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Шейх Салих әл-Фаузанның кіріспе сөзі 

 

Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен  

 

Әлемдердің Раббысы – Аллаһқа мадақ, бізге тура жолды мұра етіп: 

«Ақиқатында, мен сендерге екі нәрсені қалдырдым, әрі соларды ұстанып 

сендер ешқашан тура жолдан таймайсыңдар! Аллаһтың Кітабын және 

Оның Елшісінің Сүннетін», - деп айтқан пайғамбарымыз Мухаммадқа 

Аллаһтың сәлемі мен игілігі болсын.1 

Осында айтылған нәрсе сахабалар мен табиғиндерден болған ардақты 

әуелгі ұрпақтар (сәләфтар) ұстанған Мухаммадтың үмметінің әдіснамасына 

(манһажына) ілесумен, сондай-ақ осы жолға қайшы келетін түрлі пікірлерге, 

идеяларға, партияшылдыққа және түрлі жамағаттарға жататын нәрселерді 

тәрк етумен (тастаумен) іске асады.  

Аллаһ Тағала:  
ابِقُونََ َوََََوالسَّ ََعْنُه ََوَرُضوا ََعْنُهْم ُ

َبِإِْحَساٍنََرِضَيََّللاَّ َبُعوُهْم َاتَّ ََوالَِّذيَن ََواألْنَصاِر َاْلُمَهاِجِريَن َِمَن لُوَن َلَُهْمَاألوَّ َأََع ََّّ
اٍتََتْجِريََتْحَتَهاَاألْنَهاُرََخال َِِّيَنَفِيَهاََأََب ًَّاََذلَِكَاْلَفْوُزَاْلَعِظيُمَ َ(٠١١)َجنَّ

 

«Муһажир, ансарлардың алғашқы иман келтіргендерінен және 

жақсылықта оларға ергендерден Аллаһ разы болды» («әт-Тәуба» сүресі, 

100-аят), - деп айтқанындай, бұл тек ардақты сәләфтардың ұстанған жолын 

танумен әрі осыған білімнің негізінде ілесумен жүзеге аспақ. 

      Мен шейх, доктор Салих ибн Са’д әс-Суһәймидің өзіне осы манһажды 

тануға және оған бекем түрде ілесуге, айтыс-керісті тастап, одан алыс болуға 

деген ынталандыруды қамтыған (осы) жолдауын оқып шықтым. Аллаһ оған 

игілігімен қайырсын және ол жазған әрі түсіндіріп берген өзінің «Түсінік 

иелеріне бөлініп-жіктелуді емдеудің әрі ардақты алдыңғы ұрпақтардың 

(сәләфтардың) манһажында бірігудің әдістеріне нұсқау»  деп атаған жолдауы 

арқылы пайда келтірсін. 

Пайғамбарымыз Мухаммадқа, оның отбасы мүшелеріне және 

сахабаларына  Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын. 

 

Мұны жазған: Салих ибн Фаузан әл-Фаузан  

«Ірі ғалымдар Комитетінің» мүшесі.  

14/7/1436 һ.ж. 

 

                                                            
1 Бұл хадисті әл-Хаким 1/93, әл-Байһақи 10/114, Ибн Наср 21 және басқалар келтіреді. Әрі ол сенімді 

(сахих) болып табылады. Қз.: «Сахих әл-жәми’» 2937, “Хидаяту-ррууа” 1/140-141. 
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Шейх Салих әс-Суһәймидің2 мақаласы 

 

Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен 

 

Жалғыз Аллаһқа ғана мадақ, Пайғамбарымыз Мухаммадқа, оның 

отбасына және сахабаларына Аллаһтың сәлемі мен игілігі болсын. 

Ал содан соң: 

Біздің құрметті шейхымыз, көрнекті ғалым Абдул-Мухсин ибн Хамд әл-

Аббад әл-Бадр сәләфилерді табыстырып-жарастыру мақсатында әрі білім 

иелерінен қателікке жол берген кісіге қатысты ғалымдардың тиісті болған 

ұстанымын түсіндіру мақсатында кітап жазған болатын. Бұл кітапты ол: «Уа, 

Сүннет иелері, Сүннет иелеріне жұмсақ болыңдар» деп атады. Бауырлары 

мен балаларына   олар келісімде болуын, ортақ сөзге келуді, әрі өздерінің 

бауырларына қатысты шешім шығаруға асықпауды насихат етті. Кейінірек, 

бірнеше жыл өткен соң, ол тағы да бір жолдау шығарып, оны: «Тағы да бір 

рет: уа, Сүннет иелері, Сүннет иелеріне жұмсақ болыңдар» деп атаған 

болатын.  

Сондай-ақ (дінге) шақырушылардың қатарынан болған біздің танымал 

бауырымыз шейх Бадр ибн Али ибн Тами әл-Утейби де «Сәләфияға 

жанашырлық танытыңдар! Расында, сендердің араларыңда (одан) бет 

бұрғызатындар бар!» атты жолдамасын жарыққа шығарды. 

Мен де өзімнің осы шағын жолдауымда: «Сүннет иелеріне жұмсақ 

болыңдар, уа, Сүннет иелері!» - деп айтамын, әрі тағы да қайталап:  

«Сәләфияға жанашырлық танытыңдар», - деймін. Аллаһ оны дайындағанды 

да, оны оқығанды да, білім талап етушілерді де, әрі барша мұсылмандарды 

рахым етеді деп үміттенем! 

                                                            
2 Шейх Салих ибн Са’д әс-Суһәйми – біздің заманымыздың көрнекті ғалымы, шариғат ғылымдарының 

докторы, һижраның 1366 жылы Мәдина қаласында дүниеге келген. Ол Пайғамбар Мешітінің оқытушысы, 

Ислам істері министрлігінің Мәдина қаласындағы бөліміндегі дін насихаттаушыларының  ұстазы, сондай-ақ 

Ислам Университеті оқытушылары құрамының бұрынғы мүшесі.     

Бұл шейхты шейх Абдул-Азиз ибн Баз, шейх Салих әл-Фаузан және басқа да ғалымдар мақтап, Мәдина 

қаласының ғалымдарының қатарында атаған. Ал шейх Зейд әл-Мадхали оны біздің заманымызда «жәрх уа 

тә’дил» туын көтеріп жүрген ғалымдардың қатарында атап айтқан. Қз.: «әл-Әжуиба әл-асария ‘алә әл-масаил әл-

манһажия» 60. 

Шейх Салих әс-Суһәйми өзінің көптеген сабақтарымен және имам әл-Барбахаридің «Шарху-с-Сунна»;  

имам әс-Сабунидің «‘Ақида әс-сәләф»;  сондай-ақ «әл-Уасытыйя»; «Рияд әс-салихин»; «әт-Тадмурийя»; 

«Ма’ариж әл-қабул» сынды танымал еңбектерді және атақты имамдар мен әһлу-Сунна ғалымдарының 

маңызды еңбектерін оқытқанымен танымал. 

Аллаһ шейх Салих әс-Суһәймиді есендікте сақтасын әрі кез-келген жамандықтардан сәлемет етсін! 
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Сөзімді бастаудан бұрын өзіме де, жалпы Сүннетті ұстанушылардың 

(әһлу-Сунна) қатарынан болған бауырларыма да,  нақты білім талап етуші 

сәләфилерге де келесі мәтіндерді ескерткім келеді: 

Қасиетті әрі Пәк Аллаһ былай дейді:  

 
َقََ َُكوُنوا َآَمُنوا َالَِّذيَن َها ََأَيُّ ََأَْقَرُبََيا َُهَو َاْع َِّلُوا ََتْع َِّلُوا ََعَلىََأاَل ََقْوٍم ََشَنآُن ُكْم ََوالََيْجِرَمنَّ َبِاْلقِْسِط َُشَه ََّاَء ِ

َّلِِلَّ اِميَن وَّ
َََخِبيٌرَبَِماََتْعَملُوَنَ

ََّللاَّ ََإِنَّ
قُواََّللاَّ ْقَوىََواتَّ َ(٨)لِلتَّ

 

«Әй, мүминдер! Аллаһ үшін куәлікте туралық үстінде мықты 

тұрыңдар. Және бір елдің өшпенділігі сендерді әділетсіздікке 

тартпасын. Әділдік істеңдер. Сол тақуалыққа жақынырақ. Және 

Аллаһтан қорқыңдар. Күдіксіз, Аллаһ не істегендеріңнен толық 

хабардар» («әл-Мәида» сүресі, 8-аят). 

Ұлы Аллаһ сондай-ақ:  
ََفاْع َِّلُواَََوإَِذاَقُْلُتمَْ

 

«Егер сөйлесеңдер, әділ болыңдар», - деді («әл-Әнғам» сүресі, 152-аят). 

Аллаһ Тағала тағы да былай деді:  
ا َِّقِيَنَ َََوُكوُنواََمَعَالصَّ

قُواََّللاَّ َهاَالَِّذيَنَآَمُنواَاتَّ َ(٠٠١)َياََأَيُّ

 

«Әй, мүминдер! Аллаһтан қорқыңдар, және шыншылдармен бірге 

болыңдар» («әт-Тәуба» сүресі, 119-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ:  
َأُولَئَِكََكاَنََعْنُهََمْسُئوالَ ْمَعََواْلَبَصَرََواْلفَُؤا َََُّكلَُّ َالسَّ َ(٦٣)َوالََتْقُفََماَلَْيَسَلََكَبِِهَِعْلٌمَإِنَّ

 

«Білмеген нәрсеңе ілеспе. Расында, есту, көру және жүрек – олардың 

барлығы жауапқа тартылады», - деп айтты («әл-Исра» сүресі, 36-аят). 

Аллаһ Тағала тағы да былай деді: 
واَِكَراًماَ واَبِاللَّْغِوََمرُّ وَرََوإَِذاََمرُّ َ(٢٧)َوالَِّذيَنَالََيْشَه َُّوَنَالزُّ

 

 «Олар өтірік куәлік жасамайды, ал  бос (пайдасыз) нәрсенің 

жанынан өтсе,  маңғазданып (байсалдылықпен) өтеді» («әл-Фурқан» 

сүресі, 72-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деп айтты:  

 
َ ََس َِّي ًَّا ََقْوال ََوقُولُوا َ

ََّللاَّ قُوا َاتَّ َآَمُنوا َالَِّذيَن َها ََأَيُّ َُذنَُ(٢١)َيا َلَُكْم ََوَيْغفِْر ََأَْعَمالَُكْم َلَُكْم ََُيْصلِْح
ََّللاَّ َُيِطِع ََوَمْن وَبُكْم

 (٢٠)َوَرُسولَُهََفَق َََّْفاَزََفْوًزاََعِظيًماَ

 

«Әй, иман келтіргендер! Аллаһтан қорқыңдар да, дұрыс сөз 

сөйлеңдер. Аллаһ істеріңді оңалтып, күнәларыңды жарылқайды. 
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Сондай-ақ кім Аллаһқа және Оның Елшісіне бой ұсынса, сол ұлы 

табысқа қол жеткізіп қойды» («әл-Әхзаб» сүресі, 70-71 аяттар). 

Аллаһ Тағала тағы да былай деді:  

 
ُسواََوالََيْغَتبَْ َإِْثٌمََوالََتَجسَّ نِّ ََبْعَضَالظَّ َإِنَّ نِّ َهاَالَِّذيَنَآَمُنواَاْجَتنُِبواََكثِيًراَِمَنَالظَّ ََأَحََََياََأَيُّ  َُُّكْمََبْعُضُكْمََبْعًضاََأَُيِحبُّ

اٌبََرِحيٌمَ َََتوَّ
ََّللاَّ ََإِنَّ

قُواََّللاَّ َ(٠٧)َأَْنََيأُْكلََلَْحَمََأَِخيِهََمْيًتاََفَكِرْهُتُموهََُواتَّ

 

«Әй, иман келтіргендер! Жорамалдың көбінен сақтаныңдар. Өйткені 

жорамалдардың кейбірі күнә. Сыр тексермеңдер (біріңді бірің 

аңдымаңдар), біреуді-біреу ғайбаттамасын. Біреулерің өлген туысының 

етін жеуді жақсы көреді ме? Әрине, оны жек көресіңдер. Аллаһтан 

қорқыңдар! Расында, Аллаһ Тәубені Қабыл Етуші, ерекше Мейірімді» 

(«әл-Хужурат» сүресі, 12-аят). 

Ұлы Аллаһ тағы да былай дейді: 

 
َخََ ََولََق َّْ َاْلَوِري َِّ ََحْبِل َِمْن ََأَْقَرُبَإِلَْيِه ََوَنْحُن ََنْفُسُه َُتَوْسِوُسَِبِه ََما ََوَنْعلَُم َاإلْنَساَن ََيَتلَقَّىَاْلُمَتلَقَِّياِنََعِنَ(٠٣)لَْقَنا إِْذ

َماِلََقِعي ٌََّ َ(٠٨)َماََيْلفُِظَِمْنََقْوٍلَإاِلَلَ ََّْيِهََرقِيٌبََعِتي ٌََّ(٠٢)اْلَيِميِنََوَعِنَالشِّ

 

«Расында, Біз адамзатты жараттық әрі оған нәпсісінің не 

сыбырлайтынын білеміз. Өйткені Біз оған күре тамырынан да 

жақынбыз. Оның оңынан да, солынан да екі байқаушы (періштелер) 

отырады. Аузынан бір-ақ сөз шығарса болды, алдында аңдушы дайын» 

(«Қаф» сүресі, 16-18 аяттар). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деп айтты:  

 
َحالٍفََمِهيٍنَ اٍءَبَِنِميٍمَ(٠١)َوالَُتِطْعَُكلََّ اٍزََمشَّ اٍعَلِْلَخْيِرَُمْعَت ٍَََّأَثِيٍمَ(٠٠)َهمَّ َ(٠٧)َمنَّ

 

«Әрбір көп ант ішуші жексұрынға бой ұсынба, жамандағыш, өсек 

тасығышқа да, жақсылыққа тыйым салушы, шектен шығушы күнәхарға 

да» («әл-Қаләм» сүресі, 10-12 аяттар). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ:  
ُهَمَزٍةَلَُمَزٍةَ َ(٠)َوْيلٌَلُِكلَِّ

 

«Бүкіл қорлаушы, жәбіршіге нендей өкініш!» - деді («әл-Һумаза» 

сүресі, 1-аят). 

Ал Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Кім 

Аллаһқа және Ақырет Күнініне иман келтірген болса,  жақсы сөз сөйлесін, 

не үндемесін», - деп айтқан. Әл-Бухари 6018, Муслим 48. 
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Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сондай-ақ: 

«Кім маған өзінің екі жағының (тістерінің) арасындағысына және екі 

аяғының арасындағысына кепілдік берсе, мен оның Жәннатқа кіретініне 

кепілдік беремін», - деген. Әл-Бухари 6478. 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) тағы да 

былай деді: «Пенде Аллаһтың ашуын келтіретін бір сөз айтып, оған өзі 

көңіл де бұрмауы мүмкін, бірақ айтқан сөзінің себебінен ол Тозақта 

(төмен қарай) құлай береді!» Әл-Бухари 6478.  

Хадистің басқа бір нұсқасында: «Оның айтқан сөзінің себебінен Аллаһ 

Қиямет Күні оны қарсы алғанда оған Өзінің ашуын жазады», - деп 

айтылған. Қз.: «әс-Силсилә әс-Сахиха» 888. 

Сондай-ақ Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

Му’азға тілге нұсқап: «Мынаны тый (ұста)», - деді. Сонда Му’аз: «Уа, 

Аллаһтың елшісі! Біз айтқандарымыз үшін сұраламыз ба?», - деп сұрады. Ал 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оған: «Анаң 

сенен айырылып қалсын, я, Му’аз! Адамдарды өз тілдерімен тапқанынан 

бөлек нәрсе үшін Отқа ет-бетімен тастаушы ма еді?», - деп жауап берді. 

Әт-Тирмизи 2616, Ибн Мәжаһ 3973. Хадис сахих. Қз.: «Сахих әл-жәми’» 5136. 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сондай-ақ 

былай деп айтады: «Адам өтірікшіге айналуы үшін естіген нәрсесінің 

барлығын әрі қарай жеткізуінің өзі жеткілікті». Муслим 1/10. 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) тағы да: 

«Жорамалдардан аулақ болыңдар. Расында, ең өтірік сөз – бұл 

жорамалдар», - деді. Әл-Бухари 5143, Муслим 2563. 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сондай-ақ 

былай деген: ««(Олар) мәлімдейтін» (деген сөздер) адам үшін нендей нашар 

мініс жануар болып табылады!» Әл-Бухари «әл-Адаб әл-муфрад» 763, Абу 

Дауд 4972. Хадис сахих. Қ-з.: «әс-Силсилә әс-Сахиха» 866. 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сондай-ақ: 

«Басқаларды жыққан күшті емес, ашу-ызаға кенелген кезде өзін ұстаған 

күшті», - деп айтқан. Әл-Бухари 6114, Муслим 2609. 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сондай-ақ 

өзінен өсиет сұраған кісіге: «Ызаланба!», - деді де, осыны бірнеше рет 

қайталады. Әл-Бухари 6116. 

Али ибн Аби Талиб (Аллаһ оған разы болсын): “Асығушы болмаңдар! 

(Бұзықтықтың) ұрығын таратушы болмаңдар”, - деді. Қ-з.: «Сахих әл-Адаб әл-

Муфрад» 250. 

Бұл игілікті мәтіндер тілді бүкіл әдепсіз нәрселерден тыюды бұйырады, 

тілді пайдалы білімдермен, Ұлы әрі Құдіретті Аллаһты зікір етумен 
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шұғылдандыруды әмір етеді, тілді балағаттаудан, ұрысып-сөгуден, айдап 

салудан, жамандаудан, ғайбаттаудан, дұшпандық мақсатымен сөз жеткізуден 

қорғауды бұйырады.   

Ал егер негізі бар наразылықтар орын алып жатса, онда оларды асықпай 

әрі ойланып, ұрыс-керіссіз және қаталдықсыз түсіндіру керек.  

Аллаһ Тағала: 
اِسَُحْسًناَ ََوقُولُواَلِلنَّ

 «Адамдарға көркем сөз сөйлеңдер», - деді («әл-Бақара» сүресі, 83-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ:  
َئُةَا ََّْفْعَبِالَّتِيَ يِّ َِهَيََأَْحَسُنََوالَالسَّ

«Жамандықты ең көркем түрде жолға сал (жамандыққа қарсы 

жақсылық істе)», - деп айтты («Фуссыләт» сүресі, 34-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ: «Олармен ең көркем түрде айтыс», - деді («ән-

Нәхл» сүресі, 125-аят). 

Тағы да бір рет: «Уа, Суннет иелері, Сүннет иелеріне жұмсақ болыңдар, 

әрі сәләфияға жанашырлық танытыңдар!» - дегім келеді. 

 

Аллаһқа шақырудың артықшылығын түсіндіру  

 

Әрбір мұсылман адам Аллаһқа шақыру – ең құрметті амалдардың бірі, ең 

ұлы қызметтердің бірі, әрі Аллаһқа жақындататын ең жақсы жолдардың бірі 

екенін біледі. Бұл туралы Аллаһ Тағала былай деп айтқанындай:  

 
نِيَِمَنَاْلُمْسلِِميَنَ ََِوَعِملَََصالًِحاََوَقالََإِنَّ ْنَ َََّعاَإِلَىََّللاَّ  (٦٦)َوَمْنََأَْحَسُنََقْوالَِممَّ

َ

“Аллаһқа шақыра отырып, ізгі іс істеген әрі: «Расында, мен 

мұсылмандарданмын», - деген кісінің сөзінен кімнің сөзі жақсы бола 

алады?” («Фуссыләт» сүресі, 33-аят).  

Аллаһқа шақыру пайғамбарлар мен елшілердің айналысқан ісі болып 

табылады. Аллаһ: 

 
ََِعلَىََبِصيَرٍةََأََناََوَمنَِ ََِوَماََأََناَِمَنَاْلُمْشِرِكيَنََقُلََْهِذِهََسبِيلِيََأ ََُّْعوَإِلَىََّللاَّ َبَعنِيََوُسْبَحاَنََّللاَّ  (٠١٨)اتَّ

َ

 “Айт: «Менің жолым – осындай. Мен және маған ергендер Аллаһқа 

ашық дәлел (кәміл сенім) үстінде сәйкес шақырамыз. Аллаһ Пәк әрі мен 

көпқұдайшылдардан емеспін»”, - деді («Юсуф» сүресі, 108-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деп айтты: 

 
ٌةََي َُّْعوَنَإِلَىَاْلَخْيِرََوَيأُْمُروَنَبِاْلَمْعُروِفََوَيْنَهْوَنََعِنَاْلُمْنَكِرََوَأُولَئَِكَ  (٠١١)ُهُمَاْلُمْفلُِحوَنََوْلَتُكْنَِمْنُكْمََأُمَّ

َ
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 «Сендердің араларыңда ізгілікке шақыратын, жақсылықты 

бұйыратын және жамандықтан қайтаратын топ болсын. Дәл солар 

жетістікке жеткендер болады» («Әли Имран» сүресі, 104-аят). 

Аллаһқа шақырушы кісі не айтып жатқанын білуі керек; шақырып 

жатқан адамдарының жағдайын білуі керек; не айту керек екенін, қашан 

айту керек екенін, қай жерде айту керек екенін білуі керек, әрі осының 

барлығымен бірге даналықты, қорытындыны, нәтижені, жұмсақтық пен 

рақымшылдықты ұстанып, Аллаһтың Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) ілесуі қажет. Аллаһ Тағала Өзінің Елшісін (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) былай сипаттады: 

 
واَِمْنََحْولَِكَ اََغلِيَظَاْلَقْلِبَالْنَفضُّ َِلِْنَتَلَُهْمََولَْوَُكْنَتََفظ ً  َفبَِماََرْحَمٍةَِمَنََّللاَّ

 «(Мухаммад,) оларға Аллаһтың мейірімі бойынша жұмсақ болдың. 

Егер тұрпайы, қатал жүректі болсаң еді – әрине, олар маңайыңнан 

тарқап кетер еді» («Әли Имран» сүресі, 159-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді:  

 
ْمََحِريٌصََعلَْيُكْمَِباْلُمْؤِمنِيَنََرُءوٌفََرِحيمٌَ  (٠٧٨)َلََق َََّْجاَءُكْمََرُسولٌَِمْنََأَْنفُِسُكْمََعِزيٌزََعلَْيِهََماََعنِتُّ

 

«Расында, сендерге іштеріңнен ардақты бір Елші келді. Оған 

қиналуларың ауыр тиеді. Сендерге өте ынтық, мүминдерге өте жұмсақ, 

рахымды» («әт-Тәуба» сүресі, 128-аят). 

Аллаһ Тағала Өзінің екі ардақты пайғамбары – Муса мен Харунға сол 

кездегі ең пасық кәпір әрі құдайсыз болған Перғауынмен сөйлесуде және 

оны (Исламға) шақыруда нендей ұлы насихат беріп:   

 
ُهََطَغىَ ُرََأَْوََيْخَشىَ(١٦)اْذَهَباَإِلَىَفِْرَعْوَنَإِنَّ ًناَلََعلَُّهََيَتَذكَّ َ(١١)َفقُوالَلَُهََقْوالَلَيِّ

 

«Екеуің Перғауынға барыңдар, өйткені ол шектен шықты. Оған 

сыпайы сөз сөйлеңдер, мүмкін үгіт алар немесе қорқар», - деді («Та ха» 

сүресі, 43-44 аяттар). 

Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Меккені алған 

күні құрайштықтарға айтқан мына сөздері туралы ой қозғаңыздаршы: “Мен 

сендерге бауырым Юсуфтың айтып қойған сөзін айтамын: «Бүгін 

сендерді сөкпеймін. Аллаһ сендерді кешірсін. Ол мейірімділердің ең 

Мейірімдісі» («Юсуф» сүресі, 92-аят)”. Ән-Нәсаи «әл-Кубра» 11234; әл-

Байһақи 18275.3 

                                                            
3 Бұл хадисті сондай-ақ Ибн Занжәуайх “әл-Әмуалда” келтіреді 1/201, әрі оның кітабының зерттеушісі 

хадистің иснадын сахих деген.  
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Әнас ибн Малик (Аллаһ оған разы болсын): “Мен Аллаһтың Елшісіне (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) он жыл қызмет еттім. Аллаһпен ант 

етемін, ол бірде-бір рет маған «Уф» деп айтқан емес, әлдебір нәрсе туралы маған 

ешқашан: «Неге былай істедің?», - немесе: «Неге былай істемедің?», - деп 

айтпайтын”. Муслим 2309. 

Бауырларым, (дінге) шақырушылар және білім талап етушілер, осы 

мәтіндерді зейін қойып оқып шығыңдар, олар туралы ойланыңдар, олар 

жайында ой-пікір қозғаңдар, әрі олардағы осы асыл өсиеттерді жүзеге 

асырыңдар.    

 

Бұл діннің кемелдігі 

 

Аллаһ Тағала бізді Исламмен ардақтады. Ол Исламды Өзі қабылдайтын 

жалғыз дін етті. Ол оған біз соларды ұстану арқылы екі дүниенің бақытына 

ие болатын ақиданың (наным-сенімнің), ғибадаттың, әдептің, мінез-

құлықтың, қарым-қатынастың түсіндірмесін салды. Аллаһ Тағала бұл дінді 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) өмірден кетпей-

ақ толыққанды етті. Аллаһ Тағала былай деді: 

  
 اْلَيْوَمََأَْكَمْلُتَلَُكْمَ َِّيَنُكْمََوَأَْتَمْمُتََعلَْيُكْمَنِْعَمتِيََوَرِضيُتَلَُكُمَاإلْسالَمَ َِّيًناَ

 

«Бүгін діндеріңді толықтастырдым және нығметімді тәмамдадым. 

Сондай-ақ сендерге Ислам дінін қоштап ұнаттым» («әл-Мәида» сүресі, 3-

аят). 

Бірде яһудилер Умар ибн әл-Хаттабқа (Аллаһ оған разы болсын) осы аят 

туралы былай деді: «Сендердің Кітаптарыңда сендер оқитын бір аят бар. Егер 

біз-яһудилерге сондай аят түскенде, біз оның түскен күнін мейрам етіп таңдап 

алар едік». Сонда Умар: «(Ол) қай аят?», – деді. Олар: «Бүгін діндеріңді 

толықтастырдым және нығметімді тәмамдадым. Сондай-ақ сендерге 

Ислам дінін қоштап ұнаттым», - деді. Сол кезде Умар: «Біз бұл күнді білеміз. 

Біз сондай-ақ оның Пайғамбарымызға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) ол 

жұма күні Арафат тауында тұрған кезіндегі түскен жерін де білеміз», - деді. Әл-

Бухари 45, Муслим 3017. 

Аллаһ Тағала былай деді:  

 
َ(٨٨)ْنََيْبَتِغََغْيَرَاإلْسالِمَ َِّيًناََفلَْنَُيْقَبلََِمْنُهََوُهَوَفِيَاآلِخَرِةَِمَنَاْلَخاِسِريَنََومََ
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«Кім Исламнан басқа бір дін іздесе, әсте одан қабыл етілмейді де, 

Ақыретте зиянға ұшыраушылардан болады» («Әли Имран» сүресі, 85-

аят). 

 

Келіспеушілік кезінде неге оралу қажет 

 

Аллаһ Тағала бізді екі уахимен (Құран және Сүннетпен) ардақтады. Әрі 

дау туындаған кезде дәл соларға оралу қажет, және келіспеушілік кезінде де 

үкім үшін дәл соған қайту керек. Аллаһ бізге кез-келген мәселедегі 

келіспеушілік жағдайында Оның Кітабына және Оның Елшісінің Сүннетіне 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оралуды бұйырды.  

Аллаһ Тағала былай деді:  
َها  ُسولَََوَأُولِيَاألْمِرَِمْنُكْمََفإِْنََتَناَزْعُتْمَفََِيا أَيُّ َََوَأَِطيُعواَالرَّ

ُسوِلَالَِّذيَنَآَمُنواََأَِطيُعواََّللاَّ ََِوالرَّ وهَُإِلَىََّللاَّ يََشْيٍءََفُر َُّّ
ََِواْلَيْوِمَاآلِخِرََذلَِكََخْيٌرََوَأَْحَسُنََتأِْويالَ َ(٨١)إِْنَُكْنُتْمَُتْؤِمُنوَنَبِاّلِلَّ

 

«Әй, мүминдер. Аллаһқа бой ұсыныңдар, Пайғамбарға бой 

ұсыныңдар, әрі өздеріңнен болған әмір иелеріне де. Сонда егер бір 

нәрсеге талассаңдар, оны Аллаһқа, Пайғамбарға ұсыныңдар, егер 

сендер Аллаһқа, Ақырет Күніне иман келтірген болсаңдар. Міне, осы 

хайырлы да, нәтиже де жақсы» («ән-Ниса» сүресі, 59-аят). 

Мужаһид (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: «Егер ғалымдар өзара 

келіспесе, келіспеушілігін Аллаһқа және Оның Елшісіне қайтарады. Аллаһтың 

Кітабына және Оның Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

Сүннетіне қайтарады». Содан соң Аллаһтың (мына) сөздерін оқыды: 

 
ُسوِلََوإِلَىََأَُ وهَُإِلَىَالرَّ  ولِيَاألْمِرَِمْنُهْمَلََعلَِمُهَالَِّذيَنََيْسَتْنِبُطوَنُهَِمْنُهْمََولَْوََر َُّّ

 

 «Егер олар оны Пайғамбарға, не өздерінің іс басындағыларына 

ұсынса еді, олардан оның мән-жайын білер еді» (Қ-з.: «Тафсир әт-Табари» 

9879). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді:  
ََِوَماَا َْخَتلَْفُتْمَفِيِهَِمْنََشْيٍءََفُحْكُمُهَإِلَىََّللاَّ

 

«Сендер тартысқан барлық нәрседегі шешім Аллаһқа тән» («әш-

Шура» сүресі, 10-аят). 

Аллаһ бізге Өзіне бағынуды, Өзінің Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) бағынуды, әрі билік иелеріне Аллаһқа бағыну шеңберінде 

бағынуды бұйырды. Содан соң Ол бізге келіспеушілік жағдайында Аллаһ 

пен Оның Елшісіне, яғни Құран мен Оның Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі 
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мен сәлемі болсын) Сүннетіне қайтуды бұйырды. Бұдан қалса Аллаһ: «Егер 

сендер Аллаһқа және Оның Елшісіне иман келтірген болсаңдар», - деп, 

иманның жарамды болуын дәл осымен байланысты етті.  

Ибн Әбил-Изз әл-Ханафи (Аллаһ оны рахым етсін) былай деді: «Үмметте 

айтыс-тартыстар орын алған мәселелер: мейлі бұл негіздер (усул) немесе 

тармақтар (фуру) мәселелері болсын - егер олар Аллаһқа және Оның Елшісіне 

қайтарылмаған болса, оларда ақиқат айқын болмаған болса, әрі араларында керіс-

тартыс орын алғандар абыржуға түскен болса, онда егер Аллаһ оларға рахым етсе, 

олар өзара келісімде қалады, бір-біріне қатысты шектен шықпайды, бұл Умар мен 

Усманның билік құру тұсында сахабалардың арасында орын алғанындай. Олар 

кейбір ижтиһадтық мәселелерде келіспеушілікте болған, алайда бірін-бірі 

қолдаған. Олардың ешқайсысы басқаларына қатысты шектен шықпаған.  

Ал егер Аллаһ айтыс-керіске түскендерге рахым етпесе, олардың арасында 

айыпталатын келіспеушілік орын алады. Олар бір-біріне қатысты не, мысалы, 

күпірлікте немесе пасықтықта айыптау секілді, сөзбен, не, мысалы, қамауға алу, 

ұру әрі тіпті өлтіру сияқты іс-әрекетпен шектен шығады.  

Құранның жаратылғандығына қатысты адамдар арасында емтихан 

өткізгендер дәл осы топтағы адамдардан болатын. Олар бидғат енгізді, өздеріне 

осы мәселеде қайшы келгендерді күпірлікте айыптады, олардың қол 

сұғылмаушылығын хәлал етті де, жазалай бастады.  

Егер адамдарға Аллаһ Өзінің Елшісімен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) жіберген нәрсесінен әлдене түсініксіз болып қалса, онда олардың арасында 

не әділеттілері, не әділетсіздері болады. 

Әділеттісі – бұл өзіне пайғамбарлардан жеткен хабарларға сәйкес іс-әрекет 

жасайтыны, ол басқаларға қатысты әділетсіз болмайды. Ал әділетсізі – бұл 

басқаларға қатысты шектен шығатыны.    

Адамдардың көбі әділетсіздік жасайтындарға жатады, әрі осы орайда осының 

әділетсіздік екенін біледі. Бұл туралы Аллаһ былай деп айтқанындай:  

 
َََسِريُعَاْلِحَساِبََوَماَاْخَتلََفَالَِّذيَنََأُوُتواَاْلِكَتاَبَإاِلَِمْنََبْع َََِّماََجاَءُهُمَاْلِعْلُمََبْغًياََبْيَنُهْمََوَمْنََيْكفُْرَبِآيََ

ََّللاَّ ََِفإِنَّ اِتََّللاَّ
(٠١)َ

 

«Өздеріне Кітап берілгендер оларға білім келгеннен кейін 

араларындағы күншілдіктен ғана талас-тартысқа түсті» («Әли Имран» 

сүресі, 19-аят).  

Керісінше болған жағдайда, егер олар өздері білетін әділдікке ілессе еді – онда 

келіспеушілік болған мәселелерде Аллаһтың және Оның Елшісінің үкімін білуге 

шамасы жетпейтінін білетін өз имамдарына соқыр түрде ілесетіндер сияқты, 

бір-бірімен келісімде қалар еді. Олар өздерінің имамдарын Елшінің (оған 
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Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) орынбасарлары етті, олар: «Біздің шама-

қабілетіміз жететін нәрсе - осы», - дейді.    

Ал әділеттіге келер болсақ, ол басқаларға қатысты не сөзбен, не іс-әрекетімен 

әділетсіз болмайды, мысалы, (әділетсіздің) ешқандай дәлелсіз өзі соқыр түрде 

ілесетін кісісінің пікірін жалғыз дұрыс пікір деп мәлімдеуі (секілді нәрселер 

жасамайды – ауд.), сондай-ақ өзімен келіспегенді, тіпті оның ақталуы болса да, 

сөгуі сияқты іс-амалымен де шектен шықпайды” (Қ-з.: “Шарх әт-Тахауия” 528-

529). 

 

Көз жеткізудің,  сақтық танытудың әрі басқа тұлғаларға қатысты 

үкім шығаруға асықпаудың міндеттілігі  

 

Кейбір адамдарда өзінің бауырларына қатысты үкім шығаруда, мұны 

ойланбай анықтамай істеп, асығыстық таныту әдетке айналып кеткен.  

Адам өзінің жүрегіндегі дерттің себебімен, немесе ойын шырмап алған 

әуес-құмарлардың себебімен, немесе өзін билеп алған көреалмаушылықтың 

себебімен, немесе ол сенімді деп елестетіп жүрген, ал іс жүзінде олар 

бүліктің басшылары және бөлінудің себепкерлері болып табылатын 

біреулерден жеткізілген сөздердің себебімен (басқаларды) бидғатшылықта, 

күпірлікте, пасықтықта айыптау туралы, байкот жасау міндеттілігі туралы, 

сәләфиядан шығару туралы, кейбір шейхтар мен білім талап етуші 

сәләфилерден сақтандыру және оларды шығынға шығару (жарамсыз ету) 

туралы үкім шығаруы мүмкін.  

Ал (мына) нәрселердің сәләфияға қатысы жоқ: 

- жәрх мәселелерінде ойланғандық танытпаусыз асыра сілтеу және асығу; 

- қате-кемшіліктерді аңду (ізіне түсу); 

- адамдарды оларға міндетті болмаған нәрселермен міндеттеу; 

- жұлып алынған сөздер; 

- (айтылған) сөздерге ақтау табуды қаламау; 

- адамдарды «маған сенімге лайық кісі хабарлағанындай» деген секілді 

мәлімдемелердің негізінде шығынға шығару (жарамсыз ету); 

- белгілі тұлғаларға фанатизм таныту; 

- басқалар туралы үкімді тек әлдебір белгілі адамдармен шектеу;  

- қателесушіні және қайшы келушіні оған насихат айтудан бұрын теріске 

шығаруға асығу; 

- көз жеткізбестен, жорамалдарға, асыға қабылданған хабарларларға 

негізделіп және олардың таралуының нәтиже-салдары қандай болатынына 

назар салмай бидғатшылықта, пасықтықта, күпірлікте айыптау туралы 

үкімдер шығару. Аллаһ Тағала былай деді:  
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َ(٨٨)ُيْؤُذوَنَاْلُمْؤِمنِيَنََواْلُمْؤِمَناِتَبَِغْيِرََماَاْكَتَسُبواََفَق ََِّاْحَتَملُواَُبْهَتاًناََوإِْثًماَُمبِيًناََوالَِّذيَنَ

 

«Ал мүмин ерлер мен мүмин әйелдерді жазықсыз кейіткендер, 

әрине, олар жала жауып, ашық күнә жүктеп алды» («әл-Әхзаб» сүресі, 58-

аят). 

Сахих хадисте Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын): «Кім мүмин туралы оның бойында жоқ нәрсені айтса, Аллаһ оны 

ол айтқан нәрсесін түземейінше «радғатул-хабәлға»4 салады», - деп 

айтқаны жеткізіледі. Ахмад 5385, Ибн Мәжаһ 3377, әл-Хаким 2222. Хадис 

сахих. Қ-з.: “Сахих әт-Тарғиб” 2845. 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сондай-ақ: 

«Ақиқатында, өсімқорлықтың ең үлкен түрі – бұл мұсылманның ар-

намысына хақысыз қол сұғу», - деді. Ахмад 1651, Абу Дауд 4876. Хадис сахих. 

Қ-з.: «Сахих әл-Жәми’» 2203. 

Аллаһтан қорқыңдар, уа білім талап етушілер! Осы ұлы дағуаттың іштей 

ыдырауына себеп болмаңдар, бұл осы шақыруды оның хақ жолынан 

тайдырады, сәләфилерді бөлінуге, топтарға және жаңа партияларға алып 

келеді! 

 

Осы жаңадан шыққан манһаждағы әділетсіз үкімдердің мысалдары  

 

1. Олардың бірі бір сайтта құрметті шейхтар – шейх Мухаммад ибн Салих 

әл-Усаймин мен шейх Абдул-Мухсин әл-Аббад әл-Бадрға қатысты: «Иә, олар 

хадистерде, Сүннетте, фиқһта т.с.с. (салалардағы) ұлы ғалымдар болып 

табылады,  олардан пайда алынады, алайда манһаж бен жеке тұлғаларға 

қатысты оларға сұрақ қойылмайды», - деп мәлімдейді, әрі осы орайда: 

«Әрбір ғылымның өз адамдары бар, әрі ғалымдардың арасында сәләфтардың 

манһажын түсінуде, жаңадан пайда болған әдістерді бағалауда мәселенің 

басын аша алмайтындары бар, әрі осы нәрселерде тек пәленге немесе 

пәленге жүгіну керек», - деп мәлімдейді.  

Мен оның айрықша етіп қойған, әрі манһаж бен жеке тұлғалар туралы 

солардан (ғана) сұрау керек деген шейхтардың өздері басқа шейхтарға 

                                                            
4 Басқа бір хадисте: «Радғатул-хабәл не?» деген сұраққа, Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын): «Бұл От (Тозақ) тұрғындарының денелерінен бөлініп шыққан нәрселер», - деп жауап берді деп 

жеткізіледі. Ибн Мәжаһ 3377. Шейх әл-Әлбани хадисті сахих деді. 
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қатысты осы әділетсіз үкіммен разы болмайды деп және бұл мәлімдемемен 

келіспейді деп санаймын!  

Бұл менің есіме осында (яғни Сауд Арабиясында) осыдан жиырма жыл 

бұрын болған партияшыл-хизбилердің басшыларының бірінің мақаласын 

түсірді. Сол кезде ол біздің ғалымдарымызды қалыптасқан шынайы 

жағдайды (фиқһ әл-уақи’) білмейді деп сипаттап, алайда шынайы жағдайды 

білетіндер – бұл қазіргі заманның дағуатпен айналысатын топтары, тек солар 

ғана мұсылмандардың жағдайы мен дұшпандардың жоспарларын түсінеді 

деген болатын! 

Мен сондай-ақ осыдан жиырма жыл бұрын әлдебіреудің: «Бізге мумиялар 

қажет емес», - деп айтқанын да есіме түсірдім. Ол біздің шейхымыз – 

Мухаммад Әмин әш-Шанқитиді өзіне ақпаратты сақтайтын, бірақ 

мәселелерді шешуге қатыспайтын күйтабақ ойнатқыш деп атаған болатын!  

Сондықтан да мен: Біз Аллаһтан қорқуымыз, ғалымдарымызды 

құрметтеуіміз, оларға лайықты құрмет көрсетуіміз қажет деймін, өйткені 

олар туралы жаман әңгімелер жүргізу Исламның жауларына Исламның өзі 

туралы да жаман сөздер айтуға батылдық береді.   

2 . Мұндай адамдар үшін кейбір шейхтардың және құрметке ие болған 

білім талап етуші сәләфилердің абырой-атағына нұқсан келтіру және 

беделін түсіру мақсатында олардан сақтандыруда асығыстық таныту әдетке 

айналып кеткен. Олар осы үшін әлдебір қор немесе ұйымның, нақты айтар 

болсақ, Батыс елдерінде, немесе мұсылмандар аз болған елдерде, мысалы, 

Еуропада немесе Америкада делік, лекциялар мен ғылыми семинарлар 

өткізуге соларды шақырғандығын пайдаланады. Бұл елдерде адамдар 

өздеріне дұрыс наным-сенімдерді және құлшылық-ғибадатпен байланысты 

ережелерді түсіндіріп беретін кісілерге мұқтаж, олардың кейбіреулері 

көпқұдайшылықты бірқұдайшылықтан ажырата алмайды, (әрі олардың 

араларында) Исламды жақында ғана қабылдағандары да бар. Әрі осы кезде 

әлдебір адамдар пайда болады да, (жеке тұлғаларды) жөн-жосықсыз (қалай 

болса солай) жіктеп-сұрыптап және: «Пәленді тыңдаңдар!», «Түгенді 

тыңдамаңдар!» - деп мәлімдеп, сақтандыра бастайды. Әрі осы орайда 

олардың сақтандырып жатқан адамы шүбәсіз сәләфи болып табылады!  

Немесе олар тек кейбір шейхтар ғана бере алатын тазкия (ұсыннама) 

керек, әрі кімде солар (шейхтардан) тазкия (ұсыннама) болса, соны 
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қабылдауға және тыңдауға болады деп жатады. Тиісінше, (олар) оған 

сабақтар мен семинарлар өткізуге қажетті болған барлық нәрселерді әзірлеп 

береді. Ал басқа шейхтардан тазкиясы бардан сақ болу, оны тәрк ету және 

одан бас тарту қажет (дейді)! 

Шындығында – мұның барлығы тар хизбиялық манһаж! Оның нәтижесі – 

бөліну, партияларға бөлшектену, бір манһажды ұстанатындар арасындағы 

келіспеушіліктер.  

Оның тағы бір нәтижесі – кейбір жастарды «білімділер» ретінде ұсыну, ал 

олар жуық арада ғана Исламды қабылдаған болуы мүмкін, бірақ шейхтар 

мен білім талап етуші сәләфилердің арасында үкім шығарушы (сот) болып 

үлгеріпті. Әрі мұның нәтиже-салдарына сондай-ақ Аллаһтың жолынан бет 

бұрғызу әрі мұсылмандарды білімсіздікте қалдыру, сондай-ақ олардың 

араларында тәртіпсіздік пен бөлінуді тарату да жатады. Тіпті өздері 

кәпірлердің елдерінде өмір сүріп жатса да, бір-біріне қарсы қару 

көтергендері де бар.  

Мұндай құбылыстардың нәтижесіне сондай-ақ көптеген сабақтар мен 

ғылыми семинарлардың тоқтап қалуы да жатады, өйткені сол елдердегі 

жастар бірін-бірі бидғатшылдықта, әрі тіпті күпірлікте айыптаумен 

айналысып кеткен. Олар білімді тастады да, «пәлен былай деді...» және 

«былай деп айтылған болатын» деген сияқты нәрселерге бет бұрып кетті. 

Олардың құлшылық-ғибадаттары мен діндарлығы әлсіз болып қалды, әрі 

олардың арасында жамағат намазына салғырттықпен қарайтындары да бар, 

және олар осы орайда осындай (біреуді) өз бауырларын сұрыптап-жіктеуші 

ретінде ұсынады. (Олар) оны «(сен) діни мәселелерде қиындықты білмейтін 

көрнекті ғалымсың» дегенге иландырады да, ал содан соң оның үнемі 

айналысатын ісі шейхтар мен білім талап етушілерге сипаттама беру 

болады. Ол өзінің шалдыққан ұлылық, менмендік, өзімен-өзі алдану және өз-

өзімен сүйсіну әрі өзін білімді етіп көрсету ауруына қоса олардан 

сақтандырумен айналысады. 

Менің айтқым келгені, өзінің шынайы аттарынан немесе ойдан 

шығарылған лақап аттарынан жазылатын осындай мән-мағынасыз 

«көпірулердің» ғаламтор беттері мен әлеуметтік ғаламтор жүйелерінде көп 

екендігі. 
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Бір ақын: «Бұл мемлекеттегі орынсыз лақаптар арыстанның шабуылын 

келемеж ететін мысық сияқты», - деген екен. 

Аллаһтан қорқыңдар, Аллаһтың жолынан бет бұрғызбаңдар, өз 

бауырларыңа өтірік жала тақпаңдар, оларға ақтау табыңдар және олардың 

ар-намысын қорғаңдар, салиқалы сәләфтарымыздың манһажы осындай 

болған. 

Білім талап етуші сәләфи бөліп-жармайды, керісінше, біріктіредір! Олар 

адамдарды Құран мен Сүннетте біріктіреді, хизбилер сияқты жай адам 

басын жинамайды, алайда бауырларын артық кетушілігі де жоқ, осалдығы 

да жоқ хақ жолда, тура жолда біріктіруге тырысады. Ол қуантады, бірақ бет 

бұрғызбайды, өзінің бауырларына қатысты әділетсіздігі себепті (дымы жоқ) 

жарлыға айналмауы үшін үнемі Аллаһтың алдында тақуалық пен қорқуды 

ұстанады. Бірде Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

сахабаларынан: «Кім (дымы жоқ) жарлы екенін білесіңдер ме?», - деп сұрады. 

Олар: «Біздің арамызда (дымы жоқ) жарлы деп ақшасы да, мал-мүлкі де жоқты 

атайды», - деп жауап берді. Сонда Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын): «Ақиқатында, менің үмметімнің ішінен (дымы жоқ) жарлы 

болатыны – Қиямет Күні өзімен бірге намаздарын, оразаларын және 

зекеттерін алып келетіні, бірақ осы орайда ол пәленді балағаттағаны, 

түгенге жала жапқаны, пәленнің мал-мүлкін иемденіп алғаны, түгеннің 

қанын төккені әрі пәленді ұрғаны анықталады. Әрі сол кезде оның ізгі 

амалдарынан әлдебір нәрселер пәленге және әлдебір нәрселер түгенге 

беріледі. Ал егер ол баршамен есеп айырыса алуынан бұрын оның жинаған 

ізгі амалдары бітіп қалса, онда (ол ренжіткен адамның) күнәларынан 

әлдебір нәрселер алынып, оған жүктеледі де, ал содан соң ол Тозаққа 

тасталады!», - деді. Муслим 2581. 

 

Бір манһажды ұстанатындардың арасындағы алауыздықтардың басты 

себептері, әрі келіспеушіліктерді емдеудің тәсілдері  

 

1) Келіспеушіліктердің басты себептері: 

Сәләфилердің ішінде шейхтардың және білім талап етушілердің арасында 

бойкоттауды, қарым-қатынасты үзуді, бір-бірінен шеттеп-жалтаруды және 

жеңіл-желпі (дәйексіз) теріске шығаруларды байқауға болады. Мұның 
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барлығы Исламның жауларына, Сүннеттің жауларына, салиқалы 

сәләфтардың жолына қайшы келетін партиялар мен түрлі ағымдарға 

қуаныш сыйлайды. Осы аталған нәрселердің барлығы жастардың білім талап 

етуден алыстауына, бұдан қалса олардың тура жолды тастауына себеп болуы 

мүмкін.   

Бұған зейін қойып байқайтын адам осы бүкіл себептердің көбісі өте әлсіз, 

салмақсыз себептер болып табылады деген шешімге келеді. Мұқият қарап 

шыққан кезде олардың барлығы Шариғатқа сүйенбейтін қиялдағы себептер 

болып шығады. Тіпті олар шынайы болмыста жоқ, ойдан шығарылған бекер 

нәрселердің үстіне құрылған болуы да мүмкін.    

Мен олардың кейбіреулеріне нұсқайын: 

1. Құран мен Сүннеттің мәтіндерін бір-біріне қарама-қарсы қою, немесе 

салиқалы сәләфтардың сөздерін бір-біріне қарама-қарсы қою. Салиқалы 

сәләфтардың бір мәселе бойынша айтылған сөздерін біріктіру мүмкіндігінің 

жоқтығы.   

Білімсіздік Құран мен Сүннеттің айқын мағыналы және астарлы 

мағыналы (муташабиһ) мәтіндерін, сондай-ақ салиқалы сәләфтардың 

әлдебір мәселе бойынша айтқан кейбір сөздерін түсіну мәселелерінде 

көрінісін табады. Мысалы, кейбір салиқалы сәләфтардың әлдебір мәселе 

бойынша айтқан сөздері жеткізіліп жатады. Бірақ осы орайда олардың осы 

мәселе бойынша айтқан барлық сөздері жинақталмайды, содан соң «Сен 

әлдебір нәрселерді атап өттің, бірақ көбін қолдан жіберіп алдың», - деп 

айтылатынындай, (әлгі біреу) сәләфтардың сөздерін жеткізе бастайды да, 

оларды өзінің бауырына бағыттап жатады; (осы орайда ол) оны 

бидғатшылықта, пасықтықта айыптауы әрі тіпті сәләфиліктен шығарып 

тастауы да мүмкін. Бірақ салиқалы алдыңғы ұрпақтардың осы мәселедегі 

манһажы толық қамтылмады ғой, әрі тура осы мәселеде басқа пікірді 

ұстанған басқа сәләфтардың сөздері де аталған жоқ қой.5 

                                                            
5 Шейх әс-Суһаймидің айтып жатқан, сәләфтардың әлдебір мәселе бойынша айтқан сөздерінің бір 

бөлігі алынып, басқасы тасталуының әрі нәтижесінде таңдап алынған бөлік жалғыз дұрыс әрі шындығында 

да бар пікір сияқты көрсетілуінің  мысалы  ретінде емтихандауды (әл-имтихан) келтіруге болады. Көптеген 

сәләфтар Сүннетті жақтаушылардың бидғатты жақтаушылардан ерекшеленетін бір мәселе арқылы, немесе 

әһлу-Суннаның әлдебір имамы арқылы адамдар арасында емтихан өткізгендері жақсы белгілі. Бірақ 

сонымен бірге біз басқа сәләфтардың мұндайды құптамайтындығы туралы, осыған тіпті қарама-қайшы 

болған сөздерін де табамыз.  Мысалы, имам Ибраһим ибн әл-Хусайнға ол өзі тексеруден өткізбеген 

адамдарға хадис жеткізетініне сөгіс білдіріліп және оған  Абу Хатим әр-Рази (адамның Сүннетті 
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Мұндай манһаждан бізді Ұлы Аллаһ сақтандырды әрі бізді одан 

Аллаһтың Елшісі де (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

сақтандырды. Сүннет пен біртұтастықты ұстанатындар (әһлу-Сунна уәл-

жәма’а) салиқалы сәләфтардың барлық сөздеріне, олардың барлық 

амалдарына түгел қарайды. Өйткені Аллаһ Тағала олардың біреуін, не 

екеуін қатесіз еткен жоқ қой... Алайда Аллаһ қатесіздікті тұтас бүкіл 

үмметке берді. Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 

«Ең жақсы адамдар – менің заманымдағылар, ал содан кейін олардан кейін 

келетіндер, ал содан кейін олардан кейін келетіндер», - деп айтты. Әл-

Бухари 2652, Муслим 2533. 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) кемел 

жақсылықты жеке тұлғалармен емес, дәл тұтас үмметпен байланыстырды. 

Өйткені ол (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп те айтты 

ғой: «Ақиқатында, Аллаһ бұл үмметті әлдебір адасушылықта тұтас 

бірігуден сақтады». Ибн Аби ‘Асым 82. Шейх әл-Әлбани хадисті хасан деді. 

Қз.: «әс-Силсилә әс-сахиха»  

Ал енді өздерін оқымысты санайтын біреулер пайда болады да, әлдебір 

сөздерді тауып алып, кейін өздері солар арқылы тіпті сәләфтардың басқа 

сөздерін жоққа шығарып жатқандарына қарамастан,  оларды (белгілі) 

адамдарға қатысты қолданады да, өздеріне қайшы келетіндерді 

адасушылықта айыптайды. 

Қатесіздік тек пайғамбарларға ғана (оларға Аллаһтың сәлемі болсын) тән! 

Аллаһ олардан кейін ешкімге қатесіздікті сыйлаған емес. Егер адам 

сәләфтардың бір немесе екі пікірін алса, әрі осы орайда басқа сөздерін 

тастаса, онда бұл (оның) айқын (мухкам) мәтіндерді тастап, астарлы 

(муташабиһ) мәтіндерге ергендігін білдіреді.   

                                                                                                                                                                                                                 
ұстанатындығын анықтау үшін) емтихан өткізбей ешкімге хадис айтпайтынын хабарланғанда, ол: «Абу 

Хатим біз үшін – хадистегі амирул-муъминин. Бірақ емтиханнан өткізу – бұл хауариждердің діні! Кім 

Сүннеттің ұстанушысы болған күйінде менің сабағымда отырса, сол өзін қуантатын нәрсені естиді. Ал кім  

бидғаттарды жақтаушылардан болса, сол өзін түңілуге алып келетін (көңілінің қалуына алып келетін) нәрсені 

естиді!», – деген екен.  Әз-Заһаби “әс-Сиярда” 13/189).  

Ма’мардың сөздерінен Мухаммад ибн Сириннің былай дегені жеткізіледі: «Адамның діндегі бауырына: 

«Сен мүминсің бе?», - деп сұрақ қоюы – хауариждердің тексеруі сияқты, бидғатшыл тексеру!» Әл-Ләләкаи “Шарх 

усул әл-итиқад” 1804.  

Сондықтан да кез-келген емтихандауды бидғат және хауариждердің ұстанымы деп бірмағыналы түрде 

айтуға да, кез-келген емтихандау – бұл сәләфтардың ұстанымы деп бекітіп айтуға да болмайды! 
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Кімде-кім ақидада, немесе манһажда, немесе қарым-қатынас саласында 

дәйек ретінде Құран мен Сүннетке және салиқалы сәләфтардың келісілген 

пікіріне қайшы келетін сөзді келтірсе, ал содан соң осы сөзге сүйеніп, өзінің 

бауырларына қатысты үкім шығарса, онда оның бұл сөзі – кері 

қайтарылатын әрі астарлы мағыналы мәтіндерге ілесу болып табылады. 

Аллаһ Тағала былай деп айтты:  

 

ا بُِعونََََزْيغٌََقُلُوبِِهمََْفِيَالَِّذينََََفأَمَّ  َتأِْويلِهَََِواْبتَِغاءَََاْلفِْتَنةََِاْبتَِغاءَََِمْنهََُاَبهَََتشََََماََفَيتَّ

  

«Ал жүректеріңде қыңырлық болғандар бұзақылық іздеп, ұқсас 

мағыналы аяттардың ұғымын іздестіріп соңына түседі» («Әли Имран» 

сүресі, 7-аят). 

Бұл аят Шариғаттың кез-келген астарлы мағыналы мәтініне, немесе 

салиқалы сәләфтардың сөздеріне қатысты күшке ие. Сахих хадисте 

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

«Егер сендер астарлы мағыналы мәтіндерге ілесетіндерді көрсеңдер, Аллаһ 

олар туралы ескерткен (адамдар), міне, дәл солар. Ендеше, олардан сақ 

болыңдар!» Әл-Бухари 4547, Муслим 2665. 

 

2) Ғалымдардың қателіктеріне еруде артық кетушілік және 

салғырттық таныту туралы  

Мұндай жағдайдағы артық кетушілік – бұл адамның ғалымдардың 

қателіктерін қабылдауы және солардың үстіне өз сенімін құруы. Мұндай 

нәрсе соқыр ілесушіліктің себебінен, немесе «Баршаға қайшы кел – атақты 

боласың» деген «ереженің» себебінен, (немесе) атаққұмарлықтың және т.б. 

себептермен орын алуы мүмкін.  

Мұндай жағдайдағы салғырттық – бұл ғалымның жіберген қателігі себепті 

оның сенімсіз етіп беделін түсіру және одан сақтандыру. 

Осы шектен шығудың екеуі де айыпталады! 

Білім талап етушілерге осы мәселеде де, кез-келген басқа мәселелерде де 

салиқалы сәләфтардың жолына ілесу міндетті болып табылады. Олар 

ғалымдарды құрметтеуге, қадірлеуге, оларға тиісті (қақысын) беруге, 
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олардың лайықты сый-құрметін қорғауға тиіс,6 тіпті олар әлдебір нәрселерде 

қателескен болса да.  

Бірақ сонымен бірге қателікті Шариғаттың дәлелдері арқылы, 

жағымпазданусыз және жалтарусыз, даналықты сақтап, ғалымнан немесе 

білім талап етушіден бүкіл ашу-ызасын алу үшін, немесе оның абыройына 

нұқсан келтіру үшін немесе оның беделін түсіру үшін оның қателіктеріне 

қуанатын кейбіреулердің әдетіне айналған боғауыз бен балағаттаудан аулақ 

болып, теріске шығара берсін. Ғалым әлдебір мәселеде ижтиһад танытуы әрі 

қателесуі мүмкін, туралық оны айналып өтіп, ол дәлелге қатысты 

қайшылыққа тусуі мүмкін. Мұндай жағдайда оның қателігіне ілеспеу керек, 

әрі осы қателікке бола одан сақтандырудың да қажеті жоқ.  

Көрнекті ғалым Ибн әл-Қаийм (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: 

«Қате-күнәсіз болғанның (Елшінің) ізінен сөзсіз ілесу мен ғалымдардың сөздерін 

теріске шығарудың айырмашылығы. Сөзсіз ілесу – бұл сенің оған кімнің болса да 

сөздерін немесе пікірлерін қарсы қоймауың. Сен хадистің сенімділігіне қарауың 

қажет, бұл біріншіден, әрі егер ол сахих болса, онда, екіншіден, сен оның 

мағынасына зейін салуын керек, әрі егер мәселе сен үшін (дәлелдердің негізінде) 

айқын болса, онда одан тайма, тіпті саған батыстан шығысқа дейін барша 

(адамдар) қарама-қайшы келсе де.  

Аллаһқа пана тілеп сиынамыз, өйткені бүкіл үммет Пайғамбар (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) алып келгенге қайшы келетін нәрседе бірігуі 

мүмкін емес. Міндетті түрде үмметте Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) алып келген нәрсені айтқан адам болуға тиісті, тіпті сен мұны 

білмесең де. Сенің оның сөздеріне қатысты білімсіздігің Аллаһ пен Оның Елшісіне 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) қарсы дәлел болмасын. Мәтінге орал әрі 

әлсіз болма, әрі осындай сөзді күмәнсіз айтқан біреу бар екенін, алайда бұл саған 

жай жетпей қалғанын біл. Осы орайда ғалымдардың беделіне, сенімділігіне және дін 

мен оның нақтылығын сақтау жолындағы тырысуларына деген сенімділікке ие 

бола, олардың мәртебесі мен оларды жақсы көруіңді сақта. Ғалымдар не бір сый-

сауапқа, не олардың екеуіне, әрі сондай-ақ кешірімге лайық. 

                                                            
6 Убада ибн Самиттен Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқаны 

жеткізіледі: «Біздің арамыздағы үлкендерімізді сыйламайтын, кішілерімізге мейірім танытпайтын әрі 

ғалымдарымызға тиістісін бермейтін – бізден емес!» Ахмад 5/323, әл-Хаким 1/139. Хафиз әл-Мунзири, хафиз Ибн 

Хәжар, хафиз әл-Хайсами және шейх әл-Әлбани хадисті хасан деген. Қ-з.: “Мухтасар әт-тарғиб әт-тархиб” 31, “Мәжма’у-ззауаид” 1/128, 

«Сахих әл-жәми’» 5443. 
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 Алайда бұл (ғалымдарды құрметтеп қадірлеу) (Құран мен Сүннет) 

мәтіндерінің күшін жоюға, әрі «Олар осы мәтіндерді сенен жақсы түсінеді!» деген 

қате мәлімдеменің негізінде олардың біреуінің сөзін (шариғи) мәтіндерден жоғары 

қоюға міндеттемейді. Ал егер бұл осылай болса, онда (шариғи) мәтінге 

сүйенушінің кез-келгені сенен білімдірек, ендеше, егер сен шыншыл болсаң, онда 

неліктен саған онымен келіспеске?!    

Ғалымдардың сөздерін (Құран мен Сүннеттің) таразысына салып 

өлшейтіндер, әрі (Құран мен Сүннеттің) мәтіндеріне қайшылыққа түскен 

ғалымдардың сөздеріне қайшы келетіндер (туралы айтар болсақ), онда осының 

себебінен олардың сөздері де, өздері де тасталмайды. Керісінше, оларға ілесу керек, 

өйткені олардың (яғни ғалымдардың) барлығы осылай істеуді бұйырды. Оларға 

шынайы түрде ілесетін – бұл олардың өсиеттеріне қайшы келуші емес, олардың 

өсиеттеріне ілесуші. Егер ғалымдар айқын мағыналы (шариғи) мәтін келген 

мәселеде келіспеушілікке түсіп, олардың біреуі оған (яғни шариғи мәтінге) қайшы 

келетін пікірді айтқан болса, онда бұл оларға ілесушінің «Ешкім әлдебіреудің 

сөздерін (Құран мен Сүннеттен) жоғары қоймауы керек» деген ғалымдардың 

жалпы ережесіне қайшы кеткенінен едәуір жеңіл! 

Осы жерде ғалымға ол не айтса да, сонысына соқыр түрде ілесудің және одан 

көмек және білім сұрап жүгінудің арасындағы айырмашылық айқын болады. 

Біріншісі ғалымның сөздеріне Құран мен Сүннеттен дәлел талап етпей ілеседі, ол 

оның сөзін мойнына салынатын және сол арқылы өзі жетекке алынатын арқан 

секілді етеді. Міне, сондықтан да бұл нәрсе «соқыр ілесушілік» (тақлид) деп 

аталған.  

Бұдан ғалымның сөздеріне, оның білімінің нұрына Аллаһ Елшісінің (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Сүннеттін танып-білу үшін көмек сұрап 

жүгінген екіншісі ерекшеленеді. Ол ғалымдарды негізгі дәлелге жету үшін дәлел 

ретінде пайдаланады, әрі егер ол қайнаркөзге жетсе, онда енді басқа сөздерді 

қажетсінбейді. Өйткені кім жұлдызды Қыбла жақты табу үшін қолданған болса, 

оны тапқан соң, енді оны қажет етпейді. Имам әш-Шәфиғи, Аллаһ оны рахым 

етсін, былай деген: «Ғалымдар «кімге Елшінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) Сүннеті айқын болған болса, ол оны әлдебіреудің сөздерінің себебімен 

тастауға құқықты емес» дегенге бірауызды келіскен» (Қ-з.: «әр-Рух» 264-бет). 

Аллаһ сені есендікте сақтасын, әһлу-Сунна ғалымдарының ән-Нәуауи, 

Ибн Хәжар, немесе «имамдардың имамы» деп аталып кеткен Ибн Һузайма 
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сынды имамдармен және тіпті ақидада қателіктер мен бұрыс 

түсіндірмелерге жол жіберген, бірақ білімде, Сүннетке қызмет етуде 

ыждағатты болған басқа да ғалымдарға қандай қарым-қатынас 

жасағандарына қарашы, әрі біз олардың бәлкім тек жеткізу болған  

қателіктері сол (ыждағаттарында) батып көрінбей кетеді деп үміттенеміз .   

Біздің ғалымдарымыз олардың кітаптарынан пайда алуды тоқтатпайды, 

олардан білім алады, білімгерлерді (де) олардың кітаптарынан пайда алуға 

ынталандырады, әрі сонымен бірге олардың қателіктеріне нұсқап, ақиқатты 

дәлелдер арқылы түсіндіреді. Олар (бұл ғалымдарға) ақтау табады, олардың 

қателіктерін ақтармайды. Құрметті шейх Абдул-Азиз Ибн Баз (Аллаһ оны 

рахымына бөлесін) «Фатх әл-Бари» кітабының басында келтірген 

түсіндірмеге оралшы. 

Сондай-ақ шейхул-Ислам Ибн Тәймияның (Аллаһ оны рахым етсін) Абу 

Муса әл-Мәдиниден, оның былай деп айтқанын жеткізгенін келтіруге 

болады: “Мен Сүннеттің Тірегі7 – әл-Асбаханидің былай дегенін естігенмін: 

«Мухаммад Ибн Хузайма Аллаһтың бейнесі туралы хадиске қатысты 

қателесті. Алайда осының себебімен оны сөгіп-қаралауға болмайды. Жай одан осы 

қателігін қабылдамау керек, бар болғаны осы»”. Абу Муса былай деді: «Бұл 

жерде ол «егер осы имамды оның қателігінің себебібен тастайтын болсақ, онда 

көптеген имамдарды тастау керек болады» дегенге нұсқағысы келді. Ал мұны 

істеуге болмайды» (Қ-з.: «Баян тәлбис әл-жәхмия» 410-411). 

Шейх Ибн Усаймин (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп айтты: 

«Ақықатында, жастар ғалымдар арасында орын алып жатқан келіспеушіліктерді 

жақсы ниетке және олардың ижтиһадының салдарына жатқызулары қажет. Олар 

қателік жіберіп қойған ғалымдарға ақтаулар табуға тиісті. Егер олар өздері 

қателік деп сенетін нәрселерге қатысты, бұл қателікке олардың өздері жол беріп 

отыр ма, әлде олар қателесуші деп санайтын кісілер ме екенін анықтау үшін, 

ғалымдармен талқылаулар жасап жатса, мұның оқасы жоқ. Өйткені адам кейде 

әлдебір ғалымның сөздері қателік болып табылады деп санауы мүмкін, ал содан 

соң, онымен осы мәселені талқылағаннан кейін, оған шындық ғалымның жағында 

екені айқын болады. Өйткені адам адам болып қала береді, ал Аллаһтың Елшісі 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Адамның балаларының әрбірі жиі 

                                                            
7 «Сүннеттің Тірегі» (Қаууам әс-Сунна) – имам Исма’ил әл-Асбаханидің лақап аты, ол һижраның 457 

жылы туған. 
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қателеседі. Ал қателесушілердің ең жақсылары – тәубе етушілер», - деп 

айтқан болатын (әт-Тирмизи 2499, Ибн Мәжаһ 4251. Хадисті әл-Әлбани хасан 

деген. Қ-з.: «Сахих әл-жәми’» 4515). 

Ал адам ғалымның қателігіне қуанатынына әрі содан соң осыны адамдардың 

арасында жаятынына, әрі осының салдарынан бөліну орын алатынына келер 

болсақ, онда бұл салиқалы алдыңғы буынның жолынан емес!» (Қ-з.: «Мәжму’ 

Фатауа уа Расаил әш-Шейх» 26/91). 

Шейх (Аллаһ оны рахым етсін) сондай-ақ былай деген: “Білім талап 

етушінің ғалымның қателігіне қатысты екі ұстанымы болады: 

1. Қателікті түзеу; әрі бұл міндетті болып табылады. Кім адамда қателік 

көрсе, тіпті ол ең үлкен ғалым болса да, ол сол қателікке нұсқауы керек. Өйткені 

ақиқатты түсіндіру міндетті шарт болып табылады. Ақиқат әлдебір дұрыс 

емес нәрсені айтқан адамға деген құрметпен үнсіз қалу себебінен опат болуы 

мүмкін. Ақиқатты құрметтеу көбірек құқыққа ие. 

2. Егер кемшіліктерді, әлсіз пікірді немесе қателікті табу, ал содан соң осыны 

адамдардың арасында жаю мақсаты көзделсе, бірақ мақсат ақиқатты түсіндіру 

болмаса, онда бұл күншіл адамнан шығады, Аллаһ бізді (мұндайдан) сақтасын! 

Менің айтқым келгені – түсіндірудің себебі ақиқатты айқын ету болуға тиіс. 

Кімде осындай ниет болса, содан қабыл болады. Ал егер мақсат – адамдардың 

кемшіліктерін табу болса, онда хадисте: «Өз бауырының қателіктерін 

аңдитын адамның кемшіліктерін Аллаһ аңдиды. Ал егер Аллаһ оның 

кемшіліктерін аңдитын болса, онда Ол оны тіпті өз үйінің ішінде жүрсе де 

қорлайды», - деп айтылған (әт-Тирмизи 2032, Ибн Хиббан 5763. Хадисті әл-

Әлбани сахих деген. Қ-з.: «Сахих әт-тарғиб» 2339). 

Егер сен ғалымның қателігін көрсең, оған қатысты сөгіс айтылуына жол 

бермеуге тырыс, оны қорға, әсіресе, егер ол салиқалылығы, жақсылығы және 

үмметке деген ықыласты насихаты расталған ғалымдардың қатарынан болса” 

(Қ-з.: «Мәжму’ Фатауа уа Расаил әш-Шейх» 26/219-221). 

Бұл сөздер қосымша толықтыруларға мұқтаж емес. Олар осы көрнекті 

ғалымның біз олар туралы ой шолып, зейіннен өткізуді қажет ететін 

маржандарының бірі болып табылады. 

Өз нәпсілері ғалымдардың ар-намысына қол сұғуға және шейхтар мен 

білім талап етушілердің арасында бүлік таратуға, (осы үшін) кейбір 
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қателіктерді немесе қателік болып көрінген нәрселерді пайдалануға уәс-

уастап-үндегендердің әрбірі үшін Аллаһтан қорқатын уақыт келді емес пе?! 

Уа, білім талап етуші, жақсылықты ашатын әрі жамандықты жабатын кілт 

бол! Жамандықты ашатын әрі жақсылықты жабатын кілт болма! 

Ғалымдардың және білім талап етушілердің ар-намысына қол сұғатын, 

өзінің бұрмалауларымен, асырып айтуымен, міндеттемейтін нәрселер 

арқылы міндеттеулерімен, жұлып алынған сөздерімен әрі т.с.с. нәрселерімен 

оларға қатысты бүкіл шекараларды бұзатын біреу болма. 

Әнас ибн Маликтен (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінің былай деп 

айтқаны жеткізіледі: «Ақиқатында, адамдардың арасында жақсылықтың 

кілті әрі жамандықтың құлпы болып табылатындары бар. Және 

адамдардың арасында жамандықтың кілті әрі жақсылықтың құлпы 

болып табылатындары да бар. Аллаһ жақсылықтың кілті қылған 

адамдарға Туба (Жәннаттағы ағаш) болсын, әрі Аллаһ жамандықтың 

кілті қылғандарға қасірет болсын!» Ибн Мәжаһ 237, әл-Бәйһақи «Шу’аб әл-

иман» 687, Ибн әл-Мубарак «әз-Зуһд» 968. Хадисті әл-Әлбани хасан деді. Қ-з.: 

“әс-Силсилә әс-сахиха” № 1332. 

Хафиз әз-Заһаби (Аллаһ оны рахым етсін) Құранның ұлы тәпсіршісі 

болған Қатада ибн Ди’ама әс-Садусидің (Аллаһ оны рахым етсін) қателігіне 

қатысты ақтау тапқан соң, оның өмір баянында былай деп жазған: «Ауқымды 

білімге ие имамдардың бірі! Егер адамның дұрыстығы артып жатса, әрі оның 

ақиқатқа деген ұмтылысы белгілі болса, әрі білімі кең, ақыл-парасаты айқын әрі 

салиқалығы, діндарлығы және (ақиқатқа) ілесуі белгілі болса, онда оның қателігі 

кешіріледі. Біз оны адасушылықта айыптамауымыз керек әрі оның жақсы 

жақтарын ұмытпауымыз керек. Иә, біз оның бидғатына және қателігіне 

ілеспейміз, әрі бұл оған кешіріледі деп үміттенеміз» (Қ-з.: «әс-Сияр» 14/40). 

Ол сондай-ақ имам Мухаммад ибн Наср әл-Мәруазиден (Аллаһ оны 

рахым етсін) айыптауларды тойтарып, былай деді: «Егер имам жеке тақырып 

бойынша ижтиһад мәселелерінде қателескен әрбір жағдайда біз оған қарсы 

көтерілетін, оны бидғатта айыптайтын, оған бойкот жасайтын болғанымызда, 

онда бізден ешкім аман қалмас еді,  Ибн Наср да, Ибн Мандах та, олардан үлкені 

де! Аллаһ – адамдарды ақиқатқа жетелеуші және ең Рахымды, әрі біз әуес-

құмарлықтар мен қаталдықтан Аллаһқа сиынамыз» (Қ-з.: «әс-Сияр» 5/271). 
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Ол сондай-ақ имамдардың имамы – Ибн Хузайманың өмірбаянында 

(Аллаһ оны рахым етсін) былай деді: «Оның «Бірқұдайшылық» кітабы бір 

үлкен томнан тұрады. Осы кітапта ол Аллаһтың бейнесі туралы хадиске бұрыс 

пайымдама (таъуил) жасады. Кейбір (Құдайлық) сипаттарға бұрыс пайымдама 

жасаған кісіге ақтау табу қажет. Ал салиқалы сәләфтарға келер болсақ, олар 

пайымдама жасамайтын,  керісінше, олар сенетін әрі бұл туралы білімді Аллаһ 

пен Оның Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) қалдырып, 

(пайымдаудан) тыйылатын. Егер біз ижтиһады бойынша қателескеннің әрбірін 

оның иманымен және ақиқатқа деген ұмтылысымен қоса тәрк ететін болсақ әрі 

бидғатта айыптайтын болсақ, онда имамдардан азғантайы ғана біз үшін аман 

қалар!» (Қ-з.: «әс-Сияр» 14/376). 

 

3) Өзін ғалым ретінде көрсету; жас әрі тәжрибесіз (адамдарды) 

білімділердің рөліне ұсынып-шығару; әрі белгілі тұлғаларға қасиеттілік 

мәртебесін беру   

 

«Әт-тәғалум» (өзін білімді етіп көрсету) кейбір әлсіз иман иелерін 

зақымдайтын жүректің дерті болып табылады. Олар өздері не айтып 

жатқанын түсінбей сөз жүргізе бастайды; өздері ұқпайтын нәрселер туралы 

сөйлейді, Аллаһ туралы білімсіз сөйлейді, ал өздері болса ізгі ғалымдардың 

«киімін» жамылып алады, бірақ іс жүзінде бұл ізгі-салиқалы ғалымдардың 

жолынан өте алыс. (Біреулер) мұндай адамдарды бұрынырақта мухажирлер 

мен ансарлардан болған үлкен сахабаларды жинайтын үлкен мәселелерде 

пәтуа берулері үшін сайлап алады. Ал сұраушы жүз жиырма сахабаның 

алдынан өтіп, олардың барлығы пәтуа бере алмайтыны үшін кешірім 

сұраған кездер болған.8 Олар білімді жасырғысы келмейтін, алайда тек:  

َما ََََيْخَشىَإِنَّ
َََإِنَََّاْلُعلََماءََُِعَبا َِّهََِِمنَََّْللاَّ

َ(٧٨)ََغفُورٌَََعِزيزٌَََّللاَّ

«Расында, Аллаһтан Оның құлдарының ішінен ғалымдары қорқады» 

(«Фатыр» сүресі, 28-аят), - деген аяттан қорқатын.  

                                                            
8 Абдур-Рахман ибн Аби Ләйлә былай баяндайтын: «Мен ансарлардан жүз жиырма сахабаны көріп 

үлгердім. Әрі олардың арасында бауырының оны сұраққа жауап беруден құтқаруын қаламайтыны жоқ еді» (Қ-з.: 

«Жәми’ баян әл-‘илм» 2201). 
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Олар қателесуден қорқатын, олар тек өздері ұғып-түсінетін нәрселер 

туралы, дәлелдері бұлтсыз аспандағы күн сияқты ап-айқын болған мәселелер 

туралы ғана сөйлейтін. Аллаһ Тағала былай дейді:  

ْمعَََإِنَََِّعْلمٌََبِهََِلَكَََلَْيسََََماََتْقفَََُوال َ(٦٣)ََمْسُئوالََعْنهَََُكانََََأُولَئِكَََُكلَََُّواْلفَُؤا َََََّواْلَبَصرَََالسَّ

«Білмеген нәрсеңнің ізіне түспе. Расында, көз (көру), құлақ (есту) 

және жүрек – олардың барлығы одан сұралады» («әл-Исра» сүресі, 36-

аят). 

Аллаһ сондай-ақ былай деді:  

َماَقُلَْ مَََإِنَّ ََُِتْشِرُكواََوَأَنََْاْلَحقََِّبَِغْيرَََِواْلَبْغيََََواإلْثمََََبَطنََََوَماَِمْنَهاََظَهرََََماَاْلَفَواِحشََََربِّيََََحرَّ لََْلَمَََْماَبِاّلِلَّ َبِهََُِيَنزِّ

َََِعلَىََتقُولُواََوَأَنَََْطاًناُسلَْ َ(٦٦)ََتْعلَُمونَََالََماََّللاَّ

“«Күдіксіз, Раббым арсыздықтарды, олардың көрнеу, көместерін, 

күнәны, орынсыз озбырлықты, оған байланысты ешбір дәлел 

түсірілмеген нәрсені Аллаһқа серік қосуларыңды және білмейтін 

нәрселеріңді Аллаһқа қарсы сөйлеулеріңді тыйым салды», - де“ («әл-

Әғраф» сүресі, 33-аят).  

Аллаһ сені есендікте сақтасын, Абу Бакр әс-Сыддықтың (Аллаһ оған разы 

болсын) ол Аллаһтың («Абаса» сүресінің, 31-аятында айтылған) «жемістер 

мен шөптер» сөздеріндегі шөптер туралы сұралғанда: «Егер мен Аллаһтың 

Кітабы туралы білімім жоқ нәрсені айтсам, қандай аспан маған пана болады, әрі 

қандай жер мені көтереді?!», - деп жауап бергендегі ұстанымына қарашы (Ибн 

Әби Шейба 30107, әл-Бағауи «Шарху-с-Сунна» 1/264). 

Осыдан соң олар бұл аяттың тәпсірін оның араб тіліндегі мағынасынан 

алды. 

Сондай-ақ Абу Бакрдің (Аллаһ оған разы болсын) әженің алтыдан бір 

бөлікті мирас етіп алуы туралы мәселедегі ұстанымы (әт-Тирмизи, 2100), әрі 

оның тақуалығы мен Аллаһтың алдындағы қорқынышына нұсқайтын басқа 

да ұстанымдары (бар). Басқа сахабалар мен олардың ізбасарлары да осылай 

істейтін. 

Өзін білімді деп көрсетудің себептеріне сондай-ақ атаққұмарлық, 

көзбояушылық (рия), Аллаһтың хақ дініне қатысты надандық, сәләфилердің 

арасына білдіртпей еніп алған, өздерін өтіріктен сәләфиміз деп мәлімдеп, 

сәләфи ретінде көрсететіндер де жатады.  Кейбіреулер өздерінің 

білімсіздігінің, білімі аздығының және ғалымдардан алыс болуының 

себебінен (осындай) сәләфилікке еніп алған адамдарға сене бастайды. Өзін 
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білімді етіп көрсететін осындайлардың біреуі туралы тіпті: «Оның куәлігі он 

ер адамның куәлігіне тең», - деп те айтылған болатын.  

Аллаһқа ашық және жасырын бүлік-фитналардан пана тілеп 

жалбарынамыз, әрі Аллаһқа тура жолдан кейін адасушылыққа түсуден 

сиынамыз! 

Шейх Бакр Абу Зәйд (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген екен: ”Біз 

қанша рет пісіп-жетілуден бұрын танылғысы келгендер тарапынан (орын алған) 

діндегі келіспеушіліктерді көрдік. Қаламын ұштамай жатып шығарған, әрі піспей 

тұрып мейіз болған дәл сол. «Бастама – бұл шалынып қалу ықтималдығы бар 

орын», - деп айтылған екен. Сондай-ақ: «Бәле-қасіреттердің қатарынан – 

кітаптарды харакеттерсіз және нүктелерсіз оқып, ұстаздарсыз білім алған 

адамның шейх болып шығуы», - деп те айтылған екен. Имам Али ибн Абу 

Талибтің (Аллаһ оған разы болсын) былай дегені жеткізіледі: «Білім – бұл надандар 

үлкейтіп жіберген нүкте»” (Қ-з.: «Тәж әл-‘арус» 20/153). 

Шейх Бакр Абу Зәйд (Аллаһ оны рахым етсін) кейбір ғалымдардың осы 

тақырып бойынша айтқан өте пайдалы сөздерін жеткізген. Біз олардың 

кейбірін таңдап алмақпыз: 

Ибн Абдул-Барр (Аллаһ оны рахым етсін): «Егер білмейтін (надан) 

сөйлемесе еді – келіспеушіліктер жойылар еді», - деп айтқан (Қ-з.: «Жәми’ баян 

әл-‘илм» 999). 

Имам әш-Шәфиғи (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: «Баршаға тек 

білген нәрсесін ғана сөйлеу міндетті болып табылады. Егер білім туралы сөйлей 

бастаған кейбіреулер кейбір сөздерін айтпай-ақ қалыс қалдырса еді, бұл олар үшін 

әрі жақсы әрі есендікке жақын (болар еді), ин ша-Аллаһ» (Қ-з.: «әр-Рисалә» 34). 

Ибн әл-Қайим (Аллаһ оны рахым етсін) «ән-Нунийяда» былай деген екен: 

«Расында, мен төрт түрлі адаммен сыналудамын, әрі олардың әрбірінде 

жамандық бар: дөрекі, қатал, надан, үлкен сәлде мен кең жеңді киімді киіп алып, 

өзін білімді етіп көрсетуші. Ол өзінің тәкаппарлығынан сирек қолданылатын 

сөздерді пайдаланып, тым ұзартып сөйлейді, бірақ (өзі) надандыққа толы, 

білімдісымақ таз әрі тақырбас. Ол сандырақ айтады әрі (өзі туралы) жалған 

түсінік беретін аздаған білімнің қорын көрсетеді. Денелер надан дәрігердің 

үстінен (Аллаһқа) шағымданатыны сияқты, мұндайға қатысты да (адамдардың) 

құқықтары оның надандығы себепті Аллаһқа шағым жасайды. Ол адамдардың 
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арасында (өтірік пәтуа) таратады, бірақ мұны ерекше Рахымдының шешіміне 

жатқызады».9 

Хафиз Ибн Хәжар (Аллаһ оны рахым етсін): «Өзі үғып-түсінбейтін салада 

сөйлейтін адам таң қаларлық нәрселер айтады», - деген (Қ-з.: «Фатх әл-Бари» 

3/584). 

Суфиян әс-Сауриге (Аллаһ оны рахым етсін) көптеген мухаддистердің бар 

екендігі жайлы айтылғанда, ол: «Теңізші көп болса, кеме батады» деген сөз бар 

емес пе?!» - деген екен. (Қ-з.: «әл-Мухаддис әл-фасыль» 1/560). 

Ибн Хазм (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп айтты: «Білім мен оның 

иелері үшін ең зиянды ауру – бұл іс жүзінде оларға ешқандай қатысы жоқ, 

(сырттан) енген (білім иелері). Ақиқатында, олар өздері туралы білімге иеміз деп 

ойласа да, надандықта (жүр). Олар өздерін тәртіп орнатып жатырмыз деп санаса 

да, бұзықтық жасап жатыр» (Қ-з.: «әл-Әхләқ уә-ссияр» 23). 

Өзіне берілмеген нәрсемен өзін тойдырғысы келген біреу туралы және 

оған қандай ескерту келгендігі жайлы хадиске ой салып көріңдерші, Аллаһ 

сендерге игілігін берсін:  

Әсманың (оған Аллаһ разы болсын) сөздерінен бірде бір әйелдің: «Уа 

Аллаһтың Елшісі, менің күйеуімнің тағы бір әйелі бар, ендеше мен ол маған іс 

жүзінде сыйға тартпаған нәрсені сыйлады деп айтып жүрсем, күнә жасаған 

боламын ба?», - деп айтқаны туралы хабарланады. 

Бұған жауап ретінде Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын): «Іс жүзінде өзіне берілмеген нәрсені алдым деп мәлімдеуші 

өтіріктің екі көйлегін киген адам сияқты», - деді (әл-Бухари 5219, Муслим 

2130). 

Аталып кеткен себептерден бөлек басқа да себептер бар, әрі олардың ең 

жамандары: күнә жасау; әуес-құмарлықтарға ілесу; әрбір мұсылманға 

қатысты ықыластылық танытуды бұйыратын (Құран мен Сүннеттің) 

мәтіндеріне қайшы келу. 
 

Бұл құбылысты қалай емдейміз? 

 

                                                            
9 Ал осы төртеудің ішіндегі келесі санаттағылар туралы айтар болсақ,  имам Ибн әл-Қайим екінші санат 

туралы – күншіл; үшіншісі – соқыр ілесуші және фанатикалық түрде жақтаушы; төртіншісі – өсекші және 

балағатшыл деді.  
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Егер біз ақиқатқа толығымен берілсек, нәпсінің әуестіктеріне еруден 

құтылсақ, егер ниеттеріміз Аллаһ үшін  ықыласты болса, онда Аллаһтың 

мейірімімен бойкоттаудың, өзара өшпенділіктің, қарым-қатынасты үзудің 

т.с.с. нәрселердің емі де, әрі ортақ манһажды ұстанатындардың арасындағы 

бөлінуді емдеудің әдісі жеңіл болмақ.  

Мысал ретінде емдеудің кейбір әдістерін атап кетуге болады, бірақ 

олармен шектелмеу керек: 

 

Біріншісі: Жалпы мүминдер арасында әрі білім талап етушілер 

арасында қарым-қатынасты (үзбей) ұстану керек.   

Бұл құбылысты бір манһажбен жүретін, Сүннетті ұстанушы, әуелгі ізгі 

ұрпақтардың жолына ілесетіндердің (сәләфилердің) арасындағы байланысты 

сақтау арқылы, өзара мейірімділік таныту және өзара көмек көрсету арқылы 

емдеуге болады. 

Біздің шейх Абдул-Мухсин әл-Бадр (Аллаһ оған есендік берсін) «Уа, 

Суннет иелері, Сүннет иелеріне жұмсақ болыңдар!» деген жолдау жазды.  

Белгілі уақыт өте келе ол «Тағы да: уа, Сүннет иелері, Сүннет иелеріне 

жұмсақ болыңдар!» деп аталған (жаңа) жолдауын шығарды.  

Біздің шейх Абдул-Азиз ибн Баз да (Аллаһ оны рахым етсін) керемет 

жолдау жазып, онда дұрыс ақидаға ие, салиқалы сәләфтардың жолымен 

жүретін дінге шақырушы сәләфилерге насихат берген болатын. 

Құран мен Сүннетті басшылыққа ала отырып және біздің құрметті 

шейхтарымыздың насихаттарынан алған пайдалардан шыға келе, мен де 

Аллаһқа, Оның Кітабына, Елшісіне, барлық мұсылмандарға және олардың 

билеушілеріне ықыластылық танытып, білімгерлер мен дінге 

шақырушыларға деген аяушылығымнан, кейбір шейхтар мен білім талап 

етушілерге басқалардың тарапынан жіберілетін қателіктерді емдеудің  әдісін 

қайта қарап шығуды ұсынамын. (Бұл) бөліну мен жіктелуден бас тарту үшін 

әрі осыдан емделу үшін, сондай-ақ «лай судан балық аулайтындарға»10 

мүмкіндік бермеу үшін (қажет). Байланысты (үзбей) ұстап, ертедегі және 

қазіргі замандағы ғалымдарымыз бен шейхтарымыздың жолымен жүруіміз, 

әрі осыда ынта-жігер танытуымыз қажет, ал теріске шығару қажетті болып 

жатса, онда теріске шығарудан бұрын жұмсақтық пен даналық таныта 

отырып насихат айту қажет.     

                                                            
10 Астарлы мағынадағы «біреудің азап, бақытсыздығынан пайда табу» дегенді білдіретін 

нақысты сөйлемше (Тілтану Академиясының электрондық қазақша-орысша сөздігі 

(ЭҚОС)). 
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Хафиз Ибн Ражәбтың (Аллаһ оны рахым етсін) «Насихат пен жазғырудың 

арасындағы айырмашылық» атты кітабын зейін қойып оқып шығайықшы. 

Бұл кітапта өте маңызды мәселелер қамтылған, әрі білім талап етуші өз 

бауырларына насихат айтатын жағдайларда осыларды ескеруге тиісті.   

Екі құрметті шейхтар – Мухаммад Насыруддин әл-Әлбани мен Хамуд әт-

Туайжири арасындағы түрлі діни мәселелерде орын алған өте қатты өзара 

теріске шығаруларына қарамастан, олар бізге өзара сыйластық пен бір-бірін 

кешірудің керемет үлгісін көрсетіп берді. Әрі егер оларға бірге кездескен 

кездерінде сұрақ қойылып жатса, әрқайсысы оларды біріктіретін 

бауырластық пен ықыласты сүйіспеншілігін көрсетіп, жолдасына сөз 

беретін.   

Осындай мысал шейх Абдул-Азиз ибн Баз бен шейх әл-Әлбанидің 

араларында да олар ғылыми мәселелерде әртүрлі пікір айтқан кездерінде 

орын алған болатын. «Міне, бұлар – Аллаһ тура жолға салғандар. Ендеше, 

олардың тура жолына ілес» («әл-Әнғам» сүресі, 90-аят). 

Оларға ілесіңдер, олардың манһажын ұстаныңдар, бір-біріңе мейірімділік 

танытыңдар, жарасып-табысуға әрі бөлінушілікті салиқалы алдыңғы 

буынның манһажының үстінде  емдеуге тырысыңдар. 

 

Екіншісі: Келіспеушілік орын алған кезде Аллаһтың Кітабы мен 

Сүннетке оралу қажет  

Әрі мен бұл тармақты жоғарыда түсіндіріп кеткен болатынмын. 

 

Үшіншісі: Аллаһқа шақыруда салиқалы алдыңғы буынның жолына 

негізделу  

Ал бұл олардың өмірбаяндарын, Аллаһқа шақырудағы әдістерін, әрі олар 

бір-біріне қандай құрмет көрсеткендерін және бір-бірін қандай жақсы 

көргендерін оқып-үйрену арқылы (жүзеге аспақ).  Біз олардың біреуінің 

болса да тек өзінің ғана ұстанымын қорғағанын; немесе бауырының беделін 

түсіруге талпынғанын; немесе одан ашу-ызасын алу үшін оның сөздерін 

жұлып алғанын; немесе (бауыры) қателескен болса, оған насихат айтудан 

бұрын, өзгелерді одан сақтандырғанын; немесе олардың араларында әртүрлі 

пікірлер туындағандығы себепті немесе әртүрлі түсіну үшін кеңдігі 

баршылық ижтиһад мәселесінде ол туралы жала-ғайбат айтқанын 

естімеппіз. 

Нағыз мүминдердің, Аллаһқа білім негізінде шақыратын ықыласты 

дағуатшылардың  жолы, міне, осы. Ақиқатында, олардың жолына ілесу – бұл 

келісімнің, мұсылмандардың сөздері мен саптарын біріктірудің, сондай-ақ 

екі дүниеде де бақытты болудың жалғыз жолы. 
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Төртіншісі: Ақиқат және әділдікпен үкім шығаратын тәрбиеші-

ғалымдарға оралу қажет  

Расында, ғалымдар – дұрыс басшылық пен қараңғылықты 

нұрландырудың көрнекті адамдары. Кім оларды шеттен айналып өтсе, 

жаңадан туындаған мәселелерде (нәуазил) соларға оралмаса, ол адасады әрі 

басқаларды да адастырады. Аллаһ Тағала былай деді:  
ُسوِلََوإِلَىََأُولِيَاألْمِرَِمْنُهْمَلََعلَِمُهَالَِّذيَنََيْسَتْنِبُطوَنُهَِمْنُهْمَ وهَُإِلَىَالرَّ  َولَْوََر َُّّ

«Егер олар оны Елшіге, не өздерінің іс басындағыларына ұсынса еді, 

олардан оның мән-жайын білер еді» («ән-Ниса» сүресі, 83-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ:  
ْكِرَإِْنَُكْنُتْمَالََتْعلَُموَنَ َ(١٦)َوَماََأَْرَسْلَناَِمْنََقْبلَِكَإاِلَِرَجاالَُنوِحيَإِلَْيِهْمََفاْسأَلُواََأَْهلََالذِّ

«Егер білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар», - деді («ән-Нәхл» сүресі, 

43-аят). 

 

Бесіншісі: Сыпайылық таныту қажет 

Ақиқатында: «Кім Аллаһ үшін сыпайылық танытса, соны Аллаһ 

жоғарылатады». Әт-Табарани «әл-Әусат» 8307, Абу Нуайм «әл-Хилия» 8/64. 

Шейх әл-Әлбани хадисті сахих деген. Қ-з.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 2328. 

Ал адамдардың алдында өркөкіректік танытып, өзін білімді етіп көрсетуге 

келер болсақ, онда бұл – тәкапарлықтың нәтижесі. Ал егер дінге шақырушы 

немесе білім талап етуші тәкаппарлық танытса, онда ол адасады әрі 

өзгелерді адастырады.  Бұл нәрсе ықыластылықты бұзады. Сондықтан да 

Аллаһ Елшісінен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Қиямет Күні ең 

бірінші болып сұраққа тартылатын   - «білім талап етіп, оны басқаларға 

үйреткен әрі Құран оқыған адам», - деп сенімді түрде жеткен. «Оған Аллаһ 

Өзінің (берген) нығметтерін есіне түсіреді,  әрі ол оларды мойындайды, ал 

содан соң Аллаһ: «Ал сен солар үшін шүкіршілік ретінде не істедің?», - деп 

сұрайды. Ол: «Мен білім талап еттім және оны басқаларға үйреттім, әрі 

Сен үшін Құран оқыдым!», - дейді. Аллаһ: “Сен өтірік айтасын, өйткені сен 

адамдар сен туралы: «Білімді!», - деп айтуы үшін ғана білім үйрендің, 

Құранды да адамдар сен туралы: «Ол – қари!» - деп айтуы үшін ғана  

оқыдың, әрі олар осыны айтатын!» Содан соң бұл адамға қатысты 

бұйрық беріледі де, оны Тозаққа тастау үшін бетімен төмен қаратып 

сүйреп алып кетеді». Муслим 1905. 

 

Алтыншысы: Шейхтар мен білім талап етушілер арасында 

бауырластық пен сүйіспеншілік байланыстарын егу қажет  
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Осы орайда «Аллаһ үшін жақсы көру және Аллаһ үшін жек көру, Аллаһ 

үшін достық таныту және Аллаһ үшін дұшпандық таныту» деген негізге 

сүйену қажет. Өйткені адамдар арасындағы иман байланысы – ең ұлы 

байланыс.  Аллаһ Тағала былай деді: 
ََواْلُمْؤِمُنوَنََواْلُمْؤِمَناُتََبْعُضُهْمََأَْولَِياُءََبْعٍضَ

 «Мүмин ерлер мен мүмин әйелдер бір-біріне дос әрі көмекші» («әт-

Тауба» сүресі, 71-аят). 

Аллаһ сондай-ақ былай деп айтты: 
َماَاْلُمْؤِمُنوَنَإِْخَوةٌَ  إِنَّ

 «Расында, мүминдер (бір-біріне) бауырлар» («әл-Хужурат» сүресі, 10-

аят). 

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

«Мұсылман мұсылманға бауыр, ол оған зұлымдық жасамайды, оны 

көмексіз қалдырмайды және оны жек көрмейді» (Муслим 2564). 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) тағы да 

былай деді:  «Мүмин өз бауырының айнасы, әрі мүмин мүминге бауыр! Ол 

оған опат болуға (жолдан таюға) жол бермейді, әрі оның артынан қорғап 

жүреді». Әл-Бухари «әл-Адаб әл-муфрад» 239, Абу Дауд 4918. Сенімділігін 

шейх әл-Әлбани растаған. Қ-з.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 926. 

Мүмин – ол өз бауырларының ауруын ортақ сезінетін, олардың үміттерін 

бөлісетін, тіпті өзінде мұқтаждық болып тұрсада, оларды өзінен абзал 

көретін адам. Ярмук шайқасында (орын алған) мына оқиға туралы менімен 

бірге ойланыңыздаршы:   

Хузайфа әл-‘Адауи (Аллаһ оған разы болсын) былай деген екен: «Ярмук 

шайқасы күні мен немере ағамды (інімді) іздеп шықтым, әрі менде аздап су 

болатын. Мен өз-өзіме егер оны әлсіреген күйде тапсам, шөлін қандырамын ғой деп 

айттым. Оны тапқан соң мен оған: «Саған су берейін бе?», - деп сұрадым, әрі ол 

басымен «Иә» деп ымдады.  Сол кезде мен ыңырсып жатқан басқа бір адамды 

көрдім, әрі менің немере ағам (інім) соған баруымды нұсқады. Бұл Хишам ибн әл-

Ас болып шықты. Мен одан: «Саған су берейін бе?», - деп сұрадым. Ол: «Иә», - деді. 

Сонда Хишам басқа бір ыңырсып жатқан кісіні естіді де, маған соған қарай 

жүруімді нұсқады. Мен оған келген кезімде, оны өлген күйінде таптым.  Сонда 

мен Хишамға келдім, әрі ол да жан тапсырыпты. Сол кезде мен немере ағама 

(ініме) қайта оралдым, әрі ол да жан тапсырған екен» (Қ-з.: «Тафсир әл-

Қуртуби» 18/28). 

Мұның барлығы Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) мына сөздеріне негізделген: «Мүминдердің бір-біріне деген 

сүйіспеншілігінің, мейірімінің әрі жанашырлығының мысалы бір дененің 
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мысалы секілді: (денедегі) бір мүше ауырса, бүкіл дене бұған қызумен және 

ұйқызыдықпен әсерленеді» (Муслим 2586). 

Сондай-ақ Аллаһ Елішісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 

«Мүмин басқа мүминге қатысты бір бөлігі басқа бөліктерін нығайтатын 

ғимарат секілді», - деген сөздерінде де; ал содан соң ол (екі қолының) 

саусақтарын бір-бірінің арасына айқастыра салды (әл-Бухари 481, Муслим 

2585). 

Сендерге Аллаһтың атымен жалбарынамын, уа, Сүннетке шақырушылар, 

осы қағиданы өздеріңнің араларыңда әрі бауырларыңның арасында жүзеге 

асырыңдар!  Өйткені бұл өшпенділікті емдеудің, ауызбіршіліктің әрі 

Аллаһқа шақырудағы ынта-жігер танытуымызда біртұтас болуымыздың ең 

ұлы тәсілі болып табылады!  

Шейхул-Ислам ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп айтты: 

«Аллаһ Тағала Өзінің мүмин құлдарын бір-біріне қамқоршы етті, оларды бір-

біріне көмектесетін, бір-біріне мейірім мен жанашырлық танытатын бауырлар 

етті. Аллаһ:  
ََِبَِحْبلَََِواْعَتِصُموا قُواََوالََجِميًعاََّللاَّ َََتَفرَّ

َ

«Түп-түгел Аллаһтың жібіне (дініне) жабысыңдар да, бөлінбеңдер» 

(«Әли Имран» сүресі, 103-аят) - деп айтып, оларға біртұтас болуды бұйырды, әрі 

бөлініп алауыздық салуға тыйым салды. 

Аллаһ сондай-ақ былай деді:  
َُينََ َُِثمَّ َماََأَْمُرُهْمَإِلَىََّللاَّ قُواَ َِّيَنُهْمََوَكاُنواَِشَيًعاَلَْسَتَِمْنُهْمَفِيََشْيٍءَإِنَّ َالَِّذيَنََفرَّ ُئُهْمَبَِماََكاُنواََيْفَعلُوَنَإِنَّ َ(٠٨١)بِّ

«Күдіксіз, діндерінде бөлініп, топтарға жіктелгендерге сенің ешбір 

қатысың жоқ. Әрі олардың ісі Аллаһқа тән» («әл-Әнғам» сүресі, 159-аят). 

Ендеше, осындайдан кейін Мухаммадтың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) үмметіне, адам тіпті Аллаһтан (түспеген) дәлелдерсіз, өз жорамалдары 

мен әуестіктерінің негізінде бір топты жақсы көріп, екіншісін жек көре 

бастайтындай, бөлініп-жіктелуге және тартысып-керісуге қалайша болмақ?!» 

(Қ-з.: «Мәжму’ әл-Фатауа» 3/419-420). 

Сондай-ақ Бахрейннің тұрғындары «Кәпірлер өлгеннен кейін Аллаһты 

көреді ме?» деген мәселеде бір-бірін бойкоттап, бір-бірімен қарым-

қатынасты үзген, әрі іс тіпті соғыс басталуға дейін жақындап қалған кезде, 

шейхул-Ислам ибн Таймияның (Аллаһ оны рахым етсін) оларға жазған 

жолдауында  ғалымдардың бұл мәселе бойынша бес түрлі пікірін келтіріп, 

содан соң ұстануға тиісті әдеп туралы былай деп ескертіп өткені жеткен: 

«1. Бұл мәселе бойынша үнсіздік сақтайтын және еш нәрсеге шақырмайтын  

адамды бойкоттауға рұқсат етілмейді, тіпті егер ол бір тараптың сенімін 

ұстанған болса да. Ақиқатында, тіпті бұл бидғаттан да жаман нәрсе үшін, үнсіз 
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қалушыны емес, осыған шақырушыны ғана бойкоттайды. Ал бұл мәселеде тіпті 

де (мұны істеуге болмайды). 

2. Білім иелеріне бұл мәселені сол арқылы бауырларды қайшы келушілерден 

артық көре бастайтын  емтихандаудың құралы мен ұран етулеріне болмайды. 

Ақиқатында, мұндай (іс) Аллаһ және Оның Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) жек көретін нәрселерге жатады. 

3. Бұл әңгімелерді осы бүліктерден аман жүрген жалпы бұқара 

мұсылмандардың арасына таратуға болмайды. Алайда, егер біреу (осы туралы) 

сұралып жатса, немесе оның өзі (осыны) біреуге түсіндіргісі келсе, онда оған пайда 

келтіру ниетімен білімнен шыққан (дәйектерін) ұсынсын. 

4. Егер «бұл сөз бен амал адамды жазаға лайықты етеді ме, әлде жоқ па?» деген 

мәселеде түсініксізсіздік болып жатса, онда (оған қатысты) жаза қолданбау 

міндетті болады. Өйткені Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын): «Күмән тұрғанда жазаны алып тастаңдар. Кешіріп қателесу 

жазалап қателесуден гөрі жақсы», - деп айтқан. Хадисті Абу Дауд жеткізген.11 

Нақты айтқанда, егер мұның барлығы әһлу-Сунна уәл-жама’аның арасында үлкен 

жамандық пен бөлінуге алып келсе. Өйткені мұндай бөлінуден келіп шығатын 

бұзықтықтың жамандығы, шамалы ғана санды адамдардың екінші дәрежелі 

мәселелердегі  қателіктерінен келіп шығатын жамандығынан үлкенірек.12 

5. Егер мәселе   түсініксіз болса, онда ол Аллаһқа имам Муслим (770) өзінің 

сахих жинағында Айшаның (Аллаһ оған разы болсын) сөздерінен, оның: “Аллаһтың 

Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) намазға тұрған кездерінде: «Уа, 

Аллаһ, Жәбірейіл, Микаил және Исрафилдің Раббысы, көктер мен жердің 

Жаратушысы, айқын мен көместі Білуші! Сен құлдарың өзара келіспей, 

дауласып қалған (істерге) үкім шығарасың. Өз қалауыңмен мені даулы 

мәселелерден ақиқат (жолыңа) бастай гөр! Күмәнсіз, Сен қалағаныңды 

тура жолға салушысың», - деп айтатын”, - деп  жеткізген (хадистегі) 

дұғасымен жалбарынсын» (Қ-з.: «Мәжму’ әл-фатауа», 6/503). 

Кімде-кім шариғаттың мақсаттарына назар салатын болса, (оның) 

көптеген заң-ережелері  мүмин адамды бірігу мен біртұтастықтың және 

алаауыздықтан алшақтаудың маңыздылығын сезінуге мәжбүр етеді. Сол 

үшін де шариғат қаншама келісім-шарттар мен қарым-қаныстардың 

түрлеріне тыйым салды емес пе?! 

                                                            
11 Шейх осы хадиске жасаған түсіндірмесінде оның Пайғамбардан (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) жеткені әлсіз екеніне, бірақ Ибн Масғудтың сөздерінен жеткені 

сенімді екеніне нұсқаған. Қ-з.: «әл-Ируа» 8/26. 
12 Шейх осы жерде сілтеме жасап, шейх Мухаммад ибн Ибраһим Әли Шейхтың былай 

деп айтқан сөздерін келтіреді: «Үлкен кемшілігі бар келісім мен бірлік көп игілігі бар деп 

пайымдайтын бөлінушіліктен гөрі артық!» Қ-з.: «Фатауа Ибн Ибраһим» 12/169. 
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Бес уақыт намаз, оларды жамағатпен бірге орындау, саптарды түзеу, 

ораза, қажылық – мұның барлығы жалпымен бірге бір уақытта орындалады. 

Осының барлығы турашыл-әділ  әрі ақыл-саналы мұсылман адамды осы 

өзара сүйіспеншілік пен бауырластықты күшейтуге, ауызбіршілікке 

ұмтылуға, әрі Ислам мен Сүннеттің жауларына лайлы судан балық 

аулауларына мүмкіндік бермеуге итермелейді.13 

 

Жетіншісі: Тіпті кейбір мәселелерде келіспеушіліктер болса да, 

жақсылық таратуда өзара көмектесудің міндеттілігі 

Алайда адамдарды әл-жәма’адан бөлінуге және бидғатты 

жақтаушыларды жақсы көруге алып келетін жіктелу мен хизбиялық 

бидғатшыл келіспеушілік айыпты болып табылады. Аллаһ Тағала былай 

деді: 
َناُتََوَأُولَئَِكَلَُهْمََعَذاٌبََعِظي قُواََواْخَتلَفُواَِمْنََبْع َََِّماََجاَءُهُمَاْلَبيِّ َ(٠١٨)ٌمََوالََتُكوُنواََكالَِّذيَنََتَفرَّ

 «Өздеріне ашық дәлелдер келгеннен кейін бөлініп, қайшылыққа 

түскендер тәрізді болмаңдар. Міне, соларға зор азап бар» («Әли Имран» 

сүресі, 105-аят). 

Аллаһ сондай-ақ былай деді:  
قُواَ َِّيَنُهْمََوَكاُنواَِشَيًعاَلَْسَتَِمْنُهْمَفِيََشْيٍءَإِنََّ َالَِّذيَنََفرَّ ُئُهْمَبَِماََكاُنواََيْفَعلُوَنَإِنَّ َُيَنبِّ َُِثمَّ

َ(٠٨١)َماََأَْمُرُهْمَإِلَىََّللاَّ

«Күдіксіз, діндерінде бөлініп, топтарға жіктелгендерге сенің ешбір 

қатысың жоқ. Әрі олардың ісі Аллаһқа тән» («әл-Әнғам» сүресі, 159-аят). 

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

«Расында, менің үмметім жетпіс үш ағымға бөлінеді, әрі олардың біреуінен 

басқасының барлығы Отта, ал ол (біреуі) – әл-жәма’а». Ахмад 16973, Ибн 

Мәжаһ 3993, Ибн Аби Асым 64. Хадистердің сахахтығын әл-Әлбани растады. 

Қз.: «Сахих әл-жәми’» 2042. 

Хадистің басқа бір нұсқасында одан: «Ал (құтылғандар) кімдер?», - деп 

сұрағанда, ол:  «Мен және менің сахабаларым бүгін нені ұстанса, соны 

ұстанатындар», - деп жауап бергені туралы жеткізіледі (әт-Табарани «әл-

                                                            
13 Осы жерде шейх сілтеме жасап, былай дейді: «Осыған байланысты біздің шейхымыз 

Раби’а ибн Хади әл-Мадхалидің баспа түрінде шығарылған: «Келісім мен достыққа 

ынталандыру әрі жіктелу мен келіспеушіліктерден сақтандыру» атты лекциясына оралсаң 

болады. 

Осы шейхтардың бірігуге шақыратын сөздері тек Сүннетті ұстанушылар туралы ғана 

айтылып тұрғанын тағы да нақтылап кету қажет.  Имам әл-Фудәйл ибн Ийяд былай 

дейтін: “Жүректер сарбаздар секілді: бірін-бірі танитындары бірігеді, ал бірін-бірі 

танымайтындары айырылып кетеді. Әрі Сүннеттің жақтаушысы бидғаттың 

жақтаушысына көмектесуі мүмкін емес, тек бұл екіжүзділіктің белгісі болмаса ғана”. Қ-з.: 

“Шарх усул и’тиқад” 1/138». 



37 
 

Әусат» 4886, әл-Әжури «әш-Шәри’а» 111. Хадистердің сахихтығын әл-Әлбани 

растаған. Қз.: «Сахих әл-жәми’» 2641). 

Шейхул-Ислам Ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: 

«Ғалымдар, шейхтар, билеушілер және ықпал иелері тарапынан орын алған 

үметтегі бұл бөліну, міне, дәл осы дұшпандардың осы үмметтің үстіннен 

үстемдік етуіне себеп болды!  Және бұл туралы Аллаһ:  
ُرواَبِِهََفأَْغَرْيَناََبْيَنُهمَُ اَُذكِّ اَِممَّ اََنَصاَرىََأََخْذَناَِميَثاَقُهْمََفَنُسواََحظ ً  َاْلَع ََّاَوَةََواْلَبْغَضاَءََوِمَنَالَِّذيَنََقالُواَإِنَّ

“Және «христианбыз» дегендерден де серт алған едік. Дегенмен, олар 

да берілген үгіттен үлестерін ұмытты. Сондықтан араларына ... 

дұшпандық, өшпенділік салдық” («әл-Мәида» сүресі, 14-аят), - деп 

айтқанындай, үмметтің Аллаһқа және Оның Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) мойынсұнбағандығы себепті осы нәрселер орын алды. Адамдар 

Аллаһ оларға бұйырған нәрселерді тастаса - олардың арасында дұшпандық пен 

өштік орын алады, ал адамдар ыдырап-бөлінуге түссе – бұзылып опат болады. Ал 

егер олар біріксе, онда тәртіпке келіп, билікке ие болады. Ақиқатында, әл-жәма’а – 

бұл мейірім, ал бөліну – жаза»14 (Қ-з.: «Мәжму’ әл-фатауа» 3/421). 

Ибн әл-Қайим (Аллаһ оны рахым етсін) былай деді: «Адамдардың 

арасындағы келіспеушілік – қашып құтылмас нәрсе, өйткені олардың қалаулары, 

түсініктері әрі ұғыну қабілеттері әртүрлі. Алайда басқаларға қатысты шектен 

шығу және олармен жауласу айыпты болып табылады. Ал егер келіспеушіліктер 

бөліну мен жіктелуге алып келмесе, әрі айтысушының әрбірінің мақсаты – 

Аллаһқа және Оның Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бағыну 

болса, онда мұндай келіспеушілік зиян тигізбейді. Өйткені мұндай нәрсе – 

адамзаттағы шарасыз құбылыс. Алайда, егер негіз бір, көзделген мақсат бір, 

төселген жол бір болса, онда келіспеушілік болмады десе де болады.  Бірақ тіпті 

егер келіспеушілік орын алған болса да, ол – сахабалардың арасындағы 

келіспеушіліктер туралы айтылғандай, (келіспеушіліктердің) зиян тигізбейтін 

түрінен. Өйткені барлықтары сүйенетін негіз біреу, ал ол – Аллаһтың Кітабы 

және Оның Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Сүннеті. Мақсат 

бір, ал ол – Аллаһқа және Оның Елшісіне бағыну. Жол бір, ол – Құран мен 

Сүннеттің дәлелдеріне қарау және оларды кез-келген сөзден, пікірден, қиястан, 

немесе саясаттан жоғары қою» (Қ-з.: «әс-Сауа’иқ әл-мурсәлә» 2/519). 

Сонымен, Ибн Таймия мен оның шәкірті  Ибн әл-Қайимнің сөздерінен 

пайдалар шығарамыз: 

                                                            
14 Шейхул-Ислам атап кеткен соңғы сөздер бұл - Нуғман ибн Баширден жеткізілетін 

танымал хадис. Онда Пайғамбардың (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Әл-

жәма’а – бұл мейірім, ал бөліну – бұл жаза!», - деп айтқаны жеткізіледі (Ахмад 4/278, әл-

Баззар 3282, Ибн Аби Асым 895, Ибн Аби әд-Дунья 1/25. Хадистің сенімділігін шейх әл-

Әлбани растаған). 
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1. Үмметіміздің мүшелері арасында келіспеушілік болмауы мүмкін емес. 

Бұл туралы Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 

«Кім көп өмір сүрсе, көптеген келіспеушіліктерді көреді», - деп 

айтқанындай. Абу Дауд 4607, Ибн Мәжаһ 43. Сенімділігін шейх әл-Әлбани 

растаған (Қ-з.: «әс-Силсилә әс-сахиха» 937). 

2. Айыпталатын келіспеушілік – бұл діннің негіздеріндегі және алдыңғы 

ұрпақ ғалымдары бірауызды келісімде болған әрі оларға қатысты ижтиһадқа 

орын жоқ мәселелердегі келіспеушілік.   

3. Келіспеушілік екі түрлі болады: түрдің өзгешілігіндегі келіспеушілік әрі 

қарама-қайшылық келіспеушілігі.  Түрдің өзгешілігіндегі келіспеушілік Дана 

Заң Шығарушыдан (Аллаһтан) келген бейнелері мен сипаттамалары әртүрлі 

болған мәселелерде болады. Мысалы, намаздың басында айтылатын дұғаның 

әртүрлілігі, немесе ташаһһудтың әртүрлілігі, азанның, иқаматтың 

әртүрлілігі, қауіп төнген кезде намаз оқудың түрлерінің өзгешілігі т.с.с.  

Сондай-ақ фиқһ мәлелері бойынша әрбір (тарап) ықтимал болған дәлелді 

негізге алып, өз пікірін білдірген келіспеушілік.  

Ал қарама-қайшық келіспеушілігіне келер болсақ, ол тікелей мәтіндері 

бар, бірақ бір-біріне сырттай қайшы келетін мәселелерде болады. Бұл 

жағдайда ең дұрыс (пікірді) анықтау әдістеріне, осы мәтіндерді 

мұсылмандардың алғашқы салиқалы ұрпақтарының арасында белгілі болған 

тәсілдер арқылы біріктіруге  оралу қажет. «Үлесіне талқылану жазылған 

келіспеушіліктерден басқа кез-келген келіспеушілік  орынды бола бермейді», 

- деп айтылатындай, егер мәселенің айқын (шариғи) мәтіні (мухкам) бар 

болса, онда оған ілесіп, әрі оған қайшы келетін нәрселерді тастау міндетті 

болады.  

4. Ижтиһад мәселелерінде қателескенді немесе орынды түсіндірмесі бар 

біреуді айыптауға рұқсат етілмейді. Мұндай (адам) тіпті қателессе де, өзінің 

жасаған ижтиһады үшін сый-сауапқа лайықты болады. Аллаһтың Елшісі 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деп айтқан: «Үкім 

шығарушы ижтиһад жасап, оның үкімі (шешімі) ақиқат болса, оған екі 

сауап. Ал егер ол үкім шығарып, қателессе, онда оған бір сауап» (әл-Бухари 

7352; Муслим 1716). 

Менің бауырларыма, нақты айтқанда мұсылмандардың алғашқы 

салиқалы ұрпақтарының жолына ілесушілерге көптен-көп өтінішім бар: 

өзіне дұрыс болып көрінген дәлелдің себебінен әлдебір ижтиһад мәселесінде 

оларға қайшы келетін бауырға пейілдері ашық болсын. Сондай-ақ олар 

барлық адамдардың құрамында ижтихадқа орын бар әрі оған қатысты 

ықтималдықтар мен әртүрлі пікірлер  болған белгілі бір мәселе бойынша  
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бір пікірге келісе алмайтынын білулері қажет. Олардың барлығы 

келіспеушіліктер шеңберін барынша қысқартуға талпынулары тиісті.  

Сегізіншісі: Мейірімділік (ізгілік, жұмсақтық, мейірбандылық) таныту 

Расында, өзара қарым-қатынастарда, барлық мәселелерде мейірім-

жұмсақтық таныту – бұл ұлы сипат! Өйткені Аллаһ «Аса Ізгі, әрі барлық 

істерде ізгілікті сүйеді» (әл-Бухари 6927, Муслим 2593). 

«Ізгілік (мейірім, жұмсақтық) әрқашан  өзін бойнында қамтитын 

нәрсені көркейтіп жібереді, ал әлдебір нәрсе ізгіліктен айырылса, бұл 

міндетті түрде қор болуға алып келеді» (Муслим 2594). 

«Аллаһ жұмсақтық арқылы қаталдық пен басқа бір нәрсе арқылы 

бермейтінін береді» (Муслим 2593). 

Жұмсақтық (ізгілік) – бұл адамдармен, әрі тіпті кәпірлермен қарым-

қатынаста қолданылуы тиісті ұлы адамгершілік сипат. Бірде яһудилер 

Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Өлім саған!» 

(«әс-саму ‘аләйка»), - деп айтты. Әрі Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) оларға: «Сендерге де», - деп жауап берді. Сонда Айша 

(Аллаһ оған разы болсын): «Сендерге де өлім және лағынет болсын! Уа, 

Аллаһтың елшісі, сіз олардың не дегенін естімедіңіз бе?», - деді. Сонда Аллаһтың 

Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Менде (оларға): “Сендерге 

де!” - дедім», - деп жауап берді  (әл-Бухари 6024, Муслим 2165). 

Ал егер Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) тіпті 

маймылдар мен доңыздардың бауырлары болған яһудилерге қатысты 

жұмсақтыққа ынталандыратын болса, онда бір (ортақ) манһажбен жүретін 

біздер осы жолға ілесуге әрі бір-бірімізге жұмсақтық, бірі-бірімізге мейірім 

танытуға көбірек лайықты емеспіз бе?!   

 

Тоғызыншы: Әділетсіздік пен нәпсінің әуесінен алшақтау және қарсы 

келушіге қатысты әділ болу   

Өзіне және өз бауырларына қатысты әділ болған білім талап етуші – 

әуестіктерге ілесуден, өзімшілдіктен, менмендіктен алшақтайтын, 

бауырларына қатысты шектен шықпайтын, оларға сөзбен де, іспен де, 

олардың сөздерін бұрмалаумен де зұлымдық жасамайтын адам. Пікірлердің 

келіспеушілігі сүйіспеншілікті бұзбауы керек. Алайда келіспеушілікпен 

бірге әділетсіздік пен ұждансыздық орын алған кезде,  келіспеушілікте 

пасықтық та орын алады.   Аллаһ Тағала былай деді:  
َََسِريُعَاْلِحَساِبََوَماَاْخَتلََفَالَِّذيَنََأُوُتواَاْلِكَتاَبَإاِلَِمْنََبْع َََِّماََجاَءُهُمَاْلِعْلُمََبْغًياََبْيَنُهْمََوَمْنََيْكفَُ

ََّللاَّ ََِفإِنَّ ْرَبِآَياِتََّللاَّ
(٠١)َ
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«Өздеріне Кітап берілгендер оларға білім келгеннен кейін 

араларындағы күншілдіктен ғана талас-тартысқа түсті» («Әли Имран» 

сүресі, 19-аят). 

Аллаһ тіпті кәпірлерге қатысты әділдік пен ұждандылықты сақтауды 

бұйырды. Аллаһ Тағала былай деді:  
ََعَلىََأََ ََقْوٍم ََشَنآُن ُكْم ََوالََيْجِرَمنَّ َبِاْلقِْسِط َُشَه ََّاَء ِ

َّلِِلَّ اِميَن ََقوَّ َُكوُنوا َآَمُنوا َالَِّذيَن َها ََأَيُّ ََأَْقَرُبََيا َُهَو َاْع َِّلُوا الََتْع َِّلُوا

َََخبَِ
ََّللاَّ ََإِنَّ

قُواََّللاَّ ْقَوىََواتَّ َ(٨)يٌرَبَِماََتْعَملُوَنَلِلتَّ

«Әй, мүминдер! Аллаһ үшін куәлікте туралық үстінде мықты 

тұрыңдар. Және бір елдің өшпенділігі сендерді әділсіздікке тартпасын. 

Әділдік істеңдер. Сол тақуалыққа жақынырақ. Және Аллаһтан 

қорқыңдар. Күдіксіз, Аллаһ не істегендеріңнен толық хабардар» («әл-

Мәида» сүресі, 8-аят). 

Шейхул-Ислам Ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деді: 

«Кәпірлерге деген жеккөрушілік талап етілетін нәрсе болғанына қарамастан, бұл 

аят олардың (сахабалардың) кәпірлерге деген жек көрушілігінің себебімен түсті. 

Ал егер Аллаһ бұйырған жек көрудің өзі Аллаһ жек көруді бұйырғандарға қатысты 

әділетсіздік танытуға рұқсат етпесе, онда бұрыс түсінудің (таъуил), немесе 

шүбәлі нәрсенің (шубһа) себебінен немесе нәпсінің әуес-қалауымен мұсылманды 

жек көру туралы не айтуға болады?! Ол онымен  әділетсіздік жасалмауына 

көбірек лайықты!» (Қ-з: «Минһаж әс-Сунна» 5/127). 

Әділетті білім талап етуші лайықты баға береді. Ол затты іс жүзіндегісінен 

артық бағаламайды. Ол адамдардың қателіктерін асыра көрсетіп 

дабырайтпайды. Ол, егер қателікті айтуға деген қажеттілік болып жатса,  

қателік жасаған бауырға деген құрметін ұстанып, қателік қандай болса – 

солай етіп қана атап айтады. Осы орайда ол оны осы қателікке алып келген 

жағдаяттарды ескерген түрде оған негізсіз жарх жасамайды. 

Ардақты сахаба – Хатыб ибн Аби Бәлта’аның (Аллаһ оған разы болсын) 

оқиғасына назар салшы, Аллаһ сені рахымына бөлесін. Аллаһтың Елшісі 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оның ақталуын қабыл етті және 

оны шыншылдықпен сипаттады!  Аллаһ оның шыншылдығы әрі Бәдр 

шайқасына қатысқаны үшін қателігін кешірді. Алайда ол (Аллаһ оған разы 

болсын) өзінің амалдарына бұрыс түсіндірме жасады, әрі ешбір жағдайда 

кәпірлерге достық танытуды қаламаған еді. Оның қателігі іс жүзінде өте 

қауіпті болған болса да, Аллаһ оған иман (иесі ретінде) ескертпе жасап, 

былай деді:   
ُكْمََأَْولَِياَءَ يََوَع َُّوَّ ِخُذواََع َُّوِّ َهاَالَِّذيَنَآَمُنواَالََتتَّ  َياََأَيُّ

 «Әй, иман келтіргендер, Менің дұшпанымды әрі өз дұшпандарыңды 

қамқоршы әрі көмекші етіп алмаңдар» («әл-Мумтахана» сүресі, 60-аят).  

Ендеше, осындай мысалдарға сүйенсейші. 



41 
 

Ибн әл-Қаийм (Аллаһ оны рахым етсін) былай деді: “Шариғат пен 

даналықтың ережелерінің қатарына кімнің игі істері көп болса, әрі олар (яғни игі 

істері) зор болса, кімнің Исламда айқын ықпалы болса, соған  басқаға қатысты 

жасауға болмайтын ақтау қолдану керек. Әрі басқаға олай жасалмайтындай, оны 

кешіру керек. Өйткені күнә – бұл лас, ал «егер судың көлемі екі (үлкен) ыдыс 

болса, ол  (кішігірім) ластықпен былғанбайды»” (Қ-з: «Мифтах әд-дар әс-

саада» 1/176). 

«Бізге сүйікті жан күнә жасап қойса, оның игі амалдары мың 

шапағатшысымен бірге келеді», - деп айтылатынындай, егер адамда мың 

жақсы іс болса, онда оны бір немесе екі күнәсі үшін кешіру керек деген бұл 

қағида адамдар арасында жақсы танымал әрі бұл олардың туабітті 

сипатымен (фитрасымен) орнатылған. 

 

Оныншы: Жүректерді жұмсартатын әрі олардың ауруларын емдейтін  

«әр-рақаиқ» кітаптарын оқу керек  

Ақиқатында, Аллаһтың құлдарының денелері ауыратыны секілді 

жүректері де ауыра бастайды, әрі темірді тот басатыны сияқты, оны да тот 

басады. Аллаһ Тағала былай деді:  
ُدوِر  َها ال َتْعَمى األْبَصاُر َولَِكْن َتْعَمى اْلقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّ  (٦٤)َفإِنَّ

«Негізінен, көздер соқыр болмайды, бірақ көкіректегі жүректер 

соқыр болады» («әл-Хаж» сүресі, 46-аят). 

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

«Расында, денеде бір телім ет бар, әрі егер ол дұрыс болса, онда бүкіл дене 

дұрыс болады, ал егер ол бұзылса, онда бүкіл дене бұзылады. Әрі, расында, 

ол – жүрек» (әл-Бухари 52, Муслим 1599). 

Егер біз жүректерді ашу-кектен, өшпенділік пен көреалмаушылықтан, 

әуестіктер мен әділетсіздіктен қорғағымыз келсе, әрі өз нәпсілерімізді 

ауытқудан ұстап қалуды қаласақ, біз осы жүректерді емдей алатын, оларды 

осы аурулардан алыстататын, адамды Аллаһ алдында қорқуға және Оның 

көріп-бақылайтынын сезінуге ынталандыратын, Оның разылығына 

жақындататын және оның ашу-ызасынан алыстататын амалдарды жасауға 

түрткі болатын себептерді табу үшін, бар жігер-ынтамызды салуға тиістіміз. 

Бұл Құран оқумен және оны ой-санамыздан өткізу арқылы іске асуы мүмкін. 

Ибн Абдул-Қауий (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: «Құранды оқып-

үйренуді тоқтатпа, расында, ол қатал жүректі жұмсартады, тіпті ол жартас 

сияқты болса да» (Қ-з: «әл-Әдаб әш-шәрғия» 3/589). 

Бұл сондай-ақ Сүннетті оқып-үйрену және оны ойға салу арқылы, Ибн әл-

Қайимнің (Аллаһ оны рахым етсін) «әл-Фауаид», «Иддат әс-сабирин», 

«Мифтах дар әс-саада», «Тариқ әл-хижратайн», «әл-Жәуаб әл-кәфи» секілді, 
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сондай-ақ  Абдур-Рахман әс-Сағдидің (Аллаһ оны рахым етсін) «Шәжаратул-

иман» секілді, жүректерді жұмсартатын әрі осы орайда  сопылық пен 

бидғаттары жоқ және салиқалы алдыңғы ұрпақтардың манһажында 

(жазылған) кітаптарды оқу арқылы жүзеге асуы мүмкін.  Аллаһ Тағала 

былай деді: 
اََمْنََطَغىَ ْنَياَ(٦٢)َفأَمَّ َا(٦٨)َوآَثَرَاْلَحَياَةَال َُّّ ْفَسَ(٦١)ْلَجِحيَمَِهَيَاْلَمأَْوىََفإِنَّ ِهََوَنَهىَالنَّ اََمْنََخاَفََمَقاَمََربِّ َوَأَمَّ

َةَِهَيَاْلَمأَْوىَ(١١)َعِنَاْلَهَوىَ َاْلَجنَّ َ(١٠)َفإِنَّ

 «Ал енді кім шектен шыққан болса, әрі дүние тіршілігін артық 

көрген болса, сонда, рас, оның орны Тозақ. Ал енді кім Раббысының 

алдында тұрудан қорқып, өзін әуестіктерінен ұстаған болса, оның 

барар жері Жәннат» («ән-Нәзиғат» сүресі, 37-41 аяттар). 

 

Он біріншісі: пайда мен зиян мәселесін ескеру  

Кім Шариғаттың ережелері мен мақсаттарына қараса, пайданы сақтап 

қалу мен зиянды жою мақсатындағы назар салуға және оларға сәйкес амал 

етуге тиісті ережелер бар екенін көреді. Осы ережелердің біреуі: «Пайдаға 

қол жеткізуден бұрын зиянды жоюға артықшылық беріледі», - деп айтады. 

Басқа бір ереже – (бұл) «Екі зиянның ішіндегі үлкенін тойтару үшін, оның 

кішісін таңдау», - немесе басқаша (айтқанда): «Үлкен зиянды болдырмау 

үшін, кіші зиянға сабыр ету». 

Айша (Аллаһ оған разы болсын) Аллаһ Елшісінен (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) Қағбаны қайта құру туралы сұраған кезде ол оған: «Егер 

сенің қауымың күпірлікті жақында ғана тастағаны болмағанда, мен 

осыны істер едім», - деп айтқан (жауабындағы) сөздеріне  қарашы, Аллаһ 

сені сәлемет етсін (әл-Бухари 1583, Муслим 1333). 

Кейінірек, билік Абдуллаһ ибн Зубайрдың (Аллаһ оған разы болсын) 

қолында болған кезде, ол Қағбаны бұзды да, оны  Ибраһимнің (оған 

Аллаһтың игілігі болсын) қалаған іргетасының үстіне қайта тұрғызды. 

Алайда кейіннен  әл-Хәжаж оны (қайта) бұзды да, Хижрды сыртқа шығарып, 

оны бұрыңғыдай кейіпіне қайтарды. Кейін (билік басына) әл-Мансур әл-

Аббаси келіп, оны (қайта) бұзғысы келгенде, ол имам Мәликпен (Аллаһ оны 

рахым етсін) ақылдасады да, имам Малик онымен келіспей: «Маған 

патшалардың онымен ойыншық сияқты қарым-қатынас жасағаны ұнамайды», - 

деп айтады. Сөйтіп ол оны (Қағбаны) осы күнге дейін жеткен бұрынғы 

кейіпінде қалдырады (Қ-з: «әл-Бидая уән-ниһая» 3/490). 

Аллаһтың Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

қараңдаршы. Аллаһ Өзінің Елшісіне (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) екіжүзділерді ашып беріп, әрі оған (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) олардың көбісінің есімдері белгілі болғанына қарамастан,   ол 
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оларды жазаламай қалдырды. Мұны барлығы «адамдардың: «Мухаммад 

өзінің сахабаларын өлтіріп жатыр», - деп айтпаулары» үшін қажет еді (әл-

Бухари 4905, Муслим 2584). 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) Қағбаны 

қоршап тұрған пұттарды көрді, бірақ ол мұсылмандарда күш пайда болып, 

олар Меккені алмайынша, оларды қиратпады. (Ал мұсылмандар Меккені 

алған соң) ол осы пұттарды Аллаһ Тағаланың («әл-Исра» сүресі, 81-аяттағы): 

«“Ақиқат келді. Жалған жойылды. Сөзсіз, өтірік  жойылады”, - де», - 

деген сөздерін оқып жүріп қиратты (әл-Бухари 4720, Муслим 1781). 

«Екі жамандықтың кішісін істеу» немесе «Пайдаға қол жеткізуден бұрын 

зиянды болдырмауға артықшылық беріледі» деген ережелердің тәжірибеде 

қолданғанының мысалдары өте көп. Осы ережелерді қолдану кез-келген 

келіспеушіге қатысты қолдануы тиіс.   

Егер білім талап етушілердің арасындағы теріске шығарулар үлкен зиянға 

алып келіп жатса, әрі бұл Исламның жауларының пайдасына демеу болып 

жатса, онда өзара насихат айту, ақиқатты дәлелдермен түсіндіру, әрбір 

проблеманы жағдайдың талабына сай емдеу, әрі теріске шығарылатын 

адамның кұрметін сақтау керек екенін ескеру міндетті болып табылады. 

Ғалымдар ән-Нәуауи мен Ибн Хәжардың (Аллаһ оларды рахым етсін) 

және көптеген қателіктер жіберген, тіпті (Аллаһтың сипаттары мәселесінде) 

жалған түсіндірмелерге жол берген басқа да ғалымдарға қандай қарым-

қатынас жасағандары туралы ойланыңдаршы.   Ғалымдар ол қателіктерді 

теріске шығаратын, бірақ сонымен бірге бұл ғалымдардың абырой-беделін 

де сақтайтын. Біздің шейхымыз Абдул-Азиз ибн Баздың (Аллаһ оны рахым 

етсін) «Фатх әл-Бари» (еңбегіне) жасаған шархын оқыңыз, онда ол Ибн 

Хәжардың (Аллаһ оны рахым етсін) ақидасындағы қателіктерді түсіндіреді, 

әрі осы орайда оның мәртебесі мен беделін сақтайды. 

Ибн әл-Қайим былай дейді: «Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) өзінің үмметіне айыпты нәрсеге тыйым салуды сол арқылы Аллаһ пен 

Оның Елшісі  жақсы көретін игі нәрсеге жету үшін міндетті етті. Алайда, егер 

айыпты нәрсеге тыйым салу одан да айыпты әрі Аллаһ пен Оның Елшісіне (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) одан да жек көрінішті болған нәрсеге алып 

келетін болса, онда мұндай жағдайда осы айыпты нәрсеге тыйым салуға болмайды, 

тіпті ол Аллаһқа жеккөрінішті болса да, әрі Оған оны істеушілер де жек 

көрінішті болса да» (Қ-з: «Иғләм әл-мууакқиғин» 3/12). 

Егер айыпты нәрсеге тыйым салу одан да айыпты нәрсеге алып келетін 

болса, онда тоқтау, күту міндетті болып табылады, тіпті осы айыпты нәрсеге 

тыйым салмау міндетті болады. 
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Шейхул-Ислам Ибн Таймия былай дейді: “Егер күңгірт жарықтан басқа 

айқын жарық болмаса, және осы күнгірт нұрсыз адамдар қараңғылықта қалып 

қоятын болса, онда адамды қараламау керек әрі күңгірттігі бар жарыққа тыйым 

салмау керек, тек егер күңгірттен ада  басқа нұр болмаса ғана. Әйтпесе, осыдан 

бас тартып, қап-қараңғы түнекте қалушылар қаншама?!”15 (Қз.: «Мәжму’ әл-

фатауә» 10/364). 

(Исламға) шақырудың қаншама нұры өшірілді, (Аллаһқа) шақыруға 

қатысты қаншама пайдалар бұзылып-қиратылды, әрі осының барлығы 

асығыстықтан және Аллаһ олар арқылы қоғамға нұрын жарық етіп пайда 

келтіретін ықыласты шақырушылар мен алдыңғы салиқалы ұрпақтың 

жолымен жүруші білім талап етушілерден сақтандырудың себебінен орын 

алды. Қап, осы нұр өшпегенде, әрі осы жеккөрінішті жолды салған және 

өздерін тәртіп орнатып жатырмыз деп санап, барлық нәрсені бұзған кіші 

білім талап етушілерден, алданған надандардан тосқауылдар пайда 

болмағанында еді!16 

Шейхымыз Али ибн Мухаммад ибн Насыр әл-Фақиһидің, ол «Ихуан әл-

муслимин» партиясының жетекшілерінің бірімен һижраның 1402 жылы біз 

Нигерияның Кано қаласында болған кезімізде кездескенде пікірталас жасап 

жатып айтқан сөздерін еске салайын. Оның айтқан сөздерінің мәні мынада 

болатын: «Егер бізде кемістігі бар құрылыс (ғимарат) болса, оны бұзып, 

                                                            
15 Шейхул-Исламның бұл сөздерінде асығыстық танытып, әрі діннің ереже-

қағидаларын өздерінің шектеулі-шамалы пайым-көзқарастарын басшылыққа алып, айып 

іздеу арқылы Ислам дағуаты үшін көптеген бөгеттері бар елдерде мұсылман еместерді 

Исламға шақырумен айналысатын ислами қоғамдық ұйымдардың іс-әрекетіне кедергі 

жасағысы келетін жас мұсылмандарға арналған керемет үлгі-насихат бар. Мына бір 

жайтты ұғыну маңызды: нашар мұсылман арқылы Ислам қабылдап, адасқан мұсылман 

болып өлу күпірлікте қалып, кәпір болып өлуден гөрі салыстырусыз-ақ артық екеніне 

күмән жоқ. Шейхул-Ислам Ибн Таймия мұны ең жақсы түрде басқа бір жерде былай деп 

түсіндіреді: «Рафидилерден, жәхмилерден және басқалардың қатарынан болған бидғатты 

жақтаушылар кәпір елдеріне кетті, әрі олардың себебімен көп адамдар Исламды қабылдады. 

Кәпірлер олардан пайда алып, бидғатшы мұсылмандар болды, әрі бұл олардың кәпір болып 

қалғанынан гөрі жақсы» (Қ-з: «Мәжму’ әл-фатауа» 13/96). 

Әрі егер осы сөздер тіпті рафидилер мен жәхмилер туралы айтылған болса, онда 

өздерін Сүннетке жатқызатын Исламға шақырушылар туралы не айтуға болмақ, тіпті 

олардың манһажында әлдебір қателіктер мен ауытқушылықтар болса да.   
16 Шейх әс-Суһайми сөз етіп жатқан адамдарға  шейхул-Ислам Ибн Таймияның мына 

айтқан сөздері керемет ұйқас келеді: “Өздерінің қысқа ақылдарымен және жалған ой-

тұжырымдарымен шариғатқа көмектескісі келгендер, бірақ өз іс-әрекеттерімен діннің 

жаулары – құдайсыздарға  тек жол ашып берген, сонысымен дінге қарсы оларға батылдық 

сыйлағандар таң қалдырады. Олар Исламға да көмектеспеді, дұшпандарды да талқандамады” 

(қ-з: «Мәжму' әл-Фатауа» 9/253-254). 
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қирандыларының үстіне бекініс салғанымыз дұрыс болады ма, әлде кемістігін жою 

үшін ынта-жігер танытқанымыз жақсырақ па?»  

Сосын ол оларға: «Сендердің дағуаттарың ауаның үстіне іргетассыз 

(ғимарат) құратын (біреу) сияқты», - деді. Аллаһ былай деп айтты:  
َسَُبْنَياَنُهََعلَىََشَفاَُجُرٍفَهََ ََوِرْضَواٍنََخْيٌرََأَْمََمْنََأَسَّ ِ َسَُبْنَياَنُهََعلَىََتْقَوىَِمَنََّللاَّ اٍرََفاْنَهاَرَبِِهَفِيََناِرََأََفَمْنََأَسَّ

الِِمي َُالََيْه َِّيَاْلَقْوَمَالظَّ َمََوَّللاَّ َ(٠١١)َنََجَهنَّ

«Ендеше, құрылысының іргетасын Аллаһтан қорқып, Оның 

ризалығына ұмтылып салған біреу жақсы ма, немесе құрылысының 

іргесін құлайтын бір жардың ернеуіне салып, онымен бірге Тозаққа 

құлаған біреу жақсы ма? Расында, Аллаһ залым елді тура жолға 

салмайды» («әт-Тауба» сүресі, 109-аят). 

Осының мән-мағынасы туралы ойланып, оны іске асырыңдаршы, уа, 

Ислам мен Сүннетке шақырушылар! Өздеріңе негіз ретінде алып алған 

манһажға бола дайын тұрған ғимарат-құрылысты бұзбандар. 

Бауырларыңмен бірге бар қамалды ізгілік пен тақуалық үстінде құрып 

аяқтауға атсалысыңдар. Аллаһтан қорқыңдар!   

 

Он екіншісі: Жеткізілген сөзді оны айтқан адамның меңзегеніндей  етіп 

түсіну, әрі жеткізушінің шыншыл екеніне көз жеткізу. 

Расында, бүгінгі күні дағуат алаңында орын алып жатқан керісулерге, 

теріске шығаруларға, (белгілі бір ұстаныммен) міндеттеулерге (илзамат) 

жататын нәрселердің кейбіреулері – бұлардың барлығы айтылған сөздерді 

оларды айтқан адам (өз сөздерімен) нені меңзеген болса солай түсінбеудің 

салдарына қайтарылады.  Бұл не  (өзгелер оған сұрақтарымен) жүгінетін 

адамның түсінбеуінен, не (адамдар) кейбір жеткізушілерге шектен тыс 

сенгендіктен орын алып жатады. (Ақын) айтқан екен: «Дұрыс сөзді 

айыптаушылар қаншама, ал оның себебі – сырқау түсінік». 

Толықтай ақиқатқа берілген білім талап етуші мән-жайды анықтап 

алмай, сөзді айтқан адамның сонысымен нені меңзегеніне, сондай-ақ 

жеткізілген сөздің сенімділігіне, оның жолдануы мен мақсатынының (дұрыс) 

түсіндірмесіне көз жеткізбей, осының барлық жағын қамтымай үкім 

шығаруға асықпайды. Ал егер ол теріске шығаруға кірісетін болса, онда оның 

теріске шығаруы, бұл туралы айтылып өткендей, осы жеткізілген (сөздерден) 

келіп шығатын пайда мен зиянды ескере отырып, дұрыс, әрі дәлелдермен 

нығайтылған болуы тиіс.  

(Ақын): «Олар маған мен айтпаған нәрсені теліді, ал хабардағы ақауларды 

жасайтын дәл жеткізушілердің өздері», - деген екен. 

Сондықтан да шейхул-Ислам Ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай 

деген: «Жеткізушілердің көбінің мақсаты өтірік айту емес. Алайда адамдардың 
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айтқан сөздерінің шынайы мағынасын олардың сөздерін дәлме-дәл жеткізусіз 

немесе олар нені меңзегенін анықтауға болатын басқа да жолдарсыз түсіну кейбір 

адамдарға қиын, ал кейбіреулерге мүмкін емес болып табылады» (Қ-з: «Минһаж 

әс-Сунна» 6/303). 

Егер білім талап етушілерге әлдебір хабар жетіп келсе, көз жеткізу керек, 

әрі айтылып жатқанның барлығын әрі қарай жалғастырып айта бермеу 

қажет, әрі әр-бір баяндаушының немесе жеткізушінің айтқанын жеткізе 

бермеу міндетті болып табылады! Яхия ибн Мағин (Аллаһ оны рахым етсін): 

«Егер жазсаң, (лайықтысын) таңдап (жаз), ал егер баяндап жатсаң, тексер», - деді 

(Қ-з: «әс-Сияр» 11/85). 

Ал Аллаһтың (мына) Сөздері осы айтылғанның бәрінен ілгері: 
َهاَالَِّذيَنَآَمُنواَإِْنََجاَءُكمَْ ُنواََأَْنَُتِصيُبواََقْوًماَبَِجَهالٍَةََفُتْصبُِحواََعلَىََماََفَعْلُتْمََنا َِِّميَنَََياََأَيُّ َ(٣)َفاِسٌقَبَِنَبإٍََفَتَبيَّ

 «Әй, иман келтіргендер! Бұзық біреу хабар келтірсе, оны 

анықтаңдар. Әйтпесе білмей бір елге кесірлерің тиіп, істегендеріңе 

өкінесіңдер» («әл-Хужурат» сүресі, 6-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді:  
ُنواََوالََتقُولُواَلَِمْنََأَْلَقىَإِلَْيُكُمَالسََّيَ  ََِفَتَبيَّ َهاَالَِّذيَنَآَمُنواَإَِذاََضَرْبُتْمَفِيََسِبيِلََّللاَّ  الَمَلَْسَتَُمْؤِمًناَاََأَيُّ

“Әй, иман келтіргендер! Аллаһ жолында (соғысқа) шықсаңдар, көз 

жеткізіңдер. Сәлем бергенді дүние-мүлікке қызығып: «Мүмин емессің», 

- демеңдер” («ән-Ниса» сүресі, 94-аят). 

«Көз жеткізіңдер» дегенде барлық нәрсе анық болғанға дейін естілік-

парасаттылық, асықпаушылық-байсалдылық таныту меңзеледі. Бұл 

жеткізудің өзіне де,  жеткізілетін нәрсенің өзіне де қатысты. Жеткізудің өзіне 

қатысты айтар болсақ, онда жеткізушінің шыншылдығына және сенімділігіне 

көз жеткізу керек. Сол үшін Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) былай деген:: “Адам үшін «мәлімдеп жатыр» деген (сөздер) 

нендей жаман көлік жануары болып табылады!” (Қ-з: «әс-Сахиха» 866). 

Әл-Хаттаби (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп айтады: “«Мәлімдеп 

жатыр» деген сөздер жеткізулер тізбегі жоқ және сенімділігі де жоқ хадиске 

қатысты айтылады. Алайда бұл тек сөздер арқылы жеткізілетін сөз ғана.  

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын), міне, дәл осыны 

сөгетін. Ол жеткізілетін нәрсеге қатысты көз жеткізуді, әрі оны айтқан адам 

сенімге лайық кісі екені әрі кімнен жеткізіліп жатқан болса, сол да сенімге лайық 

екені анықталмай, әрі қарай жеткізбеуді  бұйырды” (Қ-з: «Мағалим әс-Сунан» 

4/130). 
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Ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін): «Кім әлдебір топтың сөздерін 

жеткізгісі келсе, айқан адамды және жеткізген адамды атасын, ал, кері жағдайда, 

әркім өтірік жапсыруға қабілетті»17 (қ-з: «Минһаж әс-Сунна» 2/518). 

 

Он үшінші: Ілесушілердің санының көптігімен алданбау  

Аллаһ Тағала былай деді:  
بُِعوَنَإاِلَال َِإِْنََيتَّ

ََوإِْنَُهْمَإاِلََيْخُرُصوَنََوإِْنَُتِطْعََأَْكَثَرََمْنَفِيَاألْرِضَُيِضلُّوَكََعْنََسبِيِلََّللاَّ نَّ َ(٠٠٣)ظَّ

«Егер сен жер жүзіндегі адамдардың көбіне көнсең, сені Аллаһтың 

жолынан адастырады. Олар ойларына ғана ілеседі де, мүлде 

жорамалдайды» («әл-Әнғам» сүресі, 116-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді:  
اِسََولَْوََحَرْصَتَبُِمْؤِمنِيَنَََوَماََأَْكَثرَُ َ(٠١٦)النَّ

«Адамдардың көбі иман келтірмейді, тіпті сен бұны қатты қаласаң 

да» («Юсуф» сүресі, 103-аят). 

Әлдебіреу басқа біреудің ілесушілері мен шәкірттерінің санының 

көптігімен алдануы мүмкін. Осы себепті ол оны шебер әрі үлкен ғалым, 

атақты әрі батыл қаһарман деп санай бастауы мүмкін. Басқа жағынан, оны 

бұл ілесушілері қорқынышта ұстауы да мүмкін, яғни егер ол олардың 

                                                            
17 Әлдебір адам оны сенімді кісі (сиқа) деп санаған адамның әрбірі іс жүзінде солай 

болып табыла бермейді! Әрі біздің кезімізде сенімді деп аталғандардың көбісінің өтірік 

айтқан мысалдары санауға келмейтіндей өте көп. Бұдан қалса, тіпті қандайда бір шейх: 

«Маған сенімді кісі жеткізді», - деп айтып жатса, әрі осы орайда оның аты-жөнін атамаса, 

бұл осы хабарды қабылдау керек екенін білдірмейді, өйткені бұл адам осы шейх үшін 

сенімді, алайда басқалар үшін ол  сенімсіз әрі тіпті өтірікші болуы да мүмкін. 

Имам әш-Шәукани былай дейді: «Аты аталмаған әлдебіреуге (мубхам) берілген та'дилге 

(беделін растауға) қалай қарау керек деген мәселеде білім иелерінің пікірлері ұштаспады. 

Мысалы: «Маған сенімді кісі (сиқа) хабарлады», - немесе: «Маған сенім жүктелген ('әдл) 

хабарлады», - деп айтылатындай.   Ғалымдардың бір тобы мұндай беделді растау (та'дил) 

қабылданбайды деген пікірге иланған. Олардың қатарынан: Абу Бакр әл-Кәффал әш-Шәши, әл-

Хатыб әл-Бағдади, әс-Сәйрафи, Қады Абу әт-Тайиб әт-Табари, шейх Абу Исхақ әш-Ширази, Ибн 

Саббағ, әл-Мәуарди және әр-Руяни. Ал Абу Ханифа: «Қабылданады», - деді. Бірақ бірінші пікір 

күштірек, өйткені тіпті егер бұл адам біреу үшін сенімді болғанымен, алайда егер ол оның 

атын атаса, басқалар үшін ол сенімнен ажыратылған (мәжрух) болып шығуы ықтимал. Әл-

Хатыб былай деген: "Егер (шейх немесе жеткізуші) тек сенімді кісілерден жеткізетінін 

мәлімдесе, ал содан соң кімнен жеткізіп жатқанын атап айтпастан риуаят етсе, онда оның 

риуятына сүйену жоқ, өйткені бұл жеткізушінің аты аталса, ол бізге  сенімге лайықты емес 

деп белгілі болуы мүмкін" (Қ-з: “Иршад әл-фухул” 1/220). 

Осы жерде Қады әт-Танухи (327 х.ж.) айтып кеткен мына  мысалды келтіру орынды-ақ: 

“Бірде бір кісі әл-Ахнафқа (ибн әл-Қайс): «Маған бір сенімді кісі (сиқа) сен туралы жаман 

нәрселер жеткізді!» - деп айтады. (Сонда) ол оған: «Сиқа өсек айтумен айналыспайды!» - деп 

жауап береді” (Қ-з: “әл-Мустәжад” 2/70). 
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қалағандарына бағынбаса, әрі көңілдерінен шықпаса, олар басқа (шейхқа) 

кетіп қалады деп олардан қауіптеніп, қорқа бастайды. 

Басқа жағынан, оның ізінен ілесушілер онымен алданып, оның азғыруына 

түсіп, әрі ақиқатқа ілеспеуі мүмкін, тіпті өздерінің ерген адамы өтірік 

нәрсені ұстанып жатқан болса да. 

Бұл өте қауіпті! Осы нәрсеге өздерін білгір санаушылардың көбісі «Ұлы 

үмметке ілесу» («Әс-сауад әл-а’зам»)18 ережесіне алданып, олардың 

айналасына көпшілікті топтастырудан басқа еш нәрсеге басы қатпайтын 

өздерінің ілесушілерімен бірге түсіп кетуі мүмкін.  

Бұл Құран мен Сүннеттің басшылығына, сондай-ақ «көпшілік немесе 

азшылық ақиқаттың белгісі болып табылмайды» дегенде көрініс табатын 

салиқалы алдыңғы ұрпақтыңұстанымына қайшы келеді. Ақиқат – біреу-ақ! 

Әрі ақиқат оған ілесуге лайықтырақ, тіпті адамдар оған қайшы кетіп жатса 

да.19 

Ілесушілердің санының көптігімен алданып қалудан сақ болыңдар, уа, 

менің сүйікті білім талап етушілерім, өйткені бұл тек «шөлдегі сағым 

сияқты. Шөлдеген кісі оны су деп ойлайды. Ақыр оған барған сәтте, еш 

нәрсе таба алмайды» («ән-Нур» сүресі, 39-аят). 

 

Он төртіншісі: Мұсылман бауырың туралы жақсы ойда болудың 

міндеттілігі  

Мұсылман адамдағы негіз оны қаралайтын нәрсенің болмауы. (Әрі) 

осыған дәлелдермен нығайтылған кері нәрсе айқындалмайынша (бұл негіз 

бұлжымас күйінде сақталады). Аллаһ Тағала былай деді:  
َهاَالَِّذيَنَآَمُنواَاْجَتنَِ َإِْثٌمََياََأَيُّ نِّ ََبْعَضَالظَّ َإِنَّ نِّ َُبواََكثِيًراَِمَنَالظَّ

                                                            
18 Ал шындығында, «сауад әл-әғзам» - бұл қарапайым халық та, көпшілік те емес. 

«Сауад әл-әғзам» - бұл ақиқатқа және сахабалар ұстанған нәрсеге ілесу, тіпті егер 

ілесушілердің саны аз болса да. Имам әл-Әжурри былай деген екен: “Аллаһтың Елшісі 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) «Құтылған қауым кімдер?» деген сұраққа: «Бұл мен 

және сахабаларым осы күні нені ұстансақ, соны ұстанатындар», - деп жауап берді. Басқа 

бір хадисте: «Бұл – Сауад әл-әғзам», (- деп айтылған). Ал өзге хадисте: «Бұл – әл-Жәмаға», - 

делінген. Бұл атаулардың барлығының мағынасы бір!” (Қ-з: «әш-Шәриға» 1/14). 
19 Ибн Масғуд былай дейтін: “Жамандықта көшбасшы болғаннан,  игілікте ілесуші болған 

артық” (Ибн Аби Шәйба 37188, Ибн Уадах 1/78. Иснады сахих). 

Имам әл-Әузағи былай дейтін: «Адамдардың барлығы сенен бас тартса да,  

салиқалыалдыңғы ұрпақтың жолына ілес. Әрі адамдардың пікірлерінен сақтан, тіпті олар өз 

пікірлерін сөздерімен көркейтіп көрсетсе де» (Қ-з: «әш-Шәриға» 1/193). 

Ал әл-Фудайл ибн Ийяд былай деп айтқан: “Тура жолға ілес, әрі саған құтылғандардың 

санының аздығы зиян тигізбейді. Әрі осы опат болғандардың санының көптігімен алданбай, 

адасушылық жолдарынан сақ бол!” (Қ-з: «әл-Әзкар» 238). 
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«Әй, иман келтіргендер! Жорамал ойдың көбінен сақтаныңдар. 

Өйткені жорамал ойдың кейбірі күнә» («әл-Хужурат» сүресі, 12-аят). 

Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді:  
ََومََ نَّ بُِعوَنَإاِلَالظَّ َاََتْهَوىَاألْنفُُسَإِْنََيتَّ

«Олар тек жорамал ойлары мен нәпсілерінің қалауларына ғана 

ілеседі» («ән-Нәжм» сүресі, 23-аят). 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 

«Жорамалдардан аулақ болыңдар. Расында, ең өтірік сөз – бұл жорамал», - 

деп айтқан (әл-Бухари 5143, Муслим 2563). 

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

«Адам өтірікшіге айналуы үшін, естіген нәрсесінің барлығын айта беруі 

жеткілікті (болады)» (Муслим 1/10). 

Умар ибн әл-Хаттаб (Аллаһ оған разы болсын) былай деп айтты: 

«Мұсылманға ізгі ақтау таба алатындай болсаң, оның аузынан шыққан сөзі 

туралы жаман ойлама» (қ-з: «Рауда әл-уқалә» 90-бет). 

Жорамал ойлардан сақтаныңдар, уа, менің білім талап етуші буырларым! 

Өз бауырларыңның сөздеріне ақтау табыңдар. (Арасынан) сөздерді жұлып 

алудан, бауырларыңа олар айтпаған нәрселерді айтты деп жала жабудан 

және оларға міндетті болмаған нәрселермен оларды міндеттеуден 

сақтаныңдар!  Умардың (Аллаһ оған разы болсын) жоғарыда келтірген 

сөздерін амалға асыруға тырысыңдар. Біз бұл туралы айтып кеткеніміздей, 

тіпті бауырларың кейбір қателіктерге бой берсе де, олар туралы жақсы ойда 

болыңдар. 

 

Он бесіншісі: Ақиқатты алып келген адамнан соны қабылдау  

Білім талап етуші ақиқатты тіпті қарсыласы айтып тұрса да, толығымен 

сол ақиқатқа беріліп, соған мойынсұнуы керек.   «Ұйқының алдында аят әл-

Курсиді оқы», - деп айтқан Шайтаннан ақиқатты қабылдаған Абу Хурайраға 

(Аллаһ оған разы болсын) қараңдаршы. Ал Аллаһтың Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бұл туралы: «Ол анық өтірікші болса 

да, саған шындықты айтты», - деді (әл-Бухари 2311). 

Егер осы уақиғаны түсіндіретін болсақ, Абу Хурайра ақиқатты шайтаннан 

бірден қабылдаған жоқ, алайда оны Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) растағаннан кейін қабылдады.  

Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): «Ол анық 

өтірікші болса да, саған шындықты айтты»,  - деген сөздерінде «Біз кез-

келгеннен ешбір шектеусіз білім ала береміз. Біз ақиқатты аламыз да, 

өтірікті кері қайтарамыз», - дейтіндерге теріске шығару бар.  
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Абу Хурайра шайтаннан білім талап еткен жоқ, алайда Аллаһ Елшісінің 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) растауынан кейін оған сенді. 

Өйткені шайтан – өтірікші әрі сенімсіз, тура сол сияқты олардан білім 

алынбайтын әуестерге ілесушілердің де жағдайы осындай. Алайда олар 

ақиқатты айтса, біз, оларды ұлықтау үшін емес, ақиқатты  ұлықтау үшін, сол 

ақиқатты қабылдаймыз. 

Бірде Кітап иелерінен болған бір ғалым Аллаһ Елшісіне (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) келіп былай деді: «Біз Аллаһ көктерді бір саусағына, 

бүкіл Жерді – басқасына, ағаштарды – өзгесіне, су мен жерді – басқасына, ал бүкіл 

басқа жаратқан нәрселерін басқасына орналастырып, содан кейін: «Мен – 

Патша!» - деп айтатынын білеміз». Әрі Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) осы монахтың сөзінің дұрыс екенін растап, ақсиып 

жымиғаны соншалықты – тістері көрінді. Содан соң ол  
ََق َِّْرِهََواألْرُضََجِميًعاََقْبَضُتُهََيْوَمَاْلقَِياَمِةَ َََحقَّ

 َوَماََق ََُّرواََّللاَّ
«Олар Аллаһты шын мәнінде қадірлей алмады. Негізінде Қиямет 

Күні жер бүтіндей Оның уысында болады» деген («әз-Зүмәр» сүресінің, 

67-аятын) оқыды (әл-Бухари 4811, Муслим 2786). 

Бірде Пайғамбарға (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) бір яһуди 

келіп: “Сендер: «Аллаһ және сен қалағаныңдай», - деп айтқан кездеріңде әрі: 

«Қағбамен ант етемін», - дегендеріңде Аллаһқа серік қосасыңдар!» - деді.  Сонда 

Пайғамбар (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын):  “«Аллаһ, содан соң 

сен қаласаң», - әрі: «Қағбаның Раббысымен ант етемін!» – деп айтыңдар”, - 

деп (бұйырды) (Ахмад 27093, ән-Нәсаи 3773. Сахихтығын шейх әл-Әлбани 

растады. Қ-з: «әс-Силсилә әс-сахиха» 136). 

Ибн Масғуд (Аллаһ оған разы болсын) былай деді: «Кім саған ақиқатпен 

келсе де, одан оны қабылда, тіпті ол саған алыс әрі жеккөрінішті (біреу) болса да. 

Ал кім саған өтірікпен келсе, оны кері қайтар, тіпті ол сен үшін жақын әрі 

сүйікті (адам) болса да» (Абу Нуайм “әл-Хилияда” 1/134, әл-Бағауи “Шарху-с-

Суннада” 1/234). 

 

Он алтыншысы: Егер қателікті түзету және айыпты нәрсені жою үшін 

жалпылама сипаттағы нұсқауларды және тұспалдап сөйлеуді пайдалану 

жеткілікті  болатын болса, онда әшкерелеудің, беделді түсірудің әрі ашық 

(бетке басып) сөйлеудің орнына осы әдістерді қолдану керек. 

 

Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) өз 

ижтиһадтарына сүйеніп, Сүннетке қайшы келетін нәрсе істегісі келген 

жастарға нұсқау берген кездегі әдісі туралы менімен бірге ойланшы, Аллаһ 

саған есендік берсін. Олар солай істегендерінде, бидғатқа түсетіні белгілі еді, 
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алайда Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай 

деді: «Пәлен және пәлен нәрселерді айтып жүрген адамдарға не болған?! 

Расында, мен түннің бір бөлігінде намаз оқимын, әрі (басқа) бөлігінде 

ұйықтаймын. Мен кейде ораза ұстаймын, ал кейде тамақтанамын, әрі 

әйелдермен некелесемін.  Ал кім менің Сүннетімді (ұстануды) қаламаса, ол 

бізден емес»  (әл-Бухари 5063, Муслим 1401). 

Аиша (Аллаһ оған разы болсын), Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі 

мен сәлемі болсын) басшылығын сипаттап, былай деді:  “Егер оған әлдебір 

адамның қандай да (теріс) сөздері мен іс-амалдары жетіп жатса, ол: «Не үшін 

пәлен осындай сөздерді айтып жатыр?», - деп айтпайтын, алайда: «Пәлен және 

пәлен нәрселерді айтып жүрген адамдарға не болған?!», - дейтін” (Абу Дауд 

4788. Сахихтығын шейх әл-Әлбани растаған. Қ-з: «әс-Силсилә әс-сахиха» 

2064). 

Сондай-ақ егер қателесуші кісі қоғамға қауіпті емес мәселелерде қателік 

жіберген болса, онысын жасыру міндетті болып табылады деген жайтпен 

осы айтылған сөздеріміз нығайтылады.    Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын): «Кім мұсылманды жапса, Аллаһ оны Қиямет 

Күні жабады», - деп айтқан (әл-Бухари 2442, Муслим 2590). 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сондай-ақ: 

«Абырой иелерінің қателіктерін кешіріңдер»,20 - деп те айтатын (әл-Бухари 

«әл-Адаб әл-муфрад» 465, Абу Дауд 4375. Хадис сахих. Қ-з: «әс-Силсилә әс-

сахиха» 683). 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) тағы да 

былай деген: «Кім мұсылманның қателігін кешірсе, Аллаһ Қиямет Күні 

оның қателігін кешіреді» (Абу Дауд 3460, Ибн Мәжаһ 2199. Сахихтығын 

шейх әл-Әлбани растаған. Қ-з: «Ируа әл-ғалил» 1334). 

Осы жерде егер қателесуші сонысымен аты шыққан әрі өз қателіктері мен 

бидғаттарына шақыратындардың қатарынан болатын болса – шариғат 

тұрғысынан оның атын жариялаудың пайдасын ескерген түрде, оның атын 

                                                            
20 Хадистің толық нұсқасында былай делінген: «Абырой иелерінің қателіктерін 

кешіріңдер, тек бұл шариғат тарапынан жазалауды талап ететін (күнәлі істер) 

болмаса ғана». 

Имам әш-Шәфи’и бұл хадиске байланысты былай деген: «Қателері кешірілетін 

абыройлы адамдар – бұл жаман істерімен танылмаған, алайда әлдебір жаңсақтық жасап 

қойғандар» (әл-Байһақи “Мә’рифа әс-Сунан уәл-асарда” 13/75). 

Имам Ибн әл-Қайим былай деген: «Өздерінің бекзаттылығымен танылғандардың 

қатарынан болған әлдебіреу сабырының жетпеуінің немесе шайтанның азғыруының  себебімен 

сүрінген кезде оны жазғыруға және жазалауға асықпа, алайда оның бұрыс қылығына кешірімділік 

таныт» (Қ-з: “Бәдаи’ әл-фауаид” 3/139). 
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атап айту дұрыс болатынын атап кеткен жөн.  Бұған Фатыма бинт Қайстың 

(Аллаһ оған разы болсын) өзіне  Муғауия мен Абу Жәхм құда түсіп 

жатқанын айтып, кеңес сұрап келгенде, Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) айтқан сөздері нұсқайды. Сол кезде Аллаһтың 

Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) былай деген еді: «Абу 

Жәхм туралы айтар болсақ, оның иығынан таяғы түспейді (әйелдерін 

ұрады). Ал Муғауияға келсек, ол кедей» (Муслим 1480). 

Бұған сондай-ақ Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын) құзырына кіруге рұқсат сұраған және оның жағдайы оған мәлім 

болған адам туралы: «Оған рұқсат етіңдер. Ол нендей жаман ағайын», - 

деген сөздері де нұсқайды (әл-Бухари 5063, Муслим 1401). 

Имам ән-Нәуауи (Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: «Бұл хадисте 

жамандығының кесірінен (өзгелер) қауіптенетін адамның көңілін табуға нұсқау 

бар. Сондай-ақ онда бұзықтықты ашық түрде жасайтын бұзақы болып 

табылатын адамнан өзгелерді сақтандыру ушін оның сыртынан сөз айтуға 

болатынына нұсқау бар» (Қ-з: «Шарх Муслим» 16/144). 

Бидғатты жақтаушылардың кейбірінің аттары ел ішінде тарамаған болса, 

егер олар жалпыға мәлім адамдардың қатарынан болмаса, онда олардың 

аттарын атап айтпаған жөн екенін айта кеткен жөн, өйткені бұл оларды 

танымал етуі мүмкін. 

 

Он жетіншісі: Білім талап етушілерді білімге және Аллаһтың дінін 

оқып-үйренуге берілуге  бағыттау қажет.  

(Бұл) олардың өздері ұқпайтын нәрселеріне кіріскендігі себепті (түскен) 

осы түсінбестіктен, байкоттаудан, қарым-қатынасты үзуден т.с.с.  

нәрселерден аман қалсын деп,  Құран мен Сүннетті салиқалы алдыңғы 

ұрпақтың манһажына сәйкес, артық кетпей әрі салғырттық танытпай 

түсінуге ынта-жігерлерін танытулары үшін (керек). Әрі өз орнын білетін 

адамды Аллаһ рахым етсін!  

Оларға осы білімдерді игеріп алмайынша әрі олардың ережелерін 

ұқпайынша «жарх уа тә’дил» мәселелерімен айналысуларына  рұқсат 

етілмейді.21 

                                                            
21 Салиқалы алдыңғы ұрпақтың қатарынан болған имамдар да білім талап етушілерге 

тура осындай насихаттарды айтатын! Суләйман ибн Салим былай деп баяндайтын: “Бірде 

біз Абу Синан Зейд әл-Асадимен бір мәселені қарастырып жатқан болатынбыз, әрі біздің 

арамыздан біреуіміз кейбір білім иелері туралы олардың беделін түсіретін бірдеңелер айта 

бастады. Сонда Абу Синан оған мұны тыйым салды да: «Егер білім талап етуші адамдарды 

талқылауды (жазғыруды) діндегі мәселені оқып-үйренуден бұрын үйренуге кіріссе, қашан 

жетіспек?!», - деп оның ауызын жауып тастады” Қады ‘Ийяд “Тәртиб әл-мәдарик” 4/104. 
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Ал, бұл ғылымды, тіпті надандар мен Исламға жаңа кірген адамдар оған 

шомылатындай  әдетті іске айналдыруларына келер болсақ, бұл өте қауіпті! 

Әрі кейбір жас білім талап етушілер бұл ғылымды салиқалы алдыңғы 

ұрпақтардың манһажына сәйкес емес күйінде тәжірибеде қолдана бастады. 

Бұл мәселелерді олардың мән-жайын ұқпайтын біреулер талқылаудың 

орнына, біз оларды осының мән-жайын түсінетін тәрбиеші (раббаниюн) 

ғалымдарға қалдыруымыз міндетті болып табылады. Бұл туралы:  

«Мығым тіректен кейін тайып кетіп,  

                    ешбір өкініш көмектеспейтін күні өкініп қалмауың үшін,  

Ақиқатты оның негізіне қайтар,  

                    әрі тоғайды арыстанға қалдыр», - деп айтылатынындай. 
 

 

Кейбір қазіргі заман шейхтарының насихаттары  

 

Мен сондай-ақ кейбір ережелерге де нұсқағым келеді, әрі оларды дұрыс 

тәжірибеге асырмау бүгінгі күні бір манһажды ұстанып жатқандар арасында 

орын алып жатқан бакоттау мен жауласудың негізгі себебі болып табылады 

деп ойлаймын. Мен, уақытты алмау үшін,  оларға қысқа түрде нұсқаймын. 

Бірақ оларды атаудан бұрын, мен алдымен қазіргі заманның кейбір 

құрметті шейхтарының сөздерін келтіргім келеді, өйткені олар да осы 

құрметті және сүннеттік ережелердің көбіне нұсқаған болатын. 

 

- Шейх Абдул-Азиз ибн Баз 

Көрнекті ғалым, имам Абдул-Азиз ибн Абдуллаһ ибн Баздың (Аллаһ 

оны рахым етсін) сөздерінен бастағым келіп отыр. Ол былай деді: «Мәселенің 

мәні – кәміл Шариғат жұмсақтықтың өз орны, ал қаталдықтың өз орны бар 

екеніне нұсқап келгенінде. Әрі мұсылман адамның мұны елемеуіне 

болмайды. Сондай-ақ қаталдық талап етілетін жерге жұмсақтықты қоюға, ал 

жұмсақтық талап етілетін жерде қаталдықты қолдануға да болмайды. 

Сондай-ақ шариғат тек жұмсақтықпен ғана келді деп, немесе ол тек 

қаталдықпен ғана келді деп те айтуға болмайды. Алайда ол – барлық 

заманда және кез-келген жерде қолдануға жарамды әрі барша қоғамдарды 

тәртіпке келтіретін дана әрі кәміл шариғат.  Осы себепті Шариат осы екі 

сипатпен бірдей келді. Ол әділдікпен, даналықпен және кешірімділікпен 

                                                                                                                                                                                                                 

Бірақ, өкінішке орай, білім иелерінің сөздеріне құлақ салып жатқандар аз, ал өзін осы 

заманымыздағы жарх ғылымының имамы деп санайтындар өте көп, алайда оның өзі сол 

өзінің жарамсыздыққа шығарып, әрі олардан өзгелерді сақтандырып жатқан 

адамдарынан жүз есе наданырақ болуы мүмкін. 
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сипатталады. Шариғат өзінің заң-ережелерімен жеңіл, әрі (ешкімге) шамасы 

жетпейтін нәрсені жүктемейді. Өз дағуатын ол жұмсақтық пен даналықтан 

бастайды, бірақ бұл көмектеспесе, әрі егер адам барлық шекараларды бұзса, 

онда Шариғат оны қаталдықпен ұстап алады да, (кесіріне) тосқауыл 

болатынындай әрі іс-амалдарының жамандығын түсіндіретіндей қатынас 

жасайды.   

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

халифаларының, ардақты сахабаларының және солардан кейін өмір сүрген 

Ислам имамдарының өмір тарихы туралы ой қозғайтын адам біздің 

айтқанымыздың шындық екеніне көз жеткізеді.    

Мейірбандық пен жұмсақтық керек жерде оны танытуды бұйыратын 

(шариғи) мәтіндер:  

Олардың қатарына Аллаһ Тағаланың мына сөздері жатады:  
ََِِمنََََرْحَمةٍَََفبَِما اَُكْنتََََولَوََْلَُهمََْلِْنتََََّللاَّ واَاْلَقْلبَََِغلِيظََََفظ ً ََوَشاِوْرُهمََْلَُهمَََْواْسَتْغفِرَََْعْنُهمَََْفاْعفَََُحْولِكَََِمنََْالْنَفضُّ

ََاألْمرََِفِي

«(Мухаммад,) Аллаһтың мейірімімен сен оларға қатысты жұмсақ 

болдың. Егер тұрпайы, қатал жүректі болғаныңда, әрине, олар 

маңайыңнан тарап кетер еді. Сондықтан да оларды кешірім етіп, олар 

үшін жарылқау тіле, әрі іс жөнінде олармен кеңес» («Әли Имран» сүресі, 

159-аят). 

Сондай-ақ Аллаһ Муса мен Харунды (оларға Аллаһтың сәлемі болсын) 

Перғауынға жіберген кезде оларға:  
ًناََقْوالَلَهَََُفقُوال رََُلََعلَّهََُلَيِّ َ(١١)ََيْخَشىََأَوَََْيَتَذكَّ

«Оған жұмсақ сөз сөйлеңдер, бәлкім ол ойланар, әрі қорқар», - деп 

айтқан уақиға да («Та ха» сүресі, 44-аят). 

Аллаһ сондай-ақ былай деді:  
 ََأَْحَسنََُِهيَََبِالَّتِيََوَجا َِّْلُهمََْاْلَحَسَنةَََِواْلَمْوِعَظةََِبِاْلِحْكَمةَََِربِّكََََسبِيلََِإِلَىَا َّْعَُ

«Рабыңның жолына даналық және көркем үгіт арқылы шақыр. Әрі 

олармен көркем түрде айтыс» («ән-Нәхл» сүресі, 125-аят). 

Басында мен қаталдық керек жерде солай ету керектігіне нұсқайтын 

мәтіндерді атап кеткен болытынмын. Бірақ олардың арасында Ахмад пен 

Абу Дауд және басқалар Абдуллаһ ибн Масғудтың сөздерінен жеткізген 

Аллаһ Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) келесі хадисі де 

бар. Бірде Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

Аллаһтың:  
ََكاُنوا(٢٨)ََيْعَت َُّونََََوَكاُنواََعَصْواَبَِماََذلِكََََمْرَيمَََاْبنَََِوِعيَسىَ ََّاُو ََََّلَِسانَََِعلَىَإِْسَرائِيلََََبنِيَِمنَََْكَفُرواَالَِّذينَََلُِعنََ

َ(٢١)ََيْفَعلُونََََكاُنواََماَلَبِْئسََََفَعلُوهََُُمْنَكرٍَََعنَََْيَتَناَهْونَََال
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«Исраил ұрпақтарынан кәпірлер Дауд және Мәриям ұлы Исаның тілі 

арқылы лағынет етілді. Бұл олардың мойынсұнбағандықтары әрі 

шектен шыққандықтарының салдарынан. Олар бір-бірін істеген 

жамандықтарынан тыймайтын еді. Расында, олардың істегендері 

нендей жаман!», - деген аяттарын оқыды да («әл-Маида» сүресі, 78-79 

аяттар), содан соң: «Жаным Қолында болғанмен ант етемін, не сендер 

жақсылықты бұйырып, ақымақты қолынан ұстап алып, - ал басқа 

риуаятта: «... залымды қолынан...», - деп айтылған,  - оны ақиқатқа 

иландыратын боласыңдар, не Аллаһ сендердің жүректеріңді бірі-бірімен 

қақтығыстырады да, соларды лағынеттегендей, кейіннен сендерді де 

лағынеттейді», - деді (әт-Табарани «әл-Кәбир» 10267, әл-Бәйһақи «Шу’аб әл-

иман» 7139, Ибн Уадах «әл-Бида’» 267. Хадис сахих. Қ-з: «Сахих әл-жами’» 

2398).  

Сондай-ақ әл-Бухари мен Муслимнің жинақтарында да  Абу Хурайрадан 

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

сәлемі болсын) былай дегені келтіріледі: «Мен отын жинатып, сосын 

намазға азан шақыруды бұйырып, ал содан соң әлдебіреуге имам болып 

тұруға бұйырып, ал өзім намазға келмеген адамдарға барып, олардың 

үйлерін түк қалдырмастан өртеп жіберуді қалар едім!» (әл-Бухари 2420, 

Муслим 651). 

Сондай-ақ (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оның: «Егер 

үйлердегі әйелдер мен балалар болмағанда, мен оларды өртер едім», - деп 

айтқаны да одан жеткізілген22 (Ахмад 8796. Қ-з: «Сахих әл-жами'» 2398). 

Муслимнің сахих жинағында  Ибн Масғудтан (Аллаһ оған разы болсын) 

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

жеткізіледі: «Аллаһ маған дейін қайсыбір халыққа пайғамбар жіберсе де, 

міндетті түрде оның Сүннетіне еретін және бұйрықтарын орындайтын 

хауарилері (жансеріктері) мен сахабалары болатын. Кейін олардың орнына 

өздері істемейтін нәрселерді айтатын әрі өздеріне бұйырылмаған 

нәрселерді істейтін адамдар келді. Кім соларға қарсы қолымен жиһад 

жүргізсе – сол мүмин, оларға қарсы тілімен жиһад жүргізуші - мүмин, әрі 

соларға қарсы жүрегімен жиһад жүргізуші – мүмин, ал одан кейін қыша 

дәнінінің салмағындай да иман жоқ!» (Муслим 50). 

Сондай-ақ Табук әскери жорығына шықпай қойған үш сахабаның оқиғасы 

да (осыған нұсқайды), әрі бұл оқиға ғалымдар арасында кең танымал.  Сол 

кезде Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оларға 

                                                            
22 Бұл хадистерде жамағат намаздарын мешітте оқудың қаншалықты маңызды екеніне 

нұсқау бар, әсіресе, азанның дауысы микрофонсыз естілетіндей жақын тұратындар үшін. 
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Аллаһ олардың тәубелерін қабыл еткенге дейін елу түн бойкот жасауды 

бұйырды. Бұл оқиғаға қатысты Аллаһ Тағала мына аятты түсірді:  
َََُتابَََلََق ََّْ

بِيَََِّعلَىََّللاَّ َبُعوهََُالَِّذينََََواألْنَصارَََِواْلُمَهاِجِرينَََالنَّ ََفِريقٍََقُلُوبَََُيِزيغَََُكا َََََّماََبْع َََِِّمنََْاْلُعْسَرةَََِساَعةََِفِيَاتَّ
هَََُعلَْيِهمَََْتابَََُثمَََِّمْنُهمَْ ََرُحَبتََِْبَماَاألْرضَََُعلَْيِهمَََُضاَقتََْإَِذاََحتَّىَُخلِّفُواَالَِّذينَََالثَّالَثةَََِوَعلَى(٠٠٢)ََرِحيمٌَََرُءوفٌََبِِهمََْإِنَّ

ََِِمنََََمْلَجأَََالََأَنَََْوَظنُّواََأَْنفُُسُهمَََْعلَْيِهمَََْوَضاَقتَْ َََإِنَََّلَِيُتوُبواََعلَْيِهمَََْتابَََُثمَََّإِلَْيهََِإاِلََّللاَّ
ابََُُهوََََّللاَّ وَّ ِحيمََُالتَّ َ(٠٠٨)َالرَّ

«Аллаһ Пайғамбардың және мухажирлер мен ансардың тәубелерін 

қабыл етті. Аллаһ оларға тым Жұмсақ, өте Мейірімді болғандығынан 

тағы да оларың тәубелерін қабыл етті. Соғыстан қалған үшеуінің де 

тәубесін қабыл етті. Тіпті оларға жер кең бола тұра тар келген еді. 

Өздерінен өздері тарылып, Аллаһтан басқа ешбір пана жоқтығын 

аңғарды. Содан кейін Аллаһ оларға тәубе нәсіп етті. Шынында, Ол 

Аллаһ Тәубені Қабыл Етуші, өте Мейірімді» («әт-Тауба» сүресі, 117-118 

аяттар). 

Келтірілген аяттар мен хадистерден жазушылар мен оқырмандарға  

түсінікті болатыны – кемел ислами Шариғат тиісті жерде жұмсақтықпен 

және тиісті жерде қаталдықпен келгені» (Қ-з: «Мәжму' фатауа уә расаил Ибн 

Баз» 3/205-207). 

Сондай-ақ Ибн Баз (Аллаһ оны рахым етсін) басқа бір жерде мұсылман 

туралы жаман ойлауға тыйым салатын кейбір мәтіндерді атаған соң, былай 

деген болатын: «Мұның барлығы білім иелерінен немесе Аллаһқа 

шақырушылар қатарынан болған қателескенге, әлдебір істе, немесе дағуатта, 

немесе мінез-құлқында ақау жібергенге насихат айтуға кедергі болмайды.   

Міндетті түрде оған игілікті нұсқау қажет, оны жақсы әдіспен ақиқатқа 

бағыттау керек, әрі осы орайда оны кемсітпеу және ол туралы жаман 

ойламау керек, әрі оған қатысты қатал тәсілдерді қолданбау қажет. Расында, 

мұндай нәрселердің ақиқатқа шақырғаннан одан бет бұрғызатыны көбірек. 

Сондықтан да Аллаһ Өзінің екі елшісі – Муса мен Харунды сол замманның 

ең кәпірі болған Перғауынға жіберген кезде, оларға:  
ًناََقْوالَلَهَََُفقُوال رََُلََعلَّهََُلَيِّ َ(١١)ََيْخَشىََأَوَََْيَتَذكَّ

«Оған жұмсақ сөз сөйлеңдер, бәлкім ол ойланар, әрі қорқар», - деп 

бұйырды («Та ха» сүресі, 44-аят). 

Аллаһ Өзінің елшісі Мухаммадқа (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын)  жұмсақтық, мейірбандылық және дағуат жасауда даналық берді. 

Аллаһ Тағала былай деді:   

 
ََِِمنََََرْحَمةٍَََفبَِما اَُكْنتََََولَوََْلَُهمََْلِْنتََََّللاَّ واَاْلَقْلبَََِغلِيظََََفظ ً َََحْولِكَََِمنََْالْنَفضُّ

«(Мухаммад,) Аллаһтың мейірімімен сен оларға қатысты жұмсақ 

болдың. Егер тұрпайы, қатал жүректі болғаныңда, әрине, олар 

маңайыңнан тарап кетер еді» («Әли Имран» сүресі, 159-аят). 



57 
 

Аллаһ оған өзінің Раббысының жолына даналықпен және көркем үгітпен  

шақыруды бұйырып былай деді:   
 ََأَْحَسنََُِهيَََبِالَّتِيََوَجا َِّْلُهمََْاْلَحَسَنةَََِواْلَمْوِعَظةََِبِاْلِحْكَمةَََِربِّكََََسبِيلََِإِلَىَا َّْعَُ

«Рабыңның жолына даналық және көркем үгіт арқылы шақыр. Әрі 

олармен көркем түрде айтыс» («ән-Нәхл» сүресі, 125-аят). 

Бұл жалғыз Пайғамбарға ғана  (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

қатысты емес, бұл үндеу үмметтің барлық ғалымдарына әрі ақиқатқа 

шақырушы әрбір адамға қатысты. Аллаһтың Пайғамбарға (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) берген бұйрықтары онымен ғана шектелмейді, 

керісінше, олар бүкіл үмметке қатысты. Өйткені Аллаһ Тағала былай деді: 
َََِرُسولََِفِيَلَُكمَََْكانَََلََق ََّْ َََحَسَنةٌَََأُْسَوةٌَََّللاَّ

 «Расында, сендер үшін Аллаһтың Елшісінде көркем өнегелер бар 

еді» («әл-Ахзаб» сүресі, 21-аят). 

Аллаһ сондай-ақ былай деді:  
ُروهََُبِهََِآَمُنواََفالَِّذينََ َبُعواََوَنَصُروهَََُوَعزَّ  (٠٨٢)َاْلُمْفلُِحونَََُهمَََُأُولَئِكََََمَعهَََُأُْنِزلَََالَِّذيَالنُّورََََواتَّ

«Соған (Мухаммадқа) иман келтіргендер, оны құрметтегендер, оған 

көмек көрсеткендер, сондай-ақ оған түсірілген нұрға ергендер, міндетті 

түрде құтылады (жетістікке жетеді)» («әл-Әғраф» сүресі, 157-аят). 

Аллаһ тағыда былай деді:  
ابِقُونََ لُونََََوالسَّ َبُعوُهمَََْوالَِّذينََََواألْنَصارََِاْلُمَهاِجِرينَََِمنَََاألوَّ َََُرِضيَََبِإِْحَسانٍََاتَّ

َلَُهمَََْوَأََع َََََّّعْنهَََُوَرُضواََعْنُهمَََّْللاَّ
اتٍَ َ(٠١١)َاْلَعِظيمََُاْلَفْوزَََُذلِكََََأََب ًَّاَفِيَهاََخال َِِّينَََاألْنَهارَََُتْحَتَهاََتْجِريََجنَّ

«Мухажирлер мен ансарлардан алғашқы иман келтіргендерден және 

жақсылықта оларға ергендерден Аллаһ разы болды. Әрі олар да 

Аллаһтан разы болды. Сондай-ақ Аллаһ олар үшін олар онда мәңгі 

қалатын, астарынан өзендер ағатын Жәннат бақтарын әзірледі. Бұл – 

ұлы жетістік» («әт-Тауба» сүресі, 100-аят). 

Аллаһтың Елшісінен (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) оның: 

«Кім жұмсақтықтан мақұрым болса, бүкіл жақсылықтан мақұрым 

болғаны», - деп айтқаны сахих түрде жеткен (Муслим 2592). 

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) сондай-ақ 

былай деді:  «Расында, ізгілік (мейірбандық) не нәрсеге қосылса да, ол соны 

көркейтеді. Әрі не нәрсе ізгіліктен (мейірбандықтан) жұрдай болса, сол 

міндетті түрде кесірлі болады» (Муслим 2594).  

Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) тағы да 

былай деді: «Расында, Аллаһ Тағала Ізгі және ізгілікті жақсы көреді. Әрі Ол 

ізгілік үшін қаталдық үшін бермегенін  береді» (Муслим 2593). 

Аллаһқа шақырушы әрі Аллаһтың құлдарына насихат айтушы  

адамдарға құрамында дөрекілік пен ақиқаттан бет бұрғызбайтын лайықты 

әдістер мен сөздерді таңдау міндетті екеніне нұсқайтын хадистер көп. 
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Керісінше, ақиқатқа қайшы келуші мойынсынатындай, ақиқатты 

қабылдайтындай, оған разы болатындай, әрі оны өзге нәрселерден абзал 

көріп, өзінің дұрыс емес ұстанымынан бас тартатындай әдістер мен сөздерді 

таңдау қажет.  Дағуат етуші өз шақыруында ақиқаттан бет бұрғызатын, одан 

бас тартуға және оны қабылдамауға алып келетін әдістерді қолбанбауға тиіс» 

(Қ-з.: «Мәжму' фатауа уә расаил Ибн Баз» 27/462-464). 

Тағы басқа бір орында шейх Ибн Баз былай дейді: «Ал дағуаттың әдісіне 

келер болсақ, оны Аллаһ Тағала түсіндіріп берді. Бұл – даналықпен шақыру, 

білім мен хикмет арқылы, жұмсақтықтың көмегімен дағуат жасау, бірақ 

қаталдық пен дөрекілік арқылы емес. Міне, дағуаттағы шариғи әдіс дегеніміз 

осы, тек әділетсіздік жасаушы бұған жатпайды, мұндайға қатысты лайықты 

қатынас жасалады. Шақыруға құлақ салатынға, оны қабылдайтынға, немесе 

шақыруды қабылдайтынына үміт бар, өйткені ол саған қарсы шықпаған әрі 

саған қатысты әділетсіздік жасамаған кісіге келер болсақ, онда мұндаймен 

жұмсақ мәміле жаса.  Аллаһ Тағала Өзінің Кітабында былай дейді:  
 ََأَْحَسنََُِهيَََبِالَّتِيََوَجا َِّْلُهمََْاْلَحَسَنةَََِواْلَمْوِعَظةََِبِاْلِحْكَمةَََِربِّكََََسبِيلََِإِلَىَا َّْعَُ

«Рабыңның жолына даналық және көркем үгіт арқылы шақыр. Әрі 

олармен көркем түрде айтыс» («ән-Нәхл» сүресі, 125-аят). 

 «Даналық» – бұл білім, ал білім бұл: «Аллаһ айтты…», «Аллаһтың 

Елшісі айтты…» 

«Көркем үгіт» – «сүйіншілеп қызықтыру мен қорқыту» («тарғиб уа 

тархиб») әдісін қолдану. Аллаһқа мойынсұнуда қандай ұлы игілік бар екенін, 

әрі Исламды қабылдау өзіне  нендей ұлы жақсылықты қамтитынын, әрі 

ақиқатты қабылдамайтынды және тәкаппарлық жасайтынды не күтіп 

тұрғанын түсіндір. 

Ал «көркем түрде айтысу» туралы айтар болсақ, бұл әлдебір күмән 

пайда болған тұста қаталдықсыз, бар күмәндарды жою үшін дәлелмен, 

түсіндіруді білдіреді. Айтысу кезінде оны ең көркем үлгіде жүргізу керек, әрі 

осы орайда, бұл туралы басқа аятта:  
  ِمْنُهمَََْظلَُمواَالَِّذينَََإاِلََأَْحَسنََُِهيَََبِالَّتِيَإاِلَاْلِكَتابَََِأَْهلَََُتَجا َِّلُواَالو

«Іштеріндегі зұлымдық қылғандарынан басқа Кітап иелерімен 

көркем түрде сөз таластырыңдар» («әл-Анкабут» сүресі, 46-аят), - деп 

айтылғандай, сабырлық таныту қажет.  

Ал әділетсіздерге келетін болсақ, оларға басқаша тәсіл қолданылады. 

Алайда ең көркем үлгіде пікір таластыруға шамаң жеткенінше әрі ол 

қабылдап, тыңдап, шектен шығатын ешнәрсе айтпайынша, сабырлық таныт 

әрі Аллаһ Тағала («әл-Бақара» сүресі, 83-аятында): «Адамдарға жақсы сөз 

сөйлеңдер», - деп айтқанындай, айтысуды ең көркем үлгіде жүргіз.  
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Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 

«Салиқалылық – бұл көркем мінез», - деп айтты (Муслим 2553). 

Аллаһ Тағала Өзінің Елшісін (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

оның дағуат әдістерінде мақтап былай деді:  

 
ََِِمنََََرْحَمةٍَََفبَِما اَُكْنتََََولَوََْلَُهمََْلِْنتََََّللاَّ واَاْلَقْلبَََِغلِيظََََفظ ً َََحْولِكَََِمنََْالْنَفضُّ

«(Мухаммад,) Аллаһтың мейірімімен сен оларға қатысты жұмсақ 

болдың. Егер тұрпайы, қатал жүректі болғаныңда, әрине, олар 

маңайыңнан тарап кетер еді» («Әли Имран» сүресі, 159-аят). 

Біздің Пайғамбарымыз (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

дағуатта да,  иманда да ең кемел адам еді, әрі егер ол тұрпайы және қатал 

жүректі болғанда, адамдар одан міндетті түрде жүздерін бұрып тастап кетер 

еді.  Ал ендеше сен туралы не айтуға болмақ? Сен сабырлық танытуың керек, 

ұрысуға, жаман сөздер айтуға, қаталдық көрсетуге асықпауың қажет, 

керісінше, жұмсақтықты, мейірбандықты және рақымшылдықты қолдан. 

Аллаһ Муса мен Харунды Перғауынға жіберген кезде оларға не деді? Ол 

оларға: 

  
ًناََقْوالَلَهَََُفقُوال رََُلََعلَّهََُلَيِّ َ(١١)ََيْخَشىََأَوَََْيَتَذكَّ

«Оған жұмсақ сөз сөйлеңдер, бәлкім ол ойланар, әрі қорқар», - деп 

бұйырды («Та ха» сүресі, 44-аят). 

Сен де тура осылай істе, (әрі сонда) бәлкім, сен сөйлеп жатқан кісі 

ойланар. 

Айшадан (Аллаһ оған разы болсын) жеткен сахих хадисте Аллаһ 

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

жеткізіледі: «Уа, Аллаһ, менің үмметімнің үстінен қандай-да биілікке ие 

болып, оларға қатал болғанға қатал бол! Әрі менің үмметімнің үстінен 

қандай-да билікке ие болып, оларға қатысты мейірбандық танытатынға 

мейірбан бол!» (Муслим 1828). 

Бұл жұмсақтық танытқан үшін ұлы уәде, әрі қаталдық танытқан үшін ұлы 

уәде! 

Сондай-ақ Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын): 

«Кім жұмсақтықтан мақұрым болса, бүкіл игіліктен мақұрым болады», - 

деген (Муслим 2592). 

Аллаһқа шақырушы қиындықтарға сабырлық танытуы қажет, 

мұсылмандарды болсын, кәпірлерді болсын (ақиқатқа) шақыруда ең көркем, 

жұмсақ әдіс қолдануы тиіс. Ізгілік мұсылманмен де, кәпірлермен де, 

әмірлермен де, басқалармен де қарым-қатынасқа қажет. Әсіресе, 

билеушілерге, президеттерге, ықпал иелеріне, өйткені олар өздеріне 
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қатысты көбірек ізгілік танытуға және көркем әдіс қолдануға мұқтаж; бәлкім 

олар ақиқатты қабылдап, оны басқа нәрселердің барлығынынан абзал көрер.  

Көп жылдар бойы бойында бидғат немесе  күнә орнаған адам да сол 

сияқты; мұндай адам да оның бидғаты дәлелдер арқылы тамырымен 

жойылғанынша және оған күнәның кесірі мен зардабы айқын болмайынша, 

ол сенен ақиқатты қабылдап, күнәны тастауы үшін,  оған қатысты сабырлық 

танытуға мұқтаж»23 (Қ-з: «Мәжму' фатауа уә расаил Ибн Баз» 6/416-418). 

Өз кезінде шейх Ибн Баздың кеңсесінің директоры болған шейх 

Мухаммад әл-Муса (Аллаһ оны рахым етсін) былай деп баяндайтын: 

«Құрметті шейх Ибн Базда өзіне қайшы келетін адамдармен қарым-қатынас 

жасаудың ерекше әдіснамасы бар болатын. Бұл мәселеде ол кешіруді, 

жамандықты жақсылық арқылы  жоюды, жаман нәрсені ең жақсы нәрсемен 

қарсы алуды, әділдікке, адалдыққа және айтысу әдебіне қайшы келетін 

барлық нәрседен аулақ болуға бұйыратын шариғи мәтіндерге сүйенетін. 

Шейхтың оған қайшы келетіндерге қатысты қолданатын әдіснамасының 

мәні – ол қарсы пікір ұстанушылардың сөздерін бұрмаламайтынында, 

оларға жала жаппайтынында, оларды жаман сөздермен тілге алмайтынында 

және олардың абырой-мәртебесін түсірмейтінінде еді. Керісінше, ол құрмет 

танытатын, оның өзіне қатысты олардың жасаған қателіктерін ұмытуға 

тырысатын, ақталу айтатындардың, әсіресе, жақсы жағымен және сіңірген 

қызметімен танылғандардың,  ақталуларын қабыдайтын. 

Оны өзіне қайшы келушілерден біреу зиярат жасайтын болса, ол оны 

(ақиқатқа) шақыру үшін және жүрегін жұмсарту мақсатында оған қатысты 

қуанышын, кешірімділігін, үлкен қамқорлығын танытатын, оған деген 

сүйіспеншілігі мен жылы шырайлығын көрестетін» (қ-з: «Жәуаниб мин сира 

әл-имам Ибн Баз» 277). 

Шейх  Мухаммад әл-Муса шейхтың өзіне қайшы келетіндердің түзелуін 

үміттеніп, оларға қатысты қаншалықты жұмсақ болғандығының бірнеше 

мысалын келтіреді.  Әрі бұл мысалдардың біріне оның Мухаммад әл-

Ғазалимен болған кездесуі жатады: 

Шейх Мухаммад әл-Муса былай деп баяндаған: «(Бірде) шейх Мухаммад 

әл-Ғазали Файсал королдің сыйлығын24 алу үшін әр-Риядқа келген кезінде, 

                                                            
23 Шейх Ибн Базға сондай-ақ мына сөздер де тиесілі: «Бұл заман – қаталдық емес, 

жұмсақтық, сабырлық және даналық (таныту керек болған) заман! Көптеген адамдар 

білімсіздікте, хабарсыздықта өмір сүріп жатыр, әрі осы дүниенің қамымен жүр. Сондықтан да 

адамдарға дағуатты жеткізу үшін, олар оқулары үшін, сабырлық пен жұмсақтық таныту 

керек!» Қ-з: «Фатауа Ибн Баз» 8/376. 
24 Файсал корольдың сыйлығы – араб тілі, ислам дағуаты, медицина, ислами білім 

сынды салаларда ірі жетістіктерге қол жеткізген немесе қажырлы еңбек сіңірген 
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шейх Ибн Базды соның үйіне (барып) зиярат етеді. Сол кезде әл-Ғазалидің 

«әс-Сунна ән-Нәбауия бәйна әл-фиқһ уәл-хадис» деген кітабының 

айналасында көп шу болатын. Бұл кітап шейх Ибн Базға оқып берілген еді.  

Ол оны зиярат жасап келгенде, шейх оны құрметпен күтіп алды, оған 

қатысты жұмсақтық танытты, Жәзаирдағы (Алжир) дағуаттың жағдайы 

туралы сұрады, олардың мұқтаждықтары туралы сұрады, әрі көмек беруге 

әзір екенін айтты. Сол кезде әл-Ғазали Жәзаирдағы университеттің ректоры 

болатын.   

Шейхтың жиналысы әдеттегідей сұрақ қоюшы, мұқтаж, қонақ ретінде 

келген зиярат жасаушыларға толы болатын; шейхтың телефоны үнемі 

шырылдап тұратын; шейхтың айналасындағы адамдар әлденелерді оқитын. 

Әрбір ыңғайлы сәт туындаған сайын, ол шейх әл-Ғазалиге қарай бұрылып, 

онымен сәлемдесіп, оған ілтипатты болатын. Әрі әл-Ғазалиге көрген 

нәрселері ұнады, бұл оның келбетінен байқалатын. Бұл зиярат кезінде ол әл-

Ғазалиге: «Мен сіздің кітабыңызды оқыдым. Барлық адам қателікке 

шалдығатыны белгілі. Біз де, кез-келген басқа да, қателікке шалдығамыз. Мен 

сіздің кітабыңыздың бір бөлігін оқып шықтым, әрі менде оған қатысты 

кейбір ескертпелер бар», - деді. Сол кезде әл-Ғазали: «Аллаһпен ант етемін, 

егер сіз кітапты толық оқып шықсаңыз әрі осы ескерпелерге нұсқасаңыз, мен 

өте қуанышты болар едім, әрі мен, Аллаһтың рұқсатымен, оларды 

түзетемін», - деп айтты. 

Ибн Баз телефонмен сөйлесіп жатқан кезде әл-Ғазали мен сол жерде 

отырған Хайруддин Уанили атты шейхтың ортасында пікірталас басталып 

кетті. Шейх Хайруддин: «Сіз былай және былай дегенсіз...», - деді. Сол кезде 

әл-Ғазали ашуланып, айтыс күшейе түсті, әрі шейх Ибн Баз олардың 

сөздерін естіп: «Сіздерде не болып жатыр?», - деді. Әл-Ғазали оған осылай 

және осылай деп жауап берді. Сонда шейх Ибн Баз сол жерде 

отырғандардың барлығына сөз жолдап, мұндай мәселелер бекітілген 

шекарадан шықпауға тиіс екендігін, әрі ауызбіршілікке ұмтылып 

келіспеушіліктерден аулақ болуға ұмтылу қажет екенін, әрі біз негіздерге 

қатысты үлкен мәселелермен бетпе-бет екенімізді  айтты… Ол оларды басты, 

әрі айтыс осымен бітті.   

Сол күні біреулер әл-Ғазалиді түскі тамаққа шақырған болатын, алайда ол 

оған кешігіп, шейх Ибн Базбен бірге қалып, онымен бірге тамақтанды.  Ал  

әл-Ғазали кетуге жиналып жатқанда, ол шейх Ибн Базға қарап: «Арамызда 

осы кісі болғанға дейін біз игілікте болудан қалмаймыз», - деді. Әрі оны 

                                                                                                                                                                                                                 

тұлғаларға мерзімді түрде беріліп тұратын сыйлық  (премия). Өз кезінде бұл сыйлыққа  

шейх Ибн Баз да ие болған. – ауд. қаз. 
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(түскі тамаққа) шақырған кісілер одан: «Неге кешіктіңіз?», - деп сұрағанда,  

әл-Ғазалидің: «Мен басқа бір әлемде едім», - деп айтқаны маған жетті (Қ-з: 

«Жәуаниб мин сират әл-имам Ибн Баз» 280). 

Шейх Ибн Базда осы сияқты жағдаяттар өте көп болатын, әрі олардың 

барлығын санап шығу мүмкін емес.   
 

 

- Шейх Салих әл-Фаузан 

Біздің шейхымыз, имам әрі көрнекті ғалым – Салих әл-Фаузаннан (Аллаһ 

оны есендікте сақтасын): «Аллаһ сізді рахымына бөлесін. Сізден жалпы 

ислам үмметіне, әрі білім талап етушілерден болған сіздің ұлдарыңыз бен 

бауырларыңызға игі насихат естуді қалар едік», - деп сұрағанда, шейх былай 

деп жауап береді:  

“Иә. Насихатым келесідей: Мен сендерге Аллаһтан қорқуды, білім талап 

етуді тоқтатпауды, әрі осыда ыждағат-ынталы болуды,  және Аллаһ сендерге 

үйреткен нәрселерді амалға асыруды, Аллаһ Тағалаға шақыруды және 

өздерің үйренген нәрселерді адамдарға үйретуді, әрі осы күні білім талап 

етушілер арасында орын алып жатқан бір-біріңе деген жауласуды тастауды 

өсиет етемін. Үмметті бөлінуге алып келген, білім талап етушілерді: 

«Пәленнен сақ болыңдар! Ондайлармен отырмаңдар! Пәленнен білім 

алмаңдар!», - деп айтатындай етіп  бөліп тастаған жауласуды, ұрысуды, бір-

біріңе қарсы үгіттеуді тастауды (өсиет етемін). Мұның барлығы рұқсат 

етілмейтін тірлік.   

Егер біреудің қателігі болса, оған оңаша насихат бер. Ал ол ғалым немесе 

білім талап етуші болса, немесе қателікке бой беріп қойған жай салиқалы 

адам болса, ал сен мұны адамдар арасында жаюыңа және одан 

сақтандыруыңа келер болсақ, мұндай жаю рұқсат етілмейді.  Аллаһ былай 

деді:  
ْنَياَفِيََأَلِيمٌَََعَذابٌََلَُهمََْآَمُنواَالَِّذينَََفِيَةَُاْلَفاِحشََََتِشيعََََأَنََُْيِحبُّونَََالَِّذينَََإِنََّ َََُواآلِخَرةََِال َُّّ

ََتْعَلُمونَََالََوَأَْنُتمَََْيْعلَمَََُوَّللاَّ
(٠١)َ

«Расында, мүминдердің ішінде арсыздық жайылуын жақсы 

көргендерге бұл дүниеде және Ақыретте күйзелтуші азап бар. Аллаһ 

біледі. Сендер білмейсіңдер» («ән-Нур» сүресі, 19-аят). 

Мұсылмандлар бірі-біріне насихат айтулары міндетті болып табылады. 

Мұсылмандар бір-біріне сұйіспеншілік танытуы міндетті болып табылады, 

әсіресе, бұл білім талап етушілерге қатысты, бұдан да маңыздысы – 

ғалымдарға. Расында, ғалымдардың кейбіреулерінен бет бұрғызу немесе 

сақтандыру емес, оларды құрметтеу керек. Мұндай нәрселер көптеген 
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жамандықтарды туғызды. Олар өзара өшпенділіктің, дұшпандықтың және 

бүліктің себебі болды!  

Мұндай нәрселерден алыс болыңдар, әрі:  
ُتُكمَََْهِذهََِإِنََّوََ ةًَََأُمَّ َََواِح ََّةًَََأُمَّ

«Расында, бұл сендердің үмметтерің – біртұтас үммет» («әл-

Муъминун» сүресі, 52-аят), - деп айтқан Аллаһ сендердің қандай 

болуларыңды қалаған болса, сондай болыңдар. 
قُواََكالَِّذينََََتُكوُنواََوال َناتَََُجاَءُهمَََُماََبْع َََِِّمنََْلَفُواَواْختََََتَفرَّ َ(٠١٨)ََعِظيمٌَََعَذابٌََلَُهمَََْوَأُولَئِكَََاْلَبيِّ

«Өздеріне ашық дәлелдер келгеннен кейін топтарға бөлініп, 

қайшылыққа түскендер тәрізді болмаңдар. Міне, соларға зор азап бар» 

(«Әли ‘Имран» сүресі, 105-аят). 

Араларыңда сүйіспеншілік, өзара ықыласты насихат, тақуалық пен 

ізгілікте өзара көмектесу болуына ұмтылыңдар. Мұсылмандар арасында 

бөлінушілік салатын нәрселерден сақ болыңдар, әсіресе, біздің заманымызда. 

Мұсылмандар  бүгін біртұтастыққа мұқтаж. Олар араларындағы айтыс-

керістің доғарылуына мұқтаж. Тақуалық пен салиқалылықта өзара 

көмектесулеріне мұқтаж. Мұсылмандардың арасына алауыздық пен 

бөлінушілік салып, Исламның жауларына көмекші болмаңдар. Егер 

ғалымдар мен білім талап етушілер арасында бөлінушілік  орнаса, үммет 

үшін кім қалмақ? Бұның кесірі қарапайым адамдарға әсер етпейді, алайда 

кесір мойнына адамдарды білімге үйрету және олардың істерін ретке келтіру 

міндетті жүктелген білім талап етушілерге тиеді.  Бұл нәрселерді тастаңдар, 

өзара жауласуды, тартыс-керістерді тастаңдар, мұның барлығы айыпталатын 

сипаттар! 

َََمْيًتاََأَِخيهََِلَْحمََََيأُْكلََََأَنَََْأََح َُُّكمَََْأَُيِحبَََُّبْعًضاََبْعُضُكمَََْيْغَتبَََْوال

«Әрі біреуді-біреу ғайбаттамасын. Біреулерің өлген туысының етін 

жеуді жақсы көреді ме?» (әл-Хужурат сүресі, 12-аят). 

ازٍَ(٠١)ََمِهينٍَََحالفٍََُكلَََُّتِطعَََْوال اءٍَََهمَّ اعٍَ(٠٠)َبَِنِميمٍَََمشَّ َ(٠٧)ََأَثِيمٍََُمْعَت ٍَََّلِْلَخْيرَََِمنَّ

«Әрбір көп ант ішуші жексұрынға бой ұсынба, жамандағыш, өсек 

тасығышқа да, жақсылыққа тыйым салушы, шектен шығушы күнәхарға 

да» («әл-Қаләм» сүресі, 10-12 аяттар). 

Мұндайдайларға бағынбаңдар! Шайтанға үмметті бөліп әлсіретуде 

көмекші болмаңдар! Егер біреудің қатесін көрсеңдер, оған насихат айтыңдар, 

әрине егер (ода) қателіктің болуы дәлелденген болса. Әрі әртүрлі сыбыстарға 

сенбеңдер!  

ُنواََأَْنَُتِصيُبواََقْوًماَبَِجَهالٍَةََفُتْصبُِحواََعلَىََماَياََأَيَُّ َ(٣)َفَعْلُتْمََنا َِِّميَنَََهاَالَِّذيَنَآَمُنواَإِْنََجاَءُكْمََفاِسٌقَبَِنَبإٍََفَتَبيَّ
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 «Әй, иман келтіргендер! Бұзық біреу хабар келтірсе, оны 

анықтаңдар. Әйтпесе, білмей бір елге кесірлерің тиіп, істегендеріңе 

өкінесіңдер» («әл-Хужурат» сүресі, 6-аят). 
ُنواََوالََتقُولُواَلَِمْنََأَْلَقىَإِلَْيُكُمَالسََّيَ  ََِفَتَبيَّ َهاَالَِّذيَنَآَمُنواَإَِذاََضَرْبُتْمَفِيََسِبيِلََّللاَّ  الَمَلَْسَتَُمْؤِمًناَاََأَيُّ

«Әй, иман келтіргендер! Аллаһ жолында шықсаңдар, көз 

жеткізіңдер. Сәлем бергенді дүние-мүлікке қызығып: «Мүмин емессің», 

- демеңдер» («ән-Ниса» сүресі, 94-аят). 

Аллаһ Тағала мұсылмандарды біртұтас болуға, ауызбіршілікті болуға, 

олар бір-біріне көмектесулеріне және бір-біріне насихат берулеріне үндейді.  

Біз: «Қателіктерді (көңіл бөлмей) тастап қойыңдар», - деп айтпаймыз. 

Керісінше, қателікті түзеңдер, алайда оны шариғи жолмен түзеңдер. 

Аллаһ баршаны Өзі сүйетін және разы болатын нәрселерге келтірсін!”(т-з: 

«Шарх Китаб әс-Сыям мин китаб Далил әт-Талиб» 23/08/1434 һ.ж.) 

 

- Шейх Салих Әли Шейх 

Мәртебелі шейх Салих ибн Абдул-Азиз ибн Мухаммад ибн Ибраһим Әли 

Шейхке (Аллаһ оны есендікте сақтасын): «Мұсылман адамның кейбір 

дағуатшылардың қателіктеріне қарым-қатынасы қалай болуға тиіс?», - деп 

сұрақ қойылды.  

Ол былай деп жауап берді: «Абзалы – бұл жайттардың барлығын білім 

иелеріне қайыру. Егер жастар бұл мәселелерді өзара қарастыра бастаса,  

олардың арасында түсінбеушіліктер орын алады. Дұрыс, сақтандыру және 

қателіктерді түзеу – (шариғат) талап ететін нәрсе. Алайда біздің бүкіл 

қамымыз біреулердің қателіктерін теріске шығарумен шектелмеуі қажет. 

Бұл ғалымдардың ерекше сипаты болып табылмайды. Сондықтан да Ибн әл-

Қаиийм «Мадариж әс-Саликинде» мағынасы бойынша келесідей деп айтады: 

«Жүрек өзінің Аллаһқа жетер жолында жануарлармен, тастармен және оны жан-

жағынан қорқытатын заттармен қоршалған жолмен жүріп келе жатқан адам 

сияқты. Егер ол бұрылмай жүре берсе, онда барып жетеді. Ал егер үнемі бұрылып, 

көрген нәрсесіне тас лақтыра беретін болса, онда жетпейді».  

Сондықтан да сен ғалымдардың өмірбаяндарында олардың дін 

мәселелерін түсіндіргендері теріске шығарулардан гөрі әлдеқайда, әлдеқайда 

көп екенін көресің. Әрі егер салыстыру үшін кез-келген ғалымды алып, оның 

дінді түсіндіру үшін істеген істерін қарайтын болсақ, онда сен оның, мысалы, 

екі мың бет жазғанын және екі мың таспа жазғанын көресің, ал содан соң 

осыны оны қайшы келушілерге жазған теріске шығаруларының көлемімен 

салыстырсаң, бұл теріске шығарулардың қаншалықты аз екенін көресің. Иә, 

сен теріске шығаруың керек, алайда бұл сенің қамыңа айналмауға тиіс, 

өйткені дағуатты түсіндіру және тарату қажет қой. 
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Әрі, сосын, адамдардың арасында, оларды тек жеке насихатпен ғана 

түзетуге болатындары, сондай-ақ оларды ғылыми теріске шығару арқылы 

түзеуге болатындары да бар. Бұл мәселедегі негіз – «Жақсылыққа шықыру 

және жамандықтан қайтару жағдайға сәйкес іске асырылады» деген 

ережеде» (Қ-з: «Жәрида әл-Анба әл-Куәйтия» 19/04/1433 һ.ж.). 

 

Шейх Абдул-Мухсин әл-Аббад 

Көрнекті ғалым, шейх Абдул-Мухсин әл-Аббад әл-Бадр (Аллаһ оны 

есендікте сақтасын) былай деді: «Сүннетті ұстанушылар үшін кез-келген 

уақытта және кез-келген жерде біртұтастық, бір-біріне мейірімділік таныту, 

тақуалық пен салиқалылықта өзара көмектесу міндетті екеніне күмән жоқ. 

Әрі біздің кезімізде Сүннетті ұстанушылар арасында өзара жеккөрушілік 

және келіспеушіліктер орын алып жатқаны өте қайғыртады. Бұл нәрселер 

олардың бір-бірінен сақтандыруын, өзара бойкот және жарх жасауын 

туғызды. Алайда олар үшін бүкіл тырысуларын әһлю-Суннамен күресіп 

жатқан кәпірлерден және бидғатшылардан болған басқаларға бағыттау 

міндетті еді.    Ал бір-біріне қатысты оларға өзара мейірімді және біртұтас 

болулары, бір-біріне жұмсақтықпен ескерту жасаулары міндетті еді» (Қ-з: 

«Рифқан әһлә-с-Сунна би әһли-с-Сунна» 10-11). 

 

Шейх Раби’ әл-Мадхали 

Шейхымыз Раби’ ибн Хади әл-Мадхали (Аллаһ оны есендікте сақтасын): 

«Мен бұл туралы алдыңғы күні айтқан болатынмын. Бірақ осы бұзылуды 

және қасіретті көріп, осыған зейін қоюды қажетті санадым. Мен былай 

деймін: Жұмсақ болыңдар, сыпайы болыңдар, бауыр болыңдар! Бір-біріңе 

мейірім танытыңдар, өйткені, ақиқатында, бұл қаталдық Сүннеттің 

жақтаушыларының өздеріне қарсы бағытталды. Олар бидғатшыларды 

тастап қойды да, осы опат етуші қаталдықты Сүннет иелеріне қарай 

бағыттады, әрі осы орайда оған әділетсіздік пен өтірік үкімдерді қосты.  

Өздеріңді де опат ететін, сәләфи дағуатын да, оның жақтаушыларын да опат 

ететін бұл жолмен жүруден сақ болыңдар, сақтаныңдар!» (Қ-з: «Мәжму' 

кутуб уа расаил әш-шейх Раби'» 1/475). 

Сондай-ақ басқа жерде шейх былай деген болатын: «Егер адам 

кемшіліктерге бой берсе, бұл «біз оны есептен сызып тастауымыз және оны 

опат етуіміз керек» дегенді білдірмейді. Біздің ішімізден қателік 

жасаушыларды біз опат етпеуіміз керек, Аллаһ сендерге береке берсін. 

Алайда біз оны жұмсақ түрде даналықпен түзеуіміз керек, оған 

сүйіспеншілікпен, құрметпен және көркеммінезділіктің басқа да сол сияқты 

көріністері арқылы сөйлеуіміз қажет.  Ол тәубе етіп қайтқанына дейін оны 
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ақиқатпен шақыруымыз қажет. Ал егер оның бойында әлсіздік қалған болса, 

біз оған қатысты асығыстық танытуға асықпауымыз керек. Әйтпесе, 

Аллаһпен ант етемін, ешкім қалмайды, ешкім қалмайды!  

Қазір кейбір адамдар сәләфилерді қуғын-сүргінге ұшыратып жүр. Олар 

ғалымдарға дейін жетіп, оларды бұлыңғыр түсініксіз манһаж иелері деп 

атайтын болды. Бүгінгі күні қараланбаған және оған қарсы түрлі айыптаулар 

қойылмаған ғалымдар қалмады. Ал бұл, әрине, ихуандардың әдісі және 

бидғат иелерінің әдісі, өйткені адамдардың алдында ғалымдардың абырой-

мәртебесін түсіру үшін, солардан бастайтыны бидғат иелерінің әдістеріне 

жатады. Бұдан қалса бұл яһуди-массондар әдісі: егер идеяны өлтіргің келсе, 

онда адамдардың назарында ғалымдарды және сол идеяны бейнелейтіндері 

төмен етіп таста.  

Бұл кесірлі мұрадан алыс болыңдар, әрі ғалымдарды қадірлеңдер!» (қ-з: 

«Мәжму' кутуб уа расаил әш-шейх Раби’» 1/481-482). 

Ол, Аллаһ оны есендікте сақтасын, басқа бір жерде тағы да былай деп 

айтты:  «Мен сендердің қателіксіз емес екендеріңді білемін, әрі ғалымдар да 

қатесіз емес. Біздің барлығымыз қателесуіміз мүмкін. Уа, Аллаһ, бұдан тек 

рафидилердің, му’тазилилердің, жәхмилердің, немесе атақты бір 

партияшылдықтың (хизбияның) мазһабына көшу ғана тыс жағдай. Бұл 

қайтарылады! Ал сәләфилерді жақсы көретін, сәләфи манһажын  жақсы 

көретін, хизбияны жек көретін, бидғат пен оны жақтайтындарды жек көретін 

және сәләфи манһажының басқа да сипаттарына ие болған, алайда әлдебір 

мәселелерде әлсіз болған сәләфиге келер болсақ, онда мұндайға қатысты 

жұмсақтық таныту керек әрі оны тастамау қажет. Мұндайға насихат беру 

керек, оны құтқару қажет, оған сабырлық таныту керек, оған емделу 

құралдарын беру керек. Ал егер «Қателескеннің әрбірі опат болды» деген 

сияқты ережелерге ілесетін болсақ, онда мұндай ұстаным бойынша ешкім 

аман қалмайды. Сондықтан да сен мұндай адамдардың жастарды бітіріп 

болып, ғалымдарға көшіп, оларды қаралап жатқандарын көрудесің» (Қ-з: 

«Мәжму' кутуб уә расаил әш-шейх Раби’» 1/482-483). 

Шейх сондай-ақ былай деді: «Бидғатқа түскеннің әрбірі бидғатта 

айыптала бермейді. Егер біз бұл ережені іс жүзінде қолданатын болсақ, онда 

біз Исламның көптеген имамдарын бидғатшылықта айыптауымызға тура 

келеді. Шейхул-Ислам Ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай дейді: 

«Алғашқы және кейінгі ұрпақтардан көптеген имамдар тіпті өздері осыны 

байқамай бидғаттарға түскен болатын. Мұның себебі олардың сахих емес 

хадистерге сүйенгендіктері, немесе мәтінді Аллаһ және Оның Елшісі (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) қалағандай етіп түсінбегендіктері, немесе 

өзіндік ижтиһад танытқандары болуы мүмкін». 
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Бізде мужтаһид имамдар бар. Олардың әлдебіреуін оның ижтиһады 

қателікке немесе бидғатқа алып келуі мүмкін. Алайда егер біз кісі туралы 

оның манхажы дұрыс, ұмтылысы игі, әуестіктерден алыс және ақиқатқа 

ұмтылуы бар  екенін, бірақ ол бидғатқа түскенін білсек, мұндайды бидғатта 

айыптау дұрыс болмайды.  

Алайда біз оның өз әуестіктерінің ілесушісі екенін, оның мақсаттарының 

жаман екенін, немесе ол бидғатты қалайтынына нұсқайтын белгілердің бар 

екенін білсек, онда оны бидғатта айыптау керек болады. Сондықтан да 

ғалымдар көп адамдар туралы оларды бидғатшылар деп айтқан болатын, ал 

енді бір көп адамдар туралы олар қателескен, алайда оларды бидғаттың 

жақтаушылары деп айтпау керек деп айтқан болатын, өйткені ғалымдар 

олардың мақсат-мүдделері мен ниеттері игі болғанын, әрі олар ақиқатты 

тануға ұмтылғанын анықтаған еді» (т-з.: «Жәлсә фил-Хараж»). 
 

Шейх ‘Убейд әл-Жәбири 

Бауырымыз, құрметті шейх ‘Убәйд ибн ‘Абдуллаһ әл-Жәбири (Аллаһ оны 

есендікте сақтасын) былай деді: «Сүннет иелері келіспеушіліктің өзінің де, 

әрі келіспеушінің де жағдайын қарастырады. Келіспеушіліктің өзінің екі 

жағдайы бар:  

1) Не бұл келіспеушілік ижтиһад қабылданбайтын мәселеде болады. Бұл 

діннің негіздеріне, не оның тармақтарына қатысты болуы мүмкін, өйткені 

бұған қатысты Құран мен Сүннеттің көптеген мәтіндері келген болуы 

мүмкін, әрі ғалымдардың бірауызды келісімі болуы мүмкін, немесе ол 

(мәселе) бірауызды пікірдің үкімін қабылдаған болуы мүмкін. Әрі осы 

орайда келіспеуші адамда өзінің мазһабын нығайтатындай, дәлел ретінде 

ешқандай мәтіндер жоқ.   

2) Не келіспеушілік ижтиһад қабылданатын мәселеде, немесе барлық 

нәрсе бірмағыналы болмаған мәселеде орын алатын (жағдай). 

Демек, ижтиһадқа жол берілмейтін әрі келіспеушілік орынды болып 

саналмайтын бірінші жағдайда қателесуші кім болса да, қателікті теріске 

шығару керек болады. 

Әрі қарай, келіспеушінің өзі де екі жағдайдың біреуінде болады: (не) ол – 

Сүннеттің ілесушісі, әрі адамдар оны Сүннетте бекем тұратынын, Сүннетті 

және Сүннет ұстанушыларды қорғайтынын, сондай-ақ оның үмметке деген 

игі тілектес екенін біледі. Мұндай адамға қатысты оның қателіктеріне 

жармаса беруге болмайды, әрі оның сый-құрметі сақталуға тиіс, және 

бидғатшылар мен адасқандарға қатысты істелетіні сияқты, оны қараламау 

керек.  Өйткені Аллаһ ол сияқтыларды сіңірген үлкен қызметтері үшін 

рахымымен, құрметпен және діндегі имамдарға жатқызғанымен нығметтеді 
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ғой.  Мұның барлығы ескерілу керек. Егер біз көздері тірісінде адамдар 

оларға куә болған, әрі олар қайтыс болғаннан кейін де сондай болады деп біз 

үміттенетін Сүннетті ұстанатын көптеген имамдарға қарайтын болсақ,  

олардан да қателіктер шығатын, әрі олармен бірге (бір заманда) өмір сүрген 

ғалымдар оларды теріске шығарған, бірақ осы орайда олардың абырой-

мәртебесін сақтаған, әрі оларға әртүрлі жаман сөздер айтып қастандық 

жасамаған» (т-з.: «Дауабит әт-та’амул ма’а әһли-Сунна уа әһлил-батыл»). 

 

- Шейх Сулейман әр-Рухайли 

Бауырымыз, құрметті шейх, устаз әрі доктор Сулейман ибн Салими-Лләһ 

әр-Рухәйли (Аллаһ оны есендікте сақтасын) былай деді: «Білім үлкен (білім 

иелерінен) талап етілетініне және ұсыныс-мінездеме (тазкия) қажетті екеніне 

күмән жоқ. Алайда (білімде) үлкендер дегеніміз кім? (Білімде) үлкендер 

дегеніміз  – оларды білімдері үлкен еткен әрі өздері тіпті жастарымен кіші 

болса да, тіпті жас болса да, білімдерімен танымал болған адамдар. 

Сахабалардың ішінде жастарымен кіші, бірақ (білімдерімен) үлкендері 

болған, олардан білім алынатын, әрі олардың білімі бұл дүниені 

нұрландырды. Бұл мәселе өздігінше өте маңызды, дәлірек айтқанда, 

жасымен кішіні білімі үлкен ететіні, әрі ол осы берік, пайдалы білімнің 

арқасында танымал болады. Әрі бұған алдыңғы салиқалы ұрпақ арасында 

сахабалардан (Аллаһ оларға разы болсын) бастап, (осы үмметтің) 

имамдарының қатарындағы кейінгілеріне дейін мысалдар көп. Сондай-ақ 

ұсыныс-мінездемелер де (тәзкият) қажет, себебі білім – бұл дін, сондықтан 

дінімізді кімнен алып жатқанымызды (қарауымыз) білуіміз керек. Алайда 

осы ұсыннамалар қалай алынады?  

Тәзкияттар 3 түрлі болады: 

Бірінші түрі: белгілі ғалымдар тарапынан мәтін түрінде немесе ауызекі 

берілген тәзкия. Яғни ғалымдардың немесе олардың кейбіреулерінің (берген 

тәзкиясы), әрі біз бұл тәзкияны бір ғалыммен немесе екеуімен немесе 

үшеуімен шектемейміз. Ең бастысы - оның танымал ғалымдардың біреуінен, 

немесе (осы танымал) ғалымдардың бір тобы тарапынан болуы. (Яғни) 

олардың тарапынан «пәлен кісі одан білім алуға  жарайды» деген ұсыныс-

мінездеменің болуы. 

Екінші түрі: (адам) өзінің оқытуымен, сабақ беруімен танымал болады, әрі 

(осы орайда) білім иелерінен ешкім оны сөкпейді. Ол сабақ беруімен белгілі, 

бұл (білім) одан тарап кеткен, әрі әйгілі білім иелерінен ешкім оның бұл 

оқытуын сөкпейді. Бұл «үнсіз ұсыныс-мінездеме» (тазкияту сукутия) деп 

аталады. Себебі білім беруіне тыйым салуға лайықты адам туралы үндемей, 
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оған білім оқытуға рұқсат беріп қою ғалымдардың мәртебесіне жараспайтын 

нәрсе. 

Үшінші түрі: бұл – маңызын біз тілге тиек етіп жүрген тәзкия түрі, ал бұл 

– адамға оның білімі тәзкия болатын жағдай. Ол тек Сүннетке үйретсе, яғни 

ақиқаттан басқа еш нәрсе (оқытып-үйретпесе), өзі де Сүннет ғалымдарынан 

білім алатын болса, оның сөздері Сүннет ғалымдарының кітаптарындағы 

нәрселерге сәйкес келетін болса, сондай-ақ оның тарапынан әйгілі 

ғалымдардың сөздерін теріске шығарғаны белгілі болмаса, әрі оның 

Сүннетке қарсы шыққаны да белгісіз болса, онда мұндай кісіге оның білімі 

тәзкия болады. Өйткені ғалымдар басқаларға пайда келтіретін әрбір білім 

талап етуші туралы біле бермейді ғой. Алайда оның таратып жатқан біліміне 

қарау керек: ол Сүннетке үйретеді ме, ол Сүннет ғалымдарының пікірін 

құрметтейді ме, ол Сүннет ғалымдарының сөздерін қабылдайды ма? Ал егер 

солай болса, онда оған білімі тәзкия болады, әрі мұндай адамнан білім 

қабылданады.  

Ал: «Білім тек үлкен ғалымдар тәзкия берген адамнан ғана қабылданады», 

- деп айтатындардың (тәзкияның бірінші түрі) сөздері болса игіліктің 

есіктерін жабады! Көптеген елдерде білім талап етушілер адамдарға 

Сүннетті оқытады, адамдарға Сүннет ғалымдарының түсіндірмелерін 

келтіреді, әрі өздері оқып-білгенінің мөлшеріне сәйкес (өзгелерді) оқытып-

үйретеді, алайда олардың қандай да бір ғалымнан алған тәзкиясы жоқ. Бірақ 

солай бола тұра, (білім иелерінен) біреу оларды теріске шығарып, олардың 

білімдеріне қатысты сенімсіздік білдіргені (жарх жасағаны) белгісіз. Әрі егер 

біз мұндайлардан білім алынбайды дейтін болсақ, онда осындай елдеріндің 

көбінде білім қалмайды, әрі игіліктің есіктері жабылып, бидғаттардың 

жақтаушылары бас көтеріп, сабақ беріп, оқытатын болады. Ал  Сүннеттің 

жақтаушылары тынатын (үнсіз болатын) болады. Сонда Сүннеттің 

жақтаушылары бидғаттардың жақтаушыларынан оқып-үйренетін болады: 

не ғаламтор арқылы, не болмаса тағы бір жерлерден. Ал бұл дұрыс та емес, 

тура да емес!  

Сол себепті біз: «Тәзкияттар міндетті түрде болуы қажет, және бұл 

мәселеде осалдық болмау керек, әйтпесе білім кімнен болса содан алынатын 

болады», - дейміз. Бірақ бұл тәзкияттар қалай алынады? (Жауабы): не тікелей 

ғалымнан немесе Сүннетті ұстанушылығымен танылған белгілі ғалымдардың 

тобынан; не  ғалымдар сөгіс айтпайтын (дағуатшының білім беруі) таралып, 

әрі танымал болғандығы себепті; не болмаса (басқа білім иелері) тарапынан 

теріске шықпаған, сенімсіздікке ұшырамаған, білім талап етіп, сол білімді 

оқытып-үйрететін адамда дұрыс әрі сенімді білімнің болуы себепті.  
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Сондай-ақ әрбір адам білетін нәрсесінің шеңбер-шегінде тоқтауы әрі одан 

аспауы міндетті болып табылатындығына да күмән жоқ, тіпті егер оның 

басқаларға үйретіп жатқан білімі таусылып қалса да (әрі ода осыны 

жалғастыратын ештеңе болмаса да). Көптеген елдерде мұсылмандар 

өздеріне дін негіздерінің түсіндірулеріне мұқтаж, әрі осы негіздерді Сүннет 

иелерінің ақидасына сәйкес оқыған, игерген адам басқаларды осыған 

оқытуына рұқсат етіледі. Алайда ол осы орайда шейхул-Ислам Ибн 

Таймияға айналмауы керек! Яғни (ғалымдармен) бір немесе екі кітапты 

меңгеріп алып, сосын оқытуға кірісіп, өз-өздеріне тәнті болып алданып,  

маңғазданып менменсініп, үлкен ғалымдарды теріске шығаратын, әр мәселе 

бойынша шешім шығара (пәтуа бере) бастаған кейбір білім талап етушілер 

сияқты. Күмән жоқ, бұл адасушылықтың дәл өзі!  

Алайда кімнің бойында игілік болса, сол білген нәрсесінің шекарасында 

тоқтайды, осындай адам Сүннет пен жақсылықты таратады. Әрі біз Сүннет 

пен жақсылықты тарататын адамға тосқауыл болмауымыз керек. Бұл – біздің 

шейх Ибн Баз, Аллаһ оны рахым етсін, шейх Ибн Усаймин секілді, Аллаһ 

оны рақым етсін, ғалымдарымыздың өз шәкірттерімен қарым-қатынасынан 

көрген нәрселеріміз.  

Дегенмен, кімді (білім иелері) теріске шығарып, сенімсіз десе (жарх 

жасаса), кімнің білімінде анықсызтық, айқынсыздық болса, немесе кім 

барлық жағынан белгісіз болып табылса, мұндай адамнан білім 

қабылданбайды! Ал Аллаһ жақсырақ біледі». 
 

  

Шейх Мухаммад Базмул 

Бауырымыз, құрметті шейх әрі доктор Мухаммад Базмулге (Аллаһ оны 

есендікте сақтасын) келесідей сұрақ қойылған болатын: «Қазір сәләфилердің 

арасында қауіпті күмән-шүба таралды. Олар былай деп айтуда: «Біз 

ғалымдар ұсынған әлдебір сәләфи шейхына сене бастаған әр кез сайын, ол 

кенеттен жарамсыз етіле бастайды әрі арамызда оның абырой-мәртебесі 

түседі, өйткені біздің оған деген сеніміміз оның жеке тұлғасына 

байланғанымыз себепті емес, оның білімі себепті болатын. Әрі біз оның 

қателіктеріне қатысты абай болуымыз үшін, мұның себебін білмейміз. Сол 

сияқты біздің үйлеріміздегі жеке кітапханаларымыз да; біз оларды белгілі 

шейхтардың еңбектерімен енді толтырған кезімізде, (тура осы шейхтардың 

жарх болғандығы себепті) оларды қайтадан босатамыз.     

Сәләфилердің арасында жұқпалы індет сияқты таралуы мүмкін болған, 

олардың әлсіздігіне алып келетін әрі шайтан оларды осы арқылы 
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бағындырып алатын осы күмән-шүбаға сіздің жауабыңыз қандай? Әрі сіздің 

сәләфия ұлдарына деген насихатыңыз қандай болмақ?»  

Ол (Аллаһ оны есендікте сақтасын) былай деп жауап берді: «Сұрақ 

қоюшы суреттеп берген қалыптасқан жағдай шындығында да орын алуда, 

әрі мен оны сезінемін. Әрі, бәлкім, мен қазір атап өтетін нәрселер осы 

мәселеге айқындық енгізіп, (сұрақ қоюшыны) қалаулы нәрсеге жеткізер.  

Біріншіден: Сәләфилік және өзіңді оған жатқызу «сәләфи қателесуі 

мүмкін емес» дегенді білдірмейді, мейлі ол кіші білім талап етуші, немесе 

үлкен ғалым болса да. Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі 

болсын): «Адам баласының барлығы жиі қателеседі, ал қателесушілердің 

арасындағы ең жақсылары тәубе етушілері», - деп айтқан. 

Екіншіден: Қателескеннің әрбірімен бидғатшымен жасалатындай қарым-

қатынас жасала бермейді! Әрі мұны білу өте маңызды! Сәләфилер мен осы 

мәселеде шектен шығушылардың, мысалы хаддадилердің, арасындағы 

айырмашылық та, міне, осы. Өйткені оларға тағылатын кінәлардың бірі – 

олардың қателік жасаған сәләфи мен бидғатшы және әуес-құмарына  

ілесушінің арасын негізінде ажыратпауы.   Олар екеуіне де тең қарым-

қатынас жасайды. Ал ақиқатында, Сүннетті ұстанушыны насихаттау керек, 

әрі ол туралы ой да «ол ақиқатқа оралады әрі ол оны қабылдайды» дегендей 

жақсы болуға тиіс. Әрі бұл әлжуаздық та, қорқақтық та емес, керісінше, 

мұсылман адам өз Раббысының алдында өз дінін ұстанатын нағыз (көркем) 

ержүректілік, міне, осы! Расында, ақиқат оған ілесу үшін бәрінен 

лайықтырақ.  

Үшіншіден: Сәләфилік дегеніміз «сәләфилердің арасында салдары 

ижтиһад болған ғылыми мәселелерде келіспеушілік болмау керек» дегенді 

білдірмейді. Әрі сахабалар арасында орын алған жағдайлар бұған нұсқайды. 

Егер сәләфи адам әуелгі ұрпақтардың түсінуіндегі Құран мен Сүннетті 

ұстанса, бұл ижтиһад мәселелерінде келіспеушіліктер орын алмайды дегенді 

білдірмейді. Мысалы, ізгі алғашқы ұрпақтардың ілесушілері қатарынан 

болған төрт мазһабтың имамдары; олардың арасында да ижтиһад 

мәселелерінде келіспеушіліктер болатын, әрі бұл көпке белгілі.  

   Төртіншіден: Сәләфилік дегеніміз «сәләфи адам атаққұмарлық және 

бауырларына деген шектен тыс қаталдық секілді жасырын әуес-құмарлардан  

болған жүрек дерттеріне түспейді» дегенді білдірмейді. Алайда мұсылман 

адам өз бауыры үшін айна тәрізді болуға тиіс, ол оған насихат береді әрі 

дұрыс нәрселерге нұсқайды.  Әрі Аллаһтан ғана қамқорлық сұрап сыйыну 

керек.  

Бесіншіден: Әлдебіреуді Аллаһ Елшісінен (оған Аллаһтың игілігі мен 

сәлемі болсын) басқа кімге болса да ілесуге міндеттеу (илзам) - салиқалы 
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алдыңғы буын өкілдерінің манһажынан емес, әсіресе бұл ижтиһад 

мәселелеріне қатысты.25 

Алтыншыдан: Сәләфи ғалымы басқа бір сәләфи туралы әлдебір қателіктің 

себебінен жаман айтуы мүмкін. Әрі бұл «ол оны жарамсыз етті» дегенді 

білдірмейді. Мұндай жағдайда ең жақсы ойда болу керек, әрі біз әлгі 

ғалымның айтқан сөздері - оның өзі оларды дұрыс деп санаған өз 

ижтиһадының нәтижесі екенін білуіміз керек. Әрі осы жағдайда, егер ол 

дұрыс шешкен болса, онда оған екі есе сауап, ал егер қателескен болса, онда 

бір сауап жазылады.    

Жетіншіден: Егер әлдебіреу салиқалылығы мен сенімділігі танымал басқа 

біреу туралы жаман айтқан болса, онда оның жасаған жархы қабыл 

етілмейді, тек егер мұның себебі түсіндірілген әрі теріске шығару (жарх) 

баяндалған болмаса ғана.  Әрі жарх жасалған кісіге деген қарым-қатынас 

бейне ол туралы о бастан жаман айтылып жүргендей, немесе оның 

сенімділігі мен салиқалылығы белгісіз болғандай жасалмауға тиіс.  

Сегізіншіден: Жақсы ойда болу ең басында тұруға тиіс. Әрі бауырыңа 

ақтау таба алатын жағдайда  ол туралы жаман ойлама.    

Тоғызыншыдан: Ешқандай тұлғаларды қасиеттілік денгейіне дейін 

көтеруге болмайды. Әрі сұрақ қоюшы – Аллаһ оған игілігімен қайырсын – 

мұны түсінеді, өйткені ол: «... біз оның жеке тұлғасына байланғанымыз 

себепті емес...», - деп айтты ғой.  

Оныншыдан: Ол туралы жаман айтылғанның әрбірі құрметін жоғалта 

бермейді, әрі жархтың әрбірі қабылдана бермейді. 

Он біріншіден: Сәләфия – бұл ғалымдардан тазкия тілеп, соның ізінен 

табанды түрде жүгіріп жүру емес. Мұсылманға ең алдымен оның білімі мен 

оның істеген істері тазкия береді. Игі-берекелі жер де, шыққан тек те ешкімді   

қасиетті етпейді, тура сол сияқты адамдарды жарх жасауға қатысты сөздер 

де ешкімді ұлықтамайды.  

Он екіншіден: Адамдардың қателескендеріне, олардың жархталуына 

қуанудың, әрі осы нәрселерде қажетсіз қазбаланудың сәләфилікке қатысы 

жоқ. Білім талап етуші мұны ғалымдарға қалдырып, бұдан өзін алшақ 

үстауы қажет әрі бүліктің қоздырылуына себепкер болмауы керек. 

Керісінше, ол одан қалыс қалып және алшақтап, сабырлық танытып, оны 

өшіруге тиіс, әрі осы істі ғалымдарға қалдырып, жақсы ойда болуы керек.  
                                                            
25 Бұны, өкінішке орай, өздерінің шейхының, немесе өздері таңдап алған шейхтары 

тобының пікірімен, бұл әрбір мұсылман қабылдауға міндетті болған үмметтің бірауызды 

пікіріндей, әрбір мұсылманды міндеттейтін   біздің кезіміздегі кейбір өз шейхтарының 

фанатиктері түсіне алмайды. Біз Аллаһқа мұндай адамдардың надандығынан және 

кесірінен сиынамыз!   
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Ал Аллаһ – көмек беруші!» (шейх Мухаммад Базмулдің ресми сайтынан). 

 

* * * 

Білім иелерінің ізгі әуелгі ұрпақтардың манһажының үстіне құрылған 

осындай берекелі сөздерінен кейін мен былай деп айтамын:   

Ақиқатында, Ислам дінін оған телініп жатқан түрлі бидғаттарды түсіндіру 

арқылы қорғау пенде сол арқылы Аллаһқа жақындайтын ең ұлы ғибадат 

түрі болып табылады. Әрі бұл екі жиһадтың ішіндегі абзалырақ түрі. Бұл 

Қиямет Күніне дейін үзілмей жалғасатын жиһад. Бұл Аллаһтың таңдаулы 

әулиелерінің және соларға ілесушілердің жиһады. Шейхул-Ислам Ибн 

Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай дейді: «Бидғатты ұстанушыларды 

теріске шығарушы мужтаһид болып табылады. Яхья ибн Яхья былай деп 

айтатын: «Сүннетті қорғау жиһадтан жақсырақ»» (қ-з: «Мәжму’ әл-фатауа» 

4/13). 

Алайда қателескен нақты тұлғаларды, әсіресе өздерін Сүннетке және оны 

ұстанушыларға жатқызатындарын талқылауға келер болсақ, мұны кез-келген 

түсіне бермейді. Бұл мәселенің қаралуы білімі және тақуалығымен танылған 

адамдармен шектелуге тиіс. Имам–хафиз әз-Заһаби (Аллаһ оны рахым 

етсін) былай дейді: «Адамдарды талықылау толыққанды таным мен шынайы 

тақуалыққа ие адамнан басқа ешкімге рұқсат етілмейді» (қ-з: «Мизан әл-

и‘тидәл» 3/46). 

 

Кейбір ережелер 

 

Мен жоғарыда айтып кеткен бірнеше ережелерге нұсқаймын: 

◊ Қателікті бірмағыналы түрде сөгу керек, ал қателікке жол бергеннің 

өзіне келер болсақ, бұл оның жағдайына байланысты.  

Мысалы, мұсылмандардың билеушісі: оның қателіктері туралы қалың 

көпшіліктің алдында мінберлерден айтпау керек. Алайда оның өзіне барып 

оңаша насихат жасау, немесе оған өзара болатынындай құпия түрде хат 

жіберу қажет, немесе оның есімін атамастан, қателіктің өзін ғана атаумен 

шектелу қажет.    

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

«Кім билік иесіне насихат айтқысы келсе, мұны ашық түрде (адамдардың 

көзінше) жасамасын, бірақ оны қолынан ұстап, онымен оңашалансын. Әрі 

егер ол (насихатты) қабылдаса, онда талап етілетін нәрсе  - осы, ал егер 

қабылдамаса, онда ол өзіне жүктелген нәрсені орындаған болады» (әл-

Хаким 5269, әт-Табарани «әл-Кабир» 1007, әл-Байһақи 16660. Сахихтығын 

шейх әл-Әлбани растаған. Қ-з: «Зыләл әл-Жәнна», 1097). 



74 
 

Ақиқатында, қателікті адамдарға шариғи жолдармен түсіндіру әрі оларды 

оған түсіп кетуден сақтандыру қажет. Ал қателесушінің өзіне келер болсақ, 

егер ол білім иелерінен болса әрі жақсылығымен және салиқалылығымен 

танымал болса, онда оның қолынан ұстап, оған құпия түрде насихат айту, 

адамдар арасында оның құрметін әрі абырой-мәртебесін сақтау, және 

Аллаһтан ол үшін игілік, тура жол мен салиқалылық тілеу  міндетті болып 

табылады. Шейхул-Ислам Ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деді: 

«Орынды (яғни қабылданатын) ижтиһад жасаған кісіні жазғырып-сөкпеу және 

күнахар ретінде атап айтпау керек. Өйткені Аллаһ оның қатесін кешірді ғой.  

Оны иманы мен тақуалығы үшін жақсы көру міндетті болып табылады. Оған 

қатысты Аллаһ міндетті еткен оны мақтау, ол үшін дұға ету, т.с.с. қақыларын  

беру керек» (қ-з: «Мәжму’ әл-фатауа» 28/234). 

Ал егер қателескен кісі ғалым дәрежесіне жақын болса, онда жоғарыда 

аталғандардың барлығы одан сайын салмақтырақ болады. Хафиз әз-Заһаби 

(Аллаһ оны рахым етсін) былай деген: «Ақиқатында, егер имамдардан болған 

үлкен ғалымның туралығы басымдырақ әрі ақиқатқа деген ұмтылысы белгілі 

болса, және білімі ауқымды, ал ақыл-парасаты айқын, салиқалылығы, діндарлығы 

және (Сүннетке) ілесушілігі  танымал  болса, онда оның қателігі кешіріледі. Бізге 

оны адасушылықта айыптамау әрі оның жақсы жақтарын ұмытпау керек.  

Әрине, біз оның бидғатына және қателігіне ілеспейміз, әрі бұл оған кешіреледі деп 

үміттенеміз» (қ-з: «әс-Сияр» 5/271). 

Мұндайға қатысты сөгіс қабыл етілмейді, оған (яғни сөгіске) көңіл бөлмеу 

керек,  тек ол дәйекпен және ашық аспандағы күн сияқты айқын дәлелмен 

(айтылған) болмаса ғана. Хафиз Ибн ‘Абдул-Барр (Аллаһ оны рахым етсін) 

былай деді: «Кімнің лайықтылығы белгілі, білімдегі сенімділігі бекітілген, ал 

білімге деген қамқорлығы айқын болса,  онда оған қарсы айтылған сөздерге көнің 

бөлудің қажеті жоқ, тек солар арқылы оны сенімсіз етуге болатын айқын дәлелдер 

келтірілмесе ғана, бұл куәлік беру кезінде және өз көзімен көрген кезде 

жасалатындай. Сондықтан да оның сөздеріне сену керек, өйткені онда ашу-ыза, 

көреалмаушылық, жауласу және бәсекелестік жоқ, өйткені мұның барлығы оның 

бойында жоқ қой» (қ-з: «Жәми’у баянил-‘илм» 2/1093). 

Ол (Аллаһ оны рахым етсін) сондай-ақ былай деді: «Салиқалы алдыңғы 

буын өкілдері тарапынан (Аллаһ оларға разы болсын) бір-біріне қатысты көптеген 

сөздер айтылған болатын. Олардың себебі, бұл туралы Ибн ‘Аббас, Малик ибн 

Динар және Абу Хазим айтқандарындай, ашу, немесе көреалмаушылық болған 

болуы мүмкін. Сондай-ақ мұның себебі айтушы меңземеген нәрсені меңзейтін 

бұрыс түсіну болған болуы да мүмкін. Олардың кейбіреулері бұрыс түсінудің 

немесе ижтиһадтың себебінен бір-біріне қылыш көтерген болатын.  Дәлел мен 
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дәйек болмаса, ешкімнің ізінен соқыр түрде ілеспеу керек» (қ-з: «Жәми’у баянил-

‘илм»  2/1093). 

Шейхул-Ислам Ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) былай деді: 

«Адамның шыншылдығы кейде оны тексеру арқылы, немесе адамдар арасында 

оның шыншылдығы белгілі екендігі арқылы байқалады. Сондықтан да ғалымдар 

былай деген: «Сенімділікке нұсқайтын мақтау (та’дил) оның себептерін 

түсіндіруге мұқтаж емес. Егер адам сенімді, шыншыл, өтірік айтпайтын болса, 

онда мұның белгілі екендігі нақты бір нәрсені атап айту арқылы іске 

асырылмайды. Сенімсіздендіру (жарх), бұдан айырықша, жан-жақты түсіндіруді 

талап етеді, әрі бұл ғалымдардың көпшілігінің мазһабы»» (қ-з: «Мәжму’ әл-

фатауа» 28/212, «әл-‘Ақида әл-Асфахания» 200). 

 

◊ Салиқалы алдыңғы буын өкілдерінің бидғатшылармен деген қарым-

қатынасын күшке және әлсіздікке байланысты бөліп қарауы  

Егер Сүннеттің жағдайы күшті әрі басым болса,  онда күнәхарлар мен 

бидғатшыларды олардың күнәлары және бидғаттарына байланысты жазалау 

керек; оларға тосқауыл болатын әрі адамдарды да осыны жасаудан тосатын 

жазамен жазалау керек болады. Мұны Аллаһтың Елшісі (оған Аллаһтың 

игілігі мен сәлемі болсын) жорыққа шықпай қалған үш сахабамен, Аллаһ 

олардың тәубесін қабыл еткенге дейін істегеніндей. Әрі Фаруқ Умар да 

(Аллаһ оған разы болсын) Сабайғпен26 осылай істеген болатын, Исламның 

имамдары да осыны істеген. 

Ал егер Сүннеттің жағдайы әлсіз болса, әрі оны ұстанушылар, бұл біздің 

кезімізде күпір елдерін айтпағанның өзінде, ислам елдерінде орын алып 

жатқанындай, (ел көзіне ерсі көрінетіндей) аз болса, онда Сүннетті 

ұстанушылар пайда мен зиян мәселесін ескерулері қажет.  Шейхул-Ислам 

Ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) (белгілі біреуден) өзіңді шет ұстау 

(хажр)  кейде тақуалық, жиһад, жақсылыққа шақырып жамандықтан 

                                                            
26 Сөз халифа Умардың билік құру тұсында адамдар арасында Құранның астарлы 

мағыналы аяттары туралы күмәндар таратып жүрген Сабиғ әт-Тамими туралы болуда. 

Умар оны жүз дүре соғумен жазалады. Содан соң оны үйінде жауып қойып, жаралары 

жазылған соң жазаны қайталады. Кейін ол түйеге отырғызылып елге көрсетілді. Сонымен 

бірге Умар оған адамдардың жиналыстарына қатысуға тыйым салды. Біраз уақыт өткен 

соң Сабиғ өзінің бұрыңғы  көзқарастарынан құтылғандығын ант бере айтқан соң, оған ел 

жиналыстарына қатысу рұқсат етілген болатын. Дегенмен, Сабиғ өзінің адасушы күмән-

шүбаларының себебінен түскен осы уақиғадан соң, бұрын елінің мырзасы болғанына 

қарамастан, өз халқының арасында қорланған күйде қала берді. Қ-з: әл-Әжурри «әш-

Шәри’а» 73, әд-Дарими «әс-Сунан» 146, әл-Ләләкаи «Шарх әл-и’тикад» 1138. Хафиз Ибн 

Хажар осы уақиғаның бір жеткізу жолының сенімділігін растаған. Қ-з: “әл-Исаба” 3/459). 
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қайтару болуы мүмкін екенін түсіндірген соң былай деді: «Сондықтан да 

Шариғаттың шешімі хажрдың екі түрінде – қабілетті мен қабілетсіздің, 

әділетсіз бидғатшылардың азшылық және көпшілік болуының, күштің болуы мен 

әлжуаздықтың арасында  әртүлі болады» (Қ-з: «Мәжму’ әл-фатауа» 28/211). 

Имам Ахмадтан (Аллаһ оны рахым етсін) Құран жаратылған деп айтатын 

адам туралы сұрағанда, ол: «Оған бүкіл қасіретті  қарат», - деп жауап берді. 

Одан: «Мұндайға дұшпандық көрсету керек пе, әлде жұмсақтық па?» - деп 

сұрағанда, ол:  «Хурасанның тұрғындары олардың үстінен күшке ие емес», - деді 

(қ-з: «Мәжму’ әл-фатауа» 28/210). 

 

◊ Бойкоттау мәселесінде шариғи пайдаға абзалдық (артықшылық) беру 

(керек)  

Шейхул-Ислам Ибн Таймия (Аллаһ оны рахым етсін) бидғатты 

ұстанушыны бойкоттаудың шегін түсіндіре келе былай деген болатын: «Егер 

бойкоттау (қателіктен) тосылуға және бас тартуға алып келмесе, керісінше, 

бұйырылған игіліктен айырылып қалуға алып келсе, онда мұндай бойкоттау 

бұйырылған нәрсеге жатпайды. Имам Ахмад Хурасан тұрғындары туралы, ол 

жерде адамдар жәхмилер үстінен күшке ие емес екендігін атап айтқанындай.  

Егер олар оларға деген өз дүшпандығын танытуға шамасыз болса, онда бұл игі 

нәрсені орындау бұйрығының күші жойылады. Керісінше,  жағыну әлсіз мүминнен 

зиянды кетіруге алып келеді, әрі бұда күшке ие пасықты (игілікке) тарту болуы 

мүмкін» (Қ-з: «Мәжму’ әл-фатауа» 28/212). 

Шейхул-Ислам Ибн Таймия сондай-ақ былай деді: «Тағдыр мәселесіндегі 

ауытқу Басра  тұрғындарының арасында (кең) таралған болатын,  бірақ осы 

себепті олардан (хабар) жеткізу үрдісі тоқтатылғанда, онда білім, сүннеттер 

және сақталып келген асарлар жоғалып кетер еді. Егер, мысалы, білім, жиһад 

сияқты міндеттерді бойында бидғаты бар әлдебіреуден өзге ешкім арқылы 

орындау мүмкін болмаса, әрі оның (бидғатының) зияны парызды тастаудан 

азырақ болса,  онда міндетті нәрселердің пайдасын ең аз мөлшердегі жамандықпен 

алу, керісінше болатын жағдайдан (яғни аз молшердегі зиянды тойтару үшін 

көп мөлшердегі пайдасы бар міндетті нәрселерді тастаудан – ауд.) жақсырақ 

болады» (Қ-з: «Мәжму’ әл-фатауа», 28/212). 

Бұрын да, қазір де кейбір адамдар, әлдебір имамның бидғатты 

ұстанушыға қатысты айтқан сөзін алып алады да, кейін осы имамның 

сөздерін бидғатқа түскен немесе ижтиһад мәселесінде қателікке жол берген  

әрбір адамға қатысты қолданады.  Шейхул-Ислам Ибн Таймия (Аллаһ оны 

рахым етсін) осыған нұсқап, былай деді: «Имам Ахмадтың әрі басқа да 

имамдардың жауаптары имамға белгілі болған нақты бір адамға байланысты 

қойылған сұрақтардың нәтиже-туындысы еді. Немесе олар жағдайы белгілі болған 
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нақты жеке тұлғаға қатысты айтылған сөздер болатын. Бұл Аллаһтың Елшісі 

(оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсың) тарапынан айтылған белгілі жағдайға 

байланысты мәселелер сияқты, ал себептер ұқсас шешімдерде орнатылады. 

Алайда кейбір адамдар жеке жағдайларды жалпы етті. Олар бойкоттау мен сөгіс 

білдіру әдістерін бұл міндетті де, тіпті құптаулы (мустахаб) та болмаған 

жағдайларда оларға бұйырылмағандай етіп қолданды. Олар осынысы арқылы 

міндетті және құпталатын нәрселерді тастап, өздері харам нәрселер істеген 

болуы мүмкін. Ал басқалары бұдан толығымен бет бұрды да, оларға бойкоттау 

бұйырылған кезде бойкоттаған жоқ. (Ал) Аллаһтың діні – кемістік жіберу мен 

артық кетудің арасындағы орташыл (дін)» (Қ-з: «Мәжму’ әл-фатауа» 28/212). 

 

* * * 

 

Шейх Салих әс-Суһәймидің  қасыдасы 

 

Барлық мұсылмандарға жалпы әрі білім талап етушілерге жеке арналған 

жолдауымды, ақын болмасам да, өзімнің жазған өлеңіммен аяқтағым келеді. 

Алайда мен мұны білім талап етушілердің өмір сүріп жатқан өзара 

бойкоттау, бірін-бірі жек көру, жауласу және арақатынасты орынды-

орынсыз үзу нәтижесінде қалыптасқан күйінішті болмыстың әсерінен 

жасадым.     

Бұл қауіпті жағдай менің жүрегімде мұң және мен төмендегі сөздер 

арқылы бейнелеп көрсеткен сезімдерді оятты:   

 

Үнемі іспен айналысатын  

Жалғыз Аллаһқа мадақ!  

Пайғамбарға сәлем әрі  Жәннатқа жол, 

Және ең жоғары орын.    

 

Уа, Сүннет иелері, сендердің мақсаттарың –  

Ақиқатта бірігу, 

Барлық жерлерге дағуатты жеткізіп,  

Раббының алдында бой ию.  

 

Уа, сәләфи! Аллаһтың сарбазы! 

Оның (дінінің) туын көтер! 

Өйткені жарық аз, ал қараңғылық көп. 

Ендеше, адамдар үшін нұр бол! 
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Ояныңдар, бауырлар, жұмсақ болыңдар, 

Өткен реніштерді ұмытыңдар! 

 

Ең жақсыларға ұқсауға тырысыңдар, 

Бірге күресіңдер, сонда 

Секташылдардың халі – бір ғана: 

Бұрышқа тығылып, дірілдеу!  

 

Я, үммет!  

Я, жарық пен түнекті ажырататын таухидтің халқы, 

Қисынсыз ерсі реніштер 

Сендерді өз абақтысына жаппасын. 

 

Әтең, кезіндегі тығыз саптардың 

Бір сәтте тек көлеңкесі ғана қалды. 

Қиямет Күні сендерді тосып тұрған нәрселерге 

Жеңіл-желпі қарамаңдар. 

 

Бүлікті тастаңдар,  

Әрі Құран шақырған нәрселерге келіңдер. 

Шайтанның айлаларынан қашыңдар,  

Ол сендерді ұрыстыруды қалайды.  

 

Я, Аллаһ! Біз бүгін әлсізбіз, 

Көп мешіттер бос қалуда. 

Балалардың шашы ағаратын Күнге дейін 

Барлығымызға күресу үшін күш бер. 

 

Алайда бүгін бауырлар мен достар 

Бір-біріне қатал қарауда... 

Кеш болып қалмайынша Аллаһтан  

Өздеріңді осы індеттен құтқаруын сұраңдар. 

 

Бүлік иісі мен жүректеріңнің алауыздығын 

 Дұшпандар сезіп,  

Сендерге жан-жақтан шабуыл жасап,  

Улы тілдерімен шағуда. 

 

Бүгінгі жас ұрпақ 
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Қорқудың не екенін білмейді.  

Өздерінен үш есе үлкендерді балағаттап  

Ақ самайларын құрметемейді.  

Біз-күнахарларды құтқара гөр, я Аллаһ! 

 

Құрметті муфтий,27 біздерге  

Соңғы пайғамбардың жолын баяндап беріңізші. 

Есейіп үлгермеген ер жігіттер  

Абайсыз жолдан адаспасын.   

 

Біз сізді күтудеміз, уа, Люхайдан28! 

Абырой-мәртебеңіз танымал.  

Әрі құрметті шейхымыз әл-Фаузан 

Аты жан-жаққа жаңғырған. 

 

Уа Салих29, білімге сіз байсыз, 

Сіздей ғалымдар бүгін сирек! 

Кезінде ұлы бабаңыз бүлікшілерді қиратқандай   

Сіз де оларды қиратыңыз. 

 

Я шейх Фақиһи, шейх ‘Аббад, 

Я шейх ‘Убайд, я шейх Раби’! 

Сіздерді тыңдаған қуанады,   

Әрі сабақтарыңызды дәптерге жазады. 

 

Уа, осы үмметтің туың көтерушілер! 

Сіздерге жүктелген міндет жеңіл емес – 

Жаман ойларды доғартып, 

Шайтан торларының ізін өшіру. 

 

Әрі соңында осының барлығына  

Тиісті қорытынды жөн болмақ: 

Аллаһ Тағала, Өзіңе мадақ, 

Әрі Пайғамбарыңа сәлем! 

                                                            
27 Яғни муфти, шейх ‘Абдул-‘Азиз Әли Шейх (Аллаһ оны есендікте сақтасын). 
28 Шейх Салих әл-Люхайдан, Сауд Арабия Корольдігінің бұрыңғы жоғарғы судьясы 

(Аллаһ оны есендікте сақтасын). 
29 Яғни шейх Салих Әли Шейх (Аллаһ оны есендікте сақтасын). 
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* * * 

Мен Пәк Аллаһ Тағаланы Ол біздің амалдарымызды Өзінің Дидары үшін 

ықыласты әрі Оның Елшісінің (оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын) 

жолына сәйкес етуін сұраймын. Сондай-ақ мен Игілік иесі Аллаһ Тағаладан 

Ол жүректерді біріктіріп, олардың арасын нығайтуын, олардың ішіндегі 

қарайғандарын тазартуын, Өзінің дініне, Кітабына және Елшісіне (оған 

Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын), иман келтірген бірқұдайшыл, Сүннет  

пен біртұтастықты ұстанушы құлдарына жеңіс сыйлауын сұраймын. Ол 

оларды жарастыруын, әрі барлығымызды тура жолмен жүргізуін тілеймін. 

Біз мұсылман болып өмір сүріп, мүмин болып көз жұмуымызды, әрі бізді 

салиқалы құлдарының қатарына жазуын сұраймын. 

Пайғамбарымыз Мухаммадқа, оның отбасына, сахабаларына және оның 

ізінен Қиямет Күніне дейін ергендерге Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын! 

 

Мұны һ. 1436 жылы, жумада әс-сәни айының 22-де, сенбі күні аяқтадым. 

 


