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Мазмұны 

 

Кіріспе 

 

БІРІНШІ БӨЛІМ: Исламда ұрпақ көбейтудің маңыздылығы мен 

артықшылықтары туралы 

Бала өсірудің артықшылықтары туралы 

Жүктіліктің артықшылықтары туралы 

Бала өз ата-анасы үшін дұға етіп сұрайды 

Көпбалалы адам өзінің мұқтаждығына қарамастан салиқалы болған болса, 

Жәннатта болады 

Өзінің балаларына қамқорлық көрсететін адамға Аллаһ Тағала Жәннатты сый етіп 

дайындады 

Қыз балаларға қамқор болған адамның артықшылықтары туралы 

Еңбек етіп, өзінің отбасына әрі балаларына қаражат жұмсайтын адамның 

артықшылықтары туралы 

Кішкентай балалары қайтыс болған адамның алатын сый-сауабы туралы 

Мұсылман ата-анаға перзентінің барлық игі (жақсы) іс-амалдары үшін бірден сый-

сауаптар жазылады ма? 

 

Бала болмаған жағдайда сабырлық таныту туралы 

 

Балалар алданыш әрі сынақ болып табылатындығы туралы 

 

ЕКІНШІ БӨЛІМ: Нәрестенің дүниеге келуімен байланысты рәсімдер  

 

Ата-ана болған адамдарды перзентінің дүниеге келуімен қуантудың, сондай-

ақ оны осыған байланысты құттықтап әрі олар үшін дұға-тілек етудің абзал 

екендігі туралы 

  

Жаңа туылған нәрестеге әт-Тахник жасаудың абзалдығы туралы 

Әт-Тахник дегеніміз не? 

Әт-Тахникті орындаудың шариғи заңдылығы 

Әт-Тахникті орындаудың даналығы 

Әт-Тахникті құрма  болмаған жағдайда басқа нәрсемен жасауға болады ма? 

 

Жаңа туылған нәрестенің құлағына азан сөздерін айту туралы 
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 ‘Ақиқа 

 ‘Ақиқа дегеніміз не? 

Исламда ‘ақиқаның маңыздылығы туралы 

‘Ақиқа жасау міндетті болып табылады ма? 

‘Ақиқа жасау осы сомаға садақа таратқаннан жақсырақ екендігі туралы 

 ‘Ақиқаға құрбан шалынатын малға қойылатын талаптар 

Жаңа туылған нәресте үшін дәл қандай малды құрбан ету қажет? 

Ұл бала үшін бір қой құрбан шалуға болады ма? 

Екі егіздерге бір малды құрбан шалуға болады ма? 

Удхия (Құрбан айтқа мал шалу) мен ‘ақиқаны біріктіруге болады ма? 

Ата-анасы ол үшін ‘ақиқа жасамаған адам өзі үшін өзі ‘ақиқа жасауына болады ма? 

 ‘Ақиқаны қай уақытта орындау керек? 

Жаңа туылған нәресте үшін малды құрбандыққа кім шала алады? 

Құрбан шалып жатқан кезде не айту қажет? 

Сойылған құрбан малының сүйектерін шабуға болады ма? 

‘Ақиқаның етін қалай үлестіру керек?  

Құрбан шалынған малдың етінен әлдебір бөлігін кәпірге садақа ретінде беруге болады 

ма? 

 

Баланың басын (шашын) қыру  

Жаңа туылған нәрестенің басын қашан қырған жақсырақ: құрбан шалуға дейін бе, 

әлде одан кейін бе? 

Қыз балаларға жаңа туылған нәрестенің шашын қыру үкімі жүреді ме? 

Жаңа туылған нәрестенің қырып алынған шашының салмағындай садақа беру 

туралы 

 

Жаңа туылған нәрестеге есім қою туралы 

Нәрестеге есім таңдаудың әрі мұны қай уақытта жасау қажетті екендігі туралы 

Нәрестеге есім беруге кімнің көбірек хақысы бар? 

Жаңа туылған нәрестеге жақсы есім таңдаудың маңыздылығы туралы 

Тыйым салынған әрі айыпталатын есімдер туралы 

Ислам қабылдаған (бұрынғы) кәпір адам есімін өзгертуі тиіс пе? 

Баланы екі немесе одан да көп есімдермен атауға болады ма? 

 

Сүндетке отырғызу  

Исламда сүндетке отырғызудың маңыздылығы 

Сүндетке отырғызу міндетті болып табылады ма? 

Баланы қай уақытта сүндетке отырғызу қажет? 
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Нені сүндеттеу қажет? 

Қыз балаларды сүндеттеу туралы 

 

ҮШІНШІ БӨЛІМ: Балаларды Құран мен Сүннеттің аясында тәрбилеу 

турасында 

 

Ата-ана балаға тәрбие беруге міндетті екендігі әрі ол осы үшін 

жауапкершілік көтеретіні туралы 

 

Балаларды бірқұдайшылыққа әрі наным-сенім мәселелеріне оқытып-

үйретудің маңыздылығы мен қажеттілігі туралы 

 

Балалардың бойына Сүннетке деген махаббатты енгізудің және оларды 

бидғаттардан сақтандырудың міндеттілігі туралы 

 

Балаларды балалық шағынан бастап құлшылыққа үйретудің қажеттілігі 

туралы 

Балалар жасаған игі-жақсы амалдары үшін сый-сауаптар алады ма? 

Балаларды тәрбиелеуде және ғибадатқа үйретуде даналық танытудың қажеттілігі 

туралы 

 

Ата-аналар балаларына тыйым салынған істерді жасауына жол бермеулері 

міндетті екендігі туралы 

 

Балалардың бойына ислам әдебін сіңдіру туралы 

Балаларды салиқалы достар таңдауға насихатаудың маңыздылығы туралы 

Балаларды тәрбиелік мақсатта ұруға болады ма? 

Балаларды бала-бақшаларға беруге болады ма? 

 

Балаларға қамқоршылық көрсетудің әрі оларды жан-жақты сақтап-

қорғаштаудың маңыздылығы туралы 

Салиқалы ата-ана таңдағанда баланың қамын ойлау 

Баланы көтеру кезінде оны шайтаннан қорғау 

Балалардың дүниеге келуімен байланысты рәсімдерді сақтап-орындау. 

Балаларды ауру-сырқаттан, көз тиюден, шайтаннан әрі барлық жамандықтан 

қорғауға қатысты оларға қамқорлық таныту 

Балалардың мойнына Құран аяттары немесе басқа да дұғалар жазылған әртүрлі 

тұмарлар тағуға болады ма? 
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Ата-ананың салиқалылығы Аллаһ Тағаланың тіпті олардың өлімінен кейін де 

балаларына  қамқорлығын көрсетіп тұруының себебі болуы мүмкін. 

Балалармен ойнау және қалжыңдау туралы 

Балаларға қамқоршылық, сүйіспеншілік пен рахымшылдық танытуға 

ынталандыратын кейбір хадистер 

 

Отбасыға қаражат жұмсаудың қажеттілігі туралы 

 

Балалардың арасында әділеттілік танытудың маңыздылығы туралы 

 

Аллаһқа салиқалы ұрпақ сұрап әрі бұзық балалардан сақтау тілеп 

жалбарыну 

 

Қорытынды 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

 

 

 Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен! 

 

Кіріспе 

 

Біз Оны ғана мадақтайтын әрі Оған ғана көмек пен кешірім сұрап 

жалбарынатын Аллаһқа мақтау-мадақтар болсын. Аллаһтан өзіміздің нәпсіміздің 

жамандығынан әрі жаман іс-амалдарымыздан пана іздеп жалбарынамыз. Аллаһ 

кімді тура жолға салса, оны ешкім адастыра алмайды. Ал Ол кімді тастап қойса, 

оны ешкім тура жолға сала алмайды. Серігі жоқ Бір Аллаһтан басқа құлшылыққа 

лайықты ешкім жоқтығына куәлік етемін, және Мухаммад – Оның құлы әрі елшісі 

екеніне куәлік етемін. 

 

Содан кейін: 

Ақиқатында, Аллаһ Тағала адамдарды сансыз көп нығметтер мен игіліктерге 

бөледі, әрі Құранда айтылғандай: «Егер сендер Аллаһтың нығметтерін 

санайтын болсаңдар, оларды санап біте алмайсыңдар» («ән-Нәхл» сүресі, 18-

аят). 

Әрі Аллаһ бізге сый еткен осы дүниедегі ең ұлы нығметтердің қатарынан – ата-

аналар үшін ең құнды сый болып табылатын балалар. Балалар – бұл қуаныштың 

бастауы әрі осы дүниенің әшекейі, өйткені олар жанымыздың жұбанышы әрі 
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жүректеріміздің шаттығы болып табылады, ал бұл туралы Аллаһ Тағала былай 

деп хабарлаған: «Байлық пен балалар – дүние тіршілігінің сәні...» («әл-Кәһф» 

сүресі, 46-аят). 

Али Ибн Абу Талибтен (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп айтқаны 

жеткізіледі: «Мал-мүлік пен балалар – бұл осы өмірдің егіні, ал игі амалдар – мәңгілік 

өмірдің егіні. Әрі Аллаһ кейбір адамдар үшін мұның (екеуін де) қоса біріктіреді». Қз.: 

“Тафсир әл-Бағауи” 3/483. 

Аллаһ Тағала жиі Өзінің елшілерін баланың дүниеге келуі хабарымен 

сүйіншілейтін. Мысалы, Аллаһ былай деді: «Әй, Зәкария! Расында, сені ұл 

туралы хабармен қуантамыз» («Мәриям» сүресі, 7-аят). 

Сондай-ақ Аллаһ Ибраһим пайғамбар туралы (оған Аллаһтың сәлемі болсын): 

«Оны өте ұстамды бір ұлмен қуанттық» («әс-Саффат» сүресі, 101-аят), - деді. 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді: «Көктер мен жердің иелігі Аллаһқа тән. 

Қалағанын жаратады. Кімге қаласа қыздар, кімге қаласа ұлдар береді. Немесе 

ұлдар мен қыздарды жұп-жұбымен береді. Сондай-ақ қалағанын бедеу етеді. 

Күдіксіз, Ол – толық Білуші, аса Құдіретті» («әш-Шура» сүресі, 49-50 аяттар). 

Абу Хассан былай деп баяндайтын: “Бірде мен Абу Хурайраға (Аллаһ оған разы 

болсын): «Менің екі перзентім қайтыс болды, сен өлілерімізге қатысты біздің жүрегіміз 

тынышталуы үшін, Аллаһ Елшісінен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

естігеніңнен бірдеңе айтасың ба?», - дедім. Абу Хурайра: «Иә, Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай дейтін: «Сендердің балаларың – өзінің 

әкесін (шешесін) немесе әке-шешесін кезіктіріп, дәл мен сені киіміңнен 

ұстағанымдай, оны киімінен ұстап алып, Аллаһ (сол) ата-анасын Жәннатқа 

кіргізбейінше жібермейтін жәннаттық көбелектер1», - деді” (Муслим, 2635). 

Исламда балалардың алатын орны маңызды, сол себепті де Шариғат олардың 

тәрбиесінің ереже-қағидаларын, соның ішінде өмірге қадам басқан, жаңа туылған 

нәрестені күтіп алуға байланысты болған ережелерді орнатты. Себебі бүгінгі күнгі 

салиқалы ұрпақтың дамып-қалыптасуы ертеңгі ислам үмметінің өркендеуінің 

кепілдігі болып табылады, өйткені дәл осы жастар Аллаһтың рұқсатымен осы 

үмметтің бір бөлігі әрі негіз қалаушы іргетасы болады. 

Пайғамбар Мухаммад (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын), сондай-ақ 

салиқалы сахабалар мен мұсылмандардың алғашқы ұрпақтары қатарынан болған 

имамдар мұсылмандардың балаларын болсын, үлкендерін болсын тәрбиелеудің 

аса көркем үлгісі болған етін. Бірақ, өкінішке орай, біздің кезімізде көптеген 

                                                 
1 Ибн әл-Асир және әл-Мунауи «жәннаттық көбелектер» деген сөздер туралы 

былай деді: «Яғни бұл дүниенің балаларына қорықты жерлерге кіруге тыйым 

салынбайтыны сияқты, олар да жәннаттық үйлерге қандай да бір тыйымдарсыз кіріп, 

Жәннатта қыдыратын болады». Қз.: «ән-Нихая»  2/279, «Фәйдул-Қадир» 4/194. 
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мұсылмандар балалардың дүниеге келуі әрі оларды тәрбиелеумен байланысты 

өте әдемі ислами рәсімдерді кәпірлер мен бұзық-пасықтардан үйреніп алған әдет-

ғұрыптар мен салт-дәстүрлерге айырбастап алды. Ал кейбір мұсылмандар, зор 

өкінішке орай, өздерінің балаларын Исламның шеңберінде тәрбиелеу үшін тиісті 

қолғабыстарын тіпті жасамайды да. Бірақ, бірінші кезекте, дәл ата-аналар балаға 

иманды немесе күпірлікті бойларына сіңдіреді емес пе! Себебі Аллаһтың Елшісі 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деген: «Әр нәресте өзінің тума 

дарвтылған сипатында (фитра, яғни Исламда) дүниеге келеді, алайда ата-анасы 

оны яһуди, христиан немесе отқа табынушы етіп шығарады!» әл-Бухари 1359, 

1385, Муслим 2658. 

Имам Ибн әл-Қайим былай деді: «Өз баласының тәрбиесін өз-өзіне тапсырып 

қойып, немқұрайлы қараған адам оған қатысты ең нашар қарым-қатынас жасағаны! 

Көпшілік балалардың бұзылуы ата-аналарының оларға қатысты немқұрайлы қарым-

қатынасы мен дінде парыз және мустахаб (сауапты) болып табылатын нәрселерді 

оқытып-үйретуді тастап қоятыны себепті, сол ата-аналардың тарапынан келіп 

шығып отырады. Сөйтіп бұл балалар кішкентай кезінен-ақ құриды». Қз.: «Тухфәтул-

мәудуд» 229. 

Аталып өтілген жағдайлардың маңыздылығы себепті мұсылман 

бауырларымызға, әсіресе, бала тәрбиесі ісінде пайдасы тиер деген ниетпен олар 

үшін кішігірім оқу құралын құрастырудың қажеттілігі туындады. 

Осы жұмысты құрастыру барысында біз Сүннет иелері қатарынан болған 

ғалымдардың әйгілі еңбектеріне сүйендік әрі көпшілікке танымал имамдар мен 

хадистану ғылымының мамандары тарапынан сахихтығы расталған хадистерді 

ғана қолдандық. 

Осы еңбектегі ақиқат болып табылатыны тек Аллаһтан ғана, Оған мақтау-

мадақтар болсын, ал егер мен қателескен болсам немесе әлденені қалдырып 

кетсем, бұл тек менің өзімнен.  

Аллаһ Тағаладан осы кішігірім еңбекті Оған арналған ықыласты етуін, әрі Ол 

бізге салиқалы ұрпақ беруін, әрі бізге күш-қуат, (пайдалы) білім, әрі осы ұрпақты 

лайықты түрде тәрбиелеу ісінде даналық беруін сұраймын!  

Аллаһтан сондай-ақ осы кітапты тексеру мен редакциялауда бізге көмек берген 

мұсылмандарға екі өмірде де ең көркем игіліктермен қайыруын тілеймін, себебі 

Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Кімнің адамдарға 

алғысы болмаса, соның Аллаһқа да алғыс-шүкірлігі жоқ», - деген. Әл-Бухари «әл-

Адаб әл-муфрадта» 218, әт-Тирмизи 1954, 1955. Хадис сахих. Қз.: «Сахих әл-жәми’» 

6601. 
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БІРІНШІ БӨЛІМ 

 

Исламда ұрпақ көбейтудің маңыздылығы мен артықшылығы туралы 

 

Үлкен өкінішке орай, көптеген мұсылмандар кәпірлерден бір немесе екі 

баламен ғана қанағаттанып отыру әдетін жұқтырып алған, тіпті оларда ұрпақ 

көбейтуден сақтанатындай шариғаттық себебі болмаса да.  

Аллаһ Тағала былай деді: «Раббыларыңнан жарылқау тілеңдер. Өйткені Ол 

Өте Жарылқаушы. Ол сендерге аспаннан мол-мол жаңбыр жібереді. Әрі 

өздеріңді малдар, балалармен қамдайды. Және сендер үшін бақшалар жасап, 

өзендер ағызады» («Нұх» сүресі, 10-12 аяттар). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді: «Аллаһ өз жыныстарыңнан жұбайлар 

жаратты. Жұбайларыңнан сендерге балалар, немерелер пайда қылды. 

Сондай-ақ сендерді тап-таза нәрселерден ризықтандырды» («ән-Нәһл» сүресі, 

72-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді: «Олармен (әйелдеріңмен) 

жақындасыңдар. Аллаһтың өздеріңе жазғанын талап етіңдер» («әл-Бақара» 

сүресі, 187-аят). 

Ибн Аббас, Мужәһид, Икрима, әл-Хасан әл-Басри, әс-Судди және әд-Даххақ 

(Аллаһ олардың барлығына разы болсын) «Аллаһтың өздеріңе жазғанын талап 

етіңдер» сөздеріне қатысты былай деді: «Бұл «бала сүюге талпыныңдар» дегенді 

білдірнеді». Қз.: «Тафсир әл-Қуртуби» 2/318. 

Мә’қал ибн Ясар (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Бірде 

Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бір адам келді де: «Уа, 

Аллаһтың Елшісі, маған бір өте әдемі әйел қатты ұнайды, алайда ол бала сүйе 

алмайды, мен оған үйленейін бе?», - деп сұрады. Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) оған мұны тыйым салды. Әлгі адам екінші мәрте, сосын үшінші мәрте 

қайта келгенде, Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Сүйгіш әрі 

ұрпақ әкелуші әйелдерге үйленіңдер, ақиқатында, мен басқа үмметтердің 

алдында сендердің көптіктеріңді мақтан тұтатын боламын!», - деді”.2 Абу 

Дауд 2050, ән-Нәсаи 6/65, әл-Хаким 2/176. Хадис сахих. Қз.: «Сахих әл-жәми’» 2940. 

                                                 
2
 Қандай белгі бойынша әйелдің бедеу-бедеу еместігін, көп босана алады ма, 

әлде жоқ па –  білуге болатынына қатысты шейх Абдул-Мухсин әл-Аббад «Шарх 

Сунан Аби Дауд» еңбегінде мұны әйелдің жақын туыстары арқылы – оның анасы, 

әпкелеріне қарап білуге болатынын айтқан. Сондай-ақ неке арқылы білуге де 

болады, егер ол алдында некеде болған болса, балалары болып па еді, жоқ па еді, 

т.с.с. 
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Әнас ибн Мәлик (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Аллаһтың 

Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бізге үйленуді бұйырды әрі 

бойдақтыққа қатаң түрде тыйым салды, сондай-ақ ол: «Сүйгіш әрі ұрпақ әкелуші 

әйелдерге үйленіңдер, себебі, ақиқатында, мен Қиямет Күні басқа 

пайғамбарлардың алдында сендердің көптіктеріңді мақтан тұтатын 

боламын!», - дейтін”. Ахмад 3/158, Ибн Хиббан 4028, Са’ид ибн Мансур 490. Хафиз 

әл-Хайсами және шейх әл-Әлбани сахихтығын растаған. Қз.: «Мәжма’у-ззауаид» 

4/258, «Ируа әл-ғалил» 1784. 

Әнас сондай-ақ былай деді: “Бірде Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) бізге келгенінде, менің анам одан мен үшін Аллаһқа дұға етіп сұрауын 

өтінді. Әрі ол мен үшін барлық игіліктерді сұрап дұға етті де, дұғасының соңында: «Я, 

Аллаһ, оның дүниесі мен балаларын көбейте гөр, әрі осыда оған береке бере гөр!», 

- деді”. Және Әнас: «Аллаһтың атымен ант етемін, менің мал-мүлкім де көп, әрі 

ақиқатында, бүгінгі күні менің балаларым мен немерелерімнің саны жүзге жуық!», - 

деді. Муслим 2481. 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): “Бірде Даудтың 

ұлы, Суләйман пайғамбар (ол екеуіне Аллаһтың сәлемі болсын): «Бүгін түнде 

тоқсан тоғыз әйелдерімді айналып өтемін деп ант етемін, әрі олардың 

әрқайсысы маған Аллаһтың жолында шайқасатын ұл сыйлайды», - деді”. Әл-

Бухари 3424, 6639, Муслим 1654. 

Әрі Аллаһтан игі ұрпақ сұрау елшілердің Сүннеті болып табылады. Аллаһ 

Тағала Ибраһим пайғамбардың (оған Аллаһтың сәлемі болсын) Оған былай деп 

дұға етіп сұрағанын хабарлайды: «Раббым, маған ізгілерден болған ұрпақ 

сыйлай гөр!» («әс-Саффат» сүресі, 100-аят). 

Сондай-ақ Аллаһ Тағала Өзінің Пайғамбары Зәкария (оған Аллаһтың сәлемі 

болсын) Оған мынадай дұғамен жалбарынғанын хабарлайды: “Сол арада 

Зәкария Раббысына жалбарынды: «Раббым! Маған қасыңнан игі ұрпақ бер. 

Шәксіз, Сен тілекті Естушісің», - деді” («Әли Имран» сүресі, 38-аят). 

Сол себепті имам әл-Қуртуби: «Аллаһтан бала сұрау елшілер мен салиқалылардың 

Сүннеті болып табылады», - деді. Қз.: «Тафсир әл-Қуртуби» 4/72. 

Сондай-ақ Аллаһ Тағала салиқалы мүминдердің сипаттарын суреттеп, былай 

деді: “Олар: «Раббымыз! Бізге жұбайларымыздан, ұрпақтарымыздан 

көзайымдық бер. Сондай-ақ бізді тақуаларға үлгі ет», - дейді” («әл-Фурқан» 

сүресі, 74-аят). 

Осының барлығы Исламда ұрпақтың маңыздылығына нұсқайды, әрі бұл өзіне 

көптеген пайдаларды қамтиды, соның ішінде мұсылман үмметінің көбеюуі де.  

Алайда мұсылмандар арасында шайтанға алданғанып, балалардың ризық-

несібесі соларға тәуелді деп тұжырымдап, осы себепті ұрпақ көбейтуден 
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сақтанатындары да бар, олар біреуден, ары кетсе – екеуден артық бала көбейткісі 

келмейді. Ал Аллаһ Тағала былай деді емес пе: «Кедейшіліктен қорқып, 

баларыңды өлтірмеңдер. Біз оларды да, сендерді де ризықпен қамтамасыз 

етеміз. Расында, оларды өлтіру зор қателік» («әл-Исра» сүресі, 31-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді: «Сендердің несібелерің әрі уәде етілген 

нәрселер көкте. Көк пен жердің Раббысына серт. Шүбәсіз, бұл сендердің 

сөйлеу қабілетіне ие екендерің сияқты ақиқат» («әз-Зәрият» сүресі, 22-23 

аяттар). 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деді: 

«Ақиқатында, бірде-бір жан өз ризық-несібесін толық алмайынша, өлмейді!» 

Ибн Мәжаһ 2144, Ибн Хиббан 3239, әл-Хаким 2/14. Хадис сахих. Қз.: «Сахих әл-

жәми’» 7323. 

Иман келтірген мұсылмандар үшін әйелдері мен балаларының өз ризық-

несібесі бар екеніне, әрі ешкім өз несібесінен ешкімді қоректендірмейтініне 

көздері жетулері үшін тағы не керек? Имам әл-Мунауи былай деді: «Ақиқатында, 

адамның ризығының молдығы оның отбасы мүшелері мен балаларының санымен 

теңесетін болады, әрі көмек те қажетті қорекке сәйкес жіберіледі. Ал кім жай ғана өз 

мұқтаждығы мен құмарын қанағаттандыру үшін ғана емес, ақырет өмірімен 

байланысты ниетпен, үмметтің санын көбейтуді тілеп үйленсе, Аллаһ оған күтпеген 

жерінен ризық жібереді». Қз.: «Фәйдул-Қадир» 3/241. 

Адамдар арасында көпбалалылықтың айыпталатынына нұсқайтын кейбір 

хадистер таралуда, алайда олардың барлығы жалған болып табылады, мысалы, 

мынандай хадис: «Көпбалалы адам ешқашан бақытты болмайды». Имам әл-Қайим 

былай деген: «Балалардың дүниеге келуін айыптайтын хадистер біріншісінен 

соңғысына дейін жалған болып табылады!» Қз.: «әл-Манар әл-муниф» 109. 

Сірә, кейбір сопылар осындай хадистердің әлдебіреулеріне сүйене отырып, 

бала сүю тілегін айыпталады деп есептеген болса керек. Имам әл-Қуртуби 

балалардың маңыздылығы жайындағы аяттар мен хадистерді айтып өтіп: “Осыда: 

«Кім бала сүюді қаласа – сол ақымақ», - дейтін кейбір надан-сопыларға қарсы дәлел бар. 

Ал осындай адам, шын мәнісінде, өзі – ештеңе ұқпайтын ақымақ екенін білмейді емес 

пе!”, - деді. Қз.: «Тафсир әл-Қуртуби» 4/73. 

Имам әл-Мауарди былай деді: «Адам балалы болуда, егер Аллаһ оған оны нәсіп 

етсе, оның тек Бір Аллаһқа ғана құлшылық ететініндей, жаратылғандарға үгіт-

насихат айтатындай, ақиқатты орнататындай, турашылдықты қолдайтынындай 

әрі адамдар мен елді-мекендерге пайда әкелетіндей болуына ниет етуі керек». Қз.: 

«Насыха әл-мулюк» 166. 

 

Балала өсірудің артықшылықтары туралы 
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Аллаһ Тағала былай деді: «Мал-мүлік пен балалар – дүние тіршілігінің 

сәні» («әл-Кәһф» сүресі, 46-аят). 

Балалар ата-ана үшін көз қуанышы болып табылатындығына, әрі олар ата-

аналар үшін бұл дүниеде қуаныш, қолғабыс, ұрпақтың жалғасуы т.с.с. пайдалар 

келтіретініне еш күмән жоқ. Сондай-ақ олар, тым болмағанда, бүкіл ислам 

үмметіне саны жағынан көбеюмен пайдасын келтіреді, ал бұл оның күш-

қуатының құрамдас бөлігі болып табылады. 

Бірақ балалардың ата-аналарына бұдан да артық пайдасы - олар ақырет 

өмірмен байланысты көптеген сый-сауаптар мен пайдалардың бастауы болып 

табылатынында. Имам әл-Қуртуби былай деді: «Егер бала осы сипаттармен 

(салиқалылығымен) сипатталғандардың қатарынан болса, онда ол ата-анасына бұл 

дүниеде де, ақыретте де пайдасын тигізеді». Қз.: «Тафсир әл-Қуртуби” 11/80. 

 

Жүктіліктің артықшылықтары туралы 

Айшадан (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Ақиқатында, әйелдің 

берекелілігінің қатарынан – бұл некеге жеңіл сөз байласу, кішігірім неке сыйы 

(махр), әрі оның жатырының жеңілдігі». Осы хадисті жеткізген ‘Уруа: «Мен өз 

тұрғымнан айтатын болсам, әйелдің ең бірінші қасіретінің қатарынан – бұл үлкен 

неке сыйлығын талап етуі!», - деді. Ахмад 6/77, Ибн Хиббан 4095, әл-Хаким 2/197. 

Сахихтығын имам әл-Хаким, әз-Зәһаби, хафиз әл-‘Ирақи және шейх әл-Әлбани 

растаған. Қз.: “Ируа әл-ғалил” 6/350 және «Сахих әл-жәми’» 2235. 

 «Оның жатырының жеңілдігі» сөздерінің астарында жедел жүктілік туралы 

әрі ұрпақтың көптігі туралы сөз болып отыр. 

Абу Узайна әс-Садфидің (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ 

Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқандығы 

хабарланады: «Сендердің әйелдеріңнің ең жақсылары – бұл (ерін) жақсы 

көретіндері, жиі (бала) туатындары, бойсұнғыш әрі күйеулерімен келісетіндері. 

Ал сендердің әйелдеріңнің ең жамандары – бұл өз сұлулығын жарияға 

көрсетушілері әрі тәкаппарлары. Олар – ақ дақтары бар қарғаларға 

ұқсайтындарынан басқасы, Жәннатқа кірмейтін екіжүзділер», - деді. Әл-

Бәйһақи 7/82. Хадис сахих (сенімді). Қз.: «Сахих әл-жәми’» 3330. 

Әнастың, Ибн Аббастың және Қағб ибн Ужраның сөздерімен (Аллаһ оларға 

разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай 

деп айтқанын хабарланады: “Жәннаттың тұрғындарының қатарынан болған 

еркектерің туралы хабарлайын ба? Пайғамбар Жәннатта, Абу Бакр әс-Сыддық 

Жәннатта, шахид Жәннатта, сәби болып өлген Жәннатта, әрі сондай-ақ елді-
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мекеннің шетіндегі өз бауырын тек Аллаһ үшін зиярат етуші адам Жәннатта. 

Әрі сендердің Жәнннаттағы әйелдерің туралы айтайын ба? Бұл әрбір (ерін) 

жақсы көретін, (бала) туғыш әрі егер күйеуі онымен дұрыс емес бірдеңе істеп 

қойса, немесе ол оны (керісінше) ренжітіп қойса, оның (күйеуінің) қолынан алып: 

«Сен маған разы болмағаншыңша ұйықтамаймын»,  - деп айтатын әйел”. Әт-

Табарани “әл-Кәбир” 14/307, Тамам “әл-Фауаидта” 1/202, Абу Ну’айм “әл-

Хилияда” 4/303. Хадистің сахихтығын хафиз ‘Абдул-Хакқ әл-Ишбили, хафиз әд-

Думьяты, шейх әл-Әлбани растаған. Қз.: “Әл-Әхкам әс-суғра” 633, “әл-Матжуру-

ррабих” 314, “әс-Силсилә әс-сахиха” 287, 3380. 

Жәбир ибн ‘Атиқтың сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Аллаһ жолында соғыста қайтыс 

болғандардан бөлек, шәһидтік жеті түрлі болады: обадан қайтыс болған – 

шәхид; тұншығып өлген – шәхид; өкпе қабынуынан қайтыс болған – шәхид, іш 

ауруынан қайтыс болған - шәхид; отта (өрттеніп) қайтыс болған – шәхид; 

қирандылардың астына қалып өлген – шәхид; әрі жүктілігі себепті қайтыс 

болған әйел – шәхид». Мәлик 554, Ахмад 5/446, Абу Дауд 3111, Ибн Мәжаһ 2803, 

Ибн Хиббан 3189. Имам Ибн ‘Абдул-Барр, Ибн Хазм, ‘Абдул-Хакқ әл-Ишбили, әл-

Мунзири, Ибн Хәжар, шейх әл-Әлбани хадистің сахихтығын растаған. Қз.: «әл-

Мухалля» 11/108, «әл-Истизкар» 2/591, «әт-Тамхид» 19/202, «Базл әл-ма’ун» 104, 

«әл-Әхкам әс-суғра» 481, «әт-Тарғиб уәт-тархиб» 2/291. 

 

Бала ата-анасы үшін дұға ететін болады 

Аллаһ Тағала былай деді: “Ол екеуіне кішірейіп мәрхамет құшағын жай да: 

«Раббым! Ол екеуі мені кішкентайда тәрбиелегендей Сен де оларды 

мәрхаметіңе бөлей көр!», - де” («әл-Исра» сүресі, 24-аят). 

Абу Хурайраның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай дегені жеткізіледі: «Адам қайтыс 

болғанда, оның үшеуден басқа барлық амалдары тоқтайды: үздіксіз жалғасатын 

садақа; немесе басқалар пайдалана алатын білім; немесе Аллаһқа ол үшін дұға 

етіп сұрайтын салиқалы перзент». Муслим 1631.  

Шейх Ибн Усаймин «Аллаһқа ол үшін дұға етіп сұрайтын салиқалы перзент» 

деген сөздері туралы былай деді: «Баланың салиқалылығы ерекше айтылып өтілуінің 

себебі салиқалы емес (бала) тіпті өзіне қам жасамайды, сол себепті оның өз әкесіне, 

немесе шешесіне де келіп-кетер шаруасы болмайды. Бұл хадисте адам өзінің баласына, 

ол оған осы дүниеде де, өлімнен кейін де жақсылық тигізуі үшін, салиқалы тәрбие 

беруінің ерекше маңыздылығына нұсқалуда. Сондай-ақ Пайғамбардың (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) бұл сөздерінде (адамның) өз әкесі немесе басқа туысқандары 

үшін дұға етуі, әлдебір құлшылықты жасап, соңынан соның сауабын өліге 
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бағыштағаннан көрі жақсырақ екеніне нұсқау бар». Қз.: «Фатауа Нурун ‘аля әд-дарб» 

10/111. 

Сондай-ақ Абу Хурайраның сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) былай дегені жеткізіледі: «Ақиқатында, мүмин адамға 

өлімінен кейін пайда келтіретін істердің қатарынан: оқыған әрі таратқан 

білімі; өзінен кейін артында қалдырған салиқалы ұлы (перзенті); мұра етіп 

қалдырған Құран; ол көтерген мешіт; жолаушылар үшін соққан үйі; ол жүргізген 

өзен арнасы; әрі есен-сау кезінде өз дүниесінен бөліп беріп, өлімінен кейін оған 

пайда келтіретін садақасы». Ибн Мәжаһ 242, Ибн Хузәйма 2490, әл-Бәйһақи 3447. 

Имам Ибн әл-Мунзир, хафиз әл-Мунзири, имам әл-‘Ажлюни және шейх әл-

Әлбани хадистің иснадын жақсы деп атады. Қз.: «Кашф әл-хафа» 2/409, «Хашия 

‘алә Ибн Мәжаһ» 1/158, «Сахих әт-тарғиб» 275. 

 ‘Амр ибн Динар былай деп баяндайтын: “Хафса [Пайғамбардың (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын әйелі) (Аллаһ оған разы болсын)] (бауыры) Ибн Умардың 

үйленгісі келмейтінін біліп қойғанда, оған: «Үйлен! (Өйткені) егер саған бала туып 

берсе, ол сен қайтыс болғаннан кейін өмір сүреді, әрі сен үшін дұға ететін болады!», - 

деді”. Әл-Бәйһақи 7/79. Иснады сахих (сенімді). 

Ата-анасы үшін баланың дұға етуінің пайдасы қандай екеніне қатысты айтар 

болсақ, бұған Абу Хурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) тағы да жеткізілетін 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқандығы 

хабарланатын мына хадисі нұсқайды: “Ақиқатында, Жәннатта мұсылманның 

дәрежесін көтереді, әрі ол: «Бұл не үшін маған (беріліп жатыр)?», - деп сұрайды, 

(ал) оған: «Сенің балаң сен үшін жарылғау тілеп дұға ететін», - деп жауап 

береді”. Ахмад 2/509, Ибн Мәжаһ 3660, әл-Бәйһақи 7/78. Имам әд-Дыя әл-

Мақдиси, әл-Бусыри, әс-Суюты және әл-Әлбани хадистің сахихтығын растаған. 

 

Өзінің мұқтаждығына қарамастан, салиқалы болған көпбалалы адам 

Жәннатқа кіреді 

‘Ийәд Ибн Химар (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Мен 

Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқанын 

естігенмін: «Үш (адам) Жәннаттың тұрғындары болады: әділетті әрі қаражат 

жұмсаушы, өзіне қолғабыс көрсетілген елбилеуші; жүрегі әрбір туысқанына әрі 

әрбір мұсылманға қатысты жұмсақтық танытатын мейірімді адам; әрі 

балаларының (көптігі) ауырлығын көтерген ұстамдылық тианытатын сыпайы 

адам»”. Муслим 2865.  

Бұл хадисте балалары болғанына әрі мұқтаждық сезінетініне қарамастан, 

тыйым салынған (харам) нәрселерден тосылуға тырысатын адам туралы сөз болып 

отыр. Қз.: «Миннатул-мун’им» 4/334. 
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Аллаһ өзінің балаларына қамқорлық көрсетушілерге Жәннаты сый етіп 

тағайындады 

Айша (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Бірде маған бір кедей 

әйел қолындағы екі қызымен келді де, мен оған үш құрма бердім, ол қыздардың 

әрқайсысына бір-бірден құрма берді де, ал үшіншісін аузына жейін деп тосты. Алайда 

қыздар одан қайтадан тамақ сұрай бастады да, сонда ол осы құрманы да оларға өзара 

бөліп берді. Оның іс-әрекеті мені тәнті қалдырып, мен бұл туралы Аллаһ Елшісіне 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) айтып бердім, ол: «Ақиқатында, Аллаһ осы 

үшін оған Жәннатты парыз етті!», - деп айтты”. Муслим 2630. 

Имам Ибн Бәттал осы хадистің пайдаларын атап өтіп, былай деді: «Осыда 

өзіңнің игі іс-амалдарың туралы, егер мұның себебі өз-өзіңді мақтау әрі жақсы ісіңмен 

(міндетсініп, біреуді) жазғыру болмаса, айтуға рұқсат етілетіндігіне нұсқау бар». Қз.: 

«Шарх Сахих әл-Бухари» 3/416. 

 

Қыздарына қамқор болған адамның артықшылығы туралы 

Аллаһ Тағала исламға дейінгі көпқұдайшылдарды сөгіп, былай деді: «Егер, 

олардың біреуі қызбен сүйіншіленсе (әйелінің қыз тапқанын естісе), оны 

ашу қысып, беті қап-қара бола бастайды. Өзіне берілген жаман хабардың 

салдарынан елден жасырынады. Қорлыққа шыдап баланы алып қалу немесе 

топыраққа көміп тастау керек пе? Ақиқатында, олардың үкімдері нендей 

жаман!» («ән-Нәхл» сүресі, 58-59 аяттар). 

Әрі Аллаһ Тағала барлық адамзатқа осы қыз балаларға қатысты көпқұдайшыл 

(надан) көзқарастарды жойған Өзінің Елшісін (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) жіберді!  

Айшаның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқандығы хабарланады: «Менің 

үмметімнің қатарынан кімнің үш қызы немесе үш қарындасы болып, ол оларға 

қамқорлық көрсетіп отырған болса, олар сол (адам) үшін міндетті түрде 

Оттан тосқауыл болады». Әл-Бәйһақи «Шу’аб әл-иман» 7/469. Хадис сахих. Қз.: 

«Сахих әл-жәми’» 5372. 

Әнастың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай дегені хабарланады: “«Екі қызына 

олар бой жеткендеріне дейін қамқор болған адам Қиямет Күні менімен мына 

екеуі сияқты жақын болады», - деп, өзінің екі саусағын өзара қосты”. Муслим 2631. 

Ибн Бәттал былай деді: «Осы хадисті естіген адамға Пайғамбардың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Жәннаттағы жолдасы болуы үшін, соған сәйкес 
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амал етуі керек. Себебі ақырет өмірінде осыдан артық дәреже жоқ!» Қз.: «Фатх әл-

Бари» 10/536. 

Абу Хурайраның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерімен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай дегені хабарланады: «Кімнің үш қызы 

болса, әрі ол солардың қуанышында да, қиындығында да оларға қамқоршылық 

көрсетуде сабырлық танытқан болса, Аллаһ соны соларға деген мейірімі себепті 

Жәннатқа кіргізеді». Адамдардың бірі: «Уа, Аллаһтың Елшісі, ал егер оның екі 

қызы болған болса ше?», - деп сұрады. Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын): «Тіпті егер екі қызы болса да», - деп жауап берді. Әлгі (адам) 

қайта: «Ал егер бір қыз болса ше?», - деп сұрады. Ол: «Тіпті біреу (болса да)», - 

деді. Ахмад 2/335, әл-Хаким 4/176. Хафиз әл-Хайсами хадистің иснадын хасан 

(жақсы), ал шейх Ахмад Шакир сахих (сенімді) деді. Қз. «Мәжма’у-ззауаид» 8/157, 

«Тахриж әл-Муснад» 8406. 

Хафиз Ибн Хәжар: «Хадистердің айқын мағынасы адам аталған сый-сауаптарды 

егер қыздары тұрмысқа шығып немесе басқа себептермен оған мұқтаж болуын 

қойғанша бағып әрі қамқорлығын тұрақты түрде жасаған жағдайда алатынына 

нұсқайды» Қз.: «Фатхул-Бари» 10/528. 

Имам ән-Нәуауи: «Адамдар (көб жағдайда) қыз балалардың болғанын қаламайды, 

осы себепті Шариғат осыған қатысты (қатаң) сөгіспен әрі өз қыздарына қамқорлық 

көрсетіп оларға қатысты сабыр танытуда өз нәпсісімен күрескен адамға сый-сауаптар 

уәде ете отырып, қыздарға қамқор болуға, әрі оларды (көпқұдайшылдар сияқты) 

өлтірмеуге ынталандырумен түсірілді». Қз.: «әл-Минхаж» 16/178. 

 

Қаражат тауып, өзінің отбасына әрі балаларына жұмсайтын адамның 

артықшылықтары туралы 

Саубан (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын): «Ең жақсы динар – адамның өз жанұясына жұмсағаны; адамның 

Аллаһ жолында пайдаланатын өз мініс жануарына жұмсағаны; әрі адамның 

Аллаһ жолындағы достарына жұмсаған динары», - деп айтқанын баяндайтын. 

Осы хадистің жеткізушісі Абу Қиләба былай деді: «Пайғамбар (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) отбасыны атап айтумен бастады. Өзінің кішкентай 

балаларының мұқтаждықтарын қамтамасыз ететін әрі оларды адамдардан сұрау 

қажеттілігінен құтқарып, оларға қаражат жұмсайтын адамнан артық қандай адам 

көп сый-сауапқа кенелуі мүмкін?!» Муслим 994.  

Кағб ибн Ужра (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Бірде Аллаһ 

Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) өз сахабаларының ортасында 

отырғанда, олар үйінен нәпақа табу үшін таңертең шыққан жігерлі әрі күш-қайратты 

жас кісіні көріп: «О, егер ол өз жастығы мен күш-қуатын Аллаһ Тағаланың жолында 
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жұмсағанында ғой!», - деді. Бұған Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 

«Егер ол өзінің сәби балаларына нәпақа табу үшін шыққан болса, онда ол 

Аллаһтың жолында, егер ол өзінің қартайған ата-анасына нәпақа табу үшін  

шыққан болса, онда ол Аллаһ жолында, егер ол өз-өзіне нәпақа табу үшін 

шыққан болса, ол Аллаһ жолында. Ал егер рия (көзбояушылық) үшін әрі мақтану 

үшін шыққан болса, онда ол шайттанның жолында», - деді”. Әт-Табарани “әл-

Кабирде” 19/129 және “әл-Әусатта” 6835. Хафиз әл-Мунзири және хафиз әл-

Хайсами хадистің барлық жеткізушілері «әс-Сахихтың» жеткізушілері болып 

табылатындығын айтты, ал шейх әл-Әлбани бұл хадисті сахих деп атаған. Қз.: 

«Сахих әл-жәми’» 1428, «Сахих әт-тарғиб» 1692. 

Имам әл-Мунауи «демек, ол Аллаһ жолында» деген сөздер туралы: «Ол өзінің 

осы жолында сый-сауаптар алады, себебі оның шығуы Аллаһ жолына, яғни жихадқа 

шыққаны секілді», - деді. Қз.: «Фәйдул-Қадир» 2669. 

СүбханАллаһ, Аллаһтың жомарттығы нендей шексіз! Қаншалықты жиі 

жағдайда мұсылман адам өз отбасына (қаражат) жаратып жүріп, бұл шашылуы 

садақаның ең жақсы түрлерінің бірі екеніне ой жүгіртпестен, бұған ауыр жүк 

секілді әрі қайырымсыз тірлік сияқты қарайды емес пе!  

 

Кішкентай балалары қайтыс болған адамның сый-сауабы туралы 

Баланың өлімі – бұл кез-келген ата-ана үшін осы дүниенің өте үлкен сынағы 

мен қайғысы екеніне ешбір күмән жоқ. Әрі әрбір ата-ана өз балаларының 

қолынан жерленгісі келеді, әрі олардың қайғысын жұтқылары келмейді. Бірақтан 

әр нәрсенің өз уақытысын шектеген Аса Дана Аллаһтың сынағы мен орнатқан 

үкімі осындай, Ол былай деді: «Әрбір жан иесі өлімді татады. Сосын Біз жаққа 

қайтарылады» («әл-‘Анкабут» сүресі, 57-аят). 

Ол сондай-ақ былай деді:  

“Біз міндетті түрде сендерді қорқудан, аштықтан және мал-мүлікті, адамдар 

мен жемістерді жоғалтудан болған әлдебір нәрселермен сынаймыз. Ендеше, 

сабырлыларды сүйіншіле. Олар бастарына бақытсыздық түскенде: «Расында, 

біз Аллаһқа тәнбіз, әрі Оған қайта ораламыз», - дейді. Олар Раббысының 

салауаты мен мархаметіне ие болады. Олар - тура жолға ілесушілер” («әл- 

Бақара» сүресі, 155-157 аяттар). 

Алайда Аллаһ Тағала өзінің жоғалтқанына сабырлық танытатын адамдарға 

олардың қайғы-мұңдарын жеңілдету үшін үлкен сый-сауаптар әзірледі. Қурра әл-

Музани (Аллаһ оған разы болсы) былай деп баяндайтын: “Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) отыра жайғасқан кезде, әрқашан онымен бірге оның 

сахабаларының бір тобы отыратын. Олардың арасында әрдайым артынан жүретін, әрі 

осы жиналыстарда өзінің алдына отырғызатын кішкентай ұлы болған бір кісі болатын. 

Бірде Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) одан: «Бұл баланы жақсы 
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көресің бе», - деді. Әлгі (адам): «Әрине, уа, Аллаһтың Елшісі! Аллаһ сізді де мен оны 

сүйетіндей сүйсін», - деді. Уақыт өтіп, әлгі бала қайтыс болады да, бұл адам осындай 

жиналыстарға баласының қайғысы себепті келіп-отыруды қояды. Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оның көрінбей кеткенін байқап: «Мен әлгі кісіні 

неліктен көрмей жүрмін?», - деп сұрады. Олар: «Уа, Аллаһтың Елшісі, сіз оның 

жанында көрген ұлы қайтыс болды», - деп жауап береді. Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) оны кезіктіргенде, одан ұлы жайлы сұрайды, ал әлгі кісі 

ұлының қайтыс болғанын хабарлайды. Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) оған көңіл айтып, сосын: «Айтшы, сен үшін қайсысы сүйіктірек болар еді: 

сенің ұлыңның өмір бойы қасыңда болып өткені ме, әлде ертең сен Жәннаттың 

есіктерінің алдына жақындап келгеніңде, оның сені (осыда) озғанын және оның 

қақпаларын саған ашып жатқанын көру ме?», - деп сұрайды. Әлгі адам: «Уа, 

Аллаһтың пайғамбары, әрине, мені озып түскенін әрі маған Жәннаттың қақпаларын 

ашатыны маған сүйіктірек!», - деп жауап берді. Бұған Пайғамбар (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын): «Саған осы болады», - деді. Сонда ансарлар қатарынан 

болған бір адам: «Уа, Аллаһтың Елшісі, Аллаһ мені сіз үшін құрбан етсін! Бұл тек ол 

үшін ғана ма, әлде барлығымыз үшін ба?», - деді. Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын): «Керісінше, барлығың үшін», - деді”. Ахмад 5/35, Ән-Нәсаи 2088, әл-

Хаким 1/384. Хадистің сахихтығын имам ән-Науауи, имам әш-Шәукани, шейх әл-

Әлбани растады. Қз.: «әл-Хуләса» 1/1045, «Тухфату-ззакирин» 368, «Сахих әт-

тарғиб» 2007. 

Әнастың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай дегені жеткізіледі: «Мұсылмандардан 

кімде-кімнің кәмелетке жетпеген үш перзенті қайтыс болған болса, Аллаһ 

міндетті түрде соларға деген Өз мейірімімен оны Жәннатқа кіргізеді». Әл-

Бухари 1248, 1381, Муслим 2632. 

Абу Умаманың, Абу Сәлманың әрі Саубанның (Аллаһ оларға разы болсын) 

сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп 

айтқаны жеткізіледі: “Таңғаларлық! Таңғаларлық! (Қиямет Күні) Таразыда мына 

бес нәрседен ауыр не болуы мүмкін: «Лә иләһа иллә-Ллаһ»; «Субхана-Ллаһ»; 

«Әлхамдули-Лләһ»; «Аллаһу Әкбар» сөздері; сондай-ақ мұсылманның сол үшін 

сабыр танытатын әрі (Аллаһ тарапынан) сый-сауаптарға үміт ететін 

қайтыс болған салиқалы ұлы”. Ахмад 5/235, 365, ән-Насаи “әс-Сунан әл-кубрада” 

6/50, әл-Баззар 3072, Ибн Хиббан 3/114. Имам әл-Баззар және шейх әл-Әлбани 

хадистің сенімділігін (сахихтығын) растаған. Қз.: «Кашф әл-астар» 4/9, «әс-Силсилә 

әс-сахиха» 1204 «Сахих әл-жәми’» 2817. 

Әрі тіпті түсіктің өзінің зор артықшылығы бар. Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын): «Жаным Қолында болған (Аллаһтың) атымен ант 



18 

 

етемін, ақиқатында, түсік егер анасы төзіп, сый-сауапқа үміт еткен болса, 

кіндігінен алып анасын Жәннатқа кіргізеді!» Ахмад 5/241, Ибн Мәжаһ 1609, әт-

Табарани 20/145. Хадис хасан (жақсы). Қз.: «Сахих әл-жәми’» 7064. 

Айта кететін жайт, Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

қайтыс болып кеткен сәбилерге қатысты: «Мүминдердің балалары жәннаттық 

таулардың бірінде жүруде, әрі оларды Ибраһим мен (оның әйелі) Сара күтіп-

қарауда, әрі Қиямет Күні оларды өз ата-аналарына қайтарады», - деді. Абу 

Ну’айм “Ахбар Асбаханда” 2/263, әл-Бәйһақи “әл-Қада уәл-қадарда” 634. Хадис 

сахих (сенімді). Қз.: «Сахих әл-жәми’» 1023. 

Көріп-білмеген сабырлық танытқан ұлы сахаба-әйел біз үшін қандай керемет 

үлгі болып отыр:  

Әнас (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Абу Талха мен Умм 

Суләймнің ұлы болатұғын, ол Абу Тәлха үйде жоқ кезінде жан тапсырады. Сонда Умм 

Суләйм оны үйдің артына жерлейді де, өз туыстарына: «Абу Талхаға мен өзім оған ұлы 

туралы естірпейімше, айтып қоймаңдар», - дейді. Ол қайтып оралғанда, ол оған кешкі 

асын береді. Ол жеп-ішіп болады, сосын (Умм Суляйм) ол үшін бұрын-соңды 

сәнденбегендей әрленіп-сәнденеді де, ол онымен жақындасады. Ал Умм Суләйм оның тоқ 

әрі қанағаттандырылғанына көзі жеткенде былай дейді: «Уа, Абу Талха, айтшы маған, 

егер адамдар бір отбасыға қарыз берсе, сосын (қарызды) қайтаруды талап етсе, олар 

бұдан бас тартуы керек пе?» Ол: «Жоқ», - деді.  Ол (Умм Суләйм): «Ендеше, сабыр ет 

әрі Аллаһтың сый-сауабына үміт ет, себебі Ол Өзі берген ұлын бізден қайтып алды», - 

деді: Ол ашуланып: «Сонда сен ұлым жайлы мен жүніп болған соң айтып 

отырмысың?!» - деді. Осыдан кейін ол Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) келіп, болған жағдай жайлы айтып береді, бұған Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын): «Осы түні сендер жақындастыңдар ма?», - деп сұрады. 

Абу Талха: «Иә», - деп жауап берді. Сонда Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын): «Аллаһ осы түндеріңді берекелі етсін!», - деді. Әрі кейіннен (Умм Суләйм) 

ұл босанады. Ол туылғанда, мен (Әнас) оны Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) алып бардым, ол нәрестеге АбдуЛлаһ деген есім берді де, оның аузына 

құрма шайнап салды”. Осы хадистің жеткізушісі Суфиян ибн ‘Уяйна былай деді: 

“Ансарлардың қатарынан бір адам (‘Абайя ибн Рифа’а) былай деді: «Мен осы 

АбдуЛлаһтың тоғыз баласын көрдім, олардың әрқайсысы Құранды жатқа білетіндерден 

болды»”. Әл-Бухари 1301, 5470, Муслим 2144.  

Хафиз Ибн Хәжар осы хадистің пайдаларын атап өтіп: «Аллаһ осы әйелдің 

шыншылдығы мен ықыластылығын көріп, оның ұрпағын реттеп-жөндеді. Әрі хадисте 

әлдененні жоғалтқан адамға Аллаһ мұны ең жақсысымен алмастыруы мүмкін 

екендігіне нұсқау бар», - деген. Қз.: «Фатхул-Бари» 4/59. 
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Мұсылман ата-анаға балаларының барлық жақсы амалдары бірден жазылып 

отырады ма? 

Бұл мәселеге қатысты ғалымдар келіспеушілікте болған. Олардың кейбіреулері 

баланың сый-сауаптары бірден ата-анасына да жазылып отырады, себебі олар 

оның дүниеге келуінің себебі болған болатын деген. Бұл адамдарға пайда әкелсін 

деп құрма ағашын отырғызған әрі одан желінген әрбір жеміс үшін сый-сауап 

алатын адамның жағдайындай.  

Алайда шейхул-Ислам Ибн Тәймия былай деді: «Пайғамбарға (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) өзінің амалдарының сый-сауаптарын бағыштау деген 

мұсылмандардың алғашқы ұрпақтарының әдеті болмаған, себебі бұл сый-сауаптар 

олардың бағыштауынсыз-ақ оған жазылып отырған, ал бұл өз кезегінде олардың жеке 

сый-сауаптарын еш кемітпейтін. Бірақ ата-аналар мұндай жағдайға ие емес, себебі 

олардың балалараның игі іс-амалдарының барлығы дерлік оларға да жазыла бермейді, 

алайда ата-ана өз баласының дұғасынан пайда алып отырады». Қз.: «Мәжму’ул-

фатауа» 1/191. 

Өзге пікірді ұстанушыларға қатысты айтар болсақ, олар дәлел ретінде 

Айшадан (Аллаһ оған разы болсын) жеткізілетін Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқан хадисіне сүйенген: «Адамның 

тапқанының ең жақсысы өзі жұмыс істеп тапқаны әрі, ақиқатында, бала оның 

тапқан нәрсесінің қатарынан». Ахмад 6/126, Абу Дауд 3528, әт-Тирмизи 1358, ән-

Нәсаи 4449, Ибн Мәжаһ 2137, әд-Дарими 2537. Имам Абу ‘Иса әт-Тирмизи, имам 

Абу Хатим, имам Абу Зур’а, хафиз аз-Зәһаби және шейх әл-Әлбани хадистің 

сахихтығын растаған. 

Шейх әл-Әлбани былай деді: «Баланың жасайтын игі амалдарынан оның ата-

анасына да дәл сондай сый-сауап жазылады, әрі баланың сый-сауабы бұдан кемімейді. 

Себебі бала - ата-ананың тапқаны әрі олар оның себебі болды емес пе!» Қз.: «Әхкам әл-

жинаиз» 216. 

Ғалымдардың үшінші тобы ата-ана баласының тапқан сый-сауаптарын тек егер 

олар өз баласының салиқалылығының себебі болған болса ғана алады деді. 

Жоғарыда айтып өтілген хадисте Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын): «Ақиқатында, мүминге өлімінен кейін пайда әкелетін 

амалдардың қатарынан...», - деді де, осыдан кейін осы амалдардың бәрін атап-

өтіп: «...Өзінен кейін қалдырған салиқалы ұлы», - деп қосты. Ибн Мәжаһ 242, Ибн 

Хузайма 2490, әл-Бәйһақи 3447. Имам Ибн әл-Мунзир, хафиз әл-Мунзири, имам 

әл-‘Ажлюни және шейх әл-Әлбани хадистің иснадын жақсы деп атады. Қз.: 

«Кашф әл-хафа» 2/409, «Хашия әс-Синди ‘алә Ибн Мәжаһ» 1/158, «Сахих әт-

тарғиб» 275. 
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Имам әс-Синди осы сөздерге қатысты: «Салиқалы перзент адамның іс-

амалдарының қатарына қосылды әрі жақсы үйретіп-тәрбиелеу де, себебі дәл ата-ана 

оның пайда болуының себебі еді, әрі ол оны тура жолға бағыттап отыруымен, оның 

салиқалылығының себебіне айналды», - деді. Қз.: «Хашия ‘алә Ибн Мәжаһ» 1/158. 

Айтылғандардың барлығы мұсылмандар үшін олардың балаларындағы ұлы 

артықшылықтарға нұсқайды әрі бұл артықшылықтар, Аллаһтың қалауымен, егер 

олар ықыласты ниетте болған болса, оларға тиісті болады. 

Ибн әл-Жәузи былай дейтін: «Бәлкім жыныстық қатынастан кейін имам әш-

Шәфиғи немесе Ахмад бин Ханбәл сияқты болатын бала пайда болуы мүмкін, ал бұл 

(ата-ана үшін) мың жылдар бойы (жасалатын) құлшылықтан қайырлы болмақ!» Қз.: 

«ән-Нәзаир» 185. 

Аллаһ Тағала оған сау-сәлемет перзент  берген адамға келер болсақ, ол Аллаһ 

Тағалаға осы ұлы нығмет үшін шүкірліктерін айтсын. Кәсир ибн ‘Убайд: 

“Айшаның (Аллаһ оған разы болсын) отбасында нәресте дүниеге келгенде, ол: «Ол ұл 

бала ма, әлде қыз ба?», - деп сұрамайтын, алайда: «Ол  кемістіксіз сау болып туылды 

ма?!», - деп сұрайтын. Егер оған «Иә», - деп жауап берсе, ол: «Әлемдердің Раббысы – 

Аллаһқа мақтау-мадақтар болсын!», - деп айтатын”. Әл-Бухари  “әл-Адаб әл-

муфрад” 1257. Шейх әл-Әлбани иснадын хасан (жақсы) деп атады. 

Ал енді кімге Аллаһ Тағала ауру бала берген болса, сабыр етіп, әрі Аллаһтың 

сыйынан үміт ете отырып, осы сынақты лайықты түрде көтерсін. Салих әд-Дахан 

былай дейтін: «Жәбир ибн Зәйдтің қыздары болатын, олардың бірі зағип еді. Әрі ешкім 

ешқашан оның оған өлім тілегенін естімепті, себебі (ол) оған қамқорлығы үшін сый-

сауаптарға үміт етті». Ибн Аби әд-Дунья “әл-‘Иялда” 105. 

 

Балалар болмаған жағдайда сабырлық таныту туралы 

 

Аллаһ Тағала сынақтарға салып, бала бермеген адамдар Аллаһтың 

тағдырының алдында сабырлық танытулары керек, себебі Аллаһ Тағала: «Көктер 

мен жердің иелігі Аллаһқа тән. Қалағанын жаратады. Кімге қаласа – қыздар, 

кімге қаласа – ұлдар береді. Немесе ұлдар мен қыздарды жұп-жұбымен 

береді. Сондай-ақ қалағанын бедеу қылады. Күдіксіз, Ол – Толық Білуші, Аса 

Күшті» («әш-Шура» сүресі, 49, 50 аяттар), - деген. 

Бұл үмметтің анағұрлым салиқалы адамдарының да балалары болмағанын 

білген жөн, мысалы, мүминдердің анасы Айшаның (Аллаһ оған разы болсын), ал 

одан қалса, тіпті кейбір пайғамбарлардың да. Имам әл-Бағауи: «Сондай-ақ 

қалағанын бедеу қылады», - сөздеріне қатысты: «Яхия және ‘Иса (оларға Аллаһтың 

сәлемі болсын) балалары болмағаны секілді», - деп айтты. Қз.: «Тафсир әл-Бағауи» 

7/200. 
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Аллаһ Тағала бала дарытпаған жандар күйзелмеулері керек, керісінше, 

Аллаһтың қалауымен, оларға ұрпақ нәсіп етілуінің себебіне айналуы мүмкін іс-

амалдар қолданулары қажет. Біріншіден, Аллаһ Тағалаға жалбарыну және Одан 

кешірім сұрау маңызды әрі қажетті болып табылады, өйткені тәубе – бұл пендеге 

ризық пен ұрпақ үлес етілуінің себептерінің бірі. Аллаһ Тағала Өзінің 

пайғамбары Нухтың (оған Аллаһтың сәлемі болсын) өз қауымына былай деп 

айтатытын хабарлаған: «Раббыларыңнан жарылқау тілеңдер. Өйткені Ол – 

Өте Жарылқаушы. Ол сендерге аспаннан мол-мол жаңбыр жібереді» («Нұх» 

сүресі, 10-12 аяттар). 

Хасан әл-Басриге бір адам келіп, жерінің өнімсіздігіне шағым айтып келгенде 

ол оған: «Аллаһтан кешірім сұра», - деді. Басқа біреу келіп, жоқшылыққа 

шағымдана бастағанда, ол оған: «Аллаһтан кешірім сұра», - деді. Басқа үшіншісі 

келіп, баласы жоқтығына шағым айта бастағанда, ол оған: «Аллаһтан кешірім 

сұра», - деді. Осыдан кейін ол Құранның келесі аяттарын оқып берді: 

«Раббыларыңнан жарылқау тілеңдер. Өйткені Ол – Өте Жарылқаушы. Ол 

сендерге аспаннан мол-мол жаңбыр жібереді. Әрі өздеріңді малдар, 

балалармен қамдайды. Және сендер үшін бақшалар жасап, өзендер ағызады» 

(«Нұх» сүресі, 10-12 аяттар). Қз.: «Фатхул-Бари» 11/98. 

Сондай-ақ Аллаһқа Ибраһим және Зәкария пайғамбарлардың (оларға 

Аллаһтың сәлемі болсын) дұғасымен жалбарынсын: 

 «Раббым, маған ізгілерден болған ұрпақ сыйлай гөр!» («әс-Саффат» сүресі, 

100-аят). 

ِّ(الصَّاِِلِيِِِّّمنِِِّّلَِِّّهب َِِّّرب ِّ)
«Раббым! Маған қасыңнан игі ұрпақ бер. Шәксіз, Сен тілекті Естушісің». 

деді. 

يعُِِِّّإنَّكِِّّطَي َبة ُِِّّذر يَّة ِِّّلَُّدن كِِِّّمنِِّلَِِّّهب َِِّّرب ِّ)  (الدَُّعاءَِّسَِ

Зәкария пайғамбар (Аллаһтың оған сәлемі болсын) сондай-а қмынадай 

дұғамен жалынатын: «Раббым! Мені жалғыз қойма. Сен ең жақсы мұрагерсің» 

(«әл-Әнбия» сүресі, 89-аят). 

ِّ(ال َوارِِثيَِِّّخي  رَِِّّوأَنتِِّّفَ ر دا َِِّّتَذر ِنَِِّّلَِِّّرب ِّ)
Екінші себепке келер болсақ, бұл дәрігер-мамандарға қаралу, себебі бұл да 

шариғат тарапынан жазылып-емделудің заңдастырылған себебі. Бірде Аллаһ 

Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) жарақаты болған адамды зиярат 

етеді де: «Оған осындай-да осындай тайпаның дәрігерін шақырыңдар», - деді. 

Оны шақырғанда, ол келіп: «Уа, Аллаһтың Елшісі, дәрі-дәрмек әлденені шешеді ме?!», 

- деді. Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) қарсы сыңаймен: 
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«Сүбхан-Аллаһ! Аллаһ жерге әлдеқандай ауруды оның шипасын қоса жасамай, 

жіберіп пе еді?!», - деп жауап берді. Ахмад 5/371. Хадис сахих. Қз.: «әс-Силсилә әс-

сахиха» 517. 

Сонымен, Аллаһтан жиі кешірім сұраңдар, Оған дұғалармен жалынып-сұрап 

әрі емделу үшін барлық рұқсат етілген себептерді қолданыңыздар. Әрі дәрігерлер 

«бедеулік» деп шешімін қойған, алайда одан кейін Аллаһ ерлі-зайыптыларға сәби 

нәсіп еткен жағдайлар нендей жиі болып тұруда? 

Ал егер Аллаһ әлдебіреуге, оның қолданған талпыныстарына қарамастан, бұл 

өмірде ұрпақ бермеген болса, күйзелмесін, әрі қалағанының барлығы орындалып-

болатын, сондай-ақ бала да (болатын) Жәннатқа лайық болу үшін, Аллаһтың 

салиқалы құлдары болып қалуға ұмтылуы қажет. Өйткені Абу Са’ид әл-Худридің 

(Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен, Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Егер мүмин Жәннатта бала 

сүюді қаласа, онда оның көтерілуі, туылуы әрі өсуі бір сағат ішінде 

қалағанындай орын алады»(3) Ахмад 9/3, Әт-Тирмизи 2563, Ибн Мәжаһ 4338, Ибн 
                                                 
(3) «Егер мүмин Жәннатта бала сүюді қаласа, онда оның көтерілуі, туылуы әрі өсуі бір сағат 

ішінде қалағанындай орын алады», - деген хадиске келер болсақ, әлдебіреу: “Ал оны 

имам әт-Тирмизи өзінің «әс-Сунан» жинағында осы хадисті келтіргеннен кейінгі 

айтқан келесі сөздерімен қалайша біріктіруге болады: «Ғалымдар бұл мәселеде 

келіспеушілікте болған. Кейбіреулер Жәннатта жыныстық қатынас болады да, алайда туылу 

болмайтынын айтқан, әрі бұл Таустан, Мужәхидтен әрі Ибраһим ән-Нәха’иден келдітіріледі. 

Мухаммад (әл-Бухари) былай деген: “Исхақ ибн Ибраһим бұл хадис жайында: «Егер мүмин Жәннатта 

бала сүюді қаласа, онда оның құрсақта көтеруі, туылуы әрі өсуі бір сағат ішінде қалағанындай 

орындалады. Алайда ол мұны қаламайды», - деген. Сондай-ақ Абу Разин әл-Уқайлиден Пайғамбардың 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Ақиқатында, Жәннаттың тұрғындарының балалары 

болмайды», - деп айтқандығын келтіреді”, - деп сұрақ қойса, оған Аллаһтың қалауымен, жауап 

келесідей болмақ: 

Имам әт-Тирмизи атап кеткен Абу Разин әл-Уқайлиден келтірген хадиске 

келер болсақ, онда шейх әл-Мубаракфури «әс-Сунанға» жазған өзінің 

түсіндірмесінде: “Мен бұл хадисті осындай мәтінмен келтірген әлдебіреуді таппадым. 

Алайда, Ахмад Абу Разин әл-Уқайлидің сөздерінен Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын): «Жәннатта салиқалы әйелдер салиқалы ерлерге арналады, 

олар бір-бірімен сендер осы дүниеде қалай ләззаттанған болсаңдар, олар солай 

ләззаттанады. Алайда олар тумайды», - деп айтқандығын жеткізген хадисі бар”, - 

деді. Қз.: «Тухфатул-ахуази» 6/435. 

Исхақтың: «Егер мүмин кісі Жәннатта бала сүйгісі келсе, онда оның көтеру 

мерзімі, туылуы әрі өсіп-үлкеюуі бір сағаттың ішінде қалағанындай орындалады. 

Алайда ол бұны қаламайды да», - деген сөздерге қатысты айтар болсақ, шейх әл-

Әлбани соңғы сөйлем туралы: «Исхақтың сөздері хадиске қатысы жоқ, сондай-ақ 
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бұған сахих (сенімді) Сүннеттен де еш дәлел келмеген. Әрі хадистің айқын мағынасы 

бұл сөздерді теріске шығарып тұр», - деді. Қз.: «Мишкат әл-масабих» 3/1571. 

Шейх әл-Мубәракфури айтып өткен хадиске келер болсақ, онда бұл – имам 

Ахмад «әл-Муснадта» әрі өзгелер де Абу Разин Ләқыт ибн ‘Амир әл-Уқайлидің 

сөздерінен келтіретін, Қиямет Күні, Тозақ пен Жәннат оқиғалары суреттелетін 

ұзақ хадис. Ғалымдар оның сахихтығы (сенімділігі) жөнінде келіспеушілікке 

түскен. Оны күшейткен әрі оның сахихтығын (сенімділігін) дәлелдеп жүргендердің 

қатарында имам Ибн әл-Қайим болған. 

Алайда мағынасы дұрыс болып табылатын қаншама хадистер бар, бірақтан 

иснады себепті имамдар оларды әлсіз әрі жалған санап кері қайтарып отырған! 

Сол себепті мұсылмандардың алғашқы ұрпақтары хадистің мағынасынан бұрын 

иснадына қараудың маңыздылығы туралы айтатын. Себебі егер хадисті мағынасы 

себепті қабылдап немесе кері қайтаратын болсақ, онда әлдебір мазхабтың 

ұстанымдарына сәйкес келетін көптеген сенімсіз хадистер қабылданып, сәйкес 

келмейтіндері кері қайтарылар еді. Осы себепті хадистану ғылымының имамы – 

Яхия ибн Са’ид әл-Қаттан: «Хадистің өзіне бірден қарамаңдар, алайда алдымен оның 

иснадына үңіліңдер. Әрі егер иснады сахих (сенімді) болса, қабылдаңдар да, ал керісінше 

жағдайда, егер иснады сахих болмаса, онда ол хадиспен алданып еліктемеңдер!», - деген. 

Әл-Хатыб “әл-Жәми’ ли ахләқ әр-рауи” 140, әз-Зәһаби “әс-Сиярда” 9/188. 

Ал әт-Тирмизи жеткізген Абу Разин әл-Уқайлидің талқыланып жатқан 

хадисіне келер болсақ, хафиз Ибн Кәсир ол туралы: «Өте сирек кездесетін хадис, ал 

осы хадистің кейбір мәтіндері тіпті өзіне кері қайтарылатын нәрселерді қамтиды», - 

деп айтқан. Қз.: «әл-Бидая уән-нихая» 5/72. 

Абдул-Қадир әл-Арнаут және Шу’айб әл-Арнаут Ибн әл-Қайимнің «Задул-

ма’ад» кітабына жазған зерттеуінде аталған хадис туралы: «Оның иснады Абдур-

Рахман ибн Айяш және Далхама ибн әл-Асуад атты жеткізушілердің  белгісіздігі 

себепті әлсіз болып табылады. Ақиқатында, өзінің әдеті бойынша беймәйлім адамдарды 

сенімді деп есептеген Ибн Хиббаннан басқа, ешкім оны сенімді деп атамаған. Әрі 

автордың (Ибн әл-Қайимнің), әрі өзгелердің ісі оғаш болып табылады. Қалайша олар бұл 

хадистің бойында бар кемшіліктерге қарамастан, оны сахих (сенімді) деп атай алды 

екен?!», - деді. Қз.: «Задул-мә’ад» 3/677. 

Сондай-ақ шейх Абдул-Қадр әл-Арнаут Ибн Кәсирдің «әл-Бидая уән-Нихая» 

кітабына жазған зерттеуінің бесінші томында осы хадис туралы: «Оның иснады 

әлсіз, себебі беймәлім жеткізушілерге лық толы, ал хадистің кейбір нұсқаларында автор 

(Ибн Кәсир) нұсқап көрсеткеніндей, тіптен кері қайтарылатын нәрселері бар», - деді. 

Қз.: «әл-Бидая уән-нихая» 5/68. 
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Хиббан 16/417. Хадистің сахихтығын подтвердили имам әт-Тирмизи, имам әд-Дыя 

әл-Мақдиси, имам Ибн әл-Қайим, шейх әл-Әлбани, шейх Муқбил ибн Хади және 

Шу’айб әл-Арнаут растаған. Қз.: «Хади әл-аруах» 213, «Сахих әл-джами’» 6649, «әс-

Сахих әл-Муснад» 387. 

Әрі бұл дүниеде күйеуі болмаған әйелдің Жәннатта өзі ұнатып-қалаған күйеуі 

болады, тура сол сияқты үйленбеген еркектің де кемінде екі әйелі болады. Абу 

Хурайра (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын): «Жәннатқа кіретін бірінші топ толған айлы түннің айы 

тәріздес болады, ал содан кейін олардың соңынан ілескендер кіреді, әрі олар 

аспандағы айқын жұлдыздардың өзіндей болады. Жәннатта олар кіші түзге де 

отырмайды, үлкен түзге де отырмайды, түкіріп-қақырмайды да, сіңбірмейді 

да, олардың тарақтары алтыннан болады, ал олардың шыққан терлері миск 

аңқитын болады, хош иіс түтінін шығаратын аспабында алоэ, игілікті ағаш, 

жанатын болады. Олардың әрқайсысында екі әйелден болады, олардың 

сұлулықтары себепті сүйек кемігі аяқтарының арасынан көрініп тұратын 

болады. Олардың арасында келіспеушілік те, өзара жеккөрушілік те болмайды, 

олардың жүректері бір жүрек болып соғады, әрі олар Аллаһты таңда да, кеште 

те мақтап-дәріптейтін болады. Өздерінің түр-әлпетімен олар арғы атасы 

                                                                                                                                                             

Дәл тура соны да Абдул-Қадир әл-Арнаут өзі тахқық жасаған «әл-Бидая» 

кітабының 17-томында да, Ибн Кәсир осы хадисті қайта еске салғанда, айтқан 

болатын. Қз.: «әл-Бидая уән-нихая» 17/197. 

Сондай-ақ шейх әл-Әлбани де бұл хадисті оның төрт белгісіз жеткізушілері 

себепті әлсіз деп атады. Қз.: «Тыхриж Китаб әс-Сунна» 524, 636. 

Бірақ тіпті аталмыш хадисті сахих деп есептегеннің өзінде де, сондай-ақ: «...Әрі 

олар үшін онда тап-таза жұбайлар да бар. Олар онда мәңгі қалады» («әл-

Бақара» сүресі, 25-аят), - деген аятқа мұсылмандардың алғашқы ұрпақтары 

тарапынан берілген тәпсірлерді ескеретін болсақ, әрі ол туралы Мужәхидтің: 

«Яғни етеккірден, кіші әрі үлкен дәреттен, қақырықтан, сілекейден, бөлінділерден әрі 

босанудан пәк», - деп айтқанын есепке алар болсақ, онда бұның талқыланып 

отырған, яғни егер мүмин Жәннатта бала сүюді қаласа, Аллаһ оған беретіндігі 

туралы хадиспен қарама-қайшылығы жоқ. Жәннатта туылу болмайды деген 

сөздер бұл тура осы дүниеде болғанындай болмайтынына нұсқайды, бұл өмірде 

қалыптасқанындай баланың туылуы жыныстық қатынастың нәтижелерінен келіп 

шығатынындай болмайды. Ал Ибн Кәсир «әл-Бидаяда» айтқанындай, бала сүюді 

қалаған мүминге Аллаһ Тағала оған оны береді. Әрі мұнда тұрған таңқаларлық 

ештеңе жоқ, себебі Аллаһ Тағала: «Оларға ... сондай-ақ онда көңілдері 

қызығатын, көздері куанатын нәрселер бар» («әз-Зухруф» сүресі, 71-аят), - деді 

емес пе! 
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Адам сияқты болады, әрі олардың бойы алпыс шынтаққа теңесетін болады. Әрі 

Жәннатта бойдақ болмайды», - деп айтқанын баяндаған. Муслим 

2834/14,15,16,17. 

Шейх Ибн Усаймин былай деді: «Егер әйелдің бұл дүниеде күйеуі болмаған болса, 

Аллаһ оны Жәннатта ұнатқан адамына тұрмысқа шығарады. Жәннаттың ләззаты 

тек еркектермен ғана шектелмейді, себебі ол ер кісілерге де, әйел кісілерге де (арналған). 

Әрі әйел адам үшін Жәннаттың ләззаттарының бірі – бұл күйеуі (болуы)». Тз.: 

«Фатауа Нурун ‘аля әд-дарб». 

 

Балалар алданыш әрі сынақ болып табылатындығы туралы 

 

Ислам кез-келген шектен шығушылыққа қарсы екенін түсінген жөн, әрі ол бізді 

ұрпақ көбейтуге ынталандыра отырып, мұсылман адам өзінің балалары жайлы 

қамқорлыққа басымен сүңгіп кетіп, Аллаһ Тағаланың алдындағы өзінің 

парыздарына немқұрайлы қарай бастайтындай, бұл біздің өміріміздің мән-

мағынасы болып кетуінен әрі ондағы ең басты мақсат болуынан сақтандырады. 

Аллаһ Тағала былай деді: «Шын мәнінде, малдарың, балаларың бір сынақ. 

Ал Аллаһтың алдында ұлы сый бар» («әт-Тағабун» сүресі 15-аят). 

Бурайда (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: «Бірде Аллаһтың 

Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) мінберде тұрып құтпа айтып 

жатқанында, сүрініп-шалынып келе жатқан әрі үстерінде қызыл жейделері болған 

(өзінің немерелері) әл-Хасан мен әл-Хусайн жақындап келеді. Пайғамбар (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын): “«Шын мәнінде, малдарың, балаларың бір сынақ. Ал 

Аллаһтың алдында ұлы сый бар», - деп айтқан Аллаһ хақты айтады. 

Ақиқатында мен мына жүріп әрі шалынысып келе жатқан балаларды көріп, 

шыдай алмадым да, өз сөздерімді бөліп, оларға қарай түстім”, - деді». Абу Дауд 

1109, әт-Тирмизи 3774, ән-Нәсаи 1412. Хадис сенімді (сахих). Қз.: «Сахих Сунан Аби 

Дауд» 1016. 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді: «Малдарың да, балаларың да сендерді 

жанымызға жақындастырмайды. Бірақ кім иман келтіріп, салиқалы іс істесе, 

міне, соларға істегендерінің салдарынан сан есе сыйлық бар. Сондай-ақ олар 

жоғары орындарда амандықта болады» («әс-Саба» сүресі, 37-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді: «Әй, мүминдер! Сендерді малдарың, 

балаларың Аллаһты еске алудан тоспасын. Әлдекім бұны істесе, міне, солар 

– зиян тартушылар» («әл-Мунафиқун» сүресі, 9-аят). 

Хафиз Ибн Рәжаб былай деді: “Балалардың көптігі жүректің олармен 

байлануының себебі болып табылады, ал бұл Аллаһқа  деген махаббат пен құлшылық 

етуден (көңілді) басқа жаққа аударуы мүмкін. Ал Аллаһ Тағала былай деді: «Әй, 
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мүминдер! Сендерді малдарың, балаларың Аллаһты еске алудан тоспасын. 

Әлдекім бұны істесе, міне, солар – зиян тартушылар». Абу Хазим былай деді: 

«Сені Аллаһтан басқа жаққа көңіл бұрғызған нәрсенің барлығы, мейлі ол мал-мүлік 

немесе балалар болсын, сен үшін бақытсыздыққа айналады»” Қз.: “Шарх хадис: «Инна 

ағбата аулияи»” 3. 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді: «Әй, мүминдер! Сөзсіз, әйелдеріңнен 

[және] балаларыңнан өздеріңе дұшпан болатындары да бар. Олардан 

сақсыныңдар. Егер оларды кешірім етсеңдер, шығыссаңдар, жарылқасаңдар, 

шәксіз, Аллаһ – өте Жарылқаушы, ерекше Мейірімді. Шын мәнінде, 

малдарың, балаларың бір сынақ. Ал Аллаһтың қасында ұлы сый бар» («әт-

Тағабун» сүресі, 14-15 аяттар). 

Бірде бір адам Ибн Аббастан (Аллаһ оған разы болсын) «Әй, мүминдер! 

Сөзсіз, әйелдеріңнен балаларыңнан өздеріңе дұшпан болатындар да бар. 

Олардан сақсыныңдар... » деген аят туралы сұрайды, бұған Ибн Аббас былай деп 

жауап береді: “(Онда) Ислам қабылдаған Меккелік адамдар туралы сөз болып отыр. 

Олар Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) (Мәдинаға) қоныс 

аударғылары келгенде, әйелдері мен балалары әлгілердің оларды тастап кетуіне қарсы 

шықты. Ал кейінірек олар Аллаһ Елшісіне қоныс аударғандарында, адамдардың діннің 

(озық) білгірлеріне айналғанын көреді. Сонда олар өз отбасыларын жазалағысы келді, әрі 

осы  «Әй, мүминдер! Сөзсіз, әйелдеріңнен, балаларыңнан өздеріңе дұшпан 

болатындар да бар. Олардан сақсыныңдар» аяты түскен болатын («әт-Тағабун» 

сүресі, 14-15 аяттар)”. Әт-Тирмизи 3317, әл-Хаким 2/490. Имам әт-Тирмизи мен 

шейх әл-Әлбани хадистің сенімділігін растады. Қз. “Сахих әс-Сунан әт-Тирмизи” 

2642. 

 

Қады Абу Бакр әл-‘Араби айтылып өткен аятқа қатысты: “«Әйелдеріңнен» 

деген сөздер еркектерді де, әйелдерді де қосатын жалпылама болып табылады. Себебі 

еркек өзінің әйелі мен балаларына дін мәселелерінде зиян келтіре отырып, оларға 

дұшпан болуы да мүмкін ғой”, - деп айтқан. Қз.: «‘Аридатул-ахуази» 12/149. 

Әл-Асуад ибн Халәф пен Хаулә ибн Хакимнің (Аллаһ оған разы болсын) 

сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай 

дегені хабарланады: «Ақиқатында, бала сараңдықтың, қорқақтықтың, 

надандықтың әрі мұңның себебі болып табылады». Әл-Хаким 3/296, әт-Табарани 

«әл-Кабирде» 24/241. Хадистің сахихтығын (сенімділігін) имамдар: әл-‘Ирақи, әл-

Бусайри, әз-Зәһаби, әл-Әлбани және Шуайб әл-Арнаут – растаған. Қз.: «Мисбах 

әз-зужажа» 1/246, «Фәйдул-Қадир» 2151, «Сахих әл-жәми’» 1990. 

Аталған хадис балалы болудан сақтандыру болып табылмайды! Керісінше, 

Ислам бұл туралы жоғарыда егжей-тегжейлі айтылғанындай, ұрпақтың көбеюіне 
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ынталандырады. Алайда бұл хадистің мәні – мұсылмандарды балалармен 

әуестеніп кету Аллаһқа мойынсұнбаушылыққа алып баратын себеп болып 

кетуден ескерту! 

Ғалымдар осы хадисті түсіндіре отырып, бала сараңдықтың себебіне 

айналуының себебі – әке ақша жинай бастап, әрі оның барлығын баласы үшін 

сақтап қоюды қалап, Аллаһтың жолында қаражат жұмсауды қоятындығы екенін 

айтқан. 

Су жүректікке (қорқақтыққа) келер болсақ, онда жиі жағдайда баласы дүниеге 

келген адам өзінің қайтыс болған жағдайында, баласы жетім қалып, әрі оған 

ешкім де ол сияқты қамқорлық жасай алмайды деп қорқа бастайды да, осы 

себепті шайқастың парыз болған түрлерін, соғыс жорықтарын, қоныс аударуды 

(хижра) т.с.с. тастай бастайды. 

Надандыққа келер болсақ, мұның мәні балалар адамды дініне қажетті білімді 

алуынан ойын бөледі, сол себепті ол надандыққа түседі. 

Ал енді мұңға келер болсақ, кез-келген бала - ата-анасы өз перзентінің басына 

түсетін ауру, сырқат т.с.с. нәрселерге байланысты мұңаюының себебі болып 

табылады, әрі ол әкесінен әлденені сұраған кезде ол оған жоқ деп айтуға 

қауқарсыз халде болады. Қз.: «әл-Фаиқ” 185, «Шарху-с-Сунна» 13/36, «Фәйдул-

Қадир» 2151. 

Өзімізге Аллаһ Тағалаға құлшылық ету мен бағыну жолында тек 

жәрдемшімізге айналатын игілікті ұрпақ нәсіп етуін Аллаһтан сұраймыз!  

 

ЕКІНШІ БӨЛІМ 

 

Нәрестенің дүниеге келуімен байланысты рәсімдер 

 

Ислам (діні) баланың дүниеге келуімен байланысты ең жақсы әрі ең көркем 

рәсімдерді орнатқанын әрбір мұсылман адам білуі керек. Әрі бұл рәсімдер өзінің 

құрамына құрбан шалу арқылы алғыс-шүкірліктерін білдіруді де қамтиды, онда 

жаңадан туылған сәбидің өзіне де, әрі осы игі істе шет қалмайтын басқа да 

мұсылмандарға да пайдалар бар, себебі оларға құрбан малының бір бөлігі, 

сондай-ақ жаңа туылған нәрестенің шашының салмағындай таратылатын садақа 

еншіге түседі емес пе! Сол себепті әрбір мұсылман осы көркем рәсімдерді 

орындауға әрі осы арқалы Пайғамбарымыздың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) Сүннетін, қайта жаңғыртуға ынталансын, себебі сахих хадисте: «Адамдар 

менен кейін өшірген Сүннетті жаңғыртқан адам осы Сүннетті орындап 

жүргендердің сый-сауатарындай сый-сауаптар алады, әрі бұл олардың 

(әрқайсысының) жеке сауаптарын кемітпейді! Ал кім адамдар сонысын (қағып 
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алып) жасайтын бидғат (дінге жаңалық) енгізсе, сол мойнына осының 

ауыртпалығын арқалайтын болады, әрі бұл (әлгі) бидғатты жасағандардың 

ауыртпалығын (жауабын) кемітпейді!» Ибн Мәжаһ 209, әт-Тирмизи 2677. Бұл 

хадистің бірін-бірі күшейтетін бірнеше иснадтары (жеткізу жолдары) бар. Әрі 

оның сахихтығын имам Абу ‘Иса әт-Тирмизи, имам әл-Бағауи, шейх әл-Әлбани 

растаған. Қз.: «Сунан әт-Тирмизи» 3/128, «Шарху-Сунна» 1/198, «әз-Зауажир» 1/98, 

«Сахих Сунан Ибн Мәжаһ». 

 

Ата-ана болған адамдарды перзентінің дүниеге келуімен қуантудың, сондай-

ақ оны осыған байланысты құттықтап әрі олар үшін дұға-тілек етудің абзал 

екендігі туралы 

Баланың дүниеге келуі – ата-ана үшін қуанышты хабар. Әрі Өзінің елшілерін 

осы хабармен сүйіншілеген Аллаһ Тағала бұл маңызды оқиғаны Құранның 

көптеген аяттарында «қуанышты хабар» деп атайды. Осылайша, Аллаһ былай 

деген: “Зәкария хұжырада намаз оқып тұрғанда, періштелер оған: «Расында, 

Аллаһ саған, Аллаһтан болған әмірді растаушы, ел ағасы, нәпсіне ие, 

игілерден бір пайғамбар болатын Йахиямен сүйіншілейді», - деп 

дауыстады”(«Әли Имран» сүресі, 39-аят). 

Сондай-ақ Аллаһ Тағала былай деді: «(Ибраһимнің) түрегеп тұрған әйелі 

күліп жіберді. Сонда оны Исхақ және артынан Яғқуб туралы куанышты 

хабармен сүйіншіледік» («Худ» сүресі, 71-аят). 

Сол себепті мұсылман адамның перзенті дүниеге келгенін білген адам оны осы 

қуанышты жайтпен қуантуға асықсын. Оның үстіне, мүминдерді қуанту – 

Аллаһтың алдындағы ең жақсы іс-амалдардың бірі, себебі Аллаһ Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Ұлы Аллаһ Тағаланың Алдындағы ең 

сүйікті іс – бұл сенің мұсылман адамға әкелген қуанышың», - деген. Ибн Аби әд-

Дунья “Қада әл-хауаиж” 36, әл-Бәйһақи “Шу’аб әл-иманда” 2/452, әт-Табарани 

“әл-Кабирде” 3/209. Хадис хасан (жақсы). Қз.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 2291, «Сахих 

әл-жәми’» 176. 

Имам Ибн әл-Қайим: «Баласы дүниеге келген адамды қуанту, әрі ата-ананы 

құттықтау абзал», - деген. Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 32. 

Жаңа туылған нәрестенің әкесі де, оны құттықтап жатқан адамдар да жаңа 

туылған сәби үшін дұға етулері керек. Қурра әл-Музани атты сахабаның (Аллаһ 

оған разы болсын) ұлы Муғауия ибн Қурра былай деп баяндайтын: “Менің 

Ийясым дүниеге келгенде, мен Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

кейбір сахабаларын шақырып  тамақтандырдым. Олар Аллаһқа дұға етті, әрі мен 

оларға: «Сіздер дұға етіп сұрадыңыздар, Аллаһ сіздерге сұраған нәрселеріңізде игілігін 

нәсіп етсін! Ақиқатында, мен де дұға етіп сұрағым келіп тұр, ал сіздер менің сөздеріме 
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«Әмин» деңіздер. Сөйтіп мен Аллаһқа ұлым үшін, оның діні мен оның ой-санасы үшін 

көп дұға ете бастадым”. Әл-Бухари «әл-Адаб әл-муфрадта» 1255. Шейх әл-Әлбани 

сахихтығын растаған. (4) 

Имам Ибн әл-Қайим былай деді: «Егер адам сәбидің туылуына байланысты 

сүйінші хабарды жеткізуге кешігіп қалса, онда ол (сәбилі болған) ата-ананы 

құттықтағаны абзал. Бұл нәрселердің айырмашылығы бірінші жағдайда – бұл ата-анаға 

қуанышты хабар жеткізу, ал екінші жағдайда – ол бұл хабарды естігенінен кейін, оны 

құттықтап, әрі ол үшін дұға етіп сұрауы. Осы себепті Аллаһ Кағб ибн Мәлик 

сахабаның және оның жолдастарының тәубесін қабыл алғанда, оған осы қуанышты 

хабарды әкелген адам жетіп келді. Ал ол мешітке келгенінде, адамдар оған жақындап, әрі 

оны құттықтай бастады». Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 33. 

Ал енді имам ән-Науауидің «әл-Әзкар» кітабы мен әл-Қахтанидің «Мұсылман 

қорғаны» кітабында келтірілетін Хасан әл-Басриден жеткізілетін, сәбидің дүниеге 

келуіне байланысты айтылатын әйгілі құттықтау сөздеріне келетін болсақ, бұл 

хабар әлсіз болып табылады: «Аллаһ саған сый етіп берілген (баланы) сен үшін 

игілікті етсін, Сый берушіге алғысыңды білдіргейсің. Әрі жаңа туылған нәресте 

толықтай ер жетіп (бой жетіп), оның (саған деген) сый-құрметін білдіруін көруіңді 

саған нәсіп етсін», - деген хабарға келер болсақ ол әлсіз. 

Алайда имам әт-Табарани өзінің «әд-Дуға» кітабында, «Баланың дүниеге 

келуімен қалай құттықтау керек» деп атаған тарауында келесі хабарды келтіреді: 

“Бірде Хасан әл-Басридің мәжілісінде жиі отыратын бір кісіде ұл туылады, сонда 

адамдардың бірі оны: «Шабандоздың туылуымен құттықтаймын!», - деп 

құттықтады. Бұған Хасан әл-Басри: «Сен оның шабандоз болатынын қайдан білесің? 

Бәлкім, ол ағаш ұстасы немесе тігінші болатын шығар», - деді. Сонда әлгі кісі: «Ал онда 

мен қалай айтайын?», - деп сұрады. Бұған Хасан әл-Басри: «”Аллаһ оны саған және 

Мухаммадтың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) үмметі үшін берекелі 

(игілікті) етсін 

اِّاللَّهَُِِّّجَعَلهُِّ)  (ُُمَمَّدِّأُمَّةَِِِّّوَعَلىَِّعَلي كُِِّّمَبارَك 

                                                 
(4) Аллаһ Тағала оның әкесінің және сахабалардың дуғаларына жауап берді, 

өйткені оның ұлы Ийяс шындығында да ең ақылды, көреген және білімді 

кісілерден болды. Ол Шуғба және Айюб әл-Сахтияни сияқты атақты ғалымдардың 

ұстазы әрі өзгелер атын үнемі өнеге ретінде атап айтатын қады (шариғи сот) 

болды. ‘Абдуллаһ ибн Шәузаб былай дейтін: “Әуелгі ұрпақтар «ақыл-парасаты 

толыққанды адам тек жүз жылда бір-ақ рет туылады» дейтін, әрі олар  Ийяс ибн 

Муғауия солардың қатарынан деп санайтын”. Қз.: “әл-Ма’рифа уа-ттарих” 2/354. 
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/Жә’аләһу-Ллаһу мубәракан ‘аләйк, уә ‘алә уммати Мухаммад/”, - деп айт», - 

деді». Әт-Табарани “әд-Ду’а” 945, Ибн Аби әд-Дунья “әл-‘Иял” 1/363. «Әд-Ду’а» 

кітабының зертеушісі иснадын жақсы деді. 

Сондай-ақ Хаммад ибн Зәйдтің сөздерінен келесі жеткізіледі: “Аюб (әс-

Сәхтияни) баланың дүниеге келуімен құттықтаған кезде: «Аллаһ оны саған және 

Мухаммадтың, оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын, үмметі үшін берекелі етсін», 

- деп айтатын”. Әт-Табарани “әд-Ду’ада” 945, Ибн Аби әд-Дунья “әл-‘Иәл” 1/363. 

«Усул әл-амани би-усул әт-тахани» кітабының зерттеушісі иснадты хасан (жақсы) 

деп атады. 

Баланың дүниеге келуімен байланысты дұға Пайғамбар тарапынан (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бекітілмеген, алайда бұл жаңа туылған 

нәресте үшін белгілі бір дұғаны айтуға болмайды дегенді білдірмейді. Әрі 

дұғаның дәл осы түрі екі атақты табиғиндерден (сахабалардың ізбасарлары) сахих 

түрде жеткізіледі. 

 

Жаңа туылған нәрестеге әт-тахник рәсімін жасаудың абзал екендігі туралы 

 

Әт-тахник дегеніміз не? 

Тахник – Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) үлгісімен 

іске асатын бала туылғаннан кейін бірден немесе жақын арада құрма жемісін 

шайнап, жаңа туылған нәрестенің таңдайына жағу, әрі ол одан ары оның 

асқазанына түсуі. Қз.: “Әл-Мисбах әл-мунир” 150, «Фатхул-Бари» 4/12. 

 

Тахникті орындаудың заңдылығы 

Абу Муса әл-Әш’ари (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: «Менің 

ұлым туылғанда, мен оны Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) алып 

келдім де, ол оны Ибраһим деп атады. Ол оған құрмамен тахник жасап әрі оған береке 

тілеп, сосын маған берді». Әл-Бухари 6198. 

Сондай-ақ Айша (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: «Әдетте 

жаңа туылған балаларды Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

алып келетін, әрі ол оларға Аллаһтың игілік-берекесін тілеп, олардың таңдайына 

шайнаған құрманы жағатын». Муслим 2147. 

Имам ән-Науауи былай дейтін: «Ғалымдар балаға туыла салысымен тахник 

(жасаудың) абзал екендігіне бірауыздан келіскен». Қз.: «Шарх Сахих Муслим» /122. 

Сондай-ақ имам ән-Науауи былай дейтін: «Тахник жасаушы адам салиқалы 

адамдардың қатарынан болуы қажет, тіпті бұл еркек болмаса да, салиқалы әйел болуы 

керек», - деп айтқан. Қз.: «әл-Мәжму’» 8/443. 
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Тахник жасаудың абзал екендігін сондай-ақ имамдар Ибн әл-Қайим, әс-

Сан’ани әрі т.б. айтатын. Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 43, «Субулю-с-Салям» 4/195. 

Тахникті кез-келген салиқалы мұсылман орындай алады. Әрі тахник жасаушы 

адам Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) үлгісі бойынша 

Аллаһтан бала үшін дұға етіп, оған Аллаһтан игілік-береке тілеуі қажет. 

 

Тахникті орындаудың даналығы 

Осы жерде тахникті орындаудың даналығын айқындап өту қажет. Ғалымдар 

сахабалардың не себепті өз балаларын Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) апарып тұрғанының себебіне қатысты екі түрлі пікірлерін алға 

тартқан. Кейбір ғалымдар мұның себебі жаңа туылған нәрестенің асқазанына ең 

бірінші болып түсетін нәрсе Аллаһ Тағаланың құт-берекелі етіп жаратқан 

Пайғамбарының (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сілекейі болуы үшін 

екенін айтқан. 

Екінші пікір мұның даналығы жаңа туылған нәрестенің асқазанына ең бірінші 

болып түсетін нәрсе әлдебір тәттінің, атап айтқанда Пайғамбар (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) мүминдермен теңеген ағаштың жемісі – құрманың 

болуында дегенді қамтиды. Хафиз Ибн Хәжар былай дейтін: «Бұл нәрестені тамақ 

жеуге дайындау үшін, сонысымен оны нығайту үшін жасалатын» Қз.: “Фатхул-Бәри” 

4/12. 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) нәрестелерге 

жасаған тахнигінде осы жоғарыда келтірілген екі себептің де болғанына күмән 

жоқ. 

Шейх Ибн Усәймин былай дейтін: “Тахник сәбидің асқазанына ең бірінші болып 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сілекейі түсуі үшін, оның 

сілекейі арқылы игілік-берекенің түсуі үшін жасалатын. Сахабалар ұлдары немесе 

қыздары дүниеге келгенде, Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) өз 

балаларымен және құрмамен ол оларға тахник жасауы үшін келетін. Тахник не үшін 

жасалатын: сәбидің асқазанына бірінші болып Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) сілекейі түсуі үшін бе, әлде сәбидің асқазанына құрма түсуі үшін бе? 

Егер біз мұның мәні бірінші нұсқасын қамтиды десек – бұл тек Пайғамбардың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) ерекшелігі ғана, демек, одан кейін ешкім тахник 

жасай алмайды, себебі Аллаһ Елшісінен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) басқа 

әлдебіреудің сілекейі немесе терісінен игілік-береке іздеуге болмайды. Ал егер тахниктің 

даналығы екіншісінде, яғни жаңа туылған нәрестенің асқазанына ең бірінші болып 

құрма түсуінде деп айтатын болсақ, онда біз: «Тахникті кез-келген сәбиге жасау 

керек», - дейміз”. Қз. «Шарх Рияду-ссалихин» 1/271. 
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Осылайша, егер тахник Аллаһ Елшісінен басқа (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) кімде-кімнің болса да тарапынан сәбиге игілік-береке іздеу 

мақсатымен орындалатын болса, бұл рұқсат етілмейді. Имам әш-Шатыби 

Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) қазасынан кейін қандай да 

бір адам арқылы игілік-береке іздеуге болмайтынына сахабалардың бірауызды 

келісімін жеткізген. Әш-Шатыби былай деді: «Пайғамбардан кейін (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) әлдекім арқылы игілік-береке іздеуге болмайды, ал кім 

Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) еліктеп, осылай ететін болса, 

сол бидғат жасаған болады! Бұл егер адам Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) үлгісіне еретінін айтып, төрт әйелден артығын әйелдікке алған 

тірлікпен бірдей болады!» Қз.: «әл-И’тисам» 2/11. 

Ал егер тахник Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

Сүннетіне сәйкес амал ету ниетімен, нәрестенің асқазанына ең бірінші болып 

құрма түсуі үшін жасалатын болса, бұл жағдайда, ол туралы имамдар ән-Науаи, 

Ибн әл-Қайим айтқандарындай, осылай жасаған сауапты іс болмақ.  

Әрі тахник тек Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

ерекшелігі ғана болмаған деген пікір күштірек болып табылады. Себебі Умм 

Суләйм (Аллаһ оған разы болсын) былай деген болатын: «Мен АбдуЛлаһқа 

екіқабат болғанымда, оны түнде босандым. Әрі мен оған Аллаһ Елшісінен бұрын (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) басқа біреудің тахник жасауын қаламадым». 

Ахмад 3/105. Хадис сахих, әрі оның негізі әл-Бухари мен Муслимде бар. 

Осы хадисте сахабалардың тахникті тек Пайғамбармен (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) шектемегеніне айқын нұсқау бар, алайда олар балаларына дәл 

оның игілік-берекесі үшін оның (тахник) жасауын артық көретін. 

Сондай-ақ Хасан әл-Басри дүниеге келгенде, оған тахникті Умар Ибн әл-Хаттаб 

(Аллаһ оған разы болсын) жасағаны жеткізіледі. Қз.: “әл-Бидая уән-нихая” 9/303. 

Сондай-ақ имам Ахмадтың әйелі босанғанда, ол әйеліне құрма алып, оны 

шайнап әрі жаңа туылған нәрестеге тахник жасауын бұйырғаны хабарланады. Қз.: 

«Тухфатул-мәудуд» 40. 

 

Тахникті құрма болмаған жағдайда басқа бірдеңемен жасауға болады ма? 

Хафиз Ибн Хәжар былай дейтін: «Егер кептірілген құрма табу мүмкіндігі жоқ 

болса, онда жаңа (піскен) құрманы пайдалануға болады, ал егер бұл да қолжетімсіз болса, 

онда әлдебір тәттіні, мысалы, балды қолдануға болады». Қз.: “Фатхул-Бәри” 9/588. 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) дәл құрманы 

таңдауының даналығын көптеген осы заманның дәрігерлері айтып келген. 

Осылайша, мысалы, доктор Мухаммад ‘Али Әлбар жаңа туылған нәрестенің 

қанында глюкозаның деңгейі әжептеуір төмен екенін, әрі нәрестенің салмағы 
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төмен болған сайын қан құрамындағы глюкоза да соғұрлым төмен болатынын 

айтқан. Әрі дәл тәттілер қан құрамындағы глюкозаның деңгейін көтереді, ал 

тәттілердің ішіндегі ең жақсысы әрі пайдалысы құрма болып табылады. 

 

Жаңа туылған нәрестенің құлағына азан сөздерін айту туралы 

 

Ғалымдар арасында осы жағдайдың әрі жаға туылған нәрестенің құлағына азан 

сөздерін айтудың абзал екендігіне қатысты осы тараудың дәлелдерінің 

сахихтығына қатысты келіспеушіліктердің болуы себебінен келіспеушіліктер 

болған. 

Бұл істі абзал санаған ғалымдар Абу Рафи’аның (Аллаһ оған разы болсын) 

былай деп баяндаған хадисіне сүйенетін: «Мен Фатима әл-Хасан ибн Алиді 

босанғанда, Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оның құлағына 

азан оқығанын көрдім». Абу Дауд 5105, әт-Тирмизи 1514. Бұл хадистің сахихтығын 

имам Абу ‘Иса әт-Тирмизи және имам әл-Хаким растаған. 

Алайда көптеген ғалымдар бұл хадисті жеткізуші – Асым ибн УбайдуЛлаһтың 

себебімен әлсіз болып табылатындығын айтқан. Шу’ба, Ибн Ма’ин, Ахмад, әл-

Бухари, Ибн Хәжар және т.б. секілді имамдар оны әлсіз жеткізуші деп атаған. Қз.: 

“Тахзиб әл-кәмал” 13/500. 

Сол себептен имам әз-Зәһаби әл-Хакимнің бұл хадистың иснады сахих болып 

табылады деген сөздерімен келіспейтінін білдіріп, былай деді: «Бұл Асым – әлсіз 

жеткізуші». Қз.:  «әл-Мустадрак» 3/179. 

Сондай-ақ имам әт-Тирмизидің бұл хадистің сахих екендігі туралы сөздерінен 

кейін де, шейх әл-Мубаракфури онымен келіспей, әрі осы хадистің не себепті әлсіз 

екендігін түсіндіре бастаған. Қз.: «Тухфатул-ахуази» 5/108. 

Бұл хадисті сондай-ақ имам Ибн әл-Қаттан, Ибн Хәжар және әл-Мунауи әлсіз 

деп атаған. Қз.: «әл-Уахм уәл-ихам» 4/594, «Тәлхысул-хабир» 4/149, «Файдул-

Қадир» 5/217. 

Шейх әл-Әлбаниге келер болсақ, ол бір кездері бұл хадисті осы тақырыпқа 

байланысты басқа да хадистердің болуы себепті сахих санаған. Алайда ол да 

соңынан өз пікірін қайта қарап, бұл хадисті әлсіз деп атады. Қз.: «әс-Силсилә әд-

да’ифа» 1/491. 

Азан сөздерін айтудың абзал дегеннің жақтаушылары сондай-ақ бұны басқа да 

хадистермен күшейтіп отырған: 

Ибн Умардың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен оның былай деп айтқаны 

жеткізіледі: «Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) әл-Хасан мен әл-

Хусәйн дүниеге келгендерінде, олардың құлақтарына азан сөздерін айтты». Таммам 

«әл-Фауадта» 333. 
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Алайда бұл хадис өте әлсіз, себебі бұл хадистің иснадында имам Ахмад 

өтірікшілікте айыптаған Қасим Ибн Хафс атты жеткізуші бар. Қз.: «әр-Рауд әл-

басим би-тартиб уәт-тахриж Фауаид Таммам» 3/447. 

Сондай-ақ олар бұл пікірді Ибн Аббастың (Аллаһ оған разы болсын) 

сөздерінен жеткізілетін келесі хадиспен күшейтетін: «Әл-Хасан дүниеге келгенінде, 

Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оның оң құлағына азан, сол 

құлағына иқама оқыды». Әл-Бәйһақи  6/390. 

Бұл хадис те сахих емес. Оның иснадында бірден үш проблема бар: имам әл-

Бухари, әд-Дарақутни, Абу Дауд және т.б. өтірікші деп атаған Мухаммад ибн 

Юнус және Хасан ибн ‘Амр, сондай-ақ қабылданбайтын жеткізуші – әл-Қасим ибн 

Мутайиб бар. Сол себепті имам әл-Бәйһақи, шейх әл-Әлбани және басқалар бұл 

хадисті сахих емес деп атаған. Қз.: «Тахзиб әл-камаль» 26/66-78, «Тарих әл-кабир» 

2/299, «әс-Силсилә әд-да’ифа» 321. 

Сондай-ақ жаңа туылған нәресте үшін азан айтуды абзал дегенді жақтаушылар 

бұл амалды Умм әл-Фадл бин әл-Харистен жеткен хадиспен күшейтетін. Ол былай 

деп баяндайды: «Мен ұл босанғанымда, оны Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) алып келдім, (ол) оның оң құлағына азан сөздерін, сол құлағына иқама 

сөздерін айтты да, оны АбдуЛлаһ деп атады». Әт-Табарани «әл-Әусат» 9/101, Ибн 

‘Асакир «Тарих Димашқ» 26/352. 

Алайда бұл хадис те сахих емес. Имам әл-Хайсами: «Бұл хадистің иснадында осы 

хадистің себебімен өтірікшілігінде айыпталған Ахмад ибн Рашид әл-Хиләли есімді 

жеткізуші бар», - деді. Қз.: «Мәжма’у-ззауаид» 5/187. 

Әрі ең соңында, олар өз пікірін әл-Хасан ибн Алидің (Аллаһ оған разы болсын) 

сөздерінен жеткізілетін келесі бесінші хадиспен күшейтетін: «Егер адамның 

перзенті дүниеге келіп, әрі ол оның оң құлағына азанды, ал сол құлағына иқаманы оқыса, 

онда оған Умм Сыбиян атты жын зиянын тигізбейтін болады». Абу Я’лә 6747, Ибн әс-

Сунни 2/173. 

Бұл хадис та сахих емес, әрі оны әл-Бәйһақи, әл-Хайсами, әл-Бусыри және 

басқалары әлсіз деп атаған. Қз.: «әл-Итхаф» 7/91, «Мәжма’у-ззауаид» 4/59. 

Алайда шейх әл-Әлбани мұндай бағалаумен келіспеді, әрі бұл хадис әлсіз ғана 

емес, ол ойдан тоқылғандығын айтқан, себебі оның иснадында хадистерді ойдан 

шығаратындығымен айыпталған Йахия ибн әл-‘Алә және Маруан ибн Салим атты 

екі жеткізуші бар. Имам Ахмад: «Яхия ибн әл-‘Алә хадистерді ойдан тоқитын 

өтірікші!», - деп айтты. Ал Маруан ибн Салимді хадистерді ойдан шығарушы 

өтірікші деп имам Абу Аруба әл-Харрани және имам әс-Сижжи атаған. Қз.: 

«Тахзиб әл-кәмал» 27/393 және 31/486. 

Осы себепті әл-Әлбани бұл хадисті ойдан тоқылған деп атады. Қз.: «әс-Силсилә 

әд-да’ифа» 321. 
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Сондай-ақ жаңа туылған нәрестенің құлағына азан мен иқаманы айтудың 

заңдылығын жақтайтындар бұл пікірді халиф – Умар ибн Абдул-Азиздің 

әрекетімен мықтайды, одан жеткізілетіні - оның баласы туылғанда, ол оған азанды 

оң құлағына, ал иқама сөздерін сол құлағына айтқандығы. 

Бұл хабарды хафиз Ибн Хәжар атап кетіп: «Мен бұл асардың (хабардың) иснадын 

көрмедім. Оны Ибн әл-Мунзир келтірген», - деді.  Қз.: «Тальхыс әл-хабир» 4/149. 

Алайда бұл асар (хабар) Абдур-Раззақтың «әл-Мусаннаф» жинағында Омар 

ибн Абдул-Азизден толық иснадымен жеткізіледі. Бірақ бұл хабар сахих емес, 

себебі бұл хабардың иснадында өтірікшілікпен айыпталған Ибраһим ибн Аби 

Йахия атты жеткізуші бар. Абу Хамам ол туралы: «Мен оның мұсылмандардың 

алғашқы ұрпағының кейбір өкілдерін балағаттағанын естігенмін», - деді. Имам 

Мәликтен ол туралы: «Ол хадистерде сенімді болып табылады ма?», - деп 

сұрағанда, ол: «Жоқ! Дінде де сенімді емес!», - деді. Имам Ахмад ол туралы: «Ол 

қадари, жәхми, әрі бүткіл жамандық оның бойында бар», - деп айтқан. Имам әл-

Бухари: «Ол қадари әрі жәхми, оны Ибн әл-Мубәрак пен басқалар тастап қойған», - 

деді. Ибн Ма’ин және Абу Дауд ол туралы: «Рафиди әрі өтірікші», - деген.   

Бұлар жаңа туылған сәбидің құлағына азан және иқаманы айту мәселесіне 

қатысты барлық дәлелдемелер. Сонымен бізге айқын болғанындай, Шариғатта 

бұған қатысты сахих ештеңе жоқ, әрі сол себептен Ашхаб имам Мәликтің жаңа 

туылған сәбидің құлағына азан оқуды айыптағанын жеткізетін.  

Алайда осы тараудағы туылған нәрестенің құлағына азан айту туралы Абу 

Рафи’адан жеткізілетін ең бірінші хадис осы тақырыпқа байланысты барлық әлсіз 

хадистердің ішіндегі кішкене жарамдысы болып табылады. Осы себепті көптеген 

имамдар, оны осы тараудың жоғарыда айтылып өтілген хадистерімен нығайта 

отырып, осы әрекеттің абзал екендігі туралы айтқан. 

Хафиз Ибн әл-Муляққин: «Бәлкім, бұл хадис олар (әт-Тирмизи және әл-Хаким) 

үшін басқа иснадпен күшейтіліп, сахих болған тәрізді». Қз.: «әл-Бадр әл-мунир» 9/348. 

Шейх әл-Мубәракфури былай деген: “Әт-Тирмизидің сөздері (келесідей): «Бұл 

хадиске сүйенетін», - яғни нәрестенің дүниеге келе салысымен құлағына азан сөздерін 

айтуға қатысты Абу Рафиғаның хадисіне. Егер сен: «Бұл хадис әлсіз болса, қалай оған 

сүйенуге болады? Хадистің иснадында саған белгілі болғанындай, ‘Асым ибн АбдуЛлаһ 

бар емес пе?!», - дейтін болсаң, мен: «Иә, ол әлсіз жеткізуші, бірақтан бұл хадис Абу 

Я’лә мен Ибн әс-Сунни келтіретін, әл-Хасан ибн Алиден (Аллаһ оған разы болсын) 

жеткізілетін хадиспен күшейтіледі», - деймін“. Қз.: «Тухфатул-ахуази» 5/109. 

Имам әл-Бәйһақи былай деді: «Перзенті:  ол ұл немесе қыз болса да - дүниеге 

келген мұсылман адам Аллаһ оның омыртқасынан ол үшін дұға ететін, оған 

(тұқымына) жататын, Аллаһқа құлшылық ететін әрі Аллаһқа мойынсұнғыш жер 

тұрғындарының санын көбейтетін ұрпақ шығарғанына Аллаһқа мақтау-мадақтарын 
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айтып, оған алғысын білдіруі керек. Сосын оған жаңа туылған нәрестесіне қатысты екі 

хадисті іске асыруы керек. Бірінші – туылғаннан кейін оң құлағына азанды, ал сол 

құлағына иқаманы айту. Екіншісі – оған құрма немесе ол болмай қалған жағдайда 

қандай да бір тәтті нәрсе арқылы тахник жасау». Қз.: «Шу’аб әл-иман» 11/104. 

Имам ән-Науауи: «Баланың дүниеге келгенінде, ол ұл немесе қыз екеніне 

қарамастан, құлағына азан сөздерін айту Сүннет болып табылады». Қз.:  «әл-Мәжму’» 

8/442. 

Имам Ибн әл-Қайим былай деп жазған: «Сәбидің құлағына азан сөздерін айтудың 

мән-мағынасы нәрестенің ең бірінші еститіні Аллаһты ұлықтау мен Оның жалғыз 

(ортағы жоқ) Раббылығы туралы куәлік сөздері болуында. Сондай-ақ азан сөздері 

шайтанды қуатыны белгілі. Сондай-ақ бұл амалдың басқа да мағынасы бар, ал ол 

баланы туыла салысымен Аллаһқа, Оның діні Исламға және Оның Бір Өзіне ғана 

құлшылық етуге шақыру». Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 37. 

Алайда басқа ғалымдар не Аллаһ Елшісінен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын), не сахабалар мен мұсылмандардың алғашқы ұрпақтары қатарынан бұл 

тақырыпқа сахих еш нәрсе келмеді деп есептеген. Әрі Абу Рафи’аның осы 

тақырыпқа қатысты хадисі айтылып өтілген басқа хадистермен күшейтілмейді, 

себебі, бізге айқын болғанындай, әлгі хадистер әлсіз ғана емес, олардың өтірікші 

әрі хадис ойлап табушы жеткізушілері бар. Ал енді әлсіз хадистер бірін-бірі 

күшейтуі үшін, хадистің әлсіздігі (ондағы) жеткізушілердің не нашар есте сақтау 

қабілетін, не қателіктерін қамтуы қажет, бірақтан еш жағдайда өтірікшілігін, 

арсыздығын немесе хадистерді ойлап табушылығын қамтымауы қажет. Қз.: 

«Қауа’ид әт-тахдис» 90, «Шарх ән-нухба» 25. 

Бірақ егерде сонда да біреу-міреу Абу Рафи’аның хадисі мен аталып өтілген 

имамдардың жаңа туылған сәбидің құлағына азан айтудың абзалдығын айтатын 

сөздеріне сүйенетін болса, мұнда тұрған сөгіске лайықты ештеңе жоқ. Әрі осы 

үшін мұсылманды бидғатшылыққа айыптап әрі сөгудің қажеті жоқ, себебі бұл 

әрекеттің негізі бар, әлсіз болса да, бәрібір бар. Ал шейх Ибн Баз жаңа туылған 

нәрестенің құлағына азан сөздерін айтуға қатысты: «Бұл мәселе кең ауқымды, әрі 

егер әлдебіреу осы хадистерге сүйеніп осылай ететін болса, мұнда тұрған дәнеңе жоқ, ал 

егер біреу мұны жасамаса, мұнда да тұрған ештеңе жоқ», - деді. Қз.: «Фатауа нурун 

‘алә әд-дарб». 

Бұл тақырыптағы барша хадистердің сахих емес екендігін әрі мұны жасау 

Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) орнатқан Сүннеті 

емес екендігін даналықпен әрі жұмсақтықпен түсіндіру қажет. 

 

Ақиқа 
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Ақиқа дегеніміз не? 

 «’Ақиқа» сөзінің тілдік мағынасы туралы әл-Жаухари былай деді: «Адамдар мен 

жануарлардың әрбір жаңа туылған баласының дүниеге келген кезіндегі денелерінде болған 

жүндерін «ақиқа» деп атайды. Әрі жаңа туылған нәрестенің жетінші күнінде 

құрбандыққа шалатын қойының атауы да осыдан алынған». Қз.: «әс-Сыхах» 4/1527. 

Хафиз Ибн Абдул-Барр былай деді: «Малды құрбан шалу кезінде сәбидің 

шаштарын қыратыны себепті құрбан малын осылай атайды». Қз.: «әт-Тамхид» 4/308. 

Әрі олар имам Абу Убәйдтан да осы пікірді келтірген. 

Алайда имам Ахмад бұл сөздің мұндай анықтамасымен келіспеген, әрі: 

«Ақиқатында, ақиқа сөзі – бұл құрбан шалудың өзі. Әрі Абу Убәйд айтып отырған 

нәрсеге дәлел жоқ», - деді. Қз.: «Мәсаил әл-имам Ахмад» 267-268. 

Хафиз Ибн Абдул-Барр былай деді: “Ахмадтың айтып отырғаны тілдік 

мағынада белгілі нәрсе. Себебі «’акқа» деп әлденені кескенде (қырыққанда, 

бауыздағанда) айтады, әрі осыдан ата-анамен қатынасты үзгенде, «’акқа уәлидайх» 

(ата-анаға мойынсұнбады) сөз тіркесі шыққан”. Қз.: «әт-Тамхид» 4/310. 

Сосын Ибн Абдул-Барр бұл сөздің тілдік мағынасындағы Абу Убәйдтың 

пікіріне қарағанда Ахмадтың пікірі дұрысырақ екенін айтқан. Қз.: «әт-Тамхид» 

4/311. 

Алайда кейбір тілтанушылар бұл екі мағынаның да дұрыс екенін айтқан. 

Ал енді «’ақиқа» сөзінің шариғаттың анықтамасына келер болсақ, бұл баланың 

дүниеге келгенінен кейін жетінші күні жасалатын, Аллаһ Тағалаға берген нығметі 

үшін шүкір-алғысының белгісі ретінде құрбан шалу. Қз.: “әл-Муғни” 9/458, «әл-

Мәжму’» 8/426, «Нәйлул-әутар» 5/149. 

 

Исламда ақиқаның маңыздылығы туралы 

Сәлман ибн Амир әд-Дабби (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: 

“Мен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Жаңа туылған ұл 

бала үшін құрбан (ақиқа) шалу керек. Малдың қанын шығарып, (сәбиге) азап 

салатын нәрсені алып тастаңдар», - дегенін естідім”. Әл-Бухари 5472. 

Мухаммад ибн Сирин былай дейтін: «Егер осы хадистегі «азап» дегені – бұл 

шашын қыру болмаса, онда мұның не екенін мен білмедім». Сондай-ақ әт-Тахауи Ибн 

Сириннен оның былай деп айтқанын жеткізген: “Мен «азап» сөзінің тәпсіріне 

нұсқайтын ешкімді таппадым”. Алайда әл-Асма’и дәл шашты қыру туралы сөз 

болып тұрғанын бір мағыналы түрде сенімді түрде айтатын. Сондай-ақ Абу Дауд 

та осындай пікірді Хасан әл-Басриден сахих иснадпен жеткізеді. Қз.: «Фатхул-

Бәри» 11/12, «Тухфатул-ахуази» 5/196. 

Умм Курз әл-Ка’бия (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Мен 

Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқанын 
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естігенмін: «Ұл балаға екі бірдей қойды, ал қыз балаға бір қойды құрбандыққа 

шалу қажет»”. Ахмад 6/422, Абу Дауд 2834, Ибн Мәжаһ 3162. Сахихтығын имам 

Ибн Хиббан, хафиз әз-Зәһаби, имам ән-Науауи және шейх әл-Әлбани растаған. 

Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сондай-ақ былай деді: 

«Нәресте үшін ақиқа жасау керек, бірақ оның басына (құрбан қойдың) қанын 

жағудың қажеті жоқ». Ибн Мәжаһ 3166, әд-Дайләми 2/335. Хафиз әл-Бусайри 

және шейх әл-Әлбани хадистің сахихтығын растаған. 

Бурайда (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: «Жәхилиет дәуірінде 

бізде бала туылса  қойды құрбанға шалып, әрі оның қанын баланың басына жағатынбыз. 

Аллаһ бізге Исламды берген кезде, біз қойды бауыздап әрі баланың басын (шашын) қырып, 

оның басына запырангүл жағатын болдық». Қз.: Абу Дауд 2843, әл-Бәйһақи 6/101. 

Хадистің сахихтығын имам әз-Зәһаби, хафиз Ибн Хәжар және шейх әл-Әлбани 

растаған.  Қз.: «Тальхысул-хабир» 4/147, «Ируа әл-ғалил» 4/389. 

Бұл хадисте «’ақиқа» рәсімі араптарға көпқұдайшылық заманынынан бері  

Ибраһимнің (оған Аллаһтың сәлемі болсын) дінінен қалған рәсім ретінде белгілі 

болғанына нұсқау бар. 

Хасан ибн Самураның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Әр 

жаңа туылған нәресте туылғанынан соң жетінші күні жасалуы тиіс болған 

өзінің ақиқасының тұтқыны болып табылады, әрі сол күні оған есім беріліп, 

басын (шашын) қыру қажет». Абу Дауд 2838, әт-Тирмизи 1522, Ибн Мәжаһ 3165. 

Хадистің сахихтығын имам Ахмад, әт-Тирмизи, Ибн Қудама, Ибн ‘Абдул-Барр, 

‘Абдул-Хакқ әл-Ишбили, Ибн әл-Муләкқин, әз-Зәһаби және әл-Әлбани растаған. 

Ғалымдар «Өзінің ақиқасының тұтқыны» сөздеріне қатысты әртүрлі пікірде 

болған.  

Біреулері егер ата-анасы ақиқа жасамаған бала сәби күйі қайтыс болса, өз ата-

анасына шапағат етпейтіндігі туралы сөз болуда деп айтқан. Әрі бұл пікір имам 

Ахмадтан жеткізіледі. 

Мұндай тәпсірлеумен келіспейтін ғалымдар бұл пікірді кері қайтарып, 

шапағат ету балаларға да, ата-анаға да тәуелді емес, шапағат ету Қиямет Күні 

Аллаһтың рұқсатымен ғана орындалатынын, әрі Аллаһ кімге рұқсат берсе, солар 

ғана шапағат ете алатынын айтқан. 

Басқалары хадистің мағынасы баланың игілікте болуы ақиқамен байланысты 

екендігінде деген. 

Үшіншілері дәл құрбан шалған соң жасалатын баланың басын (шашын) қыру 

туралы сөз болуда, әрі бұған хадис: «Малдың қанын ағызыңдар, әрі (сәбиге) азап 

келтіретін нәрсені алып тастаңдар», - деп нұсқайтынын айтқан. Қз.: «Нәйлул-

әутар» 5/150. 
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Төртіншілері болса, ақиқадан кейін баланы шайтанның қастығынан босату 

туралы сөз болуда, себебі хадистерден «балаға дүниеге келгеннен кейін шайтан 

қойылатыны сахих түрде белгілі» деп айтқан.   

Имам әл-Хаттаби былай деді: «Ғалымдар бұл сөздердің түсіндірмесіне қатысты 

әртүрлі пікірде болған, алайда осы тақырыпқа қатысты айтылғанның ең жақсысы - 

бұл Ахмад бин Ханбалдің айтқаны. Әрі бұл ‘ақиқаны орындаудың қажеттілігіне 

нұсқайды, әрі бұл «ақиқаны орындау міндетті болып табылады» деп айтатындардың 

пікірін күшейтеді». Қз.:  «Ма’алиму-Ссунан» 4/264. 

Имам әт-Тыби былай дейтін: «Ахмад бин Ханбал бұл пікірді сахабалар мен 

олардың ізбасарларынан (табиғиндерден) жеткенінен кейін ғана таңдағанына күмән 

жоқ. Өйткені ол ұлы имамдардың қатарынан болатын, сол себепті де оның пікіріне 

артықшылық беріледі». Қз.: «Мирқатул-мафатих» 7/745. 

Әрі бұл солай, себебі имам Ахмадқа дейін бұл тәпсір туралы ‘Ата айтатын. 

Яхья ибн Хамзаның былай деп айтқаны жеткізіледі: “Мен ‘Ата әл-Харасаниден: 

“«Өз ақиқасының тұтқыны болып табылады» деген нені білдіреді?”, - деп 

сұрағанымда, ол: «Өз ата-анасына шапағат етпейді», - деп айтты”. Әл-Бәйһақи 9/299.  

Имам әл-Бағауи былай деп айтатын: «Осы сөздердің түсіндірмесіне қатысты 

айтылған (пікірлердің) ең жақсысы – бұл Ахмад бин Ханбалдің сөздері, (яғни) балаға 

ақиқа жасамаған ата-ана оның шапағатынан құр қалатыны, әрі бұл сондай-ақ 

Қатададан да жеткізіледі». Қз.: «Шарху-с-Сунна» 11/268. 

Сондай-ақ бұл пікір Мухаммад ибн Мутаррифтан да жеткізіледі. Қз.: 

«Субулюс-Саләм» 4/186. 

Ал шапағат туралы айтар болсақ, бұл жерде Қиямет Күні жүзеге асатын үлкен 

шапағат туралы емес, сірә, келесі хадисте айтылатын шапағат туралы сөз болып 

отырған тәрізді: «Сендердің балаларың – өзінің әкесін (шешесін) немесе әке-

шешесін кезіктіріп, дәл мен сені киіміңнен ұстағанымдай, оны киімінен ұстап 

алып, Аллаһ (сол) ата-анасын Жәннатқа кіргізбейінше жібермейтін жәннаттық 

көбелектер». Муслим 2635. 

Ал Аллаһ бұл туралы жақсырақ біледі. 

Ақиқа туралы хадистер отыз шақты хадисті қамтып, көптеген жолдармен 

жеткізілетінін айта кеткен жөн. 

 

Ақиқаны орындау міндетті амал болып табылады ма? 

Балаға ақиқа жасау міндетті екендігіне қатысты ғалымдар арасында 

келіспеушіліктер бар. Ғалымдардың көбісі ақиқа – бекітілген сүннет («әл-

муаккада) болып табылады деп есептейді. Қз.: «Муғни әл-мухтаж» 4/293, «әл-

Мәжму’» 8/429, «Бидаятул-мужтахид» 1/275, «Нәйлул-әутар» 5/150. 
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Кейбір имамдар ақиқа уәжіп емес, бекітілген Сүннет екені туралы тіпті 

бірауызды пікірді (ижма’) алға келтіргенін айта кету керек. Қз.: “әл-Муғни” 9/459. 

Екінші пікір ақиқа жасау парыз болып табылады дегенді қамтиды. Бұл 

захирилер – Дауд пен Ибн Хазмның пікірі болатын. Сондай-ақ бұл пікір 

сахабалардың қатарынан болған Бурайдадан, сондай-ақ Хасан әл-Бәсриден, әл-

Ләйс ибн Са’дтан жеткізіледі, әрі бұл кейбір ханбалилер сүйенген имам Ахмадтың 

екі пікірінің бірі болып табылады. Әрі осы пікірге шейх әл-Әлбани де өз таңдауын 

қойған. Қз.: «әл-Мухаллә» 6/234, «әт-Тамхид» 4/311, «әл-Инсаф» 4/110. 

Сондай-ақ ханафилер арасында ақиқаны жасау Сүннет те, мустахаб амал да 

болып табылмайды деген өз алдына үшінші пікір де бар. Абу әз-Зинад осы 

пікірдің жақтастарына қатысты: «Олар білімдерінің аздығынан және хадистер 

жайында әлсіз хабардар болулары себепті осылай есептеген», - деген. Қз.: «әл-Муғни» 

11/120. 

Ал енді ақиқаны макрух (жақсы емес) деп есептегендерге келер болсақ, олар 

келесі хадиске сүйенген: “Пайғамбардан (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

ақиқа туралы сұрағанда, ол: «Ақиқатында, Аллаһ ‘укуқты жақсы көрмейді», - деп 

жауап берген”. 

Алайда бұл хадис ақиқаны жасамаған абзал дегенге еш нұсқамайды, себебі 

толық хадис оның мағынасын жақсылап айқындап береді. АбдуЛлаһ ибн Амрдан 

(Аллаһ оған разы болсын) келесі жеткізіледі: “Пайғамбардан (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) ақиқа туралы сұрағанда, оған бұл атауы ұнамаған сыңаймен: 

«Ақиқатында, Аллаһ ‘укуқты жақсы көрмейді», - деп жауап берген. Сосын ол: 

«Кімнің баласы дүниеге келіп, әрі ол үшін құрбандық (нусук) шалғысы келсе, ұл 

бала үшін екі бірдей қойды, ал қыз бала үшін біреуін құрбандыққа шалсын», - 

деді”. Ахмад 2/194, Абу Дауд 2842, ән-Нәсаи 3/884. Хадистің сахихтығын әл-Хаким, 

әз-Зәһаби, Ахмад Шәкир, әл-Әлбани, Ибн Баз және Шу’айб әл-Арнаут растаған. 

Сонымен, біз Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

рәсімнің өзін емес, дәл «’ақиқа» атауын ұнатпағанын көріп тұрмыз, себебі бұл 

рәсім Исламға дейінгі надандық (жәхилия) дәуірінде де осындай атауға ие болған, 

сол себепті де ол Аллаһ Тағала ‘укуқты (мойынсұнбауды) жақсы көрмейтінін 

айтты. Бұл хадис ары кетсе дәл «ақиқа» атауын қолданбаған абзал екендігіне 

нұсқайды, бірақ еш жағдайда құрбан шалудың өзін емес. Алайда ғалымдар 

«’ақиқа» сөзін қолданғанда тұрған ештеңе жоқ, себебі Пайғамбардың өзі де (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) өзінің үмметін ақиқа жасауға ынталандыра 

отырып, осы сөзді сан мәрте қолданатын деп есептеген. 

Сондай-ақ кейбір имамдар: «Удхия кез-келген құрбан шалуды жойды», - деген 

хадиске сүйене отырып, ақиқа Ислам тарапынан жойылып, әрі құрбан айт 

мейрамымен (удхия) алмастырылған деп есептеген. Алайда бұл пікір анағұрлым 
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әлсіз. Біріншіден, «Удхия кез-келген құрбандық шалуды жойды» деген хадис сахих 

емес, оған қатысты имам ән-Науауи: «Барлық хадис білгірлері бұл хадистің әлсіз 

екеніе бірауыздан келіскен», - деп айтты. Қз.: «әл-Мәжму’» 8/386. 

Екіншіден, он шақты сахабалардан олар Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) қазасынан соң өз балалары мен немерелері үшін ақиқа 

жасағандары сахих түрде жеткізіледі. Сахабалар мен олардың ізбасарлары 

(табиғиндер) өз балалары үшін ақиқа жасағандығы туралы көптеген хабарларды, 

мысалы, имам Ибн Аби әд-Дуния өзінің «әл-‘Иләл» (1/188-243) кітабында 

келтіреді.  

Имам Ахмад былай деген: «Ақиқаны сөгетін кейбіреулерден ол жәхилиет дәуірінің 

амалдарының қатарынан екендігі жеткізіледі. Алайда бұл мәлімдеме олардың хадистер 

туралы хабары аз болуы салдарынан. Себебі Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) әл-Хасан мен әл-Хусәйн үшін де ақиқа жасады емес пе, әрі оның 

сахабалары да оны жасаған». Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 60. 

Осы жерде кейбір ғалымдар Абу Ханифаға «ол ақиқа жасауды бидғат деп 

атады» дегенді жапсырады. Негізінде бұл олай емес. Ханафи имамы Бадруддин 

әл-‘Айни осыған қатысты: «Бұл өтірік болып табылады, әрі мұндайды Абу Ханифаға 

жапсыруға болмайды, Аллаһ мұндай нәрсе айтудан сақтасын! Ол бұл бекітілген 

Сүннет емес деген мағынадағы бұның Сүннет емес екендігін айтқаны бар». Қз.: 

«Умдатул-Қари» 14/463. 

Имам әш-Шәукани, ғалымдар бір-біріне қатысты әдептілік танытулары 

керектігінің мысалы ретінде, Абу Ханифаға лайықты ақтау таба отырып, оның 

мұндай пікірін керемет түсіндіріп берген. Ол былай дейтін: “«Әл-Бахр» кітабының 

авторы Абу Ханифаның ақиқаға қатысты ол көпқұдайшылық (жәхилиет) дәуірінің 

Ислам тарапынан жойылған амалдарының қатарынан екендігін айтқанын келтіреді. 

Егер бұны Абу Ханифа шынымен айтқан болса, онда оған осы тақырыпқа қатысты 

сахих хадистер жетпеген болуы мүмкін”. Қз.: «Нәйлюл-әутар» 5/150. 

Ал ақиқаның міндетті екендігі туралы айтқан имамдардың пікіріне келер 

болсақ, олардың дәлелдері келесідей хадистер: 

Хасан ибн Самураның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Әр 

жаңа туылған нәресте туылғанынан соң жетінші күні жасалуы тиіс болған 

өзінің ақиқасының тұтқыны болып табылады, әрі сол күні оған есім беріліп, 

басы (шашы) қырылуы қажет». Абу Дауд 2838, әт-Тирмизи 1522, Ибн Мәжаһ 

3165. Хадистің сахихтығын имам Ахмад, имам әт-Тирмизи, Ибн Қудама, Ибн 

‘Абдул-Барр, ‘Абдул-Хакқ әл-Ишбили, Ибн әл-Муләкқин, әз-Зәһаби және шейх 

әл-Әлбани растаған. 
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Айша (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтатын: «Аллаһ Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бізге ұл бала үшін екі қойды және қыз бала үшін 

біреуін құрбан шалуға бұйыратын». Ибн Мәжаһ 3163, әт-Тирмизи 1513. Хадис сахих. 

Қз.: «Ируаул-ғалил» 1166. 

Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Ұл бала үшін 

құрбандыққа екі бірдей қойды шалу керек, ал қыз бала үшін біреуін», - деп 

айтқан. Ахмад 6/422, Абу Дауд 2834, Ибн Мәжаһ 3162. Сахихтығын имам Ибн 

Хиббан, хафиз әз-Зәһаби, имам ән-Науауи және шейх әл-Әлбани растаған. 

Осы пікірдің жақтастары осындай және осы секілді хадистердегі бұйрықтарды 

міндетті амалға жатқызды. Имам Ибн әл-Мунзир былай деді: “Ақиқаның парыз 

екендігіне қатысты келіспеушіліктер болған, әрі бір тобы: «Ақиқа парыз (амал) болып 

табылады, өйткені Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оны жасауды 

бұйыратын, ал оның бұйрықтары (ол іс) парыз (фард) екендігіне нұсқайды», - деп 

айтты”. Қз.: «әл-Ишраф» 3/416. 

Сондай-ақ олар Бурайданың сөздеріне де сүйенген болатын, ол: «Қиямет Күні 

адамдар өздерінің бес уақыт намаздарымен келетіні сияқты, өз ақиқаларымен де 

тұратын болады», - деген. Қз.: «әл-Мухаллә» 6/637, «әл-Муғни» 13/393. 

Алайда Бурайданың бұл хабарының сахихтығына қатысты күмәндар бар, сол 

себепті хафиз Ибн Хәжар оны атап өткен соң: «Егер бұл сахих болғанында, онда 

ақиқаның парыз екендігі туралы айтатындарға тағы бір дәлел болар еді», - деген. Қз.: 

«Фатхул-Бари» 9/742. 

Сондай-ақ Қатаданың және әл-Хасан әл-Басридің ақиқа дәл ұл балалар үшін 

парыз екендігін, және қыздарға қатысты парыз емес, тіпті заңды да емес деп 

есептегенін айта кету керек. Қз.: «Фатх аль-Малик» 7/107. Осылайша олар былай 

делінген хадиске сүйенген болатын: «Жаңа туылған ер бала үшін құрбан (ақиқа) 

шалу қажет». Әл-Бухари 5472. 

Бұл пікір басқа анық әрі сахих хадистермен кері қайтарылады, ол хадистерде 

ұл бала да, қыз бала да айтылады, олардың біразы (жоғарыда) келтіріліп 

қойылған. Сол себепті имам Ибн әл-Мунзир: «Бұл пікір өте әлсіз, әрі оның сахих 

Сүннетке қайшы келетіні себепті, оған сүйенуге болмайды», - деді. Қз.: «Файдул-

Қадир» 5624. 

Ғалымдардың басым көпшілігіне келер болсақ, олар хадистердегі 

бұйрықтарды абзал (мустахаб) амалға жатқызған. Егер Құран мен Сүннеттің 

бұйрық мәтіндері болса, әрі одан тыс шығарылатын еш жағдайлар болмаса, бұл 

бұйрық өзіне парыз үкімін жүктейді. Алайда егер Құран мен Сүннеттің осы 

бұйрықтарды негізінен алып әкететін басқа да мәтіндері болса, онда ол өзіне 

парыз емес, абзалдық (мустахаб) үкімін артады. Ал аталған жағдайдағы, мысалы, 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) ол ақиқа туралы 
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сұралғанында, айтқан мына сөздері бұл бұйрықтарды мустахаб амал екендігіне 

алып келеді: «Кімнің баласы дүниеге келіп, әрі ол үшін құрбандық (нусук) 

шалғысы келсе, ұл бала үшін екі бірдей қойды, ал қыз бала үшін біреуін 

құрбандыққа шалсын». Ахмад 2/194, Абу Дауд 2842, ән-Нәсаи 3/884. Хадистің 

сахихтығын имам әл-Хаким, хафиз әз-Зәһаби, шейх Ахмад Шәкир, шейх әл-

Әлбани, шейх Ибн Баз және Шу’айб әл-Арнаут растаған.  

Осылайша, Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) ақиқа 

жасауды адамдардың қалауымен (таңдауымен) байланыстырып, оларды мұнымен 

міндеттемеді. Хафиз Ибн Абдул-Барр былай деп айтқан: “Бұл хадисте ақиқа парыз 

емес екендігіне дәлел бар, себебі парыз нәрселерге қатысты: «Кім қаласа осылай да осылай 

істесін», - деп айтылмайды!” Қз.: «әт-Тамхид» 9/295. 

Шейх Сыддық Хасан Хан былай дейтін: «Бұл хадисте ақиқа жасауға 

ынталандыратын барлық хадистердің міндетті емес, тек абзал екендігі жайлы үкімді 

қамтитынына дәлел бар. Егер де бұл парыз болғанында, бұл амалды орындау 

адамдардық ерік-қалауымен байланыстырылмас еді!» Қз.: «әр-Раудату-ннадийя» 

3/144. 

Ал имам әш-Шәфиғи былай дейтін: “Ақиқаға қатыты адамдардың екі тобы 

шектен шықты. Олардың біреуі: «Бұл бидғат!», - дейді, ал енді біреулері: «Бұл парыз!», - 

дейді”. Қз.: «Фатхул-Бари» 4/12. 

Осы айтылғандардың барлығының негізіне сүйене отырып, «Ақиқа көптеген 

пайдаларды қамтитын нық бекітілген Сүннет әрі толықтай абзал іс-амал болып 

табылады» деген ең дұрыс пікір болып табылады. Әрі ол ұл бала үшін де, қыз бала 

үшін де заңдастырылған үкім. 

Ал енді «Әрбір жаңа туылған нәресте өз ақиқасының тұтқыны болып 

табылады» деген хадиске келер болсақ, ғалымдар бұл хадистің түсіндірмесіне 

келгенде дәлелдемелерінің күшін әлсірететін көптеген пікірлерге ауған. Ал 

ақиқасын жасамаған бала өзінің әке-шешесіне шапағат етпейді деген түсіндірме 

не Пайғамбардан (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын), не оның 

сахабаларының әлдебіреуінен тіптен жеткізілмеген. Бірақ тіпті егер мұндай тәпсір 

олардан жеткізілген күннің өзінде де,  бұл ақиқаны қалдыру күнә болады дегенге 

немесе Қиямет Күні осы үшін жауап бар дегенге нұсқамайды, алайда бұл оның 

маңыздылығына әрі артықшылығына нұсқайды. Қз.: «Задул-мә’ад» 2/326, «Фатхул-

Бәри» 9/488. 

Ахмад ибн әл-Қасим тіпті осы пікірді ұстанушы имам Ахмадтан: «Уа, Абу 

АбдуЛлаһ, ақиқа парыз болып табылады ма?», - деп сұрағанда, ол: «Оның 

парыздығына келер болсақ, мен білмеймін. Мен оны  парыз деп айтпаймын. Бірақ оған 

қатысты ең қатал нәрсе – бұл адам оның тұтқыны болып табылатындығы», - деп 

айтқанын жеткізеді. Қз.: «Тухфәтул-мәудуд» 54. 
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Егер мүмкіндік болса, осы маңызды Сүннетті тастамай әрі баланы оның 

тұтқыны етпей, балалар үшін ақиқа жасаған ең жақсысы. Имам Мәлик: «Ақиқа 

жасау парыз емес, алайда бұл абзал, себебі бұл – адамдар орындап тастамай жүрген 

амал», - деген. Қз.: «әл-Мууатта» 2/400. 

Абу әз-Зинад: «Ақиқа – бұл мұсылмандардың амалы, олар оны тастауды 

айыптайтын». Қз.: «Тарх әт-тасриб» 5/206. 

Имам Ахмадтың ұлы Салих өз әкесінен: «Егер адамның перзенті дүниеге келіп, 

алайда оның ақиқа жасауға шамасы болмаса, оған дұрыс таңдауы қайсысы: оның қарыз 

алып, ақиқа жасағаны ма, әлде мүмкіндігі пайда болғанға дейін оны кейінге қалдырғаны 

ма?», - деп сұрады. Ахмад: “Біз естіген ақиқаға қатысты ең қаталы – ол Хасан ибн 

Самурадан жеткен, Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп 

айтқан хадисі: «Әрбір жаңа туылған нәресте өз ақиқасының тұтқыны болып 

табылады». Ақиқатында, егер ол (адам) қарыз алатын болса, Аллаһ ондай адамға 

жеңілдігін нәсіп етер деп үміттенемін, себебі ол Аллаһ Елшісінен (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) жеткен нәрсеге ілесе отырып, Оның Сүннетінің ішіндегі 

сүннетін қайта жаңғыртты емес пе!”, - деді. Қз.: «Мәсаил әл-имам Ахмад» 2/208. 

Айтылғандардың барлығының негізінде, ақиқа жасау егер қалдырсаң күнә 

болатындай парыз болып табылмайтындығы келіп шығады, алайда мүмкіндік 

бола тұра бұл рәсімді тастамау керек. Себебі бұл рәсімнің көптеген пайдалары 

бар емес пе, солардың қатарында: Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) Сүннетін жаңғырту; Аллаһ Тағалаға алғыс-шүкірліктерін білдіру; 

әрі Бір Аллаһқа ғана толығымен аян болған нәрестеге қатысты пайдалары. 

 

Ақиқаны орындау сол сомаға садақа жасағаннан артық екендігі туралы 

Имам Ахмадтан: «Сен қайсысын артық көрер едің: ақиқаны ма, әлде сол 

соманы мұқтаждарға беруді ме?», - деп сұрағанда, ол: «Ақиқа!», - деп жауап 

берген. Қз.: «Мәсаил Аби Дауд» 256. 

Сондай-ақ Ибн әл-Мунзир бұл пікірді Ахмад пен Исхақ ибн Рахауайхтан 

жеткізіп, былай деді: «Ахмад ақиқатты айтты, себебі Сүннетке ілесу жақсырақ!» 

Қз.: «әл-Ишраф» 3/421. 

Имам Ибн әл-Қайим былай деді: “Ақиқа жаңа туылған нәрестеге дүниеге 

келгенінен кейінгі шайттанның зиянынан қорған болатыны таласқа салынбайды, 

мысалы, жыныстық қатынастың алдында әрі осы баланы көтермес бұрын Аллаһты 

зікір ету одан шайтанның зиянынан қорғаныс болатынындай. Осы себепті ата-аналар 

баланың шайтанның зақымдауына түспес үшін, ақиқаны жасауды қалдырған жағдайлар 

сирек болған”. Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 91. 

 

Ақиқаға арналған құрбан малына қойылатын талаптар 
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Имам Мәлик былай дейтін: «Ақиқатында, ақиқа үкімімен құрбан айтта 

шалынатын құрбан (удхияға) секілді, әрі оған соқыр, ақсақ, мүйізі сынған және ауру 

малды пайдалануға рұқсат етілмейді!» Қз.: «әл-Мууатта» 2/400. 

Әл-Бара ибн ‘Азибтің (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһтың 

Пайғамбары (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: «Төрт түрлі малды Құрбандық ретінде шалуға рұқсат етілмейді: 

кемістігі айқын біркөзді (мал), ауруы айқын ауру (мал), ақсақтығы айқын ақсақ 

(мал), және әлсіздігі айқын арық малды». Ахмад 4/284, Абу Дауд 2802, әт-Тирмизи 

1497, ән-Нәсаи 4/215, Ибн Мәжаһ 3144. Имам Абу ‘Иса әт-Тирмизи, Ибн Хиббан, 

әл-Хаким және шейх әл-Әлбани хадистің сахихтығын растаған. 

Ибн Абдул-Барр былай деді: «Ғалымдар осы төрт кемістікке қатысты 

бірауызды келіскен, мен бұған қатысты ешқандай талас-тартыстарды білмеймін. 

Сондай-ақ осы мағынаға кіретін барлық нәрселердің осыған қатысы бар. Егер біркөзді 

мал рұқсат етілмесе, онда соқыр мал тіптен рұқсат емес. Немесе егер ақсақ мал 

рұқсат етілмесе, онда аяғы жоғы – тіптен де. Мұның барлығы айқын әрі белгілі 

(нәрселер), әрі бұған қатысты келіспеушіліктер жоқ». Қз.: «Фатх әл-Малик» 7/16. 

Ибн Қудама: «Құрбан шалынатын малдың жасына қатысты ақиқаның  үкімі 

удхияның үкіміндей», - деп айтқан. Қз.: «әл-Муғни» 9/369. 

Ибн әл-Хаж әл-Мәлики: «Малдың жасы мен кемшіліктеріне қатысты ақиқаның 

үкімі удхияның үкімі секілді», - деп айтты. Қз.: «әл-Мадхал» 3/277. 

Құрбандық малының жасына қатысты айтар болсақ, онда түйенің жасы – бес 

жастан бастап, сиыр мен бұқаның жасы – екі жастан бастап, ал қой мен ешкінің 

жасы – бір жастан бастап екені белгілі. Қз.: «әл-Мудаууана» 2/12, «әл-Мабсут» 9/12, 

«әл-Муғни» 9/348, «әл-Хауи» 19/29. 

Ибн Абдул-Барр: «Ғалымдар ақиқада сегіз жұпты малдан басқасын құрбандыққа 

шалуға болмайды дегенге бірауызды келіскен, тек олардан ауытқығандарынан басқасы, 

әрі олардың келіспеушілігі есепке алынбайды да». Қз.: «әл-Истизкар» 15/383. 

Сегіз жұпты мал – олар: түйе (ұрғашы-еркегі), бұқа мен сиыр, қой (ұрғашы-

еркегі), ешкі (ұрғашы-еркегі).  

Осылайша, ақиқаға қойылатын талаптар удхияның талаптарына толық сәйкес 

келеді, тек удхияда ірі тұяқты малды жеті адамның атынан ортақ құрбан шалуға 

болатындығынан  басқасы. Имам әл-Мардауи ақиқа үкімі бойынша удхия секілді 

екендігі туралы айтып өтіп: «Алайда ақиқада түйені немесе сиырды бауыздауға бірге 

қосылып (қаражат шығарып) қатысуға болмайтыны жағдайдан тыс болып табылады», 

- деп айтты. Қз.: «әл-Инсаф» 4/113. 

Тура соны Ибн әл-Қайим де айтқан, яғни бір мал бір бала үшін құрбандыққа 

шалынуы керек. Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 64. 
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Ибраһим әт-Таймиден: «Ақиқаны тіпті құспен болса да жасаған абзал», - деп 

жеткен хабарына келер болсақ, ғалымдар мұның мағынасы құрбандықты тіпті 

құспен болса да жасауға рұқсат етіледі дегенде емес, (ақиқаның) абзал екендігінде 

деген. Бұл мешіт соғуға ынталандыратын мына хадис секілді: «Кім Аллаһ үшін 

тіпті шіл (құр) құсының ұясындай немесе одан да кіші көлемде мешіт соқса, 

Аллаһ оған Жәннаттан үй тұрғызады». Ибн Мәжаһ 738. Хадис сахих. Қз.: «Сахих 

әл-жәми’» 6128. 

Сол себепті Ибн Хабиб Ибраһимнің сөздері турасында: «Ол «құс жеткілікті 

болады» деген мағынада айтпады», - деді. Сол себепті әз-Зурқани «Шарх әл-

Мууаттада» Ибраһим әт-Тәймидің сөздерінен кейін, Ибн Абдул-Баррдың ақиқа 

жасай отырып, аталған сегіз жұпты малдан басқасын құрбанға шалуға болмайды 

деген бірауызды пікір туралы сөздерін келтірді.  

 

Жаңа туылған нәресте үшін дәл қандай малды құрбан шалу қажет? 

Кейбір имамдар қойдың еркегі немесе ұрғашысынан басқа ештеңе бауыздауға 

болмайды деп есептеген. Сондай-ақ оларға ешкінің (ұрғашысы мен еркегі) де 

жатады, себебі хадисте «әш-шаһ» сөзі қолданылады. Имам Ибн Хазм былай деді: 

“«Әш-шәһ» сөзі, ешбір даусыз, өзіне қойды да, ешкіні де қамтиды”. Қз.: «әл-Мухаллә» 

6/236. 

Ғалымдардың көбісі болса, ақиқа өзінің үкімімен айт күнгі құрбан шалу 

(удхия) секілді, әрі сол себепті удхияға қойылатын талаптар оған да жүреді, яғни 

құрбан малдары құстан болмауы тиіс, оларға қой, ешкі, сиыр мен түйе жатады 

деген. 

Тура соны ханбали мазхабынан имам Ибн Қудама мен шафиғи мазхабынан 

имам ән-Науауи де айтқан болатын. 

Имам әш-Шәукани былай деді: “Хадистердегі «қой» сөзінің қолдануы басқа 

малдың рұқсат етілмейтініне нұсқамайды”. Қз.: «Нәйлул-әутар» 5/156. 

Тіптен кейбір сахабалардан балаларына ақиқа ретінде түйелерді де 

сойғандығы жеткізіледі. Хасан әл-Бәсри былай дейтін: «Әнас ибн Мәлик өзінің ұлы 

үшін түйе сойған». Ибн Аби Шейба 8/57. 

Оған қоса, «әш-шаһ» сөзі ірі малды да қамтиды. Араб тілінің әйгілі имамы Ибн 

Манзур былай дейтін: «Әш-шаһ – бұл еркек те, ұрғашы да болуы мүмкін мал. Сондай-

ақ шаһ – бұл қой да, ешкі де, сиыр да, қашыр да, есек те деп айтылғаны бар». Қз.: 

«Лисанул-‘араб» 7/244. 

Ал енді: «Кімнің перзенті дүниеге келген болса, ол үшін ақиқаны түйемен, сиырмен 

немесе қоймен жасасын» (әт-Табарани “әс-Сағирде” 45), - деген хадиске келер 

болсақ, бұл хадис ойдан шығарылған болып табылады. Қз.: «Ируа әл-ғалил» 1168. 
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Ақиқаны дәл қоймен өтеген жақсырақ, себебі Пайғамбар (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) өз немелері үшін дәл осы малды құрбандыққа шалып, 

әрі өзінің сахабаларына да қоймен құрбан шалуды бұйыратын. Ибн Аби Муләйка 

Айшаның (Аллаһ оған разы болсын) адамдар оның әпкесінің ұлы үшін түйе 

союларын айтып жүргенін естігенде: “Аллаһ сақтасын! Алайда Аллаһ Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Екі бірдей қой», - деген болатын”, - деп 

айтқанын баяндайтын. Әт-Тахауи 1/457, Ибн Абу әд-Дунья “әл-‘Иәлда” 1/201. 

Иснады хасан (жақсы). Қз.: «Ируаул-ғалил» 4/394. 

Әрі имам Мәлик те ақиқа үшін ең жақсы мал дәл қой деп есептеген. Ол: «Маған 

ақиқада сиырдан гөрі ұрғашы қой артық, ал түйеден гөрі еркек қой артық. Бірақ 

қажылық кезіндегі құрбан шалу кезінде, мен үшін қойдан гөрі (ұрғашы-еркегі болсын) 

сиыр мен түйе артық», - деген болатын. Қз.: «әл-Ишраф» 3/416, «әт-Тамхид» 4/315. 

Имам Мәликтің осы сөздерін келтіре отырып, имам Ибн әл-Мунзир: 

«Мәликтің айтқандары нендей керемет еді!», - деді. Қз.: «әл-Ишраф» 3/416. 

 

Ұл бала үшін бір қойды құрбанға шалуға болады ма? 

Көптеген хадистер нұсқайтынындай, ұл бала үшін құрбандыққа екі қойды 

шалу қажет. Умм Курз әл-Ка’бия (Аллаһ оған разы болсын) былай деп 

баяндайтын: “Мен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Ұл 

балаға екі қойды, ал қыз балаға бір қойды құрбандыққа шалу керек», - деп 

айтқанын естігенмін”. Ахмад 6/422, Абу Дауд 2834, Ибн Мәжаһ 3162. Сахихтығын 

имам Ибн Хиббан, хафиз әз-Зәһаби, имам ән-Науауи және шейх әл-Әлбани 

растаған. 

Алайда адамның, ұл бала үшін бір ғана малды құрбандыққа шалуға шамасы 

бар болып, ал екеуіне шамасы жоқ дейтін жағдайда бір қойды құрбанға шалуға 

болатынын ерекше (ережеге кірмейтін) жағдай ретінде келтіруге болады. Ибн 

Аббастың: «Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) әл-Хасан мен әл-

Хусәйн үшін бір-бір қойдан шалған», - деп айтқаны жеткізілетін хадистердің бір 

нұсқасы осыған дәлел. Абу Дауд 2841, әт-Табарани 11/316. 

Ғалымдар хадистің осы нұсқасының сахихтығына қатысты келіспеушілікте 

болған, себебі басқа нұсқаларында екі қой туралы айтылады. Дегенмен, айтып 

өтілген нұсқаның сахихтығын имам Ибн Хузәйма, Ибн әл-Жәруд, Абдул-Хакқ әл-

Ишбили, Ибн Дақиқ әл-‘Ид, Ибн Абдул-Хади, әл-Әлбани және басқалар растаған.  

Сондай-ақ Ибн Умардың өз балалары үшін: ұл балаларға да, қыз балаларға да, 

- бір-бір қойдан құрбан шалғаны жеткізіледі. Сондай-ақ өзінің балаларының екі  

түрлі жыныстары үшін бір-бір қойдан шалған Уруа ибн әз-Зубәйр да осылайша 

жасаған. Қз.:  имам Маликтің «әл-Мууаттасы» 2/401 және имам әл-Бәйһақидің “әс-
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Сунан әл-кубрасы” 9/302. Шу’айб әл-Арнаут екі хабардың да иснадтарының 

сахихтығын растаған. 

Имам ән-Науауи былай деді: «Ұл бала үшін екі қойды, ал қыз бала үшін бір қойды 

құрбанға шалу сүннет болып табылады. Алайда егер ұл бала үшін бір малды шалған 

болса, бұл да сүннетке сәйкес келеді». Қз.: «әл-Мәжму’» 8/429. 

Имам әс-Сан’ани: «Ұл бала үшін бір қойды құрбан шалуға рұқсат етіледі, әрі бұл 

жеткілікті, дегенмен дәл екі қойды құрбанға шалу абзалырақ болады». Қз.: «Субулу-с-

Саләм» 4/182. 

Сол себептен егер жағдай болса, әрине, екі қойды құрбандыққа шалу ең 

жақсысы, ал бір қой әдеттен тыс ерекше жағдай болады. 

 

Егіздердің екеуіне бір малды құрбанға шалуға болады ма? 

Хафиз Ибн Хәжар былай деді: “Егер әйел егіз босанса, онда олардың әрқайсысына 

ақиқа жасаған абзалырақ”. Қз.: «Фатхул-Бәри» 9/12. 

Ал хафиз Ибн Абдул-Барр әл-Ләйс ибн Са’дтың: «Егер әйел егіз босанса, екеуі 

үшін де ақиқа жасау керек», - деген сөздерін келтіре отырып: «Мен ғалымдардан 

біреудің осыған қарсы шыққанын білмеппін», - деді. Қз.: «әт-Тамхид» 9/297. 

 

Удхия мен ақиқаны біріктіруге болады ма? 

Ғалымдар арасында бұл тақырыпқа байланысты екі пікір бар. Көптеген 

ханафилердің пікірі, сондай-ақ бұл ханбалилердің де бір пікірі – бұл рұқсат 

етілетіндігі. Біреулері екі құрбан шалудың да мән-мағынасы – бұл Аллаһқа 

жақындау үшін құрбан малдың қанын төгу деп есептеген. 

Бұл пікірді мұсылмандардың алғашқы ұрпақтарының қатарынан Қатада, 

Мухаммад ибн Сирин және әл-Хасан әл-Басри ұстанған, ол: «Егер удхия баланың 

атымен жасалатын болса, бұл өзімен бірге ақиқаның да орнын толтырады», - деп 

айтқан. Ибн Абу Шәйба 5/534. Иснады сахих. 

Бұл пікірді шейх Мухаммад Ибн Ибраһим Али Шейх те таңдаған. Қз.: «Фатауа 

Ибн Ибраһим» 6/159. 

Алайда бұл пікірдің кейбір жақтастары әртүрлі талаптар қойған, мысалы, 

уақыттың сәйкес келіп қалуы. Әл-Бухути: «Егер ақиқа мен удхияның (құрбан 

айтында мал шалудың) уақытысы тұспа-тұс келіп қалса, айтарлық, (ақиқаға 

арналған) жетінші күні, немесе құрбандық шалынатын күндердің бірі (удхия күнімен 

тұспа-тұс келсе), онда егер құрбандықты ақиқаға ниеттеніп шалатын болса, бұл удхия 

(құрбан айт) үшін де жеткілікті болады. Ал егер баланың атынан малды удхия (құрбан 

айт) үшін шалатын болса, бұл ақиқа үшін де жеткілікті болады. Бұл егер ‘Ид (айт) 

күні мен  жұма күні тұспа-тұс келіп, адам (осы) себептердің бірі үшін ғұсыл 

құйынатыны секілді», - деп айтқан. Қз.: «Шарх Мунтаха әл-ирадат» 1/617. 
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Басқа ғалымдарға келер болсақ, олардың арасында мәликилер және 

шафиғилер бар, сондай-ақ бұл ханбалилердің де екінші бір пікірі болып 

табылады, олар бұны рұқсат етілмеген деп есептеген, себебі мүлдем екі түрлі 

себеппен болған екі құрбандық шалу туралы сөз болуда. Себебі жағдайлардың 

ұқсастығына қарамастан ғалымдар, айталық, екі егіз үшін құрбандыққа бір қойды 

шалуға рұқсат етпеген, ал енді мүлде екі түрлі құрбан шалудың себептері туралы 

не айтуға болмақ?! Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 68, «Тухфатул-минхаж» 9/371. 

 

Егер адам туылғанында ата-анасы ол үшін ақиқа жасамаған болса, ол өзі 

үшін ақиқа жасауына болады ма? 

Кәмелетке толған адам туралы айтар болсақ: ол өзі үшін ақиқа жасауы керек 

пе, жоқ па – онда бұл мәселеде екі пікір қалыптасқан. Бір ғалымдар бұны орынсыз 

деп есептеген. Басқалары болса бұны рұқсат етілген деп есептеген, әрі осылай деп 

айтқандардың қатарында имам әш-Шәфи’ болған, сондай-ақ бұл Ахмадтың бір 

пікірі, әрі бұл пікірге имам әш-Шәукани мен шейх әл-Әлбани де өз таңдауларын 

қойған. Мұны орынды деп есептеген ғалымдар Әнастан былай деп жеткізілетін 

хадиске сүйенген: «Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Аллаһ оны 

пайғамбарлықпен жібергенінен кейін өзі үшін ақиқа жасады». ‘Абдур-Раззақ 4/329, әл-

Баззар 1237 және т.б. 

Алайда ғалымдар бұл хадистің сахихтығына қатты келіспеушілікте болған, әрі 

имамдардың көпшілігі бұл хадисті әлсіз деп есептеген. Дегенмен, осы хадисті 

күшейтетін басқа да нұсқалары бар. Хафиз әл-Ирақи былай деген: «Бұл хадистің 

өрескел кемшіліктерсіз, басқа да жеткізу жолдары бар». Қз.. «Тарх әт-тасриб» 5/210. 

Хафиз әл-Хайсами осы хадистің әт-Табарани келтіретін нұсқасындағы 

жеткізушілерін сенімді деп атады. Қз.: «Мәжма’у-ззауаид» 4/59. 

Сондай-ақ осы хадисті Абдул-Хакқ әл-Ишбили де «әл-Әхкамда» күшейткен.  

Әрі шейх әл-Әлбани де осы хадистің барлық оң тұстары мен теріс тұстарын 

жан-жақты айқындап, оны сахих деп атаған. Қз.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 2726. 

Сондай-ақ бұл хадис мұсылмандардың кейбір алғашқы ұрпақтары өкілдерінің 

пікірлерімен де күшейеді. Мысалы, Мухаммад ибн Сирин былай деген: «Егер 

маған ақиқа жасалмағанын естігенімде, оны өзім үшін жасайтын едім». Ибн Аби 

Шейба 8/235. Иснады сахих. 

Әл-Хасан әл-Басри мен ‘Ата да солай айтқан. Қз.: «әл-Мухаллә» 8/322, «әл-

Муғни» 13/396. 

 

Ақиқаны қашан орындау керек? 

Ақиқаның уақытысына келетін болсақ, Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) былай деген: «Әрбір жаңа туылған нәресте дүниеге келгенінен 
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кейін жетінші күні жасауға тиісті болған өз ақиқасының тұтқыны болып 

табылады». Абу Дауд 2838, әт-Тирмизи 1522, Ибн Мәжаһ 3165. Хадистің 

сахихтығын имам Ахмад, әт-Тирмизи, Ибн Қудама, Ибн ‘Абдул-Барр, ‘Абдул-Хакқ 

әл-Ишбили, Ибн әл-Мулякқин, әз-Зәһаби және шейх әл-Әлбани растаған. 

Бұл сол құрбан шалуға арналған ең жақсы уақыт. 

Алайда, егер адам ақиқаны жетінші күні жасауға үлгермеген болса немесе  

жасай алмаған болса, ол мұны баланың туылуынан кейін 14 немесе 21 күні 

орындай алады. Бурайдадан (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Ақиқа 

(баланың дүниеге келгенінен соң) жетінші күні, он төртінші күні немесе 

жиырма бірінші күні орындалады». Әл-Бәйһақи 9/303. Шейх әл-Әлбани хадистің 

сахихтығын растаған. Қз.: «Сахих әл-жәми’» 4132. 

Бұл хадистің сахихтығына байланысты ғалымдар арасында келіспеушіліктер 

болған. Дегенмен, тіпті бұл хадис әлсіз болған күйдің өзінде, онда аталған 

уақыттарды сақтауда тұрған ештеңе жоқ, өйткені көптеген имамдар оған 

сүйенген. Имам Ахмадтың ұлы Салих былай деп баяндайтын: “Ақиқаға қатысты 

менің әкем: «Құрбандыққа малды жетінші күні шалған жөн, ал егер болмаған жағдайда, 

онда он төртінші, ал (ол да) болмаса, жиырма бірінші күні шалу қажет», - деп 

айтатын”. Қз.: «Мәсаил әл-имам Ахмад» 2/210. 

Сондай-ақ әл-Мәймуни былай деп баяндайтын: “Мен Абу АбдуЛлаһтан (имам 

Ахмадтан): «Ақиқаны қашан жасау керек?», - деп сұрадым. Ол: «Айшаға келер болсақ, 

ол: «Жетінші күні, он төртінші және жиырма бірінші күні», - деп айтатын», - деп 

жауап берді”. Қз.: “Тухфатуль-маудуд” 86. 

 ‘Ата былай деп айтатын: «Ер бала үшін екі қойды, ал қыз ала үшін біреуін егер 

мүмкіндік болып жатса, жетінші күні құрбанға шалу керек. Егер (мүмкіндік) болмаса, 

онда он төртінші күні, ал егер (ол да) болмаса, жиырма бірінші күні». Ибн Аби әд-

Дунья «әл-‘Иәлда» № 62. Осы кітаптың зерттеушісі иснадын сахих деп атады. 

Имам Абу ‘Иса әт-Тирмизи былай деп айтты: «Ғалымдар ақиқаны жетінші күні 

жасауды абзал деп есептеген. Егер жетінші күні жасаудың реті келмесе, онда он 

төртінші күні. Ал егер он төртінші күні де болмай қалса, онда жиырма бірінші күні». 

Қз.: «Сунан әт-Тирмизи» 5/115. 

Бірақ адам бұл айқындауды ескермеген болса, және 14 немесе 21 күні емес, 

айталық, 8 немесе 12 күні жасаса, бұда тұрған ештеңе жоқ. Хафиз Ибн Абдул-Барр 

былай деді: “Егер адам құрбандықты жетінші күні орындай алмаған болса, онда содан 

кейін жасағанында тұрған қорқынышты ештеңе жоқ. Әрі ақиқаны міндетті түрде әр 

жеті күн өтісімен орындау міндетті емес”. Қз.:  «әл-Истизкар» 15/375. 
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Ибн әл-Қайим былай деп айтты: «Жетінші күнді айқындау тек мұның абзал 

екеніне нұсқайды. Басқа жағдайда, егер ол құрбандықты сегізінші, немесе оныншы, 

немесе басқа күні жасаса – бұл да есептелінеді». Қз.: «Тухфатул-маудуд» 89. 

Дегенмен, егер адам ақиқаны жетінші күні орындай алмаса, айтылған күндерді 

сақтап, 14 немесе 21 күні құрбандық шалғаны дұрысырақ болады.   

Мәликилер құрбандықты жетінші күннен бұрын жасауға болмайды деп 

есептеген, әрі Ибн Хазм да, сондай-ақ әс-Сан’ани де осылай айтқан, себебі бұл 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) әміріне қайшы келеді. 

Қз.: «әл-Мухаллә» 6/234, «Субулю-с-Салям» 1/181. 

Әрі бұл пікір ең дұрысы болып табылады, себебі Шариғат бұл амалдың 

арнайы уақытын орнатты, әрі оны осы жағдайдан тыс ерекшелейтін еш бір хабар 

жоқ. Тиісінше, жетінші күніне дейін ақиқа жасау заңды емес. Қз.: «әл –Мунтақа» 

4/201, «Субулю-с-Саләм» 1/181. 

Ал енді «дәл қай күнді жетінші күн деп есептеуге болады?» деген сұраққа 

келер болсақ, ғалымдар арасында бұл жөнінде де келіспеушіліктер бар. Хафиз 

Ибн Хәжар былай деді: “Хадистегі «жетінші күн» деген сөздер; оны баланың туылған 

сәтінен бастап есептеу керек пе? Ибн Абдул-Барр былай деді: «Мәлик егер бала күн 

шыққанға дейін туылмаған болса, алғашқы жеті күн баланың туылған күнінен 

басталатынын айтқан». Тура соны әл-Бууайти әш-Шәфиғиден де келтіреді. Ал әр-

Рафи’и екі пікірді жеткізіп, баланың туылған бірінші күні есептелетініне таңдауын 

қойған”. Қз.: «Фәтхул-Бәри» 9/489. 

Шейх Ибн Усаймин былай деді: «Бала дүниеге келген соң жетінші күні Құрбан 

шалу Сүннет болып табылады. Егер мысалы, бала сенбі күні туылса, онда жұма күні 

құрбандық шалынады, ол туылған апта күнінен бір күн бұрын. Ереже осылай. Егер ол 

бейсенбі күні туылса, онда ақиқа сәрсенбі күні жасалады, т.с.с.» Қз.: «Шарх әл-

мумти’» 7/538. 

Сондай-ақ әт-Тирмизи жинағына түсіндірме жазған шейх әл-Мубаракфури 

босану күні бірінші күн деп есептелетініне таңдауын жасаған. Әрі шейх Абдул-

Мухсин әл-Аббад та «Сунан Абу Дауд» жинағына түсіндірме жасай отырып, осы 

пікірді қолдаған. Ол: «Егер бала жұма күні туылса, жұма күні сол бірінші күн. Демек 

бейсенбі жетінші күн болады», - деп айтқан. 

Осылайша, балаға жетінші күні ақиқа жасағысы келген адам баланың дүниеге 

келген бірінші күнін ескеруі керек. 

 

Жаңа туылған нәресте үшін малды құрбандыққа кім шала алады? 

Жаңа туылған нәресте үшін ақиқаны тек әкесі немесе туыстарынан басқа біреуі 

жасауы тиіс деген (қатаң) шарт жоқ, себебі Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) бұны әкесі деп, немесе уәлиі (асыраушысы) деп, немесе 
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туыстардан әлдебіреу деп дәл ерекшелеп айтпайды, алайда ол: «Жаңа туылған 

ұл үшін құрбандық (ақиқа) шалу керек», - деді. Әл-Бухари 5472. 

Хафиз Ибн Хәжар осы хадисті келтіре отырып: «Онда ақиқаны дәл кім жасауы 

қажеттілігі туралы айрықша айтылмайды», - деді. Қз.: «Фатхул-Бәри» 12/13. 

Имам әш-Шәукани: «Бұл хадисте балаға ақиқаны туыстарының қатарынан 

әлдебіреуінің жасауына рұқсат етілгені сияқты, бөтенге де жасауына рұқсат екеніне 

дәлел бар». Қз.: «Нәйлул-әутар» 5/150. 

Тура соны имам әс-Сән’ани да айтқан болатын. Қз.: «Субулю-с-Саләм» 4/183. 

 

Құрбан шалып жатқан уақытта не айту қажет? 

Айшаның сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) әл-Хасан мен әл-Хусәйн үшін құрбан шалғаны әрі былай деп айтқаны 

хабарланады: “Құрбандықты нәрестенің атынан шалыңдар, және: «Аллаһтың 

атымен! Аллаһ Ұлы! Я Аллаһ, бұл Сен үшін. Бұл пәленшенің ақиқасы», - деп 

айтыңдар”. Абу Я’лә 4521, әл-Бәйһақи 9/304. Имам Ибн әл-Мунзир және имам ән-

Науауи хадисті жақсы (хасан) деп атаған. Қз.: «әл-Мәжму’» 8/428, «Тухфатул-

мәудуд» 137. 

 (فالن عقيقة هذه وإليك لك اللهم أكبر، اهلل اهلل، بسم)

Қатада былай дейтін: “Ақиқаны орындап жатқанда, құрбан айт (удхия) 

уақытысындағыдай Аллаһтың есімін атау қажет. «Я, Аллаһ, бұл Сенен әрі Сен үшін, 

бұл пәленшенің ақиқасы. Аллаһтың атымен! Аллаһ Ұлы!», - деп, сосын малды құрбанға 

шалу керек”. Қз.: «Фатхул-Бари» 9/734. 

Имам әл-Халләл «Ақиқа кезінде не айту қажет» тарауында имам Ахмадтан: 

«Ақиқаға малды құрбан шалғысы келетін адам не айтуы қажет?», - деп сұрағаны 

айтылатын Абу Талибдің хабарын келтіреді. Ол былай деп жауап берген: 

“«Аллаһтың атымен» деу керек және тура удхия орындайтындай ниет секілді 

ниетпен малды құрбанға шалып: «Бұл пәленше ұлы пәленшенің ақиқасы», - деп айту 

қажет”. Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 138. 

Имам Ибн әл-Мунзир: «Егер адамның ниеті ақиқа ретінде құрбан шалу болған 

болса, алайда ол ештеңе айтпаған болса, онда оның ниеті Аллаһтың қалауымен 

жеткілікті болады», - деп айтты. Қз.:  «Тухфатул-мәудуд» 137. 

 

Бауыздалған құрбан малдың сүйектерін сындыруға (шабуға) болады ма? 

Ғалымдар бұл сұраққа қатысты келіспеушілікке түскен. Бір ғалымдар ақиқаға 

арналып бауыздалған малдың сүйектерін сындырмаған абзал деп есептеген. Ал 

енді осы тақырыпқа байланысты ақиқада сүйек сындырмау туралы бұйрықпен 

жеткізілетін хадиске келер болсақ, ол үзілген (мурсал) болып табылады, себебі 
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онда сахабаның есімі аталмаған. Бұл хадисті имам Абу Дауд «әл-Марасилде» 197 

келтіреді.  

Сондай-ақ бұған қатысты, сүйектерді сындырмаған абзал екендігі туралы 

Жәбир мен Айшаның, сондай-ақ кейбір табиғиндердің сөздері жеткізіледі, әрі бұл 

пікірді шафиғилер мен кейбір ханбалилер таңдаған. Алайда Жәбирден 

жеткізілетін асар (хабар) мен оның сахихтығына қатысты келіспеушіліктер бар, ал 

енді Айшаның асарына (хабарына) келер болсақ, ғалымдар арасында сүйек 

сындырмау туралы сөздері дәл кімге: Айшаға ма әлде ‘Атаға тиіселі ме? – деген 

мәселеде келіспеушіліктер бар. Бірақ ең күшті пікір ол ‘Атаның сөздері болып 

табылатындығында. Қз.: «әл-Ируа» 4/396. 

Шейх Ибн Баздан «Фатауа нурун ‘алә әд-дарбта» осы туралы сұрағанда, ол 

мұндай Айшадан жеткізілетінін айтып жауап берген, әрі бұл бұйрық (сүйек 

сындырмау) міндетті емес, абзал болып табылатындығын айтқан. 

Ал мәликилер құрбан малының сүйектерін сындырғанда тұрған ештеңе жоқ 

деп есептеген, себебі тыйым салынатыны немесе айыпталатыны туралы сахих 

ештеңе жоқ деп есептеген. Қз.: «әл-Қауанин әл-фиқһия» 188. 

Әрі Ибн Хазм да Пайғамбардан (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бұл 

туралы сахих ештеңе жетпеген деп, тура солай Айшадан жеткен хабарды да әлсіз 

санап, осы пікірді таңдаған. Ал мұсылмандардың алғашқы ұрпақтарының кейбір 

сөздеріне жауап ретінде ол әз-Зухридің хабарламасын жеткізген, онда ол ақиқаға 

арналып бауыздалған малдың сүйектерін де, басын да сындыруға рұқсат етіледі 

деп айтқан. Қз.: «әл-Мухаллә» 7/523. 

Кейбіреулер болса тіптен, керісінше, құрбан шалынған малдың сүйектерін 

сындырған абзал деп есептеген, себебі көпқұдайшылдар жәхилиет дәуірінде 

оларды сындырмайтын. Қз.: «Бидаятул-мужтахид» 1/377. 

Бір сөзбен айтқанда, бұл сұраққа байланысты сахих ештеңе де жоқ, тура солай 

мұсылмандардың алғашқы ұрпақтары арасында бірауызды пікір де жоқ. Бұдан 

келіп шығатыны құрбан малдың сүйегін сындырғанда тұрған ештеңе жоқ, әсіресе, 

бұған қажеттілік туып тұрса. «Ақиқаның сүйектерін сындырмау керек», - деген 

сөздерге пікір білдіре отырып, шейх Ибн Усаймин былай деді: “Осы сұраққа 

байланысты, бұған көңілге қонымды дәлел жоқ. Осы себепті кейбір білім иелері: «Ақиқа 

басқа да малдар секілді бөлініп үлестіріледі», - деп айтқан”.  Қз.: «Шарх әл-мумти’» 

7/449. 

 

Ақиқаның етін қалай бөлуге болады? 

Ғалымдар егер құрбан мал (удхия) бүткілдей отбасы тарапынан желініп 

қойылған болса, әрі садақа ретінде ештеңе таратылмаған болса, онда құрбандық 

саналмайды деп есептеген. Ақиқаға келер болсақ, оған қатысты барлығы 
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соншалықты қатал емес. Имам әл-Халләл «әл-Жәми’та» былай деді: “Имам 

Ахмадтан ақиқа туралы: «Онымен не істеу керек?», - деп сұрағанда, ол: «Не қаласаң 

соны», - деп жауап берген”.  

Дегенмен, әрине, ақиқаның бөлігінен садақа ретінде таратқан ең жақсысы. 

Айша (Аллаһ оған разы болсын) ақиқаның етін бөлу туралы былай деген: «Өздері 

жеулері керек әрі өзгелерді де тамақтандырған жөн». Ибн Аби Шейба 5/172. 

Мухаммад ибн Сириннен: «Ақиқамен өз отбасыңды тамақтандыруға болады 

ма?», - деп сұрағанда, ол: «Иә. Алайда бәрін жеп қойма, өзің де же, әрі өзгелерді де 

тамақтандыр», - деп жауап берген. Ибн Аби Шейба 8/54. 

Хишам ибн Уруа әкесінің қыз бала мен ұл бала үшін бір-бір қойдан құрбанға 

шалып, әрі сол күні оларға есім бергенін баяндаған. Жәрир Хишамнан: «Ал ол осы 

ақиқамен кімді тамақтандырды?», - деп сұрайды. Хишам: «Өзінің жанұясын және 

көршілерін», - деді. Ибн Аби әд-Дуния “әл-‘Иәлда” 65. 

Құрбан шалынған малдың еті пісірілген күйінде де, шикі күйінде таратылса 

болады, бірақ біріншісі дұрысырақ (жақсырақ), себебі ондағы жақсылық көбірек, 

әрі бұл көптеген ғалымдар тарапынан айтылған болатын. Имам әл-Бағауи: «Етті 

шикі күйінде таратпаған абзал, бірақ оны пісірген әрі мұқтаждарға таратқан ең 

жақсысы. Ал егер адамдар тамаққа шақырылса, бұл да рұқсат етіледі», - деп айтқан. 

Қз.: «әт-Тахзиб» 8/49. 

Ақиқаның ең жақсы бөлінуі – бұл Ибн Аббастың сөздерінен Аллаһ Елшісінің 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Еттің үштен бір бөлігін өз 

жанұясына қалдырып, үштен бірін (қонақтарға) тамақ беру, ал үштен бірін 

мұқтаждарға таратып беру керек» (Абу Муса әл-Асфахани «әл-Уазаиф». Хадис 

хасан), - деп айтқан хадисінде хабарлағанындай, удхияда таратылатынндай: бір 

бөлігін жанұяға, бір бөлігін қонақасына, әрі бір бөлігін садақаға таратуы. Қз.: «әл-

Муғни» 9/448, «Мир’атул-мафатих» 5/247. 

Хасан әл-Басри: «Ақиқа тура удхия сияқты үлестіріледі», - деп айтты. Қз.: «әл-

Мухалля» 4/237. 

Имам әш-Шәфи’иден оның былай дегені жеткізіледі: «Ақиқаның еті 

пайдалануында және садақаға таратылуында құрбан айтындағы (удхия еті) секілді». 

Қз.: «әр-Раудату-ннадийя» 3/145. 

 ‘Ата мен Мужәхидтің сөздерінен олардың былай дегені жеткізіледі: “Ақиқаға 

қатысты: «Үштен бірі көршілерге, үштен бірі кедейлерге әрі үштен бірі жанұяға», - деп 

айтылған”. Қз.: «әл-Машяха әл-Бағдадия» 8. 

Хафиз Ибн Абдул-Барр: «Ақиқаны тура удхия еті секілді үлестіру қажет: бір 

бөлігін өздері жеп, бір бөлігін садақаға таратып, әрі бір бөлігімен көршілерді 

тамақтандыру керек. Бұл Айшадан жеткізіледі, әрі ғалымдардың басым көпшілігі осы 

пікірді ұстанады», - деді. Қз.: «Фатх әл-Малик» 7/109. 
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Құрбан малының етінен бірдеңесін кәпірге садақа ретінде беруге болады ма? 

Шейх Ибн Баз айтқанындай, кәпір (адам) туысқан, көрші немесе мүлде бөтен 

адам болса да, егер ол жоқ-жітік болса, оның жүрегін Исламға ашу мақсатында 

(ниетімен) құрбан малынан бірдеңе беруге рұқсат етіледі.    

Шейх Ибн Усәймин: «Кәпірге құрбан малының етінен садақа ретінде беруге рұқсат 

етіледі, бірақ сол кәпір мұсылмандармен жауласушы (күресуші) адам болмауы тиіс. 

Керісінше жағдайда оған ештеңе беруге болмайды!», - деп айтқан. Қз.: «Фатауа Ибн 

‘Усаймин» 2/663. 

 

Нәрестенің шашын (басын) қыру 

 

Нәрестенің дүниеге келгенінен кейін жетінші күні сондай-ақ хадистерге сәйкес 

басын (шашын) қыру да қажет. Хасан ибн Самурадан (Аллаһ оған разы болсын) 

Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай дегені 

жеткізіледі: «Әр жаңа туылған нәресте туылғанынан соң жетінші күні жасалуы 

тиіс болған өзінің ақиқасының тұтқыны болып табылады, әрі сол күні оған 

есім беріліп, шашы (басы) қырылуы қажет». Абу Дауд 2838, әт-Тирмизи 1522, Ибн 

Мәжаһ 3165. Хадистің сахихтығын имам Ахмад, әт-Тирмизи, Ибн Қудама, Ибн 

‘Абдул-Барр, ‘Абдул-Хакқ әл-Ишбили, Ибн әл-Муләкқин, әз-Зәһаби және әл-

Әлбани растаған. 

Салман ибн Амир әд-Дабби (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: 

“Мен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқанын 

естігенмін: «Жаңа туылған ұл бала үшін құрбан (ақиқа) шалу керек. Малдың 

қанын ағызыңдар,  әрі (сәбиге) азап салатын нәрсені алып тастаңдар»”. Әл-

Бухари 5472. 

Әл-Хасан әл-Басриден: “«Оған азап салатын нәрсені алып тастаңдар» деген 

сөздер нені білдіреді?”, - деп сұрағанда, ол: «Шашын (басын) қыру», - деп жауап 

берген. Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 143. 

Баланың шашын (басын) қыра бастағанда оң жағынан бастап, сол жағына 

қарай өткен абзал.  Айша (Аллаһ оған разы болсын) былай дейтін: «Аллаһ Елшісіне 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) киінгенде, таранғанда, немесе дәрет алғанда 

және не істесе де - барлығында да оң жағына артықшылық берген ұнайтын». Әл-Бухари 

168, Муслим 268. 

Әрі шаштың (бастың) бір жағын қырып, басқа бір жақтарын тастап кетуге 

болмайды, себебі Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

ондайға тыйым салған. Ибн Умар (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқан: 

“Бірде Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) басындағы 

шашының бір бөлігі қырылып, ал бір бөлігі қалдырылған баланы көрді. Ол оларға мұны 
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тыйым салып: «Не шашты тұтас қырыңдар, не болмаса оған мүлде тиіспей-ақ 

қойыңдар», - деді”. Ахмад 2/88, Абу Дауд 4195. Хадистің сахихтығын имам ән-

Науауи және шейх әл-Әлбани растаған. Қз.: «Рияд әс-салихин» 1647, «әс-Силсилә 

сахиха» 1123. 

Өкінішке орай, көптеген мұсылмандар осы күндері балаларының басын 

жарақаттап алудан қорқатындықтарынан жетінші күні шашын (басын) қырмай, 

осы Сүннетті қолдан жіберіп, әрі осы маңызды рәсімге тиісінше көңіл бұрмайды. 

Бірақ егер бұл қауіпті болғанында, онда Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын), оның сахабалары мен салиқалы ізбасарлары бұны істемес еді! 

Тіпті біздің заманымызда небір қауіпсіз ұстаралар бар. Әрі егер баланың әкесі 

оның шашын (басын) қыруға шамасыз болса, ол үшін мұны жасап беретін 

тәжірибесі бар біреуді шақырса болады. Себебі (рәсімнің) мәні шашты кім 

алатынында емес, тек алдыруда! Шейх Ибн Усаймин: «Сәбидің шашын (басын) 

қыратын адам осы істе шебер болуы қажет, себебі сәбидің басы нәзік болып табылады. 

Бәлкім, егер бұған тәжірибесіз адам кірісіп, сәбидің шашын (басын) қыра бастаса, ол оны 

жаралап алуы ықтимал. Сол себепті абайлап қыратын, осы істе шеберлі біреуді алып 

кел». Қз.: «Шарх Булюғ әл-марам» 5/289. 

Егерде әлдебіреу жетінші күні баланың шашын қырмаған болса, қанша уақыт 

өтпесін, ол мұны бәрібір істеуі керек. Имам Мухаммад әш-Ширбини былай деп 

айтқан: «Ал енді кім шашқа қатысты айтылған нәрсені істемесе (жетінші күні басын 

(шашын) қырмаса), онда бәрібір мұны істеуге тиісті. Әз-Заркаши айтқандай, шашты 

тіпті кәмелетке толғаннан кейін де қыру қажет, себебі ол туылған кезден қалған 

шаш». Қз.: «Муғни әл-мухтаж» 4/395. 

 

Жаңа туылған нәрестенің басын қашан қырған жақсырақ: құрбан шалуға 

дейін бе, әлде одан кейін бе? 

Ибн Журайж былай деген: «Нәрестенің басын құрбан шалғаннан соң қыру керек». 

Абдур-Раззақ «әл-Мусаннафта» 4/333. 

Қатада да басты (шашты) қыру Құрбан шалғаннан кейін орындалады деп 

есептеген. 

Тура соны имам әл-Бағауи де: «Құрбан шалуды басты (шашты) қырудан бұрын 

орындаған абзал», - деп айтқан.  

Тура осы пікірді имам ән-Науауи де «әл-Мәжму’та» таңдаған. Қз.: «Шарх Сунан 

ән-Нәсаи» 32/370. 

Алайда ‘Ата құрбан шалмас бұрын басты (шашты) қырудан бастау қажет деп 

есептеген. Қз.: «әл-Истизкар» 5/550. 

Ал шейх Абдул-Мухсин әл-Аббад бұл реттілік мәселесі қатып қалған нәрсе 

емес екендігін, бірақ имамдардың басым көпшілігі сонда да жаңа туылған 
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нәрестенің басын (шашын) құрбан шалған соң қырған жақсырақ деп есептегенін 

айтқан. 

 

Жаңа туылған нәрестенің басын (шашын) қыру үкімі қыз балаларға да 

жүреді ме? 

Ғалымдар бұл мәселеде келіспеушілікте болған. Кейбір ғалымдар әйелдерге 

басын (шашын) қыруға тыйым салатын Сүннеттің жалпы мәтіндеріне сүйене 

отырып, қыз балалардың бұған қатысы жоқ деп есептеген. Әрі осы пікірді 

таңдағандардың қатарында шейх Ибн Усаймин де болған, ол: «Жаңа туылған қыз 

балаға келер болсақ, оның басын (шашын) қырмайды», - деп айқан. Қз.: «Фатауа Ибн 

‘Усаймин» 25/215. 

Дегенмен, бұны ұл балаларға да,  қыз балаларға да абзал санаған ғалымдардың 

пікірі күштірек. Біріншіден, басты (шашты) қырудың айыпталандығы жаңа 

туылған қыздарға емес, кәмелетке толған қыздарға қатысты. Екіншіден, 

хадистердің бірінде былай делінеді: «Әр жаңа туылған нәресте туылғанынан соң 

жетінші күні жасалуы тиіс болған өзінің ақиқасының тұтқыны болып 

табылады, сол күні оған есім беріліп, әрі шашын (басын) қыру қажет». Абу Дауд 

2838, әт-Тирмизи 1522, Ибн Мәжаһ 3165. Хадистің сахихтығын имам Ахмад, әт-

Тирмизи, Ибн Қудама, Ибн ‘Абдул-Барр, ‘Абдул-Хакқ әл-Ишбили, Ибн әл-

Мулякқин, әз-Зәһаби және әл-Әлбани растаған. 

Бұл хадисте баланың жынысы нақтыланбайды, әрі жаңа туылған нәресте 

туралы айтылуда, ал ол ұл бала да, қыз бала да болуы мүмкін. Имам Хатыб әш-

Шарбини былай деген: «Нәрестенің дүниеге келгенінен кейін жетінші күні басын 

(шашын) қыру Сүннет болып табылады, әрі мұны ақиқаны орындағаннан кейін жасаған 

жақсырақ. Әрі кейбіреулер қыздың басын (шашын) қыруды абзал емес деп есептесе де, 

басты (шашты) қыруда ұл мен қыздың арасында айырмашылық жоқ». Қз.: «Муғни әл-

мухтаж» 4/295. 

Шейх Али ибн Адам әл-Асьюби: “Имам әл-Мауарди қыздың басын (шашын) 

қырмаған абзал деп айтқан, алайда бұл пікір әлсіз болып табылады, әрі «Әр жаңа 

туылған нәресте туылғанынан соң жетінші күні жасалуы тиіс болған өзінің 

ақиқасының тұтқыны болып табылады, сол күні оған есім беріліп, әрі шашын 

(басын) қыру қажет» деген жалпылама мәтінге қарама-қайшы келеді. Бұл хадис 

жалпылама болып табылады, әрі кез-келген жаңа туылған нәрестеге: ұл болса да, немесе 

қыз болса да - қатысты”. Қз.: «Шарх Сунан ән-Нәсаи» 32/370. 

 

Жаңа туылған нәрестенің қырып алынған шашының салмағындай садақа 

(беру) жайында 



58 

 

Али ибн Аби Талиб (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтатын: “Аллаһ 

Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) әл-Хасан үшін ақиқа жасағанда: «Я, 

Фатыма, оның басын (шашын) қыр және шашының салмағына теңдей садақа 

бер», - деді. Ол оны (яғни шашты) өлшеді де, оның салмағы бір динарға немесе жарты 

динарға сәйкес келді”. Әт-Тирмизи 1519, әл-Хаким 4/234. 

Бұл хадистің сахихтығына қатысты ғалымдар арасында келіспеушілік бар. 

Имам әл-Хаким осы хадиске қатысты: «Оның иснады сахих (сенімді)», - деді. Ал әл-

Хакимнің «әл-Мустадрак» хадистер жинағын сахихтығына тексерген Хафиз әз-

Зәһаби хадистің мұндай бағалануына үндемеді.  

Имам әт-Тирмизи болса: «Хадис хасан (жақсы), бірақ сирек (хадис). Оның иснады 

үзіледі, себебі Абу Жа’фар ибн Али ибн әл-Хусәйн Алиді көріп үлгермеген еді», - деп 

айтты.   

Шейх әл-Мубаракфури оның сөздеріне қатысты: “Сен: «Қалайша әт-Тирмизи осы 

хадистің иснады үзілген болып табылатындығын айта отырып, оны хасан (жақсы) деп 

атайды?» - деп сұрауың мүмкін. Бұған мен былай деймін: «Ол осы хадистің басқа екі 

нұсқасы себепті хадисті хасан (жақсы) деп атаған болуы ықтимал»”. Қз.: «Тухфатул-

ахуази» 5/113. 

Әрі шынымен де ұқсас мағынасы бар басқа хадис Абу Рафи’адан (Аллаһ оған 

разы болсын) жеткізіледі. Ол былай деп баяндайтын: “Фатыма (Аллаһ оған разы 

болсын) әл-Хасанды босанғанда: «Ұлым үшін ақиқа жасайын ба?», - деді. Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Жоқ, бірақ оның басын (шашын) қырып,  

шашының салмағына тең садақаны мұқтаждарға тарат», - деді. Әрі Фатыма: 

«Әл-Хусәйн туылғанда да, мен тура солай жасадым», - деп айтатын”. Ахмад 6/390, әт-

Табарани 2/121. 

Бұл хадистің иснады үзілмеген, алайда онда Шарик әл-Қады есімді есте сақтау 

қабілеті нашар жеткізуші бар. Бірақ хадистің дәл осы нұсқасы осы хадисті 

күшейтетін басқа иснадпен келеді, оны имам Ахмад «әл-Муснадта» (6/392) 

келтіреді.  

Осылайша, бұл хадистер бір-бірін күшейтеді, себебі олардың әлсіздіктері 

мардымсыз. Осы себепті хафиз әл-Хайсами және шейх әл-Әлбани бұл хадисті 

хасан (жақсы) деп атаған, ал Ибн Хәжар әл-Хайтами оны сахих деп атады. Сондай-

ақ Шу’айб әл-Арнаут пен имам Ахмадтың «әл-Муснад» хадистер жинағын 

зерттеуші – Хамза Ахмад Зәйн осы хадистің иснадын хасан (жақсы) деп атаған. Қз.: 

«Мәжма’у-ззауаид» 4/57, «Тухфатул-мухтаж би шахр әл-Минхаж» 4/267, «Ируаул-

ғалил» 1175. «Тахриж Шарх әс-Сунна» 11/270, «Тахриж әл-Муснад» № 27061 

Айтылғандардың негізінде жаңа туылған нәрестенің шашының салмағындай 

садақа тарату туралы хадиске сүйенуге болатыны шығады. Шейх Али ибн Адам 

әл-Асюби былай дейтін: «Нәтиже – осы артықшылығына байланысты осындай 
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хадиске сүйену керектінде, сол себепті баланың басын (шашын) қырып, әрі шашының 

салмағындай садақа тарату қажет». Қз.: «Шарх Сунан ән-Нәсаи» 32/370. 

Тура осыны, шаштың салмағындай күмісті садақаға тарату заңдастырылған 

амал болып табылатындығын шейх Абдул-Мухсин әл-Аббад та айтқан. Тз.: «Шарх 

Сунан Аби Дауд» 334. 

Алайда әлдебіреу Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

Фатымаға ақиқа жасауға рұқсат бермеуі туралы айтылған хадистің нұсқасы 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) өзінің немерелеріне өзі 

ақиқа жасағандығы хабарланатын хадистерге қайшы келеді деп ойлап қалуы 

мүмкін. Айтпақшы ақиқаны жасамау керек деп есептеген кейбір ханафи 

имамдары осы хадиске сүйенген.  

Бұның жауабы қарапайым-ақ, екі нәрсенің бірі сөз туралы болуда. Біріншісі, 

хафиз әл-Ирақи «Шарх Сунан әт-Тирмизиде» айтқанындай: «Мүмкін, Пайғамбар 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлем болсын) сол уақытта ақиқаны жасап қойған болса 

керек, алайда Фатыма бұл туралы білместен, мұны тағы да орындамақшы болған». 

Қз.: «Фатхул-Бәри» 9/515. 

Екінші (пікір), бұл туралы имам әл-Бағауи былай деп айтқан: «Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) немересі үшін өзі ақиқа жасағысы келді, осы 

себепті ол оларға бұған тыйым салып, оның орнына оның шашының салмағындай садақа 

таратуды бұйырды». Әрі бұл пікір (алдыңғысынан) жақсырақ. Қз.:  «әс-Сунан әл-

кубра» 9/304. 

Бір сөзбен айтқанда, егер мүмкін болса, садақаны сәбидің қырып алынған 

шашының граммдық өлшеміне сәйкес күміспен өтеген жақсырақ, әрі барлық 

мазхабтың имамдары бұның абзал екендігін айтқан. Қз.: «әл-Муғни» 9/461, «әл-

Мәжму’» 8/432. 

Сондай-ақ айта кететін жайт, кейбір имамдар шаштың салмағын алтынмен 

бағалаудың абзал екендігін айтқан, ал егер мұндай мүмкіндік болмаса, онда 

күміспен. Алайда бұл қате, себебі хадистердің барлық нұсқасында бұл тақырыпта 

дәл күміс айтылады, әрі алтын туралы ештеңе айтылмайды. Ал алтын туралы 

айтылатын Ибн Аббастан жететін хадис әлсіз болып табылады. Хафиз Ибн Хәжар 

былай деп жазған: «Шаштың салмағындай садақа туралы хадистердің барлық 

нұсқаларында дәл күміс туралы сөз болуда, әрі олардың біреуінде де алтын туралы 

айтылмаған. Бұған тек садақаны алтынмен тарату қажет, ал егер мүмкіндік болмаса, 

күміспен деп айтқан әр-Рафи’и ғана қарама-қайшы келген». Қз.: «әт-Тальхыс» 4/148. 

Тура солай имам ән-Науауи де «әл-Мәжму’те» барлық хадистерде алтын емес, 

күміс туралы сөз болуда екенін айтқан имам әл-Бәйһақиға сілтеме жасап жазған. 

Әрі тіпті егер адам жаңа туылған нәрестенің шашын қырмаған болса да, ол 

бәрібір сәбидің шашының болжамалы салмағындай садақаны таратуына болады. 
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Шейх Ибн Усаймин былай деді: “Егер сен жаңа туылған нәрестенің басын (шашын) 

қыра алатын адам таппасаң, және садақа ретінде салмағы сәбидің шашының 

салмағындай күміс беруді қаласаң, шаштың салмағын шамамен бағалап садақа беру 

жекілікті ме? Иә, жеткілікті, Аллаһ Тағала: «Сондықтан шамаларың келгенінше 

Аллаһтан қорқыңдар», - деді («әт-Тағабун» сүресі, 16-аят). Сен оның басын (шашын) 

қыратын адам таппағаныңша, әрі оның үстіне сен өзің жақсы қыра алмасаң, онда оның 

шашын өзің анықтап, садақа таратуыңда тұрған ештеңе жоқ”. Қз.: “Шарх Булюғ әл-

марам” 5/289. 

Сондай-ақ күмістің орнына соның салмағына сай ақшалай бағамын садақа етіп 

төлеуге рұқсат етіледі. Қз.:  «Әхкам әл-‘акықа» 173. 

 

Жаңа туылған нәрестеге есім қою 

 

Балаға есім таңдаудың қажеттілі әрі мұны қашан жасау керектігі туралы  

 

Ғалымдар жаңа туылған сәбиге: ұлдарға да, солай қыздарға да, - есім беру 

парыз болып табылатынғына бірауызды келісімде. Қз.: «Маратиб әл-ижма’» 154. 

Баланың дүниеге келгенінен кейін оған әдемі есім беру керек, әрі мұны туылған 

күнінен бастап жетінші күні орындаған абзал. Хасан ибн Самураның (Аллаһ оған 

разы болсын) сөздерінен, Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) былай дегені хабарланады: «Әр жаңа туылған нәресте туылғанынан соң 

жетінші күні жасалуы тиіс болған өзінің ақиқасының тұтқыны болып 

табылады, сол күні оған есім беріп, әрі шашын (басын) қыру қажет». Абу Дауд 

2838, әт-Тирмизи 1522, Ибн Мәжаһ 3165. Хадистің сахихтығын имам Ахмад, имам 

әт-Тирмизи, Ибн Қудама, Ибн ‘Абдул-Барр, ‘Абдул-Хакқ әл-Ишбили растаған, 

Ибн әл-Мулякқин, әз-Зәһаби және шейх әл-Әлбани растаған. 

Айша (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: «Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) әл-Хасан және әл-Хусәйн үшін жетінші күні ақиқа 

жасады, әрі оларға сол күні есім берді, сондай-ақ олардың бастарынан зиянды (шашты) 

алдыртуды бұйырды». Ибн Хиббан 12/127, әл-Бәйһақи 9/300, әл-Хаким 4/237. Имам 

ән-Науауи, әз-Захаби және Шу’айб әл-Арнаут хадисті хасан (жақсы) деп атады. Қз.: 

«әл-Мәжму’» 8/428, «әл-Ихсан» 12/127. 

Сондай-ақ АбдуЛлаһ ибн Амрдың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерімен келесі  

хабарланады: «Пайғамбар оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) балаға 

туылғанынан бастап жетінші күні есім беруді, оны зияннан (шашты қыру арқылы) 

босатуға әрі ол үшін ақиқа жасауға бұйыратын». Әт-Тирмизи 2832. Имам әт-

Тирмизи және шейх әл-Әлбани хадисті хасан (жақсы) деп атады. Қз.: «Сахих 

Сунан әт-Тирмизи» 2/371. 
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Дегенмен, жаңа туылған сәбиге туыла салысымен бірден есім қоюда тұрған 

қорқынышты ештеңе жоқ. Әнас ибн Мәлик (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ 

Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқанын 

жеткізген: «Осы түні менің ұлым дүниеге келді, және мен оны атамның есімі 

Ибраһим есімімен атадым». Муслим 2315. 

Ғалымдар осы хадистерді қарапайым ғана біріктірді: 

Жаңа туылған сәбиге ақиқа жасауды ниеттенген адам балаға жетінші күні есім 

беруі керек. Ал енді балаға ақиқа жасамайтын адамға келер болсақ, ол оның есімін 

бірден бере алады, әрі имам әл-Бухари осы пікірді таңдаған. Қз.: «Фатхул-Бәри» 

9/5011. 

Әл-Мухалләб былай дейтін: «Жаңа туылған сәбиге туылғаннан соң (сол) түнде, 

немесе екі түн өтісімен, немесе егер әкесі (әлі) ақиқа жасауды ниеттенбесе, қалаған 

уақытысында есім беруіне болады. Ал егер де ол бала үшін құрбан шалғысы келсе, онда 

балаға есім беруді құрбан шалу күніне дейін қалдыру Сүннет болып табылады, ал ол 

(мерзім) – туылғанынан соң жетінші күні». Қз.: «‘Умдатул-қари» 14/473. 

 

Кімнің балаға есім қоюға хақысы көбірек? 

Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деді: «Осы 

түні менің ұлым дүниеге келді, және мен оны атамның есімі Ибраһим есімімен 

атадым». Муслим 2315 

Имам Ибн әл-Қайим былай деді: “Жаңа туылған нәрестеге есім қоюға әкесінің 

көбірек хақысы бар, және бұл – адамдар (ғалымдар) арасында келіспеушілігі жоқ нәрсе. 

Ал егер ата-аналар есім таңдағанда келіспеушілікке түскен жағдайда, (мұндай) хақы 

әкесіне беріледі, әрі көптеген хадистер осыған нұсқайды. Бұл, мысалы, баланың шешеге 

емес, әкеге жазылатыны секілді, сол себепті: «Пәленшенің ұлы пәленше», - деп айтып 

жатады. Аллаһ Тағала да былай деп айтқан: «Оларды әкелерінің атымен 

шақырыңдар. Сол Аллаһтың қасында дұрысырақ» («әл-Әхзаб» сүресі, 5-аят)”. 

Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 197. 

Шейх Бакр Абу Зәйд былай деп айтқан: «Шешесінен гөрі әкесінің балаға есім 

беруге көбірек хақысы бар екенінде дау жоқ. Әрі баланың шешесі оған қарсы шығуына 

болмайды, ал егер ерлі-зайыптылар арасында осыған байланысты келіспеушілік туған 

болса, әкесі қалай шешсе, солай атау қажет. Осылайша, шешесі осыған бола керіспей әрі 

ұрыспауы керек. Алайда есімді (өзара) бірге таңдаған жағдайда ерлі-зайыптылар 

арасындағы өзара түсінушіліктің, сүйіспеншіліктің әрі қарым-қатынастарының 

нығаюына тікелей жол бар. Сондай-ақ кейбір сахабалардың өз балаларын Пайғамбарға 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) алып барып, ол оларға есім қойғандығы сахих 

түрде жеткізіледі. Бұл әкесінің есім таңдағанда балаға жақсы есім таңдау үшін 

Сүннетті жақсы білетін ғалыммен, немесе өзі діні мен білімін сеніп тапсыратын 
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әхлю-Суннадан болған кісімен кеңесуіне болатындығына нұсқайды». Қз.: «Тасмия әл-

мәудуд» 29. 

 

Жаңа туылған сәби үшін жақсы есім таңдаудың маңыздылығы туралы 

Аллаһ Тағала былай деді: «Әй, Зәкария! Расында, сені ұл туралы хабармен 

қуантамыз. Аты Йахия. Бұрын оған ешкімді аттас етпеген едік» («Мәриям» 

сүресі, 7-аят). 

Исламда балаға есім таңдауға зор мән беретінін атап өту қажет. Есім жақсы әрі 

мақтауға лайықты мағынасы болуы керек. Абу әд-Дарда (Аллаһ оған разы болсын) 

Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқанын 

баяндайтын: «Ақиқатында, Қиямет Күні сендер есімдеріңмен және әкелеріңнің 

есімімен шақырыласыңдар. Ендеше, жақсы есім таңдаңдар!» Абу Дауд 4948, әд-

Дарими 2736. 

Бұл хадистің сахихтығына қатысты келіспеушілік бар, себебі АбдуЛлаһ ибн 

Аби Зәкария Абу әд-Дарданы көріп үлгермеген еді. Десе де имам Ибн Хиббан 

хадисті сахих деп атаса, ал имам ән-Науауи және Ибн әл-Қайим хадистің иснадын 

хасан (жақсы) деп атаған. 

Алайда Қиямет Күні адамдарды есімдерімен және әкелерінің есімімен атап 

шақыратыны туралы басқа сахих хадиске айтылған. Ол Ибн Мас’удтың, Ибн 

Умардың және Әнастың (Аллаһ оларға разы болсын) сөздерінен Пайғамбардың 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқан хадисі: “Қиямет 

Күні әрбір қиянатшылға жалау орнатылады, әрі: «Бұл – пәленше ұлы 

пәленшенің қиянаты», - деп айтатын болады”. Әл-Бухари 3186, 3187, 3188, 6178, 

Муслим 1735, 1737. 

Сондай-ақ балаға жақсы есім таңдаудың маңыздылығына адам қайтыс 

болғаннан кейін қабірде болатын оқиғаларды суреттейтін әйгілі хадис те 

нұсқайды. Әл-Бара ибн ‘Азибтің (Аллаһ оған разы болсын) сөздерімнен 

жеткізілген хадисте Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

Аллаһтың салиқалы құлы туралы былай деп айтқаны айтылады: “Сосын 

періштелер жанды көктерге көтереді. Олар періштелер үйірінен өткенде, 

әлгілер: «Бұл кімнің керемет жаны?», - деп сұрайтын болады. Оларға: 

«Пәленшенің ұлы пәленшенің», - деп айтады. Сосын олар Аллаһтың салиқалы 

құлын өмірінде атаған ең жақсы есімдермен атайтын болады”. Ал енді 

Аллаһтың кәпір құлына келсек, ол туралы Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) былай деді: “Сосын періштелер оның жанын аспанға әкетеді. 

Олар періштелер үйірінен өткенде, әлгілер: «Бұл кімнің сұмпайы жаны?», - деп 

сұрайды. Олар: «Пәленшенің ұлы пәленшенің», - дейді. Сосын олар оны өмірінде 

атаған ең масқара есімдерімен атайтын болады”.  Ахмад 4/284, Абу Дауд 2/281, 
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ән-Нәсаи 1/282, Ибн Мәжаһ 1/496, әл-Хаким 1/37, әт-Таялиси 753. Хадистің 

сахихтығын имам әл-Бәйһақи, Абу Ну’айм, Ибн әл-Қайим және шейх әл-Әлбани 

растаған. 

Сондай-ақ жақсы есімнің маңыздылығына ‘Утба ибн ‘Абдтан (Аллаһ оған разы 

болсын) жеткізілетін хадис те нұсқайды: «Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) есімі ұнамайтын адам келсе, ол оның есімін өзгертетін». Әт-Табарани 

17/119, Ибн Аби ‘Асым «әл-Ахад уәл-масаниде» 2/430, әл-Халләл «Асхаб Ибн 

Мандахта» 2/153. Хадис сахих. Қз.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 209. 

Имам әл-Мауарди былай деген: «Егер бала дүниеге келсе, онда ақиқатында, оған 

қатысты ең алғашқы құрмет пен жақсылық оған жақсы есім таңдау болып табылады. 

Ақиқатында, жақсы есімнің адамдардың жан дүниесінде сол есімді алғаш етігендерінде 

оған деген құрметті орын бар!» Қз.: «Насыхатул-мулюк» 167. 

Имам Ибн әл-Қайим былай деді: «Есімдердің мән-мағыналары болуы себепті бұл 

мән-мағыналары адамдарға міндетті түрде әсер ететін болады. Есімдер сол есіммен 

аталған заттарға әсер етеді, әрі заттар да есімге әсер етеді, ол (зат немесе атауы) 

жақсы немесе жаман болса да, жеңіл немесе ауыр болса да, нәзік немесе дөрекі (қатты) 

болса да». Қз.: «Задул-мә’ад» 2/236. 

Шейх Бакр Абу Зейд былай деген: «Ақиқатында, есім – аталған нәрсенің 

тақырыбы. Кітапты оның атауына қарап оқиды емес пе, әрі ақиқатында, баланы, оның 

наным-сенімін әрі көзқарастарын есіміне қарап таниды. Оған қоса, тіпті оған осындай 

есім таңдаған адамның сенімін, оның даналығы мен көрегендігін де танып біледі». Қз.: 

«Тасмия әл-мәудуд» 22. 

Баланы ол Аллаһтың құлдарының қатарына жататынына нұсқайтын 

есімдермен атаған абзал. Бұл ‘Абд (құлы) сөзімен басталатын есімдер, сосын бұл 

Аллаһтың көркем есімдерінің біріне қосылады. Бірақ ең жақсы есімдер АбдуЛлаһ 

(Аллаһтың құлы) және Абдур-Рахман (Аса Мейірімдінің құлы) болып табылады. 

Ибн Умардың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқанын жеткізіледі: «Аллаһ 

үшін ең сүйікті есімдер – бұл АбдуЛлаһ және Абдур-Рахман». Муслим 2132. 

Имам Ибн Хазм былай деді: «Ғалымдар Аллаһпен байланыстырылатын 

есімдердің, мысалы, АбдуЛлаһ, Абдур-Рахман т.с.с. абзал екендігіне бірауыздан 

келіскен». Қз.: «Маратиб әл-ижма’» 154. 

Сондай-ақ балаларға пайғамбарлардың (оларға Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) есімдерін берген абзал. Ал енді: «Балаларыңды пайғамбарлардың есімдерімен 

атаңдар» (әл-Бухари «әл-Адаб әл-муфрадта» 814, Абу Дауд 4950), - хадисіне келер 

болсақ, ол әлсіз болып табылады. Қз.: «әл-Уахм уәл-ихам» 4/379, «Ируа әл-ғалил» 

1178. 
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Бірақ бұған қарамастан, балаларға пайғамбарлардың есімдерін қоюдың абзал 

екендігі туралы басқа да сахих нұсқаулар бар. Мысалы, имам әл-Бухари өзінің «әс-

Сахихында» (бір) тарауды: «Балаларға пайғамбарлардың есімдерін берген адам 

туралы», - деп атады да, сосын осы тарауда келесі хадистерді келтіреді: 

Жәбир ибн АбдуЛлаһтың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерімен Аллаһ 

Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: «Менің есіміммен атаңдар, бірақ менің куниямды (Абул-Қасым) 

қоймаңдар, себебі, ақиқатында, мен сендердің аларыңда үлестіруші Қасыммын» 

Әл-Бухари 6196. 

Абу Муса (Аллаһ оған разы болсын) былай дейтін: «Менің ұлым дүниеге 

келгенде, мен оны Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) алып келдім 

де, ол оны Ибраһим деп атады. Ол оған құрмамен тахник жасап, әрі оған игілік-береке 

тілеп, сосын маған берді». Әл-Бухари 6198.  

Сондай-ақ Яхия ибн әл-Хайсам былай деді: “Мен Юсуф ибн АбдуЛлаһтың былай 

деп баяндағанын естігенмін: «Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

мені Юсуф деп атап, өзінің бөлмесіне отырғызып, басымнан сипалады»”. Әт-Тирмизи 

«әш-Шәмаил әл-Мухаммадия» 333. Хафиз Ибн Хәжар және шейх әл-Әлбани 

хадистің иснадын сахих деп атады. Қз.: «Фәтхул-Бәри» 14/72, «Мухтасар әш-

Шәмаил» 292. 

Имам Ибн Бәттал былай деді: “Бұл хадистер балаларды пайғамбарлардың (оларға 

Аллаһтың сәлемі болсын) есімдерімен атаудың рұқсат етілетініне нұсқайды. Са’ид 

ибн әл-Мусайиб: «Аллаһқа ең сүйікті есімдер – бұл пайғамбарлардың есімі», - деген. 

Бұның барлығы балаларға пайғамбарлардың есімдерін беруді айыптайтындардың пікірін 

теріске шығарады. Бұл туралы Куфаның тұрғындары Пайғамбардың (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) есімімен ешкімді атамауы үшін оларға хат жазған Умар ибн 

әл-Хаттабтан жеткізіледі. Әт-Табари Әнастан жеткізілетін, Пайғамбардың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқан хадисі осы пікірдің дәлелі екенін 

айтып өтеді: «Сендер балаларыңды Мухаммад деп атайсыңдар да, сосын оларды 

қарғайсыңдар». Бірақ осы хадистің әл-Хакам ибн Атыя есімді жеткізушісі әлсіз болып 

табылады, әрі имам әл-Бухари оны әлсіз жеткізушілер туралы кітабында айтып өтеді. 

Бірақ тіпті бұл хадис сахих болғанның өзінде де, онда мұндай тыйымға нұсқау жоқ. 

Себебі ол өзі: «Менің есімімен атаңдар», - деді емес пе, әрі өзі де ұлын Ибраһим деп 

атаған (оған Аллаһтың сәлемі болсын). Бұл хадис өзіңнің ұлыңды Мухаммад деп атап, 

ал сосын оны қарғауға тыйым салынғанына нұсқайды”. Қз.: «Шарх Сахих әл-Бухари» 

9/349. 

Осылайша, егер әлдебіреу балаларды пайғамбарлардың есімімен атауды 

айыптаған болса да, ол тек  адамдардың ашу үстінде өз балаларын: «Мухаммадты 

қарғыс атсын», «Юсуфты қарғыс атсын» т.с.с., - деп қарғай бастайтындары 
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себебінен ғана, олар тек өз балаларын меңзеп айтса да. Хафиз Ибн Хәжар былай 

деді: «Ақиқатында, Умар мұны айыптағанының себебі - ол сонысымен 

пайғамбарлардың есімдерін ұлықтауды қалап, ешкім бұл есімді ұрысып-қарғамасын 

деуінде еді». Қз.: «Фәтхул-Бәри» 10/579. 

Абу Хәлда былай деп баяндайтын: “Мен Абул-‘Алиядан: «Аллаһ Тағаланың есімі 

бар сақинамен әжетханаға кіруге болады ма?», - деп сұрадым. Ол: «Оны сол қолыңнан 

шеш те, оң қолыңа тақ», - деді. Мен: «Менің екі қолым да өзіммен бірге емес пе?», - 

дедім. Ол: «Бірақ сен оң қолыңмен (нәжістен) тазаланбайсын ғой», - деді. Сосын Абул-

Алия былай деп қосты: «Сендер бұдан да сорақы тірліктер істейсіңдер! Өз балаларыңды 

пайғамбарлардың есімдерімен атайсыңдар да, сосын (ашу үстінде) оларды 

қарғайсыңдар», - деді”. Әл-Мустағфири «Фадаил әл-Қуран» 229, Ибн ‘Абдул-Барр 

«әл-Истизкар» 8/396. Иснады сахих. 

Сондай-ақ балаларға ең абыройлы адамдардың, сахабалардың және 

мұсылмандардың алғашқы салиқалы ұрпақтарының: еркегі болсын, әйелі болсын, 

- есімдерін, бала ол кісілерге салиқалылығымен әрі ар-намысты қасиетімен ұқсас 

болады деген үмітпен атауға болады. Тәлханың он баласы болғаны, әрі ол олардың 

әрқайсысына пайғамбарлардың есімдерін бергені хабарланады. Сондай-ақ әз-

Зубәйрдың да он ұлы болған, олардың әрқайсысына ол шахидтердің есімдерін 

берген. Бірде Тәлха оған: «Мен өз балаларымды пайғамбарлардың есімдерімен атадым, 

ал сен өзіңдікін шахидтердің есімімен атадың», - дейді. Бұған әз-Зубәйр: 

«Ақиқатында, мен балаларымның шахид болуына үміттенемін, ал саған келер болсақ, 

сен балаларыңның пайғамбарлар болатынына үміттене алмайсың», - деді. Ибн Аби 

Хайсама «Тарих әл-кабир» 2/91. 

 

Тыйым салынған әрі айыпталатын есімдер турасында 

Шурайх ибн Хани былай дейтін: “Менің әкем – Хани ибн Язид өзінің ел-

жұртымен бірге Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) елшілікпен 

келгенде, ол (Пайғамбар) олардың оны «Абул-Хакам» (төрелердің әкесі) деп атайтынын 

естиді. Сонда Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Ханиді шақырып 

алып: «Ақиқатында, Төреші - Аллаһ, әрі оған (бүкіл) билік тән, ендеше, сен өзіңді 

неліктен Абул-Хакам деп атағансың?!», - деп сұрады. Ол былай деп жауап берді: 

«Мен өзімді олай атамадым. Менің тайпамда келіспеушілік туындағанда, олар маған 

келеді, ал мен олардың араларына олар разы болып қалатындай төрелік жасаймын». 

Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Бұл керемет қой! Ал сенің 

балаларың бар ма?», - деді. Хани: «Менің ұлдарым бар: Шурайх, Муслим және 

АбдуЛлаһ». Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Ал олардың 

қайсысы ең үлкені?», - деп сұрады. Ол: «Шурайх», - деді. Сонда ол: «Демек, сен – Абу 

Шурайхсың», - деді де, оны мен баласы үшін береке тілеп дұға етті. Сосын Пайғамбар 



66 

 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) олардың арасындағы бір адамды Абдул-Хәжар 

(тастың құлы) деп атайтынын естіп қалады. Ол одан: «Сенің есімің кім?», - деп 

сұрады. Әлгі кісі: «Абдул-Хәжар», - деп жауап берді. Бұған Пайғамбар (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын): «Жоқ, сен – АбдуЛлаһсың (Аллаһтың құлысың)», - деді”. 

Әл-Бухари «әл-Адаб әл-муфрадта» 811 және «Тарих әл-кәбирде» 8/228. Шейх әл-

Әлбани және шейх ‘Абдул-Қадир әл-Арнаут хадистің сахихтығын растаған. 

Имам Ибн Хазм былай деген: «Олар (мұсылмандардың алғашқы ұрпақтары) 

мағынасы Аллаһтан басқа кімде-кімнің алдында иілуді білдіретін кез-келген есім, 

мысалы, «Абд Умар» (Умардың құлы), «Абдул-Кааба» (Қағбаның құлы) т.с.с. тыйым 

салынған болып табылатындығына қатысты бірауызды келісімде болған». Қз.: 

«Маратиб әл-ижма’» 154. 

Осылайша, баланы көпқұдайшылықтың бөлшегі бар, немесе Аллаһтан басқа 

әлдебіреуге құлдықты білдіретін есіммен, мысалы, Абдун-Нәбий (пайғамбардың 

құлы), Абдур-Расул (елшінің құлы) т.б. есімдермен атауға тыйым салынады. Тура 

сол сияқты бұрынғы Кеңес Одағы мұсылман халықтарының арасында белең алған 

ежелгі грек және рим құдайларының есімдері де тыйым салынған. 

Өз халқының ана тілінде жақсы мағынаны қамтитын есімдер бұларға кірмейді, 

тіпті әлдебір елде бұл есімнің тыйым салынған мағынасы немесе мәні болса да. 

Мысалы, Диана рим мифологиясында – сұлулықтың құдайы, ал Солтүстік Кавказ 

елдерінде бұл есім «біздің анамыз» дегенді білдіреді, ал араб тілінде бұл сөз «Дін 

ұстану» дегенді білдереді. Немесе, мысалыға, қазақ халқының  Іңкәр есімі 

«құштарлық, ынтызар» дегенді білдіріп, қыз балаға өмірге құштар, нәзік те сұлу, 

жан дүниесі бай болсын деп қояды, ал араб тілінде бұл сөз «жоққа шығару, 

шүкірсіздік» сияқты жаман мағынаны қамтиды. Шейх Абдус-Саләм әш-

Шууай’ирадан: «Шейх, араб емес мұсылман республика халықтары үшін әрбір 

есімді араб тіліндегі мағынасымен салыстырып қарауларына болады ма? 

Мысалыға, қазақтарда Іңкәр есімі бар, әрі бұл есімнің мағынасы олардың тілінде 

«Мұқтаж» дегенді белдіреді. Алайда араб тіліндегі осы сөздің жаман мағынасы 

себепті кейбір мұсылмандар күмәнданады», - деп сұрағанда, шейх бұған былай 

деп жауап берді: «Әрине, олар өз есімдерін арабша мағынасымен салыстыруға 

міндетті емес! Ғалымдар мұсылмандарға балаларына араб емес есімдермен атауға 

рұқсат етілетініне бірауыздан келіскен. Әрі мұның мәнісі әлгі немесе басқа есімнің 

өздерінің елінде қандай мағына берсе - сонда». 

Сондай-ақ балаларға тек Аллаһ Тағалаға тән есімдерді беруге тыйым 

салынады. Имам Ибн әл-Қайим былай деген: «Адамға есім беруде тыйым салынған 

нәрселердің қатарынан – ол Аллаһ Тағаланың есімдері. Ешкімді не әл-Ахад, не әс-Самад, 

не әл-Халиқ, не әр-Раззақ деген т.с.с. Аллаһқа ғана тән есімдермен атауға болмайды. 

Сондай-ақ патшаларды да әл-Қахир, әз-Захир, тура солай оларды әл-Жаббар, әл-
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Мутакаббир деген т.с.с. есімдермен атауға да болмайды». Осыдан кейін Ибн әл-

Қайим адамдарға да қолданылатын Аллаһтың есімдеріне қатысты, оларды Сәми’ 

(естуші), Басыр (көруші), Рауф (мейірбан), Рахим (мейірімді) сияқты есімдермен 

атауға болатынын, бірақ бұларды Аллаһ Тағалаға қатысты қалай (қандай 

мағынада) қолданылса, олай қолданбай (адамға тән сипатпен) атағанда тұрған 

ештеңе жоқ екенін айтқан. Қ-з. “Тухфатул-маудуд” 182-184. 

Яғни адам мейірім мен жанашырлық, т.с.с. сипаттарды тек танытуға ғана 

қауқарлы, ал Шынайы Мейірімді, Мейірбан, Кең т.с.с.  тек Аллаһ Тағала ғана. 

Сондай-ақ баланы күнә, сөгу, өзін-өзі мақтан тұту т.с.с. жаман мағыналарды 

қамтитын есіммен атауға болмайды. Айшаның (Аллаһ оған разы болсын) 

сөздерінен: «Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) жаман 

есімдерді жақсыларына ауыстыратын», - деп хабарланады. Әт-Тирмизи 2839. Шейх 

әл-Әлбани хадистің сахихтығын растаған. 

Ибн Умар былай деп баяндайтын: «Умардың бір қызын ‘Асыя (тыңдамайтын)(5) 

деп атайтын, әрі Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оның есімін 

Жәмила (Әдемі) деп ауыстырды». Муслим 2139. 

Мухаммад ибн Амр ибн ‘Ата Зейнаб бинт Аби Саләманың одан: «Сен қызыңды 

қалай атадың?», - деп сұрағанын баяндаған. Ол: «Мен қызымды Барра (тақуа, 

салиқалы) деп атадым», - деді. Ол (Зейнаб) былай деді: “Ақиқатында, Аллаһ Елшісі 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бұл есімге тыйым салған! Менің де атым 

Барра етін, ал Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Өз-өздеріңді 

мақтамаңдар! Аллаһ сендердің қайсыларың салиқалы (ізгі) екендеріңді біледі», - 

деді. Одан: «Ал біз оны қалай атайық?», - деп сұрағанда, Ол: «Оны Зейнаб деп 

атаңдар», - деп жауап берген”. Абу Дауд 4953. Хадис сахих. Қз.: «әс-Силсилә әс-

сахиха» 210. 

Имам әт-Табари былай деген: «Баланы жаман мағынасы бар немесе өзін-өзі 

мақтау, немесе балағаттау мағынасы бар есімдермен атауға болмайды». Қз.: «Фатхул-

Бәри» 10/577. 

Са’ид ибн әл-Мусаййб былай деп баяндайтын: “Менің әкем Пайғамбарға (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) келгенінде, ол одан: «Сенің есімің кім?», - деп 

сұрады. Ол: «Хазн (қиын)», - деп жауап берді. Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын): «Сен Сәһлсің (жеңілсің)», - деді. Бірақ ол: «Мен әкем мені атаған есімді 

ауыстырмаймын», - деп жауап берді”. Содан кейін Са’ид ибн әл-Мусаййиб былай 

деді: «Осыдан кейін бізде қиыншылық болғанын қоймады». Әл-Бухари 6190, 6193. 

Имам Ибн Баттал: «Бұл хадисте есімді жақсысына ауыстыру бұйрығы парыз болып 

табылмайтынына нұсқау бар», - деді. Қз.: “Шарх Сахих әл-Бухари” 9/346. 

                                                 
(5)«’Асыя» (عاصية) есімін «Әсия» (آسية) есімімен шатастырмау қажет. «Асия» деп 

осы дүниедегі ең салиқалы әйелдердің бірі болған перғауынның әйелін атаған. 
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Бұл егер есімнің тыйым салынған мағынасы болмаған жағдайда, ал кері 

жағдайда есімді өзгерту міндетті болып табылады.  

Са’ид ибн әл-Мусаййбтің: «Осыдан кейін бізде қиыншылық болғанын қоймады», - 

деген сөздері имам Ибн әл-Қайимнің аталған заттың атауының мағынасымен 

байланысы бар туралы айтқан сөздерін көрсетіп отыр. Бұған сондай-ақ Ибн 

Умардың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен жеткізілетін, бірде мінберде 

тұрған Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп 

айтқан хадисі де нұсқайды: «Ғифар тайпасын Аллаһ кешірді (ғафара), Аслям 

тайпасын Аллаһ құтқарды (саляма), ал енді ‘Усайя тайпасына келер болсақ, ол 

Аллаһ пен Оның Елшісін тыңдамай қойды (‘асат)». Әл-Бухари 3513. 

Усман Ибн Аби әл-Астың Залим ибн Саррақ (Ұрының ұлы Жауыз) есімді 

адамды әмірші етіп қоюдан бас тартқаны хабарланады. Қз.: «әл-Ма’рифа уәт-

тарих» 3/201. 

Сондай-ақ тарихта өзінің бұзықтықтары және жамандықтарымен танылған 

жауыздар мен арсыздардың есімінен қашқақтау керек. Абу Хурайраның (Аллаһ 

оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) былай дегені жеткізіледі: «Ақиқатында, Ұлы әрі Аса Құдіретті 

Аллаһтың алдындағы ең жиіркенішті адам есімі Патшалардың Патшасы 

(маликул-амляк) аталатыны». Осы хадисті жеткізген Суфиян ибн ‘Уяйна:  

“«Маликул-амляк»  «шахиншах» нені білдірсе тура соны білдіреді”, - деді. Әл-Бухари 

6205, Муслим 2143. 

Айыпталатын есімдерді атай отырып, имам Ибн әл-Қайим былай деді: 

«Сондай-ақ олардың қатарында перғауындар мен Қарун, Хаман және әл-Уалид 

секілді жауыздардың есімдері бар». Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 172. 

Уалид есіміне келер болсақ, Ибн әл-Қайим оны келесі хадистің себебінен айтып 

өтті:  

Бірде бір адам өз ұлын әл-Уалид атағысы келді, сонда Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оған мұны тыйым салып, былай деді: 

«Ақиқатында, менің үмметімде әл-Уалид деп аталатын адам пайда болады, ол менің 

үмметімде перғауынның өз халқына істеген істері секілді амалдарды істейтін болады». 

‘Абдур-Раззақ 11/43, әт-Табарани «әл-Кабирде» 3/102, Ну’айм ибн Хамад «әл-

Фитанда» 322. 

Бұл хадис сахих болып табылмайды. Имамдар оны әлсіз деп атады, ал 

кейбіреулері, олардың ішінде имам Ибн Хиббан, әл-Жузқани және Ибн әл-Жаузи 

хадисті ойдан шығарылған деп атады. Алайда дұрыс пікір бұл хадистің ойдан 

шығарылған дегені емес, әлсіз екендігі, бұл туралы хадисті ойдан шығарылған  деп 

атаған хафиз әл-Ирақидің (сөздерін) теріске шығарған Ибн Хәжар айтқан 

болатын. Қз.: «Қаул әл-мусаддад» 5-6. 
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Сондай-ақ балаларды тек кәпірлер қауымына тән есімдермен атауға тыйым 

салынады. Имам Ибн әл-Қайим: «Әртүрлі діндердің ұстанушыларына тиесілі 

есімдерден бас тарту міндетті болып табылады, мысалы, Георгий, Петр, Иоанн т.с.с. 

Осындай есімдермен атауға рұқсат етілмейді, себебі бұл нәрсе христиандардың 

(өзгелерден) ерекшеленетін (белгісі) болып табылатын нәрседе соларға ұқсап-еліктеуді 

қамтиды». Қз.: «Әхкаму ахли-зимма» 2/251. 

Бірақ, өкінішке орай, біздің кезімізде мұсылмандар ортасында тек кәпірлерге 

ғана тән есімдердің көбейгенін көруге болады. Сен мұсылман отбасыдан әрі 

мұсылман елінен шыққан мұсылманды ата-анасы Майкл, немесе Альфред немесе 

Августин т.с.с. деп атағанын көре аласың. Шейх Бакр Абу Зәйд: «Одан бетер таң 

қалдырар нәрсе – ол сен ешқашан кәпірлердің арасында тек мұсылмандарға тән есімнің 

кең таралғанын кездестірмейтінің», - деді. Қз.: «Тасмия әл-мәудуд» 13. 

Сондай-ақ кейбір Азия елдері мен мұсылман республикаларында 

қалыптасқанындай, балаларға Құранның кейбір сүрелерінің атауын қоймаған 

жөн. Имам Ибн әл-Қайим былай деді: “Сондай-ақ тыйым салынған есімдердің 

қатарында – бұл Құранның Та Ха, Йа Син, Ха-мим секілді сүрелерінің атауындағы 

есімдер. Мәлик баланы Ясин есімімен атауға айыпталатынына нұсқаған, бұл туралы 

әс-Сухәйли жеткізген. Ал енді қарапайым халық арасында жүрген, Ясин мен Таха – бұл 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) есімдері деген нәрсеге келер 

болсақ, бұл сахих емес. Бұған қатысты не сахих хадис, не сахабадан жеткен не жақсы, 

не үзілген, не ешқандай хабар жоқ. Бұл тек әріптердің атауы, мысалы: «Әлиф, ләм, 

мим», «Ха мим», «Әлиф, ләм, ра» т.с.с.” Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 184. 

Балаларды Жибрил, Микаил, Исрафил сияқты періштелердің есімімен атауға 

келер болсақ, ғалымдар сонау мұсылмандардың алғашқы ұрпағының заманынан 

бері бұл сұраққа қатысты әртүрлі пікірде болған. Мә’мар былай деп баяндайтын: 

“Мен Хаммад ибн Аби Суләйманнан: «Балаларға Жибрил және Микаил деген есімдер 

берген адам туралы не айтасың?», - деп сұрадым. Ол: «Мұнда тұрған ештеңе жоқ», - 

деп жауап берді”. ‘Абду-р-Раззақ 11/40. 

Имам ән-Нәуауи былай деді: «Біздің мазхабтың (шафиғилердің), сондай-ақ 

ғалымдардың көпшілігінің пікірі - балаларды пайғамбарлардың әрі періштелердің 

есімімен атауға рұқсат етілетіні». Қз.: «Әл-Мәжму’» 8/417. 

Имам Ибн әл-Қайим айыпталатын есімдерді тізіп айта отырып, былай деді: 

“Сондай-ақ Жибрил, Микаил және Исрафил секілді періштелердің есімдері де солардың 

қатарынан. Ашхаб былай деді: «Мәликтен баланы Жибрил деп атау туралы сұрағанда, 

ол бұны айыптады». Қады ‘Ийәд: «Кейбір ғалымдар балаларды періштелердің есімімен 

атауды айыптайтын, әрі бұл әл-Харис ибн Мискиннің де пікірі», - деп айтты. Бірақ 

басқалары бұған рұқсат ететін”. Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 174. 



70 

 

Шейх Бакр Абу Зейд былай деді: “Ғалымдардың бір тобы балаларды Жибрил, 

Микаил, Исрафил секілді есімдермен атауды айыпталады деп есептеген. Ал енді 

әйелдерді періштелердің есімдерімен атауға келер болсақ, бұл, сөзсіз, тыйым салынған, 

себебі періштелер Аллаһтың қыздары деп мәлімдеген көпқұдайшылдарға ұқсап-еліктеу 

болып табылады. Аллаһ олардың айтатын нәрселерінен Пәк! Сондай-ақ қызды 

«періште» сөзінен туындайтын, мысалы, Мәллак, Мәлака, Мәлак есімдерімен атау да 

осы сияқты нәрсе”. Қз.: «Му’жам манахи әл-ләфзыя» 546. 

Бұл сұраққа қатысты ғалымдар арасында болған келіспеушілікті есепке ала 

отырып, ең жақсысы балаларды періштелердің есімімен атаудан аулақ болу, әрі 

бұған жеткілікті дәлел  - сахабалардан ешкім өз балаларын бұлай атамағаны. 

Шейх Ибн Усайминнен Абрар, Мәллак, Иман, Жибрил, Жанней есімдері туралы 

сұрағанда, ол: «Нәрестені Абрар, Мәллак, Иман, Жибрил есімдерімен атамаңдар. Ал 

енді Жанней есіміне келер болсақ, мен оның мағынасын білмеймін», - деп жауап 

берген. Қз.: «Фатауа Ибн ‘Усаймин» 3/67. 

 

Ислам қабылдаған (бұрынғы) кәпір өзінің есімін өзгертуге міндетті ме? 

 

Осы тақырыпта мынадай сұрақ тууы мүмкін: «Ислам қабылдаған (бұрынғы) 

кәпір, айталық, аты Жорж болсын, өз есімін өзгертуге міндетті ме?» 

Егер Ислам қабылдаған (бұрынғы) кәпірдің есімі тыйым салынған немесе 

айыпталатын (есімдер) қатарынан болса, онда, күмәнсіз, ол мұны істеуі керек. 

Ал егер оның есімі айтылған нәрселерге еш қайшы келмесе, онда ол оны 

ауыстыруға міндетті емес. Оған қоса, ауыстыруға міндетті деген қарапайым халық 

арасында жүрген пікірдің немесе олар оны «Сүннет бойынша есімі» деп атайтын 

нәрсенің негізі жоқ. Өте жиі жағдайда: «Есімің кім болады?», - деген сауалға, егер: 

«Аслан», - деп жауап берсе: «Жоқ, біздің айтқымыз келіп отырғаны - сенің Сүннет 

бойынша есімің кім?», - дейтін, сонысымен АбдуЛлаһ, Абдур-Рахман, Абдул-

Жаббар немесе Абу Бакр, Умар, Хамза т.с.с. есімдерді естігісі келетін жас 

мұсылмандарды кездестіруге болады. Мұндай адамдар шынымен Исламға келген 

әрбір адам немесе тіпті мұсылман отбасы мен қоғамында дүниеге келсе де, бірақ 

діндарға айналса, ол есімін Шариғатқа қайшы келмесе де, өзгертуі тиіс деп 

ойлайды. Бұған ешқандай нұсқау келмеген, тек бойында жаман немесе 

айыпталатын бірдеңені қамтитын есімді ауыстыру болмаса. Мысырдың билеушісі 

– Мукаукис Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Мәрия 

және Сирин есімді екі күңді сыйға тартқаны жалпыға белгілі. Қз.: “әл-Истизкар” 

8/61. 

Әрі олар Ислам қабылдаған соң есімдерін аустырмаған, Мария Мария деп 

қалай аталса, ол сол күйі қалды. Ал егер есімді ауыстыру кез-келген жағайда да 
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Сүннет болғанында, Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) осы 

есімдерді міндетті түрде ауыстырар еді. 

Ғибрат үшін шейх Абдур-Рахман әл-Баррактың пәтуасын келтіргіміз келіп 

отыр, бір сабақтан соң оған Өзбекстаннан бір білімгер былай деп сұрақ қояды: 

«Біздің жастар арасында мағынасы Аллаһтың Шариғатына қайшы келмейтін 

есімдерді өзгертуге қатысты бидғат таралып кетті. Мысалы, адамның есімі 

«Батыл» мағынасында еді, ол оны, мысалыға, АбдуЛлаһ есіміне өзгертті. Одан: 

«Неліктен сен есіміңді өзгерттің?», - деп сұрайды. Әрі оған есім өзгерту бидғат 

болып табылатындығын мәлімдеп, бұрынғы есіміне оралуды айтып жатыр! Осы 

дұрыс па?” 

Шейх әл-Баррак былай деп жауап берді: «Иә. Ислам қабылдаған адамдардың 

есімдерінде айыпталатын ештеңе болмаса, әрі ол Шариғатқа қайшы келмесе, атын 

өзгерту заңдастырылмаған. Бұл әрекет заңдастырылмаған. Ал енді кім есімді өзгерту 

абзал немесе парыз болып табылады деп мәлімдесе, сол қателеседі!» Сондай-ақ шейх 

былай деді: «Есім өзгерту абзал немесе парыз болып табылады деген наным-сенімге 

келер болсақ, менің ойым ол бидғат екенінде!» 

Шейхтың бұл сөздерін әртүрлі мұсылман халықтарға да толықтай қолдануға 

болады, тіпті ол елдер араб елдері болып табылмаса да, оларда жақсы мағынаны 

қамтитын, және кәпір қауымның есімдері болып табылмайтын өз есімдері бар. 

Себебі жиі жағдайда мұсылман республикасынан шыққан жігіт, айталық, есімі 

Қазбек болсын, намаз оқи бастады, мешітке бара бастады, сөйтіп күндердің бір 

күні үйіне келіп, осы күннен бастап оның аты енді Абдул-Қадир немесе Абдул-

Басыт болғанын жариялайтыны бар! Оның жақындары мен туысқандары мұны 

жақсы қабылдамасы айдай анық, әрісесе, егер олар намазхандар болмаса, одан 

қалса тіпті олар ұлдарын бір сектаға кіріп кетті деп те ойлап қалуы мүмкін. Өз 

жақындарыңды дінге шақыру үшін бұл сәтсіз бастама болары күмәнсіз. 

Бірақ егерден Ислам қабылдаған кәпір өз есімін одан да жақсысына 

ауыстыруды шешсе, дегенмен сонысымен мұндайды парыз деп есептемесе, және 

өзінің кәпір ортасына ол енді айталық Сигизмунд немесе Федот емес, АбдуЛлаһ 

болса, мұнда тұрған ештеңе жоқ, ал кейбір ғалымдардың пікірі бойынша – бұл 

тіпті мақтауға тұрарлық. Яғни дәл бұл жайдағда мұндай адам өзі тұрып жатқан 

әрі сырт келбетімен ұқсас болған кәпірлерден олардың діндерін тастап әрі Ислам 

қабылдауымен ерекшеленді, әрі (адамдар) оған қатысты өзгерістерді тиісінше 

қабылдайтын болады. Ал мұсылмандар ортасында өмір сүріп жатқан мұсылман 

болса, өзінің онсызда (қоғам мен туысқандар түсінігіндегі) мұсылман атын 

арабшаға ауыстыру арқылы күдік тудырады. 

Шейх Ибн Баздан: «Ислам қабылдаған адам өзінің, мысалы, Жорж, Жозеф т.с.с. 

бұрынғы есімін өзгертуіне міндетті ме?», - деп сұрайды. 
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Шейх былай жауап берді: «Ол өз есімін өзгертуге міндетті емес, егер тек ол (есім) 

өзінің мағынасына Аллаһтан басқа әлдебіреуге немесе бір нәрсеге құлшылық етуді 

қамтымаса ғана. Алайда өзінің шетелдік есімін исламдық есімге ауыстыру үшін, есімін 

жақсарту заңдастырылған болып табылады. Бұл жақсы нәрсе. Бірақ парыз деп 

есептелетіндей нәрсе емес. Ал егер оның есімі Исаның Құлы немесе тағы сондай секілді 

мағынаны қамтығанда, онда оны ауыстыруы міндетті болар еді. Ал есімінде Аллаһтан 

басқа біреуге құлшылықпен байланысты ештеңесі жоқ болса, Жорж, Пол т.с.с. есімдер 

болса, онда ол оны өзгертуге міндетті емес, себебі бұл есімдерді христиандар да, 

басқалар да қолдануда». Қз.: “Фатауа Ислямия” 4/404. 

Шейх Ибн Базға дәл осындай сұрақ қойғанында, ол былай деп жауап берді: 

«Егер оның есімі жақсы болмаса, онда Ислам қабылдағаннан кейін оны ауыстыру 

заңдастырылған. Себебі оның өз есімін өзгертуі Ислам қабылдағанына айқын әсер етуі 

мүмкін. Одан есімін өзгерту себебін сұрайтын болады, әрі адамдар оның Ислам 

қабылдағанын білетін болады. Әрі жиі жағдайда олардың кәпір кезіндегі есімдері 

лайықсыз болып жатады, сол себепті олар оны ислам аттарына ауыстырып жатады, 

мысалы, Салих, Ахмад, АдуЛлаһ, Абдур-Рахман, Мухаммад т.с.с.». Тз.: “Фатауа нурун 

‘алә әд-дарб” № 89. 

Сол себепті имам Ибн әл-Қайим былай деген: «Есімін басқасына басым пайдасы 

себепті өзгерту туралы». Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 188. 

Дегенмен, мына нәрсені ескеру қажет: ислам қабылдап өзінің есімімен қалған 

адам мен оның туылған баласын тек кәпір қауымға лайықты есімдермен атауында 

айырмашылық бар! 

 

Нәрестеге екі немесе одан да көп есімдер қоюға болады ма? 

Исламда балаға бірнеше есім қоюға тыйым салынбаған, алайда бір есім беріп, 

кейінірек тіпті бала кезінде-ақ, ұл болса «Пәленшенің әкесі» деп, ал қыз болса 

«пәленшенің шешесі» деп атау арқылы кунья қойған дұрысырақ болады. Бұған 

дәлел Әнас (Аллаһ оған разы болсын) жеткізген мына хадис: “Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бізбен жиі араласатын, әрі бірде менің кішкентай 

ініме: «Уа, Абу Умайр, құс не істеп жатыр?», - деді”.  Әл-Бухари 6129, Муслим 

2150. 

Имам Абу Иса әт-Тирмизи: «Бұл хадисте Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) кішкентай балаға Умайрдың әкесі (Абу Умайр) деп кунья қойғанына 

нұсқау бар». Қз.: «Шамаил ән-нәби» 236. 

Ибн Умардың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен, Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Балаларыңа 

жаман лақаптар бере бастауынан бұрын, оларға куньялар қойындар». Әд-Дарақутни 

«әл-Афрад», әд-Дайләми «әл-Фирдаус» 2/1. 
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Ибн Хәжар осы хадисті келтіре отырып: «Бұл хадистің иснады әлсіз, алайда бұл 

Ибн Умардан (жеткен) сөздер екені сахих». Қз.: «Нузха әл-әлбаб фил-әлқаб» 1/41. 

Имам Ибн әл-Қайим былай деген: «Есім (атаудың) мән-мағынасы адамды 

(өзгелерден) ерекшелеу болғандықтан, бір есім толықтай жеткілікті, әрі бір есіммен 

шектелген жақсырақ. Бірақ балаға саны көбірек есімдерді де, есім, кунья немесе лақапат 

беруге де болады». Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 144. 

 

Сүндетке отыру 

 

Исламда сүндетке отырғызудың маңыздылығы 

Исламда сүндетке отырғызу маңызды орын алады, әрі бұл Ибраһим 

пайғамбардың (оған Аллаһтың сәлемі болсын) Сүннеті деп аталатын нәрсе. Ибн 

Абдул-Барр және әл-Қуртуби: «Ғалымдар сүндетке ең бірінші отырған Ибраһим 

болғанына бірауыздан келіседі», - деп айтқан. Қз.: «әт-Тамхид» 21/59, «Тафсир әл-

Қуртуби» 2/98. 

Аллаһ Тағала былай деді: «Сол кезде Раббы Ибраһимді әмірлерімен 

сынады. Сонда ол оларды толық орындады» («әл-Бақара» сүресі, 124-аят). 

Ибн Аббас (Аллаһ оған разы болсын) былай деді: «Аллаһ Ибраһимді тазарумен 

сынады – басындағы бес түрлі тазару және денесіндегі бес түрлі тазарумен. Басындағы 

тазаруға керек болсақ, бұл: мұртты қысқарту, ауыз бен мұрын қуысын шаю, мисуак 

(тіс тазалағыш) қолдану әрі шаш тарау. Денесіндегі тазалыққа келер болсақ, онда олар: 

Тырнақ алу, жыныс жерлерін қырыну, сүндетке отыру, қолтықасты жүндерін алу әрі 

үлкен және кіші дәрет сындырғаннан кейін нәжісті сумен кетіру». ‘Абдур-Раззақ 1/57, 

әл-Хаким 2/266, әл-Бәйһақи 1/149. Иснады сахих (сенімді). Қз.: «Әхкаму-ттахара» 

3/104. 

Абу Хурайрадан (Аллаһ оған разы болсын) Пайғамбардың (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Ибраһим пайғамбар 

өзін сексен жасқа толғанынан кейін қадумның(6) көмегімен сүндетке отырған».  

Әл-Бухари 6298. 

                                                 
(6) Имамдар арасында «қадум» сөзіне қатысты келіспеушіліктер болған. Біреулері 

осылай аталатын мекен туралы сөз болуда деген, әрі осы пікірді имам әл-Бухари таңдаған. 

Ал басқалары болса балташының (немесе: ағаш ұстаның) құралы, шотбалта туралы сөз 

болуда деген. Абу Йа’лә және әл-Бәйһақи Али ибн Раббахтың сөздерінен келесіні 

жеткізеді: “Ибраһимге сүндеттелу бұйырылған болатын, әрі ол өзін шотбалтамен сүндеттеді, 

әрі бұл оған өте аурулы болды. Сонда Аллаһ оған: «Біз саған қандай құралды қолдануыңды 

хабарламай тұрып, сен асығыстық жасадың», - деп түсірді. Ол: «Я, Аллаһ, мен Сенің 

бұйрығыңа мойынсұнудан тосылғым келмеді», - деді”. Қз.:  «Фатхул-Бәри» 11/91. 
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Сондай-ақ Абу Хурайраның сөздерінен Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) былай дегені жеткізіледі: «Тума дарытылған фитра бес нәрсе 

болып табылады: сүндетке отыру, жыныс мүшелерінен жүнді қыру, тырнақ 

алу, қолтықасты жүндерін алу және мұртты қырқу». Әл-Бухари 5889, Муслим 

257. 

 

Сүндетке отыру парыз болып табылады ма? 

Сүндетке отыру парыз болып табылады ма, жоқ па дегенге келер болсақ, 

ғалымдар арасында бұған қатысты әйгілі келіспеушілік бар. Ханафилер, 

мәликилер және кейбір шафиғилер сүндетке отыру абзал Сүннет болып 

табылады, бірақ парыз амал емес деп есептеген. Алайда ханафилер еркекке 

сүндетке отыруды бұйыру қажет деп айтатын. Ал енді шафиғилер мен 

ханбалилерге келер болсақ, олар еркекке сүндетке отыру парыз деп есептеген.   

Сүндеттеді парыз деп есептемегендердің дәлелдері келесі хадистер: 

Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деді: «Тума 

дарытылған сипат (фитра) бес нәрсе болып табылады: сүндетке отыру, жыныс 

мүшелерінен жүнді қыру, тырнақ алу, қолтықасты жүндерін алу әрі мұрт 

қырқу (қысқарту)». Әл-Бухари 5889, Муслим 257. 

Олар осы хадисте сүндетке отырғызу орындалуы мустахаб болып табылатын 

істермен қатар айтылатындығын, сондықтан ол да солар сияқты орындалуы абзал 

іс екенін, бірақ парыз емес деп айтқан. 

Алайда кейбір имамдар осы хадисте айтылғандардың барлығы парыз болып 

табылады деп, дәл керісінше есептеген. Қады Абу Бакр ибн әл-‘Араби: «Мен осы 

хадисте айтылып өткен бес нәрселерді парыз болып табылады деп есептеймін. 

Себебі, ақиқатында, егер адам осы нәрселерді орындауды қойса, онда 

мұсылманның кейпін айтпағанның өзінде, адамдық кейпінен түк қалмайды емес 

пе!», - деп айтқан. Қз.: «әл-‘Удда» 1/351. 

Сондай-ақ сүндетке отырғызудың парыз еместігін жақтаушылар әл-Хасан әл-

Басридің хабарына сүйенген, ол онда былай деді: «Сендер мына адамның (Мәлик 

ибн әл-Мунзирдің) іс-әрекетіне таң қалмайсыңдар ма?! Ол Каскардың егде адамдарына 

аттанып, олардың қайсысы сүндеттелгенін, қайсысы сүндеттелмегенін тексере 

бастады! Содан кейін сүндеттелмегендерін сүндетке отырғызуды бұйырды, ал бұл 

қыста орын  алған болатын. Әрі маған олардың кейбіреулері қайтыс болғаны жетті. 

Ақиқатында, Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) кезінде 

римдіктер де, эфиопиялықтар да Ислам қабылдаған болатын, бірақ ол ешқашан 

ешкімді тексерген емес!» Әл-Бухари «әл-Адаб әл-муфрад» 1251. Шейх әл-Әлбани 

сахихтығын растаған. 
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Алайда сүндеттеу парыз дегеннің жақтаушылары Пайғамбардың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Ислам қабылдағандарды сүндеттелген-

сүндеттелмегенін тексермегені ол оларға мұны орындауларына ауызша 

бұйыратын дегенді жоққа шығармайтынын айтқан. 

Парыз емес дегеннің жақтаушылары сондай-ақ сүндетке отырғызуға деген 

бұйрық бар немесе мұны орындамаған адамдарға Қиямет Күні жаза бар екендігі 

туралы ескертулерді қамтыған ешқандай сахих дәлел жоқтығын айтқан. Имам 

Абул-Аббас әл-Қуртуби былай деді: «Мәлик пен ғалымдардың көпшілігі үшін 

сүндетке отыру бекітілген Сүннет (муаккада) әрі Исламның рәсімі болып табылады. 

Алайда шариғатта сүндетке отырмаған адамның айыпталатынына нұсқайтын 

ештеңе жоқ, тура сол сияқты бұны істемеген адамға қатысты айтылған қорқыту 

ескертпелер де жоқ. Әрі сол себепті ол парыз болып табылмайды». Қз.: «әл-Муфхим» 

1/514. 

Имам әш-Шәукани: «Ақиқат сүндеттің парыз екендігіне нұсқайтын еш сахих 

дәлелдің жоқ екендігінде», - деді. Қз.: «Нәйлул-әутар» 1/173. 

Сүндетке отыруды парыз деп есептеген имамдарға келер болсақ, олардың 

негізгі дәлелі Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Ислам 

қабылдаған адамға: «Жәхилиет дәуірінен қалған шаштарыңды қырып таста(7) 

да, әрі сүндетке отыр», - деп айтқаны хабарланатын хадис болатын. Ахмад 3/415, 

Абу Дауд 356, әл-Бәйһақи 1/172. 

Алайда парыз еместікті жақтайтындар бұл хадистің өте әлсіз екенін, себебі 

оның иснадында бірнеше проблемалар бар екенін айтқан: 

Біріншіден, хадистің ‘Усайм ибн Куләйб пен оның сөздерінен жеткізген оның 

әкесі белгісіз (жеткізушілер) болып табылады.  

Екіншіден, иснадтың тізбегінде Ибн Журайж бен ‘Усайм деген жеткізушілердің 

арасында үзіліс бар. 

Үшіншіден, осы хадистің бір нұсқасында Ибн Журайж бұл хадисті өзінің 

шейхы – Ибраһим ибн Аби Йахиядан жеткізгені айтылады, алайда ол, имам Ибн 
                                                 

(7) Ғалымдар «Жәхилиет дәуірінен қалған шаштарыңды қырып таста» сөздерінің 

мағынасын көпқұдайшылдар күпірлік дәуірінде жасатып алатын шаш түрлері мен шаш 

туралы сөз болуда деп түсіндірген. Шейх Шамсул-Хакқ ‘Азым Абади былай деді: «Аллаһ 

жақсырақ білуші, бірақ хадистің мағынасы әрбір Ислам қабылдаған адам ғұсыл құйынуы қажет 

сияқты, шашын қыруы керек дегенде емес. Керісінше, шашты күпірлікпен қоса айтқаны 

күпірліктің айрықша белгісі болған шашты қыру керек екеніне нұсқайды, ал мұндай 

шаштардың түрі қаладан қалаға ерекшеленеді. Мысалы, Үндістанның немесе Мысырдың 

кәпірлерінің басында ұзын шашы бар жері болатұғын, олар оны мүлде қысқартпайды да. Олар 

басын қырғанда, сол жеріне түртпейді. Әрі шаштың мұндай түрінің күпірлік пен Исламның 

арасындағы айқын айырмашылығы бар, осы себепті де Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) оларға шаш қыруды бұйыратын». Қз.: «‘Аун әл-Ма’буд» 2/15. 
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‘Ади, әл-Бәйһақи т.б. айтқанындай, қабылданбайтын жеткізуші болып табылады. 

Қз.: «әл-Кәмил» 1/122. 

Осы себепті көптеген имамдар аталмыш хадисті әлсіз деп мойындаған, 

олардың арасында ән-Нәуауи, Ибн әл-Қаттан, Ибн Дакық әл-‘Ид, Ибн Кәсир, әз—

Зәһаби, Шамсул-Хакқ ‘Азым Абади, әл-Мубаракфури және т.б. бар. Қз.: «әл-Уахм 

уәл-ихам» 3/43, «әл-Имам» 1/417, «Иршад әл-фақи» 1/34, «Әунул-Мә’буд» 2/15, 

«Тухфатул-ахуази» 2/529. 

Сондай-ақ парыз дегеннің жақтаушылары Қатададан жеткен басқа хадиске де 

сүйенген, ол былай деді: “Мен Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) келіп, Ислам қабылдағанымда, ол маған: «Уа, Қатада, ғұсыл ал да, күпірлік 

кезіңнің шаштарын қырып таста», - деді. Әрі Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) Ислам қабылдағандарға тіпті оларға сексен жас толған болса да, 

сүндетке отыруды бұйыратын”. Әт-Табарани «әл-Кәбирде» 14/20, Ибн Аби ‘Асым 

«әл-Ахад уәл-масаниде» 5/77. 

Имам әл-Хайсами бұл хадистің барлық жеткізушілерін сенімді деп атады. Қз.: 

«Мәджма’у-ззауаид» 1/283. 

Алайда бұл олай емес, себебі бұл хадистің иснадында Хишам ибн Қатада есімді 

мүлде белгісіз жеткізуші бар. Сол себепті хафиз Ибн Хәжар бұл хадисті әлсіз деп 

атады. Қз.: «әт-Тальхыс» 4/618. 

Шейх әл-Әлбаниге келер болсақ, ол да бұл хадисерді әлсіз деп атады, алайда 

Ислам қабылдаған адамға сүндетке отыруды орындау бұйрығы туралы хадисті  

басқа да сол секілді хадистердің бар болуы әсерінен хасан (жақсы) деп атап, 

оларды күшейткен болатын. Қз.: «Сахих Сунан Аби Дауд» 383. 

Парыз дегеннің жақтаушылары сондай-ақ бұл хадистерді Ибн Шихаб әз-

Зухридің былай деп айтқан сөздерімен күшейтетін: «Адам Ислам қабылдағанда, ол 

тіпті егде жасқа келсе де оған сүндетке отыру әмір етілетін». Әл-Бухари «әл-Адаб 

әл-муфрад» 1252. Хафиз Ибн Касир және шейх әл-Әлбани сахихтығын растаған. 

Қз.: «Иршад әл-фақиһ» 1/34, «Сахих әл-Адаб әл-муфрад» 948. 

Сондай-ақ парыз дегеннің жақтастары Ибн Аббастың (Аллаһ оған разы 

болсын) былай деп айтқан сөздеріне сүйенген: «Сүндеті жоқ адамның куәлігіне 

рұқсат жоқ, одан намазы қабыл болмайды, әрі оның сойған малын да жеуге болмайды». 

Ибн Аби Шейба 5/21. Хафиз Ибн Хәжар иснадын сахих деп атаған. Қз.: «әд-Дирая» 

2/173. 

Дегенмен, ғалымдардың көпшілігі бұл сөздерді сөзбе-сөз түсінбеген әрі бұны 

бұлай деп есептемеген, бұны сүндеттің маңыздылығына нұсқау деп есептеген, 

бірақ мұнымен оны намаздың, оразаның, қажылықтың, құрбан шалудың т.с.с. 

жарамдылығының шарты етпеген. Қз.: «Әхкам әт-тахара» 1/137-151. 
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Ибн Қудама былай деді: «Егер өсекшінің, зинақордың әрі маскүнемнің 

пасықтықтарына қарамастан, сойғанын, сондай-ақ кәпір болып табылатын 

христианның бауыздаған (малын) жеуге рұқсат етілсе, онда сүндеттелмеген 

мұсылманның сойғаны тіптен де рұқсат етіледі!» Қз.: «әл-Муғни» 9/311. 

Сондай-ақ парыз дегеннің жақтаушылары сүндеттеу барысында әуреттің 

(ұятты жерлер) бөтен адамдардың алдында ашылуына рұқсат етілетіндігі де 

сүндетке отырудың қажеттілігіне нұсқайтынын айтқан, әрі егер бұл парыз 

болмағанында онда бұған қарауға рұқсат болмас еді. 

Бірақ абзал дейтіннің жағындағылар бұл дәлелдемелеріне келесідей жауап 

берген: Хафиз әл-‘Ирақи былай деді: «Ибн Абдул-Барр бірауызды пікір бойынша 

емделу парыз болып табылмайтынына қарамастан, дәрігерлердің әуретке қарауына 

рұқсат етілетіндігін алға тартып, бұл дәлелдемені кері қайтарған». Қз.: «Тарх әт-

тасриб» 2/75. 

Сондай-ақ парыз дегеннің жақтаушылары жыныс мүшенің басын жауып 

тұратын терінің астында нәжіс жиналатынын, ал бұл намаздың жарамдылығына 

кедергі жасайтынын айтқан.  

Алайда абзал дегеннің жақтаушылары бұл жерді сүндеттеусіз-ақ нәжістен 

тазартуға болады деп айтқан. Әрі сондай-ақ сүндеттелу тахараттың немесе 

намаздың қабыл болуының шарты болып табылмайтындығын да алға тартқан! 

Сондай-ақ парыз дегеннің жағындағылар сүндеттелу – мұсылмандар мен 

кәпірлердің арасын айыратын Исламның рәсімдерінің қатарынан екенін айтқан. 

Алайда абзал дегеннің жақтаушылары мұсылмандар мен кәпірлердің арасын 

айыратын Исламның рәсімдерінің барлығы дерлік парыз болып табылмайтынын 

айтқан. Бұл рәсімдердің ішінде намаз, қажылық және т.б. секілді парыздары да 

бар, әрі намазға азан шақыру, құрбан шалу (удхия) секілді оларға қатысты 

келіспеушіліктері болғандары да бар, және қажылық кезінде тәлбия(8) айту, т.с.с. 

абзал болып табылатындары да бар. 

Қалай болғанда да, сүндетке отырғызуды қалдырмау қажет, әрі ол еркектерге 

парыз болып табылады деген пікір мейлінше жүрекке қонымды. Бұл рәсім 

мұсылмандардың ерекшелігі болып табылады, сол себепті имамдар егер қандай 

да бір елді-мекеннің мұсылмандары бұл рәсімді толығымен тастап қойса, олармен 

азанды толығымен тастап қойғандармен соғысқандай олар оны қайта орындай 

бастамайынша соғысу қажет деп айтқан. Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 177, «Хашия Ибн 

‘Абидин» 5/478. 

                                                 
(8) Тәлбия – бұл қажылық пен умра кезінде қажының айтатын мына сөздері: «Міне, мен 

Сенің алдыңдамын, я, Аллаһ! Міне, мен Сенің алдыңдамын! Міне, мен Сенің алдыңдамын және 

Сенің серігің жоқ! Міне, мен Сенің алдыңдамын! Ақиқатында саған мақтау-мадақтар болсын, 

әрі мейірім мен иелік Саған тән! Сенің серігің жоқ!» 
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Имам Ибн Бәттал былай деген: «Сүндетке отыру – бұл Исламға кірген адамның 

айрықша сипаты, бұл мұсылмандардың рәсімдерінің қатарынан». Қз.: «Шарх Сахих 

әл-Бухари» 7/80. 

Пайғамбарлардың атасы – Ибраһим (оған Аллаһтың сәлемі болсын) сүндетке 

отырған, әрі бұл оның жолы. Аллаһ Тағала Өзінің пайғамбары Мухаммадқа (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оның жолына ілесуді былай деп бұйырды: 

«(Мухаммад,) содан соң саған, хаққа бейім Ибраһимнің жолына ілесуді уахи 

еттік. Ол (Аллаһқа) серік қосушылардан болған емес» («ән-Нәһл» сүресі, 123-

аят). 

Сол себепті мұсылмандардың алғашқы ұрпақтарынан кейбіреулері былай 

деген: «Кім намаз оқыса, қажылық жасаған болса әрі сүндетке отырған болса, сол 

бірқұдайшыл (ханиф)! Себебі қажылық пен сүндетке отыру бірқұдайшылдардың 

сипаттарының қатарынан». Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 162. 

 

Баланы сүндетке қашан отырғызу қажет? 

Имамдар баланы сүндеттеуге қатысты көптеген түрлі пікірлерін білдірген. 

Ғалымдардың бір тобы балаға сүндетті туылғанынан кейін жетінші күні жасаған 

абзал деп есептеген. Олар мұнысымен келесі дәлелдерге сүйенген:  

Жәбир (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Аллаһ Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) әл-Хасан мен әл-Хусәйнге ақиқа жасаған, әрі оларды 

(туылған күнінен) жетінші күні сүндетке отырғызған”. Әт-Табарани «әс-Сағирде» 

2/122, әл-Бәйһақи 8/324. 

Ғалымдар бұл хадистің сахихтығына қатысты келіспеушілікте болған. 

Арасында хафиз Ибн әл-Мулякқин болған кейбір имамдар оны сахих деп атады. 

Қз.: «әл-Бадр әл-мунир» 8/751. 

Алайда әл-‘Ирақи, шейх әл-Әлбани және т.б.  кейбір имамдар хадисті әлсіз 

санаған. Қз.: «Тахриж әл-Ихья» 2/69, «әл-Ируа» 4/383. 

Сондай-ақ Ибн Аббастан (Аллаһ оған разы болсын) оның былай деп айтқаны 

жеткізіледі: «Жаңа туылған нәрестеге қатысты туылғанынан кейін жетінші күні 

жасалатын жеті нәрсе Сүннет болып табылады», - деп, олардың арасында сүндетке 

отырғызуды да атап өткен. 

Бұл хабарды әт-Табарани «әл-Әусатта» келтіреді, әрі ол да хафиз Ибн Хәжар 

айтқанындай әлсіз болып табылады. Қз.: «Фатхул-Бәри» 9/503. 

Әл-Хасан әл-Басриге келер болсақ, ол, керісінше, ұл баланы туылғанынан кейін 

жетінші күні сүндетке отырғызу айыпталады деп есептеген, себебі мұнда осылай 

жасайтын яһудилерге ұқсап-еліктеу бар.  

Басқа ғалымдар болса, сүндетке отырудың мерзіміне қатысты ешқандай 

нұсқаулар жоқ деп есептеген. Суфиян ибн ‘Уяйна былай деді: “Суфиян әс-Саури 
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менен: «Сен сүндетке отырғызудың бекітілген мерзіміне қатысты әлденені есіңе 

түсіре аласың ба?», - деп сұрады. Мен: «Жоқ», - деп жауап бердім, сосын (мен): «Ал сен 

осыған байланысты бір нәрсе білесің бе?», - деп сұрадым. Ол: «Жоқ», - деп жауап берді”. 

Қз.: «әт-Тамхид» 21/61. 

Имам Ахмад былай дейтін: «Сүндетке отырудың мерзімі туралы мен ештеңе 

естімедім». Қз.: «әл-Инсаф» 1/125. 

Сондай-ақ баланы сүндетке кәмелет жасы жақындағанда отырғызған жақсырақ 

деп те айтылған. Са’ид Ибн Жубәйр былай дейтін: “Бірде Ибн Аббастан: «Аллаһ 

Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) қайтыс болғанда сенің жасың нешеде 

еді?», - деп сұрайды. Ол: «Ол күні мен сүндеттеліп қойған етінмін», - деді”. Және осы 

хадистің бір жеткізушісі былай деді: «Олар (мұсылмандардың алғашқы ұрпақтары) 

кәмелетке толмайынша сүндетке отырмайтын». Әл-Бухари 6299. 

Имам Ибн әл-Мунзир өзінің «әл-Ашраф» кітабында «Сүндетке отырғызу» 

тарауында осы пікірлерді келтіреді де, былай деді: «Әлдебір бекітілген уақытта 

сүндетке отырғызуға тыйым жоқ, тура сол сияқты осыған абзал болып табылатын 

бекітілген мерзім де жоқ. Бұған қатысты біз соған ілесуіміз қажет болып табылатын 

Сүннеттен де қандай да бір нұсқаулар жоқ. Сол себепті бұл амал кез-келген уақытта 

рұқсат етілген болып табылады, әрі дәлел болмай, бұдан бір нәрсеге тыйым салуға 

болмайды!» Қз.: «әл-Мәжму’» 1/307, «Тальхыс әл-хабир» 4/83. 

Осылайша, сүндетке отырудың мерзіміне қатысты Шариғат тарапынан анық 

бекітілген ештеңе жоқ. Ең бастысы балаға кәмелетке толғанынша сүндет жасау 

қажет: «Сүндетке отыру тазалықтың себебінен үкім етілген, сол себепті ол кәмелет 

жасына толғанша парыз болып табылмайды, себебі бала кәмелетке толғанша, 

Шариғаттың үкімдерін орындауға міндетті емес». Қз.: «Маусу‘атул-фиқһия» 19/28, 

“Тухфатуль-маудуд” 110. 

Шейхул-Ислам Ибн Таймия былай деді: «Сүндеттеуге келер болсақ, оны кез-

келген уақытта жасауға болады. Алайда бала кәмелетке жетіп келе жатқан болса, онда 

ол кәмелетке сүндеттелген күйімен жетуі үшін, арабтар солай ететініндей, сүндетке 

отырғызу қажет». Қз.: «әл-Фатауа әл-кубра» 1/273. 

Сол себептен баланың қамқоршысы оны сүндетке отырғызуды оның кәмелетке 

жеткеніне дейін кейінге қалдырмауы керек. Ибн әл-Қайим былай деді: «Мен 

баланың қамқоршысы бала кәмелет жасына сүндеттелген болып жетуі үшін, 

кәмелетке толмай тұрып, оны сүндетке отырғызуға міндетті деп пайымдаймын». 

Қз.: «Тухфатул-мәудуд» 207. 

Айтпақшы, ғалымдардың бұған қатысты пікірлерінің мейлінше әділ әрі ең 

жақсы пікірі - баланы сүндетке отырғызуды ол мұны жеңіл көтеретініндей жас 

аралығында жасау керек дегені. Қз.: «әл-Инсаф» 1/124. 
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Себебі бала үлкейген сайын, оны сүндетке отырғызуды жасау ауырлау болады. 

Әл-Мухалләб былай деген: «Сүндеттеудің сәби кезінде жасалатыны – балаға жеңіл 

болуы үшін, себебі оның мүшелері әрі қатаймаған, әрі ол ештеңе түсінбейді». Қз.: 

«Шарх Сахих әл-Бухари» 9/69. 

 

Нені сүндеттеу қажет? 

Имам ән-Науауи былай деді: «Дұрыс пікір жыныс мүшесінің басын жауып 

тұратын теріні піштіру керек екендігін қамтиды». Қз.: «әл-Мәжму’» 1/351. 

Баланың қамқоршысы сүндетке отырғызу мәселесіне жауапкершілікпен 

қарауы керектігін әрі балаға орны толмас зақым келтірмес үшін, оны қолынан 

келетін және тәжірибесі бар адамға тапсыруы қажет екендігін баса айтып өту 

керек! 

Абу Муса әл-Аш’ари (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқанын жеткізген: «Өзінің 

шамасы жетпейтінін білген істі өз жауапкершілігіне алған адам Оттан өзіне 

орнын дайындай берсін!» әр-Руяни «әл-Муснад» 495, Ибн ‘Асакир «Тарих 

Димашқ» 8/397. Имам әл-‘Ирақи, әл-Хәйсами, әс-Суюты және әл-Әлбани хадисті 

хасан (жақсы) деп атады. Қз.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 2290. 

Басқа хадисте Аллаһтың Пайғамбары (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) былай деді: «Кім дәрігерлігімен танылмаған бола тұра, өзіне емдеу ісін 

жүктеп алса, сол жауапкершілік артады!» Абу Дауд 4586, Ибн Мәжаһ 3466. 

Хадис хасан (жақсы). Қз.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 635. 

Ибн Рушд былай деді: «Ғалымдар егер дәрігер, мысалы, сүндеттеу кезінде мүшенің 

басын кесіп жібергендей немесе басқа бірдеңе істеп, қателік жіберсе, өтемақы (әд-дия) 

төлеуі тиіс екеніне бірауыздан келіскен». Қз.: «Бидая әл-мужтахид» 2/421. 

Әл-Хатыб әл-Бағдади былай деген: «Егер хижама жасаушы немесе сүндетке 

отырғызушы бәрін тиісінше атқарған болса әрі рұқсат етілгеннің шегінен шықпаса, 

өлімге алып келуі мүмкін нәтижесіне жауапкершілік көтермейді. Ал егер олардан іс-

әрекеттерінің ештеңеге әкелмеуі талап етілсе, бұл талап жарамсыз, себебі, әрине, егер 

олар бәрін дұрыс орындаған болса, нәтиже олардың қолында емес. Алайда егер олар 

істерін дұрыс атқармаған болса, онда осы үшін олар жауапкершілік көтереді!» Қз.: 

«Мәжма’ әл-даманат» 1/145. 

 

Қыздарды сүндеттеу жайлы 

Осы жерде көптеген мұсылмандарды анық емес жайттары мен осыған қатысты 

түрлі шектен шығулар мазалайтын қыз балалар мен әйелдерді сүндеттеу 

мәселесінің үкімін қозғау қажет болып отыр. 
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Кейір замандастарымыздың әйел сүндетіне теріс реакциясының себебі 

Африканың көптеген мұсылман елдері арасында бүгінгі күнге дейін әйелдерге 

арналған «перғауындық піштіру» деп аталатын, оның барысында әйелдің деліткісі 

(клиторы) мен кіші жыныс еріндері түгелімен кесілетін піштірудің түрі 

қолданылатынында. Күмәнсіз, қыздарды зақымдайтын әрі оларды жыныстық 

сезімнен жұрдай ететін бұл жабайы рәсімнің Исламға еш қатысы жоқ, одан бөлек, 

Исламда бұл тыйым салынған! Мұндай нәрсе Исламға дейінгі көпқұдайшылық 

дәуірінде арабтартың да ортасында орын алған. Уахша ибн Харбтың сөздерінен 

Ухуд шайқасы кезінде көпқұдайшылдар қатарынан Сиба’ есімді адамның 

шыққаны хабарланады. Оның шешесі - Умм Анмар әйелдерді піштіретін. Ол 

шығып: «Менімен шайқасу үшін кім менің шақыруыма жауап береді?», - деп 

дауыстады. Оған Хамза ибн Абдул-Муталлиб (Аллаһ оған разы болсын) шығып: 

«Әй, әйелдердің деліткісін кесетін Умм Анмардың ұлы, Сиба’! Сен Аллаһ пен Оның 

Елшісіне қарсы шығуға қалай дәтің барды?!», - деді.  Әл-Бухари 4072. 

Хафиз Ибн Хәжар осы сөздерге қатысты: «Арабтар мұндай сөзді қорлау үшін 

қолданатын», - деді. Қз.: «Фәтхул-Бәри» 7/369. 

Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Мединада қыз 

балаларды піштіретін Умм ‘Атыя әл-Ансариге қарап былай деп айтқаны 

хабарланады: «Кестіру жасай отырып, түгел алып тастама, себебі әйелге 

осылай көбірек ләззат келеді әрі күйеуіне де жағымды болады». Абу Дауд 5271, әл-

Хаким 3/526, әл-Бәйһақи 8/324. Хафиз әл-Хайсами және шейх әл-Әлбани хадистің 

сахихтығын растаған. Қз.: «Мәжма’у-ззауаид» 5/75, «Сахих әл-жәми’» 236, 498, 508, 

509, «әс-Силсилә әс-сахиха» 722. 

Осылайша, Исламда түгелімен деліткіні немесе кіші жыныс еріндерін, және 

дененің қандай да бір бөлігін мүлде (түгел) алып тастауға тыйым салынады! Оған 

қоса, Шариғат деліктінің немесе жыныс еріндерін түгел алып тастағанға зақым 

келтіргені үшін немесе дененің әлдебір мүшесінен айырғаны үшін жүз түйемен 

төленетін айыппұл салынуы арқылы толық құн (дия) төлеуді үкім етеді. Халифа 

Умар ибн Абдул-Азиздың ұлы былай деп айтқан: «Менің әкем билік құрған кезде 

ғалымдар деліткіге зақым келтірген үшін (алып тастаған үшін) толық құн (дия) 

тиісті болатынына бірауыздан келіскен, себебі бұл әйелді жыныстық қатынастан 

ләззаттану мүмкіндігінен жұрдай етеді». Қз.: «әл-Мухалля» 10/458. 

Ал енді Сүннетке сай келетін әйелдерді сүндеттеуге келер болсақ, бұл біздің 

заманымызда «әйелдің жыныс мүшесінің пластикасы (хирургиялық 

коррекциясы)» деп аталатын нәрсемен салыстыруға болады. Бұған жыныс 

мүшесінің тым өсіп кеткен кіші еріндері функционалды ыңғайсыздықтар 

тудырған кезде, олардың артық бөлігін алып тастайтын «жыныс мүшесінің кіші 

еріндері пластикасы (лабиопластика)» қатысты. Немесе деліткінің көлемін 
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өзгертуге бағытталған немесе көбірек сезімталдық үшін оны ашатын т.с.с. 

косметикалық немесе функционалдық ота болып табылатын «деліткі пластикасы» 

деп аталатын нәрсе.  

Исламда негізі бар,  әрі біздің кезімізде тек мұсылман ортада ғана емес, сондай-

ақ Исламға қатысы жоқ Батыс елдерінде белсенді түрде тәжірибеде қолданып 

жүрген әйелдерге арналған сүндетке отыру дегеніміз, міне, осы.  Мұсылмандар 

оны жай «сүндетке отырғызу» дейді, ал басқалар оны «интимдік хирургия» деп 

атайды, мұсылмандар мұны діни наным-сенімдерінен келіп шығатындықтан 

жыныстық құмарлықты шамалы әлсірету үшін жасаса, ал өзгелер оны сұлулық, 

немесе ыңғайсыздықтан арылу және т.с.с. нәрселер үшін жасайды. 

Айтпақшы, дәл сол «перғауындық піштірудің» себебінен Исламда әйелдердің 

сүндеттелуінің кез-келген түріне тыйым салынған, әрі бұл тек кейбір халықтардың 

әдет-ғұрпы ғана дейтін, біздің заманымыздың ислам ойшылсымақтары пайда 

болған. Ал кейбіреулері оданда ары кетіп, ғалымдардың кейбір сөздерін қате 

түсініп, бұны тыйым салынған деп айта бастады. 

Мұндай мәлімдеме «перғауындық піштіруді» тәжірибеде қолданатындарға 

қарама-қайшы шектен шығушылық болып табылады, әрі бұл әйелдердің сүндетке 

отыруының рұқсат етілгендігі мен заңдылығына қатысты бірауызды пікірді 

жеткізген ислам ғалымдарының айтқандарына қайшы келеді. Имам Ибн Хазм 

былай деді: «Ғалымдар әйелдерге сүндетке отыруға рұқсат етілетініне бірауыздан 

келіскен». Қз.: «Маратиб әл-ижма’» 157. 

Хафиз Ибн Рәжаб былай деді: «Әйелге арналған сүндеттелу дау-дамайсыз 

заңдастырылған болып табылады». Қз.: «Фәтхул-Бәри» 1/372. 

Айтылып өтілгеніндей, Исламға дейін арабтар арасында әйелді кестіру орын 

алған, әрі Аллаһ Өзінің Елшісін (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

жібергенде, ол бұл іске тыйым салмады, бірақ оны қалай дұрыс жасау керектігіне 

нұсқады. Сол себепті біз сахабалар арасында «әйелді сүндеттеу» деген ұғым 

болғанына астыртын нұсқайтын сахих хадистерді кездестіре аламыз. Осылайша, 

Айшаның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Егер екі сүндеттеу 

жыныс мүшелері бір біріне тисе, онда толық ғұсыл құйыну парыз болып 

табылады». Әт-Тирмизи 109, Ибн Мәжаһ 608. Хадистің сахихтығын имам Ибн 

Абдул-Барр, Ибн әл-Мулякқин, әл-Әлбани және басқалар растаған. Қз.: «әт-

Тамхид» 30/100, «әл-Бадр әл-мунир» 2/517, «Ируа әл-ғалил» 80. 

Хадисте еркектің жыныс мүшесі әйедің жыныс мүшесіне кірген кездегісі 

туралы сөз болуда, жай ғана олардың тиюуі емес. Әрі бұл хадисте Аллаһ Елшісі 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) әйелдің жыныстық мүшесін еркектің 

жыныс мүшесіндей сүндеттелген деп атады. Әрі бұл әйелдерге сүндеттеу жасау 
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тыйым салынған немесе айыпты іс-әрекет деп есептейтін кейбір 

замандастарымыздың мәлімдемесін жоққа шығарады. 

Ал енді әйелдерге арналған сүндеттеудің заңдастырылған түріне қатысты 

ғалымдардың айтқан әртүрлі пікірлерін айтып өту қажет. Олардың арасында 

сүндеттелуді еркектерге де, сол сияқты әйелдерге де парыз деп есептегендер 

болған. Қз.: «әл-Инсаф» 1/123, «әл-Мәжму’» 3/422. 

Дәлел ретінде олар жалпы хадисті қолданған: «Тума дарытылған фитра бес 

нәрсе болып табылады: сүндетке отыру, жыныс мүшелерінен жүнді қыру, 

тырнақ алу, қолтық асты жүндерін алу және мұртты қырқу». Әл-Бухари 5889, 

Муслим 257 

Шейхул-Ислам Ибн Таймия былай деген: “Еркетерге арналған сүндеттеудің мәні 

– бұл ұшындағы терінің астында жиналуы мүмкін нәжістен тазару. Ал  әйел 

сүндеттеуінің мәні оның жыныстық құштарлығын реттеу үшін. Себебі 

сүндеттелмеген әйелдің құмары аса күшті болып табылады. Сол себепті бұрын біреуді 

қорлағысы келсе, оған: «Әй, сүндеттелмеген (әйелдің) ұлы!», - дейтін болған, себебі 

сүндеттелмеген әйелдің барынша қатты жыныстық құштарлығы болады. Бірақ 

«сүндеттелмеген» сөзі көбінесе еркектерге қатысты қолданылады. Осы себепті де, 

мұсылман әйелдерінен айырықша, татар-моңғол әйелдері мен франк әйелдерінің 

арасындағы арсыздықтар кеңінен етек жайған”. Қз.: «Мәжму’ул-фатауа» 21/114. 

Сондай-ақ имамдардың ішінде әйелдерге арналған сүндеттеуді парыз емес, 

бірақ сүннет немесе абзал (мустахаб) амал болып табылады деп есептегендері де 

болған. Бұл пікір ханафилерден жеткізіледі, сондай-ақ бұл имам Ахмадтың бір 

пікірі, әрі имам әш-Шаукани де осы пікірге өз таңдауын қойған. Қз.: «Мухтасар әл-

Халил» 3/48, «Нәйлул-әутар» 1/162. 

Мұнысымен олар: «Сүндетке отыру еркектерге сүннет, әрі әйелдерге абзал іс 

болып табылады», - деп айтылған хадиске сүйенген. Ахмад 5/75, әл-Бәйһақи 8/325, 

әт-Табарани «әл-Кабир» 7112. 

Алайда бұл хадис әлсіз болып табылады, мұны көптеген имамдар, олардың 

қатарында Ибн Абдул-Барр, әл-Бәйһақи, Ибн әл-Мулякқин, әл-Ирақи, Ибн әл-

Қайим, және шейх әл-Әлбани т.б. айтқандарындай. Қз.: «әл-Бадр әл-мунир» 8/743, 

«Фатхул-Бәри» 10/341, «әс-Силсилә әд-да’ифа» 1935. 

Ибн Абдул-Барр осы хадиске байланысты былай деді: «Сүндеттелуді сүннет 

деп есептегендер Абу әл-Малихадан жететін хадиске сүйенген, әрі ол Хажаж ибн 

Арттан жеткізіледі, ал оның жалғыз өзінен жеткізілетін хадистерге сүйенуге 

болмайды. Ал мұсылмандардың бірауызды келіскен нәрсесі – бұл еркектерге қатысты 

сүндеттелу». Қз.: «әт-Тамхид» 21/59. 

Сондай-ақ осы тарапы жақтаушылар Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлем болсын) қыздарды сүндеттейтін Умм Атыйяға қаратып, былай деген 
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хадисіне сүйенген: «Кестіру жасай отырып, түгел алып тастама, себебі әйелге 

осылай көбірек ләззат келеді, әрі күйеуіне де жағымды болады». Абу Дауд 5271, 

әл-Хаким 3/526, әл-Бәйһақи 8/324. Хафиз әл-Хайсами және шейх әл-Әлбани 

хадистің сахихтығын растаған. Қз.: «Мәжма’у-ззауаид» 5/75, «Сахих әл-жәми’» 236, 

498, 508, 509, «әс-Силсилә әс-сахиха» 722. 

Имам әл-Мунауи былай деген: «Яғни сүндеттегенде қажетінен ары артық кетпе, 

керісінше, бұл жерді қалдыр. Егер қажетінен артық кесілсе, әйелдің құмарлығы қатты 

әлсірейді де, ол жыныстық қатынасқа жиіркенішпен қарайтын болады. Осының 

себебінен оның күйеуінің алдындағы құндылығының мән-маңызы жоғалуы мүмкін. Тура 

солай, керісінше, егер ешнірсе кесілмесе, онда ол құмарлығы күшті әйел болып қалады, 

әрі күйеуімен жыныстық қатынастан қанағаттанбайтын болады, сол себепті зина 

жасап қою мүмкін». Қз.: «Фәйдул-Қадир» 1/217. 

Алайда имамдар бұл хадистің сахихтығының дәрежесіне қатысты 

келіспеушілікте болған. Жоғарыда айтылып өтілгеніндей, хафиз әл-Хайсами «әл-

Мәжма’да» оның иснадын жақсы деп атаған, ал шейх әл-Әлбани оның әртүрлі 

жеткізу жолдары болғандығынан оны сахих деп есептеді. 

Бірақ имам Абу Дауд бұл хадисті өзінің «әс-Сунан» жинағында, оның әлсіздігін 

көрсету үшін келтіреді. Ол оны келтірген соң былай деді: «Сондай-ақ Абдул-

Мәликтің сөздерінен осыған ұқсас хадис УбайдуЛлаһ ибн Амрдан жеткізіледі, алайда ол 

күшті емес. Сондай-ақ ол мурсал (үзілген) түрінде келтіріледі. Ал бұл нұсқасының 

Мухаммад ибн Хассан атты жеткізушісі – белгісіз (мәжхул), әрі бұл хадис әлсіз болып 

табылады». Қз.: «Сунан Аби Дауд» 5271. 

Сондай-ақ бұл хадисті хафиз әл-Ирақи «Тахриж әл-Ихьяда» 1/148 әлсіз деп 

атаған.  

Оған қоса, имам Ибн әл-Мунзир былай деген: «(Әйелдердің) сүндеттелуіне 

қатысты жүгінерлік не сахих хабар, не ілесетіндей иснад жоқ». Қз.: «әт-Талхыс» 4/226. 

Ал шейх Шамсул-Хакқ Азым Абади былай деді: «Әйелдердің сүндеттелуі жайлы 

хадистер көптеген жолдармен жеткізіледі, алайда олардың барлығы кемшіліктері бар 

және жарамсыз болып келетін әлсіз болып табылады. (Сондықтан да) оларға сүйену 

дұрыс болып табылмайды!» Қз.: «‘Аунул-Мә’буд» 14/126. 

Сондай-ақ имамдар арасында бұл сүндеттеу барлық әйелдерге тиісті ме, әлде 

тек Шығыс пен ыстық климатты елдердің әйелдеріне ғана тиісті ме - деген 

келіспеушілік болған, себебі суық климатты елдердегі қыздардан гөрі осы елдерде 

қыздар тез бойжетіп отыратын. Имам Ибн әл-Хаж әл-Мулики былай деді: 

«Ерекшелеусіз барлық әйелдерге сүндеттеу жасау керек пе, әлде Шығыс пен Батыстың 

әйелдерін бөлу қажет пе - деген келіспеушілік болған». Қз.: «әл-Мәдхал» 3/310. 

Ғалымдар арасындағы бұл келіспеушілікті сондай-ақ шейх Шамсул-Хакқ 

‘Азым Абади де жеткізген. Қз.: «‘Аунул-Мә’буд» 14/126. 
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Алайда бұл бөліп-жарудың негізі жоқ, себебі суық елдердегі әйелдер бұл 

сүндеттеуге Шығыс елдерінен кем соқпайтындай мұқтаж болуы мүмкін. 

Бір сөзбен айтқанда, әйелдердің сүндеттелуінің Исламда негізі бар, және егер 

дұрыс жасайтын болса, бұл заңдастырылған амал болмақ. Бірақ бұл әрекет еш 

жағдайда міндетті болып табылмайды. 

Ал Аллаһ барлығы жайында жақсырақ білуші. 

Осы тараудың қорытындысында тағы бір рет мұсылмандарды жоғарыда 

айтылып өтілген балалардың дүниеге келуімен байланысты рәсімдер мен әдет-

ғұрыптарды орындап отыруға шақырғымыз келіп отыр. 

 

ҮШІНШІ БӨЛІМ 

 

Балаларды Құран мен Сүннет негізінде тәрбиелеу туралы 

 

Аллаһтың рұқсатымен, біз негізгі әрі ең маңызды бөлімге де жеттік, ол – 

балаларды Ислам аясында тәрбиелеу әрі оның маңыздылығы. 

Аллаһ Тағала былай деп айтты: «Ол сондай Аллаһ – сендерді бір-ақ кісіден  

жаратқан, және оған тиянақ үшін жұбайын жаратқан. Ол жұбайына 

жақындасқанда, жұбайы жеңіл түрде жүкті болды. Сонда (әйелі) жүктіліктен 

ауырлаған кезде, олар екеуі Аллаһқа: «Егер бізге игі бала берсең, әрине, 

шүкір етушілерден болар едік», - деп жалбарынды. Дегенмен, Аллаһ оларға 

дұрыс бала берген кезде, олар өздеріне берген бала жайында Аллаһқа серік 

қоса бастады.  Аллаһ олардың қосқан ортақтарынан жоғары!» («әл-Ә’раф» 

сүресі, 189-190 аяттар). 

Хасан әл-Басри былай деген:  «Бұл аятта яхудилер мен христиандар туралы сөз 

болуда, Аллаһ оларға бала береді, ал олар оны яхудилік пен христиандықтың үстінде 

тәрбиелейді(9)». Ибн Аби Хатим «әт-Тафсир» 8609. Хафиз Ибн Кәсир сахихтығын 

(сенімділігін) растаған. Қз.: «Тафсир Ибн Касир» 2/286. 

                                                 
(9) «Сонда (әйелі) жүктіліктен ауырлаған кезде, олар екеуі Аллаһқа: «Егер бізге игі 

бала берсең, әрине, шүкір етушілерден болар едік», - деп жалбарынды. Дегенмен, 

Аллаһ оларға дұрыс бала берген кезде, олар өздеріне берген бала жайында Аллаһқа 

серік қоса бастады»  аяттары туралы айтатын болсақ, кейбір ислам дереккөздерінде осы 

аяттарда Адам мен Хауа туралы сөз болуда деген қате пікір келтіріледі. 

Самураның сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

былай деп айтқаны жеткізіледі: «Хауа (Ева) босанып жатқанда, оның айналасында Ібіліс 

айналшықтап жүреді, әрі оның балалары шетіней беретін. Сонда Ібіліс: «Оны Абдул-

Харис деп ата, сонда ол өмір сүретін болады!», - деді. Сонда ол жаңа туылған нәрестені 
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Абу Хурайраның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны хабарланады: «Әр 

нәресте өзінің фитрасында (Исламда) туылады, алайда оның ата-анасы оны 

яхуди, христиан немесе отқа табынушы етіп шығарады!» Әл-Бухари 1359, 1385, 

Муслим 2658. 

Қады Бадруддин әд-Дамамини осы хадиске байланысты былай деп айтты: 

«Әрбір нәресте ақиқатты қабылдауға дайын болып, өзінің туабітті сипатында 

(фитрасында) дүниеге келеді. Егерден жындар мен адамдардың қатарынан болған 

шайтандар оған жат нәрселерді сұқпаламай, жайына қойғанында, бала ақиқаттан басқа 

ештеңе таңдамас еді». Қз.: «Масабих әл-жәми’» 3/289. 

Қады Абу Бакр ибн әл-Араби былай деп айтты: «Ақиқатында, бала өзінің әке-

шешесіне тапсырылған аманат болып табылады. Оның жүрегі ешбір жазуы, пішіні жоқ 

таза парақ тәрізді қарапайым әрі бағалы болып табылады, ол кез-келген өзгертулерді әрі 

не нәрсеге итермелесе соны қабылдауға дайын болады. Әрі бұл бала жақсылыққа 

үйренген болса, әрі жақсылықпен өскен болса, онда осы дүниеде де, ақырет өмірде де 

бақытты болмақ. Әрі оның ата-анасы да, ұстаздары да, әрі тәрбиешілері де оның сый-

сауаптарына өз үлесін қосқан болады. Ал егер ол жамандыққа үйренген болса, әрі 

назардан тыс қалса, онда бақытсыз болып, құрдымға кетеді, ал оның жауапкершілігі 

оның өзіне де, ата-анаға да жүктеледі. Егер баланың әкесі оны осы дүниедегі оттан 

                                                                                                                                                             

Абдул-Харис деп атады да, ол өмір сүрді. Ал бұл шайтанның азғыруы мен оның 

бұйрығының қатарынан болатын». Ахмад 5/11, әт-Тирмизи 3077, әт-Табари 10/623. 

Алайда бұл хадис сахих (сенімді) емес, бұл туралы хафиз Ибн Кәсир және шейх әл-

Әлбани айтқан. Қз.: «әс-Силсилә әд-да’ифа» № 342. 

Сондай-ақ Ибн Аббастың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен оның былай деп 

айтқаны жеткізіледі: “Адам Хауаны құшқанда, ол одан жүкті болады. Сонда оларға Ібіліс келді 

де: «Мен сендерді Жәннаттан қуған жолдастарыңмын. Маған бағыныңдар, әйтпесе, мен 

сендердің балаларыңды мүйізді етемін де, ол сенің ішіңді жарып жібереді. Мен мұны міндетті 

түрде істеймін!», - деді. Ол оларға оны (баланы) Абдул-Харис деп атауын талап етіп,  

қорқытуын жалғастыра берді. Алайда олар оған бағынудан бас тартты да, ал бала өлі туылды. 

Сосын ол екінші рет жүкті болады да, Ібіліс тағы да оларға келіп, тура соны айтады. Бұл жолы 

да олар бас тартып, бала тағы да өлі туылады. Ол үшінші рет жүкті болады, оларға қайтадан 

Ібіліс келіп, екі рет болған жайтты естеріне түсіреді. Бұл жолы олардың балаға деген 

сүйіспеншілігі бойларын еліктіріп, олар оны Абдул-Харис деп атайды. Сол үшін: «...Дегенмен, 

Аллаһ оларға дұрыс бала берген кезде, олар өздеріне берген бала жайында Аллаһқа 

серік қата бастады», - деп айтылған болатын”. Са’ид ибн Мансур 973, Ибн Аби Хатим 

8654.  

Алайда бұл хабар да сахих (сенімді) емес. Имам Ибн Хазм оны ойдан шығарылған деп 

атап, ал шейх Ибн Усаймин бұл хабардың сахих еместігін (сенімсіздігін) жан-жақты 

айқындап берген. Қз.: «әл-Қаул әл-муфид» 3/67-69. 
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сақтап-қорғауға барынша талпынатын болса, онда оны ақырет өмірдің отынан 

сақтауға тіпті бар күш-жігерін салуы керек! Ендеше, ол оған адамгершілік қасиеттерін 

бойына сіңдіріп, тура жолға нұсқап, әрі жақсы мінез-құлыққа үйретсін, сондай-ақ оны 

жаман достардан да сақтап-қорғасын». Қз.:  «Муқни’ әл-мухтаж» 452. 

Бір ақын былай деп айтқаны секілді: 

“Жетім – ол әке-шешесі дүниеден өтіп, дәрменсіз қалған емес; 

Шын жетім – қараусыз қалдырған анасы, қолы босамайтын әкесі бар біреу болмақ”. 

 

Ата-ана баланы тәрбиелеумен міндетті екендігі және ол осы үшін 

жауапкершілікке тартылатыны жайлы 

 

Аллаһ Тағала былай деді: «Әй, иман келтіргендер! Өздеріңді әрі үй-

іштеріңді отыны адамдар мен тастардан болған Оттан қорғаңдар» («әт-

Тахрим» сүресі, 6-аят). 

Али ибн Абу Талиб (Аллаһ оған разы болсын) осы аятқа қатысты: «Өздеріңді әрі 

жанұяларыңды жақсылыққа (ізгілікке) үйретіңдер, сондай-ақ жанұяларыңды 

тәрбиелеңдер», - деп айтқан. Ибн әл-Мубәрак «әл-Бирр уәс-сыләда» 189, Ибн Аби 

әд-Дунья «әл-‘Иәл» 322. Имам әл-Хаким және әз-Зәһаби сахихтығын (сенімділігін) 

растаған. 

Абу Хасан Али Иклия былай деген: «Бұл аят біздің балаларымыз бен отбасы 

мүшелерімізді дінге әрі жақсылыққа (ізгілікке), сондай-ақ әдепке  талап етілетін нәрсеге 

үйретуге міндетті екенімізге нұсқайды». Қз.: «Тафсир әл-Қуртуби» 18/128. 

АбдуЛлаһ ибн Умардың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ 

Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: «Сендердің әрқайсыларың бақташысыңдар, әрі сендердің 

әрқайсыларың өз бағып жатқанына жауапкершілік көтересіңдер! Елбилеуші өз 

қоластындағыларға бақташы. Еркек өз отбасына бақташы болып табылады. 

Әйел де өз күйеуінің үйінде бақташы әрі өзі қарап отырған нәрсесіне және оның 

балаларына жауапкершілік көтереді. Сонымен, сендердің әрқайсыларың 

бақташысыңдар, әрі сендердің әрқайсыларың өз бағып жатқандарыңа 

жауапкершілік көтересіңдер!» әл-Бухари 5200, 7138. 

Абу Хурайраның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Адам 

баласының әрбірі  мырза болып табылады. Еркек өз отбасында мырза болып 

табылады, ал әйел өз үйінде ханым болып табылады». Ибн әс-Сунни «‘Амаль әл-

йауми уәл-ләйлә» 388. Хадис сахих (сенімді). Қз.: «Сахих әл-жәми’» 4565. 

Сондай-ақ Ибн Умардың сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Аллаһ Тағала Өз 
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құлдарының арасынан кімге болмасын саны кішігірім яки көбірек бағынышты 

адамдардың үстінен билік берген болса, Қиямет Күні Ол одан міндетті түрде 

әлгілердің арасында Аллаһ Тағаланың әмірлерін орнатты ма, әлде жоқ па - 

жауап алатын болады! Әрі Ол оның отбасы мүшелері үшін өз алдына 

сұрайды». Ахмад 2/15, Ибн Аби әд-Дунья «әл-‘Иәл” 325. Шейх Ахмад Шакир және 

Шу’айб әл-Арнаут хадистің сахихтығын растаған. 

АбдуЛлаһ ибн Амр (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Өз 

уақытысында Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) менің былай деп 

айтатыным жеткізілген болатын: «Аллаһпен ант етемін, мен әлбетте өмірімнің 

соңына дейін күндіз ораза ұстап әрі түндерде намаз оқып өтетін боламын!» Сонда 

Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) маған: «Бұлай етпе, алайда 

ораза ұста да, аузыңды аш, түндерде намаз оқы да, ұйықта, себебі, 

ақиқатында, сенің тәніңнің сенде хақысы бар, көздеріңнің де сенде хақысы бар, 

әрі әйеліңнің де сенде хақысы бар, әрі балаларыңның да сенде хақысы бар, әрі 

қонағыңның да сенде хақысы бар», - деп айтты”. Әл-Бухари 1976, 3418, Муслим 

1159. 

 «Балаларыңның сенде хақысы бар» сөздері туралы имам ән-Науауи былай 

деді: «Бұл жерде әкесі өзінің баласына діннің үкімдерінен не нәрсеге зәру болса, соны 

оқытып-үйретуі міндетті екеніне нұсқау бар. Әрі бұл оқытып-үйрету ұл бала немесе 

қыз бала кәмелет жасына жетпейінше, әкесі мен өзге де қамқоршыларына парыз болып 

табылады. Бұл туралы әш-Шәфиғи және оның жақтаушылары айтқан болатын. 

Сондай-ақ олар егер әкесі болмаса, аналар да осыменен міндетті екенін айтқан, себебі 

бұл олар да үлесін қосатын тәрбие ісіне қатысты нәрсе». Қз.: «Шарх Сахих Муслим» 

8/44. 

Айша (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Бірде, біз Аллаһ 

Елшісімен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) жолға шығып, әрі Байдаға жетіп 

қалған шағымызда, менің мойыншағымның жібі үзіліп қалды. Аллаһ Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бұл туралы білгенде, оны табу үшін тоқтады, әрі 

оның қасында болған адамдар да мұнымен әуре болып кетті. Ол жерлерде су 

болмағантұғын, сөйтіп жорықтың кейбір жауынгерлері менің әкем – Абу Бакр әс-

Сыддыққа келіп, оған: «Сен Айшаның не істегенін көрмеймісің? Ол Аллаһ Елшісін (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) және өздерімен бірге сулары жоқ адамдарды суы 

жоқ мекенде кідірулеріне мәжбүр етті!», - деп айтады. Мұны естісімен, Абу Бакр 

маған келді, (ол кезде) Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) басын 

менің тізелеріме қойып, ұйықтап кеткен етін. Ол: «Сен Аллаһ Елшісі мен суы жоқ 

басқа адамдарды сол (суы) жоқ жерде кідірттің!», - деді. Ол Аллаһ қалауымен болған 

нәрселерді айтып тастап, мені жазғыра бастады, ал сосын қолымен менің бүйірімді 

сұқпалай бастады, ал менің орнымнан қозғалып кетуіме тек Аллаһ Елшісінің (оған 
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Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) (басы) тіземде жатқаны ғана кедергі етті”. Әл-

Бухари 334, Муслим 367. 

Хафиз Ибн Хәжар былай деп айтты: «Бұл хадисте адамның өз қызын ол тіпті 

бойжеткен, тұрмыс құрған болса да, әрі оның үйінде тұрмаса да, тәрбиелеу керектігіне 

нұсқау бар». Қз.: «Фәтхул-Бәри» 1/433. 

Абу әд-Дарда (Аллаһ оған разы болсын) былай деді: “Аллаһ Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) маған жеті нәрсені өсиет еткен: 

«1. Тіпті сені бауыздап немесе өрттеп жіберсе де, Аллаһқа серік қоспа.  

2. Біліп тұрып парыз намазды тастама, себебі намазды тастаған адам – 

Аллаһтың қамқорлығынан шығып кеткені.  

3. Шарап ішпе, себебі ол – бүкіл жамандықтың кілті. 

4. Әке-шешеңе бағын, тіпті олар дүниелік нәрсеңнен бас тарт десе де.  

5. Билік иелерімен тартыспа, тіпті өзіңді ақиқатқа ілесушімін деп есептесең 

де. 

6. Шайқас алаңынан қашпа, тіпті сенің мерт болуыңа тура келіп, ал 

достарың қашып кетсе де. 

7. Балаларыңа өз мал-мүлкіңнен (қаражат) жұмсап тұр; өз отбасыңнан 

шыбығыңды алып тастама, әрі оларды Аллаһ Тағаламен қорқытып отыр»”. Әл-

Бухари «әл-Адаб әл-муфрадта» 18, Ибн Наср «Та’зыму қадр әс-Саляда» 804. Хафиз 

Ибн Хәжар және шейх әл-Әлбани хадисті хасан (жақсы) деп атады. Қз.: «әл-Амали 

әл-мутляқа» 75, «Сахих әл-Адаб әл-муфрад» 14. 

Ибн Аббастың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Қамшыны 

отбасы мүшелерің көре алатындай жерге іліп қойыңдар, себебі оларды тәртіпке 

үйретуге мейлінше әсерлісі осы». Әт-Табарани 10/344-345. Хафиз әл-Хайсами және 

шейх әл-Әлбани хадисті хасан (жақсы) деп атады. Қз.: «Мәжма’у-ззауаид» 8/106, 

«әс-Силсилә әс-сахиха» № 1447. 

Имам Ибн әл-‘Анбари былай деп айтты: «(Бұл жерде) еш жағдайда осы 

(қамшыны) ұру үшін қолдану тұспалданып тұрған жоқ, себебі Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) ешкімге бұны істеуге бұйырмаған. Бірақ хадистің 

мәні жанұяны әрдайым тәртіпке үйретіп отыру керек екендігінде». Қз.: «Фәйдул-

Қадир» 4/325. 

Ибн әл-Жәузи былай деп баяндаған: “Көл-көсір байлығы бар бір патша өмір 

сүрген екен, оның жалғыз қызы болған, әрі одан басқа балалары болмаған екен. Ол оны 

өте қатты жақсы көретін, әрі оған ойын-сауықтың бар түрін рұқсат ете беретін. 

Осылайша ұзақ уақыт жалғасты. Патшаға жақын жерде бір діндар адам өмір сүрді, әрі 

бірде Құран оқып отырған уақытта, мына сөздерге келгенде дауысын көтереді: «Әй, 

мүминдер! Өздеріңді әрі үй-іштеріңді отыны адамдар мен тастардан болған 
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Оттан қорғаңдар» («әт-Тахрим» сүресі, 6-аят). Патшаның қызы оның оқығанын 

естіп, қызметшілеріне: «Оны тоқтатыңдар!», - деді. Алайда олар оны тоқтатпады. 

Мүмин адам осы аятты қайталай берді, ал қыз болса: «Оны тоқтатыңдар!», - дей 

берді, бірақ олар оны тоқтатпады. Сонда ол қолымен (киімінің) ойық жерінен алып, өз 

киімін жыртып жібереді. Олар оның әкесіне барып, болған жайт туралы айтады. Ол 

оған келіп: «Менің сүйікті қызым, бүгін кешке саған не болды? Сені жылатқан не 

нәрсе?», - деп сұрайды да, оны құшақтайды. Ол болса: «О, әкетай, Аллаһпен сұранамын, 

айтшы, Аллаһ Тағалада отыны адамдар мен тастар болатын тұрақ бар ма?!», - деді. 

Ол: «Иә», - деп жауап берді. Ол одан: «Уа, әкетай, сенің маған осыны айтуыңа не кедергі 

болды?! Аллаһтың атымен ант етемін, менің орным Жәннатта ма, әлде Тозақта ма 

– білмейімше, тәтті тамақ ішпеймін де, әрі жұмсақ төсекте жатпайтын боламын!», 

-  деді”. Қз.: «Сыфату-ссафуа» 4/437 

Суфиян былай дейтін: “«Баланың әке-шешедегі хақысының бірі – олар оған жақсы 

тәрбие беруі», - деп айтылған”. Ибн Аби ад-Дунья в “аль-‘Ияль” 332. 

Егер ата-анасы немесе балаға қамқор болып отырған адамдар балаға қатысты 

өз міндеттерін орындамаса немесе оның тәлім-тәрбиесіне немқұрайлылық 

танытса, онда ертеректегі имамдар олардың балаға деген қамқоршылықтарынан 

айырылатынын, әрі оның тәрбиесі осы міндетті мойнына алатын жақын 

туысқанына өтетінін айтқан. 

Әке-шешесінің ажырасуы жағдайында, ғалымдар балаға кімнің көбірек хақысы 

бар: шешесінің бе, әлде әкесінің бе, - дегенге келіспеушілікте болған. Бұл 

пікірлерді мынаған біріктіруге болады: ақ-қараны ажырата алмайтын кішкентай 

бала шешесімен бірге қалады, себебі ол тұрмысқа (қайтып) шыққанынша, оның 

балаға деген хақысы көбірек. Егерден бала ақ пен қараны ажырата алатын жасқа 

келсе, онда ол ата-анасының қайсысымен қалатынын өзі шешеді. Алайда көптеген 

имамдар ата-ананың қайсысы баланың діні және дүниелік игілігі туралы артық 

қам жейтінін ең басты айырмашылық еткен. 

Имам Ибн әл-Қайим былай деді: “Мәлик және әл-Ләйс былай дейтін: «Егер 

баланың анасы жөні түзу әрі адал әйел болмаса немесе салиқалы болмаса, онда әкесі 

қызын өзіне ала алады». 

Сондай-ақ имам Ахмад өзінің әйгілі пікірінде әкенің балаға қамқор бола алуы мен 

оны қорғауға деген қабілеттілігі есепке алынатынын айтқан. Егерден ол қызына 

немқұрайлылық танытатын болса, немесе қамқор болатындай жағдайда болмаса, 

немесе салиқалы емес әрі өз әйелдерінің арсыздығы мен тәртіпсіздігіне немқұрайлы 

қарайтын біреу болса, ал анасы оған толықтай қарама-қайшылық болса, онда, күмәнсіз, 

оның (анасының) қызына деген хақысы артығырақ болмақ. 

Баланың әке-шешесінің арасынан бірін таңдауының, жеребе тастаудың т.с.с. 

тағдауына қатысты біз айтып өткен нәрселер – бұл балаға пайда болатын жағдайға 
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қатысты. Алайда шешесі әкесінен гөрі бағып-қағу жағынан артық әрі оған қарағанда 

(дінге) қызғанышпен қарайтын болса, артықшылық соған беріледі, әрі мұндай жағдайда 

жеребеге немесе баланың өзінің таңдауына жүгінудің қажеттілігі жоқ. Себебі бала әлі 

ақыл-санасы әлсіз, әрі оған ойын-сауық әсер етеді, әрі әлбетте ол әке-шешесінің қайсысы 

осыған қолпаштауын көрсетсе, соны таңдайды. Сондықтан бұл жағдайда оның 

таңдауына көңіл бөлінбейді, әрі ол ата-анасының қайсысы оған көбірек пайда әкелсе әрі 

ол үшін жақсы болса сонымен қалады. 

Мен біздің шейхтың (Ибн Таймияның) былай деп баяндағанын естігенмін: “Бірде 

ажырасқан ата-аналар баласының кіммен қалғаны абзалырақ жөнінде қадидің (соттың) 

алдында тартысқа түсе бастады. Балаға таңдау құқығы берілген кезде, ол әкесін 

таңдайды. Сонда шешесі сотқа бұрылып: «Баладан бұл таңдауының себебін сұраңыз», - 

дейді. Сот одан сұрайды да, бала: «Анам мені кейде жазалап отыратын ұстаз бен 

фақиһке баруыма мәжбүрлейді, ал әкем мені (далаға) балалармен ойнауға жібереді», - деп 

жауап береді. Оны тыңдап болып, сот ата-ана құқығын баланың анасына тапсыру 

шешімін шығарады, әрі: «Сенің оған хақың артық», - дейді”. 

Сондай-ақ біздің шейх (Ибн Таймия) былай деген: «Егер ата-ананың біреуі баланы 

оқытуды және Аллаһ оған жүктеген міндеттіліктерді тастап қойған болса, демек, ол 

күнәһар, әрі балаға деген қамқорлыққа ие бола алмайды. Бұдан бөлек, қамқорлық 

жасауына қатысты өз міндетін атқармайтын әрбір адам сонысынан айрылады. Және 

де, не қамқорлық ету ісі мұны қолға ала алатын басқа біреуге өтеді, немесе оған осы 

міндетке көмектесіп тұратын адам қосылуы керек». Қз.: «Задул-мә’ад» 5/475. 

Имам Ибн Қудама былай деді: «Ақиқатында, бала үстінен қамқорлық баланың 

өзінің игілігі үшін орнатылады, әрі бұл бала құрып тынатындай немесе оның діні 

бұзылатындай күйде жүктелмейді». Қз.: «әл-Муғни» 8/190. 

Бұл айтылғандардың барлығы балаларды тәрбиелеуге лайықты көңіл бөлудің 

маңыздылығына нұсқайды! 

 

Балаларды таухид пен ақида (сенім) мәселелеріне оқытып-үйретудің 

қажеттілігі және маңыздылығы туралы 

 

Балаларды бірқұдайшылық пен ақида (сенім) мәселелеріне оқытып-үйрету 

бүткіл тәрбиенің негізі мен ата-ананың бала алдындағы ең маңызды парызы 

болып табылатындығын атап-өту қажет. Әрі бұл баланы ғибадат рәсімдеріне 

үйретуден де, оның рухани тәлім-тәрбиесінен гөрі де анағұрлым маңызды нәрсе! 

Имам Мухаммад ибн Абдул-Уаһһаб осы мәселенің маңыздылығы себепті осыған 

кішігірім кітапша арнап, «Балаларды таухидке (бірқұдайшылыққа) үйрету» 

(Та’лиму әс-сыбьяни әт-таухид) деп атады да, кіріспесінде: «Осы пайдалы жолдауда 

адам балаларына Құран оқытып-үйретуден бұрын, бала иман жолына түсіп, өте жақсы 
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бірқұдайшыл бола тұра, Исламның фитрасында толыққанды адам болып шығуы үшін 

оған нені оқытып үйрету міндетті екенін қамтиды», - деді. Содан кейін ол сұрақ-

жауап түрінде ата-аналар өз балаларына «Раббың кім?», «Раббы дегеніміз кім?», 

«Ол сені не үшін жаратты?», «Дінің қандай?», «Пайғамбарың кім?»  деген 

сұрақтарға оқытып-үйретуі міндетті екендігін айтып өтті.  

Әрі барлық пайғамбарлар дәл бірқұдайшылыққа ең зор мән-маңыз берген, 

осыған оқытып-үйреткен, әрі өз ұлдарына осыны насихат пен өсиет еткен. Өйткені 

дәл бірқұдайшылық үшін бүткіл елшілер мен пайғамбарлар жіберілген болатын, 

әрі бірқұдайшылық болмай, ақырет дүниеде бақыт та, құтылу да жоқ! 

Аллаһ Тағала былай деді: “(Мухаммад,) сенен бұрын бір пайғамбар 

жіберсек, оған: «Күдіксіз, Менен басқа құлшылыққа лайықты ешбір құдай 

жоқ. Ендеше Маған ғана құлшылық етіңдер», - деп қана уахи етіп, жібердік!” 

(«әл-Әнбия» сүресі, 25-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді: “Расында, әр үмметке: «Аллаһқа 

құлшылық етіңдер, тағуттан (жалған құдайдан) аулақ болыңдар!», - дейтін 

елші жібердік” («ән-Нәһл» сүресі, 36-аят). 

Әрі Аллаһ Тағала Құранда да пайғамбарлар мен салиқалы құлдардың қалай 

балаларына бірқұдайшылықты оқытып-үйретіп, өсиет ету мәселесіне ерекше 

көңіл бөлгендерінің көптеген мысалдарын келтіреді. 

Топансу мен Нұх (аләйһиссәлам) пайғамбармен қатысты болған оқиғаларды 

айта отырып, Аллаһ Тағала былай деді: “Ол кеме оларды таулардай толқында 

алып жүрді. Нұх айрылуда болған ұлына: «Әй балақайым! Бізбен бірге 

кемеге отыр, кәпірлермен бірге болма!», - деп дыбыстады” («Худ» сүресі, 42-

аят). 

Ибраһим пайғамбар (оған Аллаһтың сәлемі болсын) Аллаһтан оны және оның 

ұрпағын көпқұдайшылықтан сақтауын былай деп сұрады: «Раббым! Осы (Мекке) 

қаласын бейбіт ет! Мені және ұлдарымды пұттарға құлшылық етуден аулақ 

ет!» («Ибраһим» сүресі, 35-аят). 

Ибраһим әт-Тайми және Суфиян әс-Саури былай дейтін: «Ибраһимнің (өзі) 

қауіптенсе, ендеше кім өзін сынақтардан қауіпсіздіктемін деп сезіне алады?!» әт-

Табари «әт-Тафсир» 13/228, Ибн ‘Абдул-Барр «әт-Тамхид» 18/149. 

Аллаһ Тағала былай деді: “Ибраһим бұны ұлдарына өсиет етті және 

Йағқұб та: «Әй, ұлдарым! Әрине, Аллаһ сендер үшін осы дінді таңдады, 

сондықтан  мұсылман болған күйде ғана өліңдер», - деді” («әл-Бақара» сүресі, 

132-аят). 

Сондай-ақ Аллаһ Тағала Йағқуб пайғамбардың (Аллаһ оған разы болсын) жан 

тапсырып жатқанда өз ұлдарынан былай деп сұрағанын баян етті: “Яғқұбқа өлім 

келген сәтте, балаларына: «Кімге құлшылық етесіңдер?», - дегенде бар ма 
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едіңдер? Сонда олар: «Сенің Құдайыңа, аталарың - Исмаил мен Исхақтың 

құдайына, бір-ақ Тәңіріңе жалғыз Құдайға құлшылық етеміз. Жалғыз Соған 

бойсұнамыз», - деген еді” («әл-Бақара» сүресі, 133-аят). 

Аллаһ Тағала былай деді: “Сол уақытта Лұқман өз ұлына үгіт бере отырып: 

«Әй, ұлым! Аллаһқа серік қоспа! Күдіксіз, серік қосу зор зұлымдық», - деді” 

(«Лұқман» сүресі, 13-аят). 

АбдуЛлаһ ибн Амрдың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқандығы хабарланады: 

“Ақиқатында, Аллаһтың пайғамбары Нұхқа (аләйһиссәлам) өлім жақындағанда, 

ол өз ұлына былай деді: «Мен саған екі нәрсені бұйырып әрі екі нәрсені тыйым 

салу арқылы өсиет етемін! Мен саған «Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты 

құдай жоқ» сөздерін бүйырамын, себебі, ақиқатында, егер жеті қабат көк пен 

жеті қат жерді таразының бір табағына салса, ал «Лә иләһа иллә-Ллаһ» сөздерін 

– басқасына салса, осы сөздер салынған табақ басым түседі. Ал егер жеті қабат 

көк пен жеті қат жер жеңбер болғанда, бұл сөздер оны үзіп жіберер еді! Әрі саған: 

«Аллаһ Пәк әрі Оған мақтаулар болсын!» (Субхана-Ллаһу уә бихамдиһ), - 

сөздерін (айтып жүруді) бұйырамын, себебі бұл сөздер әрбір нәрсенің Аллаһқа 

дұға ету сөздері болып табылады, әрі осы сөздердің себебімен жаратылыстарға 

ризық-несібе жіберіледі. Әрі саған көпқұдайшылық пен тәкаппарлықты тыйым 

саламын»”. Ахмад 2/169, әл-Бухари «әл-Адаб әл-муфрад» 548, әл-Хаким 1/148. 

Хадис сахих (сенімді). Қз.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 134. 

Ибн Аббас (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Бірде мен жануар 

үстінде Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) артында 

отырғанымда, ол маған: «Әй, бала, саған Аллаһ солардың себебімен пайда 

келтіретін кейбір сөздерді үйретейін бе?», - деді. Мен: «Әрине»,  - дедім. Сонда ол 

маған: «Аллаһты еске алып жүр, сонда Ол сені қорғайтын болады; Аллаһты еске 

алып жүр, сонда сен Оны алдыңнан кезіктіресің. Аллаһты береке-рахатқа 

бөленіп жүрген кезіңде есіңе алып жұр, сонда Ол сені қайғы-қасірет кезде 

қолдайтын болады. Егер бір нәрсе сұрағың келсе, онда Аллаһтан сұра; егер 

көмекке жүгінгің келсе, Аллаһқа жүгін. Әрі қаламдар (Сақтаулы Тақтадан) 

көтеріліп қойғанын әрі парақтар кеуіп кеткенін білгейсің, сол себепті егер бүкіл 

адамдар саған бір пайда жасамақ болып, жиналса, олар Аллаһтың саған 

тағдырға жазған пайданы ғана келтіре алады. Әрі олар саған зиян тигізбек 

болып, бірге жиналса, саған Аллаһтың тағдырға жазған нәрсесін ғана зиян тигізе 

алады. Әрі сені айналып өткен нәрсе саған келіп тию мүмкін емес болғанын, ал 

саған келіп тиген нәрсе сені айналып өтіп кетуі мүмкін емес болғанын білгейсің. 

Әрі ақиқатында, жеңіс сабырмен, қуаныш бақытсыздықпен, ал қиындықпен 

жеңілдік келеді», - деді”. Ахмад 1/293, 303, 307, әт-Тирмизи 2516, әл-Хаким 3/531-532, 



94 

 

Абу Йа‘лә 2556, Ибн Аби ‘Асым 316, әт-Табарани «әл-Кабирде» 2/134, және 

басқалар. Хадистің сахихтығын (сенімділігін) Ибн Рәжаб, Ибн Хәжар, әс-Сахауи, 

әл-‘Ажлюни, Ахмад Шакир, әл-Әлбани, Ибн Баз, Муқбил ибн Хади секілді 

имамдар растаған. Қз.: «Нур әл-иқтибас» 18, «Жәми’ул-‘улюми уәл-хикам» 344, 

«Муафақа әл-хубр әл-хабар» 328,»Мақасыд әл-хасана» 188, «Субулю-с-Саләм» 

4/267, «Тахриж әл-Муснад» 2804, «Тахриж Китаб әс-Сунна» 137-139, «әс-Сахих әл-

муснад» 699. 

Хафиз Ибн Рәжаб былай деп айтты: “Бұл хадис өзінің құрамына үлкен өнеге-

өсиеттерді әрі ең маңызды дін мәселелерінің қатарына жататын әмбебап негіздерді 

қамтиды. Ал ғалымдардың бірі тіпті былай деген: «Мен осы хадиске ой жүгірттім де, 

ол мені таң қалдырғаны соншалық – бұдан кейін зорға есімді жия алдым. Адамдардың 

бұл хадисті білмейтіні әрі жеткіліксіз деңгейде түсінбейтіні қандай өкінішті!»”. Қз.: 

«Жәми’ул-‘улюми уәл-хикам» 345. 

Имам Ибн әс-Сунни осы хадисті келтірген өзінің жинағында тарауды келесідей 

атады: «Балаларға есі кірген шақтарында қандай үгіт-насихат беру керектігі туралы 

тарау». Қз.: «‘Амалюл-йауми уәл-ләйла» 445. 

Жундуб ибн АбдуЛлаһ (Аллаһ оған разы болсын) былай деді: «Пайғамбармен 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бірге жүргенімізде, біз жас әрі зерек етінбіз, әрі 

біз Құран оқып-үйренбес бұрын иманды оқып-үйренетінбіз. Сосын біз Құран оқып-

үйрене бастадық та, сонысымен иманымызды арттырып отырдық». Ибн Мәжаһ 61, 

әл-Бәйһақи 3/120, әл-Мустағфири «Фәдаил әл-Қуран» 271. Сахихтығын хафиз әл-

Бусыйри және шейх әл-Әлбани растаған. 

Шейх Абдул-Ғанни әл-Мужаддиди былай деген: «Бұдан келіп шығатыны фиқһ 

пен Құранды оқып-үйренуден бұрын ақидамен (сенім негіздері) байланысты мәселелерді 

оқып-үйрену қажет». Қз.: «Инжах әл-хажа шарх Сунан Ибн Мәжаһ» 1/63. 

Балаларға дұрыс ақида мен діннің үкімдерін оқытып-үйрету – бұл 

мұсылмандар арасында ақиқаттың кең жайылып, әрі адасушылық пен бидғаттың 

жойылуы мүмкін болатын себеп! Абу Бакр ибн Айяш былай деп баяндайтын: 

“Бірде бір адам әл-А‘маштан: «Бұл балалар неліктен сенің айналаңда жүр?!», - деп 

сұрайды. Бұған әл-А’маш оған: «Үндеме! Бұлар сенің дініңді саған сақтап қалатын 

жандар!», - деп жауап берді”. әл-Хатыб «әл-Кифая» 225. 

Абул-Асуад былай деп баяндайтын: «Сахаба әз-Зубәйр ибн әл-Аууам (Аллаһ оған 

разы болсын) сегіз жасында Ислам қабылдаған. Ал оның кәпір болған көкесі оның 

Исламды тастауы үшін, оған түтін тұтатып мазасын алатын. Бірақ әз-Зубәйр (оның 

айтқанынан) бас тартып отыратын, әрі көкесі оның Исламнан бәрібір бас 

тартпайтынын көргенде, оны жайына қойды». Ибн Аби Хайсама «әт-Тарих» 390. 

Имам әз-Зәһаби былай дейтін: «Ата-аналар балаларды бірінші кезекті нәрселерге 

үйретулері қажет. Ең әуелі оның неден қашқақтауы керектігін, нені орындауы 
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керектігін әрі қандай ақида (сенім) иесі болуы керектігін. Әкесі баласына 

бірқұдайшылықпен (әт-таухид) байланысты сауалдарды, Аллаһ – әлемдердің Раббысы 

екенін, Ол – барлық нәрсенің Жаратушысы екенін, Ол – тірі жандарға ризық-несібе 

жіберуші екенін оқытып-үйретсін. Әрі сондай-ақ Мухаммад – Аллаһтың пайғамбары 

екенін, Ислам – оның діні екенін бала осыған бейімденгенінше, әрі осы нәрселер оның 

бойында бекімейінше, үйретуі қажет. Сондай-ақ оны зина, ұрлық, жалғаннан, қан, 

өлексе т.с.с.с тыйым салынған нәрселерді ішіп-жеуден тосып-сақтандыру қажет. Әрі 

сондай-ақ оған балиғат жасына толғанынан кейін күнәлары жазыла бастайтынын 

түсіндіру қажет». Қз.: «Мәсаил фи таләб әл-‘ильм» 204. 

Егер бала дін жайында немесе Аллаһ туралы сөгіске лайықты немесе тіпті 

тыйым салынған бір нәрсе сұраған болса, оны ұрысуға әрі жазғыруға асықпау 

қажет, себебі әрі қарай бұл оның дін туралы сұрағысы келетін талпынысын басып 

тастауы мүмкін, бұл жақсы емес! Тыңдап болып әрі даналықпен, жұмсақтықпен 

не нәрсе дұрыс болып табылатындығын түсіндіріп беру қажет. 

Тіпті жас жеткіншектер мен балаларды айтпағанның өзінде үлкен адамдарды 

үйретіп-насихаттау ісінде жұмсақтық пен даналық көрсетіп отырған біздің 

Елшіміз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) – біз үшін насихаттау жолында 

жұмсақтық пен  даналықтың үлгісі. Абу Умама (Аллаһ оған разы болсын) былай 

деп бандайтын: ”Бірде бір жас жігіт Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) келді де: «Уа, Аллаһтың Елшісі! Маған зина жасауыма рұқсат берші!», - деді. 

Сонда адамдар оған қарай бұрылып: «Доғар! Тоқта!», - деп айқайлай бастады. Ал 

Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оған: «Бері жақындай ғой», - деді. 

Жас жігіт оған жақындап келіп, отырды, сонда Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын): «Сен өз анаң үшін (онымен біреудің) зина (жасауын) 

қалаймысың?», - деп сұрады. Ол: «Жоқ, Аллаһпен ант етемін! Аллаһ мені сен үшін 

садаға етсін!», - деп жауап қатты. Ол: «Басқа адамдар да мұны өз анасына 

қаламайды. Ал мұны сен өз қызыңа қалаймысың?», - деді. Ол: «Жоқ, Аллаһпен ант 

етемін, уа, Аллаһтың Елшісі! Аллаһ мені сен үшін садаға етсін!», - деп жауап берді. Ол: 

«Басқа адамдар да мұны өз қыздарына қаламайды. Ал мұны сен өз әпке-

қарындасыңа қалаймысың?», - деді. Ол: «Жоқ, Аллаһпен ант етемін! Аллаһ мені сен 

үшін садаға етсін!», - деп жауап берді. Ол: «Басқа адамдар да мұны өз әпке-

қарындасына қаламайды. Ал мұны сен әкең жағындағы әпкеңе қалаймысың?», - 

деді. Ол: «Жоқ, Аллаһпен ант етемін! Аллаһ мені сен үшін садаға етсін!», - деп жауап 

берді. Ол: «Басқа адамдар да мұны әкелері жағындағы әпкелеріне қаламайды. Ал 

мұны сен анаң жағындағы әпкеңе қалаймысың?», - деді. Жас жігіт тағы да: «Жоқ, 

Аллаһпен ант етемін! Аллаһ мені сен үшін садаға етсін!», - деп жауап берді. Ол: «Басқа 

адамдар да мұны әпкелеріне, анасының әпке-сіңілдеріне қаламайды», - деді. Содан 

кейін Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оған өз қолын қойып: «Уа, 
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Аллаһ! Оның күнәларын кешіре гөр, оның жүрегін тазартып, әрі оның жыныс 

мүшесін (зинадан) сақтай гөр!», - деді. Содан бері, бұл жас жігіт ешқашан мұндайға 

талпынбады”. Ахмад 5/256, Әт-Табарани «әл-Кабир» 7679. Хадис сахих. Қз.: 

«Мәжма’у-ззауаид» 1/129, «әс-Силсилә әс-Сахиха» 370. 

 

Балаларға Сүннетке деген сүйіспеншілікті сіңдіріп әрі бидғаттардан (дінге 

енгізілген жаңалықтардан) сақтандыру қажеттілігі туралы 

 

Балаларға иман мәселелерін оқытып-үйретумен қатар, оларға Исламдағы 

Сүннеттің маңызы туралы әрі діни бидғаттардың қауптілігі туралы айтып отыру 

қажет. Басқаша болуы мүмкін бе, бидғат дегеніміз – күнәлардың ең жаманы! 

Айшаның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Кім біздің бұл ісімізге 

(дінге) оған қатысы жоқ нәрсені енгізсе, ол кері қайтарылады!». Бұл хадистің 

басқа нұсқасында былай делінген: «Кім біздің нұсқауымыз болмаған істі жасаса, 

ол кері қайтарылады!» Әл-Бухари 2697, Муслим 1718. 

Жәбирдің (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) адамдарға құтпа-уағыз  айтқан кездерінде, 

былай деп бастайтыны хабарланады: «Ең жақсы сөздер – бұл Аллаһ Тағаланың 

Кітабы, ал ең жақсы жол – бұл Мухаммадтың жолы. Амалдардың ең жаманы – 

бұл енгізілген жаңалықтар, ал әрбір мұндай амал – бидғат (дінге енгізілген 

жаңалық), ал әрбір бидғат – бұл адасушылық, ал әрбір адасушылық Отта!» Ән-

Нәсаи 3/188. Шейхул-Ислам Ибн Тәймия және шейх әл-Әлбани хадистің 

сахихтығын (сенімділігін) растаған. 

Ибн Аббас (Аллаһ оған разы болсын) былай дейтін: «Аллаһқа ең жеккөрінішті 

амалдар бидғаттар (дінге енгізілген жаңалықтар)». Әл-Бәйһақи «Сунан әл-кубрада» 

4/316. Шейх Мәшхур иснадтың сахихтығын (сенімділігін) растаған. 

Шейхул-Ислам Ибн Тәймия: «Исламның имамдары дінге енгізілген жаңалықтар 

(бидғаттар) күнәлардың ең қорқыныштысы әрі ең жаманы болып табылатынына 

келіскен». Қз.: «Мәжму’ул-фатауа» 28/470. 

Мұсылмандардың алғашқы ұрпақтары балалардың тәрбиесі мен оларға 

Сүннет пен бидғат мәселелерін оқытып-үйретуге көп көңіл бөлген, соның 

себебінен олар бала бола тұра, бидғаттың кез-келген көрінісіне өз сөгістерін 

көрсете білген. Әл-Муймуни имам Ахмадтың кезінде Ибн Тырах есімді жәхми 

қайтыс болғанда, балалар: «Тозақтың сақшысына Отқа отын келгендігі туралы хат 

жаз!», - деп айқайлап жүргені туралы баяндаған. Қз.: «әс-Сунна» 1768. 

Зун-Нун әл-Мисри былай деп баяндайтын: “Мен Мысырда болған кезімде, 

балалардың бір адамға тас лақтырып жатқандарын көрдім. Мен олардан: «Сендерге 
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одан не керек?», - деп сұрадым. Олар бұған: «Ол Аса Құдіретті әрі Ұлы Аллаһты 

көретінін айтып жүр!», - деп жауап берді”. Қз.: «Уқаля әл-мажанин» 14, «әл-

Масму’ат» 146. 

Ибн Умардың (Аллаһ оған разы болсын) ұлы Салим әкесінің Аллаһ Елшісінен 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оның былай деп айтқанын жеткізгенін 

баяндап берген: «Егер әйелдерің мешітке баруға рұқсаттарыңды сұраса, оларға 

тыйым салмаңдар». Сонда Ибн Умардың басқа ұлы Биләл: «Аллаһпен ант етемін, 

ал біз мұны оларға тыйым салатын боламыз!», - деді. Салим былай деді: “Сонда 

АбдуЛлаһ (Ибн Умар) оған бұрылып, мен одан бұрын-соңды естімеген сөздермен оны 

жазғырып, ұрыса бастады да: «Мен саған Аллаһ Елшісінен (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) жеткізіп айтып отырмын, ал сен маған: «Аллаһпен ант етемін, біз 

мұны оларға тыйым салатын боламыз!», - деп айтып отырмысың?!», - деді”. Муслим 

442. 

Мужахидтің сөздерінен жеткізілетін басқа хадисте Ибн Умардың былай дегені 

жеткізіледі: “Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай дейтін: 

«Әйелдеріңе түнде мешітке баруларына рұқсат беріңдер». Оның Уақид есімді 

ұлы: «Бірақ олар оны арам мақсатта қолданатын болады ғой!», - деді. Сонда Ибн Умар 

оның көкірегінен соғып: «Мен саған Елшіден жеткізіп айтып отырмын, ал сен: «Жоқ», - 

демекшімісің?!», - деді”. Муслим 442. 

Басқа нұсқасында Ибн Умардың былай деп айтқаны жеткізіледі: “«Мен саған 

Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бұған тыйым салмаңдар деп 

бұйырғанын жеткізіп отырмын, ал сен маған: «Мен бәрібір бұған тыйым салатын 

боламын!», - деп айтып отырмысың». Содан соң Ибн Умар жылап жіберді де, ашулы 

күйінде кетіп қалды”. Әт-Табарани «әл-Әусатта» 1/45. 

Ибн Хәжар (хадистердің) бір нұсқасында Биләл туралы, ал басқасында Уақид 

туралы айтылатынына қатысты былай деді: «Бұл олардың екеуімен де: Биләлмен де, 

Уақидпен де, не бір отырыста, не әр отырыста орын алған болуы ықтимал. Ал Ибн 

Умар болса, оларға лайықты жауаппен қайтарды». Қз.: «Фәтхул-Бәри» 2/384. 

Сондай-ақ Ибн Хәжар былай деп айтты: «Осы хадистен Сүннетті өзінің жеке 

пікірінің негізінде кері қайтарған әрі өзінің әуес-құмарына сүйене отырып, ғалыммен 

айтысатын адамға сөгіс айту келіп шығады». Қз.:  «Фатхул-Бәри» 2/349. 

Аллаһ Пәк! Сахабалардың Сүннетке деген және Пайғамбардың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бұйрықтарына деген қызғаныштары қандай 

болған десеңізші! Ал егер олар ұлдарын Сүннетке қарсы келгендері үшін қатаң 

сөгіске алған болса, онда олардың бидғат жасауына қалай қарайтынын елестету 

қиын! 
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Айта кететін жайт - мұндай нәрселер үшін дәл үлкейіп қалған балаларға қатаң 

түрде сөгіс айту қажеттігі, ал кішкентайларға, ересектерден айрықша, жұмсақ әрі 

даналықпен дұрыс жағын түсіндіру керек. 

 

Балаларға ғибадат етуді бала кезінен үйретіп-оқыту керек 

 

Аллаһ Тағала былай деп айтты: «Қітаптағы Исмаилді есіңе ал. Шынында, ол 

уәдесіне берік әрі жіберілген бір пайғамбар еді. Үй-ішіне намаз бен зекетті 

орындауды бұйыратын еді. Сондай-ақ Раббының қасында сүйікті еді» 

(«Мәриям» сүресі, 54-55 аяттар). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ Мухаммад пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) былай деп бұйырған: «Үй-ішіңді намазға бұйыр және өзің де 

оны сабырлықпен орында» («Та Ха» сүресі, 132-аят). 

Бала балиғатқа толмайынша, күнә көтеруге лайықты болмайтыны секілді, 

қандай да бір шариғи үкімдерді орындауға да міндетті емес. Айшаның, Алидің, 

Саубанның және т.б. сахабалардың (Аллаһ олардың барлығына разы болсын) 

сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп 

айтқаны жеткізіледі: «Қалам үш адамнан (жазбай) көтеріліп тұр: баладан ол 

балиғат жасына толғанша; ұйықтап жатқан адамнан ол ұйқысынан оянғанша; 

және ақыл-есінен азған адамнан оған ақыл-есі қайтпайынша». Ахмад 1/104, Абу 

Дауд 4398 және 4402, ән-Нәсаи 3432, Ибн Мәжаһ 2041, әд-Дарими 2296, Ибн әл-

Жаруд, әл-Бәйһақи 6/57, әл-Баззар 1540. Хадистің сахихтығын имам Ахмад, имам 

әл-Бухари, Ибн Хузайма, Ибн әл-Жаруд, Ибн Хиббан, Ибн әл-Мунзир, әл-Хаким, 

әз-Зәһаби, Ибн Хазм, Абу Бакр ибн әл-‘Араби, Ибн Таймия, Ахмад Шакир, әл-

Әлбани растаған. 

Баланың кәмелетке толу жасына  келер болсақ, ол келесі белгілердің бірімен 

анықталадыі:  

1. Жыныстық мүшесінен еріксіз  сұйықтық шығуы (поллюция). 

2. Немесе жыныс мүшесінің айналасына қатты түктердің пайда болуы. 

3. Үшінші белгісі тек қыздарға қатысты – етеккірдің келуі. 

4. Немесе аталып өткен белгілер болмаған болса, он бес жасқа толуы. 

Ал енді жасөспірімдік шағында дауыстың өзгеруі, қолтық асты түктерінің, 

сақал түгінің, мұртың пайда болуы, т.с.с. белгілерге келер болсақ, бұлардың 

барлығы кәмелетке толу нышандарына жатпайды. Қз.: «әл-Муғни» 4/297, «әл-

Хауи» 6/343, «Маталиб ули ән-нуха» 3/404. 

 

* Балаларға үйрету керек болған құлшылық рәсімдерінің ең маңыздысы намаз 

болып табылады! АбдуЛлаһ ибн Амрдың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен 
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Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: «Балаларыңа жеті жасынан намаз оқуды бұйырыңдар, әрі он 

жастан бастап одан бас тартқаны үшін ұрыңдар. Сондай-ақ оларды ұйқыға 

бөлек-бөлек жатқызыңдар». Ахмад 6689, Абу Дауд 494, 495. Хадистің сахихтығын 

имам ән-Науауи, хафиз Ибн әл-Мулякқин, шейх Ахмад Шакир және шейх әл-

Әлбани растаған. Қз.: «әл-Хуляса» 1/252, «әл-Бадр әл-мунир» 3/238, «Сахих әл-

жәми’» 5868. 

Имам әл-Хатыб әл-Бағдади былай деді: «Балаларға намаз орындауды бұйыру әрі 

бас тартатын жағдайда сол үшін ұру оның жасында оған намаз парыз болғандығы үшін 

емес, баланы соған үйрету үшін». Қз.: «әл-Кифая» 63. 

Шейх Ибн Усәймин былай деді: “«...Он жастан бастап одан бас тартатыны 

үшін ұрыңдар...» сөздері парыз екендігіне нұсқайды. Алайда бұл ұру пайда әкелуі 

қажет. Себебі кейде баланы ұрасың да, алайда бұл пайда әкелмей, керісінше, зар 

еңіретеді, ал ешқандай пайдасы жоқ. Сондай-ақ хадисте зақым келтірмейтін, 

тәрбиелеп-түзету үшін қолданылатын ұру туралы сөз болуда, зиян тигізу үшін емес”. 

Тз.: «Лиқаат Баб әл-мафтух» 95. 

Имам әл-Бәйһақи өзінің «әс-Сунан әл-Кубра» жинағында жоғарыда айтылып 

өтілген хадис келтірілген тарауды: «Әкелері мен аналары балаларға тазару мен 

намазбен байланысты үкімдерді үйретулері керектігі туралы»,  - деп атады, сосын 

келесі хабарды келтірді: 

Ибн Мас’уд (Аллаһ оған разы болсын) былай дейтін: «Балаларыңа, олар жақсы 

нәрсеге дағдыланулары үшін, намазға құнтты қарауларын үйретіңдер. Себебі, 

ақиқатында, жақсы істер дағды болып кеткенінің себебімен жасалатын болады». Әл-

Бәйһақи 3/84. Иснад сахих. 

 

* Әр-Рубайи’ бинт Му’аууизден (Аллаһ оған разы болсын) келесі жеткізіледі: 

“Ашура күні таңертең Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

ансарлардың елді мекендеріне мынаны жариялау үшін хабаршы аттандырды: «Осы 

күні таңертең ішіп-жеп алған (адам) күннің соңына дейін ішіп-жемесін, ал 

таңертеңнен бері ораза ұстап отырған адам оны соңына дейін жеткізсін». 

Содан бері қарай (Ашура күні) біз ораза ұстайтынбыз әрі балаларымызға да ораза 

ұстатқыздыратынбыз. Біз балаларға жүннен ойыншықтар жасап беретінбіз Әрі олар да 

бізбен бірге ораза ұстайтын, ал олар бізден тамақ ішуді сұрағанда, біз оларға, оразаларын 

соңына дейін ұстаулары үшін, алдаңатын ойыншықтар беретінбіз”. Әл-Бухари 1960, 

Муслим 1136. 

Хафиз Ибн Хәжар былай деді: «Ғалымдардың басым көпшілігі кәмелетке 

толмаған бала, айтып өткеніміздей, ораза ұстауға міндетті емес, себебі хадисте 
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аталған балалар кәмелетке жеткен (мукалләф) болуы мүмкін емес еді, ал бұл нәрсе 

оларды оразаға үйрету үшін жасалатын». Қз.: «Фәтхул-Бәри» 4/200. 

Имам ән-Науауи былай деді: «Бұл хадисте балалар құлшылық етуге міндетті 

болмаса да, осыған үйрене берулері үшін оларға бойсұнушылықты үйрету керектігіне 

нұсқайды». Қз.: «Шарх Сахих Муслим» 8/14. 

 

* Ибн Аббас (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) әр-Раух елдімекенінде бір топ салтты адамдарды кездестіріп, 

олардан: «Сендер кімсіңдер?», - деп сұрағанын баяндайтын. Олар: «Мұсылманбыз», 

- деп жауап берді де, одан, - Ал сен кімсің?, - деп сұрады. Ол: «Аллаһ Елшісі», - деп 

жауап берді. Сонда бір әйел өзінің кішкентай ұлын оған қарай көтере көрсетіп, 

одан: «Ал мынау үшін қажылық жазылады ма?», - деп сұрады. Ол: «Иә, саған да осы 

үшін сый-сауап жазылады», - деп жауап берген. Муслим 1336. 

Алайда ғалымдардың бірауызды пікірі бойынша, баланың қажылығы күшіне 

енетініне қарамастан, мұндай қажылық оның кәмелетке жеткенінен кейін 

Исламдағы осы парызын орындау міндетінен босатпайды! Қз.: «Миннатул-Мун’им 

фи шарх Сахих Муслим» 2/334. 

 

* Сондай-ақ балаларға Құран жаттауды үйрету қажет, себебі балалардың есте 

сақтау қабілеті ересектерге қарағанда жақсы болады, әрі Құранды жатқа білетін 

бала кәмелетке толған кезінде, оған Аллаһтың Кітабын үйрену әрі оны түсіну 

оңайырақ болады. Әрі мұсылмандардың алғашқы ұрпақтары да балаларын Құран 

үйренуге ынталандыратын. АбдуЛлаһ ибн Иса былай дейтін: «Бұл үммет 

балаларына Құранды үйретуін тоқтатпайынша игілікте болуын тоқтатпайды!» Ибн 

Аби әд-Дунья «әл-‘Ияль» 309. 

Имам әш-Шәфи’и былай дейтін: «Мен бүкіл Құранды жеті жасымда жаттап 

алғанмын. Әрі «әл-Муатта» хадистер жинағын он жасымда жаттадым». Қз.: 

«Маназил әл-аимма әл-арба’а» 205, «Тауали әт-тасис» 54. 

Имам ән-Науауи былай деген: «Білімді оқып-үйренгенде ең бірінші бастауға 

қажеттісі – Ұлы Құранды оқып-үйрену. Ақиқатында, бұл ең маңызды білім болып 

табылады! Әрі мұсылмандардың алдыңғы ұрпақтары да Құран жаттаған адамнан өзге 

ешкімді не хадиске, не фиқһқа оқытпаған. Егер адам Аллаһтың Кітабын жаттап алған 

болса, Құранды ұмытуына әкеліп соқтыратындай етіп хадистермен, фиқһпен және 

тағы да басқа ғылымдармен көңілін бөліп кетуден сақтансын». Қз.: «әл-Мәжму’» 1/38. 

 

* Тура солай қыз балаға орамал тағуды үйретуге де қатысты. Тұрақты 

Комитеттің ғалымдары былай деген: «Қыздың қамқоршысы оны орамалға кәмелет 
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жасына толғанға дейін үйретуі керек, ол осыған үйрене беруі әрі оған осыны орындау 

оңай болуы үшін». Қз.: «Фатауа әл-Ләжна» 17/219. 

Ал енді қыз баланы орамалға үйрету қажет болған айқын бір жас шамасы 

туралы айтатын болсақ, ғалымдар бұған қатысты әртүрлі пікір білдірген. 

Біреулер: «Балаларыңа намазды жеті жасынан бұйырыңдар», - деген жоғарыда 

келтірілген хадиске сүйеніп, мұны жеті жастан бастап, ары кетсе он  жастан бастау 

қажет екендігін айтқан. 

Ал мұны тоғыз жастан бастап орындау керек деп есептегендер Айшадан 

(Аллаһ оған разы болсын) жеткізілетін мына хадиске сүйенген: «Қыз бала тоғыз 

жасқа толғанда әйел болады». Әт-Тирмизи 1109. 

Шейх Ахмад ән-Нәжмиден қыздың орамал тағуы парыз болатын жас туралы 

сұрағанда, ол Айшадан жеткен осы хабарға сүйеніп, осы жастан бастап міндеттеу 

керек деп айтқан. 

Алайда Қады Абу Бакр ибн әл-Араби Айшадан жеткен бұл хадисті сахих емес 

деп атады, ал шейх әл-Әлбани оны әт-Тирмизи мен әл-Бәйһақидің оны ешқандай 

иснадсыз келтіретінін айтқан. Қз.: «‘Аридатул-ахуази» 5/24, «Ируа әл-ғалил» 1829. 

Шейх Абдул-Мухсин әл-Аббадқа келесідей сұрақ қойылған болатын: «Менің 

қызым төрт жаста. Ол анасына еліктеп, абая кигенді (кең көйлек) жақсы көреді. 

Мен оған тапсырыспен абая тіктіртейін деп шешіп едім, бір бауырым маған сөгіс 

білдірді (әлі ерте деп). Онікі дұрыс па?» 

Шейх: «Жоқ, оныкі дұрыс емес. Ол оны бір күн киеді, сосын шешеді, себебі 

балалардың қылығы сондай. Алайда ол бұған (киімге) үйрене бастайды, бұда тұрған 

дәнеме жоқ», - деп жауап берді. Қз.: «Шарх Сунан Аби Дауд» 32/450. 

Бір сөзбен айтқанда, ата-аналар қызы кәмелетке толғанда орамалдың 

маңыздылығын ұғынып-түсінуі үшін, оны орамал тағуға жеті жастан бастап тоғыз 

жасқа дейін үйрете бастауы керек. 

Өкінішке орай, мұсылмандардың кейбіреулерінде қыздарын орамал киюге 

үйрету мәселесінде екі түрлі артық кетушілік бар: біреулері оларды кәмелетке 

толғанға дейін орамал тағуға еш міндеттемейді, ал басқалары оларға толыққанды 

хижабты тіпті 2-3 жастан киіндіріп қояды. 

 

Балалар істеген жақсы амалдары үшін сый-сауаптарға ие болады ма? 

Иә, балалар жасаған барлық игі амалдары үшін сый-сауаптарға ие болады. 

Умар ибн әл-Хаттаб (Аллаһ оған разы болсын) былай дейтін: «Балаға жақсы 

амалдары жазылып отырады да, ал оның жаман амалдары оған жазылмайды». Ибн 

‘Абдул-Барр «әт-Тамхид» 1/364. 

Бұдан бөлек, олардың жасаған жақсы амалдары сондай-ақ осы амалдарды 

орындауына себепші болған ата-анаға да жазылады. Бір әйел Пайғамбарға (оған 
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Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) өзінің кішкентай ұлын көтеріп көрсетіп: «Ал 

мынаған қажылық жазылады ма?», - деп сұрағанда, ол: «Иә, әрі осы үшін саған да», - 

деп жауап берді. 

Яғни сен баланы қажылыққа ертіп алған әрі оны тасушы адам ретінде сый-

сауаптарға ие боласың, себебі ол өздігінше оны орындауға шамасы жоқ. Қз.: 

«Миннатул-Мун’им фи шарх Сахих Муслим» 2/333. 

Аллаһқа құлшылық етумен өскен бала Қиямет Күні үлкен мәртебеге ие 

болатын жеті түрлі адамдардың санатына кіретінін айтып өту керек! Абу 

Хурайраның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Пайғамбардың (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) былай дегені жеткізіледі: “Аллаһтың көлеңкесінен 

басқа көлеңке болмайтын сол Күні Ол жеті адамды Өз көлеңкесіне алады: әділ 

патшаны; Аса Құдіретті және Аса Ұлы Аллаһқа құлшылық етумен өскен 

жасты; мешіттерге жүрегі байланған адамды; Аллаһ (ризалығы) үшін бірін-бірі 

жақсы көретін, тек Аллаһ үшін кездесіп әрі тарқайтын екі адамды; беделді әрі 

сұлу әйел (оны қалап) өзіне шақырғанда: «Ақиқатында, мен Аллаһтан 

қорқамын!», - деп айтқан еркекті; садақаны құпия беретіні соншалық – сол қолы 

оң қолының қанша жарататынын білмейтін адамды; және сондай-ақ жалғыз 

болғанда жанары жасқа толып Аллаһ Тағаланы еске алатын адамды”. Әл-Бухари 

660, Муслим 1031. 

 

Балаларды тәрбиелеу ісінде әрі оларға құлшылық етуді үйретуде даналық 

танытудың қажеттілігі туралы 

Данагөй ата-ана өз балаларының мінезінің ерекшеліктерін біледі, әрі сол 

себепті тәлім-тәрбие ісінде ең жақсы тәсілдерді қолдана отырып, оларға дұрыс 

жол таба білуі керек. Ол балалармен жақындасып, өзіне деген сүйіспеншілік пен 

сенім тудыруы қажет, әрі бала Исламның рәсімдерін ең әуелі ата-анасынан 

қорыққандығынан емес, керісінше, Аллаһқа деген махаббатынан, оны 

құлшылыққа үйрететін ата-анасына сенім артатындықтан орындайтындай болуы 

үшін  бар күш-жігерін салуы қажет. 

Сондай-ақ балаларды «балалық шағынан айырып», оларды ерте балалық 

шығынан түрлі құлшылықтармен мезі етіп жібермеу керек. Хафиз Ибн Кәсир 

былай деді: «Мұсылмандардың кейбір алғашқы ұрпақтары баланы кішкентайында 

әлдебір уақытқа ойнауға қалдыруды абзал іс деп санайтын, бұл сосын оның талпынысын 

Құран оқып-үйренуге бағыттау үшін. Себебі егер әу бастан оны оқып-үйретумен 

міндеттейтін болса, ол бұдан кейін ойын-сауықтарға қарай әуреленіп кетуі мүмкін. 

Ал мұсылмандардың енді бір алғашқы ұрпақтары болса, бала өзіне айтылып жатқан 

нәрсені түсінбейінше, оған Құран үйретпеген жөн деп санайтын. Алайда мұндай баланы 

есейіп, түсінігі кіре бастамайынша, жайына қойып қою керек, сосын барып оның 
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талпынысына, ерік-қалауына, есте сақтауына қарай, әрі ұшқыр ойына қарай 

ақырындап оқып-үйретуге кірісу қажет». Қз.: «Фәдаил әл-Қуран» 226. 

Мухаммад ибн Аби Яхья өзінің әжесінің сөздерінен былай деп баяндаған: 

“Бірде Умар ибн әл-Хаттаб өзінің ұлын таң намазына оятып жатқан әйелдің маңынан 

өтіп бара жатады, ал ол (бала) тұрудан бас тартып жатты. Сонда Умар оған: «Қой, 

қинама оны. Ақиқатында, ол намазды түсінбейінше, ол оның мойнына жүктелмеген», 

- деді”. Ибн Аби әд-Дуниә  «әл-‘Иәл» 296. 

Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деді: «Түнде 

тұрып, түнгі (ерікті) намазын оқып, әрі әйелін (де намазға) оятатын, ал егер ол 

(әйелі) тұрудан бас тартып жатса, оның бетіне су себетін адамды Аллаһ 

мейіріміне бөлесін. Сондай-ақ түнде тұрып, намаз оқитын әрі өз күйеуін 

оятатын, ал ол тұрудан бас тартып жатса, оның бетіне су себетін әйелді 

Аллаһ мейіріміне бөлесін». Ахмад 2/250, Абу Дауд 1308, 1450, Ибн Мәжаһ 1336, ән-

Нәсаи 3/205. Хадис сахих. Қз.: «Сахих әл-жәми’» 3494. 

Шейх Абдул- Кәрим әл-Худайр осы хадиске түсіндірме жасай отырып, былай 

деген: “Кейбір адамдар осыған қатысты немқұрайлық танытады. Егер оған түнгі 

намаздарға тұру жеңілдетілген болса, ол өз отбасы мүшелерін сол үшін тұрғызбайды. 

Керісінше, сен оның оларға осыда жаны ашитынын көресің. Сондай-ақ ол өзінің баласын 

түнгі намазға оятпай, шариғаттық емес, табиғи жанашыршылық сезімімен жаны 

ашиды. Одан қалса, оның оларды тіпті парыз намазға оятпайтынын да көруге болады. 

Әрі сен оның не ұлын, не қызын намаздың өзі үшін, айтарлық, ұлын таңертең 

мектепке оятатынындай намазға оятпайтынын көре аласың. Немесе суық ауа 

райында: «Мен ол суықтап қала ма деп қорқамын. Ал ауа-райы жыли бастағанда, мен 

оны намазға да, сабаққа да бірдей оятатын боламын», - дейді. Мұндай ата-анаға 

баланың тәрбиесіне үлес қосу нәсіп етілмейді. Бұл табиғи жанашыршылықтың салдары 

екеніне күмән жоқ, алайда мұндай нәрсе Аллаһтың шариғатына қайшы келеді. 

Хадистегі Пайғамбардың үгіт-насихаты парыз намазын айтпай-ақ, адамды түнгі 

ерікті намазына ояту үшін бетіне су себу керектігін айтып отыр. Кейбіреулер егер 

баланың бетіне су шашса, мысалыға, ол ашуланады деп қауіптенеді. Кейбіреулер егер ол 

тұрып, қараңғы шақта таңғы намазға жөнелсе, онымен бірдеңе болады деп қауіптенеді. 

Бұның барлығы шайтанның тұсау-кедергілерінің қатарынан екендігіне күмән жоқ! Т-

з.: «әл-‘Ильм уәл-усра». 

Осылайша, баланы құлшылық етуді үйретуде, шектен шығушылықтың 

ешбіріне түспеу керек. Яғни бір жағынан оны кәмелетке толған адам секілді, бейне 

бір оған құлшылық ету парызға айналғандай түрде ешбір жеңілдіксіз құлшылық 

етуге мәжбүрлеуге, ал екінші жағынан: «Ол кәмелетке толмағандықтан бәрібір 

мұны орындауға міндетті емес қой», - деп, бүтіндей немқұрайлық жасауға да 

болмайды. 
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Имамдар бала үйренген нәрсесімен жүреді деп тегіннен-тегін айтпаған! 

 

Ата-аналар балаларына тыйым салынған нәрселер жасауларына рұқсат 

етпеуге міндетті екендігі туралы 

 

Айтылып өткеніндей, кәмелетке толмағандарға істеген амалдарына күнә 

болмайтынына қарамастан, оларды, мысалы, мас ететін нәрселерді ішуден, жаман 

сөзден, өтіріктен, т.с.с. күнәлі істерден тосып отыру қажет. Ибн әл-Қайим былай 

деді: «Балаға парыздар жүктелмейтіндігіне қарамастан, ол парыздар оның 

қамқоршысына жүктеледі, ал ол балаға тыйым салынған нәрселерді жасауына жол 

беруіне болмайды! Себебі ол күнәға дағдыланып кетуі мүмкін, әрі оған күнәларды 

тастауы қиынға соғады да, бұл ол үшін қасіретке айналады. Қз.: «Тухфатул-маудуд» 

162. 

Абу Хура йра (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтқан: “Аллаһ Елшісіне (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) құрмаларды әрқашан егістікті жинайтын 

уақытысында алып келетін. Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

қасында үлкен бір төмпешік жеміс жиналғанынша, оларды бір адам, сосын басқа адам 

алып келетін. Бірде (оның немерелері) әл-Хасан және әл-Хусәйн (Аллаһ олардың екеуіне 

де разы болын) осы құрмалармен ойнай бастады да, олардың біреуі бір құрманы алып, 

аузына салды. Сонда Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оған бет 

бұрды да, оның ауызынан әлгі құрманы алып тастап: «Сен Мухаммадтың отбасы 

мүшелеріне садақаны жеуіне болмайтынын білмеуші ме едің?», - деді”. Әл-Бухари 

1485, 1491, 3072. 

Ибн Хәжар осы хадистің пайдаларын тізбектеп айта отырып, былай деді: 

«Тіпті балалар кәмелетке толмаған болса да, оларды тәрбиелеу әрі оларға пайда 

әкелетін нәрсеге оқытып-үйрету, және оларға оларға зиян тигізетін тыйым салынған 

нәрселерді пайдалануға тыйым салу. Сондай-ақ кебіреулер бұл хадистен қыздың 

қамқоршысы әшекейлердің ішінен артықшылық болып табылатынын тыйым салу 

керек екендігін шығарған. Сондай-ақ хадисте тыйымның себебін айту қажет екеніне 

нұсқау бар, тіпті бұл сөздер түсінбейтін адамға қаратылып айтылып жатса да, 

өйткені түсінетін адам мұны естуі үшін. Себебі әл-Хасан ол уақытта кішкентай бала 

болатұғын». Қз.: «Фатхул-Бари» 4/345. 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сахабалары да 

балаларын бүкіл тыйымдардан тосып, тура солай жасап отырған. Жәбир (Аллаһ 

оған разы болсын) былай дейтін: «Біз ұл балалардан жібек киімдерін шешіп, оны 

қыздарға беретінбіз». Абу Дауд 3/321. Шейх әл-Әлбани сахихтығын растаған. 

 ‘Абду-р-Рахман ибн Зәйд былай деп баяндайтын: «Бірде біз Ибн Масғудпен бірге 

болғанымызда жібек көйлек киген кішкентай ұлы келді, әрі Ибн Мас’уд одан оны шешіп 
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алды». Ибн Хазм «әл-Мухаллә» 4/40. Иснады сахих. 

Кейде балалар аяқ киімнің немесе шұлықтың біреуін киіп алып, үйде жүгіріп 

жүреді. Ата-аналар бұған тыйым салулары қажет, себебі Аллаһтың Пайғамбары 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай дейтін: «Сіздердің 

ешқайсыларың бір аяқ киіммен жүрмесін. Не болмаса, екеуін киіңдер, немесе 

жалаңаяқ жүріңдер». Әл-Бухари 5855, Муслим 2097. 

Бұл әрекет үлкендерге де, тура сол сияқты балаларға да қатысты. 

Ибн Хәжар былай деп айтқан: «Бұл ереже киімнің кез-келген жұбына қатысты 

күшіне енеді, мысалы, былғары шұлық. Бұған жеңнен бір қолды ғана шығарып қойып, 

және киімді бір ғана иыққа жаба салу да жатады». Қз.: «Фатхул-Бәри» 10/324. 

Мұндай әрекеттің дұрыс еместігі Абу Хурайраның (Аллаһ оған разы болсын) 

сөздерімен жеткізілетін басқа хадиспен түсіндіріледі. Аллаһ Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтты: «Ақиқатында, шайтан 

аяқ киімнің біреуін киіп жүреді». Әт-Тахауи «Мушкил әл-асар» 2/142. Хадис сахих. 

Қз.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 348. 

Сондай-ақ айтып өтетін жайт – егер ата-аналары баласының сурет салуға 

қабілеті мен ынтасын байқаған болса, оны рұқсат етілген арнасына бағыттау 

қажет, және: «Ол әлі бала, әрі оған күнә болмайды», - деп, оған тірі жандардың 

бейнесін салуына рұқсат беруге болмайды. Балаға Исламда тірі жандардың 

бейнесін салуға қатаң тыйым салынатынын даналықпен түсіндіру қажет, әрі оның 

сурет салу әуестігін рұқсат етілген нәрселерге бұру қажет: көл болсын, таулар 

болсын, табиғат т.с.с. болса да. Негізі, егер түп негізінде тыйым салынған әрі 

сөгіске лайықты нәрсе болмаса, баланы өзінің икемі бар арнаға бұру қажет. 

Ибн әл-Қайим баланы өзіне сәйкес келетін нәрсеге үйретіп, әрі ынталандыру 

керектігі туралы айта отырып, былай деді: «Көңіл бұру қажет нәрселердің қатарында 

– бұл баланың хал-жағдайы әрі оның арнайы осы (іс) үшін жаратылғанын түсіну үшін, 

оның амалдардың ішінен неге дайын екені, оған не нәрсе жеңіл болып табылатыны. 

Бірақ, Шариғатпен рұқсат етілмеген нәрсеге оны ынталандыруға болмайды. 

Егер баланы ол дайын болмаған нәрсеге бағыттаса, ол бұда озбайды, бірақ өзі дайын 

болған нәрсесін жіберіп алады. Егер ата-ана баланың жақсы түсінігі, дұрыс ой 

ұшқырлығы мен жақсы есте-сақтау қабілеті бар екенін байқаса, бұл оның ілім-білімге 

дайын әрі қабілетті екенінің белгісі болып табылады. Ендеше, бұл оның әлі бос жатқан 

жүрек түкпірінен орын алсын, себебі ол осы істе берік тұрады да, әрі осы іспен 

айналысып қалады. 

Егер ата-ана баланың бұған ешқандай жағынан сәйкес келмейтінін көріп тұрса, 

алайда (ол) аттың үстінде шабу, және осы сияқты нәрселермен байланысты: садақ ату, 

найзамен ойнау, - дегендей нәрселермен қабілетін танытса, онда оның ілім-білімнен 

үлесі жоқ, әрі ол ілім-білім үшін жаратылмағаны. Мұндай жағдайда, оны үйретіп, әрі 
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ат шабу мен күшті болуға жаттықтыру қажет, себебі өзі үшін және мұсылмандарға 

осы нәрсенің пайдасы болады.  

Егерден ата-ана баланың ондай да еместігін, әрі ол бұл үшін жаратылмағанын көріп 

тұрса, алайда оның назары (көңілі) қандай да бір кәсіпке (мамандыққа) 

ынталанатынын, әрі ол осыны қалайтынын байқаса, және бұл адамдарға пайдалы 

нәрселердің қатарынан болатын болса, онда оны осыған бағыттасын. 

Алайда бұның барлығы, әрине, баланы дініне қатысты өзіне қажеттісіне оқытып-

үйретіп болғасын ғана (жүзеге аспақ)”. Қз.: «Тухфатул-маудуд» 353. 

 

Балаларға ислам әдебін бойларына сіңдіру туралы 

 

Бірде Ибн Умар (Аллаһ оған разы болсын) бір адамға былай деп айтты: «Өз 

балаңа жақсы мінез-құлық сіңдір, себебі, ақиқатында, сен оны қалай тәрбиелегенің және 

оған нені үйреткенің жөнінде сұралатын боласың. Ал ол саған ізгілік танытқаны әрі 

бойсұнғандығы жөнінде сұралатын болады». Әл-Бәйһақи «Шу’аб әл-иман» 8295, Ибн 

Аби әд-Дунья «әл-‘Иял» 329, 334. «Шу’аб әл-иман» кітабының зерттеушісі иснадын 

өте жақсы деп атады. 

Суфиян әс-Саури былай деген: «Ата-ананың баласының алдындағы міндеті ол 

оған жақсы есім беруі; (үйленетін) жасына толғанда оны үйлендіруі; әрі оған жақсы 

мінез-құлық сіңдіре білуі». Ибн әл-Мубәрак «әл-Бирр уәс-сылә» 155. 

Балаларға ақида (наным-сенім) мәселелерін оқытумен әрі оларды ғибадат 

рәсімдерін орындауға үйретумен қатар оларға ислам әдебін де сіңдіре білу қажет. 

Әрі балаларға Ислам әдебін сіңдірудің маңыздылығына Құран, сондай-ақ 

пайғамбар Сүннеті де нұсқайды. Ата-аналар балаларын Аллаһ Тағалаға қатысты, 

Мухаммад пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) қатысты, 

сондай-ақ оның ардақты сахабаларына қатысты әдепке үйретулері қажет. Ибн әл-

Жаузи былай деген: «Мұсылмандарың алғашқы ұрпақтары өз балаларына Құранның 

сүресін оқытып-үйреткеніндей, тура солай Абу Бакр мен Умарды жақсы көруді де 

үйрететін». Қз.: «Фәдаил ‘Умар әл-Фаруқ» 37. 

Сондай-ақ балаларды ата-анаға, туысқандарға, үлкендерге, мұғалімдерге 

қатысты әдептілікке үйрету қажет. Әл-Миқдам ибн Мә’дикарибтен Аллаһ 

Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: «Ақиқатында, Аллаһ сендерге аналарыңа, сосын аналарыңа, сосын 

(тағы) аналарыңа, сосын әкелеріңе, ал сосын барып жақын туысқандарыңа 

жақсы қарым-қатынаста болуды өсиет етеді!» Ибн Мәжаһ 3661, әл-Хаким 

4/151. Хафиз Ибн Хәжар, хафиз әл-Бусыри, имам әш-Шәукани және шейх әл-

Әлбани хадистің сахихтығын (сенімділігін) растаған. 
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Ибн Бәттал былай деді: “Бір адам Мәликтен: «Менің әкем Суданда, әрі ол маған 

оған баруымды бұйырып хат жазды, бірақ анам маған бұған тыйым салып отыр», - деп 

сұрағаны жеткізіледі, ол былай жауап берді: «Әкеңе бағын, бірақ анаңның тілін алмай 

қойма!» Мәликтің бұл сөздері ол үшін әкеге де, анаға да ізгілік таныту бірдей екеніне, 

әрі олардың бірінің басқасынан асып түсетін артықшылығы жоқ екеніне нұсқайды. Ал 

әл-Ләйстан тура соны сұрағанда, ол ананың хақысы әкенің хақысынан үш есе асып 

түсетінін айтып, оның бұйрығын орындауды бұйырды. Әрі Абу Хурайрадан келген 

хадис ананың хақысы қайырымдылық көрсету жағынан үш есе асып түсетініне 

нұсқайды, әрі бұл осыған қарсы келгендерге дәлел. Ал әл-Мухасаби ізгілік көрсету 

жағынан да, бағыну жағынан да ананың әкеден көбірек артықшылыққа ие екеніне 

бірауыздан келіскен”. Қз.: «Шарх Сахих әл-Бухари» 9/190. 

Әл-Хасан ибн Уасыл былай деді: «Мухажирлер балаларын оқытумен 

айналысатын адамдарға қадір-құрметпен қарайтын». Ибн Аби әд-Дунья «әл-‘Ияль» 

319. 

Ибн әл-Қайим шейхул-Ислам Ибн Тәймияның былай деп айтқанын жеткізген: 

«Шейх, ұстаз және тәрбиеші – жанның әкесі, ата-ана – тәннің әкесі». Қз.: «Мадариж 

әс-саликин» 3/70. 

Сондай-ақ балаларға сәлем берудің әдебін, сондай-ақ бөтен бөлмеге есігін 

қақпай рұқсатсыз кірмеуге, назарын түсіруді, жолдың жағалауында отырмауды, 

сондай-ақ өзгелер оған саусақтарымен (масқаралап) көрсететін жағдайға 

жеткізетіндей нәрселердің барлығынан қашқақтауды үйрету қажет. 

Сондай-ақ кейбір ғалымдар кеңес беретініндей, ата-ана баласымен кейбір 

істерде кеңесуі қажет, тіпті ол әлі кішкентай болса да, себебі мұндай нәрсе 

баланың өзін ересек сезіне бастауына себеп болып, оған жауапкершілікті сіңдіріп, 

ата-анасының алдындағы маңыздылығын сезінуіне жол береді. 

Құран және Сүннеттен кейбір ислам әдептерін пайдалы болсын деп келтірейік: 

Аллаһ Тағала былай деді: «Ер жеткен балаларың бұрынғылар рұқсат 

сұрағандай рұқсат сұрап кірсін. Осылайша, сендерге Аллаһ аяттарын ашық 

баян етеді. Аллаһ Толық Білуші, Хикмет Иесі» («ән-Нур» сүресі, 59-аят). 

Аллаһ Тағала дана Луқманның өз ұлына айтқан насихаттарын (бізге) жеткізіп, 

былай деді: «(Лұқман): "Әй ұлым! Қыша дәнінің салмағындай болса да әлдебір 

нәрсе жар тастың ішінде болса да, көктерде не жерде болса да, Аллаһ оны 

келтіреді. Расында Аллаһ өте Көреген, толық Білуші. Әй, ұлым! Намазды 

толық орында. Дұрыстыққа бұйырып, бұрыстықтан тый. Басыңа келген 

ауыртпашылыққа сабыр ет. Рас, бұлар маңызды істерден. Адамдардан 

паңсынып бетіңді бұрма әрі жерде даңдайсына жүрме. Расында, Аллаһ бүкіл 

даңдайсынған мақтаншақты жақсы көрмейді. Жүрісіңде орташа бол да, 
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даусыңды бәсеңдет. Сөз жоқ, дауыстардың ең жаманы есектің дауысы» 

(«Луқман» сүресі, 16-19 аяттар). 

Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) өгей ұлы Умар бин 

Аби Саләма (Умм Саләманың ұлы) былай деп баяндағаны жеткізіледі: “Мен әлі 

бала кезімде әрі Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

қамқорлығында болғанымда, тамақ ішерде қолымды ыдыстың әр жеріне салатынмын, 

әрі бірде Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) маған: «Әй, балақай: 

«Аллаһтың атымен» (БисмиЛләһ), - деп айт, оң қолыңмен же, және өзіңнің 

алдыңнан  алып (же)», - деді. Осыдан кейін мен әрқашан тек осылай жейтін болдым”. 

Әл-Бухари 5376, Муслим 2022. 

Ибн Хәжар былай деп айтты: «Бұл хадисте тамақ пен сусын ішудің әдебіне 

үйрету қажет екеніне нұсқау бар». Қз.: «Фатхуль-Бари» 12/291. 

Сәбиттің сөздерінен Әнастың (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндағаны 

жеткізіледі: “Бірде мен басқа ұл балалармен ойнап жүрген кезімде, бізбен Аллаһ Елшісі 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сәлемдесіп, маған жақындап келді де, мені бір 

нәрсеге тапсырған еді. Осы себепті мен үйге анама кеш оралдым, мен үйге кіргенімде, ол: 

«Неге кешіктің?», - деп сұрады. Мен: «Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) маған бір іс тапсырды», - деп жауап бердім. Ол: «Ал оған не қажет болды 

екен?», - деп сұрады. Мен: «Бұл құпия», - дедім. Сонда ол: «Ешқандай жағдайда да Аллаһ 

Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) құпиясын ешкімге ашушы болма!», 

- деді”. Әрі Әнас былай деді: «Аллаһпен ант етемін, уа, Сәбит, егер мен әлдебіреуге бұл 

туралы айтқанымда, бұл туралы саған да айтар едім!» Муслим 2482. 

Абул-Аббас әл-Қуртуби былай деді: «Әнастың құпияны тіпті анасынан 

жасыруы оның бала болса да жетік парасаттылығына, артықшылығына әрі біліміне 

нұсқайды. Әрі бұл Аллаһтың Өзі қалаған құлына дарытатын нығметі болып 

табылады». Қз.: «әл-Муфхим» 6/413. 

 

Осы тарауда кейбір имамдардың балалардың адамгершілік тәрбиесіне 

қатысты айтылған керемет сөздерін айтып өткіміз келеді: 

Имам әл-Бәйһақи былай деді: «Балаларды оқытуға және олардың тәрбиесіне 

қатысты айтатын болсақ, бұл баланың осыларды ұғынып-түсіне бастайтын жасы мен 

ақыл-есінің деңгейінен басталады. Әрі мұндай нәрсе (баладан балаға) әртүрлі болып 

келеді. 

Сондай-ақ осылардың қатарына балаға салиқалы мұсылмандардың әдебін сіңдіріп, әрі 

жаман (адамдармен) араласудан сақтап-қорғау да жатады. 

Сондай-ақ баланы Құранға, араб тіліне үйрету қажет, оған сүннеттер туралы, 

мұсылмандардың алғашқы ұрпақтарының үлгілі сөздерін айтып отыру қажет, сондай-

ақ оған қажетті болған діннің үкімдерін үйрету керек”. Қз.: «Шуаб әл-иман» 11/126. 
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Имам Ибн әл-Қайим былай деді: «Баланың ең үлкен дәрежеде мұқтаж болатын 

нәрсесі - оған адамгершілігіне қатысты қамқорлық жасау, себебі, ақиқатында, ол 

тәрбиешінің  оған бала кезден сіңдірген нәрсесінде өсетін болады. Егер ол тілазарлыққа, 

ашушаңдыққа, мазасыздыққа, асығыстыққа, өзінің әуес-құмарына еруге, жеңілтектікке 

әрі сараңдыққа үйренсе, онда есейгенінен кейін оған осыларды түзеуі қиынға соғатын 

болады. Әрі мұндай сипаттар оның мінез-құлқының ажырамас бөлігіне айналып 

кетеді. Тіпті егер ол осы сипаттарын жасыруға бар ынтасын салса да, күндердің бір 

күнінде олар оны бәрібір масқаралайды. 

Осы себепті сен адамдардың өздері өсіп-өнген тәрбиелерінің себебінен жаман мінез-

құлықтарға ие екенін байқай аласың. Дәл сол себепті есі кірген баланы бос сөз, өтірік, 

музыка ортасында болудан, жаман нәрселер тыңдаудан, бидғаттардан т.с.с. 

нәрселерден шеттету міндетті болып табылады. Ақиқатында, әдет болып қалған 

қылықты жөндеу ең қиын нәрсе болып табылады, әрі мұндай адам өзінің болмысының 

қайта жаңаруына мұқтаж, ал бұл – өте қиын нәрсе!  

Баланың ата-анасы оны өзгелерден бірдеңелер алудан тосулары қажет.  Себебі егер ол 

алуды үйренсе, бұл оның мінез-құлқының бір көрінісіне айналады да, ол беріп емес, тек 

алу керек деп өсетін болады. Баланың қамқоршысы оны жомарт болуға, беруші болуға 

үйретсін, әрі оған әлдебір нәрсе бергісі келсе, өзгелерге соның қолы арқылы берсін, бұл 

оның (яғни баланың) беруден ләззат сезінуі үшін. Оны өтірік пен сатқындықтан 

қатерлі удан да  күштірек шеттетсін. Себебі егер балаға өтірік пен сатқындық ісі оңай 

болып кетсе, бұл оның бұл дүниедегі және ақыреттегі өмірін құртады, әрі кез-келген 

игілік-жақсылыққа жетуіне бөгет жасайтын себепке айналады!” Қз.: «Тухфатул-

маудуд» 349-340. 

Шейх Жәмалюддин әл-Қасими балалардың тәрбиесіне қатысты былай деді: 

“Балалардың тәрбие әдістері ең маңызды іс-амалдардың қатарына жататынын 

білгейсің, себебі бала ата-анасына аманат болып тапсырылған, ал оның таза жүрегі 

бетінде сызығы жоқ асыл маржан тастың дәл өзі. 

Әке баласын қаншалықты бұл дүниенің отынан сақтауға тырысса да, оны 

Ақыреттің отынан сақтап-қорғау маңыздырақ болып табылады. Бұған, егер әкесі өз 

баласын оған лайықты адамгершілік қасиеттерін сіңдіре отырып, жаман жолдастардан 

қорғап, оны сән-салтанат пен молшылыққа үйретпей әрі бұл дүниенің әшекейі мен 

түрлі жайлылықтарына деген махаббатты бойына сіңдірмей тәрбиелейтін болса, қол 

жеткізу мүмкін болмақ. Өйткені осының барлығы ол ер жеткесін бүкіл өмірін 

осыларға жету үшін сарп етуіне әрі мәңгілікке құруына әкеп соқтырады, әрі сол себепті 

де оған қажетті бақылауды әуел бастан жүргізу қажет. 

Баланың ақыл-есі қалыптаса бастаған кезден-ақ бірден оны бақылауға алуға кірісу 

қажет, ал мұның белгісі оның алғаш ұяла бастауы. Бала ұяла бастағанда әрі кейбір 

нәрселерді істеуді доғарғанда, бұл оның санасының оянғанына нұсқайды, бұл өз кезегінде 
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оның адамгершілік қасиеті үйлесімділікке келгенін, ал жүрегі таза екендігі туралы 

қуанышты хабар болып табылады. Ұят сезетін балаға көңіл бөліп, оның бойында ұят 

сезімін және жақсыны жаманнан айыру қабілетін тәрбиелеу арқылы оған көмек 

көрсету қажет. (Бойында пайда болатын) сипаттарға келетін болсақ, ең әуелі баланың 

бойында тамаққа деген сараңдық оянады, әрі оған тамақты «Аллаһтың атымен!» 

(БисмиЛләһ) сөздерін айтып тек оң қолмен жеуді, әрі өзінің алдындағы тамақты алуды, 

өзгелерден бұрын тамақ іше бастамауды, не тамаққа, не үстелде отырғандарға 

телміріп қарамауды, асықпауды, жақсылап шайнауды, бір тілімнен соң бірден 

басқасына қол жүгірпеуді, әрі қолы мен киімін бұлғамауды үйрету қажет. Одан бөлек, 

бала нанды әрқашан бір нәрсемен ғана бірге жеу  міндетті екен деп есептемеуі үшін, кей 

кездері тек нанмен ғана қанағаттануды үйрету қажет, және де тым көп тамақ жеуге 

жиіркенуді бойына сіңдіру қажет, бұны ашкөздікпен тамаққа тойып алатын 

жануарлармен салыстыру арқылы, оның көзінше осылай ішетін балаларды сөгу арқылы, 

және тамақ жеуде ұстамдылық танытатын балаларды мақтап қою арқылы жасауға 

болады. Оған қоса, балаға өз тамағын басқалармен бөлісуді, тамақ жайлы аз ойлауды әрі 

қандай болмасын, қарапайым тамақпен қанағаттануды үйрету қажет. Оған қоса, ер 

балаларға жібектен тігілмеген киімді ұнатуды үйрету қажет, оларға үнемі мұндай 

киім тек әйелдерге арналғанын, ал еркектер оны киюді өздеріне ұят санайтынын 

түсіндіріп жүру керек. Егерден ер бала өзіне жібек киім киіп алса, оған сөгіс білдіру 

қажет, сондай-ақ оны жаман жолдастармен араларудан тосу қажет. 

 (Дамуының) белгілі сатысында бала Құранмен, хадистермен әрі тақуа адамдар 

жайлы әңгімелермен танысуы үшін, оның жүрегіне салиқалы адамдарға деген махаббат 

енуі үшін, оның оқуымен айналысу қажет. Бала әдептілік қасиеттерін көрсете 

бастағанда әрі өнегелі амалдар жасай бастағанда, оны қуантатын нәрсемен 

марапаттап, әрі өзге адамдардың көзінше мақтап қою қажет. Ал егер ол бір мәрте 

бұған қарама-қайшы бірдеңе істеп қойса, бұған ерекше назар қойып, бұл туралы 

басқалардың көзінше жайып салуға болмайды, әсіресе, егер баланың өзі мұны жасыруға 

тырысқан кезінде, себебі оның істеген әрекетін көрсету баланың батылданып, жария 

болудан қорқуды қоюуына алып келуі мүмкін. Егер ол мұндайды тағы жасаса, оған 

жасырын сөгіс білдіріп, оған мұндай ауыр әрекет жасамауын сіңдіруге тырысу қажет, 

әрі: «Енді ешбір жағдайда мұндай ештеңе жасама, себебі егер бұл туралы адамдар біліп 

қойса, олардың алдында масқара боласың!», - деп айту керек.  

Солай бола тұра, оны жиі әрі ұзақ сөкпеу қажет, себебі бұл ұрыс сөздері оның 

жүрегіне әсер етуін доғарып, ерсі қылықтар жасау оған мардымсыз болып көрінуіне 

әкеліп соқтыруы мүмкін. Әкесі оған белгілі бір қалыпта қарап жүрсін, әрі оны анда-

санда ұрысып қойсын, ал анасына келер болсақ, ол балаға әкесінің алдында қорқыныш 

сезімін ұялатсын әрі барлық жарасымсыз қылықтардан тосып отырсын. 
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Одан бөлек, баланы жасырын істейтін бүкіл амалдарынан тосып отыру қажет, 

себебі егер ол өз әрекетін ерсі санамағанда, жасырынбас еді; өзгелер оны мұндай 

нәрселерден тыйып-тосатынына үйреніп қалған кезде, ол ерсі әрекет жасауын доғарады. 

Оның бойын еріншектік баспауы үшін, міндетті түрде күннің бір уақытысында оны 

қозғалуға әрі қандай да бір жаттығулар орындауға мәжбүрлеу керек.  

Одан бөлек, балаға жолдастарының алдында ата-анасында бар нәрсемен, немесе өз 

тағамымен әрі киімімен мақтануына жол беруге болмайды, солай оны кішіпейілділік 

танытуына, араласатын адамдарының әрқайсысымен сыйластық пен  сыпайылық 

танытуына үйрету керек. Және балаға өзге балалардың әлдебір затын алып қоюуына 

тыйым салу қажет, оған адамды өзгелерден алатыны емес, өзгелерге сый ететіні 

биіктететінін, әрі өзгелерден алу пәстік екенін, себебі өзіне беруі мүмкін болған 

тілікті құйрығымен салаң-салаң етіп күтіп отыратын ит те осылайша ететінін 

түсіндіру қажет.  Қысқасын айтқанда, балаға алтын мен күміс жинауға деген 

жиіркенішті сіңдіру қажет, әрі оны осыдан балаларды жылан мен шаяннан 

сақтандырудан да көбірек сақтандыру қажет, себебі алтын мен күміске деген 

махаббат тек балаларға ғана емес, үлкендерге де удың тигізуі мүмкін болған зиянынан 

да жаман. 

Одан бөлек, баланы балпылсөзден тосу қажет, оған бұл ұятсыздықтын белгісі екенін 

әрі мұндай қасиет ұяттары төмен адамдарға тән екенін түсіндіру қажет. Әрі оны 

шын болсын, өтірік болсын – бұған қарамастан, ант ішуден тосу қажет, бұл оның 

осыған бала кезден үйреніп кетпеуі үшін. Әрі оны бос сөзден, боғауыз сөздерден, қарғыс 

айтудан әрі балағаттаудан, сондай-ақ осыларды айтатын адамдармен қарым-

қатынастан  тосу қажет, себебі бұл тек жаман жолдастан ғана шығуы мүмкін, ал 

балалардың тәрбиесінің барысында ең негізгі нәрсе олардың жаман жолдаспен араласуына 

жол бермеу болып табылады.   

Одан бөлек, балаға ата-анасын, ұстаздарын, тәрбиешілерін, сондай-ақ 

туысқандарын, әрі жасы үлкен өзге адамдарды тыңдауды әрі оларды сыйлауды үйрету 

қажет. 

Бала барлығын жақсы түсіне бастағанда, оған дәрет алуға және намаз оқуға 

немқұрайлы қарауына жол беруге болмайды. Оған Рамазанның кейбір күндері 

ораза ұстауды бұйыру қажет, әрі оған ұрлықтан, харам нәрселерді жеп-ішуден, 

сатқындықтан, өтіріктен және барша ерсі қылықтардан қорқыныш  сіңдіру 

арқылы, Шариғаттың қажетті өсиеттеріне үйрету қажет; ал ол үлкейгенде, 

онымен бұл туралы жан-жақты әңгімелесуге болады”. Қз.:  «Мау’изат әл-

муъминин» 278-281. 

 

Балаларға салиқалы достар таңдау жайлы насихат етудің маңыздылығы 

туралы 
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Аллаһ Тағала былай деді: «Әй, мүминдер! Аллаһтан қорқыңдар және 

шыншылдармен бірге болыңдар» («әт-Тауба» сүресі, 119-аят). 

Сондай-ақ ата-аналардың өз балаларының кішкентай кезінен бастап дос 

таңдауларына қатысулары, осы мәселеге қажетті назар аударулары аса маңызды 

болып табылады. Олар өздерінің ұлы немесе қызы кіммен достасатынына 

немқұрайлылық танытпаулары қажет, себебі Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) былай деді: «Салиқалы дос пен жаман достың мысалы, хош 

иіс сататын сатушы мен ұста көрігін жандыратын адам тәрізді. Хош иіс 

сататын адамға келер болсақ, не ол саған сыйлық жасайды, не сен одан әлдене 

сатып аласың, не одан аңқитын жұпарды сезінесің. Ал ұста көрігін 

жандыратын адамға келсек, не ол сенің киіміңді күйдіреді, не сен одан мүңкитін 

жаман иісті сезесің».  Әл-Бухари 5534, Муслим 2628. 

Қатада былай дейтін: «Аллаһпен ант етемін, біз адамның тек өзі сияқтылармен 

бірге болатынын көрдік! Ендеше, Аллаһтың салиқалы құлдарымен бірге болуларың үшін 

немесе тура солардай болуларың үшін, олармен араласыңдар». Ибн Батта «әл-Ибана» 

2/480. 

Шейхул-Ислам Ибн Тәймия былай деді: «Аллаһ Тағалаға бағынатын адамдардан 

басқалармен достасу рұқсат етілмейді, әрі дәл Аллаһтың Өзі қалағанындай (дос) болу 

керек!» Қз.: «Мәжму’ул-фатауа» 15/327. 

Біздің балаларымыз кәпірлермен, бұзықтармен және күнәһарлармен достасып 

жүрмеуінің  маңызды екендігіне қарамастан, олардың бидғаттарды 

ұстанушыларымен достаспауының маңызы да кем емес! Ал Абу Хурайраның 

(Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын): «Адам жақын досының дінінде болады. Ендеше, сендердің 

әрқайсыларың өзінің жақын досы кім екеніне қарасын!» - деп айтқандығы 

жеткізілген болса,  онда қалайша басқаша болуы мүмкін. Хадисті Абу Дауд 4833, 

Әт-Тирмизи 2378 жеткізген. Имам ән-Нәуауи, хафиз Ибн Хәжар, имам Ибн 

Муфлих, әс-Суйуты және шейх әл-Әлбани хадистің сенімділігін растаған. 

Хафиз  Ибн Абдул-Барр былай деп жазған: «Бұл хадистің мағынасы - әрине, 

Аллаһ бұл туралы жақсырақ біледі - адам өзінің досынан көргеніне үйреніп көндігіп 

қалатынында. Дінге де үйреніп әдеттеніп қалу мүмкін, сол себепті мұсылман адам 

тек бойынан жақсылық көріп жүрген адамдармен достасуы керек, себебі жақсы 

нәрселерге де үйреніп әдеттенуге болады». Қз.: «Бахжа әл-жалисин» 2/751. 

Имам әл-Хаттаби былай деп айтқан: “«Адам жақын досының дінін ұстанады» 

деген сөздер діні мен салиқалылығы көңіліңнен шығатын адаммен ғана достасуға 

болатынын білдіреді, Сенің досың сені міндетті түрде өзінің дініне, өзінің жолына 

бұратын болады, әрі сол себепті өзіңнің тақуалығыңмен мастанып алданба, өзіңді 

қауіпке салма, әрі діні мен (ұстанатын) жолы көңіліңнен шықпайтын адамдарды өзіңе 
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дос етіп алма. Суфиян Ибн Уяйна осы хадиске қатысты былай деп айтылғанын 

жеткізген: «Перғауын мен оның қасында болған Хаманға қараңдар! Әл-Хажжаж бен 

жамандығы одан да асқан Язид ибн Аби Муслимге қараңдар! Және Суләйман ибн Абдул-

Мәлик пен оны үнемі түзеп отырған жолдасы Раджа ибн Хайяға қараңдар!». Махаббат 

«хилләт» сөзімен аталғанының себебі махаббат пен сүйіспеншілік жүрекке кіріп әрі 

онда тамыр жаятындықтан деп айтып жатады, әрі бұл – бауырластық сезімдерінің ең 

жоғарғы үлгісі. Әдетінше, адамдар бір-біріне жат болып табылады, ал егер олар 

танысып, достаса бастаса, жақын болып кетеді. Егер олардың арасында ұқсастық 

табылса, олар сүйікті достарға айналады. Егер бұл сүйіспеншілік күшейетін болса, онда 

олардың арасында «хилләт» сөзімен атауға болатын (сезім) пайда болады”. Қз.: «әл-

‘Узлә» 56. 

Са’ид Ибн Жубәйр былай деген: «Маған ұлымның құлшылығында ыждағатты 

бидғатшымен дос болғанынша, пасық болса да Сүннеттің ұстанушысымен дос болғаны 

сүйіктірек!» Ибн Батта «әл-Ибана» № 89. 

Әл-‘Аууам ибн Хаушаб өзінің ұлы Исаға қатысты былай деген: «Аллаһпен ант 

етемін, маған Исаны бидғаттың ұстанушыларының арасында отырғанын көргеннен 

көрі сазгер мен маскүнеммен бірге отырғанын көру абзалырақ!» Ибн Уаддах «әл-

Бида’» 56. 

Бірде өзінің ұлының бидғатшының үйінен шығып бара жатқанын көрген Юнус 

Ибн Убайд оған: «Уа, балам қайдан келе жатырсың?», - деді. Ол: «Пәленшенің үйінен», 

- деп жауап береді. Юнус: «Мен үшін сенің пәленшенің үйінен көрі, әйелсымақ 

еркектің үйінен шығып бара жатқаныңды көру абзалырақ еді. Әрі маған, уа, балам, 

сенің Аллаһтың алдында әуес-құмарлықтарының ұстанушыларының сенімдерімен 

тұруыңнан көрі, Оның алдында зинақор, бұзық, ұры әрі сатқын болып тұрғаның 

сүйіктірек!», - дейді. Ибн Батта 464, әл-Ажурри 2061. 

Шейх Абдул-Азиз әр-Ражихи былай деп айтты: «Бұл осы үлкен әрі құрдымға 

кетіретін күнәлар мардымсыз дегенді білдірмейді. Ақиқатында, бұл тек бидғаттың 

күнәсінің зор екендігіне нұсқайды. Зинақорлық, ұрлық, әрі басқа да үлкен күнәлардың 

зор екендігіне қарамастан, бидғат олардан да бетер зор күнә болып табылады!» Қз.: 

«Қам’ әд-дажажилә» 402. 

Имам әл-Барбахари былай деді: «Сен Юнус ибн Убайд әйелсымақ еркектің 

ұлының дініне дәл бидғатшыдай зиян тигізбейтініне нұсқағанын көрмедің бе?! Ол 

(бидғатты ұстанушы) оны тіпті кәпірге айналдыратындай адасушылыққа салуы 

мүмкін!» Қз.: «Шарху-с-Сунна» 87. 
 

 

Тәрбие мақсаттарында балаларды ұруға болады ма? 

Ислам баланы тыңдамай қойғанына әрі ерсі әрекеттер жасағаны үшін 

тәрбиелік мақсатта ұрып қоюға рұқсат етеді. Егер бұл ұрудың балаға пайдасы 
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болса, және егер бала (өзін не үшін) ұрғанын түсінетін болса, әрі сонымен бірге 

(оған) зақым тимесе (ғана).  

Алайда ғалымдар бағынбайтын баланы қай жасынан бастап ұруға болатынына 

қатысты түрлі пікірлерін айтқан. Олардың бірі он жастан кіші баланы ұруға 

болмайды деп есептеген, осы орайда олар мына хадиске сүйенген: «Балаларыңа 

жеті жасынан намаз оқуды бұйырыңдар, әрі он жастан бастап оларды одан бас 

тартқаны үшін ұрыңдар. Сондай-ақ оларды ұйқыға бөлек жатқызыңдар». 

Ахмад 6689, Абу Дауд 494, 495. Хадистің сахихтығын имам ән-Науауи, хафиз Ибн 

әл-Муләкқин, шейх Ахмад Шакир және шейх әл-Әлбани растаған. Қз.: «әл-

Хуләса» 1/252, «әл-Бадр әл-мунир» 3/238, «Сахих әл-жәми’» 5868. 

Олар Пайғамбардың өзі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) ұруға 

болатын жас мөлшерін орнатқанын алға тартқан, яғни ол он жас. Егер ол он жасқа 

толмаған балаларды тіпті намаз секілді (шариғаттың) ұлы үкімі үшін ұруға рұқсат 

етпеген болса, онда басқа нәрселер үшін тіптен де ұруға болмайды.  

Басқалары болса (баланы) он жастан бұрын да, егер бұған аса қажеттілік туған 

болса, әрі бала басқаша ұқпайтын болса, (міндетті) шарттарды сақтай отырып, 

тәрбиелік мақсаттарда ұруды қолдануға болатынын айтқан. Әрі мұсылмандардың 

алғашқы ұрпақтарынан балаларды жастарын нақтыламай, сөгіске лайықты 

нәрселер үшін ұрып отырғандары жеткізіледі. Ибраһим ән-Наха’и былай дейтін: 

«Біз кішкентай кезімізде, біздің арамызда куәлік ететіндерімізді және уәде 

беретіндерімізді ұратын». Әл-Бухари 2652, 3651, Муслим 2533. 

Мұсылмандардың алғашқы ұрпақтары балаларын бостан-бос ант етуге, нәзір 

беруге, келісімшарттар шасасуға т.с.с. нәрселерге үйреніп кетпеулері үшін 

ұратын, (өйткені) мұндай нәрселер кейіннен орынды-орынсыз жерлерде (оңды-

солды) айтылуына әкеп соқтыруы мүмкін еді. Қз.:  «Фәтхул-Бәри» 6/515. 

Шейх Суләйман ибн АбдуЛлаһ Әли Шейх Ибраһимнен жеткізілетін осы 

хабарға қатысты былай деп айтқан: “Сахабалардың ізбасарлары мықты 

имандарының, өз Раббысын лайықты деңгейде танығандықтарының себебінен, әрі 

сондай-ақ «жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю» ережесіне ілескен түрде осылай 

жасап отырған. Себебі соңғысы жиһадтың (Аллаһ жолындағы күрестің) ең жақсы түрі 

болып табылады, әрі онсыз дін өмір сүрмейді. Әрі олардың ұрғандарында балаларын өз 

Раббысына бағынуды үйретуге ынталандыруға және оларға зиян болатын нәрсені 

тыйым салуға нұсқау бар. Әрі бұл жерде Аллаһ Өзі кімге қаласа соған сыйлайтын 

мейірімінің көрінісі бар”. Қз.: «Тайсирул-‘Азизил-Хамид»  2/1257. 

Шейх Ибн Усәймин Ибраһимнен жеткен бұл хабарға қатысты былай деп 

айтқан: «Бұл хадистен егер бала ұрғаннан басқаша тәрбиеге көнбесе, оны талап 

етілетін мінез үшін ұруға рұқсат етілетіні алынады».  
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Сосын шейх Ибн Усәймин имам Мухаммад ибн Абдул-Уаһһабтың: 

«Мұсылмандардың алғашқы ұрпақтары балаларды куәлік еткендері және уәделер 

бергендері үшін ұрғандары туралы», - сөздеріне қатысты мыналарды айтқан болатын: 

«Бұдан куәлік беру мен келісімшарт секілді нәрселердің маңызды екендігі, сондай-ақ 

балаларды мұндай нәрселерге салғырттық танытулары үшін ұруға болатындығы 

алынады. Сондай-ақ бұдан мұсылмандардың алғашқы ұрпақтары өз балаларының 

тәрбиесіне қаншалықты лайықты түрде қарағандары, әрі балаларды намаз 

оқымағандары үшін он жасынан бастап ұруды бұйырған Пайғамбардың (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) басшылығына ілесе отырып, оларды тәрбие мақсатында ұру 

олардың әдіснамасынан болғандығы алынады. Алайда ұру келесі шарттармен 

шартталады: 

Біріншіден, бала тәрбие үрдісін түсіне алатындай болуы керек, әрі ұрудың себебін 

түсінбейтін баланы ұруға болмайды.  

Екіншіден, бұл тәрбиелеу үдерісін балаға қамқорлық етуге хақысы бар адам ғана 

жүзеге асыруы қажет. 

Үшіншіден, ұрғанда шектен шықпау керек, мейлі саны жағынан болса да, қандай 

тәсілмен, қандай жерде т.с.с. неде болса да. 

Төртіншіден, балаға бұл тәсілді қолданатындай, ол соған лайықты бір оғаш әрекет 

істеген болуы керек. 

Бесіншіден, ұрудың мақсаты ашуды шығару емес, тәрбиелеу болу керек. Ал егер 

ұрудың себебі ашуды төгу мен кек қайтару болса, ол тәрбиеші емес, кек алушы болады». 

Қз.: «әл-Қаул әл-муфид» 2/473-474. 

Сондай-ақ шейх айтып өткен шарттарға тағы біреуін қосу керек – баланы еш 

жағдайда бетінен ұрмау керек. Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) былай деді: «Егер сендердің біреулерің ұратындай болса, беттен 

сақтансын!» Муслим 2612. 

Хафиз Ибн Хәжар былай дейтін: “Беттен ұруға деген тыйым ұрудың кез-келген 

түріне қатысты: бұл жаза қолдану (хадд) үшін, сабақ болу үшін немесе тәрбиелеу 

себебімен болса да. Абу Дауд зина жасаған әйел туралы хадисті келтіреді, Пайғамбар 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оны тасқылауды бұйырғанда былай деген: 

«Оны тасқылаңдар, бірақ бетінен сақтаныңдар!» Әрі тіпті өлім жазасына 

кесілген адамға қатысты осындай үкім жүрсе, онда бұдан басқа барлық нәрсеге тіптен 

де қатысты!“ Қз.: «Фатхул-Бәри» 5/216. 

Қорытындылай келе, ата-аналар баланы шариғи себепсіз ұруға болмайтынын, 

немесе шеттен шығып әрі зақым келтіріп ұруға болмайтынын білулері керек деп 

баса айтқанымыз жөн. Себебі ббаларды ұрудың салдары олар үшін ауыр зақымды 

болған жағдайлар қаншама! Сол себепті бұл мәселеде абайшылық таныту қажет. 
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Сондай-ақ тыңдамайтын баланы не нәрсе үшін ұрсу қажеттігін, ал не нәрсе 

үшін құйрығынан ұру керектігін білу қажет. Себебі егер әркез баланың барлық 

теріс әрекеттері үшін оны ұрысып әрі ұратын болса, ол бұған бейімделеді де, 

шынымен ұрсып-ұру қажет болатын бірдеңе жасап қойса, өзінің іс-әрекетінің 

айырмашылығын, мән-маңызын ұғынбауы мүмкін. 

Бірде Са’ид ибн Жубәйр былай деді: «Кім өзінің құлын (күңін) әділетсіз ұратын 

болса, Қиямет Күні ол осы үшін сұраққа алынатын болады!» Оған: «Уа, Абу 

АбдуЛлаһ, алайда, мысалы, адам өзінің баласын немесе кішкентай бауырын 

түзелсін деген мақсатпен ұратын жағдайлар болады емес пе?!», - дейді. Ол бұған: 

«Ақиқатында, Аллаһтан арсыздықты жаюшы мен түзетуді қалайтындардың (ниеті) 

жасырын емес!», - деп жауап береді. Ибн әл-Мубәрак «әл-Бирр уәс-сылә» 177. 

Имам Ибн Жәрир әт-Табари былай деген: “Дұрысы - садамдардың ешқайсысына 

әлдебіреуді хақысыз ұруға немесе оған зиян тигізуге рұқсат етілмейтіндігі. Аллаһ Тағала 

бұл туралы былай деді: «Сондай мүмин ер, мүмин әйелдерді жазықсыз 

кейіткендер, әрине, солар жала жауып, ашық күнә жүктеп алды» («әл-Әхзаб» 

сүресі, 58-аят). Әрі бұл жерде кімді ұрса да айырмашылығы жоқ: күйеуі ұратын әйел 

болса да, қожайыны ұратын құл немесе күң болса да, немесе ата-анасы ұратын бала 

болса да”. Қз.: «Тахзиб әл-асар» 1/418. 

 

Балаларды бала-бақшаға беруге болады ма? 

Мұсылмандар жиі мынандай сұрақ қояды: «Балаларды балабақшаға беруге 

болады ма?» 

Егер балабақшалардың өзінде сөгіске лайықты ешнәрсе болмаса, әрі егер олар 

балаларды шариғаттта тыйым салынған нәрселерге үйретпесе, онда Исламда 

мұнда тұрған тыйым салынған ештеңе, тіпті сөгіске де лайықты ештеңе жоқ. 

Балабақшаларды (мысалы) арабтардың Исламға дейін де, одан кейін де өз 

балаларын жиі бала емізушілерге бергендерімен салыстыруға болады, олар 

балаларды өздерімен алып кетіп, омырауларымен емізген әрі тәрбиелеген, әрі 

балалар олармен бірге бірнеше жылдап жүретін. Өздерінің балаларын салиқалы 

имамдарға тәрбиелеуге беріп тұрған халифалар да тура солай еткен, мысалы, 

имам Ибн Аби әд-Дуния өз кезінде халифалардың балаларын тәрбиелеген. 

Бұған қоса, егер тәрбиешілері дін ұстанатын мұсылмандар болып, ислами 

оқуы бар балабақша бар болса, онда бұл бала үшін ата-анасының жанында үйде 

отырғанынан гөрі пайдалырақ болуы мүмкін. Өйткені егер ата-аналардың Ислам 

туралы жеткілікті білімі болмаса әрі олардың өздері балаларын ислам әдептеріне, 

Құран оқуға т.с.с. нәрселерге үйрете алмаса, немесе Ислам туралы жеткілікті 

білімі болса да, бірақ жұмыспен немесе басқа да қажетті нәрселермен жұмыс 

басты болуларына байланысты өз балаларын оқытуға уақыты болмаса, онда 
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мұндай жағдайда, күмәнсіз, осындай бала бақша керемет шешім болып 

табылады. Бір сөзбен айтқанда – барлық бала бақша бірдей емес, әрі олардың 

үкімі де бірдей емес.     

Шейх Ибн Усәйминге мынандай сұрақ қойылды: «Бізде, Кувейтте балаларға 

арналған балабақша бар, бірақ онда музыка және би бар. Егер адам өзінің балаларын 

осындай балабақшаға берсе, күнә көтереді ме, әлде көтермейді ме?» 

Шейх былай деп жауап берді: «Иә, егер адам балаларын мұндай балабақшаға 

беретін болса, күнә көтереді! Себебі би мен музыка – (шариғатта) тыйым салынған 

(харам). Мен осы балабақшаға жауапты кісілерге олар мұсылмандардың балаларына 

қатысты Аллаһ Тағаладан қорықсын деп насихат айтқым келіп отыр! Олар балаларды 

Аллаһ пен Оның Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) тыйым салған 

нәрселерге үйретпесін! 

Бұл адамдар Аллаһтан қорқып, мұсылмандардың балаларын ислам әдебіне сай 

тәрбиелесін. 

Халықтың өзіне келетін болсақ, мен оларға өз балаларын мұндай балабақшаларға 

беруден сақтандырып насихат айтамын. Ақиқатында, осы себепті олар күнәға батады, 

өйткені күнәлі әрі дұшпандық іске көмектескен болып табылады. Әрі бұл ата-аналар 

қартайғанда балалары оларға жақсылық танытпайды деген, әрі сол сияқты олардың 

өлімінен кейін де олар үшін дұға етпейді деген қауіп бар. Себебі ата-аналар өз 

балаларының тәрбиесіне қатысты Аллаһ Тағалаға мойынсұнбай қойды емес пе? Әрі 

олар осы балалардың хақысына қатысты Аллаһқа бойсұнбағанындай, Аллаһ олардың 

балаларын да өз ата-аналарына бойсұнбайтындай етіп қояды деген қауіп бар.    

Егер ата-аналары балаларын балабақшаға беруге мәжбүр болса, онда оларға өз 

ақшаларымен ислам әдебін, жақсы мінез-құлықты үйрететін, игілік-жақсылық 

жолында тәрбиелейтін балабақша ашулары міндетті болып табылады. Себебі, 

Аллаһтың мейірімінің арқасында, бұл ақшасы мен мүмкіндіктері жеткілікті Кувейт 

тұрғындары үшін қиын іс емес”. Қз.: «Лиқа Баб әл-мафтух» 21/40. 

 

 

Балаларға қамқорлық көрсетудің әрі оларды барлық жағынан қорғаудың 

маңыздылығы туралы 

 

Балаларға салиқалы ата-ана таңдауда оларға қамқорлық таныту 

Ақиқатында, баланың тәрбиесі мен оған деген қамқорлық ол дүниеге келмей 

тұрып, оған жақсы әрі лайықты әке яки ана таңдаумен басталады. Абу 

Хурайраның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Түйеге 

отырып жүрген әйелдердің ішінде ең жақсылары құрайш тайпасының әйелдері 



118 

 

болып табылады: олар балаларға ең көп мейірім танытады әрі күйеулерінің 

мал-мүлкіне барлығынан жақсырақ қарап отырады». Әл-Бухари 3434, 5082, 

Муслим 2527. 

Айшаның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай дегені жеткізіледі: «Өз ұрық-

тұқымдарыңа (әйелдерді) таңдаңдар. Теңдеріңе үйленіңдер, әрі сондайларға 

тұрмысқа беріңдер». Ибн Мәжаһ 1968, әл-Хаким 2687, әл-Қуда’и 667. Хафиз Ибн 

Хәжар, хафиз әс-Сахауи, имам әз-Зурқани және шейх әл-Әлбани хадисті хасан 

(жақсы) деп атады. Қз.: «әт-Тальхыс» 3/146, «әл-Мақасыд әл-хасана» 323, «Мухтасар 

әл-Мақасыд» 300, «әс-Силсилә әс-сахиха» 1067. 

Бұл хадисте жарың мен өз балаларыңның болашақ анасын таңдауға ұқыпты 

қарау керек екеніне нұсқау бар. Шейх Ибн Бадран әл-Ханбали былай деді: “Бұл 

хадистің мағынасы: «Ұрықтарыңды ұятсыздыққа және арсыздыққа қатысы жоқ таза 

жатырдан басқаға салмаңдар. Ақиқатында, тәрбие, тіпті ана сүті де әсер ететіні 

сияқты, туысқандық та әсер етеді. Жақсы сипаттары және мақтауға лайықты 

істерімен өздеріңе ұқсайтын әйелдерден өзгелерге үйленбеңдер»”. Қз.: “Шарх Муснад 

әш-Шиһаб” 422-423. 

Шейх әл-Әлбани былай деді: “Біздің білуіміз міндетті болып табылатын нәрсе – 

бұл хадистегі «теңдік» сөзінің астарында дәл діндарлығы мен жақсы мінез-құлқы 

туралы сөз болып тұрғаны”. Қз.: «әс-Сахиха» 3/57. 

Абу Хурайраның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Пайғамбардың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Әйелге 

төрт нәрсесіне бола үйленеді: оның байлығы үшін, оның шыққан тегі үшін, 

оның сұлулығы үшін әрі оның діндарлығы үшін. Ендеше, дінін ұстанатын 

таңда, әйтпесе шығынға ұшырайсың!» Әл-Бухари 5090, Муслим 1466. 

Осы себепті Абул-Асуад өзінің ұлдарына: «Әй, балаларым, мен сендер кішкентай 

кездеріңде де, өскен кездеріңде де, тіпті дүниеге келмей тұрып та сендерге қамқор 

болдым», - дегені жеткізіледі. Олар: «Бұл қалайша?», - деп сұрады. Ол: «Мен 

сендерге әйелдердің арасынан сендер ол үшін ешқашан сөгіске лайық болмайтындарыңдай 

етіп, аналарыңды таңдадым!», - деп жауап берді. Ибн ‘Абдул-Барр «Бахжа әл-

мажалис» 1/180. 

Тура осы нәрсе әйелдерге де қатысты, олар өз балаларына салиқалы әке таңдай 

отырып, лайықты мұсылмандарға тұрмысқа шығулары қажет. Себебі Абу 

Хурайраның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Егер 

сендерге діні мен мінез-құлқы көңілдеріңнен шығатын адамдар келіп, құда түсіп 

жатса, (қыздарыңды) соларға тұрмысқа беріңдер. Ал егер сендер бұлай 

етпесеңдер, онда жер бетінде бүлік пен арсыздық тарап кетеді». Әт-Тирмизи 
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1084, Ибн Мәжаһ 1967, әл-Хаким 2/179. Хадис сахих. Қз.: «әс-Силсилі әс-сахиха» 

1022. 

Шейх Мухаммад әл-Мубәракфури «Жер бетінде бүлік пен арсыздық тарап 

кетеді» деген сөздер туралы: «Яғни, егер сендер қыздарыңды тек байлар мен атақты 

адамдарға беретін болсаңдар, әйелдеріңнің көбісі күйеусіз қалады, тура солай 

еркектердің де көбісі әйелсіз қалады. Одан кейін зинақорлық секілді бүлік көбейеді де, 

бұл туысқандарға масқара әкелуі мүмкін, ал осы бүлік пен арсыздықтың себебіне 

айналады. Мұның барлығы шежіреге қатысты күмән туғызады, сондай-ақ салиқалылық 

пен ар тазалалығының кемуіне әкеліп соқтырады». Қз.: «Тухфатул-әхуази» 4/375. 

Әл-Хасан әл-Басриден бір адам: «Менің қызыма көп адамдар келіп құда түсіп 

жатыр, ендеше оны кімге ұзатайын?», - деп сұрайды. Ол: «Аллаһтан қорқатын 

адамға тұрмысқа бер! Себебі мұндай адам оны сүйіп ұнатса, оны қадірлейді, ал егер 

жақсы көрмей қалса, тым болмағанда, оған қысымшылық (зәбір) көрсетпейді», - деп 

жауап береді. Қз.: «әл-Ихья» 2/41. 

 

Баланы құрсаққа көтерерде шайтаннан қорғау 

 

Мұсылмандарға әр балаға дүниеге келісімен шайтан бекітіліп қойылатынын 

жақсы белгілі. 

Абу Хурайраның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Әр адам 

дүниеге келген күні оны шайтан түрткілейді, әрі оның түрткісінен нәресте 

шыңғыра бастайды. Ал ол Мәриям мен оның ұлынан (‘Исадан) басқаның әрбірін 

түрткілеген». Әл-Бухари 4548, Муслим 2366. 

Ибн Мәс’удтың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Сендердің 

араларыңда қастарына жындардан серік етіп бекітілмеген ешкім жоқ!». Одан: 

«Сізге де ме, уа, Аллаһтың Елшісі?», - деп сұрайды. Ол: «Маған да, бірақ, Аллаһ 

маған оған қарсы көмектесті де, ол Исламды қабылдады, әрі ол мені игіліктен 

басқа ештеңеге итермелемейді», - деп жауап берді. Муслим 2814. 

Имам Ибн әл-Қайим былай деді: “Егер әлдебіреу: «Сәби бұл дүниеге келген кезінде 

жылауының себебі неде?», - деп сұраса, оның жауабы – мұның екі себебі бар болып 

табылатындығы: шыншыл Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

хабарлаған жасырын себебі, бірақ дәрігерлер одан бейхабар; сондай-ақ айқын себебі. 

Жасырын себебіне келер болсақ, Аллаһ Тағала Өзінің даналығымен Адамның әрбір жаңа 

туылған нәресте баласына шайтан бекітіліп қойылатындай еткен. Әрі шайтан 

сәбидің серігі болып, оның қасында жүру үшін оның дүниеге келуін күтеді. Ал бала 

дүниеге келгенде, шайтан баяғыдан оның арғы ата-анасына (Адам мен Хауаға) болған 
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дұшпандығымен оны ашу-ызамен қарсы алып, бүйірінен саусағымен түртіп жібереді. 

Әрі нәресте осы түрткіден жылай бастайды. Әрі дәрігерлер мен жаратылыстанушылар 

қатарынан күпірлік ететіндері Аллаһ пен Оның Елшісіне иман келтіргендерінде, 

өздерінде осыны теріске шығаратындай ештеңе таппас еді”.Қз.: “әт-Тыбьян фи айман 

әл-Қуръан” 543. 

Әрбір нәресте туыла салысымен, оны тура жолдан тайдыру үшін шайтан 

жабысатынына қарамастан, Шариғат бізге баланы көтергенге дейін, оны қалай 

мейлінше шайтаннан қорғауды көрсеткен! Ибн Аббастың (Аллаһ оған разы 

болсын) сөздерінен Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

былай деп айтқаны жеткізілген: “Егер сендердің қайсыбірің әйелімен жыныстық 

қатынас жасағысы келіп: «Аллаһтың атымен. Я, Аллаһ, бізді шайтаннан 

сақтай гөр, әрі Сенің бізге нәсіп еткеніңді де шайтаннан алыстата гөр!», - деп 

айтатын болса, онда сендерде бала сүю жазылған болса, шайтан оған зиянын 

тигізе алмайды”. Әл-Бухари 141, 5165, Муслим 1434. 

/Бисми-Лләһ, Аллаһуммә, жаннибна-ш-шайтана уә жанниби-ш-шайтана мә 

разақтана/. 

Аллаһ Тағала Ібілістің уақытысын кейінге шегерте отырып, оған былай деді: 

«Олардан шамаң келгенін даусыңмен әуліктір. Және оларға атты, жаяу 

түрде келіп, байбаламдап, дүрліктір. Сондай-ақ олардың малдарына, 

балаларына (арамдық араластырып) ортақ бол. Оларға жалған уәде бер. 

Негізінде, шайтан оларға алдаудан басқа уәде бере алмайды» («әл-Исра» 

сүресі, 64-аят). 

Мұсылмандардың алғашқы ұрпақтарының кейбір өкілдері, әрі олардың 

қатарында Мужахид те бар, бұл аятта жыныстық қатынастың алдында Аллаһтың 

есімі аталмаса, онда шайтан оған қатысатынына нұсқалады деп айтатын. Қз.: 

«Тафсир әл-Қуртуби» 10/289. 

Сондай-ақ бұған айтылып өтілген: “Егер сендердің қайсыбірің әйелімен 

жыныстық қатынас жасағысы келіп: «Аллаһтың атымен. Я, Аллаһ, бізді 

шайтаннан сақтай гөр, әрі Сенің бізге нәсіп еткеніңді де шайтаннан алыстата 

гөр!», - деп айтатын болса, онда сендерге бала сүю жазылған болса, шайтан оған 

зиянын тигізе алмайды”, - деген хадиспен де расталады. Әл-Бухари 141, 5165, 

Муслим 1434. 

Осы дұғаны айтқаннан кейінгі жатырға біткен нәрестеге шайтан дәл қандай 

зиянын тигізе алмайтынына келер болсақ, ғалымдар келесіні айтқан: 

Қады ‘Ийәд былай деді: “«Шайтан оған зиянын тигізе алмайды» сөздерінің 

мағынасы ол оған тиісе алмайтынында деп айтылған болатын. Сондай-ақ ол (шайтан) 

басқа балаларға қарағанда, ол бала дүниеге келгенде оған тиіспейді деп те айтылған. 

Алайда ғалымдардың ешқайсысы (бұл) хадисті уәс-уәстар мен адасушылыққа салуды 



121 

 

қамтитын кез-келген зиян туралы сөз болуда деген жалпылама мағынаға 

жатқызбаған”. Қз.: «Шарх Сахих Муслим» 5/10. 

Әд-Дауди «оған зиянын тигізе алмайды» сөздерінің мағынасы туралы: «Яғни, 

шайтан оның дініне қатысты күпірлікке түсіп кететіндей азғыруға түсіре алмайды. 

Дегенмен, бала кез-келген күнәлардан толықтай сақталады деген мағынада емес», - деп 

айтқан. Қз.: «Фатхул-Бәри» 9/285. 

Ибн Дакык әл-‘Ид былай деп айтты: “Сырттай қарағанда хадис (осы дұғаны 

айтқан жағдайда) шайтан балаға ешқандай зиян тигізе алмайтынына нұсқайды, бұған 

сондай-ақ дін жағынан болған зиян да қатысты. Сондай-ақ зиянның астарында дәл дене 

зияны туралы сөз болуда деп түсінуге де болады.  Яғни шайтан оны зақымдай алмайды, 

оның ес-санасы мен денесіне зиян тигізе алмайды. Әрі осы жалпылама мәтінді 

нақтылау негіздерге қарама-қайшы келетініне қарамастан, бұл пікір дұрыс болуға 

жақын. Бірақ егер біз хадистің мағынасын жалпы етіп алатын болсақ, онда бұл 

жағдайда бала күнә мен басқасын жасаудан толыққанды қауіпсіздікте болады дегенді 

білдіретін болады.  Ал бұл (басқа мәтіндермен) еш сәйкес сыйыспайды, әрі қандай 

жағдай болмасын Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) айтқан нәрсе 

орындалады(10). Алайда, егер біз хадисті ақыл-сана мен денені зияннан қорғауға 

жатқызатын болсақ, мұндай жағдайда еш проблема жоқ, әрі осындай түсінуге ешқандай 

дәлел қарама-қайшы келмейді”. Қз.: «әл-Ихкам» 1/398. 

Ал енді сөз болып отырған жыныстық қатысқа түсерде айтылатын дұғаға 

келетін болсақ, оны күйеуі де, әйелі де айтады. Қз.: «Фатауа әл-Ләжна» 19/356. 

Осы дұғаны ата-ана сақтанып жүр ме, жоқ па – бұған қарамастан, айтулары 

керек, әрі шейх Ибн Баз айтқанындай, тіпті егер әйел екіқабат болса да, осы 

дұғаны айтулары керек. 

Жыныстық қатынастан бұрын осы дұғаны айтуды ұмытқан адамдар туралы 

айтатын болсақ, шейх әл-Әлбани былай деп айтқан: «Егер ол бұл дұғаны айтуды 

ұмытқан болса, алайда өзі оны әрқашан айтып жүргендердің қатарынан болса, онда 

Аллаһ Тағала оны әйелімен жыныстық қатынасына шайтанның қатысуынан 

сақтайды деп есептеймін. (Бұл дұғаны сирек айтатын немесе мүлде айтпайтын) басқа 

                                                 
(10)Бұл жерде белгілі хадис туралы сөз болуы ықтимал: «Барлық Адам баласы 

қателеседі, ал қателесушілердің ең жақсылары тәубеге келетіндері болып табылады». 

Әт-Тирмизи 2499, Ибн Мәжаһ 4251. Имам Ибн әл-Қаттан, хафиз Ибн Хәжар және шейх 

әл-Әлбани хадистің сахихтығын (сенімділігін) растаған. 

Алайда мынау туралы да сөз болуы мүмкін: «Әр адам дүниеге келген күні оны 

шайтан түрткілейді, әрі оның түрткісінен нәресте шыңғыра бастайды. Ал ол Мәриям 

мен оның ұлынан (‘Исадан) басқаның әрбірін түрткілеген». Әл-Бухари 4548, Муслим 

2366. 
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адамнан айрықша. Себебі жағдаяттар жиі орындалатын нәрселермен байланысты 

болып жатады». Тз.: «Силсилә әл-худа уән-нур» № 12. 

 

Балалардың дүниеге келуімен байланысты рәсімдерді сақтап орындау 

Бала дүниеге келгеннен кейін екінші тарауда айтылған рәсімдерді, сондай-ақ 

ақықа құрбан шалуы мен нәрестенің басын (шашын) қыру рәсімдерін қоса 

орындау қажет. Әрі егер жаңа туылған сәби үшін ақықаны орындау мүмкіндігі 

болса, оны қалдырмаған жөн, тіпті адам «оны орындамаса, күнә болмайды» деген 

пікірді таңдап алған болса да. Себебі ғалымдар: «Әр нәресте өзінің ақықасының 

тұтқыны», - деген хадистің мағынасын түсіндіре келе, ақықаның 

даналықтарының бірі ол балаға шайтаннан қорғаныш болатынын айтқан. Имам 

Ибн әл-Қайим былай деген: «Ақықа жаңа туылған сәби үшін шайтанның зиянынан 

қорған бола алатыны талқыға салынбайды, сондай-ақ жыныстық қатынасқа түсерде 

Аллаһты еске алып, осы баланы көтеру ол үшін шайтанның зиянынан қорған болады. 

Осы себепті баланы шайтанның зиянына қалдырмау үшін, ата-аналар ақықаны 

қалдырған жайттар өте аз болған». Қз.:  «Тухфатул-маудуд» 91. 

Ибн әл-Қайим былай деген: «Бала ата-анасының (ақықа жасаудағы) 

немқұрайлықтары себебінен игіліктен құр қалуы мүмкін». Қз.: «Задул-мә’ад» 2/326. 

  

Балаларды ауру-сырқаттардан, көз тиюден, шайтандардан әрі барша 

жамандықтардан қорғауға қатысты оларға қамқорлық көрсету 

Аллаһ Тағала Мәриямның  анасы туралы былай деп айтты:  «‘Имранның 

жұбайы: «Раббым! Ішімдегіні Саған арнадым, менен қабыл ет! Расында, Сен 

Өзің Аса Естуші, Білушісің», - деді. Сонда ол қыз тапқан сәтте: «Раббым! 

Шынында мен қыз таптым», - деді. Аллаһ оның не тапқанын біледі. Ұл 

қыздай емес. «Мен оның атын Мәриям қойдым. Оны да, ұрпағын да 

шайтаннан қорғай көр деп Саған сиынамын», - деді» («Әли Имран» сүресі, 35-

36 аяттар). 

Ибн Аббас (Аллаһ оған разы болсын) былай деді: “Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын): «Аллаһтың кәміл Сөздеріне сендерді кез-келген 

шайтаннан, әрі кез-келген (улы) жәндіктерден, әрі барша жаман көздерден 

сақтауын сұрап сиынамын!», - деген сөздерін айтып, (өзінің немелерері) әл-Хасан мен 

әл-Хусәйн үшін жиі қорғаныш сұрайтын, әрі ол: «Ақиқатында, сендердің арғы 

аталарың Ибраһим Аллаһтан Исмаил мен Исхақ үшін осылайша қорғаныш 

сұрайтын еді», - дейтін”. Әл-Бухари 3371. 

ٍِّلمَّةٍِّأ ُِّكّلَِّعي  ُِّكل َِّشي طاٍنَِّوهامَِّة،َِّوِمن  ِعيذُُكماِِّبَكِلماِتِّاللَِّهِّالتَّامَِّة،ِِّمن  ُُ 

/У’изукума би-кәлимати-Лләһи-ттаммати мин кулли шайтанин уә хамматин, 

уә мин кулли ‘айнин ләмматин/ 
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Айша (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Бірде Аллаһ Елшісі 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) кіріп келді де, баланың жылағанын естіп: 

«Неліктен балаларың жылап жатыр? Оған көз тиюден руқия (деп салу) 

оқымайсыңдар ма?», - деді”. Ахмад 6/72. Хадис хасан (жақсы). Қз.: «әс-Силсилә әс-

сахиха» 1048. 

Жәбирдің (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Пайғамбардың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын)  былай деп айтқаны жеткізіледі: 

«Балаларыңды түн жамыла бастағанда (күн батысымен) жібермей ұстаңдар, 

себебі, ақиқатында, бұл уақытта шайтандар таралады. Ал біраз уақыт 

өтісімен оларды жіберсеңдер болады. Әрі (түнде үйлеріңнің) есіктерін 

Аллаһтың есімін атап жабыңдар, себебі, ақиқатында, шайтан жабық есікті 

ашпайды! Аллаһтың есімін атап, торсықтарыңның ауыздарын байлаңдар, әрі 

Аллаһтың есімін атап ыдыстарыңды жабыңдар, (ал егер жабатын ештеңе 

болмаса), оған көлденеңінен бірдеңе қойыңдар, әрі шамдарыңды өшіріңдер». Әл-

Бухари 3280, 3304, 3316, 5623, Муслим 2012, 2013. 

Күн батысымен балаларды шығаруға тыйым салынғанының мәнісі сол уақытта 

шайтандар жер бетінде таралатындықтан әрі белсенділіктерін одан сайын 

арттыратындықтан. Әрі олар балаларға ешқандай жолмен зиян тигізбеулері үшін, 

оларды қорқытпаулары үшін т.с.с., Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) оларды бұл уақытта жанымызда ұстауды бұйырды. Қз.: «әл-Икмал» 6/482, 

«Кашф әл-мушкил» 3/18. 

Сондай-ақ еш жағдайда ата-ана баласына қарғыс шақырып әрі оған қарсы дұға 

айтпауы керек. Себебі Жәбирдің (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ 

Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: «Аллаһқа нығмет сұрап дұға ететін уақытпен тұспа-тұс келмеуі 

үшін, Аллаһқа өз-өздеріңе қарсы дұға етпеңдер, әрі балаларың мен дүние-

мүліктеріңе қарсы дұға жасамаңдар, себебі Ол сонда сендерге жауап береді 

(қабыл алады)». Муслим 3009. 

 

Балалардың мойнына Құран аяттары бар немесе басқа дұғалары бар 

әртүрлі тұмарлар тағуға рұқсат етіледі ме? 

Ғалымдар бұл мәселеге қатысты әртүрлі пікірлерін айтқан. Оны рұқсат деп 

санағандар келесі дәлелге сүйенен: 

Амр Ибн Шу’айб өзінің әкесінің сөздерінен, ал ол өз атасынан, Аллаһ 

Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) түсінде шошынған кезде айту 

керек сөздерді оларға үйреткенін жеткізген: «Аллаһтың атымен. Аллаһтың 

кәміл Сөздеріне Оның ашуынан, жазасынан әрі Оның құлдарының 

жамандығынан, сондай-ақ шайтандардың азғыруынан және олардың маған 
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келуінен сиынамын». Ахмад 2/181, Абу Дауд 3893, әт-Тирмизи 3528. Имам әт-

Тирмизи хадисті хасан (жақсы) деді, ал шейх Ахмад Шәкир иснадын сахих 

(сенімді) деп атады. 

Тыйым салынған дегеннің жақтаушылары бұған ол хадис оның иснадында 

хадистерді бұрмалаумен айналысқан, әйгілі мудаллис болған Мухаммад ибн 

Исхақ есімді жеткізуші болғандықтан еш сахих бола алмайды деп жауап берген. 

Имам Ахмад ол туралы былай деді: «Ол өте жиі әрі көп бұрмалаумен айналысатын». 

Қз.: «әл-Мизан» 3/470. 

Осы себепті Ибн Хәжар «Табақат әл-мудаллисинде» ол туралы имамдардың 

пікірлерін келтіре отырып, оны әлсіз жеткізуші деп қорытындылаған. 

Бірақ бұл хадистің тура ол сияқты әлсіздіктен арылмаған кейбір нұсқалары бар 

екенін айта кету керек, әрі шейх әл-Әлбани сол нұсқалардың себебінен және басқа 

да хадистердің болу салдарынан, осы хадисті жақсы деп атады, алайда 

АбдуЛлаһтың (оның) өз балаларының мойнына осы сөздерді таққандығы туралы 

жеткізілетін сөздерге дейін ғана. Мәселе бұл хадистің басқа нұсқаларында бұл 

туралы ештеңе айтылмайды. Сондықтан ол айтылып өткен АбдуЛлаһтың 

әрекетінен басқа, хадистің өзін жақсы деп атады. Қз.: «әс-Сахиха» 264, «Да’иф 

Сунан Аби Дауд» 3893. 

Бірақтан тіпті егер АбдуЛлаһ ибн Амрдың сөздерінен жеткізілетін бұл хабар 

сахих болғанның өзінде де, бұл кез-келген жастағы, барлық адамға Құран аяттары 

т.с.с. бар тұмарларды тағуына дәлел ретінде қолданыла алмайды. Себебі бұл 

хабарда ол дәл жаттап алуға шамасы келмейтін балаларға ерекше жағдай ретінде 

осыны таққандығы айтылады, ал шамасы жететіндеріне ол ұйықтар алдында 

оларды қайталауды үйреткен. 

Ал имам әш-Шәукани былай деді: «Хадистерде (әлденені) тағуға тыйым 

салынатынына нұсқаулар жеткен, сол себепті АбдуЛлаһ ибн Амрдың сөздерінде дәлел 

жоқ». Қз.: «Тухфату-ззакирин» 89. 

Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Дем салудың 

тыйым салынған түрлері, тұмарлар мен сиқырлау көпқұдайшылық болып 

табылады», - деп айтқан. Ахмад 1/381, Абу Дауд 3883, Ибн Мәжаһ 3530. Имам әз-

Зәһаби, шейх әл-Әлбани және шейх ‘Абдул-Қадир әл-Арнаут хадистің 

сахихтығын растаған. 

Көпқұдайшылықтың (ширктің) кішкентай көрінісіне жетелейтін барлық 

жолдарды жабу қажетті болып табылатынын білген жөн! Аллаһтың Шариғатында 

«садд әз-зараи’» секілді ереже өте әйгілі, (яғни) тыйым салынғанға апаратын 

есіктерді жабу үшін, тыйым салынған нәрселерге жетелейтін қандай да бір 

нәрселер түп-тамырымен кесіледі. Ғалымдар егер Құран аяттары мен Аллаһты 

(зікір) еске алу сөздері түріндегі тұмарларды тағуға рұқсат берілсе, онда мұндай 
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заттар міндетті түрде тыйым салынған тұмарлардың түрімен араласып кетеді де, 

ал қарапайым халық олардың аражігін айыра алмай қалады деп есептеген. 

Сондай-ақ бұл адамдардың Құран аяттары мен Аллаһтың есімдерімен (өзімен 

бірге алып) лас жерлерге кіруіне, бұған құрметсіз қарауына т.с.с. алып келеді, бұл 

мойындарына осындай тұмарларды тағып қоятын балаларға да өз қатысты. Қз.: 

«Әхкам әр-руқа уа-ттамаим» 247. 

 

Ата-ананың ізгі-салиқалы болуы тіпті олардың өлімінен кейін де Аллаһ 

Тағала олардың балаларына қамқорлық көрсетуінің себебі болуы мүмкін. 

Өзінің баласына екі дүниенің жақсылығын тілейтін ата-ана өзі салиқалы болуы 

керек, себебі оның салиқалылығы тіпті оның өлімінен кейін де Аллаһ оның 

балаларына мейірімін көрсетуінің себебіне айналуы мүмкін. Аллаһ Тағала Муса 

Пайғамбар мен Хызрдың (оларға Аллаһтың сәлемі болсын) оқиғасында Хызр 

қирайын деп тұрған қабырғаны бекіткеннен кейін бұл әрекетінің себебін Мусаға 

былай деп айтып түсіндіргенін баяндайды: «Ал енді там бұл қаладағы екі жетім 

баланікі болып, оның астында ол екеуіне тиісті болған қазына бар еді. 

Сондай-ақ әкесі түзу кісі болғандықтан Раббың ол екеуі ержетіп, 

қазыналарын шығарып алуын қалады. Бұл Раббыңнан бір мәрхамет еді. 

Сондай-ақ бұны мен өздігімнен істемедім. Міне, осы сенің сабыр ете алмаған 

істерің» («әл-Кәһф» сүресі, 82-аят).  

Ибн Аббас (Аллаһ оған разы болсын) «Сондай-ақ әкесі түзу кісі 

болғандықтан» сөздеріне қатысты былай деп айтты: «Бұл балалар әкелерінің 

салиқалылығы себепті (Аллаһтың) қамқорлығының астында болған». Ибн әл-Мубәрак 

«әз-Зухдта» 316. Иснады сахих (сенімді). 

Мухаммад ибн әл-Мункадир былай деген: «Ақиқатында, Аллаһ Өзінің құлының 

салиқалылығы себепті оның ұлын да, әрі оның ұлының ұлын да салиқалы етеді». Абу 

Ну’айм «әл-Хилияда» 3/148. 

Шейх Сыддық Хасан Хан былай деп айтты: «Әкелерінің салиқалылығы Аллаһ 

оның балаларына қамқор болуының, сондай-ақ оларға тиесілі дүниенің сақталуына 

себепші болды. Сырттай аяттың мағынасы бұл олардың әкесі болғанына нұсқайды. 

Бірақ бұл олардың арғы аталары екені айтылған. Бұл аятта Аллаһ салиқалы адамның 

өзіне де, оның балаларына да әрі тіпті оның үрім-бұтақтарына да қамқор болатынына 

дәлел бар». Қз.: «Хусн әл-усуа» 131. 

Табиғиндердің имамы – Са’ид ибн әл-Мусәйиб бірде өзінің ұлына: «Мен 

өзімнің (қосымша) намаздарымның санын сен үшін, сол (намаздар) сенің аман 

сақталуыңның себебі болар деген үмітпен арттырамын», - деп айтқан. Қз.: 

«Жәми’ул-‘улюми уәл-хикам» 234. 
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Хафиз Ибн Рәжаб мұсылмандардың алғашқы ұрпақтарынанан жеткен осы 

және басқа да кейбір хабарларды келтіріп: «Егер құл Аллаһқа бойсұнушылықпен 

жұмыс басты болса, онда, ақиқатында, Аллаһ осы уақытта оны қорғап-сақтайды», - 

деді де, сосын дәлел ретінде келесі хадисті келтірді:  

Хумайд ибн Хиләлдан былай деп жеткізіледі: “Әт-Тафауа елді-мекенінен жолы 

біздің өлкеге түскен бір адам болатұғын. Бірде ол біздің елді-мекенімізге келіп, оның 

тұрғындарына келесі оқиғаны айтып берді: “Бірде, мен өзімізге тиесілі керуенмен 

Мәдинаға келіп тоқтадым. Біз өз тауарымызды сатып болдық та, сосын мен: «Мен осы 

адамға (Аллаһ Елшісіне) міндетті түрде барып, оның хабарын білемін», - дедім. Мен 

Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) келгенімде, ол маған бір үйді 

көрсетіп, онда өзінің он екі ешкісі мен өзі тоқитын тоқыма ілгегін қалдырып, бір топ 

мұсылмандармен жорыққа шыққан әйел тұрғанын айтты. Сосын ол былай деп айтты: 

«Ол өз малынан ешкісі мен өзінің тоқыма ілгегін жоғалтқанда: «Уа, Аллаһ! Сен 

Өзіңнің жолыңа шыққан адам үшін (оның дүниесін) сақтаймын деп кепілдік 

бердің ғой. Мен малымнан ешкімді жоғалттым, сондай-ақ тоқыма ілгегімді де. 

Мен Сенен өз ешкім мен тоқыма ілгегімді қайтаруыңды өтінемін!», - деді». Одан 

кейін Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) ол әйелдің Ұлы әрі Пәк 

Раббысына деген қатты мұқтаждығы туралы айта бастады да, сосын былай деді: 

«Сосын оның ешкісі мен тағы тура сондай басқасы пайда болды, сондай-ақ 

тоқыма ілгегі мен тағы тура сондай басқасы (пайда болды). Қаласаң, оған 

барып, әрі осы туралы өзің сұрап біл». Бұған мен: «Мен саған сенемін», - дедім”. 

Ахмад 5/67. Хафиз әл-Хәйсами хадистің барлық жеткізушілері «әс-Сахих» болып 

табылатынын айтқан, ал шейх әл-Әлбани хадисті сахих деп атады. Қз.: «Мәжма’у-

ззауаид» 5/277, «әс-Силсилә әс-сахиха» 2935. 

Осылайша, бұл мысалдардың барлығы Аллаһ Тағала Өзіне ықыласты болған 

жандарға көмегін көрсететініне әрі қорғайтынына, тура солай оның жақындарын 

да, әрі тіпті оның салиқалығы себепті мал-мүлкін де қорғайтынына нұсқайды.  

 

Балалармен ойнау және қалжыңдау туралы 

Умм Халид бинт Халид ибн Са‘ид (Аллаһ оған разы болсын) былай дейтін: 

“Бірде мен кішкентай кезімде, сары көйлек киіп, әкеммен бірге Аллаһ Елшісіне (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі босын) келдім, ал Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын): «Санах, санах!», - деді, бұл эфиопиялықтардың тілінде «Керемет!» 

дегенді білдіреді. Сосын мен пайғамбарлық мөрмен (Пайғамбардың жауырындарының 

арасында орналасқан қал) ойнай бастадым, ал менің әкем дауыстап, мені қуа бастады. 

Бірақ Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Оны қоя бер!», - деді. 

Сосын маған киімім туралы: «Оны пайдаланып соңына дейін киіп таста, сосын 
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тағы да пайдалып соңына дейін киіп таста, сосын тағы да пайдаланып соңына 

дейін киіп таста!», - деді”. Әл-Бухари 3071, 5823. 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) «Оны пайдаланып 

соңына дейін киіп таста, сосын тағы да пайдаланып соңына дейін киіп таста» 

сөздері оның осы қызға ұзақ өмір тілеп, Аллаһқа дұға еткенін білдірді.  Ал осы 

хадистің жеткізушісі АбдуЛлаһ ибн Халид былай деді: «Бірде-бір әйел Умм Халид 

өмір сүргеніндей ұзақ өмір сүрмепті». Қз.: «Фәтхул-Бәри» 7/325. 

Имам Ибн Бәттал осы хадиске қатысты былай деді: «Хадистің пайдалы 

қорытындыларынан –  адам (өзі оған) құмары тартпайтын кішкентай қыздармен 

әңгімелесіп, қалжыңдау рұқсат етілетіндігі, тіпті ол оның жақын туысқаны 

(махрамы) болып табылмаса да». Қз.: «Шарх Сахих әл-Бухари» 17/247. 

Әнас (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бізбен жиі араласатын, әрі менің кішкентай ініме 

бір ретте: «О, Абу Умайр, балапан құс не істеп жүр?», - деді”. Әл-Бухари 6129, 

Муслим 2150. 

Имам Абу Иса әт-Тирмизи былай деп айтқан: “Пайғамбардың (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын): «О, Абу Умайр, балапан құс не істеп жүр?», - деген 

сөздерінің себебі - бұл баланың ойнайтын кішкентай құсы болған еді, ал ол өлгенде, бала 

мұңая бастады. Осы себепті Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

онымен (мұңаймасын деп) қалжыңдасқан болатын”. Қз.: «Шәмаил ән-нәби» 236. 

Әнас (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: «Бірде мен басқа 

балалармен ойнап жатқанымда, маған Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) келіп, бізге сәлем берді де, мені (бір) жұмыспен жұмсаған болатын». Муслим 

2482. 

Абул-Аббас әл-Қуртуби Әнастың: «Мен балалармен ойнап жатқанымда», - деген 

сөздері туралы: «Бұл хадисте балаларға ойнауға әрі көңіл көтеруге бөгет жасамау 

керектігіне дәлел бар. Әрі біз оларға зияны жоқ нәрселерге қатысты олармен қатал 

болмауымыз керек». Қз.: «әл-Муфхим» 6/412. 

 

Балаларға қамқорлық, махаббат пен мейірім көрсетуге ынталандыратын 

кейбір хадистер 

Ислам тек өзіңнің туған балаларына ғана емес, жалпы кез-келген балаға 

махаббат пен мейірім танытуға ынталандырады.  

Убада ибн әс-Сәмиттің (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Біздің 

арамыздағы қарттарымызды құрметтемейтін, кішілерімізге ізгілік етпейтін 

әрі ғалымдарымызға лайықтысын бермейтін адам бізден емес!» Ахмад 5/323, әл-

Хаким 1/139. Хафиз әл-Мунзири, хафиз Ибн Хәжар, хафиз әл-Хайсами және шейх 
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әл-Әлбани хадисті хасан (жақсы) деп атады. Қз.: «Мухтасар әт-тарғиб әт-тархиб» 

31, «Мәжма’у-ззауаид» 1/128, «Сахих әл-жәми’» 5443. 

Айша (Аллаһ оған разы болсын) келесіні баян ететін: “Бірде Аллаһ Елшісіне (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) келген бәдәуилерден болған адамдар: «Сонда сендер 

ұлдарыңды сүйесіңдер ме?», - деп сұрайды. Оларға: «Иә», - деп жауап береді. Олар: «Ал біз 

болсақ, Аллаһпен ант етеміз, оларды сүймейміз», - деді. Мұны естіп Аллаһ Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Егер Аллаһ сендердің жүректеріңді 

мейірімнен жұрдай етсе, мен не істей аламын?!», - деді”. Әл-Бухари 5998, Муслим 

2317. 

Абу әд-Дарданың (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Сен 

жүрегіңнің жұмсарғанын әрі қажеттілгіңнің қанағаттандырылғанын қалар ма 

едің? Жетімге мейірімді бол, оның басынан сипа, өзің жеген нәрсемен оны 

тамақтандыр, сонда жүрегің жұмсарады әрі қажеттілігің де 

қанағаттандырылады». Әт-Табарани «әл-Кәбир». Хафиз әл-‘Ирақи және шейх 

әл-Әлбани хадистің сахихтығын (сенімділігін) растаған. Қз.: «Фәйдул-Қадир» 1/142, 

«Сахих әл-жәми’» 80. 

Башир ибн Ғазия (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Менің 

әкем Пайғамбармен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бірге қатысқан 

жорықтарың бірінде шаһид өлімімен қаза табады. Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) осыдан кейін мен жылап тұрғанда қасымнан өтіп бара жатып, 

маған: «Я, балам, сен неліктен жылайсың? Мен сенің әкең, ал Айша анаң болса, 

риза болмас па едің?», - деді. Бұған мен: «Әрине, әке-шешем сен үшін садаға болсын, уа, 

Аллаһтың Елшісі!», - дедім”. әл-Бухари «әт-Тарих» 2/78, Ибн ‘Асакир «әт-Тарих» 

3/377. Хадис хасан (жақсы). Қз.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 3249. 

Айша (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайды: “Бірде маған қолындағы 

екі қызымен бір міскін әйел келді де, мен оған үш құрма бердім. Ол қыздардың 

әрқайсысына бір-бірден беріп, ал үшінші құрманы жеу үшін аузына енді апара беріп еді, 

алайда сол мезетте қыздар одан тағы тамақ сұрай бастады, сонда ол бұл құрманы да 

олардың екеуіне бөліп берді. Оның әрекеті мені таң қалдырды да, мен бұл туралы 

Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) айтып бердім, ал ол: 

«Ақиқатында, Аллаһ осы үшін оған Жәннатты міндетті етті!», - деді”. Муслим 

2630. 

Мәлик ибн әл-Хууайрис (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: “Өз 

кезінде біз Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) келген етінбіз, әрі 

барлығымыз бір тайпадан шыққан жасымыз бір қатарлас жастар едік. Біз оның 

қасында жиырма күн мен түн өткіздік, ал Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) бізбен жақсы әрі жұмсақ болды, біз өз отбасыларымызды сағына 
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бастадық-ау деп шешіп, ол бізден үйлерімізде кім қалғанын сұрады, әрі біз оған сол 

жайлы айтып бердік. Сонда ол: «Өз жанұяларыңа оралыңдар, әрі солармен бірге 

қалыңдар, оларды (дінге) үйретіңдер, әрі ізгілік (жақсы амалдар) жасауды 

бұйырыңдар», - деді”. Әл-Бухари 631, 6008, Муслим 674. 

Абу Қатада әл-Ансаридің (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Аллаһ 

Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: «Ақиқатында, намазға тұрғанда, мен оны ұзақ өткізгім келеді, бірақ 

баланың жылағанын естіген кезде, оның анасына қиыншылық салмайын деп, оны 

қысқартамын». Әл-Бухари 707. 

Усама ибн Зәйд (Аллаһ оларға разы болсын) былай деп баяндаған: “Аллаһ 

Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) мені жиі қолына алып, әрі бір санына 

отырғызып, ал әл-Хасан бауырымды (өзінің немересін) басқа санына отырғызып, бізді 

кеудесіне қысып былай дейтін: «Я, Аллаһ, оларды рахым ете гөр, ақиқатында, мен 

оларға мейірімімді төгемін (ғой)! Я, Аллаһ, оларды жақсы көрші, ақиқатында, 

мен оларды жақсы көремін (ғой)!»”. Әл-Бухари 3735, 3747, 6003. 

Абу Қатада әл-Ансари (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: 

«Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) қолында Зәйнабтың қызы – 

Умаманы ұстап намаз орындаған кездері талай болып тұратын. Ол сәжде жасағанда, 

оны жерге қоятын, ал тұрғанда, оны қайта қолына алатын». Әл-Бухари 516, Муслим 

543. 

Әнас ибн Мәлик (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтты: «Ақиқатында, 

Мединадағы кез-келген кішкентай күң Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) қолынан ұстап, қалаған жеріне жетектеп алып кете алатын». Әл-Бухари 

6072. 

Бірде Әнас балалардың маңынан өтіп бара жатып, оларға сәлемін беріп, сосын: 

«Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) әрқашан осылай ететін», - деп 

айтқан. Әл-Бухари 6247, Муслим 2168. 

Жәбир ибн Самура (Аллаһ оған разы болсын) былай деп баяндайтын: «Бірде 

мен Аллаһ Елшісімен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бірінші (түскі) 

намазды орындадым, сосын ол мешіттен шығып, өз үйіне қарай бет алды, ал мен 

онымен бірге шықтым. Жол-жөнекей оған балалар кезікті де, ол бірінен соң бірін 

беттерінен сипай бастады. Егер мен жайлы айтатын болсақ, ол мені де сипалады, әрі 

мен оның қолдарынан аңқыған самалын (немесе жұпарын) сездім, ол бейне бір қолдарын 

кәзір ғана иісмай саудагерінің қобдишасынан шығарғандай болды». Муслим 2329. 

Ал Исламның бөтен балаларға, ал жетімдерге өз алдына, қатынасы осындай 

болса, онда өзіңнің туған балаларыңа жақсы қарым-қатынас туралы не айтуға 

болады? 
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Бірде Ибн әл-Мубәрак әскери жорықта жүріп, өз жолдастарына: «Бұдан да 

жақсы болатұғын амалды білесіңдер ме?», - деп айтады. Оған: «Жоқ!», - деп жауап 

береді. Сонда ол: «Ендеше, мен білемін! (Өзі) жұмсақ, адамдардан сұраудан 

тосылатын, үлкен жанұясы бар, түнгі намазға тұрғанда, балаларының көрпелерін 

ашып тастағанын көріп, оларды жауып әрі қайтадан түнгі намазына оралатын адам 

(әрекеті)!», - деді. 

 

Отбасыға қаражат жұмсаудың қажеттілігі туралы 

 

Саубан (оған Аллаһ разы болсын) Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) былай деп айтқанын баяндаған: «Ең жақсы динар – адамның өз 

отбасына жұмсаған динары; адам Аллаһтың жолында қолданатын мініс 

жануарына (көлігіне) жұмсаған динары; және адам өзінің Аллаһ жолындағы 

достарына жұмсаған динары». Осы хадистің жеткізушісі Абу Қиләба былай деп 

айтқан: «Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) отбасыны атаудан 

бастады. Өзінің кішкентай балаларының қажеттіліктерін қанағаттандырып, оларды 

адамдардан сұраншықтау мұқтаждығынан босатып, қаражат жұмсайтын адамнан 

кім артық сауапқа ие болуы мүмкін?!» Муслим 994.  

Бұл хадисте Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) отбасыға 

қаражат жұмсауды Аллаһ жолында қаражат жұмсаудан бұрын қойып отыр. Ал 

имам Ибн әл-Мубәрак былай деген: «Өз отбасыңды қамтамасыз етумен еш нәрсе 

теңдеспейді, тіпті Аллаһ жолындағы жиһад та!» Қз.: «әс-Сияр» 8/399. 

    Абу Мәс’уд әл-Ансаридің (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен Пайғамбардың 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны жеткізіледі: «Егер 

адам Аллаһтың сый-сауаптарына үміт ете отырып, өз отбасына қаражат 

жұмсайтын болса, бұл ол үшін садақаға айналады». Әл-Бухари 55, 5351,  Муслим 

1002. 

Ибн Хәжар әл-Мухалләбтің былай деп айтқанын жеткізген: «Отбасыға қаражат 

жұмсау ғалымдардың бірауызды келісімі бойынша парыз болып табылады. Алайда Үкім 

Шығарушы бұны садақа деп атады, себебі адамдар атқарып жүрген (осы) міндеттерінің 

сый-сауаптары жоқ екен деп пайымдамауы үшін, сондай-ақ олар әуелі талап бойынша өз 

отбасыларын қамтамасыз етпейінше, өзгелерге садақа бермеуі үшін, әрі осымен парыз 

садақаны ерікті садақаның алдында артық көруге ынталандырды». Қз.: «Фатхул-Бәри» 

9/623. 

Уәхб ибн Жәрир былай деп баяндайтын: “Бірде АбдуЛлаһ ибн Амрдың (Аллаһ 

оған разы болсын) еркіндікке босатылған құлы оған: «Мен бір ай Иерусалимде болғым 

келеді», - дейді. АбдуЛлаһ оған: «Ал сен өз жанұяға осы бір айға жететіндей астық 

қалдырдың ба?», - деп сұрайды. Ол: «Жоқ», - деп жауап береді. Сонда ол: «Қайт та, 
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оларға осы айға жететіндей нәрселерді қалдыр, себебі, ақиқатында, мен Аллаһ Елшісінің 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Егер адам асырауға тиіс болған 

жандарды құрдымға қалдырса, (осы үшін) оған күнә жеткілікті болады», - деп 

айтқанын естігенмін», - дейді”. Ахмад 2/195, әт-Таялиси 2281, әл-Хаким 4/500. 

Хадистің сенімділігін (сахихтыңын) шейх Ахмад Шәкир, шейх әл-Әлбани және 

Шу’айб әл-Арнаут растаған. Қз.: «Тахриж әл-Муснад» 6842, «Сахих әл-жәми’» 4481. 

Ғалымдар осы хадиске сүйене отырып, өз отбасыңның мүшелеріне зиян 

тигізіп, садақа таратуға тыйым салған. Әл-Хаттаби былай деді: «Бейне бір бұл хадис 

садақа бергісі келетін адамға қаратылған сияқты, ол (өз) отбасына жеткілікті нәрседен 

артығы қолында болмастан, садақаға берілетін сый-сауаптарды қалап, осылай етпеуі 

(артық садақа бермеуі) үшін; ал егер бұл отбасын жоғалтуының себебіне айналатын 

болса, бұл күнәға айналуы мүмкін». Қз.: «Ма’алим әс-Сунан» 2/82. 

Умар ибн әл-Хаттаб (Аллаһ оған разы болсын) былай деді: «Әдетте Пайғамбар 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бұрын Бану ән-Надыр тайпасына тиесілі 

болған құрма ағаштарының жемісін сататын да, жанұясына бір жылға жететіндей 

(азық-түлік) қорын(11) жасап қоятын». Әл-Бухари 5357, Муслим 1757. 

                                                 
(11) Умардан жеткен бұл хабар Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын): «Уа, Аллаһ, Мухаммадтың жанұясының ризық-несібесін бір күндік азық ете 

көр!», - деп дұға еткеніне қайшы келмейді. Әл-Бухари 6460, Муслим 1055. 

Шейх әл-Мубәракфури талқыланып отырған хабарға қатысты былай деп айтты: 

“Хафиз (Ибн Хәжар) былай деген: «Бұл Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

қайтыс болғанда, оның сауыты арпа үшін (яһудиде) кепілдікте қалғаны туралы Айшадан 

жеткен хадиске қайшы келмейді. Ол өзінің жанұясына бір жылға азық-түлік қойып қоятын, 

алайда бір жыл ішінде әлдебіреу оған мұқтаждықпен келсе, оған қордан бөліп беретін, сосын 

алған нәрсесінің орнын толтыру үшін мұқтаж болатын, әрі сол үшін ол қарыз алған». Әс-

Суюты былай деген: «Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) ертеңгі күнге 

қор қоймайтындығы айтылатын хабар бұған қарама-қайшы келмейді, себебі бұл жағдайда өзі 

үшін қор жасау туралы емес, өзгелер үшін екені сөз болуда». Ән-Науауи былай деп айтты: «Бұл 

хадисте бір жылға қор болсын деген мақсатта азық жинап қоюдың рұқсат етілгеніне, сондай-ақ 

отбасы үшін қойып қоюдың рұқсат етілетініне нұсқау бар, әрі бұл тәуекел етуге қайшы 

келмейді! Ғалымдар адам өз тұрғылықты жерінде өзі пайдаланатын нәрсені қор етіп жинауына 

рұқсат етілетіндігімен бірауызды келіседі. Алайда егер ол базарда өз отбасы үшін азық-түлік 

сатып алып, қор жинап қойғысы келсе, мыналарға қарауы керек: егер бұл азық тапшылығы кезде 

болса, бұған рұқсат етілмейді, алайда сонысымен ол өзге мұсылмандарға қысымшылық 

тудырмайтындай мөлшерде азық сатып алуы тиіс, яғни бірнеше күнге немесе бір айға азық 

сатып алуы қажет. Ал егер бұл тоқшылық кезінде жасалынса, бір жылға немесе одан да артық 

уақытқа азық-түлік ала берсін. Осы мәселедегі осындай түсіндірмені әл-Қады (‘Ийәд) көптеген 

ғалымдардан келтіреді. Передаётся от некоторых, что это (запасаться на год) дозволено в 

любом случае Кейбіреулерден (бір жылға қор қойып қою) қандай жағдайда да рұқсат етілетіндігі 

жеткізіледі”. См. “Тухфатул-ахуази” 5/340. 
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Имам Ибн Бәттал адамның жұмсайтын қажат түрлерін атай келе, былай деді: 

“Сараңдық танытпай, алайда ысырапшылық та етпей, өзіне, өзінің жанұясына әрі 

асырауға міндетті адамдарға (қаражат) жұмсайды. Аллаһ Тағала былай деп 

айтқанындай: «Олар мал сарып қылғанда, ысырап та қылмай, сараңдық та 

істемей, осы орталықта тұрады» («әл-Фурқан» сүресі, 67-аят). Қаражат 

жұмсаудың осы түрі ең жақсы садақа әрі ең жақсы шығындану болып табылады”. Қз.: 

«Шарх Сахих әл-Бухари» 3/408. 

 Осы жерде баланың өзінің жеке дүниесі, ол дүние оның қолына қалай түссе де: 

оған оны сыйлады ма, әлде басқа жолмен бе – оған анасынан гөрі әкесінің хақысы 

көбірек екенін айтып өту қажет. Жәбир (Аллаһ оған разы болсын) жеткізген әйгілі 

хадис осыған дәлел болады: “Бірде Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) бір адам келді де: «Уа, Аллаһтың Елшісі, менің дүние мүлкім мен балам бар, ал 

менің әкем менің дүниемді жаратып жібергісі келеді!», - деп айтады. Бұған Пайғамбар 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Сен және сенің дүниең әкеңе 

тиесілісіңдер!», - деп жауап береді”. Ахмад 2/179, Абу Дауд 3530, Ибн Мәжаһ 2291. 

Хадистің сахихтығын (сенімділігін) имам Ибн әл-Қаттан, Ибн әл-Муләкқин, әл-

Бусыри және әл-Әлбани растаған. 

Алайда деседе ғалымдар әкенің баласының дүние мүлкіне деген хақысын 

шектеген, ал ол (шектеулер) – ол сол дүниеге қажеттілігі қысса алуы, әрі бұл 

ұлына зиян болып қайрылмауы керек, бұл туралы имам әл-Хаттаби және имам 

Ибн Қудама түсіндіріп айтқандарындай. Қз.: «Мә’алим әс-Сунан» 3/165, «әл-

Муғни» 5/178. 

Шейх Ибн Усәймин былай деді: «Жаңа туылған нәрестелерге берілетін 

сыйлықтар олардың өздерінің жеке мүлкі болып табылады. Анасы болса әкесі тұрғанда 

балаға басшылыққа ие емесі. Осы себепті әкесінің рұқсатынсыз, ол балаға берілген 

сыйлықтарын өз еркінше басқаруына рұқсат етілмейді, ал ол рұқсат етсе, онда 

дәнеңесі жоқ. Бала ұл болса да, қыз болса да, оның дүниесі анасына емес, әкесіне тиесілі». 

Қз.: «Фатауа Ибн ‘Усаймин» 25/211. 

Және отбасының әкесі тыйым салынған нәрсемен қаражат тауып, өз жанұясын 

хараммен асырамасын! Себебі Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) былай деді емес пе: «Тыйым салынған нәрсемен қоректенген кез-келген 

дене Отқа көбірек лайықты болады!» Абу Ну’айм 1/31, әл-Бәйһақи 5760. Хадис 

сахих (сенімді). Қз.: «Сахих әл-жәми’» 4519. 

 

Балалар арасында әделіттілік танытудың маңыздылығы туралы 

Аллаһ Тағаланың шариғаты ата-анаға балалар арасында олардың біріне 

екіншісінің алдында көбірек көңіл бөлумен, бөлек сыйлықпен т.с.с. нәрселермен 

бөліп ерекшелемей, қатаң түрде әділеттілік танытуды үкім етеді. 
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Әнас (Аллаһ оған разы болсын) былай дейтін: “Бірде бір адам Пайғамбармен 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бірге отырған кезінде, оған ұлы келеді де, ол 

оны алып, сүйіп, өз орнына отырғызады. Ал оның қызы келгенде, ол оны алады да, қасына 

(сүйместен) отырғызады. Сонда Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

оған: «Сен олардың арасында әділеттілік танытпадың!», - дейді”. Әл-Бәйһақи 

«Шу’аб әл-иман» 12/526. Хадис хасан (жақсы). Қз.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 2994. 

Ибраһим ән-Наха’и былай дейтін: «Олар (сахабалар) балалардың арасында тіпті 

қанша рет сүйгендерінде де теңдік танытуды жақсы көретін». Ибн әл-Мубәрак «әл-

Бирр уәс-сылә» 154, Ибн Аби ад-Дунья “әл-‘Ияль” 37. 

Оған қоса, мұсылмандардың салиқалы алғашқы ұрпақтары бұл мәселеге қатаң 

қарағандары соншалық – балалардың арасында әділетсіздік жасауды Аллаһтың 

шариғатынан тыс үкім шығару мәселесіне жатқызатын. Тауустан бір баланы басқа 

баладан артық көру туралы сұрағанда, ол мына аятты оқып берген: «Олар 

жәһилиет дәуірінің үкімін іздейді ме?!» («әл-Мәида» сүресі, 50-аят). Са’ид ибн 

Мансур 505, Ибн Аби Шейба 11/220. 

Осы мәселедегі негізгі дәлел ән-Ну’ман ибн Бәширден (Аллаһ оған разы 

болсын) жеткізілетін көпке белгігі хадис болып табылады. Ол өзінің әкесі оған құл 

сыйға тартпақшы болғанда, анасы Амра бинт Рауаха қарсы болып, күйеуі 

Пайғамбардан (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) осы сыйлықты 

куәландырмайынша, мұнымен келіспейтінін айтқан. Сонда оның әкесі оны Аллаһ 

Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) ертіп келеді де: «Мен осы 

балама өзіме тиесілі болған құлды сыйладым», - дейді. Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын): «Уа, Бәшир, ал сенің одан басқа балаларың бар ма?», - 

деп сұрайды. Ол: «Иә», - деп жауап береді. Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын): «Сен әр балаңа осындай сыйлық тарттың ба?», - деп 

сұрайды. Ол: «Жоқ», - деп жауап береді. Сонда Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын): «Олай болса менен осыған куә болуымды сұрама, 

себебі, ақиқатында, мен әділетсіздікке куә болмаймын! Сені балаларыңның 

саған бірдей құрметпен қарағаны қуантар ма еді?», - дейді. Ол: «Әрине», - деп 

жауап берді. Сонда Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 

«Аллаһтан қорқыңдар әрі өздеріңнің балаларыңа бірдей әділетті болыңдар! Бұл 

сыйлықты(12) қайтарып ал да, бұдан былай олай жасама», - деді. Сосын ән-

                                                 
(12) Бұл хадисте сыйлықты кері қайтаруға болмайтын басқа адамдардан айрықша, ата-

ана өзінің баласына берген сыйлығын кері қайтаруға хақысы бар екеніне нұсқайды, себебі 

Аллаһ Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деді: «Өзінің сыйлаған 

нәрсесін кері қайтарып алатын адам өзінің құсығына қайта оралып, оны жеген ит 

тәрізді» Әл-Бухари 2589, 2621, Муслим 1622. 
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Ну’ман былай деді: «Одан кейін менің әкем үйге оралды да, бұл сыйлығын кері 

қайтарып алды». Әл-Бухари 2586, 2687, Муслим 1623, ән-Нәсаи 3681. 

Сондай-ақ ғалымдар балаларды бірінен басқасын артық көрудің тыйым 

салынуына дәлел ретінде артық көру балалардың арасында, сондай-ақ олар мен 

ата-анасы  арасындағы өшпенділік пен жеккөрушіліктің себебі болатынын 

қолданған, осы себепті мұндай нәрсе тыйым салынған. Әкелері пайғамбар екеніне 

қарамастан, Юсуф пайғамбардың (оған Аллаһтың сәлемі болсын) бауырлары 

қалай айла-тәсілдер құрғанын мысал ретінде келтіруге болады! Аллаһ Тағала 

олардың оқиғасын былай деп келтіреді: “Сол уақытта туыстары:  «Біз - тұтас бір 

топ болсақ та, Юсуф және бауыры әкемізге бізден жақсырақ көрінеді. Дау 

жоқ, әкеміз ашық адасуда», - деді. Олардан бір айтушы: «Юсуфты өлтіріңдер 

немесе бір жерге апарып тастаңдар. Сондаәкелеріңнің жүзі толығымен 

сендерге  бұрылады. Ал сосын сендер салиқалы бір топ боласыңдар», - деді” 

(«Юсуф» сүресі, 8-9 аят). 

Және балалардың бірі ата-анасының басқа баласына деген зор махаббат пен 

қамқорлық көрсететінін көріп, басқа балаға қатысты қызғаныштығы себебінен 

отбасыларда қаншама өкінішті оқиғалар болды десеңізші. Аллаһ Тағала бізді  

мұндайдан сақтасын әрі бізді салиқалы ата-ана етсін! 

Ибн әл-Қайим былай деді: “Тіпті егероған қарама-қайшы келердей басқа бір мәтін 

жоқ, бір мағыналы әрі айқын (осы) хадис жетпегеннің өзінде де, қияс, Шариғат негіздері 

және «пайдаға қол жеткізу мен зиянды кетіруге» қатысты ережелер бәрібір бұның (яғни 

бір баланы басқасынан артық көрудің) тыйым салынғанына нұсқайтын еді”. Қз.: 

«Иғаса әл-ләхфан» 1/540. 

Осылайша, бір балаларды басқаларының алдында артық көруге болмайды, 

ұлды қыздың алдында, немесе керісінше, бұл махаббатын ашық көрсету, балаға 

көңіл бөлу, сыйлық т.с.с. нәрселерде болса да. 

Алайда осы мәселемен байланысты кейбір үкімдерді ескеру қажет. Біріншіден, 

сыйлық (беру) мен балалардың әрқайсысына қажеттілігіне қарай шығынданудағы 

балаларды қамтамасыз етудің айырмашылығы бар. Екіншіден, сыйлыққа қатысты 

қыздар ұлдарға берілетін сыйлықтың жартысын алады. Аллаһ Тағала былай деп 

айтты: «Сонда бір ерге екі әйелдің сыбағасындай тиеді» («ән-Ниса» сүресі, 176-

аят). 

Шейх Ибн Баздан былай деп сұрайды: «Балалардың арасында ата-анасына деген 

құрметпен қарым-қатынас жасауымен басқаларынан асып түсетіндері болады, соның 

себебінен ата-аналар мұндай баланы қандай да бір сыйлықпен ерекшелеп жатады. Егер 

                                                                                                                                                             

Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) осы сияқты әрекеттердің 

жиіркенішті екендігін басып айту үшін, осындай сөздерді қолданған. 
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ата-ана баланы дәл өздеріне деген жақсы қатынасымен асып түсетіні үшін сыйлықпен 

ерекшелейтін болса, бұл әділетті болып табылады ма?» 

Шейх Ибн Баз былай жауап берді: “Кейбір балалар басқаларынан гөрі жақсырақ 

болатынына күмән жоқ, әрі мұндай жағдайлар белгілі. Алайда ата-ана мұндай баланы 

өздеріне деген жақсы қарым-қатынасы үшін ерекшелемеуі керек. Керісінше, оған 

Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Аллаһтан қорқыңдар, әрі 

өз балаларыңа бірдей әділ болыңдар», - деген сөздерінен шыға келе, балалар арасында 

әділеттілік танытуы міндетті болып табылады. Сондықтан осының себебінен бір 

балаларды басқаларынан артық көруге болмайды. Балалардың арасында әділетті болу 

міндетті, олар ата-анаға қүрметпен қарауларына, Аллаһқа және Оның Елшісіне (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бойсұнуында бекем болулары үшін, барлығына 

насихат айту міндетті болып табылады. Бірақ осы орайда әлдебіреуіне сыйлық беріп 

ерекше қарамау, әрі әлдебіреуіне басқасынан гөрі көбірек мұра қалдырмау керек. 

Шариғат мұра мәселесінде әйелге еркекке тиесілі берілетін дүниенің жартысы 

тиетінін бөлгеніне сай, сыйлық және мұра мәселесінде барлық балалар тең құқықты 

болып табылады. Әрі егер әкесі ұлдарына мың берсе, қызына бес жүз береді. Ал егерде 

балалар түсінетін болса, әрі өздері: «Біздің бауырымызға соншама бер», - деп айтса, әрі 

бұған мүлде қарсы болмаса, және олардың разылығы жасанды емес, айқын болса онда 

мұндай жағдайда еш дәнеңе жоқ”. Қз.: «Фатауа Ибн Баз», 9/235. 

Шейх Ибн Усәймин былай дейді: “Ұл балаға қыз баладан гөрі екі есе көп тиесілі 

екендігімен ұл баланың қыз баладан артықшылығы бар жағдайдан басқа, адам 

балалардың бірін басқаларынан артық көруіне рұқсат етілмейді. Ал Аллаһ Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деген: «Аллаһтан қорқыңдар, әрі өз 

балаларыңа бірдей әділ болыңдар!». Егер адам балаларының біріне жүз дирхам берген 

болса, онда ол бес жүзден беруі тиіс қыздарын санамағанда, басқа ұлдарына да солай жүз 

дирхамнан беруі керек, керісінше жағдайда, ол бірінші ұлына берген нәрсесін кері 

қайтарып алуы қажет. Бұл міндетті емес қамтамасыз етуге қатысты. Ал енді 

міндетті қамтамасыз етуге келер болсақ, ол әрқайсысына қанша қажет, сонша беруі 

керек. Егер ұлдарының бірі үйленуге зәру болса, әрі әкесі оны үйлендіріп, қалың малын 

төлесе - себебі ұлы төлеуге шамасы жоқ болса - онда мұндай жағдайда әкесі осы үйленуге 

мұқтаж болған, қалың малын төлеген балаға қанша берсе, соншасын өзге балаларына 

беруге міндетті емес. Ал ұлды үйлендіру – асырауға жатады”. Қз.: “Фатауа Ислямия” 

3/30. 

Сондай-ақ Ибн Усәймин былай деді: «Егер ұлдардың бірі үйленуге мұқтаж болса, 

әкесі оны үйлендіреді, әрі солай бола тұра ол бірінші ұлының үйленуіне қанша ақша 

жұмсаса,  басқа ұлдарына да сонша ақша жұмсауға міндетті емес. Немесе қыздардың 

бірі ауырып қалса, әрі ол оның емделуі мен дәрі-дәрмегіне шығынданған болса, ол басқа 

балаларына да сонша жұмсауға міндетті емес. Егер балаларды асырау жайлы емес, 
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сыйлықтар туралы сөз болса, онда ол қыз балаға ер балаға бергенінің жартысындайды 

береді, себебі Аллаһ Тағала орнатқан үлестіруден асқан әділетті үлестіру жоқ!» Қз.: 

«Лиқаат Баб әл-мафтух» 13/17. 

 

Аллаһқа салиқалы ұрпақ (беруі) туралы әрі салиқалы емес балалардан 

сақтауы туралы дұғамен жалбарыну 

 

Балалардың тәрбиесіне қажетті себептерді алып қолданумен қатар, сондай-ақ 

Аллаһ Тағалаға осы маңызды іске Өзі көмек әрі қолдау көрсетуін сұрап дұға ету 

қажет! 

 

Құран Кәрімнен дұғалар: 

«Раббым! Өзіме және әке-шешеме берген нығметтерің үшін Саған 

шүкірлік етуімді, Өзің разы болатын түзу ғамал істеуімді маған нәсіп ете 

көр! Менің ұрпақтарымды да түзелт. Шын мәнінде, мен тәубе қылдым. 

Әрине, мен бойсұнушыларданмын» («әл-Ахқаф сүресі», 15-аят). 

َِّأع َمَلَِّصاِِلا َِّرب َِّوَعَلىَِّواِلَديََِّّوَأن  َتَِّعَليَّ ُكَرِّنِع َمَتَكِّالَِِّتِّأَن  َعم  َِّأش  ِّأَو زِع ِِنَِّأن  ُِ  تَ ر َضاهُُِِّّّ

ِلِميِّ ِِّمَنِّال ُمس  ِّتُ ب ُتِِّإلَي َكَِّوِإن  ِِّلِِّفُِّذر يَِِّتِِّإن   َوَأص ِلح 

- Ибраһим пайғамбардың (оған Аллаһтың сәлемі болсын) дұғасы: «Раббымыз, 

екеумізді де өзіңе бойсұнушы қыл, ұрпақтарымыздан да Өзіңе бойсұнушы 

бір үммет қыла көр!» («әл-Бақара» сүресі, 128-аят). 

ِلَمة ِّلَّكِّ َِّلَكَِّوِمنُِّذر يَِّتَناِّأُمَّة ِّمُّس  ِ ِلَمي  َعل َناُِّمس   َرب ََّناَِّواج 
- Сондай-ақ Ибраһим пайғамбардың (оған Аллаһтың сәлемі болсын) 

дұғаларынан: «Раббым! Мені әрі ұрапқтарымды намазды толық орындаушы 

қыл! Раббымыз! Тілегімді қабыл айла!» («Ибраһим» сүресі, 40-аят). 

َعل ِِنُِّمِقيَمِّالصَّاَلِةَِّوِمنُِّذر يَِِّتَِّرب ََّناَِّوتَ َقبَّل ُِّدَعاء ِّاج   َرب 

- Зәкария пайғамбардың (оған Аллаһтың сәлемі болсын) дұғасы: «Раббым! 

Маған қасыңнан игі ұрпақ бер. Шәксіз Сен дұғаны Естушісің» («Әли Имран» 

сүресі, 38-аят). 

َعاءِِّ يُعِّالدُّ َِّلُدن َكُِّذر يَّة ِّطَي َبة ِِّإنََّكَِّسَِ ِِّلِِّمن  َِّهب   َرب 

Ибн Кәсир «игі ұрпақ» сөздері туралы былай деді: «Яғни маған салиқалы ұрпақ 

сыйлай көр». Қз.: «Тафсир Ибн Касир» 3/54. 

 

Сүннеттен келген дұғалар: 
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- Абу Хурайра (Аллаһ оған разы болсын) былай дейтін: “Пайғамбардың (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) дұғасының қатарынан: «Я, Аллаһ, 

ақиқатында, мен Өзіңе жаман көршіден; уақытынан ерте шашымды 

ағартатын әйелден; менің үстімнен қожайын болатын баладан; мен үшін 

азапқа айналатын дүние-мүліктен; көзі мені көріп, жүрегі мені аңдып тұратын, 

жақсы жақтарымды көрсе - жасыратын, ал жаман жақтарымды көрсе - жайып 

салатын достан сиынамын»”. Әт-Табарани «әд-Ду’а» 3/1425. Хадис сахих 

(сенімді). Қз.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 3137. 

ِشيِب،ِّقَ ب لَُِِّّتَشي ُبِِنَِِّّزو جَِِّّوِمن ِِّّالسُّوِء،َِّجارِِِِّّمن ِِِّّبكِِّّأُّعوذُِِّّإن ِِّّاللَُّهمَِّّ
َ
َِّربّا ،َِّعليََِِّّّيُكونَِِّّوَلدٍَِِّّوِمن ِِّّامل

ُنهَُِِّّماِكرٍَِِّّخِلي لَِِّّوِمن َِِّّعَذابَا ،َِّعَليََِِّّّيُكونَِِّّمالَِِّّوِمن ِّ َِّدفَ نَ َها،َِّحَسَنة ِِّّرََأىِِّإن ِِّّيَ ر َعاِن؛َِّوقَ ل ُبهُِِّّتَ رَاِن،َِّعي  
 أََذاَعَهاَِّسي َئة ِِّّرََأىَِّوِإَذا

/Аллаһумма инни а‘узубикә мин жәри ссу-и, уә мин заужин тушайибуни 

қабләл-машииб, уә мин уәладин якуну ‘аләйя раббан, уә мин малин якуну ‘аләйя 

‘азабан, уә мин халилин макирин ‘айнуху тарании уә қальбуху йар‘ани, ин ра-а 

хасанатан дафанаха, уә иза ра-а сайиатан аза‘аха/ 

Жибрил (аләйһиссәлам) Аллаһ Елшісінен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) басқа нәрселердің қатарында Қиямет Сағатының жақындау белгісі туралы 

сұраған белгілі хадисте ол оған: «Қиямет Сағатының белгісі күң өзіне ханымын 

(немесе қожайынын) туады, әрі сен аш-жалаңаш, жалаңаяқ қойшылардың өз 

үйлерінің биіктігі жағынан бір-бірінен озып түсуге тырысатынын көресің», - 

деп жауап бергені хабарланады. Муслим 8.  

Хафиз Ибн Хәжар «Күң өзіне ханымын (немесе қожайынын) туады» сөздеріне 

қатысты имамдардың әртүрлі пікірлерін айта келе, былай деді: «Ол (сөздердің) 

мағынасы балаларының ата-анасына бойсұнбауы жиіленіп кететінінде, әрі қожайын 

өзінің күңіне қарағанындай, бала өзін анасымен солай ұстайтын болады, оны ұрсу, ұру 

және пайдалану арқылы қорлап, кемсітеді». Қз.: «Фәтхул-Бәри» 1/122. 

Аллаһ Тағала бізді ондай балалардан сақтасын! 

 

Қорытынды 

 

Осыменен біздің мақаламыз соңына жақындады. Әрі біз Аллаһ Тағаладан осы 

еңбектегі айтылған нәрселердің жүзеге асуын жеңілдетуін сұраймыз. Біз 

Пайғамбарымыз Мухаммадтың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

үмметін арттыруымызды, балалардың дүниеге келуімен байланысты көркем 

рәсімдерді орындауымызды, және балаларымызды дұрыс тәрбиелеуімізді, бұл 
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үммет саны жай көп қана емес, бірақ ең бірінші кезекте салиқалы болуын 

сұраймыз!  

Біз мынаны білуіміз қажет: салиқалы бала тәрбиелеп өсірудің ең үлкен 

артықшылықтары мен игі жемістерінің бірі ол бала ата-ананың Исламдағы ұлы 

орнын басқалардан гөрі жақсы ұғынатынын қамтиды, әрі Аллаһ Тағаланың 

өсиетіне ілесе отырып, оларға жақсылық көрсететінін де қамтиды. Ол былай деді: 

“Раббың Өзіне ғана ғибадат етулеріңді, әке-шешеге жақсылық қылуларыңды 

әмір етті. Ал егер ол екеуінің бірі немесе екеуі де жандарыңда кәрілікке 

жетсе: «Туһ» - деме (кейіс білдірме). Сондай-ақ ол екеуін зекіме де, ол екеуіне 

сыпайы сөз сөйле. Ол екеуіне кішірейіп мәрхамет құшағын жай да: «Раббым! 

Ол екеуі мені кішкентай кезімде тәрбиелегендей Сен де оларды мәрхаметіңе 

бөлей көр!», - де” («әл-Исра» сүресі, 23-24 аяттар). 

Салиқалы отбасының ең ұлы игіліктерінің қатарында Аллаһ Тағала оларды 

Ақыретте бірге қосатыны, ол туралы Ол былай деді: «Сондай иман 

келтіргендер, олардың ұрпақтары да иман келтіріп, өздеріне ілескен болса, 

оларды сол ұрпақтарына қосамыз. Сондай-ақ олардың амалдарынан еш 

нәрсе кемітпейміз» («әт-Тур» сүресі, 21-аят). 

Ибн ‘Аббас (Аллаһ оған разы болсын) Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) былай деп айтқанын жеткізген: «Ақиқатында, Аллаһ 

мүминнің ұрпақтарының дәрежесін (сол мүминнің) Жәнаттағы дәрежесіне 

дейін көтереді, тіпті олар одан аз ізгі амалдар істеген болса да, бұл оның 

олардан көзайымын табуы үшін». Сосын ол келесі аятты оқыды: «Сондай иман 

келтіргендер, олардың ұрпақтары да иман келтіріп, өздеріне ілескен болса, 

оларды сол ұрпақтарына қосамыз. Сондай-ақ олардың ғамалдарынан еш 

нәрсе кемітпейміз. Әркім істегенінің бодауында ұсталады» («әт-Тур» сүресі, 

21-аят). Әл-Баззар 3/70, әт-Тахауи «Шарх мушкил әл-асар» 2/14, әл-Журжани «әл-

Амали» 141. Хадис сахих (сенімді). Қз.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 2490. 

Әрі Аллаһ Тағаладан бізді салиқалылардан етуін тілейміз, Ол олар туралы 

былай деді: “Олар: «Раббымыз! Бізге жұбайларымыздан, ұрпақтарымыздан 

көзайымдық бер. Сондай-ақ бізді тақуалардың алды қыл!», - дейді” («әл-

Фурқан» сүресі, 74-аят). 

Ибн Аббас осы аяттың тәпсірінде былай деген: “Аллаһқа бойсұнатын адамдар 

туралы сөз болып отыр, соның себептен бұл осы дүниеде де, Ақыретте де көз рахаты 

болмақ. Ал «сондай-ақ бізді тақуалардың алды қыл» сөздері мынаны білдіреді: бізді 

(адамдар) еліктейтін Тура жолдың имамдары ет, әрі бізді адасушылықтың имамдары 

(жетекшілері) етпе, себебі Аллаһ бақытқа кенелген адамдарға қатысты: «Оларды 

әміріміз бойынша, тура жол көрсететін басшы қылып, оларға жақсылық 

істеуді, намазды орындауды, зекет беруді уахи қылдық. Олар бізге 
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құлшылық қылушы еді», - деп айтты емес пе («әл-Әнбия» сүресі, 73-аят)! Ал 

бақытсыздыққа ұшыраған адамдар туралы Аллаһ: «Оларды тозаққа шақыратын 

басшылар еттік. Сондай-ақ олар Қиямет Күні жәрдем көрмейді», - деді («әл-

Қасас» сүресі, 41-аят)”. Ибн Жәрир әт-Табари «әт-Тафсир» 17/530, Ибн Аби Хатим 

«әт-Тафсирде» 8/2742. Осы аят туралы әл-Хасан әл-Басриден: «Осы дүниедегі көз 

рахаты туралы сөз болуда ма, әлде ақырет дүниеде ме?», - деп сұрайды. Ол: 

«Аллаһпен ант етемін, осы дүние туралы сөз болуда!», - дейді. Одан: «Ал бұл неден 

көрініс табады?», - деп сұрайды. Ол: «(Бұл) көз рахаты мұсылман өзінің әйелінен, 

өзінің балаларынан, өзінің бауырынан, өзінің досынан Аллаһқа бойсұнушылықты 

көретінін қамтиды. Және Аллаһпен ант етемін, мұсылман үшін өзінің ата-анасын, 

немесе баласын, немесе досын, немесе бауырын Аллаһқа бойсұнушы етіп көруден артық 

ештеңе жоқ». Ибн Жәрир әт-Табари «әт-Тафсир» 17/530, әд-Бәйһақи «Шу’аб әл-

иман» 8301. 

Әрі соңында әлемдердің Раббысы – Аллаһ Тағаладан бізді ықыласты 

мұсылмандардан етуін, бізді, балаларымызды әрі ұрпақтарымызды түзу етуін, әрі 

бізге балаларымыздың Құран мен Сүннетке сай тәрбиелеуімізде көмек пен қолдау 

көрсетуін, ал Ақыретте бізді Жәннат мекенінде бірге қосуын сұраймыз! 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

 

1. «Әл-Бирр уәс-сылә» ‘АбдуЛлаһ ибн әл-Мубәрак. 

2. «Әл-Адаб әл-муфрад» Абу ‘АбдуЛлаһ Мухаммад ибн Исма’ил әл-Бухари. 

3. «Китаб әл-‘Иәл» Ибн Аби әд-Дуния. 

4. «Әл-Жами’ ли-Шу’аб әл-иман» Абу Бакр Ахмад әл-Бәйһақи. 

5. «Фатхул-Бари шарх Сахих әл-Бухари» Ибн Рәжаб әл-Ханбали. 

6. «Фатхул-Бари би шарх Сахих ал-Бухари» Ибн Хәжар әл-‘Асқаләни. 

7. «‘Аунул-Мә’буд шарх Сунан Аби Дауд» Шамсул-Хақ ‘Азым Абади. 

8. «Тухфатул-әхуази би шарх Жәми’ әт-Тирмизи» Мухаммад әл-

Мубәракфури. 

9. «Шарх Сунан ән-Нәсаи» Мухаммад ибн Адам әл-Асьюби. 

10. «Фәйдул-Қадир шарх әл-Жәми’ әс-сағир» ‘Абду-р-Рауф әл-Мунауи. 

11. «Шарху-с-Сунна» әл-Хусайн әл-Бағауи. 

12. «Тухфатул-маудуд би әхкамил-маулюд» Ибн Қайим әл-Жәузия. 

13. «Задул-мә’ад фи хадьи хайрил-‘ибад» Ибн Қайим әл-Жаузия. 

14. «Әл-Адаб әш-шар’ия» ‘АбдуЛлаһ ибн Муфлих әл-Мақдиси. 

15. «Нейлул-әутар мин асрар Мунтақа әл-ахбар» Мухаммад әш-Шәукани. 

16. «Субулус-Саләм шарх Булюғ әл-марам» Ибн Амир әс-Сан’ани. 
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17. «Хусн әл-усуа бима сабата мина-Ллаһи уә расулихи фин-нисуа» Сыддық 

Хасан Хан. 

18. «Силсиләтул-ахадиси-ссахиха» Мухаммад Насыруддин әл-Әлбани. 

19. «Сахих әт-тарғиб уәт-тархиб» Мухаммад Насыруддин әл-Әлбани. 

20. «Сахих әл-жәми’ әс-сағир» Мухаммад Насыруддин әл-Әлбани. 

21. «Тасмиәтул-маулуд адаб уә әхкам» Бакр Абу Зәйд. 

22. «ән-Нәсал ахамиәтуху уә муқауиматух» Уәлид ибн әс-Сайф Наср. 

23. «әл-Муфәссал фи әхкам әл-‘акыка» Хисамуддин ‘Афана. 

24. «40 суалән фи әхкам әл-маулуд» Мухаммад ‘Али Фаркус. 

25. «Тәрбиәтул-ауләд уә усасу тахилихим» Мухаммад ‘Али Фаркус. 

26. «Тәрбиәтул-ауләд фи дауъ әл-Китаб уәс-Сунна» Са’ид ибн Уәхф әл-

Қахтани. 

27. «Тәрбиәтул-ауләд фи дауъ әл-Китаб уәс-Сунна» ‘Абду-с-Сәлам әс-

Суләйман. 

28. «Хукук әл-ауләд» Мухаммад ибн ‘Умар Базмул. 

 


