӛздерді) айттыңдар: Олар: «Уа, Мҧса! 

Мыналардың қҧдайлары сияқты бізге де бір қҧдай жасап бер!»  («ҽл-
Ҽғраф» сүресі, 7:138), - деді. Ол (болса): «Расында, сендер надан 

қауымсыңдар», - деп жауап берді». Сендер әлбетте ӛздеріңнен бұрынғы 
қауымдардың жолына ілесесіңдер»” (ҽт-Тирмизи (2180) «Сахих», Ахмад 

(218/5)).  
 

Береке іздеу (табаррук жасау) дұрыс болған жерлер, уақыттар 
және заттар. 

Берекелі (мубарак) жерлер. Құран аяттары мен сахих хадистерде 
бірнеше жердің берекелі екендігіне дҽлел келген. Олар: Мекке мен Мҽдина, 

Шам жерлері, Йемен.
10

 
 
Ҥш мешіт және Қҧба мешіті 
Меккедегі әл-Харам Мешіті.  

Бұл мешітте орындалған намаздың сауабы басқа мешіттерде 

орындалған жүз мың намаздың сауабына тең. Бұл мешітте мұсылмандардың 
Қыбласы – Қағба орналасқан. Осы мешітте ғана тҽуап жасау шариғатта 

бекітілген. Бұл мешіт жер бетінде салынған ең алғашқы мешіт болып 
табылады. Ҽл-Бухари 4/136; Муслим 1/370. Онда ғибадат жасау үшін арнайы 

сапар жасауға рұқсат етіледі. Ҽл-Бухари 2/56; Муслим 2/1014. Сондай-ақ 
онда Мақам Ибраһим (Ибраһим пайғамбар Қағбаны құрған кезінде тұрған 

орын (тас)) орналасқан. Онда Сафа мен Маруа тҿбелері жҽне Зҽмзам бұлағы 
бар;  

Мәдинадағы Пайғамбар Мешіті.  

                                                 
10 Ескертпе. Бұл береке мағыналық тұрғыдағы береке болып табылады. Яғни бұл 

жерлердегі топырақ басқа да аймақтардың топырақтарындай. Сондықтан да осы жерлерге 
арнайы сапар шегіп келіп, оның топырағын сүйіп немесе оған үйкеліп, немесе осы жердің 

топырағын немесе тастарын ҿздерімен алып кетіп жатқандар дұрыс істемейді. Ҿйткені 
олар ҿз отандарындағы топырақ сияқты топырақты алып кетіп жатыр.  

Сондай-ақ бұл жерлердегі береке діни де. Бұл жерлерде пайғамбарлардың басым 

бҿлігі ҿмір сүрген, оларда ҽл-Харам Мешіті, Пайғамбар Мешіті жҽне ҽл-Ақса  мешіттері 
орналасқан. Бұл жерлерде бүгінгі күнге дейін Ислам ғалымдарының басым бҿлігі ҿмір 

сүруде, ҽрі олар ҿз білімдерімен күндіз-түні бҿлісуде.   
Жоғарыда аталған жерлер шариғатта ерекше айырып кҿрсетілген. Ал басқа жерлерге 

келер болсақ, онда оларда ерекше бір құт-береке бар деп айту тек сенімді дҽлел 

келтірілгенде ғана болады.  
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Бұл мешітте орындалған намаздың сауабы (Меккедегі ҽл-Харам 
Мешітін есептемегенде) басқа мешіттердегі мың намазға тең.  

 

 

Ҽбу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Менің мешітімде оқылған намаз әл-Харам Мешітінен басқа 
мешіттерде оқылған намаздан 1000 есе артық», - деп айтты” 

 («Сахих» ҽл-Бухари, 20-кітап: «Китаб фадлис-салҽт», 1-бап: «Фадлис-салҽт», 
№1190 хадис; «Сахих» Муслим, 15-кітап: «Китабул-хажж», 94-бап: «Фадлис-

салҽт», №1394 хадис). 
Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) үйі мен 

мінберінің арасындағы жер Жҽннат бақтарының бір бағы болып табылады. 
Ҽл-Бухари 2/57; Муслим 2/1011.  

Бұл мешітке ғибадат жасау үшін арнайы сапар жасауға рұқсат етіледі. 

Ҽл-Бухари 2/56; Муслим 2/1014; 
Иерусалимдегі әл-Ақса мешіті.  

Бұл мешіттегі орындалатын намаз сауабы бойынша (екі Харам 
Мешіттерінен) басқа мешіттердегі бес жүз намазға тең. Бұл - жер бетінде 

салынған екінші мешіт, оны мен ҽл-Харам мешітінің құрылғанының 
аралығында қырық жыл уақыт ҿткен. Ҽл-Бухари 4/136; Муслим 1/370. Дҽл 

осы мешітке Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) Исра уҽл 
Миғраж түні Харам Мешітінен кҿтеріліп алып барылған болатын (ҽл-Исра» 

сүресі, 1-аят). Онда ғибадат жасау үшін арнайы сапар жасауға рұқсат етіледі. 
Ҽл-Бухари 2/564; Муслим 2/1014. Кім осы мешітке ҿз үйінен тек онда намаз 

орындау үшін аттанса, күнҽлардан арылып, анасы туған күніндегідей болады 
(хадис сенімді (сахих); Қз.: «Мҽнар ул-Муниф» 91-92 беттер; Нҽсаи 2/34; Ибн 
Мҽжаһ 1/451; Ахмад 2/176; т.б.).   

Ескертпе. Ҽл-Ақса мешіті кҿп адамдар ойлайтынындай Харам 
(Қорықты, Қасиетті) мешіт болып табылмайды. Қз.: «Мҽжму‟ат ур-Расаил ҽл-

Кубра» 2/64; «Иқтида» 2/809;  
Мәдинаның аумағында орналасқан әл-Қуба мешіті.  

Бұл Мҽдинада салынған ең алғашқы мешіт. Мҽдина тұрғындары жҽне 
оның айналасындағылар үшін бұл мешітті зиярат ету сауапты амал болып 

табылады. Ал кім онда намаз орындаса, кіші қажылық (умра) орындағанның 
сауабын алады (хадис сенімді (сахих); Нҽсаи 2/37; Ибн Мҽжаһ 1/453; Ахмад 

3/487; ҽл-Хаким 3/12). Алайда Мҽдинаның тұрғындары болмаған жҽне онда 
жүріп-тұрмаған адамдарға осы мешітті зиярат ету үшін арнайы сапарға 

шығуларына болмайды.  
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Ибн Умардан (Аллаһ оларға разы болсын) оның былай деп айтқаны 

жеткізіледі: «Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) әр 
сенбі күні жаяу немесе кӛлікте Құба мешітіне баратын еді» . Нафи: «(Ол) 
онда екі ракағат намаз оқитын еді», - деген («Сахих» ҽл-Бухари, 20- кітап: 

«Китаб фадлис-салҽт», 3-бап: «Мҽн ата мҽсжида Қуба», №1193 хадис; 
«Сахих» Муслим, 15-кітап: «Китабул-хажж», 97-бап: «Фадли-мҽсжиди 

Қуба», №1399 хадис)
11

. 
 

Берекелі (мубарак) уақыттар 
Кейбір уақыттардың берекелі екендігіне Құран мен Сүннетте дҽлелдер 

келген. Мысалы, Қадір түні, Арафа күні, таңғы уақыт. 

 «Қадір тҥні мың айдан жақсырақ» («ҽл-Қадр» сүресі, 3-аят). 

 

  

Ҽбу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) Пайғамбардың (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Кім 
рамазанда иманмен және сауапты үміттеніп ораза ұстаса, оның ӛткен 

күнәлары кешіріледі. Кім Қадір түні  иманмен және сауапты үміттеніп 
(намазға) тұрса, оның ӛткен күнәлары кешіріледі» («Сахих» ҽл-Бухари, 32-

кітап: «Китаб фадли лҽйлатул-қадр», 1-бап: «Фҽдил лҽйлҽтул-қадр», №2014 
хадис, «Сахих» Муслим, 6-кітап: «Китаби-салҽт», 25-бап: «Тарғиб фи қиам», 
№760 хадис). 

 

Ҽбу Қатададан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп айтқаны 

жеткізіледі: “Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 
Арафа күні ораза ұстау туралы сұралды. Ол (оған Аллаһтың игілігі мен 
сәлемі болсын): «Арафа күні ұсталған ораза ӛткен жылғы және осы 
жылғы күнәларды жояды», - деді” («Сахих» Муслим, 13-кітап: «Китабус-

сыйам», 36-бап: «Истихбаби сыйам», №1162 хадис). 

Бұл күні Аллаһ Тағала басқа күндермен салыстырғанда едҽуір кҿбірек 
адамдарды Оттан азат етеді. Муслим 2/983.

 

  

                                                 
11 Бұл мешіттердің берекесі мағыналық тұрғыда екенін білу керек. Бұл «егер адам 

сол мешіттердің қабырғаларын немесе Қағбаның бҿліктерін сипаса, оған береке ҿтпейді» 
дегенді білдіреді. Сондай-ақ Меккеден алып келінген топырақта да ешқандай береке жоқ.  
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Сахр ибн Уадаадан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай дегені 

жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Уа, Аллаһ! Үмметімнің таңғы уақытына береке берегӛр!», - деп айтты” 

(Ҽбу Дауд (2606), хадис хасан, ҽт-Тирмизи, (1212)). 
Берекелі заттар. Кейбір заттардың берекелі екендігіне дҽлел келген. 

Мысалы: Зҽмзам суы
12

, зҽйтун ағашы жҽне оның майы, ораза ұстаушының 
сҽресі. 

 

 

Ҽнас ибн Маликтің (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Сәресі ішіңдер! Әлбетте сәресіде береке бар», - деп айтты” («Сахих» ҽл-

Бухари, 30-кітап: «Китабус-саум», 20-бап: «Баракатис-сухур», №1923 хадис; 
«Сахих» Муслим, 13-к.: «Китабус-сиам», 9-бап: «Фадлис-сухур», №1095 
хадис).  

Осы нҽрселерден береке талап ету (іздеу) соларға қатысты шариғи 
дҽлел келген ғибадатты істеумен іске асады. Мысалы, ҽл-Харам мешітінен 

береке іздеу Қағбаны тауаф етумен, қара тасты сүюмен жҽне ҽл-Харамда 
намаз оқумен іске асады, Зҽмзамнан береке іздеу оны ішумен, ғұсыл 

құйынумен болады. 
Ибн Журайж (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп баяндаған: “Мен Ата 

ибн Рабахқа (Аллаһ оны рахым етсін): «Бір адамның Мақаму-Ибраһимді 
сүйгенін кӛрдің бе?», – деп сұрақ қойдым. Ол: «Білімсіз адамдарды 

кӛргенмін, бірақ білімді немесе ізгі кісілердің бірде-біреуінің оны сүйгенін 
кӛрмегенмін», - деп жауап берді”. 

 

  

Муауия (Аллаһ оған разы болсын) Қағбаның тҿрт бұрышының тҿртеуін 
де ұстап ҿткен кезінде Ибн Аббас (Аллаһ ҽкесі екеуіне разы болсын) оған: 

«Хажарул-әсуад (Қара тастан) және Рукнул-ямани (Йемен тірегі) 
бұрышынан басқасы ұсталмайды», - деді («Сахих» ҽл-Бухари, 25-кітап: 

«Китабул-хажж», 59-бап: «Мҽн лҽм ясталим», №1608 хадис).  
 

 

                                                 
12 Абу Зарр ҿзінің Меккеге Исламды қабылдау үшін келген кезінде Харам Мешітінде 

отыз күн тұрғанын баяндаған. Сонда Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын) одан: «Сен немен тамақтандың?», - деп сұрады. Абу Зарр: «Мен Зәмзам суынан 

басқа еш нәрсе ішпедім, әрі одан мен толықсығаным соншалықты – қарнымның терісі 
жарыла бастады», - деп жауап берді. Сонда Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 
сҽлемі болсын): «Бұл су берекелі, ол тойымды (тоқ ететін) су болып табылады», - деді 

(хадис сенімді (сахих); Муслим 4/1922).  
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Абдуллаһ ибн Мҽсуд (Аллаһ оған разы болсын): «Ақиқатында, 
Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Хажарул-

әсуадты және Рукнул-яманиды ғана ұстайтын еді», - деп айтқан («Сахих» 
ҽл-Бухари, 25-кітап: «Китабул-хаж». 59-бап: «Мҽн лҽм ясталим», №1609 
хадис; «Сахих» Муслим, 15-кітап: «Китабул-хажж», 41-бап: «Истихбаби 

истислҽм», №267 хадис). 
Абдуллаһ ибн Зубайр Мақаму-Ибраһимді сипаған адамды қайтарған. 

 

                                           Кіші ширк 
 

Кіші ширк те – ширк болып табылады, бірақ ол үлкен ширктің 
дҽрежесіне жетпейді.  

 
Кіші ширктің үкімі 

1. Кіші ширк - үлкен күнҽларға жатады. Бұл таухидты бұзатын 
істерден кейінгі ең үлкен күнҽлардың бірі; 

2. Кіші ширк жасайтын адам үлкен қауіптің астында болады. Кіші 
ширк діннен шығаратын үлкен ширкке алып баруы ықтимал; 

3. Егер кіші ширк бір амалда кездессе, сол амалдың сауабын жоқ 
қылып жібереді. Мысалы: рия (ҿзгелерге кҿрсету үшін амал жасау) т.б.  

 

 

Ҽбу Һурайраның (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Аллаһ Тағала: «Мен серікке еш мұқтаж емеспін. Кім бір амалында 
Маған басқаны серік қосса, ӛзін де, ширкін де тәрк етемін», - деп 

айтты», - деді” («Сахих» Муслим, 53-кітап: «Китабуз-зуһд», 5-бап: «Мҽн 

ҽшрака фи амалиһи», №2985 хадис). 

Кіші ширктің түрлері 

1. Жүрек амалдарында болатын кіші ширктер; 
2. Іс-амалда болатын кіші ширк; 

3. Сӛздерде болатын кіші ширк. 
 

1. Жүрек амалдарында болатын кіші ширктер  
 

1-мысал: Рия. 
Рия – құлшылықты тек Аллаһтың разылығы үшін істеудің орнына, ҿзге 

адамдардың кҿруі, есітуі, сҿйтіп мақтауы үшін істеу. Кім барлық 
құлшылықтарын тек адамдар кҿрсін, есітсін деп істесе, ҽрі Аллаһтың 
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разылығына жету оның ниетінде тіпті болмаса, онда ол имансыз мунафиқ 
болады, істеген барлық амалдары жойылып кетеді.  

 

“Расында, саған да, сенен бҧрынғыларға да: «Егер Аллаһқа серік 
қоссаң, әлбетте, амалың жойылып кетеді де, анық зиянға 

ҧшыраушылардан боласың», - деп уахи етілді” («ҽз-Зүмҽр» сүресі, 65-аят). 
Құлшылықтарын Аллаһтың разылығы үшін істеп жүрген адам белгілі 

бір құлшылықты адамдар кҿрсін, есітсін деп істесе, сонысы кіші ширк 
болады да, сол құлшылықтың сауабы жойылады. 

 

  

 
Ҽбу Һурайраның (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Аллаһ Тағала: «Мен серікке еш мұқтаж емеспін. Кім бір амалында 

Маған басқаны серік қосса, ӛзін де, ширкін де тәрк етемін», - деп 
айтты», - деді” («Сахих» Муслим, 53-кітап: «Китабуз-зуһд», 5-бап: «Мҽн 

ҽшрака фи амалиһи», №2985 хадис). 
 

 

Махмуд ибн Лҽбидтің (оған Аллаһ разы болсын) былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Мен сендер үшін ең қатты қорқатын нәрсем - кіші ширк», - деді. Одан 
кіші ширктің не екендігі туралы сұрағанда, ол: «Рия», - деді” («Сахих» 

Муслим). 
2-мысал: Себептерге сүйену. 
Себеп дегеніміз – бұл адам баласы бұл дүниедегі немесе Ақыреттегі 

жақсылыққа жету үшін немесе бір жамандықтан құтылу үшін істейтін істер. 
 Дүние істерінде істейтін себептеріміздің кейбірі: мал-дүние табу үшін 

сауда-саттық істеу, емделу үшін дҽрігерге бару, т.б. 
Ақырет істерінде істелетін себептердің кейбірі: Аллаһтың рақымына 

жету немесе Оның азабынан құтылу үшін ғибадаттарды орындау. 
Мұсылман кісі шариғатта келген жҽне ғылыммен, тҽжрибемен пайдалы 

екені дҽлелденген себептерді істейді жҽне Аллаһқа тҽуекел етеді. «Аллаһ 
қаласа, бұл себептер пайда береді, ал қаламаса – пайда бермейді» деген 

сенімде болады. Яғни себепті істейді, бірақ нҽтижесін Аллаһтан үміт етіп 
сұрайды. Мысалы, дҽріні ішіп, шипаны Аллаһтан сұрайды. Жерді жыртып, 

бидайды жерге тастап, жемісті Аллаһтан сұрайды. Ҽйелге үйленеді, перзентті 
Аллаһтан сұрайды. Егер адам: «Себептің ҿзі ғана Аллаһтың қалауынсыз 
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пайда береді», - деп сенсе, ол үлкен ширк істеген болады. Егер пайда беретін 
Аллаһ деп, бірақ себепке шектен тыс сүйенсе, кіші ширк істеген болады. 

Мысалы, ауырып қалған кісі дҽрігердің нұсқауымен бір дҽріні ішіп, бірақ 
халі жақсармаса: «Мен себеп жасадым ғой, неліктен шипа таппадым», - десе, 
бұл кіші ширк болады, ҿйткені Аллаһ қаласа ғана дҽрі ол адамның жазылып 

кетуіне шипа табуына себеп болады. Сол сияқты, себепті істемей, Аллаһқа 
тҽуекел ететін болса, бұл Аллаһтың болмыста орнатқан даналығына қайшы 

келеді. Ҿйткені Аллаһ барлық істерді ҿзінің даналығымен себептерге 
байланыстырып қойған. Мысалы, жеміс алу үшін ұрық тастау керек, білімге 

жету үшін оқу керек, перзентті болу үшін үйлену керек, т.б. 
Егер адам Аллаһ себеп етпеген нҽрсені себеп ретінде қолданса, бұл 

кіші ширк болады. Мысалы, біреуге кҿзі ҿтпеуі үшін түкірсе, немесе ҿзіне 
біреудің кҿзі ҿтпеуі үшін кҿзмоншақ тақса. Немесе ҽйел кісі Аллаһтан бала 

тілеп, кҿп бала туған ҽйелдің тҿсегіне жату ырымын істесе. Ҿйткені ол бір 
нҽрсенің басқа нарсеге себеп болуында Аллаһқа серік болып тұр; 

3-мысал: Ырым.  
Ырым жасау дегеніміз – адам баласы бір істі істеуді ниет етіп, сосын 

ҿзіне ұнамайтын бір істі есітіп немесе кҿріп, ниет еткен ісін тастауы. Сол 
сияқты, керісінше, ҿзін қуандыратын бір істі кҿріп немесе есітіп, істеуді ниет 
етпеген істі істеуі.  

Мысалы, сапарға шығуды немесе бір істі бастауды ниет еткен адам 
қарға немесе байғұсты кҿріп, сол істі немесе сапарды тоқтатып қоюы. Сол 

сияқты Сафар айында үйленуге болмайды деу, 13 деген санды қиындық деу 
т.б. 

Ырым жасау харам жҽне бұл кіші ширкке жатады. 
 

 

Ибн Мҽсудтан (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): «Ырым жасау - ширк», - деп үш рет 

қайталағаны жеткізіледі (Ҽбу Дауд (3910), ҽт-Тирмизи «Сахих» (1614)).  
Адам Аллаһ туралы тек жақсы ойда болуы, Аллаһқа тҽуекел етуі, Оған 

деген үміт есіктерін ашуы керек. Бұл ( ) әл-Фәлул хасан деп айтылады. 

Ҽл-фҽлул хасан дегеніміз - кісі белгілі бір істі ниет етіп істеп, соның 

барысында бір жақсы нҽрсені (нышанды) кҿруі немесе естуімен сол істің, 
Аллаһтың қалауымен, жақсы болуына үміт байлап, қуануы ҽрі жүрегінің 

тынышталуы. Бұған мысал ретінде Пайғамбардың Худайбия келісім-шарты 
жасалған күні келісім-шарт жасасуға мүшриктер тарапынан келе жатқан 

Сҽһл (араб тілінен аударғанда «жеңіл» деген мағынаны білдіреді) деген кісіні 
кҿріп, сахабаларына: «Істерің жеңіл болды», - деп айтқанын келтіруге 

болады.  
Ырым болса – осылардың барлығының керісі. Ол Аллаһ туралы жаман 

ойда болу, Одан басқаға тҽуекел ету, Одан үмітін үзу, жамандықты күту. 
 



106 
 

 

 

Уруа ибн Амирдің (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: “Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 
алдында ырым туралы айтылды, сонда ол былай деді: «Ырымның жақсысы 

- фәл. Ол мұсылманды бір істен қайтармайды. Егер сендердің біреулерің 
ұнамайтын бір істі кӛрсе, былай десін: «Уа, Аллаһ! Жақсылықты тек 

Сен ғана келтіресің, жамандықты тек Сен ғана қайтара аласың. Сенен 
басқа ешкімде күш те, қуат та жоқ»” (Ҽбу Дауд (3919)). 

 
Амалдардағы кіші ширк 

1-мысал: Дем салу. 

Дем салу дегеніміз – жамандықты кетіру үшін немесе одан сақтану 
үшін істелінетін істер. Дем салу екіге бҿлінеді:

А) Шариғатқа сай болған дем салу. 

Дем салудың бұл түрі Құран оқумен, Пайғамбармыздан (оған 

Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) сахих жолдармен жеткен зікірлермен 
жҽне шариғатқа сай болған дұғалармен жасалады. Дем салу – адамдағы 

аурулардың жҽне адамдардан, жындардан жҽне басқа жануар-жҽндіктерден 
келетін жамандықтарды кетірудің себебі. Дем салу осы жамандықтар 

келместен алдында немесе жамандық келгеннен кейін істелуі мүмкін.  
 

 

 

 

Айша анамыз (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндаған: 

«Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) әр түні тӛсекке 
жатар кезде екі алақанын жинап, яғни қол жайып («Ихләс», «Фаләқ» және 

«Нәс») сүрелерін оқып, алақанына үрлеп, басы мен жүзінен бастап денесінің 
қолы жеткен жерін сипап шығатын еді. Ол осыны үш рет қайталайтын 

еді» («Сахих» ҽл-Бухари, 69-кітап: «Китаб фҽдаилул-Қуран», 14-бап: 
«Фҽдлил-муаууизат», №5017  хадис). 

Дем салар уақытта дем салушы үрлеуіне, қолына үрлеп ауырған 
адамның денесін сипауына, суға дем салып ауру адамға ішкізуге жҽне 
шомылдыруға болады. Бұлардың барлығы мубах (рұқсат) болған істер. Бірақ 

осы дем Аллаһтың қалауынсыз пайда береді деген сенімде болмау жҽне 
себепке сүйеніп қалмау керек.  

Бұл істерді істеп жатқан адам «Мен себептерді істедім, Аллаһ қаласа, 
маған шипа болады!» деген сенімде болуы керек жҽне бұл себеп шариғатта 

келген себеп деп білу керек. Дем салу үшін сиқыршыға, шариғат рұқсат 
етпеген ҽдіс-тҽсілдермен дем салатын тҽуіпке баруға болмайды. Дем салу 

ауруға ем болудың үлкен себептері; 
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Ә) Ширк болып табылатын дем салу. 

Егер кісі жүрегін Аллаһқа байламастан демге сүйеніп қалса, ол кіші 

ширк істеген болады. Егер кісі «дем Аллаһтың қалауынсыз пайда береді» 
деген сенімде болса, немесе сол салған демінің ішінде Аллаһтан басқаға 
құлшылық ету бар болса, немесе демінің ішінде Аллаһтан басқа ешкімнің 

қолынан келмейтін істерді басқадан сұрау бар болса, бұл нҽрсе үлкен ширк 
болып есептеледі.  

 

 

Ауф ибн Мҽлик ҽл-Ҽшжҽиден (Аллаһ оған разы болсын) оның былай 

деп айтқаны жеткізіледі: “Біз жәхилиет кезінде дем салатын едік. Сӛйтіп: 
«Уа, Аллаһтың елшісі! Сіз осыны қалай кӛресіз?», - дедік. Сонда ол: 
«Салатын демдеріңді маған кӛрсетіңдер, егер дем салуларыңда ширк 
болмаса, онда ештеңе етпейді», - деп айтты” («Сахих» Муслим, 39-кітап: 

«Китабус-сҽлҽм», 22-бап: «Лҽ бҽса бир-руқа», №2200 хадис). 

Дем салуда түсініксіз болған сҿздерді қолдану да дұрыс емес жҽне 
кҽпір кісіге барып дем салдыруға болмайды. 

2-мысал: Тұмар тағу. 
Тұмар дегеніміз – жамандықты кетіру үшін, немесе одан сақтану үшін 

ауруларға, жас балаларға, жан-жануарға асып қойылатын заттар. Таға, қызыл 
шүберек, кҿзмоншақ, үкі, қасқырдың тісі, бүркіттің тырнағы жҽне осы 

сияқты заттар тұмарға жатады. Бұл істі істеушілер Аллаһтан басқа нҽрсе 
пайда немесе зиянға ие деп ойлайды. Сондықтан мұндай адамдардың 

жүректері жалғыз Аллаһқа ғана байланбастан, осы нҽрселерге байланып 
қалады. 

  

 

Абдуллаһ ибн Мҽсудтың (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Мен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«(Шариғатқа сәйкес келмейтін) дем салу, тұмар тағу - ширк», - деп 

айтқанын естідім” (имам Ахмад, Ҽбу Дауд (3883)). 

Егер адам: «Осы тұмар Аллаһтың қалауынсыз да пайда береді», - деп 
сенетін болса, онда бұл үлкен ширк болады. 

Тұмар тағу ширк екені туралы дҽлел жалпылама, яғни тұмардың 
барлығына қатысты келген. Ал «тұмардың кейбір түрін тағуға болады» 

дегенге дҽлел жоқ. Тұмар тағу да құлшылық, яғни истиғаса. Истиғаса 
дегеніміз – пана сұрау. Ал пана Аллаһтан ғана сұралады; 

 
Сӛздерде болатын кіші ширк 

1-мысал: Аллаһтан басқамен ант ішу.  
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Ант ішудің тілдік мағынасы:  ұлы заттың есімін ортаға қойып, айтқан 
сҿзінің рас екенін күшейту. 

Шариғат бойынша ант ішу дегеніміз – Аллаһтың есім-сипаттарын 
ортаға қойып, айтқан сҿзін нығайту. 

Ант тек қана Аллаһтың ұлы есімдері жҽне кемшіліктен пҽк болған 

сипаттарымен жасалуы тиіс. Аллаһтан басқаны ортаға қойып ант ішуге 
тыйым салынған, ҿйткені мұндай ант етуде Аллаһтан ҿзгені тек Аллаһқа ғана 

лайық ұлықтаумен ұлықтау бар. Мысалы: «Кітаппен ант», «ҽкеммен 
(шешеммен) ант», «Қағбамен ант», «ҿтірік айтсам, нан ұрсын», - деген 

сияқты сҿздермен ант ішу.  
Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) бізді 

Аллаһтан ҿзгемен ант ішуден қатаң түрде қайтарған жҽне Аллаһтан ҿзгемен 
ант ішуді күпір пен ширкке теңеген. 

 

  

Ибн Умардың (Аллаһ оған разы болсын): “Ақиқатында, Аллаһтың 
Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Кім Аллаһтан басқамен 

ант ішсе, сол күпір немесе ширк істеген болады», - деп айтты”, - дегені 

жеткізіледі (ҽт-Тирмизи (1535), хадис хасан, ҽл-Хаким).  

 

 

 

Абдуллаһ ибн Умардан (Аллаһ оларға разы болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: “Ақиқатында, Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 
сәлемі болсын): «Кім ант ішпек болса, Аллаһтан басқамен ант ішпесін» , 

- деп айтты” («Сахих» Муслим, 27-кітап: «Китабул-Иман», 1-ші бап: «Нҽһи 
анил-халф», №1646-хадис). 

Аллаһтан ҿзгемен берілген анттың ширк болуының себебі – Аллаһтан 

ҿзге нҽрсемен ант ішу Аллаһтан басқаны ұлықтаумен тең. Ұлықтау тек қана 
Аллаһқа тҽн. Ант ішуші адам ант ішкен уақытта ант етіп жатқан затты 

жүрегімен Аллаһты ұлықтағандай ұлықтаса, бұл үлкен ширк болады. 
Кейбір хадистерде Аллаһтан басқаны ортаға қойып ант ішкен 

риуаяттар келген. Мысалы: «Әкесімен ант! Егер сӛзі шын болса, 
жақсылыққа жетті». 

Осы сияқты хадистерді ғалымдар ҽртүрлі түсіндірген. Хафиз ибн 
Абдул-Барр (Аллаһ оны рахым етсін): «Осы сияқты мағынадағы 

хадистердің барлығы әлсіз», - деген. 
Егер сол хадистерді сахих деген жағдайда да, бұл Исламның алғашқы 

кезеңінде рұқсат болған, алайда кейін оның үкімі жойылған деп білеміз;  
2-мысал: Бір істе Аллаһқа басқаны сӛзбен серік ету. 

Мысалы: «Аллаһ қаласа жҽне сен қаласаң», «Аллаһ жҽне сен 

болмағаныңда», т.б. осы сияқты сҿздер. Кімде-кім осы сияқты сҿздерді 
айтатын болса, ол ширк істеген болады. 
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 «Ендеше, сендер Аллаһтың серігі жоқ екенін біле тҧра 
қҧлшылықта Аллаһқа Оның жаратқандарынан теңдестер жасамаңдар!» 
(«ҽл-Бақара» сүресі, 22-аят). 

 

 

Қутайлҽ бинт Сҽйфиден (Аллаһ оған разы болсын) былай деп 

жеткізіледі: “Бір яһуди Пайғамбарымызға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын) келіп: «Сендер ширк жасайсыңдар: «Аллаһ және сен қаласаң», - 
дейсіздер және: «Қағбамен ант», - деп айтасыздар», – деді. Сонда 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) (сахабаларға): 
«Егер ант ішсеңдер, Қағбаның Раббысымен ант ішіңдер және: «Аллаһ 

қаласа, кейін сен қаласаң», - деп айтыңдар», - деп бұйырды” (ҽн-Нҽсаи

«Сахих» (3773)).  

«Аллаһ қаласа жҽне сен қаласаң», - деген адам егер «Аллаһқа серік 
етілген кісі Аллаһтың қалауынсыз да істерді басқарады» деген сенімде болса, 

онда ол үлкен ширк істеген болады. 
 

 

Кіші кҥпір 

 
Кіші күпір дегеніміз – шариғатта күпір деп аталатын, бірақ үлкен 

күпірдің дҽрежесіне жетпейтін күнҽлар. Кіші күпірдің үкімі: ол харам жҽне 
үлкен күнҽ. 

Күпірдің үлкен жҽне кіші болып екіге бҿлінетініне тҿмендегі мына 
хадис дҽлел бола алады: 

   

 

Ибн Аббастың (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Маған Тозақ кӛрсетілді, оның тұрғындарының кӛпшілігі күпір 

келтіретін әйелдер екен», - деді. Сонда бір кісі: «Олар Аллаһқа күпір ете 

ме?», - деді. (Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын)): 
«Күйеуіне күпір етеді, жақсылыққа күпір жасайды. Олардың біреуіне ӛмір 
бойы жақсылық жасап келсең, ал сосын ол сенен (ӛзіне ұнамайтын) бір 
нәрсе кӛретін болса: «Сенен еш жақсылық кӛрмедім», - деп айтады», - 

деді” («Сахих» ҽл-Бухари, 2-кітап: «Китабул-Иман», 21-бап: «Куфранил-
ашир», №29 хадис; «Сахих» Муслим, 10-кітап: «Китабул-кусуф», 3-бап: «Ма 
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урида алҽн-нҽби», №907 хадис). Имам ҽл-Бухари (Аллаһ оны рахым етсін) 
осы хадисті келтірген бапты «Кіші күпір, күйеуіне кәпір болу бабы» деп 

атаған. 
Аллаһ былай деп айтады: 

 «Кім Аллаһ тҥсірген шариғатпен ҥкім етпесе, міне, солар – 
кәпірлер» («ҽл-Мҽида» сүресі, 44-аят).

Осы аяттың тҽпсірінде Абдуллаһ ибн Аббас (Аллаһ оған разы болсын)
былай деп айтқан: «Бұл күпір – Аллаһқа, періштелерге, пайғамбарларға, 

Кітаптарға деген күпір (сияқты) емес». 
Ибн Аббастың шҽкірті, табиғиндерден болған Таус (Аллаһ оны рахым 

етсін): «Бұл діннен шығаратын күпір емес», - деген. 
Ата ибн Аби Рабах (Аллаһ оны рахым етсін): «Бұл үлкен күпірден кіші 

күпір», - деп айтатын. 

Демек, ҥлкен кҥпір дегеніміз – діннен шығаратын, иманға толық 
қайшы келетін, Тозақта мҽңгі қалуға себеп болатын күпір. 

Кіші кҥпір дегеніміз – иманның толықтығына қайшы келетін, адамның 
Тозаққа түсуіне себеп болатын, бірақ діннен шығармайтын күпір. Кіші күпір 

ең үлкен күнҽлардың бірі. Үлкен күпір – Аллаһқа күпір жасау. Кіші күпір – 
нығметке күпір ету. 

 
Кіші күпірдің түрлері: 

1. Жақсылыққа күпір ету. 
 

   

 

Ибн Аббастың (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Маған Тозақ кӛрсетілді, ондағылардың кӛпшілігі күпір келтіретін 

әйелдер екен», - деді. Сонда бір кісі: «Олар Аллаһқа күпір етеді ме?», - 
дегенде, ол (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Күйеуіне күпір 

жасайды, жақсылыққа күпір етеді. Егер олардың біріне ӛмір бойы 
жақсылық жасап келсең, ал сосын ол сенен бір (ӛзіне ұнамсыз) нәрсе 

кӛретін болса: «Сенен еш жақсылық кӛрген емеспін», - деп айтады», - 

деді” («Сахих» ҽл-Бухари, 2-кітап: «Китабул-иман», 21-бап: «Куфранул-
ашир», №29 хадис; «Сахих» Муслим, 10-кітап: «Китабул-кусуф», 3-бап: «Мҽ 

урида алҽн-нҽби», № 907-хадис); 
2. Мұсылман кісінің басқа бір мұсылман бауырымен соғысуы. 
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Абдуллаһ ибн Мҽсудтың (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Мұсылманды балағаттау – пасықтық, онымын соғысу – күпір», - деп 

айтты” («Сахих» ҽл-Бухари, 2-кітап: «Китабул-Иман», 36-бап: «Хауфул-
мумин», №48 хадис; «Сахих» Муслим, 1-кітап: «Китабул-Иман», 28-бап: 

«Баян қаулин-нҽби», №64 хадис);  
3. Адамның шыққан тегін кемсіту (сӛгу); 

4. Ӛлген адамды жәхилиет кезіндегідей жоқтау. 
 

 

 

Ҽбу Һурайраның (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын):
«Адамдардың екі ісі күпір болып табылады: тегін кемсіту (сӛгу) және 
ӛлікті жәхилиет кезіндегідей жоқтау»” («Сахих» Муслим, 1-кітап: 

«Китабул-иман», 30-бап: «Итлҽқ исмил-куфр», №67 хадис); 

5. Құлдың қожайынынан қашып кетуі. 

 

Жҽбир ибн Абдуллаһтың (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінен 

(оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп естігенін жеткізеледі: 
«Қайсыбір құл қожайындарынан қашса, қожайындарына қайтып 
оралғанға дейін, шын мәнінде, күпір істеген болады» («Сахих» Муслим, 1-

кітап: «Китабул-Иман», 31-бап: «Тасмиатул-абд», № 68-хадис); 
6. Адам ӛзін ӛз әкесінің тегінен басқа текке телуі (жатқызуы). 

 

 

 

Абу Заррдың (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінен (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп естігені жеткізіледі: 
«Қайсыбір адам біле тұра ӛз тегін әкесінің тегінен басқа текке телісе 
(жатқызса), күпір істеген болады» («Сахих» ҽл-Бухари, 61-кітап: «Китабул 

манақиб», 5-бап, №3508 хадис; «Сахих» Муслим, 1-кітап: «Китабул-Иман», 

27-бап: «Баян халил иман», № 61-хадис); 
7. Аллаһтың түсірген шариғатынан басқа нәрсемен үкім жүргізу. 

  

«Кім Аллаһтың тҥсіргенімен ҥкім етпесе, міне, солар – кәпірлер» 

(«ҽл-Мҽида» сүресі, 44-аят). 
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Осы аяттың тҽпсірінде Ибн Аббас (Аллаһ оған разы болсын) былай 
деген: «Бұл жердегі айтылып жатқан күпір үлкен күпір емес, бұл Аллаһқа, 

періштелерге, Кітаптарға, пайғамбарларға деген күпірдей емес». 
Тауус (Аллаһ оны рахым етсін): «Бұл діннен шығаратын күпір емес», - 

деген. 

Ата ибн Ҽби Рабах (Аллаһ оны рахым етсін): «(Бұл) үлкен күпірден кіші 
күпір, үлкен зұлымдықтан кіші зұлымдық, үлкен пасықтықтан кіші 

пасықтық», - деп айтқан. 
Ибн Усаймин, Аллаһ оны рахым етсін, былай деген: «Аллаһтың 

түсіргеніне сәйкес емес басқару және шешім шығару діннен шығаратын 
күпірлік болып табылмайды. Бұл – амалдардағы күпірлік, яғни кіші күпірлік, 

ӛйткені осылай істеген адам дұрыс жолдан ауытқыды».  
 

 

Кіші екіжҥзділік, яғни амалда болатын екіжҥзділік 

 
Үлкен екіжүзділік пен кіші екіжүзділіктің айырмашылығы: үлкен 

екіжүзділік жүректе күпірді жасырып, сыртқы бейне-амалында иманды 
кҿрсету. Бұл – сенімдегі екіжүзділік. Ҽрі егер адамда екіжүзділіктің осы түрі 

болатын болса, ол нағыз екіжүзді (мунафиқ) болады. Кіші екіжүзділік – бұл 
жүрек пен тілдің (иманда) бір болып, бірақ амалда екіжүзділікке тҽн істің 

кҿрініс табуы. Яғни кіші екіжүзділік амалда ғана кҿрініс табады да, ал 
жүректе жасырын күпір болмайды. Сол үшін бұл іс кіші екіжүзділік, яғни 
амалда болатын екіжүзділік деп айтылады. 

Кіші екіжүзділіктің үкімі – ол харам іс, ҽрі үлкен күнҽларға жатады. 
Кім мұндай істерді істеп қойса, екіжүзділерге ұқсаған болады, бірақ бүкіл 

ислам ғалымдарының бірауызды келіскен пікіріне сҽйкес діннен шықпайды, 
яғни мұсылман болып қала береді. 

 
Кіші екіжүзділіктің негізгі кӛріністері: 

1. Ӛтірік сӛйлеу; 
2. Уәдесін орындамауды ниет етіп уәде беру; 

3. Тартысса – шектен шығу. Біле тұра қате нәрседе тартысу; 
4. Орындамауды ниет етіп келісім жасау. 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) осы тҿрт 
сипаттың қайсыбірі кісіде байқалса, ол адамда екіжүзділіктің белгісі бар деп 
айтқан:  

 

 

 

Абдуллаһ ибн Амр ибн Астың (Аллаһ оларға разы болсын) былай деп 

айтқаны жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
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болсын) былай деді: «Кімнің бойынан (келесі) тӛрт нәрсе табылатын 
болса, сол шын мәнінде екіжүзді болады. Егер ол кісіде осы тӛрт нәрсенің 

біреуі болса, сол кісіде осы істі тастағанға дейін екіжүзділіктің белгісі 
болады: сӛйлесе – ӛтірік айтады, келіссе – келісімін бұзады, уәде берсе –
орындамайды, тартысса – шектен шығады»” («Сахих» ҽл-Бухари, 46-

кітап: «Китабул-мазалим», 17-бап: «Иза хасамҽ фажара», №2459-хадис; 
«Сахих» Муслим, 1-кітап: «Китабул-Иман», 25-бап: «Баян хисалил- 

мунафиқ», №58-хадис). 
Екіжүзділіктің бұл тҿрт сипаттарынан ҿзге де сипаттары туралы басқа 

хадистерде айтылады; 
5. Аманатқа қиянат жасау. 

 

 

 

Ҽбу Һурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: 
«Екіжүзділердің белгісі үшеу: сӛйлесе – ӛтірік сӛйлейді, уәде етсе – 
орындамайды, аманатқа қиянат жасайды» («Сахих» ҽл-Бухари, 2-кітап: 

«Китабул-Иман», 24-бап: «Ҽламатил-мунафиқ», №33-хадис; «Сахих» 
Муслим, 1-кітап: «Китабул-Иман», 25-бап: «Баян хисалил мунафиқ», №59-

хадис); 
6. Амалдарында рия (кӛзбояушылық) жасау 

 

  

 
Абдуллаһ ибн Амрдан (Аллаһ оған разы болсын): “Аллаһ Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Үмметімнің екіжүзділерінің 
кӛпшілігі қарилар», - деп айтқан”, - деп жеткізіледі (имам Бухари «Тарихул-

кабир», имам Ахмад (175/2)). 
7. Кәпірлермен күрестен бас тарту және бұны тіпті ниет те 

етпеу. 
 

 

 

Ҽбу Һурайраның (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Кім кәпірлермен күреспестен әрі оны ниеттенбестен ӛлсе, сол 

екіжүзділіктің бір тармағында ӛлген болады»” («Сахих» Муслим, 33-

кітап: «Китабул-марат», 47-бап: «Зҽмма мҽн мҽта», №1910 хадис). 
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Бидғаттар 
 

Бидғат сҿзінің тілдік мағынасы: жаңалық, яғни бұрын болмаған жаңа 
бір нҽрсені ойлап шығару. 

Бидғат деп шариғатта дҽлелі болмаған діндегі жаңалықтар, яғни Аллаһ 
жҽне Оның пайғамбары Мухаммад (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын) бұйырмаған, істемеген бір істі діннен деп істеу. Демек, дүниелік 

мақсаттарда жаңадан ойлап табылған заттар бидғат деп аталмайды.  Яғни 
шариғи мағынадағы бидғат сҿзі дүниелік жаңалықтарға қолданылмайды. 

Мысалы: станоктар, құрал-саймандар, тұрмыстық техника, т.б. 
Бидғат – бұл дҽлелі болмаған діндегі жаңалықтар деп айттық, 

сондықтан да діндегі белгілі бір нҽрсенің ҿзі туралы Құран мен Сүннетте 
дҽлел келмесе де, бірақ жалпы шариғи қағидаларда дҽлел болса, ол бидғат 

болмайды. Мысалы, танктерді, ұшақтарды, мылтықтарды жҽне осы сияқты 
нҽрселерді мұсылмандар елін қорғауда қолданатын болса, бұл бидғат деп 

аталмайды. Ҿйткені дҽл осы құралдарды Пайғамбарымыз (оған Алаһтың 
игілігі мен сҽлемі болсын) қолданбаған болса да, бұларға ұқсас құралдарды 

қолданған. Мысалы: Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын) жҽне сахабалар соғыста ат-қашырларға мінген, қылыш-семсер, 

найза, садақ жҽне осыған ұқсас нҽрселерді соғыста қолданған. Аллаһ былай 
деп айтады: 

 

«Қолдарыңнан келгенше Аллаһтың және ӛз жауларыңды 

қорқытатын қару-жарақ және ереуіл ат дайындаңдар!» («ҽл-Ҽнфал» 
сүресі, 60-аят).  

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) кезінде 

белгілі бір істі істеуге деген қажеттілік болған болса, бірақ мүмкіндік 
болмаған болса, ол іс одан кейін істелген болса да – бұл бидғат болмайды. 

Бұның мысалы, азан шықыруда микрофон қолдану. Сондай-ақ егер 
Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) кезінде белгілі бір 

істі істеуге қажеттілік болмаған болса, бірақ мүмкіншілік болған болса, одан 
кейін қажеттілік болып бұл істі істеу – бидғат болмайды. Бұған мысал – 

халифа Усман (оған Аллаһтың разылығы болсын) жұма намазына екінші 
азанды енгізуі. Ал егер Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 

болсын) кезінде бір істі істеуге қажеттілік те, мүмкіншілік те бола тұра,  ол 
оны істемеген болса, онда бұл істі одан кейін істеу бидғат болады. Бұған 

мысал – намазда сапты тұралау үшін, жіп тартып қою. Яғни 
Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) кезінде 
намазда сапты түзеу қажет еді, ҽрі Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың оған 

сҽлемі болсын) бұған ҿте мұқият кҿңіл бҿлетін еді, сонымен қоса ол кезде 
жіп тартуға мүмкіншілік те бар еді, алайда ол мұны істемеді. Сондықтан да 

мұны одан кейін істеу дінге енгізілген жаңалық болып табылады.  
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Бидғаттың түрлері 

 
Имам Шҽтыби «ҽл-Иътисам» кітабында бидғатты ҽр қырынан қарап, 

оны бірнеше топқа бҿлді: 

1. Шынайы және қосымша бидғат. 
А) Шынайы бидғат (әл-бида әл-хақиқия). 

Құран жҽне хадисте ешқандай дҽлелі болмаған бидғат шынайы бидғат 
деп аталады. Бидғаттың бұл түрінің кҿріністері ҿте кҿп. Мысалы: шошқа етін 

хҽлал деп санау сияқты, Аллаһ харам еткен нҽрсені хҽлал деп білу, сондай-ақ 
Аллаһ хҽлал еткен нҽрселерді ҿзіне харам етіп, сонысын ғибадат деп санау, 

ҿлген адамның жетісін, қырқын жасау, мҽуліт т.б.. 
Б) Қосымша бидғат (әл-бида әл-идафия). 

Шариғатта бір амал туралы негізінде дҽлел келген болып, бірақ сол 
құлшылықты Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) 

істегендей етіп істеместен, оның кҿрінісін, уақытын, орнын жҽне т.б ҿзгерту. 
Мысалы, ораза ұстауға дҽлел келген, бірақ, арасын үзбей күнде ораза ұстау – 

бидғат, осы сияқты кейбір күндерде ғибадат ету т.б. Мысалы, «рағайып» деп 
аталатын намаз. Бұл – кейбір білімсіз адамдар ражаб (ережеп) айының 
алғашқы жұмасында оқитын он екі ракағаттан тұратын намаз. Мұндай 

намаздың шариғатта ешқандай негізі жоқ жҽне барлық мазһаб имамдарының 
пікірі бойынша, ол намаз бидғат болып табылады. Қз.: «ҽл-Фҽтауа ҽл-кубра» 

2/239, «ҽл-Мҽдхал» 1/294. 
Имам ҽш-Шҽтыби былай деп айтқан: “Ақиқатында, (негізі жоқ) «бида 

хақиқияның» күнәсі (негізі бар құлшылыққа қосылған) «бида идафиядан» гӛрі 
ауырырақ, себебі ол анық тыйым салынған, әрі қадарилердің адасушылығы, 

немесе «хабар әл-ахад» хадистерді қабылдамау, немесе бірауызды пікірді 
мойындамау, немесе арақ-шарапты хәлал ету, немесе имамдарды күнәсіз 

деп айту және сол іспеттес нәрселер сияқты Сүннетке айқын қарама -
қайшылық әрі одан шығып кету болып табылады”. Қз.: «ҽл-Итисам» 2/145. 

 
2. Істеумен және тастап қоюмен болатын бидғат. 
А) Істеумен болатын бидғат. 

Шариғатта дҽлелі жоқ болған істі дінде бар деп істеу. Мысалы: 
намаздағы бекітілген рҽкағаттарды кҿбейтіп оқу, мҽулітті атап ҿту, айт 

намазында азан айту, немесе Шағбан айының ортасына орындалатын 
«салҽтул-бараа» (бараат намазы) деп аталатын намаз т.б..  

Б) Тастаумен болатын бидғат. 
Шариғатта рұқсат болған немесе оған амал ету уҽжіп немесе мустаһаб  

болған істі сауап алу ниетімен тастап қою. Мысалы: хҽлал болған етті 
ешқандай себепсіз (осыдан тыйылу арқылы Аллаһқа жақындаймын деп) 

жемеу, сауап үмітімен үйленбей ҿту. Сопылардың: «Адам құлшылық етуде 
белгілі дҽрежеге жетсе, онда құлшылық етуді қоюға болады», - деп сенулері. 
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Ҽнас ибн Мҽликтен оның былай деп баяндағаны жеткізіледі: “Үш адам 

Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) әйелдерінің 
үйлеріне келіп, Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын) құлшылықтары жайлы сұрады. Оларға (Пайғамбардың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын)) құлшылықтары туралы айтылғанда, 
олар (мұны аз санап): «Бізге Пайғамбарға жету қайда! Аллаһ ол кісінің 

ӛткен және келешектегі күнәларын кешіріп қойған», - десті. Сонда олардың 
біреуі: «Мен енді (ӛле-ӛлгенше) үнемі түнімен (ұйықтамай) намаз оқимын», - 

десе, екіншісі: «Мен (ӛмір бойы) үзбей ораза ұстаймын, ешқашан аузымды 
ашпаймын», - деді. Үшіншісі: «Мен әйелдерден аулақ боламын, ешқашан 

үйленбеймін», - деді.  Мұны естіген Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі 
мен сәлемі болсын) оларға келіп: «Сіздер ме осылай-осылай деп айтқандар? 

Аллаһпен ант етемін! Сендердің араларыңдағы Аллаһтан ең қатты 
қорқатын тақуаларың – менмін. Сонда да мен намаз да оқимын әрі 

ұйықтаймын да, ораза ұстайтың да әрі ораза ұстамайтын күнім де 
болады, және мен әйелдерге үйленемін. Кім менің жолымнан бас тартса, 

сол менен емес!», - деді” («Сахих» ҽл-Бухари, 67-кітап: «Китабун-никах», 1-

бап: «Тарғиб фин-никах», №5063 хадис; «Сахих» Муслим, 16-кітап: 
«Китабун-никах», 1-бап: «Истихбабун-никах», №1401 хадис, Муслимнің 

хадисінің мазмұны сҽл ҿзгеше). 
 

3. Сенімде және амалда болатын бидғат. 
А) Сенімде болатын бидғат. 

Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) жҽне 
сахабалардың сеніміне қайшы келетін сенімдер. Мысалы, хауариждердің, 

қадарилердің, рафидилердің, мутҽзилилердің, муржилердің сенімдері.  
Бидғат түрлерінің ішінде ең қауіптісі – осы, яғни сенімдегі бидғат, 

себебі сенімдегі кейбір бидғаттар адамды Исламнан шығарып жіберуі 
мүмкін. 

Б) Амалда болатын бидғат. 
Аллаһтың Пайғамбары (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) дінге 

еңгізбеген амалдарды дінге енгізу немесе істеу
13

. Амалда болатын бидғаттар 

                                                 
13 Амалдардағы бидғат туралы шейх Абдур-Рахман ҽс-Сади былай деген: 

«Амалдардағы бидғат – бұл дінде Аллаһ пен Оның Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 
сәлемі болсын) бекітпеген құлшылықты бекіту. Шариғатта орындалуы парыз немесе 
мустахаб екендігін кӛрсететін бұйрық болмаған кез-келген құлшылық – амалдардағы 

бидғатқа жатады». Қз.: «Фҽтауа ҽс-Садия», 63-64 беттер. 
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ҽртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, билеп зікір салу, намаздан басқа уақытта 
азан шақыру; жамағат болып зікір салу, шағбан айының  ортасында арнайы 

ораза ұстау. 
 
4. Дінге әсер етуіне байланысты бидғаттың тҥрлері. 

А) Жалпы дінге әсер ететін бидғаттар. 
Бұл діннің барлық салаларына жамандықпен ҽсер ететін бидғат. 

Мысалы, құраншылар сияқты: «Тек Құранмен шектелеміз, хадис бізге керек 
емес», - деп айту; 

Б) Діннің бір бӛлігіне әсер ететін бидғаттар. 
Бұндай бидғаттың жамандығы діннің бір бҿлігіне ҽсер етеді. Мысалы, 

айт намазында азан немесе қамат айту.  
 

5. Жай бидғат және кҥрделі бидғат. 
А) Жай бидғат. 

Қандай да бір бидғат басқа бидғаттардың тууына себеп болмаса, ол жай 
бидғат деп айтылады. Мысалы, парыз намазынан кейін орын ауыстырмастан 

немесе сҿйлеспестен нҽпіл намаз оқу. Бұлай істеу бидғат, бірақ бұл бидғаттан 
басқа бір бидғат туындамағаны үшін, бұл жай бидғат деп айтылады. Десе де, 
«қарапайым» деген сҿзден «бұндай бидғаттарға жеңіл қарауға болады» деп 

қорытынды шығаруға болмайды, ҿйткені Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың 
игілігі мен сҽлемі болсын): «Бидғаттың барлығы – адасу», - деп айтқан. 

Б) Күрделі бидғат. 
Қандай да бір бидғат басқа бір бидғаттың тууына себеп болса, ол 

күрделі бидғат деп аталады. Мысалы, сопылардың: «Біздің пірлерімізге 
Аллаһтан арнайы білім түседі, олар қателеспейді», - деген сенімдері. Бұл 

топқа кіретін бидғаттар ҿте қауіпті. Ҿйткені бидғаттың бұл түрінің адамды 
діннен шығару қаупі бар. 

 
6. Діннен шығаратын және діннен шығармайтын бидғаттар. 

А) Діннен шығаратын бидғат. 
Дінде ҽрбір мұсылман білуі міндетті болған, оны үйрену міндетті 

екеніне барлық ғалымдар келіскен амалды мойындамау, немесе харам 

екендігі анық болған нҽрсені  хҽлал жҽне хҽлал екені анық болған нҽрсені 
харам деу, сондай-ақ жҽһмилердің Аллаһтың сипаттарын жоққа шығаруы, 

қадарилердің Аллаһтың білімін мойындамаулары. 
Б) Діннен шығармайтын бидғат. 

Діннен шығармайтын, бірақ адасушылыққа салатын бидғаттарға келер 
болсақ, олар бұл туралы хафиз Ибн Ахмад ҽл-Хаками айтқандай, бұрыс 

түсінік (тҽуил) мен ҽуес-қалаулардың (һауа) салдары болып табылатын, бірақ 
Құранның немесе Аллаһ Ҿз пайғамбарына түсіргеннің ішінен еш нҽрсені 

жоққа шығаруға алып бармайтын нҽрселер. Қз.: «Маариж ҽл-қабул» 2/617. 
Мысалы, ҽр намаздың соңында арнайы бір сүрені оқу. 
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Кейбір ғалымдар бидғатты «уҽжіп, мустаһаб, мубах, мҽкруһ, харам 
бидғаттар» деп бҿлген. Бұл сҿзді бірінші болып ҽл-Из ибн Абдус-Сҽлҽм 

(Аллаһ оны рахым етсін) айтқан. Бидғатты осылай 5 түрлі етіп бҿлу дұрыс 
емес. Бұлай бҿлуге ешқандай дҽлел жоқ, керісінше, бұл ҿзіне-ҿзі де қайшы 
келеді. Ҿйткені бидғат дегеніміз – шариғатта дҽлелі жоқ іс, ал уҽжіп, 

мустаһаб дінде дҽлелі болған істер. Егер бір іс уҽжіп болатын болса, ол іс 
бидғат деп аталмайды. Егер бір істі Аллаһ немесе Пайғамбарымыз (оған 

Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) қайтарған болса, ол істі бидғат деп 
атаудан гҿрі харам деп атағанымыз абзал, бірақ Пайғамбарымыздың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) алып келген жолына қайшы 
келгендіктен ол бидғат деп те атала береді. Бидғатты уҽжіп, мустаһаб деп 

бҿлу Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын): 
«Бидғаттың барлығы – адасу», - деген сҿзіне қайшы келеді. Сондықтан да 

Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) сҿзіне қайшы 
келетін кез-келген сҿзді, оны кім айтқандығына қарамастан, тастаймыз. 

 
Бидғаттың барлық тҥрі жаман, жақсы бидғат жоқ 

 

  

Жҽбир ибн Абдуллаһтың (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«...бидғаттың барлығы адасу», - деді” («Сахих» Муслим, 7-кітап: 

«Китабул-жума», 13-бап: «Тахфифис-салҽт», №867 хадис). 

 

Ирбад ибн Сарияның (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 
жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 
«Ақиқатында, барлық бидғаттар – адасу», - деді” (Ахмад (126/4), Ибн 

Мҽжаһ (44), Абу Дауд (4607), ҽт-Тирмизи (2676), «сахих»). Дінге ондағы 

болмаған бір амалды енгізу бидғат болып саналатыны сияқты діннен бір 
амалды алып тастау да бидғат болады. Ҿйткені Аллаһ Құранда: «Бҥгін 

сендерге діндеріңді толықтырдым», - деп айтқан. Сондықтан да бұл дінге 
бір жаңалық кіргізу немесе одан бір нҽрсені алып тастауға болмайды. Бірақ 

кісі діндегі бар нҽрсені дінде бар екендігін мойындай тұра, оны 
орындамайтын болса, бұндай жағдайда ол бидғат істеді деп айтылмайды, 

бірақ ол дінде бұйырылған істі тастағаны үшін, күнҽһар деп айтылады. Ал 
егер ол: «Бұл нҽрсе дінде жоқ», - деп, діннен болған нҽрсені жоққа шығарса, 

онда бұл бидғат деп айтылады.  
Белгілі бір іс-амал тілдік мағынада бидғат деп аталуы, бірақ шариғатта 

ол бидғат деп аталмауы мүмкін. Мысалы, бір іс-амал туралы шариғатта дҽлел 

келген болуы мүмкін, бірақ ол істі Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі 
мен сҽлемі болсын) істеу мүмкіншілігі болмағандықтан немесе сол кезде ол 
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істі істеуден оны басқа бір нҽрсе тосқандығы себепті, ол амал 
Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) дүние 

салуынан кейін ғана істелген болуы мүмкін. Сол үшін осындай бір істі 
бірінші болып істеген адамның ісін тілдік мағынада бидғат деп айтуға 
болады, бірақ оның осы істі істеуге дҽлелі болғандықтан, оның бұл ісі 

шариғи мағынада бидғат деп аталмайды. Мысалы, Абу Бакрдің (Аллаһ оған 
разы болсын) халифалық кезінде Құранның Кітапқа жиналуы, Умардың 

(Аллаһ оған разы болсын) дҽурінде тарауих намазы жамағат болып оқылып 
басталуы, Усманның (Аллаһ оған разы болсын) заманында жұма намазына 

бірінші азанның қосылуы жҽне осы сияқты басқа да істердің барлығына 
шариғатта жалпы дҽлел келгендіктен, ол істерді бидғат деп айтпайды. Бірақ 

оларды тілдік мағынада бидғат деп айтуға болады. Сол үшін Умар (Аллаһ 
оған разы болсын) рамазанда адамдар бір имамға ұйып, тарауих намазын 

жамағат болып оқып жатқанын кҿріп: «Бұл нендей жақсы бидғат!», - деп 
айтқан. Умар (Аллаһ оған разы болсын) бұл сҿзді шариғи мағынада емес, 

тілдік мағынада қолданып тұр. 
 

Бидғаттар жақсы және жаман деп бӛлінеді деген мәселе бойынша 
адамдардың арасында таралған кҥмәндарға жауап 

 
Бірінші күмән: 

Кейбір ғалымдар бидғатты жақсы жҽне жаман бидғат деп екіге бҿлген.

Сол ғалымдардың бірі имам ҽн-Нҽуауи (Аллаһ оны рахым етсін). 
Бидғаттарды жақсы, жаман деп екіге бҿлу дұрыс емес. Ҿйткені бидғаттың 

барлығы – адасу. Бидғаттың барлығы жиіркенішті, оларда мақтайтын еш 
нҽрсе жоқ. Ғалымдардың кейбіреулері бидғатты жақсы-жаманға бҿлуіне 

себеп – олар кейбір хадистерді, сондай-ақ сахабалардың сҿздерін қате 
түсінген. Бұл ғалымдар бидғатты жақсы-жаман деп бҿлуге тҿмендегі 

хадистерді дҽлел етіп келтіреді: 
 

 

Жҽрир ибн Абдуллаһтың (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 
былай деді: «Кім Исламда қандай да бір жақсы сүннет бастаса, сол ӛзінің 

сауабына және одан кейін осыны істейтіндердің сауабына ие болады, ал 
бұл олардың сауабын еш кемітпейді. Ал кім Исламда жаман сүннет 

бастаса, сол ӛз күнәсінің және ӛзінен кейін сол істі істегендердің 
күнәларының ауыртпашылығын кӛтереді, ал бұл олардың күнәларының 
ауыртпалығын еш азайтпайды!»” («Сахих» Муслим, 12-кітап: «Китабуз-

зҽкат», 20-бап: «Хас алҽс-садақа», №1017 хадис). 
Дұрыс жауап: 
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Бұл хадисте «жақсы сүннет», «жаман сүннет» деген сҿз тіркестері 
қолданылады. Бірақ онда бидғат туралы ешқандай сҿз айтылмаған. Хадистегі 

«сүннет» сҿзінің мағынасы жол дегенді білдіреді. Бұл хадистен «кім Исламда 
жақсы бір жолды бастаса жҽне оны адамдарға үйретсе» деген мағына 
алынады. Бір істі жақсы деп айту үшін оны шариғат жақсы деп айтқан болу 

керек. Демек, сол жақсы істің шариғатта дҽлелі бар болғандықтан ол жақсы 
болады. Ал бидғат болса – бұл шариғатта дҽлелі жоқ іс. Хадистің айтылу 

себебінде Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) 
«жақсы сүннет» деген сҿзді шариғатта дҽлелі бар іске айтқандығы 

кҿрсетілген.  
       Хадистің айтылу себебі: 

Хадисте бір топ кедей кісілердің Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың 
игілігі мен сҽлемі болсын) алдына келгені туралы баяндалады. Сонда 

Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) сахабаларды 
садақа беруге үндейді. Сахабалардың бірі үлкен мҿлшерде садақа береді. 

Оны кҿріп басқа сахабалар да садақа бере бастайды. Пайғамбарымыз (оған 
Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) сол бірінші болып кҿп мҿлшерде садақа 

берген сахабаның ісіне қуанып, оны құптап осы хадисті айтқан
14

. Осы жерде 
Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) «жақсы сүннет» 

                                                 
14 Жҽбир ибн Абдуллаһ былай деп баяндаған: “Бірде сәске кезінде біз Аллаһ Елшісінің 
(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) жанында болғанымызда,  оған жартылай 

жалаңаш кісілер келді, олар үстілеріне бастары ӛтетін (жаға іспеттес) тесіктер жасап 
алған жүн матаның ала жыртыстарын киіп алған және белдеріне қылыштарын байлап 

алған болатын. Олардың кӛпшілігі, бәлкім, барлығы да мудар руынан еді. Олардың қатты 
мұқтаждығын кӛрген кезде, Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 
түрі бұзылып, ол ӛз бӛлмесіне кіріп кетті. Содан соң бӛлмесінен шығып, Біләлға азан 

шақыруды бұйырды, Біләл азан шақырып, кейін қамат айтты. Пайғамбар (оған 
Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) осы намазды орындады да, кейін  адамдарға қарап 

құтпа айта бастап, былай деді: «Әй, адамдар! Сендерді бір кісіден (Адам атадан) 

жаратқан және одан оның жҧбайын (Хауа ананы) жаратып, ол екеуінен кӛптеген 

ерлер мен әйелдерді таратқан Раббыларыңнан қорқыңдар! Сол арқылы ӛзара 

сҧрасқан Аллаһтан және туыстық қатынастарды (ҥзуден) қорқыңдар. Шынында, 

Аллаһ – сендерді Бақылаушы!» («ҽн-Ниса» сүресі, 1-аят). Одан кейін «Хашр» сүресінің 

соңғы аяттарының бірін оқыды: «Әй, иман келтіргендер! Аллаһтан қорқыңдар! Әрі 

әркім ертеңі ҥшін не дайындағанына қарасын» («ҽл-Хашр» сүресі, 18-аят). Содан 
кейін: «Кісі ӛз динарын, немесе дирхамын, немесе ӛз киімін, немесе бір са бидай, немесе 

бір са құрма...», - деп айта бастады да, - ...немесе құрманың жартысын садақа етсін», 
- дегенге дейін жалғастырды. Осыдан соң ансарлардан болған бір кісі әрең кӛтеретіндей 

ауыр болған күміс толған әмиян алып келді, ал ол кісіден кейін басқалар да бірінен соң бірі 
(садақаларын беріп) оған ілесті. Ақыр-аяғында мен жерде екі үйінді (зат) жиналғанын 
кӛрдім – (олардың) біреуі тамақ, екіншісі киім болатын. Мен сондай-ақ Аллаһ Елшісінің 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) жүзі алтын апталғандай жайнап кеткенін де 
кӛрдім. Сӛйтіп ол былай деді: «Кім Исламда қандай да бір жақсы сүннет бастаса, 

ӛзінің сауабына және одан кейін осыны істейтіндердің сауабына ие болады, ал бұл 

олардың сауабын еш кемітпейді. Ал кім Исламда жаман сүннет бастаса, сол ӛз 

күнәсінің және ӛзінен кейін сол істі істегендердің күнәларының ауыртпашылығын 

кӛтереді, ал бұл олардың күнәларының ауыртпалығын еш  азайтпайды!»” Муслим 
1017.  
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деп айтқан сҿзінде садақаны бастап беруін мақсат еткен. Ал садақа беру 
туралы шариғатта дҽлелдер баршылық. Сондықтан ол бидғат емес.   

 
Екінші күмән: 

Кейбір кісілер «бидғаттың жақсы жҽне жаманы» болады деген 

сҿздеріне Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) айтқан 
деп мына сҿздерді келтіреді: «Мұсылмандар қай істі жақсы деп білсе, ол іс 

Аллаһтың алдында да жақсы. Ал қай істі мұсылмандар жаман деп білсе, ол 
іс Аллаһтың алдында да жаман». Бұл сҿзді имам Ахмад (Аллаһ оны рахым 

етсін) ҿзінің «Муснад» атты кітабында Абдуллаһ ибн Мҽсудтан келтірген. 
Дұрыс жауап: 

Жоғарыда келтірілген сҿзді Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі 
мен сҽлемі болсын) айтқандығы сахих жолмен келмеген. Бұл сҿз – Абдуллаһ 

ибн Мҽсудтың (Аллаһ оған разы болсын) ҿзінің сҿзі. Имам Сахауи (Аллаһ 

оны рахым етсін): «Бұл хадис мауқуф хасан», - деген. Мауқуф ( ) 

дегеніміз – хадистегі айтылатын сҿздер сахабаның сҿзі дегенді білдіретін 
термин. Жоғарыдағы сҿзді Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен 

сҽлемі болсын) айтқандығына дҽлел жоқ.  
Осы жерде «мұсылмандар» дегенде Ибн Мҽсуд сахабаларды меңзеп тұр, 

бұған хабардың толық нұсқасы дҽлел болады. Онда былай деп айтылады: 
«Ақиқатында, Аллаһ Тағала Ӛз құлдарының жүректеріне қарап, олардың 

арасынан Мухаммадтың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) жүрегін 
ең жақсы деп тапты да, содан соң оны Ӛзі үшін таңдап, Ӛзінің елшілігімен 

жіберді. Содан соң Аллаһ Мухаммадтың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын) жүрегінен кейін (басқа) құлдарының жүректеріне қарап, олардың 

арасынан сахабалардың жүректерін ең жақсы деп тапты да, оларды  Ӛзінің 
пайғамбарына (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) кӛмекші етті! 

Ендеше, мұсылмандар жақсы деп есептейтін нәрсе Аллаһтың алдында да 
жақсы, ал мұсылмандар жаман деп есептейтін нәрсе Аллаһтың алдында да 

жаман!» Ахмад 1/379, ҽл-Ҽжурри 1204. 
Ал ҽл-Хакимнің келтірген риуаятында «Мұсылмандар жақсы деп 

есептейтін нәрсе Аллаһтың алдында да жақсы, ал мұсылмандар жаман деп 

есептейтін нәрсе Аллаһтың алдында да жаман» деген сҿздерден кейін, Ибн 
Мҽсуд былай дейді: «Және бүкіл сахабалар Абу Бакр халифа болуы керек деп 

шешті». 
Сҿйтіп, Ибн Мҽсудтың бұл сҿздері бидғаттарды ойдан шығарып, сосын 

оларды жақсы амал деп айтатын бидғатшыларға емес, сахабаларға қатысты 
айтылған еді. 

Жақсы бидғат бар деп айту «Бидғаттардың барлығы адасу» деген 

хадиске қайшы келеді. Шариғи ережеге сҽйкес, егер сахабаның сҿзі 

Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) сҿзіне қайшы 
келетін болса, онда сахабаның сҿзі тасталады.  

Екіншіден, егер бұл сҿздерді Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі 
мен сҽлемі болсын) айтты деген жағдайда да, Ибн Мҽсуд айтты деген 
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жағдайда да, оларда «жақсы бидғат бар» дейтіндерге дҽлел жоқ. Ҿйткені ол 
жердегі «мұсылмандар» деген сҿз барлық мұсылмандарды білдіреді, ал бұл 

«ижма», яғни мұсылмандардың бірауызды келісімі болады
15

. Ал ижма 
шариғаттағы дҽлел ретінде қабылданады. Бірақ бір мҽселеде ижма болуы 
үшін, ол мҽселеде бүкіл ислам ғалымдары ортақ бір пікірге келулері керек. 

Ал бидғаттың жақсысы жҽне жаманы болатындығына ижма жоқ, ҿйткені 
кҿпшілік ғалымдар бұған келіспейді.  

 
Үшінші күмән: 

Умардың (Аллаһ оған разы болсын): «Бұл нендей жақсы бидғат!», - 
деген сҿзі. 

 

 

 
Абдур-Рахман ибн Абдул-Қаридің (Аллаһ оған разы болсын) былай деп 

баяндағаны жеткізіледі: “Бірде рамазанның бір кешінде біз Умармен (Аллаһ 
оған разы болсын) бірге мешітке қарай шықтық. Ондағы адамдардың 

кейбіреулері намазды жеке, ал бірнешеуі бір адамдың артына ұйып оқып 
жатқан екен. Сонда Умар (Аллаһ оған разы болсын): «Осылардың барлығын 

бір қаридың артына жинасам жақсылау болар еді», - деді. Кейін ол оларды 
Убәйй ибн Кәбтың (Аллаһ оған разы болсын) артында (ұйып) намаз оқуға 
жинады. Келесі түні мен онымен бірге шығып қарасақ, адамдар ӛз 

қариларының артында намаз оқып тұрған екен. Сонда Умар (Аллаһ оған 
разы болсын): «Бұл нендей жақсы бидғат», - деп айтты” («Сахих» ҽл-

Бухари, 31-кітап: «Китаб салятут-тарауих», 1-бап: «Фадли мҽн қама 
рамадан», №2010-хадис). 

Дұрыс жауап: 

Умардың (Аллаһ оған разы болсын): «Бұл нендей жақсы бидғат», - 

деген сҿзі «бидғаттың жақсысы болады» деушілердің сҿзіне ешқандай дҽлел 
болмайды. Умар (Аллаһ оған разы болсын) бұл хадисте бидғат сҿзін шариғи 

мағынада емес, тілдік мағынада айтқан. Ҿйткені бидғаттың тілдік мағынасы: 
ешкім істемеген істі істеу, шариғи мағынасы: шариғатта дҽлелі жоқ істі 

шариғатқа енгізу. Яғни егер Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен 

                                                 
15 Имам ҽл-Изз ибн Абдус-Сҽлҽм былай деп айтқан: «Егер осы хабар сенімді болса, 

онда «мұсылмандар» дегенде бірауызды келісім меңзелуде». Қз.: «Фҽтауа ҽл-Изз» 1/42. 

Шейх Ибн ҽл-Қайим былай деп айтқан: «Бұл хабарда мұсылмандар бір нәрсені 
жақсы деп, пікірлері бір жерден шықса, ол нәрсе Аллаһтың алдында да жақсы болып 
табылатынына нұсқау бар. Бірақ бұл хабарда кейбіреулердің пікірі дәлел болатынына 

нұсқау жоқ!» Қз.: «ҽл-Фурусия» 60.  
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сҽлемі болсын) бір істің уҽжіп немесе мустаһаб екендігін айтқан болса, ҽрі ол 
іске тек Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) дүниеден 

ҿткеннен кейін ғана амал жасалған болса, онда сол іске алғашқы болып амал 
жасаған адамға тілдік мағынада: «Бидғат жасады», - деп айтуға болады, бірақ 
оның ісіне Құран мен хадисте келген дҽлел болғандығы үшін, оған қатысты 

шариғи мағынада: «Бидғат істеді», - деп айтуға болмайды. Пайғамбарымыз 
(оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) тірі кезінде тарауих намазын 

сахабалармен бірге жамағат болып та, жеке-жеке де оқыған. 
 

Айшаның (Аллаһ оған разы болсын) былай деп хабарлағаны 

жеткізіледі: “Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бір 
түні мешітке шығып, намаз оқыды, (сонда) бір кісілер де оған қосылып бірге 

намаз оқыды. Ертеңіне адамдар сол түнгі намаз туралы бір-біріне айтты 
да, келесі түні бұдан да кӛп адам жиналып, онымен (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) бірге намаз оқыды. Ертесін де адамдар түнгі намаз 
туралы ӛзара сӛйлесіп, үшінші түні мешітке жиналғандардың саны кӛбейіп 

кетті. Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) мешітке 
шығып намаз оқығанда, олар да оған ұйып намаз оқыды. Тӛртінші түнде 
адамдар мешітке сыймай кетті. Ал Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) (намазға шықпай,) таң намазын оқуға ғана мешітке шықты. 
Таң намазын оқып болған соң ол сӛзін Аллаһты мадақтаумен бастап, кейін 
адамдарға былай деді: «Содан соң. Расында, сендердің түнде намазға 
жиналғандарың маған жасырын емес, бірақ мен бұл (намаз) сендерге парыз 

етілуінен және сендер оны орындай алмай қалуларыңнан қорқып, намазға 
шықпадым»” («Сахих» ҽл-Бухари, 31-кітап: «Китаб салҽтут-тарауих», 1-бап: 

«Фадли мҽн қама рамадан», №2012 хадис; «Сахих» Муслим, 6-кітап: «Китаби 
салҽт», 25-бап: «Тарғиб фи қийам», №761-хадис). 

Пайғабарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) бұл: 
«...бұл (намаз) сендерге парыз етілуінен және сендер оны орындай алмай 

қалуларыңнан қорқып, намазға шықпадым» сҿздерінен алынатын пайда – 

егер Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) тарауих 

намазы парыз болуынан қорықпағанда, сахабаларымен тарауих намазын оқи 
берер еді. Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) 
дүниеден ҿткеннен кейін тарауих намазы енді парыз болмайтындығы анық 

болды. Сондықтан Умар (Аллаһ оған разы болсын) ҿзінің халифалық 
дҽуірінде жеке-жеке тарауих намазын оқушыларды бір қаридың артына 

жинады. Бұл істі бірінші болып Умар (Аллаһ оған разы болсын) істегендігі 
үшін, бұл істі тілдік мағынада «бидғат» деп айтуға болады. Бірақ тарауих 
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намазын Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) ҿзі 
жамағатпен оқығандығы жҽне оның парыз болып қалуынан қорықпағанда 

оны жалғастыра беретіндігі мҽлім болды. Сондықтан тарауих намазын 
жамағатпен оқуды шариғи мағынада бидғат деп айтуға болмайды

16
; 

Ибн Тҽймия (Аллаһ оны рахым етсін) жақсы бидғат бар деушілерге 

былай жауап қайтарады: «Егер біз бір мәселеге Умардың (Аллаһ оған разы 
болсын) сүннетке қайшы келмейтін сӛзін дәлел етіп келтірсек, «жақсы 

бидғат бар» деушілер: «Сахабалардың сӛзі дәлелге жатпайды», - дейді. 
Ендеше, жоғарыда айтылған мәселеге келгенде, Пайғамбарымыздың (оған 
Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Бидғаттың барлығы – адасу», - деген 

сӛзіне қайшы келген сахабаның сӛзі қалай дәлел бола алады? Тіпті 

«сахабаның сӛздері дәлел бола алады» деп есептейтіндердің ӛздері де, егер 
осы сӛздер хадиске қайшы келсе, бұлай деп санамайды. Ең кем дегенде, 

сахабаның сӛзін хадиске қарсы қоймау керек!”. Қз.: «Иқтида сырат ҽл-
мустақим» 2/592-593. 

 
 
Тӛртінші күмән: 

Имам Шҽфиидің (Аллаһ оны рахым етсін): «Бидғат екі түрлі болады: 
жақсы бидғат және жаман бидғат», - деген сҿзі. Яғни Сүннетке сҽйкес 

келгені жақсы бидғат, Сүннетке қайшы келгені жаман бидғат.  
Дұрыс жауап: 

Бұл күмҽнға үш түрлі жауап бар. 
1) Егер имам Шҽфии (Аллаһ оны рахым етсін) осы сҿзді айтқаны рас 

болса, онда бұл сҿз Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі 
болсын): «Бидғаттың барлығы – адасу», - деген хадисіне қайшы келгендігі 

себепті алынбайды. Ғалымдар «егер сахабалардың сҿзі Пайғамбарымыздың 
(оған Аллаһтың игілігі мен сҽлемі болсын) хадисіне қайшы келетін болса, ол 

тасталады» дегенге бірауызды келіскен. Сахабаның сҿзі далел бола алмаса, 
онда имам Шҽфиидің сҿзі қалайша дҽлел бола алады?! 

2) Жақсы бидғат бар дейтіндер имам Шҽфиидің (Аллаһ оны рахым 
етсін) осы сҿзін дұрыс түсінбеген. Имам Шҽфиидің (Аллаһ оны рахым етсін) 
«жақсы бидғат» деген сҿзі – шариғатта дҽлелі болған тілдік мағынадағы 

бидғат. Умар (Аллаһ оған разы болсын) мешітте тарауих намазына жиналуды 
бидғат дегені сияқты. Ибн Ражаб ҽл-Хҽнбали (Аллаһ оны рахым етсін) былай 

                                                 
16 Хафиз Ибн Абдул-Барр былай деп айтқан: «Умар Пайғамбардың ӛзі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) жақсы кӛріп, разы болып бекіткен нәрсесінен артық 
еш нәрсе бекітпеді, ал ол (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) үмметіне түнгі намаз 

парыз болып кете ме деген қауіптің себебімен ғана мұны жалғастырғысы келмеген 
болатын, ӛйткені ол мүминдерге қатысты жұмсақ әрі мейірімді болатын. Әрі Умар 

мұның барлығын Пайғамбардан (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) білгендіктен 
және оның ӛлімінен кейін парыздар кӛбейтілмейтінін де, азайтылмайтынын да 
білгендіктен осы амалды қайта тірілтті де, адамдарға осыны орындауды бұйырды!»  

Қз.: «Ишрақ ҽл-мҽсабих» 1/168. 
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деген: “Имам Шафиидің (Аллаһ оны рахым етсін) айтқан сӛзінің мағынасы: 
«жаман бидғат» дегені – шариғатта дәлелі жоқ болған іс. «Жақсы бидғат» 

дегені – шариғатта дәлелі бар іс. Осы жерде ол кісі бидғат сӛзінің тілдік 
мағынасын қолданған”; 

3) Имам Шҽфии (Аллаһ оны рахым етсін) шариғи мағынада жақсы 

бидғат бар деп айтуы мүмкін емес. Ҿйткені ол кісі бір сҿзінде былай деген: 
«Кімде-кім (шариғатта) дәлелі жоқ бір істі жақсылық деп дінге кіргізсе, ол 

адам Аллаһ және Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 
болсын) шариғатынан басқа шариғат құрған болады». 

 
Бидғат істеген әрбір адамды бидғатшы деп айта беруге болмайтыны 

туралы 
 

Діни бидғаттың қауіптілігі жҽне оған қатаң тыйым салынғандығы айдай 
айқын, ҽрі Ислам дінінде бидғат пен бидғатшының жағдайы ҿте қауіпті. 

Ҿйткені бидғат күпір пен кҿпқұдайшылықтан кейінгі ең үлкен күнҽ болып 
табылады. Сол себепті біреуді бидғатта айыптау (табдиъ) да Исламда жеңіл 

қарауға болмайтын іс! Имам Ахмад ибн Хҽнбал: «Адамдарды Сүннеттен 
шығару – қатерлі іс!», - деген. Ҽл-Халлҽл «ҽс-Сунна», 2/373. 

Егер кісі ҿз негізінде ҽһлу-Сунна жолында болса, бірақ қателессе, немесе 

тіпті бидғат жасап қойса, ол барлық жағдайда бірден бидғатшы бола 
бермейді. Мұның ҽрбір жағдайы зерттеледі. Сондықтан шейх ҽл-Ҽлбани жиі-

жиі: «Бидғат істеген әрбір адам бидғатшы бола бермейді!», – деп айтатын. 
Тз.: «ҽл-Бида уҽл-мубтадиун».  

Шейхул-Ислам Ибн Тҽймия сондай-ақ былай деген: “Сәләфтар мен 
кейінгі ұрпақтардан болған кӛптеген мужтәһидтер бидғатқа жататын 

сӛздер айтқан, не істер істеген. Олардың ӛйтулерінің себебі: әлсіз 
хадистерді сенімді хадис деп есептегендіктен; немесе аяттың (шынайы) 

мағынасына сай тәпсірлемегендіктен; немесе ӛзі пайымдаған қате пікіріне 
байланысты оларға Құран мен Сүннеттің мәтіні жетпегендіктен. Әрі егер 

кісі Раббысынан ӛз мүмкіндігінше қорықса, ол Аллаһ Тағала олар туралы: 
«Раббымыз, егер ҧмытсақ, не жаңылыссақ бізді жазалай кӛрме!», - деп 
айтқан кісілердің қатарына жатады. Ал хадисте: «(Аллаһ): «Мен мұны 

істеп қойдым!», - деп жауап», - берді деп айтылады”. Қз.: «Мҽариж ҽл-

усул» 43. 

Имам ҽз-Зҽһаби былай деп айтқан: «Егер қандай да бір имам жеке бір 
мәселелерде дербес шешім шығарып, кешірілетін қателікпен қателескен 

әрбір жағдайда біз оған қарсы бас кӛтеріп, оны бидғатшы деп айыптап, 
онымен қарым-қатынасты үзетін болғанымызда, онда бұдан Ибн Нәср да, 

Ибн Мәндах та, олардан үлкендері де құтылмас еді!» Қз.: «Сияр алҽм ҽн-
нубала» 14/39.  

Шейх Муқбил ибн Хади былай деп айтқан: «Егер Сүннетті жақтаушы 
қате жіберсе, оған кӛзді жұмып қарау қажет. Ал оның ақиқатқа оралуына 

келер болсақ, бұл адамгершіліктен!» Қз.: «Қам ҽл-муанид» 475. 
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Шейх Раби ҽл-Мҽдхали былай деген: «Егер араларыңдағы біреу Сүннет 
жалауын кӛтеріп жүрушілерден болып, біз оны қатесі үшін құлататын 

болсақ, онда бұл хауариждердің мәзһабы болады!» Тз.: «Жҽласа мҽа 
фҽдылҽтуш-шейх Раби», «В». 

Сонымен қатар, бидғатта айыптаумен қарапайым мұсылмандар емес, 

бидғат, оның түрлері мен оның шарттары туралы білетін осы үмметтің 
ғалымдары айналысуы керек екенін де білу керек. Ҿйткені ғалым емес біреу 

білімсіздігімен ҿзге біреуді шын мҽнісінде бидғат болып табылмайтын, 
немесе бидғат болса да, бірақ оны істеген адам ақтауға лайық болатын, т.с.с. 

нҽрсе үшін бидғатта айыптауы мүмкін. Сол себепті шейх Ахмад ҽн-Нҽжми 
былай деген: «Белгілі бір кісіні ғалымдар бидғатта айыптағаннан кейін ғана 

оны бидғатпен сипаттауға және бидғатшыға бойкот жасауға болады. Әрі 
сендер, әй, жас білім талап етушілер, кез-келген адамды бидғатқа 

айыптауға асықпаңдар, тіпті ол шынымен бидғат істейтін болса да! 
Алдымен ғалымдарға кӛрсетіңдер, әрі олар сендерді құптасын, онсыз еш 

нәрсе істемеңдер!» Қз.: «Фҽтауа ҽл-жҽлия» № 93. 
 

 
 

 


