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Алғытөз 

Әлемдесдіо Саббыты Аллаһқа мадақ! Райғамбасымыз Мухаммадқа, 

пныо птбатына, тахабаласына юсі Қиѐмет күніне дейін пласдыо 

жплынан қатао ұттаныр, тпласға таза жүсектесімен ілеткендесге 

Аллаһтыо тюлемі мен игілігі бплтын! Біз Аллаһтан батқа құлшылыққа 

лайықты құдай жпқ екеніне куюлік етеміз юсі Мухаммад – Пныо құлы 

юсі елшіті екеніне куюлік бесеміз. 

Аллаһтыо мейісімен «К Итламу» жпбаты 18 жылдан аттам уақыт 

бпйы жұмыт іттеуде, юсі пты уақыт ішінде пныо мұсағатында наным-

тенім (ақида), юдітнама (манхаж), фиқх жюне бүкіл бплмыттыо 

Жасатушыты түтісген ео тпоғы дін - атыл дініміз Итламныо 

адамгесшілік құндылықтасына қатытты мютелелесі түтіндісілген 

едюуіс үлкен көлемдегі  матесиалдас жиналыр үлгесді.  

Жпбаныо мұсатындағы кітартасды, мақалаласды жюне 

аудиплекциѐласды пқыр тыодар шығу үшін жай ұзақ уақыт қана 

емет, бюлкім ата үлкен ынта-ыждағат рен табыслық қажет бплады.  

Бұл ғажар емет, өйткені тайттыо матесиалдасында қамтылған нюсте – 

бұл негізі Құсан мен тахих Түннет, тпндай-ақ баты тахабаласдыо, ал 

тпоы қазісгі заманныо танымал ғалымдасынан шыққан атақты 

имамдасдыо төздесі бплған БІЛІМГЕ қатытты ғпй.    

Міне, дюл пты, ѐғни өз пй-тұжысымынан төйлемей, тек Итлам діні 

тусалы білімніо негізгі тенімді десеккөздесін асаб тілінінен псыт 

тіліне аудасу (мейлі плас Құсан тюртіслесінен кітіртас, немете хадит 

жинақтасы, немете ғалымдасдыо юлдебіс мютелелес бпйынша 

еобектесі мен рютуаласы бплтын), –  «К Итламу» жпбатыныо 

баттауында  тұсған жюне кейіннен пласға қптылған адамдасдыо  

түбегейлі ұттанымы бплыр табылады.  
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Бюлкім, тпндықтан бплас, ал бұл тусалы білім тек бүкіл нюстені Білуші 

Жасатушыға тюн, жпбаныо матесиалдасы тек псыт тілді 

мұтылмандасдыо асатында ғана емет, өзге тілдесде де кео тасалыр, 

мұтылмандасға  көр райдатын тигізуде.    

Аллаһ Тағаладан пты матесиалдасды райдаланатындасдыо жюне 

пласды мұтылмандасдыо асатында тасататындасдыо баслығына 

райдалы етуін тұсаймыз!  

Өкінішке псай, «К Итламу» жпбатыныо бүкіл іт-юсекет жүсгізуініо 

басытында  пныо айналатында түслі тыбыт төздес, күмюндас мен 

тақтандысулас жүсді, жюне плас юлі де жүсуде. Пласдыо негізгі 

мақтаты – псыт жюне өзге тілді мұтылмандас асатында 

матесиалдасдыо өздесін де, пласды шығасуға жюне тасатуға еобек 

қптқан тұлғаласды да қасалар, беделін түтісу.   

Пты «тесітке шығасулас» мен «тақтандысыр еткестулесдіо» кейбіс 

талрыныттасы жымиѐ күлуден батқа ешнюсте туғызбайды, өйткені 

білімгеслес мен ғалымдасдыо асатында аттасы да, заттасы да белгітіз 

юлдебісеулесден шығуда. Әсі тірті пласдыо аттасы мен куниѐласы 

белгілі бплта да, шасиғи білімдесі, егес пл пласда бплта юсине, 

ешкімге белгітіз.   

Жпбаныо жюне пныо қатытушыласыныо беделін түтісу жюне пласды 

қасалаудыо батқа талрыныттасы адатқан текталас мен ағымдасдан 

келір шығады, бісақ пласдыо мюлімдемелесін Құсан мен Түннеттегі 

негіздесге, юсі пласды түтіндісір бесетін атақты ғалымдасға псалу 

асқылы пр-поай-ақ тесітке шығасуға бплады.   

Үшіншілесі, юсі бұл ео ауыс тиетіні, - бұл өздесін  мұтылмандасдыо 

алғашқы  талиқалы ұсрақтасыныо жплы бплыр табылатын дұсыт 

манхажға телитін, итлам жпғасы псындасын бітісген жат білімгеслес 

жюне пласдыо тпқыс ілетушілесі. Қасарайым адамдасға 

Бісқұдайшылық, Түннет жюне сухани-адамгесшілік тұсғыдан өтір-
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даму тусалы білімдесді жеткізудіо пснына, плас дінге шақысуға 

юйтеуіс қатыты басласдыо асатында «қателіктес» ақтасумен, тенімтіз 

тыбыт юнгімелесді жинар тасатумен, ар-ашық жала жабумен жюне 

алауыздық тудысыр тасатумен айналытуда. Пласды не батқасатытын 

жюне жүсектесінде не басын тек Аллаһ Тағала ғана шынайы түсде 

біледі, бісақ пласдыо іт-юсекеттесініо нютижелесі мен талдасынан бұл 

тпртыо негізгі мақтаты – райғамбаслық дағуатты қисату жюне 

қасарайым адамдасды білімнен алыттату екені көсінуде.  Пласдыо 

жатар жатқандасыныо ютесі Итламды ішінен бұзуға талрыныр 

жатқан екіжүзділес мен кюріслесдіо амалдасымен талыттысуға 

келеді. Әсі бізге бұныо кетісінен тек Аллаһтан рана тілеу ғана қалыр 

тұс! 

Бұл еобекте интеснет жүйетінде тасалған жалры «К Итламу» 

жпбатына да, пнда жұмыт іттейтін адамдасға да қатытты шүба-

күмюндасдыо деслік баслығына жауартас бас. Мұнда тпндай-ақ 

көлемі бпйынша шағын, бісақ өте маоызды, юсі плас асқылы Аллаһ 

Тағала ақиқатты ізденушілесге тпласдыо тебебімен тыныштық юсі 

ақылдыо расататтылығын тыйлауы мүмкін бплған натихаттас да 

жинақталған.  

Аллаһ Тағаладан баслығымызға ақиқатты ақиқат етір, ал өтісікті 

өтісік етір көстетуін, юсі бізді туса жплмен жүсгізір, табандасымызды 

Пныо дінінде мығым етуін, жюне Райғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) Түннетінде  бісқұдайшыл бплыр өлуімізді 

нютір етуін, тпндай-ақ бізді Өзініо Жюннат бақтасына кісгізуін 

тұсаймыз! Әмин!  

Пты жплдауды пқитындас үшін шынайы ықылатты дұға-тілектесмен 

Аллаһтыо сахымына мұқтаж «К Итламу» жпбаты седакциѐтыныо 

қызметкеслесі. 

1439 /2017 ж. 
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Кісітре 

Бүліктес мен келітреушіліктес кезінде көршілік адамдас юлдебіс 

жағдайласда не іттеуін, не пйлауын, кімді тыодауын білмей жатады. 

Бұл қпсқыныштас мен күмюн-шүбалас ео бісінші кезекте білімніо 

жюне дұсыт түтініктіо жпқтығынан райда бплады. 

Аллаһ Тағала Өзініо тпоғы Кітабы – Құсанда не іттеу кесек екеніне 

былай дер нұтқайды: «Егес білметеодес, еткесту иелесінен (яғни 

ғалымдасдан) тұсаодас» («юн-Нюхл» түсеті, 43 аѐт). 

Ғалымдас Итламда өте маоызды жюне ұлы псынға ие, өйткені плас - 

Аллаһ Тағала тплас асқылы пты дінді тақтар қпсғайтын адамдас.  

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай 

дейтін: «Бұл білімді юс ұсрақтан юділеттілес алыр жүседі, плас пны 

атыса тілтеушілесдіо бұсмалауласынан, адатқандасдыо 

қптраласынан жюне надандасдыо тюртіслесінен тейілтір-қпсады». 

Әл-Байхақи 10/209, юл-Хатыб 1/29. Бұл хадит бісін бісі күшейтетін 

көртеген жплдасмен жеткізіледі. Пныо тахихтығын Ахмад, юл-

Люлюкаи, хафиз Ибн ‘Абдул-Басс, юл-‘Уқайли, имам Ибн юл-Уазис, юл-

Қатталюни, юл-Әлбани жюне ‘Абдул-Қадис юл-Аснаут саттаған. 

Бұл аснада атақты ғалымдасдыо, Аллаһтыо қалауымен, шынайы 

ықылатрен тплғанатындасдыо жұсектесін тыныштандысатын жюне 

ақыл-таналасы таза жюне ақиқатты іздейтіндесге пй шплуға азық 

бесетін  жауартасы жинақталған! t.me/otveti_uchenih; 

https://t.me/galymdardyn_zhauaptary  

Бұл жинақтыо бетін ашқан юсбіс кітіден төменде айтылатын төздесді 

пқудан бұсын жпғасыда аталған аснада жасиѐланған баслық 

татраласды көсір, тыодар шығуын тұсанамын. Бұл пты еобекте 

келтісілген натихаттас мен тесітке шығасуласды юділдікрен 

қабылдауға көмектетеді...  Бауысласыоыз Ринат Абу Мухаммад. 

https://t.me/otveti_uchenih
https://t.me/galymdardyn_zhauaptary


6 

 

Өзіоніо қплыонан келмете, батқаға 

кедесгі жатама  

Біс асаб ақыны мына жақты төздесді айтқан екен: 

 سدوا الذي ادلكان سدوا أو اللوم من                       ألبيكم أبً  ال عليهم أقّلوا
«Пласды төгуді дпғасыодас, юкелесіонен айысылғыслас, 

Немете (пласдыо пснына) плас іттегенді іттеодес!» 

Біз пты төздесді өзініо игілігімен немете жақты іттесімен белгітіз 

бплған, юсі бісаз жылдасдан бесі білім талар етір, пны псыт тілді 

мұтылмандас асатында тасатыр жүсген, өздесініо еобектесімен жюне 

аудасмаласымен танылған бауысласдан адамдасды тақтандысыр 

жүсгендесдіо юсбісіне жплдағымыз келеді. Пласды тыныш қпйындас, 

немете пласдыо іттегендесінен біс нюсте бплта да іттеодесші.  

Әсі Зюм-зюмға дюсет тындысу асқылы атақты бплуға ұмтылмаодас. 

«Кімді тыодау, кімді тыодамау 

кесек?» 

Райғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пныо Саббыты 

былай дегенін жеткізді: «Әй Меніо құлдасым, МЕН ТУСА ЖПЛҒА 

ТАЛҒАНДАСДАН бөлек, тендесдіо баслығыо АДАТҚАН 

(едіодес). Ендеше, Менен өздесіоді ТУСА ЖПЛҒА ТАЛУЫМДЫ 

тұсаодас, юсі МЕН ТЕНДЕСДІ (тпған) ТАЛАМЫН!» Мутлим 2577. 

Бұл хадитте біздіо кезімізде:  

— «кімді тыодар, кімді тыодамау кесек?»,  

— «кімге тенір, кімге тенбеу кесек?», 
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— «қай тайтқа кісір, қай тайтқа кісмеу кесек?», 

деген тұсақтасмен мазаланыр жүсген тюлюфи бауысласымыз бен 

юрке-қасындаттасымыздыо тұсақтасына жауар қамтылған. 

Бұл тұсақтасдыо баслығына жауар пты ұлы хадитте қамтылған!  

Ео бісінші кезекте іттеу қажет бплған нюсте – бұл ео алдымен бісеуге 

телефпн тпғу немете рюленнен тұсау емет, ео алдымен Аллаһқа: «Мені 

туса жплға тала гөс», - дер дұға етір жалбасыну.  

Әсі птыны іт жүзінде қплданыр жүсгендес нендей аз, ал адатқандас 

нендей көр детеоізші! 

Ал мұныо баслығы ТАУХИДТІО юлтіздігінен.  

Аллаһқа деген иманныо юлтіздігінен. 

Пныо құдісетіне деген юсі Пл тұсаушыныо дұғатына жауар беседі 

деген тенімніо де юлтіздігінен! 

ТАУХИД, Аллаһтыо құлдасы, ТАУХИД! 

«Айналадағыласдыо баслығы 

птылай дер жатыс» деген уюжбен 

юлдебіс нюстелес айтыр жүсгендесге 

жплдау  

Аллаһ Тағала былай деді: «Көктес мен жесдегілесдіо юсқайтыты 

Аллаһқа құл бплған күйінде ғана келеді. Сатында, Аллаһ пласды 

біс-біслер түгендер, танын біледі. Тпндай-ақ пласдыо баслығы 

Қиямет күні Пған жеке-жеке келеді» («Масиѐм» түсеті, 93-95 

аѐттас). 
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Бұл аѐтта тпбысға ілетушілесге еткесту бас. Қиѐмет күні юсбіс адам 

Саббыға жалғыз бплыр келеді. Тпбысы пған көмектетрейді.  

Әсі қаншама бауыслас мен юрке-қасындаттас айналадағы бісеулес 

юлдебіс нюстелесді айтыр жүсгендігі теберті тпны айтыр жүс емет ре? 

Тек пласдан есекшеленбеу үшін ғана! Тек өзгелес пнымен қасым-

қатынаттасын үзір, бпйкпт жатамауласы үшін ғана!      

Әлеуметтік эктресимент: 

Теміс тпс. Ішінде бет маймыл. Төбеге біс бума банан ілір қпйылған. Бума аттына 

таты қпйылған. Қасны ашқан маймылдыо бісеуі банандасды алуға деген айқын 

көсінетін қалауымен татыға жақындады. Пл татыға тиір кеткен тютте тіз 

шлангамен БАСЛЫҚ маймылдасға өте мұздай ту шаша баттайтыз. Бісаз уақыттан 

тпо батқа біс маймыл бананмен тамақтану талрынытын жатар көседі. Тіздіо 

тасарыоыздан туса тпл юсекеттес қайталанады. 

Туды өшісір қпйыоыз. 

Үшінші маймыл аштықтан құтысыр, банандасды алыр жеуге талрынады, бісақ 

батқаласы мұздай душтыо қайталануын қаламай пған жасматыр, тпқтатуға 

тысытады.  

Ал енді біс маймылды теміс тпсдан шығасыр, пны жаоа маймылмен 

ауыттысыоыз.  Пл банандасды көсген тютте-ақ пласды алыр жеуге ұмтылады. 

Өзініо қпсқынышына пл өзіне тар бесген батқа маймылдасдыо ашу-ызалы 

тұмтықтасын көседі. Үшінші талрыныттан тпо пл өзі үшін бананға қпл жеткізу 

мүмкін емет екенін түтінді.  

Ал енді теміс тпсдан алғашқы бет маймылдыо тағы бісеуін шығасыр, тпсға 

жаоатын кісгізіоіз. Пл енді банандасды алуға талрынған тютте қалған маймылдас 

пған баслығы бісдей тар бесді. Бісінші ауыттысылған маймыл да пласға қптылды 

(юсі тірті птыда есекше ынта танытты).  

Птылайша, баслық маймылдасды бісте-бісте ауыттысыр, тіз теміс 

тпсдыо ішінде пласға ешқашан ту шашылмаған, бісақ плас ешкімге 

бананды алуға жпл бесмейтін бет маймыл бплатын жағдайға келетіз. 
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Не үшін? Өйткені бұл жесде птындай үйіслік юдет-есеже пснатылыр 

қалды.   

Маймылдасға ұқтамаодас, бұл пласдыо бпйындағы инттинкт ғпй!  

Аллаһ теніо іттегендесіоніо 

баслығын  түгендер тақтар қпйды! 

Аллаһ Тағала былай деді: «Тпл күні Аллаһ пласды түтат тісілтеді 

де, НЕ ІТТЕГЕНДЕСІНЕН ХАБАСДАС ЕТЕДІ. Аллаһ мұны 

ТҮГЕНДЕР ТАҚТАДЫ. Пны өздесі ҰМЫТТЫ» («юл-Мужюдила» 

түсеті, 6-аѐт). 

Қанша адамдасды сенжіткеніо жюне қалай сенжіткеніо етіоде ме?  

Қанша сет ғайбат айттыо?  

Қанша сет адамдасды балағаттадыо жюне қалай балағаттадыо?  

Қанша адамдасды юділеттіз ұсыр-тпқтыо?  

Адамдасдан қанша нюсте ұсладыо?  

Пласдан қанша нюсте тастыр алдыо? 

Қанша, қанша, қанша .... 

Плай емет ре?!  

Бұл адамдас ұмытқан шығас.  

Ал Аллаһ ҰМЫТРАЙДЫ, юсі баслық нюсте үшін ЕТЕР АЙЫСЫТУ 

бплады.  Әсі етер мал-мүлікрен емет, игі амалдас жюне күнюласмен 

жаталады. Алдымен бұл адамдас теніо игі амалдасыоды алыр қпядан 

баттайды, ал кейінінен таған өздесініо күнюласын бесуге кісітеді. 
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Үкім шығасуға жюне қпсытынды 

жатауға атықра! 

Умм Тюлюманыо төздесінен, Аллаһ пған сазы бплтын, бісде Аллаһ 

Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер айтқаны 

жеткізіледі:  

«Ақиқатында, мен тек адаммын, ал тендес меніо алдыма 

тастыттасыомен келетіодес. Әсі тендесдіо юлдебісеуіо өз 

дюйектесінде батқа бісеуое қасағанда тендісесліктей бплыр, тпл кезде 

мен  еттігендесімніо біс бөлігініо негізінде пныо райдатына үкім 

шығасуым мүмкін, алайда шындығында мен пған ПНЫО 

БАУЫСЫНА ТИЕТІЛІ нюстені үкім етір бесген адам, өзіне (Тпзақ) 

ПТЫНЫО біс бөлігін үлеттісір бесгенімді БІЛТІН!» Әл-Бухаси, 

Мутлим. 

Бауыслас біс-бісіне тесітке шығасулас жазыр жүсген біздіо кезіміз 

де, міне, дюл птылай.  

Көртеген адамдас үшін кім өз дюйектемелесінде шешендеу бплта, 

тпныкі дұсыт. Әсі бұл өте жаман! Өйткені пныо шешендігі пған бұл 

дүниеде көмектетте де, бісақ, егес пныкі дұсыт емет бплта, пны Пттан 

тақтай алмайды. 

Ал енді екінші тасарты мүлдем тыодамайтындас тусалы не айтуға 

бплмақ? Өйткені бісінші тасар: «Егес пласдыо дюлелдесін пқитын 

бплтао плас таған күмюн-шүбалас талыр таттайды, тпндықтан 

пласдыо дұсыт емет юсі жаман екендігі тусалы біздіо шын төзімізге 

юшейін тене тал», - дер алдын ала еткестір қпйды.    

Ендеше, өзініо еткі дптыныо рікісін пл тек пныо дпты бплғандығы 

теберті ғана дұсыт дер, ал қастылаттыо дптын, пл тюлюфи бплта да, тек 
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пл пны жеке танымайтыны теберті дұсыт емет дер танайтын адам 

тусалы не айтуға бплмақ?  

Ал енді кімдікі дұсыт, ал кімдікі бұсыт екені жайлы үкім шығасу үшін 

тиітті білімдесі жпқ бпла тұса, бісеудіо  жағына табан тісер тұсыр 

алыр, өздесімен келітрейтіндесді бпйкпттайтындас тусалы жалры не 

айтуға бплмақ? Әсі мұндайлас көршілік. Бұл анық хизбиѐ 

(растиѐшылдық) емей не? 

Біс төбен а йтқанда: 

— бұл юогімелесдіо баслығын таттаоыздас,  

— адамдас тусалы үкім шығасмаоыздас,  

— бауыслас тусалы жақты пйда бплыоыздас, 

— юсі өздесіо тусалы жаман пйлаоыздас,  

— жюне райдалы біліммен айналытыоыздас, 

— юсі пны өз білімтіз туытқандасыоыз бен жақындасыоыздыо 

асатында тасатыоыздас. 

Тпл кезде, Аллаһтыо қалауымен, баслық нюсте өз пснына юсі сетке 

келеді.  

«Белгілі біс нюсте тусалы үкім 

шығасу пны елеттетудіо (түтінір-

ұғынудыо) тасмағы бплыр 

табылады» деген шасиғи есеже 

тусалы  

Танымал шасиғи есеже былай дейді:  
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 تصوره عن فرع شئ على احلكم

 «Белгілі біс нюсте тусалы үкім шығасу пны елеттетудіо (түтінір-

үғынудыо) тасмағы бплыр табылады». 

 Яғни юлдебіс нюстені түтіну юсі тпған тюйкет юлдебіс нюсте тусалы 

үкім шығасу үшін пны ұғыну жюне пны жан-жақты көз алдыоа келтісе 

білу қажет.     

Әсі птында Түннеттен ешнюсте пқыр үйсенбегендігі теберті манхаж 

мютелелесін түтінір-ұғынбайтын бпла туса юлдебісеуді: «Пныо 

манһажы түтініктіз (мумай’)», - дер айыртайтындасға тао қалатыо. 

Манһаж лпгикалық қпсытындыласдан немете «Пл меніо дптым, тпл 

үшін пныо манхажы дұсыт» (немете «Пл біздіо бауысласмен 

асалатады, тпл үшін пныо манхажы дұсыт») деген тиѐқты ұттанымнан 

емет, Құсан мен Түннеттен алынады.   

Немете бюсі дұсыт. Тен юлдебіс бауысдыо манһажы түтініктіз дегенде, 

дұсыт айтатыо. Өйткені пл тен үшін түтініктіз. Тебебі тен манхаждыо 

не екені тусалы түтініктен жұсдайтыо.  

Манхаж тусалы білімді надандасдан емет, ғалымдасдан алыодас, 

бауыслас. 

Екіжүзділес тусалы 

Аллаһ Тағала Құсанда екіжүзділес тусалы баѐндар, былай деді:  

 َولَ ِكن السَُّفَهاء ُىمُ  ِإن َُّهمْ  َأال السَُّفَهاء آَمنَ  َكَما  أَنُ ْؤِمنُ  قَاُلواْ  النَّاسُ  آَمنَ  َكَما  آِمُنواْ  ذَلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا
  يَ ْعَلُمونَ  الَّ 

«Егес пласға: «Адамдас иман келтісгендей иман келтісіодес!», - 

делінте, плас: «Ақымақтас тияқты иман келтісейік ре?», - дейді. 

Шын мюнінде, пласдыо өздесі ақымақ. Бісақ плас білмейді» («юл-

Бақаса» түсеті, 13 аѐт). 
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Бұл аѐтта: 

1. ТӘЛӘФИЯНЫО астықшылығына нұтқау бас. Аллаһ Тағала 

адамдас иман келтісгендей иман келтісуді бұйысды. Ал Құсан 

түтісілген кезде иман келтісген адамдас кім еді?! Әсине, 

РАЙҒАМБАС (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жюне пныо 

тахабаласы! Тпндықтан да біздіо наным-тенімдесіміз 

муътюзилилесдіо, жюхмилесдіо, аш’асилесдіо, матусудилесдіо жюне 

тплас тиѐқтыласдыо наным-тенімдесіне емет, ТАХАБАЛАСДЫО 

наным-тенімдесдесіне тюйкет бплуы қажет.   

2. ТАХАБАЛАСДЫО астықшылығына нұтқау бас. Өйткені Аллаһ 

адамдасға тахабалас ұттанатын наным-тенімдесді ұттануды бұйысды. 

Ал бұл Аллаһ Тағаланыо пласдыо наным-тенімдесіне сазы 

бплғандығынан.   

3. Муътазилилесдіо  

 أحكم و أعلم اخللف مذىب و أسلم السلف مذىب

«Алдыоғы ұсрақтасдыо (тюлюфтасдыо) мазхабы қауіртіздеу, ал тпоғы 

ұсрақтасдыо (халюфтасдыо) мазхабы даналау юсі білгіслеу» деген 

танымал төйлемшетініо негізін қалаушылас екіжүзділес бплғанына 

нұтқау бас.    

Яғни хюлюфтасдыо (жюхмилес мен пласдыо ізбатасласыныо) мазхабы 

даналау бплта, пнда тюлюфтасдыо мазхабы ақымақтау бплыр тұс ғпй 

тпнда?  

Ал егес халюфтасдыо мазхабы білгіслеу бплта, пнда тюлюфтасдыо 

мазхабы білімтіздеу бплғаны ма?! Ал енді батқаша қалай түтінуге 

бплмақ?   

Талиқалы тюлюфтасдыо бісі бплған Фудайл ибн ’Ийѐд, Аллаһ пны 

сахымына бөлетін: «Ақиқатында, (Аллаһ) зікіс етілетін жиындасды 

іздейтін Аллаһтыо ресіштелесі бас. Тпндықтан да кіммен 
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птысатындасыоа қасаодас. Әсі пл БИДҒАТШЫ бплматын.   Өйткені 

Аллаһ пласға қасамайды. Ал БИДҒАТШЫМЕН птысу 

ЕКІЖҮЗДІЛІКТІО белгіті бплыр табылады», - дер бекес айтраған. Әл-

Люлюкаи «Иътиқад юһл-Тунна» 1/138. 

Тубхан Аллаһ, егес бидғатшымен птысу екіжүздіктіо белгіті бплатын 

бплта, пн бидғатшыныо өзі бплу тусалы не айтуға бплмақ?! 

4. Екіжүзді өзініо адатушы екендігін білмейтініне юсі бұл пныо пйына 

да кісір шықрайтынына нұтқау бас. Аллаһ Тағала былай деді: «Шын 

мюнінде, пласдыо өздесі ақымақ. Бісақ плас білмейді». 

Тпндықтан айналаонан екіжүзділесді іздемей, өзіо тпны білмей 

тпласдыо бісі бплыр жүсген жпқтын ба дер пйлан.   

5. Екіжүзділес мен бидғатшылас АҚЫМАҚТАС бплыр табылатынына 

нұтқау бас, өйткені Аллаһ пласды птылай атады: «Шын мюнінде, 

пласдыо өздесі ақымақ. Бісақ плас білмейді». Аллаһ бізді мұндай 

қпслықтан тақтатын. 

БІСҚҰДАЙШЫЛЫҚ РЕН ТҮННЕТ, бауыслас, тағы да біс сет 

БІСҚҰДАЙШЫЛЫҚ РЕН ТҮННЕТ! 

Пты аѐттыо шейх Утаймин жатаған тюртісін псыт тілінде пқу   

Уа, білім талар етуші, райғамбаслас 

тиѐқты бпл, өзгелесдіо  таған тіл 

тигізір  шабуылдауы теберті 

дағуаттан көоіліоді бұсма! 

Аллаһ Тағала Мута мен Ресғауынныо төйлетуі тусалы былай дер 

баѐндады: 

«(Ресғауын): "Әлемдесдіо Саббыты дегеніо немене?" - деді.  

http://daura.com/sura_al_bakara_ayati_8_16_opisanie_licemerov/
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(Мута): "Егес анық тенетін бплтаодас, Пл – жес мен көктіо юсі екі 

асатындағыласдыо Саббыты", - деді.  

(Ресғауын) маоайындағыласға: "Еттімей птыстыодас ма?" - деді.  

(Мута): "Пл - тендесдіо де Саббыласыо, бұсыоғы ата-

бабаласыоныо да Саббыты", - деді.  

(Ресғауын): "Сатында, пты тендесге жібесілген райғамбас мүлде 

жынды", - деді». 

Мута Ресғауынныо айыртауласы мен балағаттауласына қалай жауар 

қайтасғанына назас бұсыоыздас! 

«(Мұта): "Егес түтінетін бплтаодас, Пл - шығыттыо, батыттыо 

жюне екі асатындағыласдыо Саббыты", - деді» («юш-Шу’аса» түсеті, 

23-28 аѐттас). 

Пл ешқандай жауар қайысған жпқ, тек ақиқатты жеткізуін 

жалғаттыса беседі.  

Тпл тиѐқты юсбіс дағуатшы да адамдас пны балағаттар-

қасалайтынын, төгетінін жюне айыртайтынын білуі кесек. Әсі пл 

пласға жауар қайысумен жюне пласдыо алдында ақталумен 

айналытрауы қажет. Жай ақиқатты жеткізуді жалғаттыса бесуге тиіт. 

Ал тахабаласдыо түтінуіндегі Құсан мен Түннетке шақысушыласды 

төгір балағаттаушыласға жюне айыртар-жазғысушыласға Аллаһ 

Тағаланыо Өзі Ресғауынға жазатын бесгендей жазатын беседі.   

Айтытыр-тастытра, юсі райдалы 

біліммен айналыт  

Талиқалы тюлюфтасымыз (мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасы): 

«Аллаһ юлдебіс қауымға ашуланта, Пл пласға айтыт-тастыт етіктесін 
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ашыр қпѐды да, талиқалы амалдасдыо етіктесін жауыр қпѐды», - дер 

айтатын.  

Ендеше, юсқайтымыз өзіне қасатын - пл неден қплы бптамай жүс: 

айтыт-тастыттасдан ба, юлде талиқалы амалдасдан ба?! Аллаһ бізді Өз 

ашуынан тақтатын! 

Маймун ибн Михсан, Аллаһ пны сахым еттін, былай дер айтатын: 

«Өзіонен көр білетінмен айтытра, юйтрете пл тені өзініо білімінен 

айысады, юсі пған бұдан еш зиѐн тимейді». 

Ал тен кімтіо? 

Екі-үш күн бұсын мынандай жақты төздес еттідім: 

 مههم الدعوة حتمل من منهم و السنة و التوحيد إىل الدعوة ىم حيمل من الناس من

«Адамдасдыо асатында Таухид рен Түннетке шақысу ітініо 

ауыстралығын көтесір жүсгендес  бас, 

Әсі пласдыо асатында Таухид рен Түннетке шақысу ітіне өз 

ауыстралықтасын талыр жүсгендес бас». 

Яғни адамдасдыо асатында күндіз-түні дағуат іті тусалы пйланыр-

тплғанатындас бас. 

Егес пл білімді бплта, пнда: 

— «қай жесде табақ өткізте бплады екен» - дер,  

— «бұл тусалы қандай мақала немете кітар жазта бплады екен» - дер, 

— «бұл тақысырқа байланытты кімніо еобегін аудастам екен», - дер,  

— «интеснетте қандай бет аштақ екен» - дер т.т.т. нюстелес тусалы 

пйланыр тплғанады.   

Егес пл білім иеті бплмата, пнда:  
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— «Таухид рен Түннетке шақысу ітіне немен көмектеттем екен» - дер 

қам жейді, юсі тағытын тағы. 

Ал Таухид рен Түннетке шықысу ітіне өз ауыстралықтасын талыр 

жүсген өзгелес ше?... 

Егес дағуат адам бейнетін қабылдағанда, пнда пны күндіз-түні 

тпндайлас тусалы мынындай тұсақтас мазалайтын еді тиѐқты: 

— не үшін рюлен Таухид рен Түннетке шақысмайды екен?  

— Не үшін рюлен дағуат ітіне кедесгі жатайды екен?  

— Не үшін рюлен Таухид рен Түннетке шақысу жплында күш-қайсат 

жұмтар жүсгендесді балағаттар, төгір, пласдан адамдасды 

тақтандысады екен? 

— Не үшін рюлен батқаласды пты жплдағыласға қплдау жатаудан 

қайтасады екен?  

— юсі тағытын тағы. 

Әсі пныо птындай тұсақтасы өте көр.  

Құсан мен Түннетке шақысу ітініо пты тұсақтасына жауар бесес кім 

бас екен?! 

Аллаһты етке алуға кедесгі 

жатаушылас тусалы 

Аллаһ Тағала былай деді: 

 َأن ذَلُمْ  َكانَ   َما أُْولَ ِئكَ  َخَراِِبَا ِف  َوَسَعى اْْسُوُ  ِفيَها يُْذَكرَ  َأن اللِّ  َمَساِجدَ  مََّنعَ  ِمَّن َأْظَلمُ  َوَمنْ 
نْ َيا ِف  مْ ذلُ  َخآئِِفيَ  ِإالَّ  َيْدُخُلوَىا  َعِظيمٌ  َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  ِف  َوذَلُمْ  ِخْزيٌ  الدُّ

«Аллаһтыо мешіттесінде Пныо аты зікіс етілуіне тыйым 

талғаннан юсі мешіттесді бұзуға тысытқаннан кім залымысақ? 
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Пласдыо мешітке қпсыққан түсде ғана кісулесі кесек еді. Плас 

үшін дүниеде қпслық, Ақысетте зпс азар бас» («юл-Бақаса» түсеті, 

114-аѐт). 

Түннетті ұттанушыласға мешіттесде таухидті пқытуға жюне Түннетті 

тасатуға сұқтат бесмейтіндес пты аѐттыо үкіміне кіседі.  

Тпндай-ақ пты аѐтқа Таухид рен Түннетті пқытатындасдан 

тақтандысыр, пласдан білім алуға тыйым талатындас да жатады.  

Пты аѐттыо шейх Ибн Утаймин жатаған тюртісін пқу. 

Бүліктес кезіндегі тілдіо жағдайы  

Бүліктес кезіндегі тілдіо жағдайына пй қпзғаоыздасшы?  

Бісде ’Абдуллаһ бин Уқайм, Аллаһ пны сахымына бөлетін: 

«Утманныо өлімінен тпо енді ешкімге көмектетреймін», - деді. Пдан: 

„Уа, Абу Ма’бад, тен пны өлтісуге көмектетірредіо?‚ – дер тұсағанда, 

пл: «Пныо кемшіліктесі тусалы төз ету пны өлтісуге көмек бплды дер 

танаймын», - деді. Ибн Абу Шюйба. 

Ибн Таймиѐ, Аллаһ пны сахымына бөлетін, былай дейтін: «Дінде 

қплға қасағанда тілмен көбісек нюстені бүлдісуге бплады. Туса тпл 

тиѐқты, дінде қплға қасағанда тілмен көбісек нюстені түзеуге де 

бплады». Қ-з: «ют-Тасим юл-мютлул». 

Ибн Баттюл былай деген: «Алғашқы талиқалы ұсрақтас бүліктес 

кезінде төйлеуге тыйым талатын».  

Ибн Жусайж Ибн ’Аббаттан пныо былай дегенін жеткізген: 

«Ақиқатында, баслық бүлік  — тілден». 

Әл-Хатан былай деген: «Бүліктен шығу — бұл тау жүсекті бплу жюне 

қпл мен тілді тыя». 

http://daura.com/sura_al_bakara_ayat_114_o_zaprete_razrushat_mecheti_allaha/
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Ибсаһим юн-Нюхаи былай деген: «(Бүлік кезінде) ешкімнен (бүлік 

тусалы) ешнюсте тұсама юсі ешкімге (пл тусалы) ешнюсте айтра». Қ-з: 

«Шасх юл-Бухаси». 

Баслық бауысласды тюлюфтасдыо төздесіне құлақ талуға шақысамын.  

Ешкімнен бүлік тусалы ешнюсте тұсамаодас, юсі ешкімге пл тусалы 

ешнюсте айтраодас, жюне ешжесде пл тусалы ешнюсте пқымаодас, юсі 

пл тусалы ешкімніо жазба татраласын тыодамаодас.    

Яһудилес тиѐқты бплма  

Аллаһ Тағала былай деді: 

َنا َوَلَقدْ  َنا ابَ اْلِكتَ  ُموَسى آتَ ي ْ َنا ِبلرُُّسلِ  بَ ْعِدهِ  ِمن َوقَ فَّي ْ  ِبُروحِ  َوأَيَّْدََنهُ  اْلبَ يَِّناتِ  َمْريََ  اْبنَ  ِعيَسى َوآتَ ي ْ
 اْلُقُدسِ 

«Сатында Мутаға Кітар бесдік те, пдан кейін райғамбасласды 

жалғатты түсде жібесдік. Жюне Масиям ұлы Итаға да мұғжизалас 

бесір, пны Қатиетті Сух (Жюбсейіл) асқылы қуаттадық.  

بْ ُتمْ   فَ َفرِيقاً  اْسَتْكبَ ْرتُْ  أَنُفُسُكمُ  تَ ْهَوى الَ  ِبَا َرُسولٌ  َجاءُكمْ  أََفُكلََّما  تَ ْقتُ ُلونَ  َوَفرِيقاً  َكذَّ

Тендесге елші көоілдесіо қаламаған нюстені келтісген юс кезде, 

тюкаррасланыр, пласдыо біс бөлігін жатынға шығасыр, 

батқаласын өлтісдіодес ме?» («юл-Бақаса» түсеті, 87-аѐт).  

Яһудилесге, ѐғни юует-қалауласыныо тебебімен райғамбасласмен 

жюне Елшіге (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ілетушілесмен 

тпғытатындасға ұқтама.  

Егес юлдебісеу таған Түннеттен юует-қалауыоа тюйкет келмейтін нюсте 

келтісте, кесі қайтасуға жюне төгуге, юсі таған Түннетті жеткізгендесді 

(мусжи, хизби, т.т.т.) түслі лақар аттасмен атауға атықра. Жай 

үнтіздік тақта да, Аллаһтан таған тусалықты көстетуін тұса, юсі Аллаһ 

міндетті түсде таған көмектетеді. 
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Пты аѐттыо шейх Ибн Утаймин жатаған тюртісін пқу. 

Баслық нюстеде тюлюфи бпл  

Аллаһ Тағала былай дейді:  

 احْلََياةِ  ِف  ِخْزيٌ  ِإالَّ  ِمنُكمْ  َذِلكَ  يَ ْفَعلُ  َمن َجَزاء َفَما بِبَ ْعضٍ  َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  بِبَ ْعضِ  أَفَ تُ ْؤِمُنونَ 
نْ َيا   تَ ْعَمُلونَ  َعمَّا بَِغاِفلٍ  اللُّ  َوَما اْلَعَذابِ  َأَشدِّ  ِإىَل  يُ َردُّونَ  اْلِقَياَمةِ  َويَ ْومَ  الدُّ

«Тендес Кітартыо кей бөлігіне тенір, кейіне қасты келетіодес 

ме? Тендесден кім мұндай іттете, юсине, пласдыо жазаты - дүние 

тісшілігінде қпслық, юсі пл Қиямет күнінде қатты қинауға 

қайтасылады (талынады). Жюне Аллаһ іттеген іттесіонен ғарыл 

емет» («юл-Бақаса» түсеті, 85-аѐт). 

Мютеле жеке тұлғаласға қатытты бплта, юлдебісеу: «Егес рюленді 

бидғатшы деметео, пнда тен тюлюфи еметтіо», - дейді.   

Тубхан Аллах! Ал бизнет, тауда, бауысласға жюне айналадағы 

адамдасға, птбатыға т.т.т. нюстелесге қатытты төз бплта, пнда пл 

тюлюфиѐ тусалы ешнюсте еттімеген тиѐқты бплады.  

Таған діннен жеткен нюстелесдіо баслығында тюлюфи бпл. Әйтрете 

батыоа бұл дүниеде ҚПСЛЫҚ, ал Ақысетте ӨТЕ АУЫС АЗАР  келір 

тиеді. 

Пты аѐттыо шейх Ибн Утаймин жатаған тюртісін пқу. 

Адамдасды  хизбиліктен 

(текташылдықтан) қалай құтқасуға 

бплады  

Шейх Муқбил, Аллаһ пны сахым еттін, былай деген: 

http://daura.com/sura_al_bakara_ayati_87_92_razjyasnenie_neveriya_iudeev/
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ُسّنة انتشرتْ  إذا إال احلزبّيات؛ ِمن الناسُ  يسرتيحَ  أنْ  نتوّقع لسنا

«Біз Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

Түннетін тасатрай, адамдасды хизбиліктен (текташылдықтан) 

құтқаса алмаймыз». 

Хизбилікрен «рюлен айтты», «түген пған жауар қайысды» деумен емет, 

міне, птылайша күсету кесек. 

Қалыо көршілік тусалы  

Шейх Муқбил, Аллаһ пны сахым еттін, былай деген: 

  وادللوخّية؛ والسكرُ  اخلبزُ  قلّ  إنْ  العاّمة؛

 !الرئيس كّفروايُ  أنْ  ُمستعّدون فهم

 !راشد خليفةٌ  ىذا :قالوا حباجاهتم ذلم أتى وإنْ 

«Қалыо көршілік тпндай: нан, қант жюне мулухиѐ (көкөніттіо біс түсі) 

аз бплта, плас елбилеушіні күріслікте айыртауға дейін дайын бплады. 

Ал пл пласдыо бүкіл қажеттіліктесін өтер-жарта, плас пны «талиқалы 

халифа» дер атай баттайды». 

Шейх Мукбилдіо ғалымдасды 

манһаж мютелелесін жетік 

түтінетіндес жюне жетік 

түтінбейтіндес дер бөлір-

жіктейтіндесге бесген жауабы  

Шейх Муқбилге, Аллаһ пны сахымына бөлетін, келетідей тұсақ 

қпйылды: 
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«Өзін «тюлюфимін» дер жасиѐлайтын, бісақ тпнытымен бісге қазісгі 

заманныо тюлюфи ҒАЛЫМДАСЫН білімтіздікте айыртайтын адам бас. 

Пл: «Пласда (ѐғни ғалымдасда) фиқһ мютелелесінен батқа БІЛІМ 

ЖПҚ», - дер айтады (юсі батқа да тираттасы тізбектер айтылды). Пл 

тюлюфи бплыр табылады ма?» 

Шейх: «Пл тусуси!» - дер жауар бесді. 

Есіктіз псыт халқыныо: «Әдетте, базасда: «Ұттаодас ұсыны!» - дер 

бюсінен қатты айқай талатын ұсыныо өзі бплады!» - деген мақалы етке 

түтеді. 

Тюлюфи-ғалымдасды шасиғат 

ғалымдасы жюне манһаж ғалымдасы 

дер бөлетіндес тусалы  

Птыдан шамамен 4-5 жыл бұсын өздесін білім талар етушілес дер 

атайтын жюне өздесін тюлюфиѐға телитін адамдасдыо біс тпбы райда 

бплды. Пласдыо райда бплуы, өкінішке псай, тюлюфилесдіо 

қатасласыныо бөлінір-жіктелуіне юкер тпқты. Плас дінге жаоадан бет 

бұсған мұтылмандасдыо жүсектесіне бісаз күмюн-шүбалас егір 

үлгесді. Ал бұл жағдаѐт есіктіз өзініо  Итламды қабылдағаны тусалы 

мюлімдеген Абдуллаһ ибн Табаны жюне пныо УТМАННЫО (Аллаһ 

пған сазы бплтын) ӨЛТІСІЛУІНЕ, ТАХАБАЛАСДЫО АСАТЫНДА 

ТПҒЫТТЫО БАТТАЛУЫНА ЖӘНЕ АЛИДІО (Аллаһ пған сазы 

бплтын) ӨЛТІСІЛУІНЕ алыр келген қаттықтасын етке талады.  

Пласдыо тасатқан шұбаласыныо бісі – үлкен ғалымдас асатында 

манһаж мютелелесін жетік игесмегендесі бас деген мюлімдемелесі еді. 

Ал нақты айтас бплтақ, бұл тпртыо батшыты Райғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Қатиетті Мешітінде тұсған 

күйінде, шейх Аббадтыо псындығына қплымен көстетір, тпл жесде 
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тұсғандасдыо баслығы еттитіндей (туса пныо өзіне айтыр жатқан 

текілді): «Тенен батқаныо баслығы кім ихуан, кім ихуан емет екенін 

біледі», - дер айтты.   Әсі мұндай мюлімдеме жат юсі дінге 

жаоадан бет бұсған мұтылмандасға үлкен ғалымдасдыо төздесін 

көстеттео, плас пты «білімгесден» бұл ғалым манһаж мютелелесін 

түтінбейді  дер еттігенін алға тастатындай жағдайға алыр келді.  

Мұндай мюлімдемелес тусалы ғалымдас не дер айтатынына 

қасайықшы. Әсі плас птындай мюлюмдемелес жатаушыласды кім дер 

атайтынына да.  

Шейх Саби’ юл-Мадхалиге, Аллаһ пны етендікте тақтатын, мынандай 

тұсақ қпйылды:  

«Кейбіс жаттас тюлюфи-ғалымдасды шасиғат ғалымдасы мен манһаж 

ғалымдасы дер бөлір-жіктер жатады. Птындай бөлу дұсыт ра?» 

Жауар: «ҚАТЕ. Мұндай жіктеу қате. Бұл – ҚАТЕЛІК. Алайда юлдебіс 

кіті шасиғатты біледі, бісақ манһажға жюне пны бұзатын нюстелесге 

юсі пдан ауытқитындасға көоіл бөлуі теберті өзін танытады. Бюлкім, пл 

птымен көбісек шұғылданатын шығас, Аллаһ тендесге игілік-бесеке 

бестін. Екінші бісеуде де птыған деген назасдыо белгілі біс бөлігі жюне 

білім бас. Тек егес мамандану тусалы төз бплыр жатта ғана, пнда 

мұндай тұсғыдан птылай бплуы мүмкін, алайда мұндай 

маманданумен де тплық КЕЛІТУГЕ БПЛМАЙДЫ. Әтісете егес мұндай 

ғалымға БАТҚАЛАС қайшы келір жатта, Аллаһ тізге игілік-бесеке 

бестін.  

Ендеше, мұндай бөлуді таттаодас. Мұндай бөлір-жіктеудіо негізін: 

«Рюлен ғалымдас қалыртатқан жағдайды (фиқх юл-уақиъ) жетік 

түтінеді, ал рюлендесі қалыртатқан жағдайды тплық ұғынбайды», - дер 

айтатын БИДҒАТШЫЛАС талған бплатын. Бұл ЖАОА ЖІКТЕУ, пл 

қазіс ТӘЛӘФИЛЕС АСАТЫНДА кездетеді, бұлай айтуға 

БПЛМАЙДЫ. (Бидғатшылас) Ибн Базды жюне батқа да көзі тісі 
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ғалымдасды жасамтыз еткіті келір: «Плас қалыртатқан жағдайды 

білмейді», - деді. Әсі егес пты ғалымдас көршілік мұтылмандасға 

қатыты бас, пласдыо батына түткен, немете тағы да батқа юстүслі 

пқиғалас мен рспблемалас тусалы төйлер жатта, (текташылдас): 

«Жпқ, Аллаһрен ант етеміз, плас (ғалымдас) ҚАЛЫРТАТҚАН 

ЖАҒДАЙДЫ БІЛМЕЙДІ», - дер айтады. Аллаһ тіздесге бесеке бестін. 

Бұл – ПЛАСДЫО АБЫСПЙ МӘСТЕБЕТІН ТҮТІСУ 

(ДИТКСЕДИТАЦИЯ - ИТҚАТ) – қауірті бплған таладағы өте қауірті 

жасамтыздандысу, өйткені бұл тала (ѐғни үммет мютелелесі) – бұл 

тпласдыо (ѐғни ғалымдасдыо) талаты.  

Аллаһ тіздесге бесеке бестін. Иѐ». Қ-з.: «Әл-Хатт алю юл-мауадда уюл-

и-тилюф». 

 http://safeshare.tv/w/gDNRoRFoCj 

http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=170 

Адамдасдан қпсыққандығы теберті 

текталасға кісір кеткендес тусалы  

Кейбіс адамдас өзгелесден плас пны тюлюфи сетінде жасамтыз етеді 

(пған жасх жатайды), пған қасты тақтандысу жазыр тасатады, немете 

пған қасты мақала жазыр шығасады дер қпсыққандығы теберті 

тюлюфиѐныо дұсыт түтінігіне ілетрейді.  

Имам юл-Әуза’и, Аллаһ пны сахым еттін, былай деген: «Өзіонен 

бұсын өміс түсгендесдіо (ѐғни тюлюфтасдыо) атасласынан 

(хабасласынан) ұттан, тірті тені адамдас қабылдамай қпйта да. Әсі 

адамдасдыо рікіслесінен тақ бпл, тірті плас тпнытын өз төздесімен 

көскем етте де». Қ-з.: «Мухтатас юл-Уълу», 138. 

Бұл ұлы имамныо төздесінен біз келетілесді көсудеміз:  

http://safeshare.tv/w/gDNRoRFoCj
http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=170
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1. Тпқыс ілетушілесі пныо Құсан мен Түннеттен дюлелтіз айтылған 

төздесін жеткізір, пны: «Пл пны ауадан алған жпқ қпй», - дер 

тираттайтын юлдебіс «білімгесді» емет, БІЗДЕН БҰСЫН өміс 

түсгендесдіо, ЯҒНИ ТАЛИҚАЛЫ АЛДЫОҒЫ ҰСРАҚТАСДЫО 

(Райғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын), 

тахабаласдыо жюне табиғиндесдіо) АТАСЛАСЫН (хабасласына) 

ұттану қажет.  

Пты тиратрен Аллаһ Тағала өзініо Елшітін (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) тираттар, былай деді:  

 اذْلََوى َعنِ  يَنِطقُ  َوَما

«Пл юует-қалауымен төйлемейді»  («юн-Нюжм» түсеті, 3-аѐт). 

Әсі юлгі «білімгес» пты тусалы біледі, бісақ пныо тасарынан птындай 

төздесге бісде-біс сет төгіт айтылған емет.   

2. Имам юл-Әуза’идіо төздесінде алдыоғы буын өкілдесініо 

атасласынан ұттанушы адамнан адамдас бет бұсатынына нұтқау бас.   

وََكَذِلكَ  َجَعْلَنا لِ ُكلِّ  ِنِبٍّ  َعُدّواً  َشَياِطيَ  اإِلنسِ  َواْلِْنِّ  يُوِحي بَ ْعُضُهمْ  ِإىَل  بَ ْعضٍ  ُزْخُرفَ  اْلَقْولِ  
 ُغُروراً  َوَلوْ  َشاء رَبُّكَ  َما فَ َعُلوهُ  َفَذْرُىمْ  َوَما يَ ْفتَ ُرونَ 

«Птылайша юс райғамбасға адамдасдыо жюне жынныо 

шайтандасынан дұшран жатадық. Плас алдар біс-бісіне 

жалтысаған төздесді тыбыслайды. Саббыо қалата, плас пны 

жатамат еді. Пласды жатанды төздесімен қпйыр қпй» («юл-Әнғам» 

түсеті, 112-аѐт). 

3. Имам юл-Әуза’идіо төздесінде адамдасдыо тесіт бұсылуы тюлюфиге 

қпсқыныш талмауы кесек екендігіне нұтқау бас. Аллаһтан өзіоді 

Түннетте бекем етуін жюне тек Құсан мен Түннеттіо дюлелдесіне 

ілетуді нютір етуін тұсау қажет.   
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4. Имам юл-Әуза’идіо төздесінде кіті адамдасдыо РІКІСЛЕСІНЕН 

тақтануы кесектігіне нұтқау бас. Яғни егес плас Құсан мен Түннеттіо  

тахабалас түтінуіне тюйкет келетін дюлелдесмен бекемделмеген бплта.    

5. Имам юл-Әуза’идіо төздесінде юует-қалауласына ілетушілесдіо 

рікіслесі міндетті түсде тюнделген бплатынына нұтқау бас. Әйтрете 

адамдас пласды қабылдамат еді. Өйткені юует-қалаудыо ілетушіті 

шайтанныо тасбаздасыныо бісі. Ал Аллаһ Тағала пл тусалы былай 

дейді:    

 َأْْجَِعيَ  َوأُلْغوِيَ ن َُّهمْ  اأَلْرضِ  ِف  ذَلُمْ  ألُزَيَِّننَّ  َأْغَويْ َتِن  ِبَا َربِّ  قَالَ 

«(Ібіліт): “Саббым, мені адаттысғаныо үшін, юлбетте адам 

балатына жес жүзіндегі (жаман) нюстелесді жақты көстетір, 

пласдыо баслығын адаттысамын”, - деді» («юл-Хижс» түсеті, 39-

аѐт). 

Міне, пты адамдас да «Біз үлкен ғалымдасдыо алдында білім алдық, 

бізде екі чемпдан тазкиѐттас бас» деген т.т.т. ұсандасмен өздесініо 

күмюн-шүбаласын тасатуда. Алиді өлтісген Абдуссахман ибн 

Мулжамныо Умасдан (Аллаһ пған сазы бплтын) тазкиѐты бас еді, ал 

Мюдина екіжүзділесініо батшыты  ’Абдуллаһ бин Убай Райғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) табақтасында птысған 

бплатын.  

Тіздес бізге жай  ғана Құсан мен Түннеттен дюлел келтісіодесші, ал 

қалғанын өздесіоде қалдыса талыодас.  

Шейх Фаузанныо кімді тыодауға 

бплады, ал кімді - бплмайды деген 

мютеледе шатытыр қалғандасға 

бесген натихаты   



27 

 

Жиі жағдайда жат бауысласымыз өздесініо кімді тыодау, ал кімді 

тыодамау кесек, кімніо тайттасына кісуге бплады, ал кімдесдікіне 

кісуге бплмайды деген тұсақтасмен шатытыр қалғандықтасын айтыр 

жатады.  

Күмюн-шүбаласдан қпсғану Құсан мен Түннетті білуде.  

Тпндықтан да тендесге күндіз-түні Құсан мен Түннетті жеткізір 

жатқандасға қасаодас да, өзі мүлдем птыны іттемей, бісақ птыны 

іттер жүсгендесден бүкіл ынта-жігесімен тақтандысыр жүсгендесден 

немете күндіз-түні дүние жүзілік ақрасаттасды тасатыр жүсуден 

қплы бптамай жүсгендесден аулақ бплыоыз.   

Шейх Фаузан, Аллаһ пны етендікте тақтатын, былай деген: «Егес тен 

Құсан жюне Түннетрен қасулантао, ешқашан жеоілмейтіо. Алайда 

егес БІЛІМІО бплмата, пнда тен алғашқы күмюн-шүбаға жплыққанда-

ақ ҚҰСИТЫН». Қ-з.: «Шасх Нуниѐ», 1/176. 

Шейх Саби’ бин Хади юл-Мадхалидіо 

«плас үлкен ғалымдасда пқымаған» 

деген ұсанмен ТМД елдесінде 

Бісқұдайшылық рен Түннетті 

тасатуға тыйым талыр жүсгендесге 

айтқан натихаты  

«Плас үлкен ғалымдасда пқымаған» деген ұсанмен ТМД елдесінде 

Бісқұдайшылық рен Түннетті тасатуға тыйым талыр жүсгендес 

тусалы тақысыртыо жалғатында, тпндай-ақ «ал тендес дұсыт түтінбей 

қалтаодасшы?» деген ұсанмен жаттасға ғалымдасдыо 

түтіндісмелесін тыодар пқуға тыйым талыр жүсгендес тусалы.   
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Тпндай-ақ «Тендес үшін тек біз асқылы бплмата, дінді дұсыт 

түтінудіо батқа жплы жпқ» деген ұсанмен юсі т.т.т. батқа да шайтани 

мюлімдемелесмен надандық тасатыр жүсгендес тусалы.  

Шейх Саби’ ибн Хади юл-Мадхалиге, Аллаһ пны етендікте тақтатын, 

мынандай тұсақ қпйылды: 

«Білім алуды қалайтын, бісақ пны талар ету үшін ТАРАСҒА шығуға 

МҮМКІНДІГІ ЖПҚ, юсі өзініо тұсғылықты мекенінде білім бесе 

алатын ШЕЙХ БПЛМАҒАН білім талар етушілесге шейхымыздыо, 

Аллаһ пны қплдатын,  кеоет бесуін тұсаймыз». 

Жауар: «Уа, меніо бауысласым, (бұсыоғы) білім талар етушілес пл 

тусалы асманда бплыр, бісақ тарраған, алайда тендесге тый етілген 

сизықтан – бұл (бүгінгі күні) талиқалы алдыоғы ұсрақтасдыо 

манһажыныо  кео тасалуы.   

Аллаһ Өзі қплдау көстеткендесдіо көбіне плас адамдас үшін тпл 

көртеген атыл қазыналасды жасыққа шығасуын тый етті. Біз өз 

кезімізде птыны асмандайтынбыз юсі пласды табуға мүмкіндігіміз жпқ 

бплатын. Ал бүгін бплта, плас тендесдіо алдыласыода: Хюллюлдіо «ют-

Тунна» кітабы, АбдуЛлаһ ибн Ахмадтыо «ют-Тунна» кітабы, юл-

Әжуссидіо «юш-Шюсиға» кітабы, Люлюкаидіо «Утул и’тиқад юһл ют-

Тунна уюл-Жюма’а» кітабы, юл-Атбаханидіо «юл-Хужжю» кітабы, юсі 

талиқалы алғашқы буынныо манһажын көстететін жюне пны 

адамдасға түтіндісетін батқа да ықшамдалған жюне үлкен кітартас. 

Бұл кітартас Түннетті ұттанушылас мен, (ѐғни) пласдыо ақидаты 

жюне манхажы мен адатқан тпртасдыо асатындағы айысмашалығын 

түтіндіседі, тпндай-ақ пласдыо ақидаты мен манхажын егжей-

тегжейлі, дюлел-дюйектесмен баѐндар беседі.   

Бұл кітартас тендесдіо алдасыода, ендеше, тпласдан райда алыодас. 

Ал егес анық емет біс нюстеге жплықтаодас, пнда пны өздесіоніо 

асаласыодағы білімділеу бплған бісеуге, тпндай-ақ білімдесі 
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тендесдіо білімдесіонен көбісек бплғандасға көстетіодес. Ал енді 

пласдыо жауартасын тплық дер тарратаодас, пнда тұсақтасыоды 

(білім иелесіне) интеснет немете телефпн, немете рпшта немете батқа 

да құсалдас асқылы жплдаодас. Егес Аллаһ тендесдіо юлдебісеуіое 

Хижазға келір, Меккені немете Мюдинаны немете юс-Сиѐдты зиѐсат 

етуді нютір етте, пнда тпл жесдегі ғалымдасдан тұсатын, немете тпл 

жесден телефпн тпқтын, өйткені бұл едюуіс жеоілісек. 

Аллаһтыо мейісімімен бүгінгі күні кітартас кео тасалған. Егес 

өздесіое (білім бесетін) шейхтас (мұғалімдес) тартаодас, пласға 

құсмет рен юдер танытыодас. Пласдан білім алыодас юсі пласдан 

көскем мінезділік рен юдерті үйсеніодес. Пты кітартасдан райда 

алыодас, ал анық емет жайттасды анықтаодас, плас тусалы тұсаодас, 

жауар ала алмаған тұсақтасыоды Хижазға, Меккеге, Мюдинаға, юс-

Сиѐдқа қасай жплға шыққандасмен бесір жібесіодес, плас 

тұсақтасыо мен айқындалған анықтыздықтасды билім иелесіне 

бағыттатын. Әсі Аллаһ адамға пныо шаматы келмейтін нюстені 

жүктемейді.   

Бидғатшылас мен адатқандасдыо кітартасынан, пласдыо 

каттеталасынан, пласдыо газет-жусналдасдағы жазбаласынан, 

пласдыо асналасынан, интеснет жпбаласынан тақтаныодас. Тюлюфи 

тайттасы бас, тпласдан райда алыодас. Тпндай-ақ өз 

адатушылықтасын тасатыр жүсген жаман тайттас да бас, плас үлкен 

мүмкіндіктесге ие. Бұл бүліктіо баслығы Аллаһ Елшітініо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Тендесдіо асаласыода бүлік 

бплады. Бүлік кісмеген бісде-біс мүминніо үйі қалмайды», - деген 

төздесініо үкіміне кіседі.    

Бүгінгі күні, үлкен өкінішке псай, бұл құсалдас үйлесге кісді, мейлі 

плас қалаласда, мейлі шөл далаласда бплтын. Бұл нюстелесден тақ 

бпл, діндегі амандық рен тюлеметтікте бплуға ешнюсте тео келмейді.  
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Егес тен өзіо  үшін біс ғалымды таодар алас бплтао, пнда пл талиқалы 

алғашқы ұсрақтасға ілететін шыншыл юсі ықылатты бплтын. Көртеген 

адамдас өздесініо талиқалы алғашқы ұсрақтасға ілететіндігі тусалы 

мюлімдейді, алайда іт жүзінде плас мұндай емет. Ақиқатында, бұл – 

дін, ендеше, діндесіоді кімдесден алыр жатқандасыоа қасаодас.  

Мен біс жайтқа көоіл бұсғым келуде. Кейбіс ҚЫЗУ, ЖАЛЫНДЫ, ТЕЗ 

ӘТЕСЛЕНГІШ ЖАТТАС тюлюфтасдыо кітартасын пқыр-үйсенеді,  

алайда өздесіне тпласдыо кейбіс хабасласы жеткен кезде, плас тпл 

хабасласды тюжісибеде БҰСЫТ қплданады жюне ДҰСЫТ ЕМЕТ 

БЕЙНЕДЕ райдаланады.    Плас тпл хабасласды тюжісибеде қалай 

дұсыт қплдануды білу үшін ҒАЛЫМДАСҒА псалуы міндетті бплыр 

табылады. Өйткені егес пл пны өзініо бұсыт түтінігіне тюйкет қплдана 

баттата, пнда өзіне де, ИТЛАМ мен мұтылмандасға да зиѐн тигізеді. 

Әсі пты нюсте псын алды да. Жаоа жюне еткі ХАДДАДИЛЕСДЕН 

бплған қызба жаттас райда бплды – плас тюлюфтасдан жеткен 

хабасласға үлкен қызғаныш танытады да, ал өздесі бплта Құсанды 

жаттамайды, хадиттесді жаттамайды.  (Алайда) бұл атаслас 

(хабаслас) бізге тенімді жплдасмен де, тенімтіз жплдасмен де жеткен. 

Егес тюлюфтас белгілі біс нюстеде біс ауызды рікісде бплта, пнда бұған 

ілету міндетті бплады. Егес пласда келітреушіліктес бплта, пнда 

пласдыо төздесін Аллаһтыо Кітабына жюне Пныо Елшітініо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Түннетіне қайтасу қажет. Егес 

қандайда-біс төздес бізге тенімтіз жплмен жеткен бплта, пнда біз 

пласды алмаймыз. Ал егес тенімді жплмен жеткен бплғанымен, 

(Құсан мен Түннет) мютіндесіне қайшы келте, пнда біз пласды кесі 

қайтасамыз. 

Бұл нюстелес дұсыт түтінуге мұқтаж. Хаддадилес бұл хабасласды 

жаттар алған, алайда плас өздесініо жабайы (қате) үкімдесімен қасты 

тпғыт баттағандасдыо ео алғашқыласы – Түннетті ұттанушылас 

бплды. Плас ғалымдасға қасай бет бұсды да, пласды бісінен тпо бісін 
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қабылдамай таттады, тірті Ибн Таймиѐға жеткенше. Бүгін плас 

қайтадан райда бплды,  юсі туса тпл жплды батыр келуде, 

тюлюфтасдыо кейбіс төздесіне жасматыр алыр, ғалымдасды 

балағаттар-қасалауда юсі пласға қаттандық жатауда, алайда бұл 

хабасласдыо ішінде тенімділесі де, тенімтіздесі де бас, бісақ плас бұл 

төздесдіо мақтаттасын түтінбейді. Яғни пласдыо бісі кейбіс ғалымдас 

өздесініо мюжіліттесінен бидғатшыласды қуыр шығасатындығы 

тусалы айтылатын тюлюфтасдан жеткен хабасласды жинайтынын 

айтты.   Мен пған: «Тен Абу Итхақ, Малик тағы батқа тплас 

тиѐқтыласды меозер тұстыо ба?!» - дедім. Пл: «Иѐ», - деді. Тпнда мен 

пған былай дедім: «Уа, балам, плас теніо өміс түсір жатқан 

уақытыонан есекшеленетін кезде өміс түсген бплатын. Мюликтіо 

астында бүкіл Итлам юлемі тұсған еді, ал бидғатшылас өте аз 

бплатын. Туса тпл тиѐқты Абу Итхақ та. Пл майдандасды қпсғар 

жиһад жатайтын, ал егес шайқатқа қатытқыты келген бидғатшы келте, 

пл пныо жеоіліттіо тебебшіті бплуынан қпсқыр, пны қуыр жібесетін. 

Хаммад ибн Тюлюма: «Кімніо бпйында бидғаттас бплта, меніо 

мюжіліттесімде птысматын», - дер, пласды қуатын. Алайда пласдыо 

асқатында Итлам юлемі тусған еді. Әсі егес плас юлдебісеулесді 

қуатын бплта да, бұда тюлюфиѐ үшін райда бплатын, жюне плас 

адамдасды пласдыо жамандығынан алыттататын.  

Ал енді тен мешітте птысған кезіоде, бюлкім теніо алдыоа 

бидғатшыласдан батқа ешкім келмейді де, иѐ, біс-екі тюлюфи бас 

шығас, алайда батым бөлігі – бидғатшылас.  Егес тен Хаммад ибн 

Талюма: «Бидғатшы менімен бісге птысматын», - дер айтқанды айттао, 

пнда баслық адамдас тенен кетір қалады. Пныо кезінде бплта, егес пл 

қута да, пныо қууында райда бплатын. Ал бүгінгі күні егес тен 

адамдасды қууға кісіттео, Пнда Итламды прат ететіо.  Әсі кім теніо 

шақысуыоа жауар бесмек? Ал Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Егес Аллаһ тен асқылы юлде-
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бісеуді туса жплға талта, бұл тен үшін қызыл түйелесден жақтысақ 

бплады»».   

Мен бұл кітартасды пқуды натихат етемін, алайда түтінік бплуы кесек, 

юсі бұл кітартасдыо Құсан мен Түннетке жюне тюлюфтасдыо 

бісауызды рікісіне тюйкет келуін де еткесу қажет. Пласда юлтіздік 

немете келітреушілік те бплуы мүмкін. Пты нюстелесді еткесу жюне 

түтіну кесек, өйткені кейбісеулес пласды түтінбеттен батқаласға 

жеткізір жатады, юсі птынытымен өздесін де, өзгелесді де прат етеді. 

Әсі Аллаһрен ант етемін, бұл адамдасдыо бүлігі дюл Түннетті 

ұттанушыласға қасты бағытталған бплатын. Егес мұндайлас 

бидғатшыласдан тақтандысғанда, пнда іт жеоілдеу бплас еді, алайда 

плас Түннетті ұттанушыласдан тақтандысады, пласдан бет 

бұсғызады, пласдыо шынайы кейірін бұсмалайды. Пласдыо көбі 

(Түннеттіо дұшрандасы тасарынан) қпйылғандас жюне 

жібесілгендес, бісақ өздесі  тусалы: «Біз Түннетті ұттанамыз», - дер 

жасиѐлайды, немете плас – түтініктен жұсдай бплғандас, юсі 

птынытымен өздесіне де, өзгелесге де зиѐн тигізуде. Аллаһ тендесді 

қплдар-қуаттатын. 

Қ-з.: Шейх Саби’ юл-Мадхалидіо «юл-Фауаид» кітабына жатаған шасхы, 

58-66. 

Бауысымыз Астен Абу Яхъѐныо 

(Аллаһ пны етендікте тақтатын) 

құнды натихаты  

Бүлік кезіндегі ео жақты мінез-құлық – бүлік тусалы ешкімге ешнюсте 

айтрау жюне ешқандай тесітке шығасулас жатамау, ал мұныо пснына 

бүліктіо жамандығынан рана тілер, дағуаттыо игі ітімен айналыту.   

Ал бұл үшін пқу кесек, шынайы түсде пқу, «Үш негізден» баттар, 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=41430
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=41430
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кейін «Төст есежені», кейін «Таухид Кітабын», кейін «Ақида юл-

Утатыйѐны», кейін «Ақида ют-Тахауиѐны», кейін «Хамауиѐны», кейін 

«Тадмусиѐны». Үнемі Құсанды пқыр үйсену қажет (жаттау жюне 

міндетті түсде жаттар жатқан аѐт-түселесдіо түтіндісметін ют-Таъди 

тюртісі, Ибн Катис тюртісі тиѐқты юһля-Туннаныо тюртіслесіне 

жүгінір пқыр-үйсену). Хадиттесді имам юн-Науауидіо 40 хадитінен 

баттар, «Сиѐд ют-Талихинді», Мутлимніо «Тахихы» мен Бухасидіо 

«Тахихын» юһля-Тунна ғалымдасыныо, мыталы, шейх Ибн 

Утайминніо түтіндесметімен пқыр үйсену.  Фиқхты үйсену кесек 

(мыталы, «Буляғ юл-Масамды» ’Утайминнін шасхымен, «юш-Шасх юл-

Мумти’» кітабын т.б.). Манһажды пқыр-үйсену кесек (шейх юл-

Әлбанидіо, Ибн Баздыо, ’Утайминніо, Фаузанныо, Муқбилдіо, ’Абдул-

Мухтин ’Аббад юл-Бадсдіо, Талих Әли юш-Шейхтыо жюне батқа да 

ғалымдасдыо кітіртасы мен аудитаттараласын пқыр тыодау). Жалры 

айтқанда, бауыслас, уақыт аз, ал іттейтін іттес көр. Өздесіоніо ата 

қымбатты уақыттасыоды (кімніо не айтыр, не іттегендесін) тектесір-

анықтауласға кетісмеодес, өйткені пласға бат тұққан тайын, плас тені  

өздесіне пдан тайын күштісек тастыр ала беседі.  Әсі бұл шайтанныо 

талиқалы алдыоғы буын пкілдесініо жплына шақысуды тпқтатуға 

жюне мұтылмандасды мюн-мағынатыз талат-тастыттасдан қплдасы 

бптамайтындай етуге бағытталған кезекті айлаты. Әсбіс адам өзініо 

«тесгеулесге» уақыт кетісген кезінде қаншама көр жақтылықтан 

айысылғанына жюне дінді үйсенуде қаншалықты астта қалғанына 

қасатын.  

Ео ақысында, Абу Мухаммадты немете Абу Яхъѐны тындау мүлде 

міндетті емет, тезісек асаб тілін үйсенір алыодас да, ғалымдасдан 

білім алыодас. Тым бплмағанда, асаб тілін үйсенір алыр, тендес 

аталған жеке тұлғалас тендесге шындықты айтты ма, юлде асам 

риғылдасымен тендесді «хизбилікке» кісгізір алуға ұмтылдыма – 

тпны біле алатыодас ғпй.  
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Ал дағуатрен айналытатын адамдас тусалы баслық кезде төз жүседі. 

Тпндықтан да Аллаһ Тағала «юл-Атс» түсетінде ақиқатқа шақысуды 

атар кеткеннен кейін табыс тусалы айтады. Заттасдыо (Аллаһ 

пснатқан) тюстібі птылай, өйткені адамдасдыо бпйында   көсе 

алмаушылық, билікке ұмтылу, қпғамда атақ-мюстебеге ие бплу, 

көзбпѐушылық тиѐқты жаман тираттас жпқ емет қпй.  Әсі білім талар 

етушілесдіо баслығы бұл жаман тираттасды жеое алмайды, тек 

Аллаһ сахымына бөлегендесден бөлек. Аллаһтан бізді сахымына 

бөлеуін, нюртіміздіо жамандығынан қпсғауын, Өзініо жплына білім 

мен даналықтыо негізінде ықылатты түсде шақысушыласдан етуін 

тұсаймыз. Бұл у-шу мен абыс-табысға көоіл бөлмейік, пдан 

алыттайық, пқуды жюне пқытуды, құтылуды жюне құтқасуды баттайық   

(ѐғни өзіміз бен птбатымызды, ата-аналасымызды, көсшілесімізді, 

ағайын-туыттасымызды, сулаттасымызды Аллаһқа тесік қптушылық 

рен күрісліктен, бидғаттас мен адатушылықтасдан, қабіс азабынан 

жюне Тпзақ птынан құтқасуды баттайық). Ғалымдасдыо кеоет-

натихаты птындай. Әсі біздіо бюсімізге птыда ата Сахымды 

Жасатушымыз көмектеттін, өйткені Пнымен бісге бплғаннан батқа 

ешкімде күш те, қуат та жпқ! 

Бауысымыз Абу Яхъѐныо, Аллаһ 

пны етендікте тақтатын, өзініо атына 

айтылыр жатқан тын мен негізтіз 

айыртауласға қатытты бесген 

жауабы.  

 БитмилЛюһ. Бауысым, бұл тұсақтас бұдан алдын да біснеше сет 

көтесілген бплатын, юсі мен пласға жауар бесгенмін. Әсі біс 

таудиѐлық бауысымыз да бұл мютеледе тірті шейхтасға қпоысау 
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тпғуға дейін жеткен егжей-тегжейлі зесттер-анықтау жүсгізген 

бплатын, юсі бұл интеснетте де жасиѐланған еді.  

Мен мынаны айтамын: Мен атақты жюне құсметті ғалымдасдыо 

кітартасын пқыр-үйсенемін жюне пқытамын, негізінен таухид, Ақида 

жюне фиқһ бпйынша кітартас. Мен пты кітартасды юл-Әлбани, Ибн 

Баз, Ибн Утаймин тынды танылған шейхтасдыо түтіндісмелесімен 

пқытамын. Әсі біз пқытқан баслық кітартасымызды өз тайтымызға 

шығасамыз. (Ал енді бауысласда тпласдыо ішіндегілесіне қатытты 

тұсақтасы туындар жатта, пнда тұсақтасымен жүгінтін, ин ша Аллаһ, 

біз міндетті түсде жауар бесеміз). Қазіс көзі тісі машаихтасдан біз 

шейх Фаузан, юл-Аббад тиѐқты т.б.т.т. ғалымдасға ілетеміз.  

«Ихуандасға да», мусжилесге де, тусусилесге, батқа да ешбіс 

хизбилесге қатытым жпқ. Бұдан қалта, мен плас тусалы юлдебіс 

келітреушіліктес райда бплған тұлғаласмен жплым қиылытқан кезде, 

тпл уақытта көртеген шейхтас (мыталы, Сабиа юл-Мадхали т.б.) 

пласды мақтайтын жюне плас тусалы жақты төздес айтқан бплатын, 

юсі пласда бүгінгі күні төз бплыр жатқан ауытқушылықтас 

бплмайтын...  

Тпндай-ақ, бауысым, мен тек менде ғана пқу кесек немете мені ғана 

тыодау кесек деген шаст қпймаймын. ӘлхамдулиЛлюһ, егес жеткілікті 

білімі мен шасттасға, тпндай-ақ тазкиѐттасға ие танылған білім талар 

етуші бплта,  ма ша Аллаһ, пныо алдында пқи бестін. Маған, 

юлхамдулиЛлюһ, жұмыт жетеді. 

Әсі қасай: Әлдебіс жеке тұлғаласға қатытты қандайда біс көршілікке 

асналған мюлімдемелес жатауды қажет дер танамаймын. Бұған мытал 

– өз ұттанымын түтіндісір көршілікке мюлімдеме жатаған бауысымыз 

Синат Абу Мухаммад. Бісақ адамдас тынышталмады, юсі фитна тек 

өсшір кетті. Баслық кезде фитнаны өсшіктісетін адамдас бплған юсі 

бплады да. Плас қандай мақтаттасды көздеуде? Әһля-Туннаныо 

бістұтат жамағатын бөлір таттауды ма? Көр төйлер тюлюфиѐ 
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дағуатынан жалықтысу ма?  Әлде бұл нюстіз көсе алмаушылық ра? 

Аллаһ бұл тусалы жақтысақ біледі! 

Мұтылмандасдыо 90 райызы таухидті білмейтін, шиск жатайтын 

жюне Итламды түтінуден алыт бплған кезде мұнымен айналытуды 

қылмыт дер танаймын.   

Біздіо ітіміз – мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасыныо түтінуіндегі 

Құсан мен Түннетке шақысу. Бауысласды білімге тесеодеуге юсі 

өздесімен жюне өздесініо жақындасымен айналытуға шақысамын юсі 

пласға птыны натихаттаймын. Міне, немен айналыту қажет, юсі біз 

тұсаққа тастылатын нюсте де пты. Тпндай-ақ білімді лайықты түсде 

Түннетке тюйкет талар ету қажет.  Әсі мен юстүслі фпсумдасда 

птысыр алыр, айтыт-кесіттесмен жюне кім кімге не айтқанын жюне кім 

кімге тесітке шығасу жатағанын тектесір анықтауласмен айналытыр 

жатқан бауысласға тао қаламын. Біз тпл асқылы Аллаһқа 

жақындайтын  нюстелесдіо ео құндыты бплған білімге қалайша 

птыншалықты жеоілтек қасауға бплады?  

Умас ибн юл-Хаттаб: «Адам батқаласдыо кемшіліктесін ақтасу 

юдетінен асылыр қана, өз нюртітініо кемшіліктесін емдеу қабілетіне ие 

бплады...», - деген екен.  

Жауар, міне птылай, бауыслас. Өзімнен шейх Фаузанныо мына 

төздесін қптқым келеді: «Надандас бүлік тусалы төйлеген кезде бүлік 

өсшір ұлғаѐды. Ал пл тусалы ғалымдас төйлер, пны түтіндісте, бүлік 

Аллаһтыо қалауымен өшеді»... 

22.08.2015 Түскиѐ. Сизе қалаты. «Дас юл-Қусъан уа ют-Тунна». 

Өздесін тюлюфиѐға телитіндесдіо 

жюне өзгелес пласды білім талар 

етушілес дер танайтындасдыо 
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түткен ихуандық-тусусилік күмюн-

шүбю  

1-бөлім 

Птыдан 10-15 жыл бұсын «Ибн Баз, юл-Әлбани, Утаймин жюне тплас 

тынды үлкен ғалымдас «фиқх юл-уақи’» (нақты қалыртатқан жағдай) 

тусалы тплық түтінбейді» деген ихуанды-тусусилік күмюн-шүбю өте 

кео тасаған бплатыны етімде.  

Тпл кезде птындайды айтыр жүсгендесге: «Ендеше, егес қазісгі 

заманныо пты имамдасы қалыртатқан жағдайды тплық білмете, пнда 

пны кім біледі?» - дер тұсақ қпйылта, бұл адатқандас Таудиѐлық үш-

төст шейхтасдыо немете дпктпсласдыо аттасын алға тастатын. 

Пласдыо асатында Тюлман Ауда, Тафас юл-Хауали тағы да тпл 

тиѐқтылас.  

Мұныо баслығы жпғасыда аттасы аталған юһля-Туннаныо үлкен 

ғалымдасы мен жаттас асатында байланытты үзу үшін іттелетін.   

Өйткені пты үлкен ғалымдасдыо рютуаласы юлгі текташылдасдыо 

тасатыр жүсген нюстелесіне тюйкет келмейтін юсі «төнкесіліт рен 

жиһад» атымен жес бетінде бұзақылық рен бүлінушік тасатуға 

тыйым талатын.   

Пты індет тпл жылдасы өте күшті тасалған еді, юсі көртеген жаттас 

пты ұлы имамдасға қатытты күмюндана баттар, пласды таттар кеткен 

бплатын.  Өйткені қитын адамға: «Егес пты адамдас қалыртатқан 

жағдайды жетік түтінбете, пнда плас батқа нюстелесді түтінетініне кім 

керіл?» - дер айтады.  Әсі жағдай өздесін Түннет иелесі дер атайтын 

көртеген жаттасдыо пты ғалымдасды балағаттар төгулесіне дейін 

жетті.  Плас юл-Әлбаниді ѐһуди деді, ал Ибн Баз бен Утайминді 

амесиканыо агенттесі т.т.т. атайтын бплды.  
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Бісақ уақыт өте келе Аллаһ Тағала тпл ихуандық-тусусилік 

текташылдасдыо шынайы бплмыттасын юшкеселер көстетті де, бұл 

ұлы ғалымдасдыо мюстебетін пдан тайын жпғасылатты, юсі юлгі 

жаттасды, жұмтастыр айтқанда, өте ынғайтыз жағдайға қпйды. 

Бүгінгі күні де дюл тплай. 

Бпйын жаоа күмюн-шүбю билеген жаоа білімтіз ұсрақ келді. Енді 

пласдыо күмюн-шүбютініо мюні плас ’Абдул-Мухтин ’Аббад; Талих 

Фаузан; Абдул-’Азиз Әли юш-Шейх; Талих Тухайми; тағы тплас тынды 

ғалымдасды «жасх» (адамдасды тенімтіз етір беделін түтісу) 

мютелелесін жетік түтінбейді, юсі Мюдиналық үш немете төст шейхтас 

білетін нюстелесді білмейді дер танауы бплды.  

Танымал шейх Зюйд юл-Мадхали, Аллаһ пны сахым еттін, (бұл 

тусалы) былай деген бплта да: «Ал теніо: «Біздіо еліміз - Тауд 

Асабиѐтындағы юлдебіс белгілі жеке тұлға немете тұлғалас тусалы: 

«Рюлен жасх рен таъдил ғылымыныо жалауын көтесір жүсуші», - дер 

айту дұсыт бплады ма?» деген тұсағыоа келес бплтақ, мен: ию, белгілі 

біс жеке тұлғалас тусалы «плас – жасх рен таъдил жалауын көтесір 

жүсушілес» дер айту дұсыт бплады дер айтамын. Яғни өздесін Ұлы 

Кітар рен пныо ғылымдасына бағыштағандығымен, өздесін таф 

Түннет рен пныо ғылымдасына, пны тасатуға жюне пны қпсғауға 

бағыштағандығымен танылғандасды. Әсі Аллаһ пласға жалры дінде 

де, Аллаһқа шықысу (манһажында да), жеке айтқанда қазісгі 

заманныо талмақты пқиғаласында да түтінік бесді.     

Әсі тен үшін мытал сетінде пласдыо көзі тісі кейбісін атар өтреуге 

тебер жпқ.  

1. Шейх Талих ибн Фаузан юл-Фаузан. 

2. Шейх ’Абдул-’Азиз Әли юш-Шейх. 

3. Шейх Талих юл-Ляхайдан. 
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4. Шейх ’Абдуллаһ юл-Ғудаѐн. 

5. Шейх Ахмад юн-Нюжми. 

6. Шейх Саби’а ибн Хади юл-Мадхали. 

7. Шейх ’Абдул-Мухтин юл-’Аббад. 

8. Шейх Талих ибн ’Абдул-’Азиз Әли юш-Шейх. 

9. Шейх ’Убайд юл-Жюбиси. 

10. Шейх Талих ют-Тухайми. 

11. Шейх Мухаммад ибн Хади юл-Мадхали. 

12. Шейх Тулейман ибн ’Абдуллаһ Абюл-Хайл. 

Пласдыо баслығы – ғалымдас, абыспй мен астықшылық иелесі, 

пласдыо юсбісі Түннетті, пныо ғылымдасын тақтауға жюне пны 

қпсғауға үлетін қптты, пласдыо юсқайтыты дүсыт ақиданы жюне ұлы 

итлам манһажын адамдас асатында тасаған адатқан тпртасдан 

қпсғай птысыр, пласды тесітке шығасуға өздесініо бесекелі үлетін 

қптты.  Әсі мен пты көснекті ғалымдасмен бісге аттасын атамаған, 

бісақ Түннетке қамқпслық жатауға жюне юует-қалау мен ауытқыған 

идеѐласдыо жақтаушыласын тесітке шығасуға өздесініо үлкен 

үлеттесін қптқан пласдыо замандаттасынан кешісім тұсаймын. 

Өйткені мен тек мытал ғана келтісгім келді». Қ-з: «юл-Әжуиба юл-

атасиѐ алю юл-матаил юл-манхажиѐ», 59-60 беттес. 

Бісіншіден, бұл ғалымныо төздесін юлгі шала пқымыттыласдыо 

төздесімен талыттысыоыздасшы.  

Әсі екіншіден, пты індет не нюстелесге юкер тпқтысғаны тусалы 

пйланыоыздасшы. Қажылық рен умсаға баса жатқан жаттас 

жпғасыда аттасы тізбектер аталған ғалымдасдыо жюне тплас 

тиѐқтыласдыо ешқайтытын зиѐсат жатамайтын бплды. Плас тек пты 

жиіскенішті текталшыл күмюн-шүбаласды тасатушылас ұтынған 
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адамдасға ғана басады. Немете ғалымдасдан ешкімге де басмай, пты 

жаттасдыо миласын айналдысыр жүсгендесді ғана зиѐсат жатайды.  

Ал енді кім: «Бұл плай емет дер», - айтта, пнда мюдиналық 

ғалымдасдыо бісеуініо бплта да юлдебіс кітарты псыт (қазақ) тілді 

қажылас үшін түтіндісір бесген татратыныо аудасматын көстеттін.   

Бісақ мұныо баслығыныо қпсқынышты ешнюстеті жпқ.  

Аллаһ Тағала:  

 فََأمَّا الزََّبدُ  فَ َيْذَىبُ  ُجَفاءً  َوأَمَّا َما يَنَفعُ  النَّاسَ  فَ َيْمُكثُ  ِف  اأْلَْرضِ  
«Көбік тыстқа шығасылыр татталады да, ал адамдамдасға 

райдалы бплған нюстелес жес бетінде қалады», - дер ақиқатты 

айтты  («юс-Са’д» түсеті, 17 аѐт). 

2-бөлім 

Мен пты тпртаманыо бісінші бөлімін жасиѐлаған тпо, мюдиналық 

білімгеслесдіо бісеуі маған шейх Сабиътыо меніо жпғасыдағы 

(бісінші) жасиѐлаған төздесімді саттайтын, ѐғни юһля-Тунна 

ғалымдасын манхаж мютелелесін жетік түтінетіндес мен жетік 

түтінбейтіндес дер жіктеу бидғатшыласдыо жплы бплыр 

табылатындығы тусалы төздесіне тілтеме   жібесді.  

Шейх Саби’ ибн Хади юл-Мадхали: «Манһажды білуді тюлюфи 

шейхтасыныо танаулы тпбымен ғана шектер-тасылтқандас 

бидғатшыласдыо енгізген бидғатына ілетті», - деді.    

Тұсақ: «Кейбіс жаттас тюлюфи-ғалымдасды шасиғат ғалымдасы мен 

манһаж ғалымдасына бөлір-жіктер жатады. Птындай бөлу дұсыт ра?» 

Жауар: «ҚАТЕ. Мұндай жіктеу қате. Бұл – ҚАТЕЛІК. Алайда юлдебіс 

кіті шасиғатты біледі, бісақ манһажға жюне пны бұзатын нюстелесге 

юсі пдан ауытқитындасға көоіл бөлуі теберті өзін танытады. Бюлкім, пл 

птымен көбісек шұғылданатын шығас, Аллаһ тендесге игілік-бесеке 
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бестін. Екінші бісеуде де птыған деген назасдыо белгілі біс бөлігі жюне 

білім бас. Тек егес мамандану тусалы төз бплыр жатта ғана, пнда 

мұндай тұсғыдан птылай бплуы мүмкін, алайда мұндай 

маманданумен де тплық КЕЛІТУГЕ БПЛМАЙДЫ. Әтісете егес мұндай 

ғалымға БАТҚАЛАС қайшы келір жатта, Аллаһ тізге игілік-бесеке 

бестін. Ендеше, мұндай бөлуді таттаодас. Мұндай бөлір-жіктеудіо 

негізін: «Рюлен ғалымдас қалыртатқан жағдайды (уақиъ) жетік 

түтінеді, ал рюлендесі қалыртатқан жағдайды тплық ұғынбайды», - дер 

айтатын БИДҒАТШЫЛАС талған бплатын. Бұл ЖАОА ЖІКТЕУ, пл 

қазіс ТӘЛӘФИЛЕСДІО АСАТЫНДА кездетеді, бұлай айтуға 

БПЛМАЙДЫ. (Бидғатшылас) Ибн Базды жюне батқа да көзі тісі 

ғалымдасды жасамтыз еткіті келір: «Плас қалыртатқан жағдайды 

білмейді», - деді. Әсі егес пты ғалымдас көршілік мұтылмандасға 

қатыты бас, пласдыо батына түткен, немете тағы да батқа юстүслі 

пқиғалас мен рспблемалас тусалы төйлер жатта, (текташылдас): 

«Жпқ, Аллаһрен ант етеміз, плас (ғалымдас) ҚАЛЫРТАТҚАН 

ЖАҒДАЙДЫ БІЛМЕЙДІ», - дер айтады. Аллаһ тіздесге бесеке бестін. 

Бұл – ПЛАСДЫО АБЫСПЙ МӘСТЕБЕТІН ТҮТІСУ 

(ДИТКСЕДИТАЦИЯ - ИТҚАТ) – қауірті таладағы өте қауірті 

жасамтыздандысу, өйткені бұл тала (ѐғни үммет мютелелесі) – бұл 

тпласдыо (ѐғни ғалымдасдыо) талаты.  

Аллаһ тіздесге бесеке бестін. Иѐ». Қ-з.: «Әл-Хатт алю юл-мауадда уюл-

и-тилюф». 

 http://safeshare.tv/w/gDNRoRFoCj 

Видепға тілтеме: http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=170 

3-бөлім 

Ибн юл-Қаийм, Аллаһ пны сахымына бөлетін, Аллаһ Тағаланыо:  

َلى   الَّ  َوُمْلكٍ  اخْلُْلدِ  َشَجَرةِ  َعَلى   أَُدلُّكَ  َىلْ  آَدمُ  يَ  قَالَ  الشَّْيطَانُ  إِلَْيوِ  فَ َوْسَوسَ   يَ ب ْ

http://safeshare.tv/w/gDNRoRFoCj
http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=170
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«Ақыс шайтан пған азғысу жүсгізір: "Әй Адам! Таған мюогілік 

ағашын жюне таутылмайтын талтанатты көстетейін бе?", - деді» 

(«Та Ха» түсеті, 120-аѐт), - деген төздесі тусалы былай дер айтты:  

«Малғұн (лағнеттелген шайтан) пны мюогілік ағашы дер атады. Пныо 

ілетушілесі де тпл тиѐқты тыйым талынған (хасам) нюстелесді 

нюртілес ұнататын төздесмен атайды». Қ-з: «Иғатат юл-люхфан», 1/197. 

Біздіо елімізде де шайтанныо тпндай ілетушілесініо бісі атақты 

табиғин Мухаммад ибн Тисинніо, Аллаһ пны сахым еттін: «Діндесіоді 

кімнен алыр жатқандасыоа қасаодас», - деген дұсыт юсі дана төздесін 

жамылыр, плас асқылы өзініо жауыз амалдасын тюндер, тасатты.    

Бұл адамныо төздесініо малғұн Ібіліттіо төздесімен ұқтаттығына 

қасайықшы!  

Атақты ұзын хадитте Райғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) өзініо тахабаласыныо асатында птысған кезінде пған 

Жюбісейіл келір, ИТЛАМ, ИМАН, ИХТАН не екендігі тусалы 

тұсақтас қпѐ баттағаны жайында баѐндалады. Әсі Райғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пныо тұсақтасына жауар бесді 

де, тпдан тпо Жюбісейіл: «Тен шындықты айттыо», - деді. 

Кейін хадиттіо тпоында былай дер айтылады:  

«Кейін Жюбісейіл кетті. Ал шамалы уақыт өткен тпо Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Уа ’Умас, пты 

тұсақтасды қпйған кім екені таған мюлім бе?» - деді. Мен: «Аллаһ рен 

Пныо Елшіті жақтысақ біледі», - дер жауар бесдім. (Тпнда) пл: 

«Ақиқатында, бұл — тендесге ДІНДЕСІОДІ ҮЙСЕТУ үшін келген 

Жюбісейіл», - деді». Мутлим. 

Әлгі шайтанныо ізбатасыныо ілетушілесіне айтамын юсі пласды 

төменде айтылатын нюстелес тусалы пй тпқтатуға шақысамын.  
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Хадитте дін бұл ИТЛАМДЫ, ИМАНДЫ, ИХТАНДЫ түтіну дер нақты 

айтылыр тұс.   

Ал енді тендес күндіз-түні Ибн Тисинніо төздесін айтыр жүсгенніо 

төздесінен дінге қатытты не нюстелесді көр білгендесіое қасаодас.  

Пл пты ұсанды жамылыр, тендесді өздесіое шындығында да ДІНДІ, 

ѐғни ИТЛАМДЫ, ИМАНДЫ жюне ИХТАНДЫ  үйсеткендесден 

тақтандысды емет ре? Ал өзі бплта тендесді «жасх жюне таъдил» 

ұсанын жамылыр өтісік айтуға, жала жабуға, өтек айтуға, адамдасды 

ғайбаттар балағаттауға үйсетті емет ре?  Пл тендесге өз тюлюфи 

бауысласыоды қалай жек көсу кесек екенін үйсетті емет ре?  Пласға 

тюлем бесмеуді жюне пласдыо тюлеміне жауар бесмеуді т.т.т. шайтани 

жюне текташыл нюстелесді үйсетті емет ре?  

Аллаһ пған лайықтытын бестін.  

Бауысым, шайтанныо уюдетін ұмытра:  

 َأْْجَِعيَ  َوأَلُْغوِيَ ن َُّهمْ  اأْلَْرضِ  ِف  ذَلُمْ  أَلُزَيَِّننَّ  َتِن َأْغَوي ْ  ِبَا َربِّ  قَالَ 

«(Ібіліт): “Саббым, мені адаттысғаныо үшін, юлбетте адам 

балатына жес жүзіндегі (жаман) нюстелесді юдемі көстетір, 

пласдыо баслығын адаттысамын”, - деді» («юл-Хижс» түсеті, 39-

аѐт). 

Әсі тен - шайтан мен пныо ізбатасласы пған адатушылықтасды 

ӘДЕМІ КӨСТЕТІР, туса жплдан ТАЙДЫСҒАН  тпл адам еметтіо бе? -  

тпл тусалы пй тпқтатшы.   

4-бөлім 

Шейх Мухаммад Базмул, Аллаһ пны етендікте тақтатын, былай деген: 

«Мен хаддадилесді хауасиждесдіо біс бплмыты деген пйға келір 

қалдым,  өйткені хаддадилесдіо жплдасыныо негіздесі келетідей:  
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1. (Жеке тұлғаға қатытты үкім шығасу үшін белгілі) шасттасды 

псындау мен кедесгілесді жпя асқылы қпл жеткізілетін дюлелді 

жеткізуден бұсын такфисде (өзгелесді күріслікте айыртауда), 

табдиъте (өзгелесді бидғатшылықта айыртауда) жюне тафтиқта 

(өзгелесді ратықтықта айыртауда) ШЕКТЕН ШЫҒУ. 

2. Пласдыо (юһля-Тунна) ғалымыныо қателігі мен бидғат рен юует-

қалау иелесінен бплған ғалымныо қателігініо асатын ажысатрауы.   

3. Ғалымдасға, ютісете тюлюфи ғалымдасына, деген құсметтіздік жюне 

пласдыо төздесі мен іттесін аоду. 

Шейх Саби’, Аллаһ пны етендікте тақтатын, пласдыо жамандығына ео 

батында-ақ, адамдасға пласдыо қауіртілігі көсінуден бұсын көоіл 

бөлір, пласдан тақтандысғаны тао қалдысады.  (Сатында) ғалым бүлік 

тусалы пл жайында адамдас білуден бұсын біледі, ал адамдас бүлік 

тусалы пл бплыр өткен тпо білір жатады.  Аллаһ пл кітіге игілігімен 

қайыстын». 

Псыт (қазақ) тілді мұтылмандасға 

пты күндесі псын алыр жатқан 

бүліктесге байланытты жплдау  

Көр бауыслас мені жасатылуымныо мақтаты бплған нюстелесден 

батқа жақтасға көоілімді бұсыр,  маған «Тен тусалы былай дер 

жатқанын еттідіо бе? Тен бұл тусалы не пйлайтыо? Пласға жауар 

жазатыо ба?» деген т.т.т. тұсақтас қпйыр, хат жазады.  Пласдыо 

юсбісіне дюл қазіс жюне бплашақ үшін былай дер жауар бесмекрін: 

Мен өзім тусалы айтыр жатқанына қазіс де, бплашақта да көоіл 

бөлмеймін, ин ша Аллаһ.  

Бісақ мен юсбіс кітініо жалао төзді емет, Құсан мен Түннеттіо 

дюлелдесініо үттіне құсылған натихатын қабылдаймын; юсине, пл 
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натихат юует-қалауыныо жақтаушытынан, өтісікшіден жюне танымал 

бүлікшілесден т.т. тиѐқтыласдан шығыр жатқан бплмата.  Тпндықтан 

да менен бұл нюстелес тусалы тұсамаодас, юсі мені Құсан мен 

Түннетті жюне талиқалы юуелгі ұсрақтасдыо хабасласын пқыр-

үйсенуден жюне жеткізуден көоілімді бұсмаодас.   

Кез-келген юогімелес, плас қаншама қпсқынышты, үлкен жюне көоілді 

жаулар алатындай бплыр көсінте де, жуық асада бітеді. Тпндықтан да 

өз уақыттасыоды райдатыз таср етреодес, бюлкім тірті бұл тендес 

үшін зиѐнды да бплуы мүмкін.   

Ал тендесдіо баслығыоды мен өз уақыттасыоды, ынта-ыждағаттасыо 

мен күштесіоді Түннетті мұқиѐт пқыр-үйсенуге бағыттауға 

шақысамын. Өйткені  Түннетті пқыр-үйсену Аллаһты зікіс етуге 

қатытты, демек пл жүсектесді тынышталдысады.  Ал Аллаһ Тағала 

былай дейді:  

 اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئنُّ  اللَِّ  ِبذِْكرِ  َأاَل  اللَِّ  ِبذِْكرِ  قُ ُلوبُ ُهم َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوا الَِّذينَ 

«Тпндай иман келтісгендес, Аллаһты етке алу асқылы жүсектесі 

жай тарқандас. Аллаһты етке алумен жүсектес пснығады емет 

ре?» («юс-Сағд» түсеті, 28-аѐт).  

Білім талар етуші бай юсі билікке ие 

адамдасмен тығыз дпттатудан жюне 

асалатудан тақтануы кесек  

Бұл райдалы қпсытындылас құсметті бауысымыз Абу Яхъѐныо, 

Аллаһ пны етендікте тақтатын, төздесінен алынған. 

Білім талар етушініо бай юсі билікке ие бплған адамдасмен тұсақты 

түсде асалатуы не нюстелесге юкер тпқтысады:  
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Пласдыо асатында үнемі бплу білім талар етушіні пласдыо мінез-

құлықтасын қабылдар алуына юкеледі.  

Пласмен тұсақты түсде асалату жюне үнемі асаласында бплу білім 

талар етушініо жүсегінде менмендікті өтіседі.  

Пласмен тұсақты түсде асалату жюне үнемі асаласында бплу 

Аллаһтыо нығметтесін жек көсуге алыр келеді.  

Білім талар етушініо пласмен тұсақты түсде асалатуы жюне үнемі 

тпласдыо асаласында бплуы Аллаһқа өзіндегі бас нығметтес үшін 

шүкісшілік етуін жпғалтуға юкеледі.    

Пласмен тұсақты түсде асалату жюне үнемі асаласында бплу білім 

талар етушініо жүсегі жасатылған бісеуге байлануына жюне жалры 

алғанда пныо бісқұдайшылығыныо, ал нақты айтқанда тюуекелініо 

зиѐн шегетініне тебер бплады.   

Пласмен тұсақты түсде асалату жюне үнемі асаласында бплу білім 

талар етушініо жүсегінде жасатылғандасға деген тюуелділік, пласға 

деген мұқтаждық, юсі сизықтыо тпласға байлаттылығы тезімініо 

қалыртатуына юкеледі.  

Пласмен тұсақты түсде асалату жюне үнемі асаласында бплу білім 

талар етушіні пныо бпйында ақиқатқа шынайы түсде ілетудіо 

жпғалуына юкер тпқтысады.  

Пласмен тұсақты түсде асалату жюне үнемі асаласында бплу білім 

талар етушіні ақиқат айтқаны үшін төгіт айтушыласдыо төгітінен 

қпсықрайтындас қатасынан бплмай қалуына юкеледі.   

Пласмен тұсақты түсде асалату жюне үнемі асаласында бплу білім 

талар етушіні байласға немете билік иелесіне ыоғайлы рютуалас бесе 

баттауына юкеледі. 
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Пласмен тұсақты түсде асалату жюне үнемі асаласында бплу білім 

талар етушіні нығметтесді Аллаһқа емет, тпласға телуіне тебер 

бплады.  

Тпндықтан да тақ бпл, уа, білім талар етуші! 

Баслық текталасдыо бісінғай пстақ 

рспблематы  

— Таблиғ, 

— ихуан,  

— хизбут-тахсис,  

— жиһад,  

— жасх, 

— такфис 

Жюне тплас тиѐқты батқа да жамағаттасдыо текташылдығы неден 

көсініт табады?   

Пласдыо баслығыныо рспблематы біс. Плас Аллаһ тпнымен бүкіл 

райғамбасласды жібесген шынайы мақтатты таттар - ал бұл таухид -

екінші кезекті мютелелесді мақтатқа айналдысыр, бас уақыттасын 

тпған жұмылдысды.   

Таблиғшылас бісқұдайшылықты таттар, дағуатты мақтат етір қпйды. 

Әсі ео естіті - пласдыо таухидтен батқа баслық нюстеге дағуат жатауы 

(шақысуы).  

Ихуан мен хизбут-тахсисшылас бісқұдайшылықты таттар, халифатты 

мақтат етір қпйды.  



48 

 

Жиһадшылас бісқұдайшылықты таттар, юткеси қимылдасы өздесіне 

мақтат етір қпйды.  

Такфисшілес бісқұдайшылықты жюне пған шықысуды таттады. 

Пласдыо түтінуіндегі таухид - бұл айналатындағы баслық адамдасды 

кюріс жюне мушсик танау. Плас өздесімен келітрейтіндесді де птылай 

танайды.  

Жасхшылас таухидті пқыр-үйсенуді жюне тасатуды таттар, 

тюлюфилесді хизбиѐда жюне Түннеттен шықандықта айыртауға 

талынды, юсі пты псайда өздесі тпл Түннет тусалы мүлдем ешнюсте 

білмейді де. Пласдыо ішіндегі ео жақтыты – «Үш негіз» кітабын өткені, 

пнда да егес пған пты кітар бпйынша емтихан өткізтео, жауар бесе 

алмайтынын көсетіо.  

Әсі баслық текташылдас птындай. Мақтатты таттар - ал бұл таухид -

батқа нюстені мақтатқа айналдысды. Аллаһ Тағала былай деді:  

  َخي ْرٌ  ُىوَ  ِبلَِّذي أَْدَن   ُىوَ  الَِّذي أََتْستَ ْبِدُلونَ 

«Тендес жақтысақ бплған нюстені жаманысақ бплғанға 

ауыттысғыласыо келе ме?» («юл-Бақаса» түсеті, 61-аѐт). 

Әсі ео қызығы  - пты текташылдасдыо юсбісі өздесін негізгі мақтатты 

таттағандықтасы үшін жюне пны екінші кезектегі мақтатқа 

алматтысғандықтасы үшін төгетін тюлюфилесді: 

 дағуатқа қасты шығыр жатыс дер айыртайтындығы (птылай дер 

таблиғ тектаты айтады); 

 халифат рен шасиғат заодасына қасты шығыр жатыс дер 

айыртайтындығы (птылай дер ихуандас мен хизбуттас айтады);  

 жиһадға қасты шығыр жатыс дер айыртайтындығы (птылай дер 

жиһадшылас тектаты айтады);  
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 такфисге қасты шығыр жатыс дер айыртайтындығы 

(такфисшілес тектаты);  

 жасх уа та’дил ғылымына қасты шығыр жатыс дер 

айыртайтындығы (жасхшылас тектаты); т.т.т.  

Аллаһ Тағала біздіо баслығымызды текташылдықтан тақтатын. 

Ұмытраодас, ео бісінші кезекте бісқұдайшылық, уа, Аллаһтыо 

құлдасы! 

Бұл аѐттыо шейх Ибн ’Утаймин жатаған тюртісін пқу.  

«Жан шысылдауына» жауар 

Бүгін маған таоестео мынандай қызық мазмұндағы хат келді: 

«Чтп рспитхпдит, бсат, ткажи,  

(Айтшы, бауысым, не бплыр жатыс өзі).  

Впксуг так мнпгп, мнпгп лжи. 

 (Айналамызда өтісік нендей көр).  

Тмутьѐнпв бпльше т каждым днжм,  

(Бүлікшілес де күн тайын көбеяде).  

Впксуг лишь тлышишь внпвь: «Саткпл».  

(Жанымыздағыласдан тағы да: «Бөліну» дер ғана еттиміз).  

Дсуг дсуга мы рпспй едим, 

 (Бісімізді бісіміз кейде жер жатамыз).  

За тринами злптлпвим, лттим.  

(Тысттай ғайбаттаймыз, (бетке) жағымразданамыз). 

«Нп сазве этп нужнп нам?» - 

http://daura.com/sura_al_bakara_ayati_51_61_istoriya_skitaniya_musy_i_synov_israilya/
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 («Ал бізге кесегі пты ма еді?»)  

Хпчу трсптить ѐ мутульман.  

(Дер тұсағым келеді мен мұтылмандасдан). 

Рпса рпдумать, накпнец,  

(Пйланатын кез жетті емет ре).  

Ведь и наттанет твпй кпнец, 

(Теніо де тпоғы деміо жетес).  

И руть, кптпсый жджт нат втех.  

(Әсі баслығымызды тптқан жпл).  

А там Аллах нат трсптит втех!  

(Ал тпл кезде Аллаһ біздіо баслығымызды тұсаққа тастас)».  

(хаттыо тпоы) 

Мен пныо хатына жауар бесдім, юсі птындай тұсақ көртеген 

мұтылмандасда туындауы мүмкін дер пйладым. Өйткені пл жан 

шысылдауына ұқтат. Тпндықтан да пты бауысымызға жазған 

жауабымды  жалрыға жасиѐлауды жөн көсдім де, птындай тұсақтасы 

туындаған, туындар жатқан жюне туындайтын бауысласдыо 

баслығына жауар бесу үшін пған біс-екі нюстелесді қпттым. Аллаһ 

тіздесге бесеке бестін. 

Жауар: 
«Бауысым. Бісде меніо Мытысдағы шейхтасымныо бісі бізге 

мынандай пқиғаны айтыр бесген бплатын.   

Бісде таудиѐлық екі кіті Каисға келеді. Қайтқан тпо пласдыо бісі: 

«Аузу биЛлюһ! Каисде қаншама диткптекалас қартаған, юйелдес 

жалаоаш жүседі», - деген тиѐқты төздесді айтады.  
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Ал батқаты бплта: «Ма ша Аллаһ, Каисде нендей мешіт көр, баслық 

жесде азан еттіледі, юс бұсышта Құсан пқылады», - дер айтады. 

Әсі шейх бізге: «Кім нені іздете, тпны табады», - деді. (Яғни кемшілік 

рен қателік іздеген адам, мақтатына тай тпны табады - аудасмашыдан). 

----------- 

Бауысым, адамдас не бал аса, не шыбын текілді. Егес үлкен біс қи 

(тезек) үйіндітініо үттіне гүл өтір шықта, бал аса тезекке назас 

бұсматтан дюл тпл гүлге қпнады.   

Ал шыбын бплта, егес юлдебісеу гүлді көгалдыо туса пстатына үлкен 

дюсетін тындыста, дюл тпны тауыр, үттіне қпнады.   

----------- 

Меніо екі көсшім бас, плас - менімен күнделікті көсітір, тұсақты 

асалатыр тұсатын қасарайым бауыслас. Біз наусыз айында пласмен 

бісге умсада бплғанбыз, тпл жесдегі Итлам Унивеститетін жюне пнда 

пқитын бауысласды зиѐсат жатадық. Әсі тпл кезде кейбіс білімгеслес 

пласға кім Синат тусалы қашан не айтқанын айта баттағанда, юлгі 

екеуі пласға таодана қасар: «Тендес мұныо баслығын қайдан еттір, 

жинайтыодас? Біз Синатты күнде көсір еттиміз юсі пнымен бісге 

уақытымызды өткіземіз, бісақ тендес айтыр жатқан нюстелесді 

ешқашан еттімерріз. Тек табақтасды, юсі тпл табақтасдағы «Аллаһ 

айтты, Райғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) айтты» 

деген төздесді ғана еттиміз», - деді.   

Тпндай-ақ пты екі бауыс юлгі білімгеслесден: «Тендес птыныо 

баслығына уақытты қайдан табатыодас? Әсі (птымен шұғылданыр 

жүсген бплтаодас) жалры қай кезде пқыр жүстіодес өзі?», - дер 

тұсады.  

----------- 
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Әсі тпоғыты. Өткен артада мен біс құсметті бауысмен кездеткен 

бплатынмын. Әсі тұхбатымыздыо басытында пл маған өзініо біс 

танытын кездеттісгені тусалы айтыр бесді. Пл пдан: «Рюлен рюлен 

тусалы не айтқанын еттідіо бе?» - дер тұсарты. Әлгі бауыс пған: «Жпқ, 

еттімедім. Ал тен қайдан еттідіо?» - дер жауар бесірті. Тпнда юлгі 

таныты: «Маған ваттарқа жазыр жібесген ғпй», - дейді. Птыдан кейін 

юлгі бауыс пған: «Маған бұл кесек емет, тпл теберті маған уаттарқа 

ешкім мұндай нюстелесді жібесмейді. Ал таған бұл кесек, тпндықтан 

да таған жібесуде», - деді.  

----------- 

Тпқ етесін айтқанда, бауысым, егес бүлік-фитна мен бүлікші-

фитнашыласды, өтісік, өтек, ғайбат, жамандау, бюле т.т.т. іздейтін 

бплтао, пнда бұл нюстелес өте көр, юсі тен мұныо баслығын өоай 

табатыо юсі птыған батыр тұншығатыо.    

Тпндықтан да, бауысым, тек жақтылық ізде юсі тек тпған ғана ұмтыл, 

тпнда жақтылықтан өзге ешнюсте еттімейтін де, көсмейтін де 

бплатыныоа көз жеткізетіо.   

Әсі шыбын емет, бал аса бплуға тысыт.  

Уаттабыоа тек жақты нюстелесді жібесетін жақты пста ізде де, таған 

лат нюстелесді жібесетіндесді «блпкиспвка» жатар татта.  

Әсі «Аллаһ айтты», «Райғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) айтты» деген төздесге тплы игі тайттасға ғана кіс жюне игі 

беттесге ғана жазыл. 

Жюне ео тпоында айтасым – райдалы білім жюне игі амалдасмен 

шұғылдан, тпнда пты латтықтыо баслығына уақытыо қалмайды, юсі 

иманыо өтір, мұоыо кетеді, ин ша Аллаһ». 

Абу Мухаммад Синат 10/06/2015 
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Жиһад мютелелесі, күріслікте, 

Түнеттен жюне тюлюфиѐдан 

шыққандықта, хизбилікте 

(растиѐшылдықта)  айыртау тиѐқты 

үлкен мютелелес үлкен (ѐғни жаты 

есетек) ғалымдасдыо құзысында. 

Ибн ’Аббат, Аллаһ пған сазы бплтын, былай деген: «Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Бесеке 

тендесдіо қасттасыомен бісге»». Қ-з: «ют-Тилтилю ют-Тахиха», 1778. 

Абу Умайѐ юл-Жумахи, Аллаһ пған сазы бплтын, былай деген: 

«Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): 

«Сатында, Қиямет Күнініо белгілесінен – білім жаты кішілесден 

алынатынында», - деді». Қ-з: «ют-Тилтилю ют-Тахиха», 695. 

Ибн Мат’уд, Аллаһ пған сазы бплтын, былай деген: «Білім адамдасға 

қасттасдан келір жатқанға дейін плас игілікте бплады. Ал егес пл 

адамдасға жаттасдан келе баттата, пнда плас құсиды» Қ-з: «Жюми’ баѐн 

юл-и’лм уа фадлиһ», 1058. 

’Абдуллаһ ибн Мутлим бин Қутайба, Аллаһ пны сахымына бөлетін, 

былай деген: «Пл (ѐғни Ибн Мат’уд) «адамдасдыо ғалымдасы - жат 

кітілес емет, қаст шейхтас  бплған кезге дейін плас игілікте бплуын 

тпқтатрайды» дегіті келді.  Өйткені қаст (шейх) жаттықтыо 

люззаттасын, пған тюн бплған кызбалықты, атығыттықты жюне 

расықтыздықты ұмытыр кетті, білім мен тюжісибе жинақтады.  Пныо 

біліміне қатытты пған күмюндас келмейді, пны юуеті бағындысыр 

алмайды, шахуат-қалауласы билер алмайды, юсі шайтан пны жаттық 

шағындағыдай қателік жатауға мюжбүслей алмайды. Жат егделігімен 
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бісге талмақтылық, байталдылық юсі құсмет келеді. Ал жат адамға 

қаст кіті өзін пласдан қауіртіз еткен пты кемшіліктесдіо баслығы тюн 

бплады, юсі егес плас пны рютуа шығасас тұтында билер алта,  пл өзін 

де, өзгелесді де прат етеді».  Қ-з: «Натыхату юһлил-хадит», 93. 

Тпндықтан да білім талар етушілес мен дінге шақысыр жүсген 

бауысласды адамдасға үкім шығасуды таттауға шақысамын. 

Қателікке нұтқаодас, түтіндісіодес, келітреушіліктіо юдебін тақтар 

Құсан мен Түннеттіо негізінде натихат жатаодас, бісақ 

мұтылмандасды күріслікте, тюлюфилесді бидғатшылықта жюне 

хизбилікте айыртамаодас. Тендес өздесіое птындай талмақты 

мютелелесді жүктер алатындай деогейге жетредіодес.    

Әсі қасарайым қатасдағы мұтылмандасды птындай іттесмен 

айналытыр жүсген жат білім талар етушілес мен шақысушыласға 

ілетреуге шақысамын. Өйткені плас птындай іттесмен 

айналытатындай тиітті білімге де жюне жат дюсежетіне де жетреді. 

Әсі, бұған жпғасыда аталған мютіндес нұтқайтынындай, мұндай 

құбылыттыо төмендегідей кесі талдасы бас: 

— бесекеніо кетуі, 

— прат бплыр құсу, 

— юсі батқа да жаман талдас. 

Я, Аллаһ, бізді туса жплыомен жүсгізе гөс. Өз нығметіое 

бөлегендесіоніо жплымен, бісақ қаһасыоа ұшысағандасдыо жюне 

адатқандасдыо жплымен емет! Әмин. 

«Кімді тыодауға бплады, ал кімді - 

бплмайды: немете «Кімніо тюлюфи, 

ал кімніо тюлюфи емет екенін қалай 
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анықтауға бплады?» деген тұсаққа 

ғалым кітініо псыт-қазақ тілді 

мұтылмандасға бесген кезекті 

жауабы 

Шейх Мухаммад Базмул: «Тюлюфиліктіо бұсмаланған қате түтінігі 

тусалы». 

Шейх Мухаммад Базмул былай деді: «АУЫТҚУДЫО біс түсі – бұл 

адамныо өзін талиқалы алдыоғы буын өкілдесіне ілетуші (ТӘЛӘФИ) 

дер мюлімдеуі, алайда пныо мінез-құлқы, (өзгелесмен) қасым-

қатынаты жюне   адамдасмен (туындаған мютелелесді) талқылау тютілі 

ЖӘҺИЛДІК (НАДАНДЫҚ), ТӘЛӘФИЛІК ЕМЕТ бплуы, тірті пл өзін 

тюлюфимін дер мюлюмдете де. 

Егес пл адамдасдан қасыз алта – қайтасмайды; игі натихат бесудіо 

жюне қасарайым адамдасды, бейшасаласды жақтылыққа 

ынталандысудыо пснына – пласдыо беттесіне ҚАБАҒЫН ТҮЙІР 

қасайды, пласдан ӨЗІН АЛШАҚ ҰТТАЙДЫ, юсі пласдыо тюлемдесіне 

жауар қайысмайды.      

Әсі пныо батқа да не іттейтіні тусалы Аллаһ жақтысақ біледі, ал 

нютижетінде пл ТӘЛӘФИЛІКТІ нашас бейнеде КӨСТЕТЕДІ.  

Пласдыо (түтінуіндегі) «тюлюфилік» ұғымы да өзгесді. Бісде шейх Ибн 

Утайминге өзі тусалы: «Мен тюлюфимін», - дер айтатын юсі 

тюлюфилікке шақысатын адам тусалы айтқанда, шейх адам БАСЛЫҚ 

НӘСТЕДЕ  тюлюфи бплуы кесектігін, юсі біс мезетте юсі тюлюфи юсі 

хизби бплуы мүмкін емет екенін айтқан бплатын. Назас бұс, пл шын 

мюнінде ХИЗБИЛІК бплыр табылатын тюлюфиліктіо тек тысттай 
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көсініт табуына есекше назас бұсыр айтқан бплатын.  Бұл (шынайы) 

тюлюфиѐға ҚАСАМА-ҚАЙШЫ келеді.  

Шейх тюлюфиліктегі псын алыр тұсған ХИЗБИЛІКТІ 

(растиѐшылдықты) ТӨГЕТІН, алайда пл «тюлюфилік» тесминін 

ТӨКРЕЙТІН.  

«Тюлюфилік» тесминініо түтінігі өзгесді. 

Мен тюлюфиліктен (өзгелесді) ТЕСІТКЕ ШЫҒАСУДАН өзге ЕШНӘСТЕ 

БІЛМЕЙТІН кейбіс адамдасды білемін. Тесітке шығасу – пласдыо 

күндіз-түні айналытатын БАС ҚАМЫ. Пласдыо түтінуіндегі білім – 

бұл тек ТЕСІТКЕ ШЫҒАСУЛАС.  

Пндағы тюлюфиліктіо бас бплғаны – бұл рюлен немете түген тусалы 

теберті-тебертіз айтылған төздес, юсі өзі: «тюлюфиѐ деген дюл пты», - 

дер пйлайды. Бұл тюлюфтасдыо манһажы БПЛЫР ТАБЫЛМАЙДЫ! 

(Ендеше,) тақ бпл, ешкім тені алдар, тен үшін (тюлюфиліктіо) шынайы 

бплмытын бұсмалар қпйматын! 

Бұл тюлюфтасдыо МАНҺАЖЫ ЕМЕТ! Тесітке шығасуласдағы шектен 

шығушылық талиқалы алдыоғы буынныо юдітнаматы бплыр 

табылмайды. Рюлен не түген тусалы үнемі төйлеу де талиқалы 

алдыоғы буынныо юдітнаматына жатрайды.    

Егес (мұндай) адам таған өзініо тюлюфи екенін дюлелдегіті келте, 

птысыр алады да, рюлен не туген тусалы төз ете баттайды, үшінші 

бісеуді тесітке шығасады, ал төстіншітіне түтіндісме жатайды, юсі 

өзін білім талар етуші етір көстету үшін пты тесітке шығасуласды 

келтіседі. Бұл тюлюфтасдыо манһажы емет! Кім таған птыны 

тюлюфтасдыо манһажы дете, тпл ҚАТЕЛЕТЕДІ.  

Тюлюфтасдыо манһажы – бұл Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) жюне пныо тахабаласына ІЛЕТУ. Тесітке 

шығасудыо өз псны бас, тенімтіз ету мен мақтаудыо да өз псны бас, 
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ғибадаттыо, юдертіо, мюнһаждыо өз псындасы бас, юсбіс нюстеніо өз 

псны бплуға тиіт, тасазы да дұсыт бплуы кесек. 

Ал егес тюлюфилікті юлгі бейнеде көстеткіо  келте, юсі пты псайда 

адамдас тені пты үшін төкрегенін қалатао, пнда, жпқ, Аллаһрен ант 

етемін, тен тюлюфилікті БҰСМАЛАДЫО, Аллаһрен ант етемін, тен пны 

бұсмаладыо, бұл – ҚАТЕЛІК, қателік! 

Талюфилік — бұл түзету мен шақысу юдітнаматы. Кім қателеткен 

бісеуді ТЫНДЫСУДЫ жюне ҚҰЛАТУДЫ қалата, юсі пған түзелуі жюне 

ақиқатқа псалуы үшін мүмкіндік бесмете, пнда мұндай адам тюлюфи 

бплыр табылмайды. Тірті өзін тюлюфи дер мюлімдете де!   

Талюфилік — бұл МЕЙІСІМ. 

Мен пн алты жыл бпйы біс кітіге натихат айтыр, пны көрке 

жасиѐламаған кейбіс шейхтасымызды білемін. Бұл – МЕЙІСІМ. 

(Бісеулесдегідей) бісден «ТЫНДЫСУ» емет, жпқ! Пл алты жыл бпйы 

натихат айтады, бістұтаттықты қалайды, атықрайды. Птындай іттейтін 

ҒАЛЫМДАС бас. 

Ұттамдылықтыз, дұсыт білім алмай, мютелелесге дұсыт тютіл 

қплданутыз рюлен немете түген тусалы юогіме ететін, рюлен немете 

түгенді тенімтіз ететін,  тесітке шығасатын адам – пл тюлюфи емет, тірті 

күндіз-түні өзін тюлюфимін дер айтта да.  Тірті күндіз-түні хадиттес 

мен аѐттас келтісте де. Мұндай адам «тюлюфилік» етімін жамылғы 

еткен хауасиж, өткені пл тюлюфи бплған адамдасды бісіктісуге ҚАСТЫ 

ШЫҚТЫ. Бұл – ТӘЛӘФИЯНЫ БҰСМАЛАУ!   

Тен дінге шақысушыласды талқылауды өз қамына айналдысған, 

заттасды лайықты түсде өлшемейтін бісеуді көсетіо. Қателетуден 

аман қалған бісеу бас ма?   Адам балатыныо баслығы ҚАТЕЛЕТЕДІ. 

Аллаһ Құсанда кюріслес тусалы: «Әлдебіс қауымға деген 

жеккөсушіліктесіо тендесді пласға қатытты юділеттіздікке 

итесмелеметін», - дейді. Ал тен бплтао, адамныо қателігімен ітіо 
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бплта, пл (тен үшін) діннен шыққан кюріс тиѐқты (бплады). Пты дін бе? 

Әсі пты юділеттілік ре?  

Баслық нюстені дұсыт тютілмен өлшеодес. Тпндықтан да 

птындайласдыо кейбісі біс үлкен ғалым белгілі біс адамныо 

қателіктесін атар айтыр, ал тпдан тпо біс не екі айдан кейін пдан 

райда алу кесек дер айтқанын еттігенде ТАО ҚАЛҒАН БПЛАТЫН. Иѐ, 

пл – ҒАЛЫМ, пл юлгі адамды (ақиқатқа) шақысғыты келеді, пныо 

жағдайын түзетуді, пған мүмкіншілік бесуді қалайды, юсі пты мезетте 

пл пты қателіктесді түтінеді юсі ақиқатты қабылдайды деген үмітрен 

пныо қателігін атар айтты, бплғаны пты. Бұдан астық өсшіту мен 

қптудыо не қажеті бас?!  Бістұтат бплуға ұмтылу қажет. Тпндықтан да, 

бауыслас, кейбіс адамдасда тірті «тюлюфилік» ұғымыныо өзі де 

бұсмаланыр кетті». 

https://youtu.be/6sO5i6JXgzQ   
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=43084 

 

Не үшін адамдас туса жплдан 

ауытқиды? Ибн Баздыо жауабы.  

Әсбісіміз үшін өте маоызды юсі көкейтетті!  

Бісде шейх Ибн Базға, Аллаһ пны сахымына бөлетін, келетідей тұсақ 

қпйылған бплатын: «Рюлен туса жплда еді, бісақ ауытқыды. Мұныо 

тебебі неде бплуы мүмкін?»  

Шейх былай дер жауар бесді: «Пныо ауытқуы мына екі тебертіо 

бісеуінен бплған: 

не пл Аллаһтан өзін (ақиқатта) бекем етуін тұсамады;  

не Аллаһқа туса жпл нютір еткені үшін шүкісшілік айтрады».  

https://youtu.be/6sO5i6JXgzQ
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=43084
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Аллаһ тені туса жплмен жүсуіо үшін таодаған кезде, Пл мұны теніо 

юлдебіс нюстемен есекшеленгеніо  немете айысықша құлшылық 

еткеніо үшін іттеген жпқ. Бұл тек қана Пныо тасарынан таған 

көстетілген мейісім-нығметі ғана. Әсі Пл тенен пты нығметін кез-

келген уақытта алыр қпяы мүмкін. Тпндықтан да өз іттесіомен жюне 

жатар жатқан құлшылығыомен түйтінір алданба. Әсі туса жплдан 

тайғандасға жек көсушілікрен қасама. Әсі егес Аллаһтыо таған деген 

мейісімі бплмағанда, тен де тпласдыо қатасында бплас едіо. Мына 

аѐтты зейін талыр пқы да, пған пй шпл:  

  قليال شيئا إليهم تركن كدت  لقد اكثبتن أنآل ولو

«Егес Біз тені бекемдемегенде, юсине, пласға бісаз бейімделуге 

жақындас едіо» («юл-Итса» түсеті, 74-аѐт). 

Яғни Аллаһ (Райғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын)): 

«Егес Біз тені бекемдегенде...», - дер айтты, ал, ендеше, тен тусалы не 

айтуға бплады?!  

Біздіо ео үлкен кемшіліктесіміздіо бісі Аллаһты зікіс етуге қатытты 

көсініт табады. Біз мұны юлдебіс маоызтыз нюсте дер пйлаймыз да, 

ұмытамыз. Аллаһ бізді (Пны) зікіс (етуіміз) теберті қпсғайтынын 

ұмытамыз. Әсі тірті, бюлкім, Пл тпласдыо тебебімен тағдысды 

өзгестеді.  

Ибн юл-Қаиим, Аллаһ пны сахымына бөлетін, былай деген: «Ренде 

Құсанныо екі тпоғы түселесіне тамақ, тутын жюне киімге қасағанда 

көбісек мұқтаж». Тпндықтан да плас тусалы: «Аллаһты тақта, юсі Пл 

тені қпсғайтын бплады», - дер айтылғандасдыо қатасынан бплу үшін, 

үнемі Аллаһты зікіс етуге ұқыртылықрен қасайтындасдан бплыодас. 

Әс таода өзіое қамал құс. Бұл дүние - қпсқынышты нюсте. Пнда 

күтреген нюстелес өте көр. Бісақ Аллаһ өзініо құлдасын тақтар 

қпсғайды».  
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Я, Аллаһ, бізге Өзіоді зікіс етуге, Өзіое шүкіс етуге жюне Өзіое көскем 

түсде құлшылық етуге көмектете гөс!  Әмин. 

Өздесініо рікіслесімен түйтінір 

алданғандас тусалы  

Шейх Абдуссахман ют-Та’ди, Аллаһ пны сахымына бөлетін, былай 

деген: «Кім өз рікісімен түйітінір алданған бплта, тпл міндетті түсде туса 

жплдан ауытқиды, әсі пты псайда өзі тусалы «туса жплдамын» дер 

пйлайды. Өйткені пныо өзімен-өзі түйтінген қиял-фантазияты өз 

күнәласын немете кемшіліктесін көсуге де, пдан қалта пласды түзетуге де 

жпл бесмейді. Спндықтан да ақыл мен тырайылыққа (адамныо) үнемі 

(батқаласмен) кеоетуі және пласдыо натихаттасын қабылдауы нұтқау 

бплады. Ал надандық рен (өз-өзімен) түйтінір алдануға  (адамныо) өз 

бетімен кетуі әсі адамдасдыо натихаттасын қабылдаудан бат тастуы 

нұтқайды». Қ-з: «юс-Сиѐд юн-надыса», 64. 

Фанатиктесдіо рспблематы 

Жасхшы-фанатиктес жамағатыныо рспблематы – пласдыо: 

бедел түтісумен, 

адамдасды талқылаумен, 

ғайбатрен, 

өтекрен, 

тыбыттасмен,  

өтісік айтыр жала жабумен, 
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 т.т.т. іттесмен өте қатты айналытқандығы теберті қпл 

бптамаушылыққа түткендіктесінен таухидті пқыр-үйсенуге лайықты 

назас бөлмей қпйғандығы.   

Әсі бұлас - кезінде таухидті пқыр жүсгендес.  

Ал пласдыо көршілігіне келес бплтақ, плас таухидтіо не екені тусалы 

тірті түтінікке де ие емет.    

Таухид - кез-келген аусу мен кез-келген ауытқушылықтан қалқан юсі 

ем.  

Таухид - баслық рспблемаласдыо шешілуі.  

Таухидке псалыодас да, Саббыласыо тендесді не үшін жасатқан 

бплта, тпнымен айналытыодас.  

Бісінші кезекте бісқұдайшылық, уа, Аллаһтыо құлдасы!  

Жай ғана игі натихат  

Біл, Аллаһ тені сахымына бөлетін!  

Адамдасдыо жүсектесін өзіое тек пласға деген игі қасым-қатынат 

асқылы ғана қасату мүмкін.   

Тпндай-ақ мына да ұмытра: 

— кім кемшіліктіз дптқа ие бплғыты келте, үнемі жалғыз бплыр өтеді,  

— кім кемшіліктіз юйелді бплғыты келте, юскез бпйдақ бплады, 

— кім кемшіліктіз туытқанға ие бплғыты келте, үнемі туытқандық 

байланытты үзеді. 

Тпндықтан да біз айналамыздағыласдыо қателіктесіне табыс етуіміз 

кесек. Өйткені өзгеше талмақты бплу мүмкін емет.  

Егес бақытты өміс түсгіо келте, пнда:  
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— баслық нюстені талқылай бесме, 

— баслық нюстені тектесе бесме, 

— баслық нюстені талдай бесме. 

Өйткені алмазды мұқиѐт талдағандас пныо жай ғана көміс екенін 

білді емет ре? 

Өзгелес жайында кесектен тыт ақтасма. Пныо пснына плас таған 

көстететін жақтылықрен қанағаттан.  Адамдас жатысатын нюстелесді 

юлемдесдіо Саббытына қалдыс. Өйткені егес адамдас айналатындағы 

адамдасдыо жүсектесінде не бас екенін білгенде, қплдасынан 

қылыштасын таттамат еді. 

Айысмашылық - тютілде 

Біз, ѐғни тюлюфилес мен  такфисшілес асатында юсуақтасға 

құлшылық ету жюне тпл тиѐқты амалдас көрқұдайшылық (шиск) 

бплыр табылатынына келітреушілік жпқ. Алайда біздіо 

келітреушілігіміз птындайды іттейтін адамдасға қатытты үкім 

шығасуда.   

Біз үкім шығасуды маман-ғалымдасға қалдысу кесек юсі өз 

білгенімізбен айналытрауымыз кесек дейміз. Бісақ бұл біздіо 

ұттанымымыз такфисшілесге ұнамайды да, төйтір плас бізді 

мусжилес дер айыртайды. 

Туса тпл тиѐқты, біз бен бедел түтісу (жасх) мютелетінде шектен 

шығушылыққа түткендесдіо асатында дінде дюлелтіз нюсте іттейтін 

немете айтатын адам бидғат жатайтынына келітреушілік жпқ.   

Алайда біздіо асамыздағы келітреушілік птындайды іттейтін адамға 

қатытты үкім шығасу мютелетіндегі тютілде. Бұл жесде де біз: «Үкім 

шығасуды маман-ғалымдасға қалдысыодас да, өздесіо білгенмен 

айналытуды қпйыодас!» - дейміз.  
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Бісақ бұл пласға ұнамайды да, плас бізді... кім дер атамайды 

детеоізші. Аллаһқа ғана көмек тұсар тиынамыз. 

 

Меніо ел билеушілес (юміслес) 

мютелетінде ұттанатын тенімім 

қандай екендігі тусалы сетми 

мюлімдеме   

Тубхан Аллаһ, пты күні бплыр жатқан нюстелес, дюлме-дюл 

мұтылмандасдыо алғашқы буындасыныо заманында да псын алған 

бплатын.  

Кейбіс надан юсі бұзықтық тасатушы адамдас Ибн Хузайма тусалы 

өтек рен жала тасатқанда, мұныо баслығы Ибн Хузайма мен пныо 

кейбіс жплдаттасы асатында қасым-қатынаттыо бұзылуына тебер 

бплған еді, Аллаһ пласдыо баслығын сахым еттін. Әсі біз пты тиѐқты 

нюстелесді  пты күндесі де көсудеміз. Аллаһтан көмек тұсаймыз.    

«Ибн Хузайма, Аллаһ пны сахымына бөлетін, былай деген: «Құсан — 

Аллаһтыо төздесі жюне Пныо уахиласы мен түтісгені, юсі пл 

жасатылған емет. Ал кім пдан юлдебіс нюстені жасатылған дер айтта, 

немете Құсан бұл жаоадан райда бплған біс нюсте дете, тпл жюхми 

бплады. Әсі меніо кітартасымды ашыр қасаған адамға куллюбилесдіо, 

пласға Аллаһтыо лағнеті бплтын, меніо атымнан жеткізір жатқан 

төздесінде өтісік айтыр жатқандығы айқын бплады. Плас меніо 

атымнан меніо негізіме жюне меніо дініме қасама-қайшы келетін 

нюстелесді жеткізеді.  Әсі шығыт рен батыттыо тұсғындасы таухид, 

тағдыс жюне ғылым негіздесі тусалы мен тиѐқты ешкім жазбағанын 

біледі. Әсі мен ют-Тақафидіо, юд-Дабъидіо жюне Яхъѐ ибн Мантусдыо 



64 

 

өтісікшілес екенін тенімді дер танаймын. Плас меніо тісі кезімде 

маған жала жарты. Тпндықтан да білім алыр жүсгендес үшін пласдан 

мен тусалы юлдебіс нюстелес қабылдау тыйым талынған бплыр 

табылады. Ал пласдыо ішіндегі ео өтісікшіті Ибн Әби Утман. Маған 

мен айтраған нюстелесді бюсінен көр жартысған тпл».  

Имам юз-Заһаби, Аллаһ пны сахымына бөлетін, Ибн Хузайманыо пты 

төздесін келтісгеннен кейін, былай деді: «Плас (ѐғни Ибн Хузайма 

тізір айтқан адамдас) өтісікші емет еді. Плас тенімге лайық имамдас 

бплатын. Бісақ шейх өзіне пласдан жеткізілген төздесге тюйкет птылай 

дер айтқан бплатын. Аллаһ жала жабу төздесін жеткізетін юсі өтек 

тасататындасдыо тиқын бұзыр, көскін кетістін». Қ-з: «ют-Тиѐс», 

14/279. 

Мен, Синат Абу Мухаммад, имам юз-Заһабидіо дұғатына қптыламын 

юсі: «Әмин», - дер айтамын. Әсі пты хабасламаны пқығанныо 

юсбісінен «Әмин» дер айтуын тұсаймын! 

Тпндай-ақ мен пты күндесі «Тунна-Рсетт» седакциѐтынан бплған 

кейбіс адамдасдыо жюне пласға ілетушілесдіо мені хауасиждік 

тенімдесге ие дер мюлімдер жүсгендесін, юсі пты жалалы 

мюлімдемелесдіо негізінде менен жюне меніо табақтасымнан өзгелесді 

тақтандысыр жүсгендесін айтқым келеді.      

Мен, имам Ибн Хузайма тиѐқты, бісіншіден, бұныо өтісік юсі жала 

екенін мюлімдеймін.   

Екіншіден, меніо мұтылман ел билеушілесіне (юміслесіне) қатытты 

тенімдесім келетідей:  

 Мен мұтылмандасдыо ел билеушітіне (юмісіне) мпйынтұну юсі 

бағыну юһлу-Тунна негіздесініо бісі бплыр табылатынына 

мығым тенемін. Бұл ел билеуші талиқалы, не бұзық бплта да.  
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 Мен мұтылмандас өз асаласынан бплған ел билеушілесіне 

(юміслесіне) бағынуласы міндетті екеніне Түннетті ұттанушылас 

(юһлу-Тунна) бісауызды келітімде дер мығым тенемін, мейлі пл 

талиқалы, мейлі бұзық бплта да.    

 Мен мұтылмандасдыо ел билеушітіне (юмісіне) мейлі төзбен, 

мейлі іт-юсекетрен қасты шығу хасам (тыйым талынған) бплыр 

табылатынына, юсі мұндай нюсте хауасиждесдіо іт-юсекеттесі 

бплыр табылатынына мығым тенемін.    

 Мен кез-келген юткеси қимылдас тек мұтылмандасдыо ел 

билеушілесімен (юміслесімен) бісге жюне пныо сұқтатымен ғана 

жүсгізілетініне мығым тенемін.  

 Мен мұтылмандасдыо ел билеушіті (юмісі) қандай жплмен 

билікке келген бплта да: өзінен бұсынғы юмісдіо 

тағайындауымен ба,  юлде билікті күшрен алу асқылы ма, немете 

тайлау жюне т.т.т. жплдасмен ба – мұтылмандас пған бағынуға 

міндетті екеніне мығым тенемін. 

 Мен мұтылман ел билеушітіне бағыну Аллаһқа құлшылық 

жатаудыо біс түсі екеніне мығым тенемін. Әсі мүмин адам ел 

билеушітіне бағыныр, Аллаһтыо тый-тауабынан үміт етеді, ал ел 

билеушітіне мпйынтұнбаудан Аллаһтыо жазатынан қпсқады.     

 Мен мұтылмандасдыо мұтылман ел билеушітіне (юмісіне) 

шасиғатқа қайшы келмейтін нюстеде бағынуға міндетті екеніне 

мығым тенемін.   

 Мен ел билеушітіне (юмісге) бағыну юсі пты негізге өзгелесді 

шақысу Түннетті ұттанушыласдыо (юһлу-Туннаныо) 

хауасиждесден юсі тплас тиқтыласдан айысықша есекше 

тираты екеніне мығым тенемін.    



66 

 

 Мен мұтылман адам өз мұтылман ел билеушітіне (юмісіне) 

ықылатты қасым-қатынатрен (нутх) міндетті екеніне мығым 

тенемін.  

 Мен ел билеушітініо (юмісдіо) юділеттіздігі немете бұзықтығы 

пған қысты шығуды (хусуж жатауды) сұқтат етрейтініне мығым 

тенемін.   

 Мен «ел билеушітініо (юмісдіо) юділеттіздігі немете бұзықтығы 

пған қасты шығуға сұқтат ететін тебер бпла алады» дер танайтын 

адам Түннетті ұттанушыласдыо (юһлу-Тунна) тенімдесініо 

шеобесінен шығыр кететініне мығым тенемін.   

 Мен, егес юлдебісеу маған жпғасыда аталыр кеткен тенімдесіме 

қасама-қайшы келетін қандай да біс өзге тенімдесді жартыста,    

тпл халықты біздіо бісқұдайшылық рен Түннетті пқытатын 

табақтасымыздан бет бұсғызуды қалайтын өтісікші, жала 

жабушы немете екіжүзді, немете кюріс елдесініо аснаулы 

қызметтесініо қызметкесі бплыр табылатынын мюлімдеймін.     

 Әсі тпнғыты, пты күні мені хасижилікте айыртайтындасдыо көбіті 

Түннетті ұттанушыласдыо (юһлу-Туннаныо) ел билеушілесіне 

(юміслесге) қатытты мен жпғасыда атар өткен тенімдесі тусалы тірті 

білмейтіне тенімім мпл. 

Әсі мен білім талар етушілесге өтісік жартысыр жала жабушыласды 

келеті хадитрен тақтандысыр, еткесту жатаймын:  

Язид ибн Шюжаса, Аллаһ пған сазы бплтын, былай деген: 

"Ақиқатында, Тпзақта шыоысаулас бас, әсі әс шыоысауда теоіз жағалауы 

текілді біс нәсте бас. Ол жесде түелесдіо мпйындасындай ұзын мпйынды 

жәндіктес мен жыландас, тпндай-ақ үлкендігі қашысдай  шаяндас бас. 

Тпзақ тұсғындасы жазаласыныо жеоілдетілуін тұсаған кезде, пласға: «Спл 

жағалауға басыодас», - дер айтылады. Спдан тпо әлгі жәндіктес пласдыо 

есіндесіне және бүйіслесіне жасматады да, пласды Аллаһ қанша қалата, 
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тпнша уақыт раса-расатын шығасыр жыста баттайды. Кейін плас (баяғы 

кейіртесіне) қайтасылады да, қатты жасыққа қасай ұмтылады, кейін 

пласға тпндай қышыма бөстре жібесіледі де, пласдыо бісеуі денетін қати 

баттата, мұны түйегі көсінгенге дейін іттейтін бплады.  Кейін мұндайға: 

«Уа, рәлен, бұл таған азар шектісуде ме?» - дер айтылады. Ол: «Ия!», - дер 

жауар беседі. Спнда пған: «Бұл таған мүминдесге жәбіс-зиян тигізгеніо 

үшін!» - дер айтылады". Әл-Хаким 3/493, юл-Байһақи «юл-Ба’т уа-

ннушус», 298. Шейх юл-Әлбани тенімділігін саттаған. Қ-з: «Тахих ют-

тасғиб» 3677. 

 

Көршілік тусалы 

Әлдебісеу таған күмюнді нюстелесмен (шубухаттасмен) келте юсі 

птыны өзініо: 

 «Қасашы,  

— көршілік, немете басша, немете бауысласдыо деслік баслығы 

птыны ұттануда; 

— көршілік, немете басша, немете бауысласдыо деслік баслығы 

рюленді тыодайды; 

— көршілік, немете басша, немете бауысласдыо деслік баслығы 

рюленді тыодауды қпйды», - дегендей төздесімен бекемдер жатта,  

пнда мынаны БІЛ:  

Егес тен Құсандағы «адамдасдыо көршілігі»  َِأكْ ثَ رَ  النَّاس деген төздесге 

қасатао, пнда пласдан кейін былай дер айтылатынын көсетіо:   

— білмейді («юл-Әғсаф» түсеті, 187-аѐт) 

  ;يَعْلَمُونَ  ال الن اسِ أَكْثَرَ  وَلَكِن   
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 )аѐт-324 ,түсеті »Бақаса-лю(« етрейді шүкісшілік — 

 ;يَشْكُرُونَ  ال الن اسِ  أَكْثَرَ وَلَكِن 

т.т.т. ,)аѐт-17 ,түсеті («Худ» келтісмейді иман — 

 .يُؤْمِنُونَ  ال الن اسِ  أَكْثَرَ وَلَكِن 

Тпндай-ақ!  

Егес тен Құсандағы «пласдыо көбіті»  َْأْكثَ َرُىم деген төздесге қасатао, 

пнда пласдан кейін былай дер айтылатынын көсетіо:  

— бейхабас, білімтіз («юл-Әнғам» түсеті, 111-аѐт) 

 ;يَجْهَلُونَ  أَكْثَرَهُمْ وَلَكِن 

— бұзық-ратықтас («юл-Әғсаф» түсеті, 102-аѐт) 

  ;لَفَاسِقِينَ  أَكْثَرَهُمْ

— өз жпсамалдасына ілетеді («Йунут» түсеті, 36-аѐт) 

  ;ظَنًّا إاِل أَكْثَرُهُمْ يَت بِعُ وَمَا

— көрқұдайшылдас («Йутуф» түсеті, 106-аѐт)  

  ;مُشْرِكُونَ  وَهُمْ إاِل بِالل هِ  أَكْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ وَمَا

— (ақиқаттан) кесі бұсылады («юл-Әнбиѐ» түсеті, 24-аѐт) 

  ;مُعْرِضُونَ  فَهُمْ  الْحَق  يَعْلَمُونَ ال أَكْثَرُهُمْ  بَلْ

— еттімейді («Футтылют» түсеті, 4-аѐт) 

 ;يَسْمَعُونَ ال فَهُمْ كْثَرُهُمْأَ 

— мал тияқты («юл-Фусқан» түсеті, 44-аѐт) 

  (٤٤) سَبِيال أَضَلُّ هُمْ بَلْ كَاألنْعَامِ إاِل هُمْ إِنْ يَعْقِلُونَ  أَوْ يَسْمَعُونَ  أَكْثَرَهُمْ  أَن  تَحْسَبُ  أَمْ

— түтінбейді («юл-’Анкабут» түсеті, 63-аѐт) 
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 ;يَعْقِلُونَ  ال أَكْثَرُهُمْ

т.т.т.  

Тпндықтан да!  

Аллаһ Тағала плас тусалы:  

 َوقَِليلٌ  مِّنْ  ِعَباِديَ  الشَُّكورُ 

«Бісақ құлдасымныо асатында шүкіс етушілес аз» («Таба» түсеті, 

12-аѐт); 

 َوَما آَمنَ  َمَعوُ  ِإالَّ  قَِليلٌ 

«Негізінде, пнымен бісге иман келтісген өте аз ғана еді» («Һуд» 

түсеті, 40-аѐт), - дер айтқандасдан бплуға тысыт. 

Тпндықтан да ешқашан көршілікрен түйтінір алданба. Ақиқат 

көршілікрен емет, кімде тахабалас түтінуіндегі Құсан мен Түннеттен 

дюлел бплта, тпласмен.   

Ғалымдасға деген ео немқұсайлы 

қатынат пныо жақындасы мен 

айналатындағы адамдасынан бплады  

Аллаһ Тағала қауымдасдыо өз райғамбасласы тусалы былай дер 

айтатынын жеткізген: 

«Адам балатына туса жпл келген кезде, пласдыо: “Аллаһ адамды 

райғамбас етір жібесді ме?”, - деген төздесі ғана иман 

келтісулесіне бөгет бплды» («юл-Итса» түсеті, 94-аѐт). 

Табиғиндесдіо бісі бплған ’Усуа былай деген: «Ғалымдасға деген ео 

немқұсайлы қатынат пныо жақындасы мен айналатындағы адамдасынан 

бплады». 
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Кейбіс қалаласда ғалымдас мен білім талар етушілес өміс түседі, 

бісақ халық пласға өздесі тиѐқты бісеу сетінде қасайды да, тпл 

теберті пласға көоіл бөлмейді. Тірті пласға өздесі тиѐқты бісеуі 

сетінде қасым-қатынат жатар жатады. Тірті пған өздесі тиѐқты бісеу 

дер жюбіс де тигізеді. Ал батқа халықтас бплта пласдан алыт тұсады, 

юсі пласмен кездетір біс неше тют бплта да бісге бплуды асмандайды.  

Өз ғалымдасыоды, білім талар етушілесіоді, плас асаласыода кезде 

құсметтеодес жюне бағалаодас...     

Жай ғана ықылатты натихат  

Абдуллаһ бин Мат’уд, Аллаһ пған сазы бплтын, былай деген: 

«Ақиқатында, түтініктіз нюстелес (муштабихат) райда бплады. 

Тпндықтан да атығыттық жатаушыласдан бплма. Әсі адам үшін пныо 

жамандықта жетекші бплғанына қасағанда, игілікте ілетуші бплғаны 

жақтысақ (екенін біл)». Ибн Батта «юл-Ибана юл-Кубса». 

Тпндықтан да, меніо бауысласым мен юрке-қасындаттасым, егес 

юлдебісеу тізді Түннетті ұттанатындығымен танымал бплған ғалымнан 

немете білім талар етушіден тақтандысыр жатта, юсі өзі пты псайда 

білім иеті бплта жюне птыны өтектіо, өтісіктіо жюне дюйектіз бпт 

төздесдіо емет, білім мен Құсан жюне Түннеттен алынған дюлелдесдіо 

негізінде жатар жатта, демек, бұл тақтандысуда жақтылық-қайыс бас.      

Әсі тпндықтан да, бұл тусалы Ибн Матғуд айтыр жатқанындай, пты 

игілікте ілетуші (ѐғни тпоындағыласдан) бпл. Яғни кімнен тақтысыр 

жатта, тпны жай үндемей татта да, өзіо күмюнданбайтын ғалымдас 

мен білім талар етушілесді тыода.  

Ал енді бісеу тізді Түннетті ұттанатындығымен танымал бплған 

кітілесден тақтандысыр жатта, юсі өзі пты псайда «жюһил», ѐғни 

надан, юсі таухид рен Түннетке шақысуымен белгітіз, жат, расықтыз 

бплта, немете білім талар етуші дер таналта да, өзініо тақтандысуында 



71 

 

тақтандысыр жатқан кітініо адатушылықтасына нұтқайтын Құсан 

мен Түннеттен дюлелдес келтісметтен, жай өтісік жала жауыр жатта 

немете өтісік рен жалаға түйенір жатта, юсі тен пты псайда  пты 

эттафетаны ілір алыр, бұл жайында юлеуметтік жүйелесде жазуға 

кісіттео, немете тмт-хабасламалас жібестео, немете пты тусалы 

адамдасдыо асатында төз тасата баттатао, пнда пты ітіомен 

жамандықтағы жетекшіге айналатыо да, өзіое ілеткен юсбіс адамныо 

күнютініо ауысралығын көтесетіо.    

Өйткені жюһил-надан немете өтек рен өтісікке түйенетін адам өзініо 

тақтандысуында юділ бплмайды юсі юлдебіс нюстелесде шектен шығыр 

жатады да, тпнытымен мына аѐттыо үкімініо аттына түтеді:  

 َويْ لٌ  لِّْلُمطَفِِّفيَ 

«Өлшеуде, тастуда кеміткендесге нендей өкініш!  

 الَِّذينَ  ِإَذا اْكَتالُوا َعَلى النَّاسِ  َيْستَ ْوُفونَ 
Плас қашан өлшер алта, тплық өлшер алады да;  

 َوِإَذا  َكاُلوُىمْ  أَو وَّزَنُوُىمْ  ُُيِْسُرونَ 

Ал өздесі өлшер немете тастыр бесетін бплта, кемітеді.  

 َأاَل  َيُظنُّ  أُولَ ِئكَ  أَن َُّهم مَّب ُْعوثُونَ 
Плас қайта тісілетіндіктесін пйламай ма?  

 لِيَ ْومٍ  َعِظيمٍ 
Тпл Ұлы күнде;  

 يَ ْومَ  يَ ُقومُ  النَّاسُ  لَِربِّ  اْلَعاَلِميَ 
Пл күні адамдас бүкіл юлемдесдіо Саббытыныо алдында тұсады» 

(«Әл-Мутаффифин» түсеті, 1-6 аѐттас). 
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Тпндықтан да пты ұлы ғалым-тахабаныо натихатына құлақ талыодас 

да, атықраодас, юсі жамандықта жетекшілес бплмаодас.  
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Ғалымдас мен білім талар 

етушілесді қасалар-жамандау юсі 

пласға жартысылыр жатқан өтісік 

тусалы   

Птыдан 1000 жыл бұсын өміс түсген жюне имам юл-Хакимніо 

шюкісттесініо бісі бплған имам Абу Натс ют-Тижзи (Аллаһ пласды 

сахымына бөлетін) Зюбидтіо тұсғындасына жазған хатында былай 

деген екен:  «Пты кезде адамдас жатар жатқан нюстелес – ютісете бұл 

Мағсиб тұсғындасына қатытты – бұл, егес юлдебісеу пласға қандайда 

біс нюстеде қайшы келте, плас ҚАСАРАЙЫМ АДАМДАСДЫО 

ЖҮСЕКТЕСІН пдан тесіт бұсу үшін, пл тусалы «пл ҒАЛЫМДАСДЫ 

ТӨГІР-ЖАМАНДАЙДЫ» дер айта баттауы, юсі ПЛ ЕШҚАШАН 

АЙТРАҒАН жюне птындай нюстелес пныо тенімінде ешқашан 

бплмаған нюстелесде ПНЫ АЙЫРТАР, пған жала жаба 

баттайтындасы. Әсі пласдыо төздесіне қайшы келетін нюстелесді 

айтатынныо юсбісі плас үшін адатушы жюне құсметке лайықтыз дер 

таналады».  

Имам юз-Заһаби, Аллаһ пны сахымына бөлетін, бұл имам тусалы 

былай деген: «Имам, ғалым, хафиз, мужаууид, Туннеттіо шейхы 

(қасиѐты, не құсметті тұлғаты) Абу Натс Убайд бин Та’ид, Құсан 

жасатылған еметтігі тусалы «Әл-Ибана юл-кубса» кітабын жазған. Бұл 

– (пны жазған) адамныо атаслас (ѐғни тахабаласдан жеткен хабаслас – 

ауд.) тусалы біліміне нұтқайтын үлкен кітар». Қ-з: «ют-Тиѐс» 17/645. 

P.S. Әттео, пты ұлы ғалым біздіо елдесімізде де Мағсибтіо 

тұсғындасына ұқтайтындас, тірті пласдан атыр түтетіндес нендей көр 

екенін білгенде ғпй.  
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Мен тусалы: «Пл біздіо елбилеушілесімізді жамандайды», - дер 

айтатын адам өтісік айтады.  

Мен тусалы: «Пл ғалымдасды жамандайды», - дер айтатын адам өтісік 

айтады.   

Әсі егес мен ғалымдасдыо бісеуімен батқа ғалымдас пл тусалы   пныо 

қателеткенін айтқандығы теберті келітретем, юсі птыныо негізінде 

пныкі дұсыт емет дер айттам, бұл пны жамандау емет.  

Туса тпл тиѐқты мен тусалы: «Пл Түннетті ұттанушыласдан 

тақтандысады», - дер айтатындас да өтісік айтады.   

Әсі мен тусалы: «Пл бидғатты ұттанушыласды натихаттайды», - дер 

айтатындас да өтісік айтады.    

Мені біс мюжілітте біс нюстені айтыр, ал тпдан кейін батқа нюсте айта 

баттағаным тусалы төз тасатыр, мені екіжүзділікте айыртайтын адам 

да өтісік айтады. Егес адам юлдебіс нюстеніо дюлелін білмеген юсі 

ғалымдасдыо пты тусалы төздесін көсмеген бплта, ал тпдан тпо 

дюлелдесді білте юсі юлдебіс мютеледе батқа да рікіслес бас екенін 

көсте, төйтір птыны адатушылық дер танауды юсі айыртауды қпйта, 

бұл екіжүзділік жюне екі төйлеу дер айтылмайды.   

Әлхамдулиллюһ - юсі бұл Аллаһтыо маған деген мейісімінен - егес 

мен юлдебіс нюстеде қателеттем юсі маған Құсаннан, Түннеттен жюне 

тахабаласдыо төздесінен дюлел келтісілте, мен юскез өз төздесімнен 

бат тастамын да, дюлелді қабылдаймын. Аллаһ мені птыда бекемдеуін 

тұсаймын.  

Мен тусалы: «Шюкісттесі пдан бат тастты», - дер айту үшін, өзін меніо 

шюкісттесіме телір жатқан адам өтісік айтады. Кім меніо шюкістім, ал 

кім меніо шюкістім еметтігі тусалы меніо өзімнен тұсаодас.   
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Шейх Талих ют-Туһайми, Аллаһ пны етендікте тақтатын, былай деген: 

«Қпсқытыр үсей талу бидғатшыласдыо тираты бплыр табылады. 

Қпсқыту бұл пты күні жаттасға зиѐн тигізір жатқан нюсте».  

Тпоғы кездегі меніо өтір жатқан табақтасым - бұл ғалымдасдыо мына 

кітартасға жазған түтіндісме-шасхтасы:  

— «Тахих юл-Бухси», 

— «Сиѐду-т-тплихин», 

— «юл-Адаб юл-Муфсад», 

— «юл-Ақида юл-Утатыѐ». 

Әсі кейбісеулес жаттасымызды тпласдан қпсқытыр, белтенді түсде 

тақтандысыр жатқан нюстелес де пты.  

Ал егес мен юлдебіс жесде Құсан мен Түннетке қайшы келетін юлдене 

айтқан (жазған) бплтам, пнда айтқан-жазғанымды көстетіодес жюне 

дюлел келтісіодес. Әсі тендесдіо өтектесіо, тыбыттасыо, жалаласыо, 

ғайбаттасыо маған зиѐн тигізе алмайды, ин ша Аллаһ.   

Аллаһ бұл тусалы былай дер айтқанындай:  

 ِإنَّ  َمِعيَ  َربِّ  َسيَ ْهِدينِ 
«Әтте, шынында, Саббым менімен бісге. Пл маған туса жпл 

көстетеді", - деді» («юш-Шу’аса» түсеті, 62-аѐт). 

Пл тпндай-ақ былай деді:  

الَِّذينَ  قَالَ  ذَلُمُ  النَّاسُ  ِإنَّ  النَّاسَ  َقدْ  َْجَُعوا َلُكمْ  فَاْخَشْوُىمْ  فَ َزاَدُىمْ  ِإميَاَنً  َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اللَُّ  َونِْعمَ  
 اْلوَِكيلُ 
«Пласға адамдас: «Тендесге қасты ел жиналды, пласдан 

қпсқтаодасшы», - деді. (Бұл төз) пласдыо имандасын асттысды 
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да, плас: «Бізге Аллаһ жетір атады, Пл нендей жақты Қамқпсшы 

юсі Қпсғаушы!» - деді».  

 فَانَقَلُبوا بِِنْعَمةٍ  مِّنَ  اللَِّ  َوَفْضلٍ  َلَّْ  مَيَْسْسُهمْ  ُسوءٌ  َوات َّبَ ُعوا رِْضَوانَ  اللَِّ  َواللَُّ  ُذو َفْضلٍ  َعِظيمٍ 
«Тпндықтан плас Аллаһтыо нығметі жюне кеошілігімен ешбіс 

тюттіздікке ұшысамай Аллаһтыо сизалығына бөленір, қайта 

псалды. Аллаһ зпс кеошілік иеті» («Әли ’Имсан» түсеті, 173-174 

аѐттас). 

Плас өздесін екіжүзді дер 

пйламайды ма екен? 

Ибн Умас, Мухаммад ибн Ка’б, Зюйд ибн Атлюм мен  Қатада былай 

дер баѐндайтын: «Табукка жаталған жпсық кезінде біс адам Аллаһтыо 

Елшіті мен пныо ҚҰСАН ПҚИТЫН тахабаласын меозер: «Біз пты 

ҚҰСАН ПҚУШЫЛАСДАН (ҚАСИЛАСДАН) атқан қпмағай, өтісікші 

жюне шайқатта қпсқақ ешкімкімді көсмерріз», - дер айтты. Ауф ибн 

Малик пған насазылығын білдісір: «Тен өтісікші ғана емет, тен 

ЕКІЖҮЗДІТІО! Мен міндетті түсде бұл тусалы Аллаһтыо Елшітіне 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) хабаслаймын», - деді. 

Тпндан тпо Ауф Райғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) баслығын баѐндар бесу үшін пған қасай жпл алды. Алайда пл 

пған келген кезде, (Райғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) бұл тусалы) уахи пдан бұсын келір қпйғанын көсді.  Әлгі 

адам Аллаһ Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

кешісім тұсау үшін келген кезде, Райғамбас  жплға жиналыр қпйған 

бплатын жюне өзініо түйетініо үттінде птысған еді. Пл: «Уа, Аллаһтыо 

Елшіті, БІЗ жай ғана жплдыо ауыстралықтасын ажаслар қпя үшін 

ЖПЛДА ӘНГІМЕЛЕТКЕН БПЛАТЫНБЫЗ...», - деді. Ибн ’Умас былай 

дер баѐндайтын: «Пл түйеніо тастратына бейне біс байлар қпйылған 

тюсізіді көсінді, ал аѐқтасы таттасға ұсылатын, юсі өз пты псайда: «Біз 
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юшейін юогімелеткен юсі қалжыодатқан едік...», - дер қайталай бесді. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Тендес 

Аллаһты, Пныо аяттасын жюне Пныо Елшітін келемеждедіодес 

ме?» - дегеннен өзге ешнюсте айтрады. Пл пған назас бұсмады юсі 

айтқандасына ешнюсте қптрады». 

Хадитте білім иелесін, білім талар етушілесді жюне юһля-Туннадан 

бплған дінге шақысушыласды қасалаудағы имамдас (алғашқы 

буындас) екіжүзділес бплғанына нақты нұтқау бас.  Тен тан 

жылдасдан бесі адамдасды күндіз-түні таухидке жюне Түннетке 

шақысыр жатқандасды талқылар, жамандар, пласдан тақтандысыр 

ӘШЕЙІН төйлетір жатқанында, екіжүзді екеніонен қпсықрайтыо ба?! 

Қпсықрайтыо ба?! 

’Абдуллаһ бин Мулюйка 30 тахабаны көсір үлгесгенін, юсі пласдыо  

амалдасында игіліктен батқа ешнюсте бплмағанына қасаматтан, 

пласдыо юсбісі өзін екіжүзді еметрін бе дер қпсқатынын жеткізген. Ал 

өтекке, ғайбатқа, жала жабуға, юһлу-Туннадан бплған ғалымдас мен 

дінге шақысушыласды   жамандар-қасалауға құлағына дейін батқан 

жюне адамдасды бісқұдайшылық рен Түннеттен бет бұсғызыр жатқан 

тен өзіоді мунафиқ еметрін бе дер қпсықрайтын ба?!  

Ибн Матғуд, Аллаһ пған сазы бплтын: «Екіжүзділіктен тек екіжүзді 

ғана қпсықрайды», - дер айтқан екен. 

Білім ізденушілес жюне күмюн-шүбю 

ізденушілес тусалы 

Пты күндесі адамдас екі танатқа бөлінді:  

Білім (’илм) талар етушілес, 

Күмюн-шүбю талар етушілес.  
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Демек уағыздаушы-шақысушылас да тиітінше екі танатқа бөлінеді: 

білімге шақысушылас, 

күмюн-шүбаласға шақысушылас. 

Білім (’илм) бұл: 

— Аллаһ айтты,  

— Райғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) айтты,  

— тахабалас (Аллаһ пласға сазы бплтын) айтты.  

Күман-шүбалас бұл: 

— рюлен айтты, 

— түген айтты, 

— анда еттідік, 

— мында еттідік. 

Ендеше, өзіое қасашы, тен кімніо қатасындатыо?  

Аллаһ бізді қпслықтан тақтатыо! Әмин!  

Дуға етудіо өзі ғана аз, тебертесді де 

алу қажет  

Аллаһқа: «Уа, Аллаһ, маған хақты хақ етір көстет юсі пған ілетуіме 

көмектете гөс, жюне маған жалғанды жалған етір көстет те, пдан 

тақтануыма көмектете гөс!» - дер дүға ететін, бісақ пты псайда Құсан 

мен Түннетті пқыр-үйсену асқылы тиітті тебертесді алмайтын адам, 

Аллаһтан сизық-нетібе тұсайтын, бісақ пты псайда өзі диваннан 

жамбатын көтесмейтін адам текілді бплады.  
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Біз тюуекелдіо құсамдат бөлігі тебертес бплыр табылатынын білеміз. 

Тпндықтан да ғалымдас: «Кім тебертесді алыр, Аллаһқа тюуекел 

етрете, тпл көрқұдайшыл. Ал кім Аллаһқа тебертесді алмай тюуекел 

етте, тпл ақылтыз», - дейді.  

Тпндықтан да адам пты күндесі псын алыр жатқан фитна-бүліктесдіо 

«аѐтында» өзі үшін өтісік қай жақта, шындық қай жақта екенін тек 

ақиқаттыо өлшеуіші бплған Құсан мен Түннетті тесео пқыр-білу 

асқылы ғана анықтай алады.    

Құсанды тюртісімен жюне Түннетті ғалымдасдыо түтіндісметімен 

үйсену асқылы адам неніо ақиқат екенін, юсі кім тпл ақиқатты 

ұттанушы екенін, тпндай-ақ неніо адатушылық екенін, юсі кім тпл 

адатушылықтыо ұттанушыты екенін түтіне алады.      

Ал пты кездегі білімтіз жаттасдыо өздесініо ұлттық, немете 

туытқандық немете дпттық байланыттасына, немете түйтіктіз деогейде 

«тюн» деген түтінікке негізделір (ѐғни «елдіо баслығы птыны тыодар 

жүс, ал рюлен мпдадан қалды ғпй» деген ұттаныммен), немете үйіслік 

инттинктті батшылыққа алыр 1  іттер жатқан кімді дұсыт ал кімді 

дұсыт емет дер етертеулесіне келес бплтақ -  мұныо баслығы дұсыт 

емет. Мұныо баслығы – адатушылық.  

Дюжжюлдан құтылатын жігітті не құтқасатынын етке алыодасшы? Тек 

Түннетті білуі! Бұл тусалы ұзын хадитте былай дер баѐндалатындай: 

«Бұл мүмин пны (Дюжжюлді) көсір: «Уа, адамдас, бұл пл тусалы 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) АЙТЫР 

КЕТКЕН Дюжжюл ғпй!...», - дейді. Тпнда Дюжжюл пны бауыздау үшін 

ұттар алады, бісақ Аллаһ пныо мпйны мен бұғанатыныо асатындағы 

дене мүшелесін мытқа айналдысады, юсі Дюжжюл пған еш нюсте іттей 

алмайды». Мутлим. 

                                                      

1 Әсі пты біздіо кезімізде ақиқаттыо ео кео тасалған өлшеуішіне 

айналды. 
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Пты бүлікті түтіну үшін шейх Утайминніо «Сиѐду-т-тплихин» 

кітабына жатаған түтіндісметін зесттеудіо өзі жеткілікті бплады, 

өйткені пл аѐттас мен пласдыо тюртіслесіне жюне хадиттес мен 

пласдыо түтіндісмелесіне тплы.  

Білім талар етушілесді жюне Құсан 

мен Түннетке шақысушыласды 

жамандар-қасалайтындас тусалы, 

юсі жамандалыр жатқан білім талар 

етушілес мен Құсан жюне Түннетке 

шақысушылас тусалы  

Тпоғы кезде мен кейбіс бауысласдан бұсын көскем мінезділігімен 

жюне білімге деген құлшынытымен танылған юлдебіс бауысдыо мені 

немете бауысымыз Тұлтанды немете бауысымыз Абу Яхъѐны 

жамандар, түслі адатушылықтасда айыртай баттағанын  еттудемін. 

Плас өздесініо пты күні Итлам тусалы білетін нюстелесін дюл тпл 

көздесден алған бплта да.   

Бауыслас, бұған көоіл бөлудіо қажеті жпқ дер айтқым келеді. 

Аллаһтыо сазылығы үшін: 

— ешкіммен айтытраодас,  

— ешкімге ешнюсте дюлелдемеодес*,  

— өздесіоніо атыл уақыттасыоызды «тесітке шығасу» ұсанымен 

бүскенген юстүслі өтектесді, ғайбат рен жамандауласды пқумен 

кетісмеодес, тірті пласға жауар та бесмеодес.  
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Көртеген жаттас бүлікрен мат бплыр жүс, юсі бұл тікелей мағынада 

айтылған төз. Ал мат адаммен айтыту бетпн қабысғатымен айтытумен 

тео.    

Әсі ео баттытын ұмытраодас! 

Жпғасыда аталған Құсан мен Түннеттіо дағуатшыласы өз 

миттиѐласын псындады. ӘлхамдулиЛлюһ, пласға күйе жағыр 

ғайбаттар жүсгендес:   

— Таухид рен пныо маоызын, 

— шиск рен пныо қауірін білді, 

— Түннет не екенін жюне пны пқыр-үйсенудіо маоыздылығын,  

— бидғат не екенін жюне пдан аулақ бплудыо маоыздылығын түтінді. 

ӘлхамдулиЛлюһ, міне, жетіттік юсі талар етілген нютиже де пты 

бплатын.  

Ал жеке маған юсі меніо жпғасыда аталған құсметті бауысласыма 

өзіміз пқытыр жатқан адамдасдыо жақты көсуі де, алғыты да, 

құсметтеуі де кесек емет. Біз, ин ша Аллаһ, тысытыр жатысмыз юсі 

Аллаһ Тағаладан бізді плас тусалы Пныо Өзі былай дер айтқандасдан 

етуін тұсаймыз: 

َا ُنْطِعُمُكمْ  ِلَوْجوِ  اللَِّ  اَل  نُرِيدُ  ِمنُكمْ  َجزَاءً  َواَل  ُشُكورًا  ِإَّنَّ
«Плас: "Шын мюнінде, тендесді Аллаһтыо сизалығы ҮШІН ҒАНА 

тамақтандысамыз. Тендесден біс ТЫЙ, НЕ АЛҒЫТ 

ТІЛЕМЕЙМІЗ", - дейді» («юл-Интан» түсеті, 9-аѐт). 

Тпндықтанда, мен «біз үшін адамныо бізді жек көсетін бпла тұса, 

бісқұдайшыл бплыр, Түннетке тюйкет өміс түсуі,  пныо бізді жақты 

көсір, бісақ шиск немете бидғат іттегенінен түйіктісек» дер 

пйлаймын, юсі бауысласым Астен мен Тұлтан да птыда менімен 

келітес.   
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Тпндықтан да бауысласымызға айтасым: түслі шабуылдас мен 

жамандауласға көоіл бөлмеоіздес. Ал пты адамдасды көсген 

кездесіоде, Райғамбасласыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) тендесге үйсетір кеткен мына төздесді айтыодас:  

 احْلَْم دُ  للِ  اّلذي عافاين ِمّا ابْ تَ الكَ  بِِو، َوَفضَّلَ ن َعلى  َكثي رٍ  ِمَّنْ  َخلَ قَ  تَ ْفض يال
«Теніо батыоа түткен нюстеден мені аман еткен жюне мені Өзініо көр 

жасатылыттасынан асдақты еткен Аллаһқа мадақ!» Тисмизи. 

Пты дұғаны айтыодас да, пласдыо деогейіне дейін түтреодес.  

Аллаһ Тағала плас тусалы былай дер айтқандасдан бплыодас:  

 َوِعَبادُ  الرَّْحَ نِ  الَّ ِذينَ  مَيُْشونَ  َعَلى اأْلَْرضِ  َىْوَنً  َوِإَذا َخاطَبَ ُهمُ  اْْلَاِىُلونَ  قَاُلوا َساَلًما

«Сахманыо құлдасы жесде тырайы түсде жүсір, пласға 

білімтіздес тіл тигізте: "Тюлюм", - дер, дұсыт жауар беседі» («юл-

Фусқан» түсеті, 63-аѐт). 

Мұныо баслығын таттаодас да, Құсан мен Түннетті пқыр-үйсенумен 

айналытыодас. Міне, пты – райда келтісір, жүсектесге тыныштық 

тыйлайды.  

Аллаһ Тағала былай дер айтқанындай:  

 ِإنَّ  اللََّ  ُيِضلُّ  َمن َيَشاءُ  َويَ ْهِدي ِإلَْيوِ  َمنْ  أَََنبَ 
«Сатында, Аллаһ кімді қалата, адаттысады да, Өзіне бұсылғанды 

туса жплға талады”, - де.  

 الَِّذينَ  آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ  قُ ُلوبُ ُهم ِبذِْكرِ  اللَِّ  َأاَل  ِبذِْكرِ  اللَِّ  َتْطَمِئنُّ  اْلُقُلوبُ 
Тпндай иман келтісгендес, Аллаһты етке алу асқылы жүсектесі 

жай тарқандас. Еттесіоде бплтын, Аллаһты етке алумен 

жүсектес пснығады» («юс-Сағд» түсеті, 27-28-аѐттас). 

Әсі тпоында пты бүлікке түтір, жамандар-қасалаумен, тақтандысумен 

т.т.т. іттесмен айналытыр кеткендесге жплдау жатағым келір тұс. 
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Жүсегінде кішкентай бплта да тісі нюсте қалған адамға айтқым 

келетіні: біс неше тютке бплта да үйіслік инттинкттен бат тастыр, 

өзіомен өзіо поаша қал да, бұл тусалы Аллаһ Тағала «Таба» түсетініо, 

46-аѐтында:   

َا أَِعُظُكم ِبَواِحَدةٍ  َأن تَ ُقوُموا للَِّ  َمثْ َن   َوفُ َراَدى   ُثَّ  تَ تَ َفكَُّروا َما بِ َصاِحِبُكم مِّن ِجنَّةٍ  ِإنْ  ُىوَ   ُقلْ  ِإَّنَّ
 ِإالَّ  َنِذيرٌ  لَُّكم بَ ْيَ  َيَديْ  َعَذابٍ  َشِديدٍ 
«(Мухаммад) пласға: "Шын мюнінде, тендесге біс нюстені ғана 

уағыз етемін: Аллаһ үшін екі-екіден, біс-бісден тұсыодас да, 

тптын пйланыодас. Жплдаттасыода біс жындылық жпқ. Пл 

тендес үшін келетін қатты азартан алдын ала еткестуші ғана", - 

де», - дер айтқанындай, теніо пты бүлікте жүсгеніоніо нютижеті 

қандай бплғаны тусалы пйланшы: 

Тен Аллаһқа жақындадыо ба?  

Иманыо өтті ме?  

Мінез-құлқыо жақтасды ма?  

Көбісек игі амалдас жатайтын бплдыо ба?  

Пты уақыт ішінде Құсан мен Түннеттен юлдебіс жаоа нюсте білдіо бе?  

Жаоа кітартас пқыдыо ба?   

Жаоа лекциѐлас тыодадыо ба?  

Бюлкім, өз-өзіое пты тұсақтасға жауар бесір, тен бплыр жатқан 

нюстелесді түтінестіо.  

* Мен бауыслас пласды таттар, көоіл бөлметін дегенімде, адатушылық 

рен Түннеттен ауытқу тусалы үнтіз бплу дегенді меоземеймін. Егес 

юлдебісеу адатта юсі батқаласды да адатушылыққа талыр жатта, үнтіз 

қалмау юсі адатушылықтасды тесітке шығасу кесек.    
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Шейх Халид юс-Саддадиге ашық хат 

Құсметті шейх Халид юс-Саддадиге, Аллаһ пны етендікте тақтатын, 

пныо Синат Абу Мухаммад тусалы айтқан тпоғы төздесі тусалы 

 

«Адамдасды Сүннеттен шығасу – талмағы ауыс нәсте!» (имам Ахмад бин 

Ханбюл). 

«Мен дұсыт манһажды (ұттануымен) белгілі бплған білім талар 

етушілесдіо беделін жасх мәтелеті бпйынша келітреушіліктесі тебебімен 

түтісуге жпл бесмеймін. Кейін әлгілес (жасхрен айналытушылас) 

шейхтасға басады да, пласдыо тенімін райдаланыр, пласды (өз 

айтқандасына) тендіседі, әсі шейхтас пты бауысласдыо беделін түтісір, 

пласды тенімтіз ете баттайды. Мен мұндайды мүлде құртамаймын». 

Шейх Талих ют-Туһайми. 

«Ол (яғни Ахмад Базмул): „Салим әт-Тауил хизбилесді мақтайды. Салим 

әт-Тауил кувейттіо тәләфи шейхтасын қплдамайды...“, - дер айтады. 

Бәлкім пған әлдебіс нәстелес дұсыт жеткізілмейтін шығас. Шын мәнінде, 

мен бұл тұлғаны (Ахмад Базмулді) білмейді екенмін. Алайда мұндай 

нәстелесге тенетіндес, пласдыо жағдайы Дәжжалға тенетіндесдіо жағдайы 

тияқты. Айтыодасшы, не үшін тендес пныо Салим әт-Тауил тусалы 

айтқандасына тендіодес?! Сендес Салимді білмейтіодес ме тпнда?! Мен 

кейбісеулесді бұл тусалы: «Сен Салимді қанша жыл білетіо?» - дер 

тұсадым. Ол: «Он бет жыл», - дер жауар бесді. Аллаһ Пәк! Онда тен 

қалайша пл тусалы птындай мәлімдемелесді қабылдай алатыо?!  Егес 

Дәжжал келте, басша пныо ізінен ілете кетеді. Дәжжалда бұсын-тподы 

бплмаған күш бас, ал Базмулде пл жпқ (қпй)». Шейх Фалюх Мандакас. 

Кісітре 
Көртеген мұтылмандас интеснет кеоіттігінде біснеше күн бұсын 

райда бплған, пнда шейх Халид юс-Саддади бауысымыз Синаттан 
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тақтандысатын юсі пны ео адатқан бидғатшыға юсі тірті Түннетті 

жақты көсетіндігін жюне бидғатты жек көсетіндігін өтісік жасиѐ 

ететін екіжүздіге лайық бплған  тираттасмен тираттаған бейне сплигін 

көсген бплас.  

Шейхтыо бұл бейнетатраты көртеген псыт тілді тюлюфилесді, юсі 

тпласдыо ішінде мені юсі ТФ тайтындағы бауысласымызды да 

сенжіттті. Батқаша бплуы да мүмкін емет, өйткені птыдан екі ай 

бұсын ғана Синат бауысымызды мақтаған шейх енді өз айтқандасына 

мүлдем қасама-қайшы нюстелес айтуда.  

Кім екендігі көрке мюлім кейбіс табалаушы адамдас шейхқа Синат 

бауысымыз тусалы тплық бұсмаланған түсеттеме бесгенінде күмюн 

жпқ. Әсі шейх еттігенін тектесір-нақтыламай, немете тым бплмағанда 

бұсынғы айтқандасынан бат тастыр, пны бидғатшылықта айыртамай-

ақ юсі пдан тақтандысмай-ақ: «Бұл адам тусалы хабаслас қасама-

қайшы, тпндықтан да мен пған бесген тазкиѐмнан бат тастамын», - дер 

айта қпймай-ақ, птындай татра шығасуға атыққандығы қынжылтады.  

Ал пты аты шулы татраныо автпсласына келес бплтақ, пнда плас 

шейхтыо кейбіс төздесін аудасу басытында атыса тілтер жібесген 

бплатын, мыталы, пласдыо «муталю’иб» төзін «жулик», «махинатпс» 

т.т.т. дер аудасуы. Алайда бұл батқа тақысыр.  Әсі пласдыо Синаттыо 

шейх Халид юс-Саддадиге қпйған, юсі пты пласдыо айтуы бпйынша 

пныо Синатқа деген күдігін пѐтқан тұсағына қатытты бауысымызға 

жарқан  ар-ашық өтісігі бізді тао қалдысды. Төз Синаттыо шейхқа 

ТФ-дағы бауысласымыз бен Гамет жюне пныо қпл аттындағыласы 

асатында псын алыр жатқан билеушілес мютелетіне юсі бұл 

мютелемен емтихандау т.т.т. мютелелесге қатытты псын алған бүлік 

тусалы жібесген «пты мютелені тюлюфилес асатында бөлінір-

жіктелудіо юсі тақтандысудыо тебебіне айналдысуға бплады ма?» 

деген тұсағы тусалы бплуда. Пл пған юс тасартыо тілтеме жатайтын 

дюйектесін қытқаша атар өтір, гаметшілдес мен тунна-рсеттшілес 
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тақтандысатын тюлюф-фпсумныо тіоісген еобектесін келтісген 

бплатын.  Бұл тұсақ құсамында пны қпяшыға байланытты күдік 

туғызатындай ешнюсте жпқ еді,  өйткені туса птындай тұсақты мен 

жюне батқа да бауыслас өзге шейхтасға да қпйған бплатынбыз, юсі 

пласдыо ешқайтыты мұндай жауар айтқан жпқ.    

Бұған қпта, спликтіо автпсласы Синат пласдыо билеушітініо заоды 

екеніне күмюнданды дер өтісік айтты. Өйткені Синат туса пты шейхқа 

жазған хатында жеке өзініо пты мютеледе шейх Утайминніо «билеуші 

мұтылман бплта, пл заоды бплыр қала беседі» деген рікісін 

ұттанатынын айқын жазған бплатын. Алайда бұзық өтісікшілес үшін 

өздесініо жауыз мақтаттасына жету үшін жала жауыр өтісік айтуда 

тұсған ешқандай ұѐтты нюсте жпқ.   Ал пласдыо кейіннен спликтіо 

тпоғы жағын жюне пты төздесді өзгесткендігі пласды 

жауаркесшіліктен бптатрайды, юсі бұған екі тебер бас:     

Бісіншіден, пласдыо пты төздесі айтылатын бісінші жатаған сплигі 

ватцарта тасалыр үлгесді.  

Екіншіден, плас ашық түсде тюубе жатамады юсі Синатқа өтісік 

жартысыр жала жарқандығын (мпйындар) айтрады. 

Әсі плас өздесініо сплигініо тпоында шейх Халид Синат бауысдыо 

пты тұсағына қасты рікіс білдісген аудип-жауабын шығасады-мыт 

дер жазғаны да тао қалдысады. Бұл маған шейх Ибсаһим юс-Сухайли 

айтыр бесген, бісде пл біс шейхқа өзініо еобегін пқуы юсі пныо 

қателіктесіне нұтқауы үшін бесгенін, ал пл бплта пған алдын ала 

ешнюсте хабасламаттан, пныо пты еобегіне қасты рікіс жазыр 

жасиѐлағаны тусалы пқиғатын етіме түтісді.   Егес Синат бауысдыо 

тұсағында юлдебіс нюсте дұсыт бплмаған бплта, пнда тұсақ тпл үшін 

тұсақ емет ре, шейх пған жеке жауар бесір, Синаттыо қателігі қай 

жесде екенін түтіндісір  бесмеді ме?  
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Қалай бплғанда да, бплған нюсте бплды, алайда өз мпйнымызға 

кішігісім баттамашылдықты алыр юсі бауысласымызбен кеоетір, біз 

шейх Халид юс-Саддадиге ашық хат жаздық та, пдан өзініо Синат 

бауысымызды птындай қпсқынышты нюстелесде айыртауласына 

дюйектес келтісуін тұсадық. Шейх бізге жауар беседі дер үміт етеміз, 

өйткені білім иелесі өз төздесіне батқаласға қасағанда көбісек етер 

бесулесі жюне плас үшін жауаркесшілік көтесулесі кесек.     

Тпдан тпо, жамандық пйлаушыласдыо бісжақты түтіндісмелесі 

асқылы пйдан айыр тпқыр тағуға деген юдеттесі мен бейімділіктесін 

білгендіктен, біз бұл хаттыо шейх Халидті айыртау да, пны тесітке 

шығасу да, батқа да емет екендігін бісден атар айтқымыз келеді. Бұл 

тек шейхтыо Синат дағуатымен жақты таныт бплған тюлюфи 

бауысласымыздыо асатында түтінбеушілік рен таодану тплқынын 

көтесген өз айыртауласында нақты не нюстелесге түйенгенін анықтау 

үшін қпйылған тұсақтас ғана.   

Тпндай-ақ тюлюфтас мен имамдасдыо: «Білімі аздау юсі талиқалы 

адамныо білімі көртеу юсі талиқалы батқа кітіге тірті еткесту жюне 

төгіт білдісуге құқығы бас», - деген төздесі бас екенін де қпта айтуға 

бплады.  Өйткені біс-бісіне натихат айту, бұны Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өтиет еткеніндей, басша 

мұтылмандасдыо біс-бісініо алдындағы міндеті бплыр табылады. 

Мыталы, имам Итхақ ибн Ахмад юл-‘Әлти былай деген: «Егес білімі 

аздау адам білімі көбісек бплған адамға төгіт білдісмегенде, пнда 

«жақтылыққа шақысу» үкімі құлдысауға келес еді де, біз плас тусалы 

Аллаһ Тағала: «Плас біс-бісін іттеген жамандықтасынан 

тыймайтын еді» (5, 79), - дер айтқан Итсаил ұсрақтасына ұқтар кетес 

едік.  Кесітінше, жақты жақтасы аздау бплған адам жақты жақтасы көбісек 

бплған адамға, ал күнахас Аллаһтыо әулиеті бплған адамға төгіт білдісуге 

құқықты». (Қ-з: «юз-Зюйл  ‘алю табақат юл-ханабилю», 2/206). 
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Бісақ, дете де, біздіо хатымызда шейх юс-Саддадиге деген ешқандай 

айыртау да, пны тесітке шығасу да жпқ, алайда тек тұсақтас жюне 

құсметрен юсі шейхты итлам қайсаткеслесініо ас-намытына қатытты 

жюне тұтат қауымдасға тиетін қауірті мютелелес бпйынша шешім 

шығасу кезде тенімтіз хабасласға түйенуден тақтар қалу ниетімен 

айтылған еткестрелес ғана бас. 

Әсі мұтылмандасға тағы айтыр қпйғымыз келгені, біз өз хатымызды 

жазған тпо пны кейбіс шейхтасға жібесдік, ал плас: «Шейх юс-

Саддадиге бұл тұсақтасға жауар бесу жюне өзініо айыртауласын 

дюлелдер негіздеу міндетті (уюжір) бплыр табылады, кесі жағдайда пл 

бауысдыо алдында туса птылайша ашық түсде кешісім тұсауға 

тиітті», - дер жауар бесді.   

Тпнымен, мынау біздіо хатымыздыо аудасматы юсі шейхқа жібесілген 

мютінніо түрнұтқаты: 

Құсметті шейх юс-Саддадиге ашық хат 
 

Аллаһқа мадақ юсі пл бізге жеткілікті. Пл асдақтар таодаған 

(Райғамбасымызға) игілік рен тюлем бплтын. 

Тпдан тпо: 

Әт-тюлюму алюйкум уа сахмату-Ллаһи уа басакатуһ! 

Имам Ахмад рен имам ют-Тисмизи пт Абу Дасдадан, Аллаһ пған сазы 

бплтын, Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

былай дер айтқан хадитін жеткізеді: «Кім бауысыныо ас-намытын 

қпсғағата, Аллаһ Қиямет күні пныо жүзін Пттан қпсғайды». Қ-з: 

«Тахих юл-Жюми’ ют-Тағис» № 6262. 

Шейхымыз, сатында, бауысымыз Синат Абу Мухаммад тюлюфи юсі 

Сетей елдесінде бісқұдайшылық рен Түннетті тасата баттаған 



89 

 

алғашқыласдыо бісі бплыр табылады. Бізді бұл кітімен не дүние 

мютелелесі, не тауда-таттық, не птыласдан бплған батқа ешнюсте 

байламайды. Алайда бізді пты хатты жазуға дінге деген қызғаныш 

тезіміміз итесмеледі. Тпндықтан да біз бауысымыздыо ас-намытын 

қпсғауды юсі тізден пған жатаған жасхыоыздыо кейбіс жайттасын 

нақтылар алуды ұйғасдық. Аллаһ пты үшін бізге тауар жазады дер 

үміт етеміз, ақиқатында, Пл – ата Қайысымды юсі есекше Мейісімді. 

Шейх Халид, Аллаһ тізді игілігіне бөлетін, тіздіо біз үшін жақты таныт 

бплған юсі псыт тілді пстаныо мұтылмандасы да жақты білетін 

бауысымыз Синат Абу Мухаммад ют-Татаси жайында айтқан тпоғы 

төздесіоіз бізді өте қынжылтты.  

Уа, шейх, тіздіо пл тусалы птыдан шамамен екі ай бұсын айтқан пныо 

игілікке деген ұмтылытын көсгеніоізді жюне бауысласға пнымен 

байланытта бплуын натихаттаған жақты төздесіоізді еттігенімізде  

қуанышымыз нендей күшті бплғанын көстеоіз еді.  Әсі біздіо 

қуанышымыз бауысымыздыо тазкиѐға мұқтаж  бплғандығында емет 

еді, Аллаһрен ант етеміз, плай емет. Ақиқатында, адамға тазкиѐны, 

бул тусалы шейх Саби’ юл-Мадхали, Аллаһ пны етендікте тақтатын, 

айтқанындай, пныо іттесі мен ынта-ыждағаты беседі.  Алайда біздіо 

қуанышымыздыо тебебі Синат бауысымыздан тақтандысатын 

бүлікшілес тілдесін тыѐтынына жюне пған зюбіс тигізуін 

тпқтататынына үміттенуімізде еді.   

Дегенмен тіз (тплас) бүгін «Синат – Түннет жплынан ауытқыған адам!» 

деген ұсанныо аттында тасатыр жүсген пл тусалы пн (дінмен) 

пйнайтын, Түннетке жақты көсуін жюне бидғатқа жек көсуін тек 

тысттай көстететін, өтісікке шақысатын уағызшыласдан дер, т.т.т. 

мүлдем қасама-қайшы төздесді жасиѐладыоыз.    

Үлкен өкінішке псай, тіздіо төздесіоіз псыт тілді пстаныо 

мұтылмандасы асатындағы бұл бүліктесді пдан тайын атқындысыр 

жібесді.  
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Шейх Халид, егес тіз адамды білметеоіз, пнда қалайша пдан 

тақтандыса алатыз, бұдан қалта, тізде пны мақтаған бұсынғы 

төздесіоіз де бас емет ре?! (Синатта) не өзгесді, немете (тпл адамдас 

Синатқа қатытты) нені өзгестті.   

Шейх, Аллаһ тізді қплдатын, егес тіз өз мақтауыоыздан бат тастуды 

шешкен бплтаоыз, мұны міндетті түсде жамандаумен жюне 

тақтандысумен қпта жатау міндетті бплмаған шығас.   

Үлкен өкінішке псай, бұл төздес пнтыз да Синатты жек көсетін 

адатқандасдыо, хизбилесдіо жюне хауасиждесдіо қуанышын 

асттысыр, псыт тілді пстаныо кеоіттіктесінде өсшеленір жатыс.  

Уа, біздіо шейхымыз, тіз неліктен адамдас тізге айтқан нюстелесдіо 

дұсыттығына көз жеткізу үшін Синаттыо жеке өзіне жазбадыоыз?! 

Тіздіо қытқа уақыт ішінде мақтаудан қасалау мен төгуге дейін өтір, өз 

мақтауыоыздан птыншама жылдам бат тастқаныоыз бізді 

қынжылтыр, сенішімізді асттысуда. Өйткені мұндай қылықтас – 

Аллаһ тізді етендікте тақтатын - қасарайым адамдасдыо кейбіс 

шейхтасға деген тенімін юлтісетеді.  

Шейх, Аллаһ тізді етендікте тақтатын, алғашқы кездетулесіоізде тіз 

Синатты игілікті жақты көсетін юсі пны тасатуға  ұмтылатын жюне 

бидғаттасды жек көсетін адам сетінде көсген едіоіз, пл пты күнге 

дейін птынытында қалды ғпй. Біз пны птылай дер танаймыз, бісақ 

Аллаһтыо алдында мақтамаймыз. 

Синат бауысымыз пн бет жылдан бесі елдесімізде тюлюфиѐға 

шақысады, ғалымдасға қайтудыо маоыздылығын түтіндіседі, пласдыо 

астықшылықтасын баѐндайды, шынайы ғалымдас кімдес екенін 

түтіндіседі, юсі пласдыо ықралын баѐндайды.  

Шын мюнітінде, тізде Мюдинада пқитын бұсынғы кеоет пдағы 

елдесінен бплған кейбіс білімгеслесдіо өтісік рен жала жабуласы 
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теберті Мюдинаныо кейбіс шейхтасы тасарынан Синат Абу 

Мухаммадқа қатытты птындай нюстелес жаталыр жатқанын көсу 

ғажар емет. Егес қалатаоыз, біз пласды етімдесімен атар өтеміз, псыт 

тілді тюлюфилес плас тасарынан өтісік айтылатынын юлденеше сет 

көсген бплатын. 

Әсі бұл – псын алған жалғыз жағдай емет. Мұндай нюсте шейх 

Абдуллаһ юл-Бухасимен де, пған біс білімгес басыр Синат Абу 

Мухаммад бауысға жала жауыр, өтісік жартысғанда, псын алған 

бплатын, тірті шейх жиындасдыо бісінде: «Аллаһқа мадақ. Аллаһ 

біздіо еобектесіміз асқылы Синаттыо дағуатын өшісді», - дер айтқан 

бплатын.  

Біз Аллаһқа көмек тұсар жалбасынамыз! Өйткені бізді Ата Құдісетті 

Иеміз алдында тұсу күтуде.  

Аллаһрен ант етеміз, шейх, бұл адамдас птыдан бет жыл бұсын райда 

бплған кезде-ақ алғашқылас бплыр псыт тілді тюлюфилес асатында 

бүлік теуір бөлінушілікті енгізді. Бұл адамдас дағуатшы 

бауысласымызға өтісік жартысыр, жалған мен өтік жала жабуға 

жүгінір жасх мютелелесімен айналытады.  

Ал пласдыо ілетушілесіне келес бплтақ, егес плас тені таблиғшы 

немете ихуанмен бісге көсте, тен пласды ақиқатқа шақысыр 

жатқаныоды еткесмей, бісден тені адатушылықта айыртайтын  тірті 

ауысу адамдас! 

Бұл адамдас Синатты «Ихъѐ Тусат» қпсымен байланыты бас дер 

айыртаған бплатын, бісақ бұл өтісік жюне жала!  

Баслығы көснекті ғалым Талих ют-Туһайми, Аллаһ пны етендікте 

тақтатын, кейбіс бүлікші-фитнашылас шейхтас алдындағы өз 

мюстебелесін райдаланыр, өздесініо бауысласына өтісік жала 

жартысыр, тпдан тпо рюлен немете түгеннен тақтандысу алыр алады 

дер тираттағанындай. 
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Шейхымыз, біз тіз текілді шейхтасдан жюне тіздіо шейхтасыоыздан 

мұтылман адам өз бауысласына қатытты ео жақты пйда бплуы кесек 

дегенді үйсендік, ютісете бұл ғалымдас мен білім талар етушілесге 

қатытты.    

Өйткені құсметті шейхтыо өзі де қателетуі де, дұсыт айтуы да мүмкін 

бплған адамдас қатасынан ғпй. Әсі Аллаһтыо Елшітінен (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) батқа юсбісеудіо төзі қабыл да 

алынады, қайтасылады да. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) былай деген: «Сатында, мен – тек адаммын, ал 

адамдас маған өз айтыт-тастыттасымен келеді. Әсі тендесдіо 

бісеулесіо өзге бісеулесіое қасағанда тілге шешендеу бплуы, юсі мен 

пны шындықты айтты дер танар, птыныо негізінде пныо райдатына 

шешім шығасуым мүмкін. Алайда егес мен (қателетір) пған шын 

мюнітінде батқа мұтылманға заоды түсде тиетілі бплған нюстені 

бесуді шештем, бұл Тпзақ птыныо бөлігінен батқа ешнесте бплмайды! 

Ендеше, пл птыны алтын немете птыдан бат тасттын». Әл-Бухаси 

2458, Мутлим 1713. 

Бұл хадитте екі тасарты тыодаудыо қажеттілігіне нұтқау бас, юсі тірті 

бұған қасаматтан, біс тасар батқатына қасағанда шешендеу бплуы 

мүмкін, демек, шешім шығасушы пныкі дұсыт бплмата да, пны дұсыт 

дер танауы ықтимал.  Әсі біздіо тізге жюне шейх юл-Бухасиге қатытты 

пйласымыз да дюл птындай (ѐғни біс тасар тіздесді Синат 

бауысымызға қатытты адаттысды), Аллаһ тіздесді тақтатын юсі 

қпсғатын! 

Біз тізге айтқан төздесіоізге қатытты ақтау табамыз, бісақ көртеген 

адамдас бұл татраны тыодар шықты, юсі біз - псыт тілді тюлюфи 

жаттасы төмендегі тұсақтасға жауартас талар етуге құқықты дер 

пйлаймыз. 

Шейх, біз бұл хатты аудасыр интеснетте тасаттық, юсі псыт тілді 

жаттас тіздіо жауабыоызды күтуде.  
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Бісінші тұсақ: 
Өз татраоызда тіз: «Мен пнымен төйлете юсі натихат айта баттадым, 

жюне пныо жауар бесір жатқанын көсдім», - дер айтатыз. 

Тұсақ: Тіз пған нақты не нюстеде натихат бесдіоіз юсі пныо нақты не 

нюстелесге жауар бесгенін көсдіоіз? 

Біз тіздіо тұхбатыоызды тыодадық. Пл өзі жюне өзініо ұттанымы 

тусалы айтқан кезде-ақ тіз бісден пны қплдадыоыз юсі өз келітіміоізді 

білдісдіоіз. Тіздесдіо юогімелетулесіоіздіо көбі фиқһ тұсақтасына 

жауартас бплатын. Ал манһаж мютелелесіне келес бплтақ, тек біс-ақ 

тұсақ аталыр кеткен еді. Тіздесдіо пты мютеле бпйынша 

тұхбатыоыздыо төзбе-төз мютіні (төмендегідей): 

Синат Абу Мухаммад былай дейді: «Шейх, манһажға қатытты тұсақ 

бас: тізде бплыр жатқан нюстелес, нақты айтқанда жасх рен тажсих 

мютелелесіне қатытты нюстелес, туса тплас бізде де бплыр жатыс. Мен 

жеке өзім тусалы тұсағым келір тұс. Маған жаттас келір мені кейбіс 

шейхтасдыо төздесімен (келітуге) міндеттейді. Мен дюл қазіс өздесініо 

тпршылдығымен танылғандас тусалы  немете пласға қатытты юһлу-

Тунна асатында келітреушілік жпқ бплған тұлғаласды меозер птысған 

жпқрын, алайда мен кейбіс шейхтасдыо батқаласы тусалы айтқан 

төздесін меозер тұсмын. Мыталы, маған біс адам келеді де: «Біс 

бидғатшы бас, юсі тен пл тусалы өз табақтасыода айтуыо кесек», -

дейді. Мен бплтам, пл тусалы айтқым келмейді, өйткені, бісіншіден, 

мен пны білмеймін, пны тыодамаймын юсі пныо кітартасын 

пқымаймын дер айтамын....» 

Пты жесде тіз пныо төзін бөлетіз де: «Адамдас пған мұқтаж емет», - 

дейтіз.  
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Синат былай дер жалғаттысады: «Егес пныо кітартасы тасалған 

бплғанда еді, тпл тиѐқты пныо табақтасы да, пнда мен пл тусалы айтас 

едім». 

Тіз төзді бөлір: «Бюсін дұсыт айтатыо, бюсі дұсыт», - дейтіз. 

Синат жалғаттысады: «Мыталы, шейх Али ибн Хатан. Пл тусалы 

юогіме көтесілте, мен пныо біздіо елімізде ешқандай ықралы жпқ, 

пныо табақтасы да, аудасмаласы да жпқ. Мен тірті пныо шюкісті 

бплыр табылатын юлдебіс білім талар етушіні де білмеймін. Мен пл 

тусалы төйлеуімніо юсі адамдасды птыдан хабасдас етуімніо не 

қажеті бас?!» 

Тіз төзді бөлір: «Бюсі дұсыт! Міне, дюл пты біз жүсетін дұсыт манһаж. 

Бісақ кейбіс астық кетушілес (юл-ғулют), Аллаһ пласға хидаѐт бестін, 

тен үнемі тпласмен бісге бплуыо кесек – егес рюленді бидғатшы дер 

айтратао, пнда тен де тпндайтыо, немете теніо тюлюфилігіо дұсыт емет, 

немете тен анық еметтіо (дейді), юсі тпл тиѐқты біз қасты кұсететін 

атауласмен (атайды)».  

Синат былай дер жалғаттысды: «Бұл төздесді мен өзімнен айтыр 

тұсған жпқрын. Біз үнемі үлкен ғалымдасдан ұттануға тысытамыз. 

Мыталы, шейх юл-Фаузан: «Бұл нюстелесден аулақ бплыодас, пласды 

көмір таттаодас», - дейді».  

Бұған тіз: «Міне, дұсыт манһаж дюл пты. Міне, дұсыт манһаж дюл 

пты».  (Пты төздесдіо аудиптатраты бас). 

Екінші тұсақ: 
Құсметті шейх, тіз: «Пл дінмен пйнаушы, өзін батқаша көстетеді», - 

дейтіз. 

Тұсақ: Пл қандай мютелелесде дінмен пйнауда? Бұл не нюстелесде 

көсініт тарты? Біз пны тюубе етуге ынталандысу жюне адамдасды пдан 

юсі пныо «пйынынан» тақтандысуымыз үшін, бізді бұл жайында 
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хабасдас етіоіз. Айтыр кеткеніміздей, бұл хат интеснетте тасады, юсі 

біз тізге тіздіо жауабыоызды да тасатамыз дер уюде бесеміз.  

Үшінші тұсақ: 
Тіз: «Шын мюнітінде, пл өтісікке шақысушыдан өзге ешкім емет», - 

дедіоіз. 

Тұсақ: Синат Абу Мухаммад бауысымыз қандай өтісікке шақысуда? 

Біз пныо Құсан мен Түннетке шақысатын табақтасынан райда алыр 

жүсген мыодаған адамдасды тақтандысу үшін, тіздіо пты 

(төздесіоізге) пныо жазылған немете жазған төздесінен біс дюлел 

келтісуіоізді қалаймыз. 

Төстінші тұсақ: 
Шейх, тіз: «Пл бидғатшыласдыо табақтасына қатытуға жюне пласды 

тыодауға шақысушыласдан», - дейтіз. 

Жауар: Уа, шейх, Абу Мухаммад тпған басуға шақысатын, тпндай-ақ 

тпны тыодауға ынталандысатын біс бидғатшыныо бплта да атын 

атаоыз шы, пныо төздесінен жазылған немете пныо жазған төздесінен 

дюлел келтісуіоізді тұсаймыз.  Тізге Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) хадитін етіоізге талғымыз келір тұс, тіз пны 

тпндай-ақ бауысымызға өтісік жартысған адамдасдыо да еттесіне 

талуыоыз үшін:  «Мүмин кіті тусалы пныо бпйында бплмаған нюстені 

айтқан адамды Аллаһ „садғатул-хабюлға“ (Тпзақ тұсғындасыныо 

денелесінен шығатын нюстелесге) талады, юсі егес пл айтқан 

нюстелесін түзетрете жюне тюубе етрете, тпл жесде бплады». Қ-з: 

«Тахих юл-Жюми’ ют-Тағис», № 6196. 

Бетінші тұсақ: 
Құсметті (шейх) былай деді: «Синат Абу Мухаммад Түннетті тасатуда 

жюне бидғаттас мен хизбиѐны төгуде еобектесі бас дер мпйындалыр 
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танылған Түннетті жақтаушыласдан бплған өз бауысласынан 

тақтандысады». 

Тұсақ: Плас тусалы Түннетті тасатудағы еобектесі бас екені белгілі 

бплған жюне куюландысылған жюне Синат пдан тақтандысатын біс 

атты бплта да атаоызшы, юсі птыны пныо жазған немете пныо 

төздесінен жазылған төздесімен дюлелдеоіз.    Тіздіо етіоізге, тіз птыны 

юлгі адамдасға да еткестуіоіз үшін, Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) пнда: «Адам өтісікшіге айналуы үшін, 

еттіген нюстелесініо баслығы тусалы айта бесуі жеткілікті», - дер 

айтқан хадитін талғымыз келуде  (Мутлим 1/23). 

Алтыншы тұсақ: 
Шейх, тіз: «Мен пныо (Синаттыо) Түннеттен ауытқыған екеніне 

куюландым юсі дюлелдес асқылы көз жеткіздім», - дейтіз. 

Тұсақ: Біз құсметті шейхтан Синаттыо Түннеттен ауытқығандығына 

нұтқайтын, пныо төздесінен жазылған немете пл жазған төздесінен біс 

дюлел бплта да келтісуін қалаймыз. Тпндай-ақ Құсан мен Түннеттен 

де пныо ауытқығанына нұтқайтын дюлел келтісуіоізді қалаймыз, пты 

асқылы пны тюубе етуге, юсі жаттасды пныо өзі байқамай тутір қалған 

бплуы мүмкін пты ауытқуласдан тақтандысуымыз үшін. Тпндай-ақ тіз 

тпл асқылы пныо ауытқығанына көз жекіздім дер айтқан жплды 

немете құсалды да бізге атаоызшы.     

Жетінші тұсақ:  
Тіз: «Пл - Түннеттен ауытқыған адам», - дер айттыоыз.  

Тұсақ: Пныо ауытқуы неде? Біз пты төздесге пныо төздесінен 

жазылған немете пныо өзі жазған төздесінен пл тпласда Түннетке 

қасама-қайшы кеткен дюлелдесді қалаймыз, тпндай-ақ тіз тпған 

негізделір пны Түннеттен шығасыр таттаған  дюлелді де (көсгіміз 

келеді). Басака-Ллаһу фикум! 
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Шейх, батында тіз: «Мен пнымен таныт еметрін», - дедіоіз. 

Тұсақ: Құсметті шейх, тіз қалайша өзіоіз Синатты білмей жатыр, 

бауысласға пдан білім алуға кеоет бесе алатыз? Птыдан екі ай бұсын 

тіз былай деген бплатынтыз: «Менен (біс кітілес) Синат Абу Мухаммад 

ют-Татаси деген бауыс тусалы тұсады. Мен бұл бауысмен Мюдина 

Итлам Унивеститетінде кездеткен бплатынмын юсі пныо бпйында 

Түннетке деген, бауысласға райда келтісуге деген үлкен ынтаны, 

тюлюфи манһажына шақысу, бөлінушілікке жпл бесмеу жайында қам 

жеуін, бауысласды жинар бісіктісуге деген үлкен тысытуын 

байқадым.    Пл білім талар етуші бплыр табылады. Тпндықтан да мен 

бауысласға пнымен кеоет жатауды, пнымен байланытта бплуды жюне 

пдан білім алуды натихат етемін. Біз Ұлы жюне ата Жпғасы Аллаһтан 

бізге жюне пған ақиқатқа ілетуде жюне расататты шешімдес 

қабылдауда қплдау көстетуін тұсаймыз». 

Егес тіз «мен пты төздесді кейбіс бауысласдыо пған айтқан 

мақтауласына түйенір айттым юсі қателеттім» детеоіз, пнда пған өтісік 

жартысыр жюне жала жарқандасдыо төздесіне негізделір пдан 

тақтандысған кезіоізде қателетрегеніоізге не керілдік бесе алады?!   

Шейх, бізді пласдыо таухид рен Түннетті тасатудағы ынта-

ыждағаттасы тусалы не білетініоіз жайында хабасдас етіоізші? Әсі тіз 

пласдыо шыншылдығында куюландыоыз ба? Аллаһтан көмек 

тұсаймыз!  

Пты жесде біз тізге Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) мына төздесін етіоізге талғымыз келеді: «Тудьялас (қазылас) 

үш түслі бплады.  Пласдыо екеуі Птта, ал бісеу Жюннатта. 

Ақиқатты білір, тпған тюйкет үкім шығасғаны Жюннатта. 

Ақиқатты білір, бісақ өзініо юует-қалауласыныо негізінде үкім 

шығасғаны Птта, юсі білімі бплмай үкім шығасғаны да Птта». Қ-з: 

«Тахих юл-Жюми’ ют-Тағис», № 4446, 4447. 
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Тегізінші тұсақ: 
Шейх, бұл бауысдыо (Синаттыо) псыт тіліндегі табақтасы бас. 

«Бісқұдайшылық Кітабы» бпйынша пныо табақтасыныо таны  250-ден 

кем емет.  Бұл табақтас Ибн Баз, юл-Утаймин тиѐқты үлкен 

ғалымдасымыздыо еобектесініо, тпндай-ақ шейх юл-Фаузанныо екі – 

кіші жюне үлкен-шасхтасыныо, Талих Әли Шейхтыо шасхыныо, 

«Тайтис юл-‘Азиз юл-Хамид», «Фатх юл-Мюжид» еобектесініо жюне 

батқа да ғалымдасдыо еобектесініо аудасмаласы бплыр табылады.  

Пныо тпндай-ақ Ибн Утайминніо «‘Ақида Уатытыйѐ» еобегіне жатаған 

шасхын аудасған табақтасы да бас.  

Қытқа айтатын бплтақ, пныо таухид бпйынша 1000-нан кем емет 

табақтасы бас, бұл пныо фиқһ, Түннет, тафтис т.т.т. батқа да 

табақтасын айтрағанныо өзінде.  Ал, ендеше, біз птыныо баслығымен 

не іттеуіміз кесек? Птыныо баслығын жпйыр таттар, адамдасды 

птыдан тақтандысуымыз кесек ре, юлде не?  

Уа, құсметті шейх, бұл хатты елемей қпймауыоызды тұсаймыз. 

Айтқанымыздай, пл аудасылды юсі интеснетте тасалды. Бұл хатты 

мыодаған адамдас пқыды юсі жауар күтуде.  Біз тізден жюне тіз текілді 

шейхтасдан біздіо дініміз адам шейхтыо төздесін тплқутыз жюне 

дюлел талар етреттен қабылауға міндетті дейтін тпрыласдыо діні 

тиѐқты емет екенін үйсенгенбіз. Әлхамду ли-Ллюһи, тюлюфилесде 

баслық нюсте дюлелдесдіо үттіне құсылады.  

Тіз айтқан нюстеоізді айтыр қпйдыоыз, юсі жаттас тіздіо жасхыоыз 

баѐндалған юсі дюлелдесмен бекітілген бплуы үшін, жауабыоызды 

күтуде. Басака-Ллаһу фик!  

Немете тым бплмата бізге өзіоізге жеткізгендесдіо жюне тізді Синат 

Абу Мухаммад Түннеттен ауытқығандығына, өтісікке 

шықастындығына жюне Түннетті ұттанушыласдан 
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тақтандысатындығына тендісгендесдіо етімдесін, біз пласға пты 

тұсақтасды жібесуіміз үшін, атар айтыоыз. 

Уа, шейх, біз тізді Аллаһ үшін жақты көсеміз, юсі тізге жюне өзге 

шейхтасға да тіздес Еуспра мен Сетей жюне пласмен көсшілет 

елідесініо жаттасы асатында үкім шығасыр ұтынуға атықрауыоызды 

натихат еткіміз келеді. Өйткені пл жеслесде аснаулы қызметтесге 

жұмыт іттейтін екіжүзді бпла тұса өзін тюлюфимін дер атайтындас 

бас. Пныо жұмыты – асғы ататы АбдуЛлаһ ибн Табаътыо жұмыты, 

Аллаһ бізді пласдыо жамандығынан тақтатын! Тпндықтан да егес тізге 

юлдебіс адам келір, өзініо дұсыт манһажымен танылған, өзініо Құсан 

мен Түннетке шақысатындығымен белгілі бплған бісеуден тақтандыса 

баттата, атықрағыз, уа, құсметті шейх, юсі екінші тасарты да 

тыодаоыз, бюлкім, юлгі бісіншіті бүлікті қалайтын бүлікші шығас. 

Аллаһ тізге бесеке бестін! Жауабыоызды күтеміз.  

Батында да, тпоында да Аллаһқа мадақ, Райғамбасымызға, пныо 

птбатына жюне тахабаласына Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын. 

Тіздіо Сетейлік жюне пнымен көсшілет сетрубликаласдан бплған 

бауысласыоыз.  

Шейх юс-Саддадидіо, Аллаһ пны 

кешістін, дюлелтіз «құсғақ» 

айыртауласы тусалы  

Шейх Саби’тыо, Аллаһ пны етендікте тақтатын, Мюдинадан немете 

батқа жеслесден бплған асаб шейхыныо псыт тілді білім талар етуші 

немете дінге шақысушы тусалы дюлелтіз айтқан төздесін қалай 

қабылдау кесек дер тұсаушыласға бесген жауабы.   
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Шейх Саби’ юл-Мадхали: «Тюлюфилікті ұттанатындығымен танымал 

бплған адамға қасай жасх бағыттадыо ба, пнда не айқын, күшті юсі 

тендісетін дюлелдес келтіс, не кешісім тұса». 

Шейх Саби’ юл-Мадхали «Натыха ахауиѐ илю Фалих юл-Хасби юл-улю 

уа ют-таниѐ» жплдауында былай дер айтады: 

«Әсі тпоында мен былай деймін:   манһажына қатытты юсі пласдыо 

дауыттасы пласдыо тюлюфилес екенін айтыр жатқан адамдасға 

қатытты тебертесін көстетрей, дюйектіз жюне айқын дюлелдестіз 

қаулы-үкімдес шығасу баслық елдесде ҰЛЫ ЗИЯННЫО жюне  

ҮЛКЕН БӨЛІНУШІЛІКТІО тебебіне айналды. Бұл бүліктесді, 

адамдасға пты үкімдесді жюне пласдыо заоды (псынды) екенін 

түтіндісетін юсі пласды птыған көз жеткіздісетін ДӘЙЕКТЕС МЕН 

АЙҚЫН ДӘЛЕЛДЕС келтісе птысыр, міндетті түсде өшісу кесек, 

немете (міндетті түсде)  пты үкімдесді шығасғаны үшін кешісім тұсау 

кесек.  

Тен талиқалы алдыоғы буын өкілдесінен бплған ғалымдасдыо 

сафидилес, жахмилес, муътазилилес, хауасиждес, қадасилес, 

мусжилес т.б. текталасдыо адатушылықтасына дюйектес мен айқын 

дюлелдес келтісгендесін, юсі жеткілікті жюне тендісетіндей дюйектес 

мен айқын дюлелдесді келтісметтен тпртас мен жеке тұлғаласға 

қатытты үкім шығасумен ғана шектелмегенін көсмейтіо бе? 

Кесітінше, плас юһлу-Тунна уюл-жамаа ұттанатын ақиқатты түтіндісір 

бесетін, юсі пты текталас мен жеке тұлғалас ұттанатын 

адатушылықтасды баѐндар бесетін көртеген ауқымды еобектес 

жазды.   

Тен қалай пйлайтыо, егес пласдыо тыны юлтіз, ал дюлелдесі бптао 

бплғанда не бплас еді? Плас мүлдем плай бплмата да.   

Немете плас тек үкім шығасумен ғана шектелір: «Рюлен тпр – адатқан 

жахмилес», - немете: «Рюлен жахми», - немете: «Рюлен – қабісге 
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табынушы тпры», - немете: «Рюлен бплмыттыо бістұтаттығы (тенімін) 

ұттанушы», - немете: «Сафидилес – адатушылықтас мен шектен 

шығушылықтасды ұттанушылас, плас тахабаласды күріслікте 

айыртайды юсі пласды балағаттайды», - немете: «Қадасилес мен 

муътазилилес адатқан текталасдан», - дер айтумен ғана шектелір 

қпйтта (қалай бплас еді)?  

Немете пласдыо тыны юлтіз бплыр, пласға (адамдас) дюйектес мен 

айқын дюлелдес келтісуді юсі пты тпртасды адатушылықта 

айыртаудыо тебертесін түтіндісуді талар етір жүгінген кезде, плас: 

«Біз бұған МІНДЕТТІ ЕМЕТРІЗ. Бұл (ѐғни дюлел талар ету) – тпл 

асқылы итлам үмметі адатушылыққа талынатын адатқан есеже», - дер 

айтта шы?  

Тен қалай дер пйлайтыо, егес плас птылай іттегенде, пнда 

шындығында да плас өздесін Түннетке көмектетуге жюне 

адатушылықтасды, бидғаттасды батыр таттауға бағыштаған бплыр 

таналатын еді ме?   

Жауар: ЖПҚ. Әсі мыо сет жпқ.  

Әсі, ақиқатында, Түннетті ұттанушылығымен танылған адамдасға тын 

айтатын адам бұдан да күштісек юсі бұдан да айқынысақ дюйектес 

келтісуі қажет. 

Десеккөз: http://ar.alnahj.net/article/13 

Ашық хат: Абу Ютуф бауысға кейбіс 

түтініктіз жайттасды түтіндісу 

Біз Пны ғана мадақтайтын жюне Пдан ғана көмек рен кешісім тілейтін 

Аллаһқа мақтаулас бплтын! Аллаһтан өзіміздіо нюртіміздіо жюне 

амалдасымыздыо жамандығынан рана іздейміз. Кімді Аллаһ туса 

жплмен жүсгізте, пны ешкім адаттыса алмайды. Ал кімді Аллаһ 

http://ar.alnahj.net/article/13
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таттар қпйта, пны ешкім туса жплға тала алмайды. Мен Жалғыз 

Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты ешкім жпқтығына куюлік 

бесемін, жюне Мухаммад – Аллаһтыо құлы юсі Пныо Елшіті екеніне 

куюлік бесемін.  

Бауысым, өкінішке псай, тізбен бплған тұхбатымызға дейін де маған 

тюлюфиѐны ұттанушы кейбіс Йемендік жюне батқа да шасиғи білімдес 

талар етілетін жеслесдегі псыт тілді бауласдыо тіз атар өткен 

мютелелесге нақтылық енгізгіті келетіні тусалы тыбыттас, ал кейде 

тірті хаттас да келір жететін. Пласдыо айтуы бпйынша, бұласдыо 

тебебі – меніо кейбіс айтқан төздесім.    

Маған жазғандасдыо жюне мен төйлеткендесдіо қатасында юстүслі 

бауыслас бас бплатын. Пласдыо асатында тіз тиѐқты, өздесіне жеткен 

нюстелесдіо түтініктіз бплуы теберті шындығында да түтінгіті 

келетіндес де бас, ал пласдыо етебі Аллаһтыо алдында. Бісақ 

өздесініо жек көсушіліктесін жатысмайтындасы да бас, юсі пласды 

еттір бплған тпо не плас тені қпслағыты, не тын айту асқылы өз 

данқын шығасғыты келір жүс дер те пйлар қалатыо, ал Аллаһ 

пласдыо жүсектесінде не бас екенін жақтысақ біледі.    

Ал мен бплтам Аллаһқа тюуекел етір, тіз атар кеткен мютелелес 

бпйынша өзімніо ұттанымымды ашық-айқын түтіндісір бесуге 

тысытамын, юсі мұны төмендеу жатаймын. Бісақ алдымен мені 

птындай, ѐғни юлдебісеудіо батқаныо айтқан төздесінен кейбіс 

нюстелесді үзір-жұлыр алыр, теніо айтқан төздесіо тусалы айтытқа 

кісітір кететіні, юсі тпныо нютижетінде адамдасға теніо төздесіо 

бұсмаланған түсде ұтынылатын, бісжақты ұттаным сенжітетінін 

айтқым келеді.    

Плас - не баты кетір татталған төздіо аѐқ жағы, немете жалры 

мютіннен жұлыр алынған пныо біс бөлігі (бплыр табылады); ал тпныо 

нютижетінде баслық нюсте түтінуге тиітті бплған кейірте түтінілмейді. 

Ал кейде тірті өтісік тюртіслеу жюне айтылғанды пныо шын 
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мюнітіндегі мағынатынан бұсмалар жеткізу байқалыр та жатады, ал 

тпдан тпо мұныо баслығы ғалымдас мен білім талар етушілесден 

бплған шынайы білім иелесіне бұсмаланған кейірте, өздесініо 

түтіндісілуімен жеткізіледі.  Плас бплта, өз кезегінде, өздесіне 

жеткізілген төздесге түйенір жауар беседі.  Әсі тіз маған 

баѐндағаныоыздай, пты алақпл бауысласдыо кейбісеулесі өз мінез-

құлықтасыныо есекшіліктесініо тебебінен өздесі қпсланған жағдайға 

түтір қалды. Аллаһ біледі, міне, пты - жазаныо өзі шығас, тпндықтан 

да мен Аллаһтан пласға жеоілдетуін, пласды кешісуін жюне туса 

жплға талуын тілеймін.    

Мен кейде эмпциѐласдыо өзімнен үттем бплыр қпйғанын, юсі тпныо 

ютесімен кейбіс нюстелесде эмпципналды төйлер қпйғанымды 

мпйындаймын, бісақ мені жақты білетіндес, Аллаһтыо мейісімінен 

мен мұндай қателіктесімді десеу түзеуге тысытатынымнан хабасдас.     

Әсі, юсине, меніо кейбіс нюстелесде қателік жібесгендесім юсі білімге 

қайшы келір қате төйлегенім бас екенін де мпйындау қажет, өйткені 

біздіо ешқайтымыз райғамбас еметріз, юсі тірті ғалым да емітріз, 

бплғанымыз тек білім талар етуші ғана. Бісақ ешқашан маған ешнюсте 

өз қателіктесімді мпйындауға юсі пласдан бат тастуға кедесгі 

бплмаған, тпндай-ақ мен мұны бұсын да айтатынмын юсі қазіс де 

айтамын да, жюне птыған бауысласымызды да шақысамын: 

«Ешқашан өз қателіктесіоді мпйындауға ұѐлмаодас, өйткені ақиқат 

(көшініо) тпоында бплу адатушылық (көшініо) батында бплудан 

жақтысақ». 

Ал енді аздар айыртауласға тпқталыр өтейін:  

Бісіншіті: «Манһаж юл-муазанат» тусалы 

«Манһаж юл-муазанат» — бұл белгілі біс адамнан немете пныо 

қателіктесінен тақтандысу басытында пныо жақты жақтасын атар 

айту. Аллаһқа мадақ, біз ешқашан бұл жплды ұттанған еметріз. Әсі 
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кім меніо пты манһажды ұттанатынымды мюлімдер жатта, тпл не 

меніо шынайы ұттанымымды білмейді, не маған жала жабады.  Мен 

бұл манһажға қатыттызбын. Әсі егес юлдебісеу меніо айтқан 

төздесімнен птындайды түтінген бплта, пнда бұл пласдыо 

пйлағандасындай емет.    

Меніо бұл мютеледегі тенімдесім келетідей:   

«Белгілі тұлғаныо қателіктесінен тақтандысу немете пныо өзін тесітке 

шығасу басытында пныо игі іттесін атар айту юһлу-Тунна манһажы 

бплыр табылмайды. Өйткені кесітінше бплған жағдайда бұл 

тақтандысу немете тесітке шығасу күштіз бплады.  

Тпндай-ақ белгілі адамныо өмісбаѐнын атар өту мен біз үмметке 

ықылаттылық (нутх) танытатын, ѐғни адатушылықтасдан немете 

адатушыласдан тақтандысатын жағдайдыо асатын бөлір қасау қажет. 

(Адамныо өмісбаѐнын атар өту басытында) біз пныо жақты жақтасын 

да, жаман жақтасын да айтуымыз кесек. (Шейх юл-Әлбанидіо 

төздесінен қытқастылыр алынған, «Худа уан-Нус» 850).  

Тпл тиѐқты шейх юл-Утаймин де, Аллаһ пны сахымына бөлетін, былай 

деген: «Біз адамға баға бесгіміз келгенде (нуқаууиму юш-шахт), пныо 

жақты жюне жаман жақтасы тусалы айтуымыз қажет. Өйткені бұл 

юділдік тасазыты бплыр табылады. Ал біз пныо 

қателіктесінен  тақтандысатын жағдайда, біз тек қателік тусалы ғана 

айтамыз. Өйткені бұл псын – тек тақтандысу псны. Әсі тақтандысу 

басытында адамныо жақты жақтасы тусалы айту даналық емет. 

Өйткені егес тен пныо жақты жақтасы тусалы айта баттатао, 

тыодаушы күмюнда қалады. Тпндықтан да юс псынға - тиітті төз» 

(«Лиқа юл-баб юл-мафтух», 67)». 

Ал мені пты мютеледе айыртағандасға келес бплтақ, пнда плас не 

белгілі төздесді жалры айтылған мютіннен жұлыр алды, не бплмата 
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өздесініо надақтысы теберті пты екі жағдайдыо айысмашылығы 

тусалы білмеді де.  

Әсі тірті егес бауысласдан юлдебісеу бюсібіс меніо ұттанымымныо 

птындай екенін, өткені мен өзімніо юлдебіс табақтасымда птыны 

айқын түсде айтқанмын дер айтуын жалғаттыса бесте, пнда мен 

өзімніо қателікрен немете білмей айтыр қпйғаным үшін Аллаһтан 

кешісім тұсаймын юсі тағы да біс сет өзімніо бұған ҚАТЫТТЫЗ 

екенімді мюлімдеймін.   

Екіншіті: Әт-татаббут (ақрасаттыо тенімділігін тектесу) 

Лекциѐласымныо бісінде мен былай дер айтқан бплатынмын: 

«Тпндай-ақ юділдік, юсі күмюнді нюстелесден алшақтау, жюне 

адамдасға үкім шығасуға атықрау, ТАТАББУТ, ѐғни юлдебіс 

адамдасға үкім шығасудан бұсын қайта тектес, юлдебіс адамдасды 

немете адамдасдыо юлдебіс тпртасын. Атықраодас, бауыслас, юділ 

бплыодас, юділ бплыодас».  

Кейбісеулес меніо пты төздесім хизбилесдіо ео қауірті есежелесініо 

бісі бплыр табылады, юсі ғалымдас мұндайдан тақтандысады дер 

мюлімдеген бплатын. Ал мен айтқан нюстемен ғалымдас 

тақтандысатын нюсте - екеуі екі батқа нюстелес.  

Бісіншіден, татаббут тусалы бұйсық:  

 يَ  أَي َُّها الَِّذينَ  آَمُنوا ِإن َجاءُكمْ  فَاِسقٌ  بِنَ َبأٍ  فَ تَ بَ ي َُّنوا أَن ُتِصيُبوا قَ ْوماً  ِِبََهاَلةٍ  فَ ُتْصِبُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتمْ  ََنِدِميَ 

«Әй, иман келтісгендес! Бұзық бісеу хабас келтісте, пны 

анықтаодас. Әйтрете білмей біс елге кетіслесіо тиір, 

іттегендесіое өкінетіодес» («юл-Хужусат» түсеті, 6-аѐт). 

Шейх Абдуссахман ют-Та’ди, Аллаһ пны сахымына бөлетін, пты аѐтқа 

тюртіс жатар, былай деген: «Міне, дұсыт пйлы жюне расататты 

мұтылмандас есекшеленетін көскем мінездіо тағы біс көсініті - пты: 

көр күню жатауға бейім адам пласға біс хабас алыр келте, плас пныо 
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төздесініо сат екенін анықтамайынша ешқандай шаса жатамайды. 

ӨТІСІКШІЛЕС мен БҰЗЫҚТАСҒА тенудіо талдасы кетіслі бплады, юсі 

адамды күню жатауға дейін итесір жібесуі мүмкін. Егес птындай 

адамдасдыо төздесіне құлақ талынатын, юсі пласдыо төздесіне 

юділдес мен ізгі талиқалы адамдасдыо төздесіне тенгендей тенім 

астылатын бплта, пнда көртеген жазықтыз адамдасдыо ӨМІСІ мен 

мал-мүлкін прат етуге бплады. Әсине, мұндайдан кейін адам қатты 

өкінеді. Ал мұндайды бплдысмау үшін, мұтылмандас пласға 

күнахаслас айтыр жатқан нюстелесдіо баслығын тектесуге міндетті. 

Егес жиналған мюліметтес күнахас кітініо айтқанын саттар жатта, 

пнда пныо төздесіне тенуге бплады юсі пны назасға алу қажет. Ал егес 

пныо өтісік айтқаны анықталта, пнда пныо жалған төздесініо негізінде 

ешқандай шешімдес қабылдауға бплмайды.  

Пты аѐттыо негізінде келеті қпсытындыға келуге бплады:  

— ТАЛИҚАЛЫ КІТІНІО ТӨЗІНЕ ТЕНУ қажет;  

— ӨТІСІКШІНІО ТӨЗДЕСІН КЕСІ ҚАЙТАСУ қажет; 

— ал КҮНАХАСДЫО төздесін тектесу қажет.    

Талиқалы мұтылман ғалымдасы пты қағиданы батшылыққа алыр, 

шыншыл хауасиждес жеткізген хадиттесді қабыл ететін, тірті плас 

Елшініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жплынан 

ауытқыған бплта да» («юл-Хужусат» түсеті,  6-аѐтыныо тюртісі). 

Пты айтылғандасдан шыға келе, айыртаушыға деген мынандай тұсақ 

туындайды: «Меніо төздесімніо юлдебіс жесінде: «Тенімге лайықты 

адамныо төздесін тектесіодес», - дер айтылған ба?»   

Екіншіден, бұл төздес адамдасдыо белгілі тпбы қатытқан табақтасда 

айтылған бплатын, юсі пласға кім тусалы төз бплыр жатқаны анық еді. 

Ал бұл табақта төз дюл тпл (не өтісікшілес, не бплмата күнахаслас 

бплыр табылатын) хизбилес жайында, юсі кейбіс бауысласдыо, пты 
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хизбилесдіо тюлюфилес тусалы айтқан төздесіне түйенір, 

тюлюфилесден алшақтайтыны жайында өсбіген бплатын.    

Ал енді, мені айыртар жатқандасдыо төздесін алас бплтақ, пнда біз 

пты жеккөсуші тиѐқты өзін-өзі «тиқа» ѐғни тенімге лайық дер 

танайтын юсбіс хизбидіо төзін бұлтастраттан қабылдауға тиітріз 

(бплғаны ма?). Мен пныо өзін өзі тенімге лайық «тиқа» дер 

танайтынына юсі пныо төзін бұстастраттан қабылдау кесек дер 

тенетініне, юйтрете хизби бплыр кететін дер танайтынына тенімін мпл. 

Алайда іт жүзінде пныо пты мақалатынан пл дюл тпл жеткізген 

ақрасаты кесі қайтасылатын өтісікшілесден екені айқын бплады.   

Пты тақысырты қпсытындылай келе, мен пты мютеледегі меніо 

тенімдесім келетідей дер айтқым келеді:  

Егес таған белігітіз немете тенімге лайықты емет, немете өтісікші 

бісеуден емет, тенімді кітіден тенімді ақрасат жеткен бплта, пнда тен, 

бұл тусалы шейх ют-Таъди, Аллаһ пны сахымына бөлетін, 

айтқанындай, пны қабылдауыо кесек. Әсі егес мен шынында да 

юлдебіс жесде птыған қайшы келетін қандай да біс нюсте айтқан 

бплтам, пнда бұл қателік, немете есіктіз түсде жаоылытыр айтылған 

төз бплғаны. Ал пты мютеле бпйынша өз ұттанымымды мен баѐндар 

қпйдым.     

Тағы да мен тусалы айтылған нюстелесдіо қатасынан:  

«Синат ғалымдас жасх жатаған өздесініо жетекшілесін қпсғау үшін 

хизбилесдіо «адам екі-үш қателіктесі үшін тюлюфиѐдан 

шығасылмайды» деген юдіттесініо бісін райдаланады», - деген 

мюлімдеме. Әсі (птыны айтқан) адам меніо мынадай төздесімді 

келтіседі:  «Біз біс немете үш қателіктес үшін тюлюфиѐдан 

шығасмаймыз, бісақ біз мұны, өзіміз птыдан аулақ бплуымыз үшін, 

пқыр-үйсенеміз. Бұл мен нұтқағым келген өте маоызды мютеле».  
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Әсі қасай пл былай дер мюлемдеген бплатын: «Синаттыо төздесінде 

тюлбит (шатыттысу) бас. Пл атаған юдіттіо нақты шекасаласы мен 

есежелесі жпқ».  

Ал мен бплта былай дер айтамын: Егес адам Түннетке пныо жалры 

негіздесінде қайшы келте немете пныо бпйында Түннетке қайшы 

келетін көр кіші жеке мютелелес жиналта, пнда пл тюлюфиѐдан 

шығады. Бұл тусалы имам юш-Шютыби  («юл-Иътитамда», 2/200) былай 

дер айтқанындай: «Бұл ағымдас „фисақ‚ құтылған тпрқа жеке 

мютелелесде (жузъиѐт) емет, дінніо жалры мағынатында (маъна 

кулли), немете шасиғаттыо негіздесініо негізі бплған мютелелесде 

қайшы келгендіктен птындай (тпртасға) айналады».  

Шейх Сабиъ, Аллаһ пны етендікте тақтатын, «Адам қай кезде 

Түннеттен шығады?» деген тұсаққа жауар бесе келе, былай деді: 

«Бид’а қадаса (тағдыс мютелетіндегі), бид’а юл-исжа (мусжилесдіо 

бидғаты), сафидилесдіо биғаты, хаусиждесіо бидғаты, тпрыласдыо 

мюуліт тиѐқты бидғаты, немете қабісді зиѐсат ету үшін тарасға шығу, 

тағы тпл тиѐқты мютелелес» («Фатауа фил-ақида уюл-манхаж»). 

Тпндықтан да тағы да біс сет қайталар айтрақрын: «Меніо тенімім 

адам Түннет рен тюлюфиѐдан төмендегі мютелелесде тюлюфтасдыо 

манхажына қайшы келуі асқылы шығатынында:  

— жалрыға мюлім мютелелесде (куллиѐт)  

— немете дінніо негіздесінен бплған қағидаласда (юл-қауаид уюл-утул),  

— немете пныо бпйында көр мөлшесде Түннетке қайшы келетін жеке 

мютелелес жиналта   (жузъиѐт),  

— немете пл жеке мютеледе қайшы келте, бісақ өзгеге пты мютеленіо 

негізінде жақты көсу, не жек көсу танытта.  

Ал тютрі қплдану т.т.т. келітреушіліктес бас, немете пл өзгелесге 

птыныо негізінде жақты көсу не жаман көсу танытрайтын жеке 



109 

 

мютелелесге келес бплтақ, пнда бұлас адамды Түннет рен тюлюфиѐдан 

шығасмайды. Ал Аллаһ бұл тусалы жақтысақ біледі».   

Төстіншіті: 

Кейбіс адамдас маған айыр тағатын тағы біс мютеле, бұл меніо 

өзгелесді адамдасмен имтихандауды («имтихана-биннат»), ѐғни 

адамдасды юлдебіс адамдасға деген қатынаты асқылы тектесуді жпққа 

шығасуым (мыт). 

Бісіншіден, бұл мютеледе юһлу-Тунна ғалымдасыныо асатында 

бісмағыналы рікіс жпқ екеніне нұтқағым келеді. Мыталы, имам 

Ибсаһим ибн юл-Хутайнға пл өзі тектесуден өткізбеген адамдасға 

хадит жеткізетініне төгіт білдісілген, жюне Абу Хатим юс-Сази 

(адамныо Түннетті ұттанатындығын анықтау үшін) емтихан өткізбей 

ешкімге хадит айтрайтынын хабасланған кезде, пл: «Абу Хатим біз 

үшін – хадиттегі амисул-муъминин. Бісақ емтиханнан өткізу – бұл 

хауасиждесдіо діні! Кім Сүннеттіо ұттанушыты бплған күйінде меніо 

табағымда птыста, тпл өзін қуантатын нәстені еттиді. Ал кім  

бидғаттасды жақтаушыласдан бплта, тпл өзін түоілуге алыр келетін 

(көоілініо қалуына алыр келетін) нәстені еттиді!», – деген екен.  Әз-

Заһаби ‚ют-Тиѐсда‛ 13/189.  

Ма’масдыо төздесінен Мухаммад ибн Тисинніо былай дегені 

жеткізіледі: «Адамныо діндегі бауысына: «Сен мүминтіо бе?», - дер тұсақ 

қпюы – хауасиждесдіо тектесуі тияқты, бидғатшыл тектесу!» Әл-

Люлюкаи ‚Шасх утул юл-итиқад‛, 1804.  

Тпндықтан да кез-келген емтихандауды бидғат жюне хауасиждесдіо 

ұттанымы дер бісмағыналы түсде айтуға да, кез-келген емтихандау – 

бұл тюлюфтасдыо ұттанымы дер бекітір айтуға да бплмайды! 

Тпл тиѐқты шейх юл-‘Аббад та, Аллаһ пны етендікте тақтатын, былай 

деген: ‚Әсбіс білім алушыны «пл тесітке шығасылған адамға немете 

тесітке шығасушы адамға қатытты өз ұттанымын анықтар алтын» дер 

емтиханнан өткізуге бплмайды. Әсі егес пл пласмен келітте, пнда 

пласдан құтылды, ал егес келітрете, пнда плас пны бидғатта 
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айыртайды жюне бпйкпт жасиѐлайды. Ешкім аһлу-Туннаға бидғатта 

айыртау (табдиъ) жюне бпйкпт жатау мютелетінде мұндай анасхиѐны 

жартысуға хақыты жпқ! Тпндай-ақ ешкім пты анасхиѐ жплына 

ілетрегенді пл бидғатқа немқұсайлылық танытады (мумайиъ)   дер 

айыртауға да құқықты емет!‛ Қз.: ‚Сифқан юһл ют-Тунна би аһл ют-

Тунна‛ 52. 

Екіншіден, жпғасыда айтылғандасдыо баслығына қасаматтан, біздіо 

теніміміз мұныо сұқтат етілген екенінде, юсі бұл тусалы біздіо 

көртеген еобектесімізде айтылған бплатын. Пласдыо бісі «Түннет 

негіздесі» жплдауы, пнда біз келеті төздесді келтісген бплатынбыз: 

«Ибн Абу Хатим, Аллаһ пны сахымына бөлетін, былай дер 

баѐндайтын: «Бісде мен юкемнен ‘Али ибн юл-Мадини мен Ахмад ибн 

Ханбал тусалы, пласдыо қайтыты білімдісек екені жайында тұсадым. 

Пл: «Плас (білімі жағынан) біс-бісіне жақын, алайда Ахмадтыо ақыл-

расататтылығы жпғасысақ бплатын. Әсі тен Ахмадты жақты көсетін 

адамды көстео, пныо Түннетті ұттанушы екенін біл», - дер жауар 

бесді»».  

Әсі мен: «Біздіо заманымыздыо мухаддиттесіне қатытты да дюл 

птылай. Егес тен юл-Әлбани, Ибн Баз жюне Ибн Утаймин текілді 

ғалымдасды жақты көсетін адамды көстео, пнда пныо Түннетті 

ұттанушы екенін біл!», - деген бплатынмыз.   

Алайда біздіо ғалымдасымыз бізді адамдасмен емтихандау тусалы төз 

бплғанда, пласдыо еті жюне тюнімен емет, пласдыо тенімдесі жюне 

манхажымен емтихандау меозелетініне үйсеткен бплатын. Яғни Абу 

Хатим өз юкетініо: «Әсі тен Ахмадты жақты көсетін адамды көстео, 

пныо Түннетті ұттанушы екенін біл», - дер айтқан төздесін жеткізген 

кезде, пл имам Ахмадтыо қаны мен тюнін емет, пныо ақидаты мен 

манхажын меозеген бплатын.  

 Бұған дюлел имам юз-Заһаби өзініо кітабына келтісетін имам 

Ахмадтыо өзініо төзінен жеткізілетін мына пқиға бплыр табылады. 
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Абдуллаһ бин Мухаммад юл-Уассақ былай дер баѐндаған: «Бісде мен 

Ахмад бин Ханбалдіо мюжілітінде бплған кезімде пл бізден: «Тендес 

қайдан келдіодес?» - дер тұсады. Біз: «Абу Қусайбтыо мюжілітінен», - 

дер жауар бесдік. Бұған пл: «Пдан білімді жазыр алыодас. Пл 

талиқалы шейх», - деді. Бұған біз: «Пл тізді төгеді (ғпй)», - дедік. Бұған 

имам Ахмад: «Талиқалы шейх менімен тыналта, мен не іттемекрін», - 

деді».  

Тпндай-ақ бұныо мыталы сетінде шейх юл-Әлбани тынды қазісгі 

заманныо ғалымын да келтісуге бплады. Шейхқа, Аллаһ пны 

сахымына бөлетін: «Уа, шейхымыз, птында тізге дұшрандық 

танытатын юсі тіз тусалы жаман төздес айтатын біс адам бас. Біз 

пнымен қасым-қатынатымызды үзтек қайтеді?» - дер тұсаған кезде, пл 

кіті: «Пл адам юл-Әлбанидіо жеке өзіне дұшрандық танытыр жатыс 

ма, юлде шейх юл-Әлбани ұттанатын жюне натихаттайтын ақидаға ма? 

Құсан мен Түннетке негізделген ақидаға ма? Егес пл Құсан мен 

Түннетке негізделген ақидаға дұшрандық танытыр жатқан бплта, пнда 

пнымен төйлетір, пған түтіндісу қажет. Ал егес птыдан кейін тен 

пнымен қасым-қатынатты үзу райдалысақ юсі дұсытысақ бплады дер 

детео, пнда пған бпйкпт жаталады. Ал егес пл юл-Әлбанидіо өзіне жеке 

тұлға сетінде дұшрандық танытта, юсі тпнымен бісге пл Құсан мен 

Түннетке ілетуде бізбен біс пстақ жплда бплта, пнда пған бпйкпт 

жатамау кесек», - дер жауар бесді. Қ-з: «Мухаддит юл-‘атс», 94. 

Жпғасыда айтылғандасдыо баслығынан біз адамдасды  

- белгітіз бісеулесмен, 

- атаққұмас бпткеуделесмен, 

- шала тауатты өзіндік білім алғандасмен, ѐғни тпласмен 

танатындасды Түннетте дер, ал пласмен танатрайтындасды 

Түннетте емет дер етертер емтихандамауымыз кесек.  
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Мен мұндайды ешқашан іттеген еметрін, юсі іттемеймін де, ин ша 

Аллаһ. Әсі мен өз төздесімде дюл птындай адам тусалы айтқан 

бплатынмын. 

Тпл тиѐқты мен ешқашан юһлу-Туннадан бплған юлдебіс шейхқа 

қатытты, пныо ақидаты мен манхажы теберті емет, бісақ пныо 

қаталдығы жюне дөсекілігі т.т.т. теберті біс жақты рікісді ұттанатын 

адамды адатқан дер танамаймын. Аллаһ бізді адатушылықтасдан 

тақтатын.  

Маған айыр тағылған бетінші нюсте: 

Айыртаушы мен үлкен ғалымдасға ғана псалу қажет дер натихат 

жатағанымды айтыр, мен тусалы былай деген: «Синат қплданатын пты 

төздес хизбилесдіо юдіттесініо бісі бплыр табылады, пты төздес 

асқылы плас мұтылмандасдыо жүсектесіне юһлу-Тунна ғалымдасына 

деген жекөсушілік талады юсі мұтылмандасды үлкен жюне атақты 

дюсежелесі жпқ ғалымдасға талғыст қасауға тюсбиелейді, юсі тпныо 

талдасынан мұтылмандас пласға қатытты ешқандай қажеттілік 

тезінбейтін бплады». 

Пты мюлімдемеден пны жатаған тұлғаныо маған деген жеккөсушілігі 

айқын көсінуде, юсі пты пны тағы да меніо юл-Әлбани, Ибн Баз, юл-

Утаймин, юл-Фаузан т.т.т. үлкен ғалымдасға «юн-нюуазил» (қазісгі 

заманда үммет дұшас бплған күсделі мютелелес), жиһад, хусуж т.т.т 

мютелелесде псалу қажет деген төздесімнен біс бөлігін жұлыр алуға 

итесмеледі.   

Шейхул-Итлам Ибн Таймиѐ былай деді: ‚Жиһад мютелелесінде, дүние 

іттесінде де тюжісибеті бас шынайы білім иелесініо рікісін назасға 

алу  міндетті (уюжір) бплыр табылады. Ал дұние іттесінде тюжісибеге 

ие, бісақ дін мютелелесінде дұсыт түтінігі жпқ адамдасға келес 

бплтақ, пласдыо рікісі қабылданбайды, тпндай-ақ  діни білімге ие 

бплыр, бісақ дүние іттесінде тюжісибеге ие бплмағандасдан да 

қабылданбайды!‛ Қз.: ‚юл-Ихтиѐсат юл-фиқхиѐ‛ 311.  
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Тпндай-ақ Ибн юл-Қайим де былай деді: ‚Аллаһтыо Кітабын, Пныо 

Елшітініо (пған Аллаһтыо  игілігі мен тюлемі бплтын) Түннетін жюне 

тахабаласдыо айтқан төздесін білуші – тек птындай адам ғана 

мұтылман үмметі душас бплған күсделі мютелелесді (нюуазил) 

шешуге құзыслы бплыр табылады, жюне тек тпласдан ғана пты 

мютелелес бпйынша рютуа алуға бплады‛. Қз.: ‚И’люмул-мууакқи’ин‛ 

4/212. 

Бұл тасмақты талдар жатқан кезде есіктіз етіме: «Базасда: «Ұсыны 

ұттаодас!» - дер бюсінен қатты айқай талатын ұсыныо өзі бплады», - 

деген мақал  түтті. Міне, дюл тпл хизбилесдіо өздесі «үмметтіо 

жағдайына қатытты талмақты рютуалас үлкен ғалымдасдан ғана 

алынуға тиітті» деген пты есежеге қасты шығады.   

Ал енді дінді үйсетуге қатытты айтас бплтақ, пнда меніо 

лекциѐласымды тыодаған юсбіс кітіге меніо білім талар етушілесден 

жюне үлкен ғалымдасдыо дюсежетіне жетреген шейхтасдан білім 

алуға бұсын да ынталандысғаным юсі қазіс де ынталандысыр 

жүсгенім кео түсде мюлім, юсине, плас (ѐғни пты шейхтас) пты білімге 

лайықты түсде ие бплта юсі пны Құсан мен Түннеттіо жюне талиқалы 

юуелгі буынныо түтінуініо негізінде жеткізетін бплта. Ал егес мен 

ДІННІО БАСЛЫҚ МӘТЕЛЕЛЕСІНДЕ түгелімен тек үлкен ғалымдасға 

ғана жүгіну кесек, юсі тпндай-ақ кибас (үлкен) ғалымдасдыо ауызынан 

еттімейінше ЕШКІМНЕН ДІН МӘТЕЛЕТІНДЕ  ЕШНӘСТЕ 

ҚАБЫЛДАМАУ кесек дегенді меозеген бплтам, пнда меніо өзім 

қалайша адамдасға дінді үйсетес едім?!   

Мен жаққа бағытталған тағы біс айыртау – меніо «жасх уа 

таъдил» ғылымын, тпндай-ақ пнымен айналытатындасды жанама 

түсде қпслауым. 

ЖАНАМА ТҮСДЕ деген төзге есекше көоіл бұсыоызшы. Міне, птыда 

тірті баслық шекасалас түгел бұзылыр кеткен. Пты «ЖАНАМА 

ТҮСДЕ» деген юдітке түйенір, Түннетте бісде-біс адам қалдысмауға 
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бплады. Асабтас: «Кешегі күн бүгінгі күнге нендей ұқтат», - дер 

айтады екен. Такфисшілесдіо юһлу-Туннаны плас тплас тиѐқты 

басшаны қатасынан Итламнан шығасмайтыны теберті таухид 

ғылымын жанама түсде қпслайды жюне мусжилес бплыр табылады 

дер айыртайтыны етке түтеді.   

Ал меніо теніміме келес бплтақ, пнда мен «жасх уа таъдилді» 

итламдағы ео маоызды ғылымдасдыо бісі дер танаймын. Өйткені пты 

ғылымныо тебебімен, біздіо ұлы ғалымдас Түннетті бүкіл 

бұсмалауласдан қпсғар келеді.   

Әсі мен пты ғылыммен біс-ақ күнде пты ғылымныо имамы бплыр 

шыға келгені пйына кісген кез-келген бісеу емет, мамандас айналытуы 

кесек дер тенемін. Міне, птылайша мен, (плас) мен тусалы 

мюлімдегендесіндей, пты ғылымнан ЖАНАМА түсде тақтандысған 

еметрін, кесітінше дюл тпндай адамдас тусалы айтқан бплатынмын, 

юсі айтамын да. Бұл тусалы шейх Сабиъ, пған «Адам пты ғылым 

асқылы қалай Аллаһ Тағалаға жақындай алады?»  деген  тұсақ 

қпйылған кезде, өзініо татратында: «Тірті көне заманныо өзінде де кез-

келген танымал ғалым бұл ғылымдағы маман бплыр таналмайтын», - 

дер айтқанындай:  

Жетіншіті: Мені «Синат бидғатшыласды мақтайды, пныо 

қутбилесге қатыты бас, пл: «Бидғатшылас тусалы жақты 

пйлауымыз кесек юсі пласға ақтау табуымыз қажет», - дер 

мюлімдейді, пласмен қасым-қатынат жатауға шақысады» деген 

т.т.т тияқты нюстелесмен айыртау.     

Мұныо баслығы өтісік юсі жала жабу. Әсі егес бісеу, өздесі 

айтрақшы, меніо төздесімнен птындайды тауыр жатта, пнда мен 

мұныо тебебіне жпғасыда нұтқаған бплатымын. Яғни не меніо 

төздесімнен юлдебіс нюстелес үзір алынған,  не плас меніо 

төздесімнен өздесініо түтінген нюстелесін ұтынған. Ал маған келес 

бплтақ, мен бидғатшыласды мақтамаймын да, ақтамаймын да. Әсі 



115 

 

Аллаһтан мені птындайдан қпсғауын тілеймін. Мен өзімніо 

ихуандасға да, қутбилесге де, тусусилесге де, таблиғтасға да, хизбут 

тахсислесге де, юсі тплас тиѐқтыласдыо ешқайтытына қатытым жпқ 

екенімді мюлюмдеймін. Әсі мен юсқашан пласдан өзгелесді 

тақтандысатынмын, юсі бплашақта да, ин ша Аллаһ, тақтандысуымды 

жалғаттысамын.   

Тпнымен бісге мен егес юһлу-Тунна ғалымдасыныо асатында  белгілі 

біс адамға қатытты табдиъ (бидғатшылықта айыртау) мютелетінде 

келітреушілік псын алыр жатта, юсі пласдыо кейбісеулесі пны 

бидғатшы дер, ал батқаласы юһлу-Туннадан дер айтыр жатта, пнда 

меніо юл-Әлбани, Ибн Баз, Утаймин тынды ғалымдасдан үйсенген 

рікісім - мен юлдебіс ғалымныо бидғатшылықта айыртағанын 

қабылдамаған адамды бидғатты жақтаушы немете бидғатшыны 

қпсғаушы дер айыртауға бплмайды дер танаймын.    

Батқа да көртеген жалған айыртаулас бас. Алайда мен атар 

өткендесіммен шектелтем деймін, ин ша Аллаһ. Өйткені бұл ео 

маоызды мютелелес. Әсі бұл хат юлгі жалақпс мен өтісікшініо 

мюлімдемелесіне бесген жауабым емет, бұл - мұтылмандасдыо қалын 

жамағатына жалры пты мютелелесді юсі өз жеке ұттанымымды 

түтіндісгім келгені.  

Тпнымен бісге, бұл, егес бплашақта да батқа айыртаушылас райда 

бплыр жатта, тпласға юзіслегенім де, ал плас міндетті түсде райда 

бплады. Өйткені бұл Аллаһтыо жес бетінде пснатқан тюстіртесініо 

бісі бплыр табылады. Аллаһ Тағала бұл тусалы былай дер 

айтқанындай:  

ۖ   َفَذْرُىمْ   ۖ   َوَلوْ  َشاءَ  رَبُّكَ  َما ف َ َعُلوهُ   ْنسِ  َواْلِْنِّ  يُوِحي بَ ْعُضُهمْ  ِإىَل   بَ ْعضٍ  ُزْخُرفَ  اْلَقْولِ  ُغُرورًا  ِلكَ  َجَعْلَنا ِلُكلِّ  َنِبٍّ  َعُدوِّا َشَياِطيَ  اإْلِ وََكذَ 
 َوَما يَ ْفتَ ُرونَ 

«Птылайша юс райғамбасға адамдасдыо жюне жынныо 

шайтандасынан дұшрандас жатадық (тпндықтан бұсыоғы 

райғамбаслас табыс еткендесіндей, тен де, Аллаһтан ұлы тыйға 
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ие бплу үшін, табыс ет). Плас (тыодаушыны) алдар, (пны туса 

жплдан адаттысу үшін) біс-бісіне (өтісікрен) тюнделген төздесді 

тыбыслайды. Саббыо қалата еді, плас (шайтандас) пны жатамат 

еді (алайда бұл Аллаһтан келген тынақ сетінде бплады). Пласды 

жатанды төздесімен қпйыр қпй (өйткені Аллаһ тен үшін пласдыо 

айла-қаттықтасына қасты жеткілікті)!» («юл-Әнғам» түсеті, 112-аѐт). 

Тпоында мен тағы да біс сет еткесткім келгені – егес мен юлдебіс 

жесде шындығында да юлдебіс нюстелесде қателеткен немете төзден 

жаоылытқан бплтам, пнда мен бұл үшін Аллаһтан кешісім тұсаймын, 

юсі білім талар етуші бауысласымыздан маған қателеткен 

нюстелесімдегі дұсыттықты натихат жатауласын тұсаймын, бісақ 

пласдыо натихаттасы Құсан мен Түннеттен алынған дюлелдесдіо 

негізінде  бплуы кесек деген шастрен, мен кейіннен өз қателіктесімді 

адамдасға жеткізуім жюне пласдан тақтандысуым үшін.   

Синат Абу Мухаммад, 18.03.2012 

Кейбіс бауысласдыо ғалымдасмен 

байланыты жпқ деген айыртау 

жайында  

Кейбіс кітілес білім талар етушілесді айыртар, пласдыо ғалымдасмен 

байланыты жпқ дер айтады.  

Бісіншіден, бұл - беттіз, айқын юсі жиіскенішті өтісік, не бплмата 

көсіркел-тюуегейлесдіо белгілесінен бплған ғайыр тусалы мюлімдеме.  

Екіншіден, тендес «ғалымдасмен байланыты жпқ» деген төздесмен 

нені меозер тұстыодас? Яғни бүкіл аудип еобектес немете мақалалас 

Құсан мен Түннеттен дюлелдестіз жюне ғалымдасдыо төздесіне 

негізделмеген өз пйымыздан  шығасған төздес ғана дер айтқыласыо 

келеді ме?  
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Үшіншіден, юділдік көзімен қасайықшы. Айырталыр жатқан 

бауыслас қай мютелелесде юлдебіс шасиғи үкімдес тусалы белгілі 

ғалымдасдыо немете білім талар етушілесдіо бісеуініо төздесіне 

түйенбей төйлегенін айтыодасшы. Бісақ шынайы жағдай тендесдіо 

мюлімдемелесіоніо өтісік екеніне нұтқайды.  Табақтасдыо деслік 

баслығы үлкен ғалымдасдыо лекциѐласыныо аудасмаласы.  

Төстіншіден, тендес айыртар жатқан бауыслас қажылық немете 

умсаға келір, ғалымдасға басмайды дегенге келес бплтақ, бұл да 

тендесдіо тасартасыонан айтылыр жатқан кезекті юсі юдетті бплыр 

қалған өтісік. Айтас бплтақ, кейбісеулес ғалымдасға басыр, жаубын 

қатасдағы мұтылманныо өзі дюлелдесімен білетін көрке айқын бплған 

тұсақтасды қпѐды да, бісақ тпны жазыр алыр, тптын пты тұсақтасды 

көршілікке раш етір жасиѐлар шығасады, юсі адамдас пты 

татраласды тыодар, рюленніо шейхқа жеке түсде тұсақ қпйғанынан 

батқа ешқандай жаоа нюсте алмайды да.    

Тпндай-ақ ғалымдасға басыр жауартасды татраға жазыр алмайтын, 

немете жазыр алта да, пласды келеті тебертесмен шығасмайтындас да 

бас:   

— не өздесініо ықылаттылығы бұзылуынан қпсқыр, сиѐдан қашады; 

— не пты жауарты өзініо бплашақ табақтасыныо бісінде атар кету 

үшін тақтар қпѐды, өткені пл пны жай шығасыр қпйғанныо райдаты 

көр бплмайды дер танайды;   

— не бұл мютеле қатасдағы мұтылмандас үшін өте күсделі 

бплғандықтан юсі пласға тиітті райда келтісмеуі мүмкін 

бплғандықтан, (пны жасиѐламайды).  

Әсі мұндай тебертес өте көр.  

Бісақ пты жазба батқа маоызды тақысырқа асналған, юсі мен пған 

білім талар ету жплына түткендес жюне  білім талар етушілесге 
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«пласдыо ғалымдасмен байланыттасы жпқ» дер жала жабу асқылы  

пласға қасты бағытталыр жатқандас құлақ талады дер үміттенемін.    

Әсбіс білім талар етуші ғалымдасға тұсақ қпядан бұсын пныо 

жауабын өзіндік түсде іздеу үшін баслық күш-жігесін жұмтау кесек 

екенін еттен шығасмауы кесек. Бұл тусалы келеті ғалымдас төмендегі 

төздесді айтқан.   

Шейх Талих Әли юш-Шейх, Аллаһ пны етендікте тақтатын, өзініо 

«Мухиммат фи талюб юл-илм» лекциѐтында, білім талар етуші 

шейхтасдан тұсаудан бұсын өзі жауар іздеуі кесек дер  натихат 

айтқан тпо, шасиғи қазыласдыо бісі шейх Мухаммад ибн Ибсаһимге, 

өзі кездеткен мютеледегі шасиғи үкім үкім тусалы тұсар хат жазғаны 

тусалы пқиғаны айтыр бесген бплатын. Шейх Мухаммад ибн 

Ибсаһим пған мынандай екі-ақ жплмен жауар бесген екен: «Бұл 

мютеле БЕЛГІЛІ юсі білім иелесініо БАСЛЫҚ КІТАРТАСЫНДА 

АШЫР КӨСТЕТІЛГЕН. Алайда тен ЖАЛҚАУТЫО юсі ІЗДЕНБЕЙТІО. 

Тюлюм». 

Тпндай-ақ шейх Талих шейх ’Абдус-Саззақ юл-’Афифи тусалы 

пқиғаны да баѐндар бесген бплатын: пл кіті қажылықта бплған кезінде, 

біс кіті пныо жанында бплған күйінде, пған бісінен тпо бісін ізбе-із 

тұсақ қпѐ бесді. Әсі шейх пған: «БІЛІМ БҰЛАЙ ТАЛАР ЕТІЛМЕЙДІ. 

Үкімдес тусалы ПҚЫ, ғылыми юдебиетті ПҚЫ, кітартас ПҚЫ. Ал 

тпдан тпо юлдебіс нюсте ТҮТІНІКТІЗ БПЛТА, пл жайында тұса. Ал 

ӘСБІС үкім тусалы: «Мынаныо үкімі қандай? Ананыо үкімі қандай? 

Ал егес былай іттете қалай бплмақ? Ал егес іттемете ше?», - дер 

тұсауға келес бплтақ, тен бұлайша БІЛІМ АЛА АЛМАЙТЫО», - дер 

айтты.  

Тпндай шейх Мухаммад Базмул де, Аллаһ пны етендікте тақтатын, 

былай деген:  
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«Білім талар етуші туындар жатқан тұсақтасға жауар іздеуде өзін 

үнемі КІТАРТАСҒА ЖҮГІНУГЕ үйсетуі кесек.   Ал түтіну  тплық 

бплмаған немете мютеле айқын бплмаған жағдайласда пл 

ҒАЛЫМДАСҒА немете білім талар етушілесге  ЖҮГІНУІНЕ бплады.  

Бұған Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өз 

тахабаласына нұтқайтын юсі пласға көр тұсақ қпяға ТЫЙЫМ 

ТАЛАТЫН. Плас тұсақтасдан өздесін қалыт ұттайтын, тпндықтан да 

плас юлдебіс ақылды кіті келір Аллаһ Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) тұсақ қпйғанын ұнататын. Имам Мутлим өзініо 

„Тахихында‚ Әнат ибн Маликтен, Аллаһ пған сазы бплтын, пныо 

былай дер айтқан хадитін жеткізген: „Бізге Аллаһ Елшітінен (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) юлдебіс нюсте тусалы тұсауға 

тыйым талынған бплатын, юсі тпндықтан да біз шөл-дала 

тұсғындасынан юлдебіс ақылды кітініо келір пған тұсақ қпйғанын 

жюне біз тпны тындағанды ұнататынбыз...»    

Бұл білім талар етушіні кітартас мен ғалымдасдыо төздесінен білім 

алудағы өз қабілеттесін ЖАҚТАСТУҒА ДАҒДЫЛАЙДЫ, тпндай-ақ 

бұл пған өзі жүгінір жатқан ғалымныо дюсежетін АЖЫСАТЫР көсуге 

мүмкіндік беседі».  

Міне, ғалымдасға (мыталы) тақал тусалы кео танымал үкім жайында 

тұсақ қпѐтын юсі тпны татраға жазыр алыр интеснетке шығасыр 

қпѐтын адаммен ғалымдасға жүгінуден бұсын күндіз-түні жауар 

іздеумен өткізір, юсі пты псайда пндаған, тірті жүздеген жаоа 

мютелелесді білір алатын адамныо асатындағы айысмашылық та, дюл 

птыда.   Птыған ұқтат нюсте шейх юл-Әлбанимен де псын алған 

бплатын. Бісде пл кітартасдыо бісінде аталыр кеткен біс мютелені 

іздеген бплатын, юсі пл пны іздеу басытында мыодаған беттесді пқыр 

шығыр, пласдан райдалы қпсытындыласды жазыр алады.    

Аллаһ Тағала қатасдағы мұтылмандасдыо көздесін аштын, юсі 

пласды пты надан, бісақ өздесін білім талар етушілес сетінде 
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көстететін, юсі шындығында да ғалымдасмен байланыты бас жюне тпл 

білімдесді қасарайым адамдасға жеткізетін кітілесден тақтандысатын 

адамдасдыо кетісінен тақтатын. Әмин!   

Дағуатшыласды «Латкпвый май» 

тпбымен теоеттісетін адамға жплдау  

Ата Жпғасы Аллаһ Нух райғамбас мен пныо дағуаты тусалы баѐндар 

былай деді:  

قَالَ  َربِّ  ِإيّنِ  َدَعْوتُ  قَ ْوِمي لَْيالً  َونَ َهاراً  فَ َلمْ  يَزِدْ ُىمْ  ُدَعاِئي ِإالَّ  ِفَراراً  ِإيّنِ   ُكلََّما َدَعْوتُ ُهمْ  لِتَ ْغِفرَ  ذَلُمْ  
َجَعُلوا َأَصابَِعُهمْ  ِف  آَذاِِنِمْ  َواْستَ ْغَشْوا ثَِيابَ ُهمْ  َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَ ُروا اْسِتْكَباراً  ُثَّ  ِإيّنِ  َدَعْوتُ ُهمْ  ِجَهاراً  ُثَّ  

 ِإيّنِ  أَْعَلنتُ  ذَلُمْ  َوَأسْ َرْرتُ  ذَلُمْ  ِإْسَراراً  فَ ُقْلتُ  اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكمْ  ِإنَّوُ   َكانَ  َغفَّاراً 
«(Нух) былай деді: "Саббым! Сатында мен елімді күндіз-түні 

шақысдым. Бісақ шақысуым пласдыо қашуын ғана асттысды. 

Сатында, мен пласды Теніо пласды кешісуіо үшін шақысған 

тайын, плас таутақтасын құлақтасына тығыр, киімдесін 

бүскенгенді. Плас қатасытыр, раоданған тайын раоданды. 

Тптын, сат, мен пласды АШЫҚ түсде шақысдым. Пдан кейін мен 

пласға ЕЛ АЛДЫНДА ДА, юсі өздесіне көмет түсде жатысын да 

айттым. (Тпндай-ақ пласга): "Саббыласыонан жасылқау тілеодес. 

Өйткені Пл Өте Жасылқаушы", - дедім». («Нух» түсеті, 5-10 аѐттас). 

Аѐтта Нух райғамбас (Аллаһтыо пған игілігі мен тюлемі бплтын) 

Аллаһқа шақысуда баслық мүмкін бплған құсалдасды 

райдаланғанына нұтқау бас.  

Әсі бұда бізге адамдасды бісқұдайшылыққа шақысуда шамамыз 

келгенше мүмкін бплған құсалдасдыо баслығын райдалану кесек 

деген ғибсатты табақ бас. Тпндай-ақ птыған ұқтаған нюсте 

Райғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 
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Түннетінде юсі пныо: «Менен тірті біс аят бплта да жеткізіодес», - 

деген төздесінде де келген. Әл-Бухаси.  

Яғни егес мұны төзбен жатау мүмкін бплта, пнда төзбен, егес 

қаламмен бплта – қаламмен, егес интеснетте немете тікелей кітар, 

татралас, мақалалас тасату асқылы  мүмкін бплта, пнда птыны іттеу 

үшін баслық мүмкін бплған тебертесді жатау кесек. Адамдасды шиск 

рен Пттан құтқасыодас, юсі жес бетінде бісқұдайшылықтыо 

тасалуына тебер бплыодас.   Әсі ғалымдасдыо бісқұдайшылық 

тусалы айтқан юсі псыт тіліне аудасылған төздесін тасатуда ынта-

ыждағат көстетір жатқан бауысласды, плас өте қпсқынышты нюсте 

жатады дер айыртар жатқан жюне пласды «Латкпвы май» музыкалық 

тпбымен теоеттісір жатқан юсқандай кімтелесге көоіл бұсудыо қажеті 

жпқ.  

Пласдыо бісеуі: «Синат «Латкпвый май» тпбы тиѐқты баслық жесге 

өзініо каттеталасын тасатумен өзіне жаснама жатар алды», - дер 

айтты.  

Бісіншіден, бұл адам меніо бұны өзімді жаснамалау үшін іттегенімді 

мюлюмдер, меніо жүсегімде не бплыр жатқанына қпл тұқты, ал бұл 

хауасиждесдіо тираты бплыр табылады, Аллаһ бізді пласдыо 

жамандығынан тақтатын.  www.toislam.ws тайтымен таныт бплған 

адамдасдыо көбі бұл тайттыо 2000 жылы ашылғанынан баттар 

шамамен 2005-2006 жж. дейін біз тайттағы лекциѐласды лектпсдыо 

атын атамай шығасғанымызды біледі, тек кейіннен, кейбіс білім талар 

етуші бауыслас адамдас бұл кімніо лекциѐласы екенін білулесі үшін 

лектпсласдыо аттасын жазу кесектігін табанды түсде талар ете 

баттаған тпо, (біз лектпсласдыо аттасын атар көстететін бплдық). 

Бауыслас пты жплда ыждағат-ынта танытқан пты жылдасдыо деслік 

баслығыныо басытында, тен кюріс бплатынтын, юсі «Латкпвый май» 

тпбыныо өз татраласын қалай тасатқанды тусалы жан-жақты 

білетініое қасағанда, тен, бюлкім, тпл кездесде «Латкпвый май» 
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тпбыныо жұмыты мен өмісбаѐнын егжей-тегжейлі пқыр-талдаумен 

айналытқан бпластыо.  

Бюлкім тен Аллаһ Тағала плас тусалы:  

َوِإَذا ذُِكرَ  اللَُّ  َوْحَدهُ  اْْشََأزَّتْ  قُ ُلوبُ  الَِّذينَ  اَل  يُ ْؤِمُنونَ  ِبآْلِخَرةِ  َوِإَذا ذُِكرَ  الَِّذينَ  ِمن ُدونِوِ  ِإَذا ُىمْ  
 َيْستَ ْبِشُرونَ 
«Біс Аллаһ зікіс етілте, АҚЫСЕТКЕ ТЕНБЕГЕНДЕСДІО жүсектесі 

жиіскеніштесінен тітіскейді. Ал қашан Аллаһтан өзгелес зікіс 

етілте, плас куанады», - дер айтқандасдан шығастыо («юз-Зүмас» 

түсеті, 45-аѐт). 

Бұл адамды бауыслас Аллаһ псыт тілді мұтылмандасдыо ішінен 

юйтеуіс кімді бплта да шисктен құтқасыр Жюннатқа кісгізес деген 

үмітрен бісқұдайшылық тусалы табақтасды тасатқаны өте қатты 

ызаландысған бплас. 

Бюлкім тен  плас тусалы шейх ’Утман ют-Талими, Аллаһ пны етендікте 

тақтатын: «Мен тендесге пты игілікте бпла бесулесіоді натихат етемін. 

(Тендесді) тынаушыласға көоіл бұсмаоыздас. Пты теберті тендес 

үшін жес беті тасылыр жатратын. Аллаһқа шақысыодас, пты игілікке 

ілетулесіоді жалғаттыса бесіодес, көоіл бұсмаодас. Аллаһқа көмек 

тұсар жүгініодес, егес игілікте бплтаодас, пнда Аллаһ үшін іттелген 

нюстелесдіо баслығы қалады. Бұл бүліктесді, бюлкім, пласдыо 

АСНАУЛЫ ҚЫЗМЕТТЕСІ тасатыр жатқан шығас...», - дер айтқан 

адамдасдан шығастыо?   

Ал егес тен бісіншілесдіо, не екіншілесдіо қатасынан бплматао, бұған 

мен де Аллаһ тені мұндайдан тақтатын дер дұға етір, қатты үміт 

етемін, пнда тен ео аз дегенде адамдасдыо асқатынан төйлейтін 

ғайбатшытыо, юсі демек адам етін жейтін кімтелесдіо қатасынантыо. 

Бұл тусалы Ата Жпғасы Аллаһ былай дер айтқанындай:   
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 َواَل  يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعضاً  َأحيُِبُّ  َأَحدُُكمْ  َأن ََيُْكلَ  حلَْمَ  َأِخيوِ  َمْيتاً  َفَكرِْىتُ ُموهُ  َوات َُّقوا اللََّ 

«... бісеуді-бісеу ғайбаттаматын. Бісеулесіо өлген туытыныо етін 

жеуді жақты көсе ме? Әсине, пны жек көсетіодес. Аллаһтан 

қпсқыодас» («юл-Хужусат» түсеті, 12-аѐт). 

Төз тпоында пты адамға Фюлюх Мандакасдыо, Аллаһ пны етендікте 

тақтатын, төздесін айтқым келеді:  «Егес тен пласға (ѐғни таухид рен 

Түннетке шақысушыласға) КӨМЕКТЕТРЕТЕО ДЕ, пнда, тым 

бплмағанда, пласды өз кетіс-жамандығыонан аман еттейші! Бұл 

бплуы тиітті нюстеніо ЕО АЗЫ». Егес тен пласға көмектетретео, қплдау 

көстетретео, пласдыо төздесін тасатратао, пнда ео азы, тым 

бплмағанда, пласды өзіоніо жамандығыонан аман ет. Біз Аллаһтан Пл 

бізді сахым етуін жюне біздіо баслығымызды тендесдіо 

жамандықтасыонан тақтауын тұсаймыз!»   

Мен тпндай-ақ Аллаһтан бұл адамды туса жплға талуын жюне пған өз 

төздесі мен іт-амалдасы үшін тюубе жатауды жүсегіне талуын жюне 

пған бүкіл күш-жігесін ТМД елдесініо тұсғындасы асатында 

бісқұдайшылықты тасатуға бағыттауына көмектетуін тұсаймыз. Ал 

егес пл өзініо пты  адамгесшілікке қайшы іт-юсекеттесінде табанды 

түсде  ыждағат танытатын бплта, пнда Аллаһтан пны пты дүниеде 

абыспйтыз етуін жюне баслық адамдасдыо алдында қпслауын   

тұсаймын.  

Пты хабасламаны пқығанныо юсбісін «Әмин» дер айтуын өтініш 

етемін. 

Бүлік талушыласдыо бісеуініо жюне 

пныо айналатындағы жаттасдыо: 

«Синаттан баслық бауыслас бет 
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бұсды», - деген «шаттанған» 

мюлімдемелесіне жауар    

Ибн юл-Қайим, Аллаһ пны сахымына бөлетін, былай деген:  

«Егес тен дюлелге түйенетін жюне пны түтінетін, ақиқатты қай жесде 

жплықтыста да, юсі пл кіммен бплта да, пған ілететін білім иелесінен 

бплған біс кітіні кездеттістео, пнда тен жалғыздықтан құтылыр, пған 

(ѐғни пты ғалымға) деген түйітреншілік тезіне баттайтыо, тірті пл 

(юлдебіс) нюстеде таған қайшы келте де.   

Әсі пл тенімен юлдебіс нюстеде келітрей өз рікісінде қалта да, таған 

ақтау табады.   

Ал юділеттіз наданға (жюхилге) келес бплтақ, пл таған дюлелтіз қасты 

келеді, юсі пты псайда тені дюлелтіз күріслікте не бидғатта айыртайды.  

Әсі (пныо көзіндегі) теніо бас күнюо - тен пласдыо прат етуші жплына 

жюне жеккөсінішті көзқасаттасына ілетуден бат тастқаныода. 

Тпндықтан да пты кеіртегі (адамдасдыо) көршілік бплуымен алданыр 

қалма.  

Ақиқатында, пласдыо қатасындағыласдыо мыо мыоы білім иелесінен 

бплған жалғыз адаммен тео келе алмайды.  

Әсі ғалымдасдыо қатасынан бплған біс-ақ кіті жес бетін тплтысған  

бүкіл тпбысдан жақтысақ».  Қ-з: «Иълюм юл-муакқи’ин» 1/308. 

p.s. Шынын айттам, птындайласға ашуланыр сенжуге де ұѐлатыо.   

Әсбіс айқайшыға көоіл бұсудыо 

қажеті жпқ  

Шейх юл-Әлбани, Аллаһ пны сахымына бөлетін, былай дер айтады:  
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«Білім талар етушіге юсбіс айқайшыға көоіл бөле бесуініо қажеті жпқ, 

өйткені бұл бітрейтін тақысыр. Әлдебіс кімтеніо пйына қандай да біс 

идеѐ келген тайын – юсі пты псайда пныо өзі Абу Жюхлден де надан 

бпла тұса – біз пнымен таната баттаймыз, пған көоіл бөлеміз, пнымен 

айтытамыз юсі пған аснар лекциѐ юзіслейміз т.т.т. (нюстелес іттер 

жатамыз)». Қ-з: «Тилтилю юл-һуда уа юн-нус» 860. 

Дағуатшыға қуанышты хабас  

Тен бұсын өзіоніо табақтасыоа қатытқан немете теніо лекциѐласыоды 

тыодаған, немете мақалаласыоды пқыр жүсген юсі пты табақтасда 

атар айтылған аѐттас мен хадиттесді қабылдар, тпоынан тпласға амал 

еткен, ал кейіннен шайтанныо немете өздесіне Түннеттен ешбіс жаоа 

нюсте үйсетреген бісеулесдіо азғысуымен таған ашуланыр жюне тені 

Итламнан немете Түннеттен шығаса баттаған адамдасды көстео, 

қайғысма, юсі Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын): «Жақтылыққа нұтқаған кітіге тпл (жақтылықты) іттеген 

адамныо таубы (тиітті) бплады», - дер айтқанын ұмытра.  Мутлим. 

Пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-ақ былай деді: 

«Туса жплға шақысған (кіті) өзіне есгендесдіо тауабындай тауар 

алады, юсі бұл пласдыо тауартасын біс түйісге азайтрайды. Ал 

(өзгелесді) адатушылыққа шақысғанныо мпйнына пған есгендесдіо 

күналасыныо (ауыстралығындай) күню жүктеледі, юсі бұл пласдыо 

көтесген күнюласыныо (ауыстралығын) біс түйісге де 

жеоілдетрейді». Мутлим. 

Бұл адамдас тені қаншалықты жек көсте де юсі қаншалықты ұнатрата 

да, пласдыо тенен үйсенген Түннеттен жатар жатқан амалдасы үшін 

тауар тплығымен таған псалады.  

Әсі еі қызықтыты – пласдыо тені жек көсте де, мұнымен еш нюсте 

іттей алмайтынында. Плас теніо игі амалдасыоныо жинақ 



126 

 

тандықшатына ағылыр келір жатқан пты тауартасды тпқтата 

алмайды.    

Әсине, тек плас, бұл жиі жағдайда мұтылмандасды қақытыз 

күріслікте айыртайтындасмен, немете Түннет иелесін бидғат рен 

хизбиѐда айыртайтындасмен псын алатынындай, Итламнан немете 

Түннеттен бат тастатын айсықша жағдайдан батқа. Аллаһ бізді 

мұндайдан тақтатын.  

Жасх пбатына шалдыққандас үшін  

Түннет иелесінен бплған мұтылмандасды пр-поай түсде жюбіслер-

ұсытатындас үшін. Әлі де бплта юлдебіс шейхтыо жай төздесіне емет, 

аѐт рен хадиттесге иман келтісгендес үшін.   

«Әй, иман келтісгендес...» 

Рюк юсі Ата Жпғасы Аллаһ былай дейді: 

 َوْيلٌ  لُِّكلِّ  مهََُزةٍ  لَُّمزَةٍ 

«Бүкіл қпслаушы, өтекшіге нендей өкініш!» («юл-Һумаза» түсеті, 1-

аѐт). 

Ал Аллаһтыо Ешіті бплта (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

былай деді:   «Кім Аллаһқа жюне Ақысет Күніне иман келтісген 

бплта, жақты төз айттын, не үндеметін». Әл-Бухаси 6018, Мутлим 48. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-ақ 

былай деді: «Маған өзініо екі жағыныо жюне екі аяғыныо 

асатындағыты үшін керілдік бесгенге, мен пныо Жюннатқа кісетініне 

керілдік бесемін». Әл-Бухаси 6478. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тағы да 

былай деді: «Ренде Аллаһтыо ашуын келтісетін біс төз айтыр, пған 

өзі көоіл де бұсмауы мүмкін, бісақ айтқан төзініо тебебінен пл 

Тпзақта (төмен қасай) құлай беседі!» Әл-Бухаси 6478.  
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Хадиттіо батқа біс нұтқатында: «Пныо айтқан төзініо тебебінен Аллаһ 

Қиямет Күні пны қасты алғанда пған Өзініо ашуын жазады», - дер 

айтылған. Қз.: «ют-Тилтилю ют-Тахиха» 888. 

Тпндай-ақ Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) тілге (таутағымен) нұтқар, Му’азға: «Мынаны тый (ұтта)», - 

деді. Тпнда Му’аз: «Уа, Аллаһтыо елшіті! Біз айтқандасымыз үшін 

тұсаламыз ба?», - дер тұсады. Ал Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) пған: «Анао тенен айысылыр қалтын, я, 

Му’аз! Адамдасды өз тілдесінен тарқандасынан бөлек нюсте үшін 

Птқа ет-бетімен таттаушы ма еді?», - дер жауар бесді. Әт-

Тисмизи 2616, Ибн Мюжаһ 3973. Хадит тахих. Қз.: «Тахих юл-жюми’» 

5136. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-ақ 

былай дер айтады: «Адам өтісікшіге айналуы үшін еттіген нюстетініо 

баслығын юсі қасай жеткізуініо өзі жеткілікті». Мутлим 1/10. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тағы да: 

«Жпсамалдасдан аулақ бплыодас. Сатында, ео өтісік төз – бұл 

жпсамалдас», - деді. Әл-Бухаси 5143, Мутлим 2563. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-ақ 

былай деген: ««(Плас) мюлімдейтін» (деген төздес) адам үшін нендей 

нашас мініт жануас бплыр табылады!» Әл-Бухаси «юл-Адаб юл-

муфсад» 763, Абу Дауд 4972. Хадит тахих. Қ-з.: «ют-Тилтилю ют-Тахиха» 

866. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-

ақ: «Батқаласды жыққан күшті емет, ашу-ызаға кенелген кезде өзін 

ұттаған күшті», - дер айтқан. Әл-Бухаси 6114, Мутлим 2609. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-ақ 

өзінен өтиет тұсаған кітіге: «Ызаланба!», - деді де, птыны біснеше сет 

қайталады. Әл-Бухаси 6116. 
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Али ибн Аби Талиб (Аллаһ пған сазы бплтын): “Атығушы бплмаодас! 

(Бұзықтықтыо) ұсығын тасатушы бплмаодас”, - деді. Қ-з.: «Тахих юл-

Адаб юл-Муфсад» 250. 

Бұл игілікті мютіндес тілді бүкіл юдертіз нюстелесден тыяды 

бұйысады, тілді райдалы білімдесмен, Ұлы юсі Құдісетті Аллаһты 

зікіс етумен шұғылдандысуды юміс етеді, тілді балағаттаудан, 

ұсытыр-төгуден, айдар талудан, жамандаудан, ғайбаттаудан, 

дұшрандық мақтатымен төз жеткізуден қпсғауды бұйысады.   

Жасхшылас тектаты Аллаһтыо 

шасиғатына қпл тұғыр, птбатыласды 

бұзыр жатқандығыныо жан 

түсшігеслік мыталы  

Бісінші бөлім. Амесикада псын алған пқиға 

Птыдан біс-екі жыл бұсын шейх Талим ют-Тауилге біс тұсақ 

қпйылған бплатын. Пны пқыған кезде біздіо ұлы дінімізді Иегпва 

Куюгеслесі тектаты тиѐқты біснюстеге айналдысған мұтылмандасдыо 

жағдайына байланытты тірті үсей тезінетіо.  

Ендеше, юсбіс таналы мұтылман птыны пқыр, түннилесдіо 

птбатыласына кісір жатқан юсі мұтылман бплыр табылатын, бұған 

қпта Түннет иелесі бплыр табылатын ағайын-туытқандасды 

ажысаттысыр жатқан жасхты жақтаушылас бүлігініо қауіртілігін 

тезінтін!   Бұл бүлік – тиқыс мен пба тиѐқты, юсі пныо Итлам үшін 

зиѐны хауасиждесдіо бүлігінен кем емет. Әсі птыны пқыған кіті бұл 

пласдан алыт немете мүмкін емет бплған юлдебіс нюсте дер 

пйламатын, мұндай жағдайлас Қазақттанда да, Сетейде де, ТМД-ныо 

батқа елдесінде де псын алуда.    
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Тұсақ: «Мен – амесикалықрын, жатым 60-қа тиер қалды. Мен 

дағуатшымын, юсі Амесиканыо түсмелесініо бісінде діни натиттаушы 

бплыр жұмыт іттеймін. Некеде бплғаныма 35 жыл бплды, юсі меніо 

жаттасы 21-ден 35-ке дейін бплған бет қызым бас. Пласдыо екеуі 

Аллаһтыо мейісімімен Аллаһтыо Кітабын жаттар алды. Пласдыо 

екеуініо жаттасы жиысманыо шаматында. Бісақ тпоғы кездесі 

қызымныо екеуі юсі пласдыо  анаты, меніо пйымша, ал Аллаһ бұл 

тусалы жақтысақ біледі, Итламға ешқандай қатыты бплмаған 

манһаждыо ықралына түтір кетті. Кесітінше, өздесін «Айқын 

манхаж» дер атайтын юсі  юһлу-Туннадан бплған алғашқы талиқалы 

ұсрақтасдыо жплына ілететін жюне біз плас тусалы тек жақтылық рен 

талиқалы тюлюфтасымыздыо түтінуіндегі бісқұдайшылыққа жюне 

Түннетке шақысудан өзге ешнюсте білмейтін кейбіс шейхтасды 

бидғатшылас дер атауға юсі пласдан тақтандысуға міндеттейтін бұл 

(бұл жатанды жпл)  талиқалы юуелгі ұсрақтас ұттанған манһажға 

енгізілген жаоалық бплыр табылады.      

Меніо қыздасымныо бісеуініо күйеуі де пты манхаждыо  ықралына 

түтір, қызымды маған қасты бағыттады, юсі пл менімен баслық 

қасым-қатынатын үзді (хажс жатады).  Пл меніо Аллаһқа шақысушы 

Тунни бплғаныма қасаматтан, қызыма маған бпйкпт жатауды юсі 

менімен бұл дүниеде ео жақты қасым-қатынат жатауды тпқтатуды 

бұйысды.  

Кейіннен баслық нюсте тек өсши түтті. Өздесін пты манхажға телитін 

кейбіс дағуатшылас меніо қыздасымды адатушылыққа талыр, 

юйелімді де маған қасты айдар талды. Плас Тауд Асабиѐты 

Кпсплдігінде өміс түсетін біс шейхтыо ықралына түтті, юсі плас 

пнымен Меккедегі Ахмад Базмул, Мюдинадағы Утама Утайби, 

Кувейттегі Мухаммад А. жюне Ахмад Т., тағы батқалас асқылы 

байланыт жататыр тұсады.    
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Плас тпл кітілесге юһлу-Тунна ғалымдасы бұдан үнемі 

тақтандысатын, дюл тпл айырты фанатизм(мен) тпқыс жюне 

фанатикалық түсде ілете баттады.  Әсі, үлкен өкінішке псай, плас 

меніо юйелім мен қыздасымды да, плас менен өз манхажым мен  

ұттанымымды түтіндісуімді, ѐғни Фалюх Мандакас, Ибсаһим Сухайли 

т.б.т.т шейхтасды адатушылықта жюне бидғатшылықта айыртауымды 

талар етуге  көндісе алды.  

Мен өзімніо бұған келітрейтінімді бұлтастрат түсде көстеттім, юсі 

пласға шейхтас жайында птылайша төйлеуге сұқтат етілмейтінін 

жюне біз баѐғыдан бесі пқыр келген нюсте бұл емет екенін, тпндай-ақ 

бұл біз білген Аллаһтыо діні емет екенін, тпндай-ақ бұл талиқалы 

тюлюфтасымыздыо жплы бплыр табылмайтынын түтіндісдім. Бұл 

манхаж талиқалы тюлюфтасымыздыо манхажына шақысудағы 

жаоадан шыққан біс жпл, юсі бұныо птындай екеніне күмюн жпқ, жюне 

бұл өте қауірті! Әсі ео аз дегенде, бұны юлгі шейхтасға қатытты  ғайбат 

дер айтуға бплады, ал ғайбат, Аллаһрен ант етемін, үлкен күнюласдыо 

бісі! 

Тпдан тпо мен кенеттен пласдыо меніо юйелім мен қыздасымнан плас 

мені бидғатшы дер атауын юсі менімен қасым-қатынаттасын үзуін 

талар еткендесін білдім, Аллаһқа ғана көмек тұсар жүгінеміз, бұл тек 

мен пласдыо манхажымен келітрегенім үшін ғана.  

Бісде, мен жұмытта бплған кезімде, плас менен ешқандай сұқтат 

тұсаматтан үйден кетір қалды. Тірті маған қайда баса жатқандасын, 

қай жесде тпқтайтынын, кімдікінде түнейтінін де айтрады. Мен 

түнімен пласды іздер шықтым юсі тарқан тпо үйіме қайтасдым.  

Келеті күні плас туса тпл нюстені қайта іттеді. Мен жұмыттан шыққан 

тпо тағы да пласды түнімен іздеумен бплдым, юсі тарқан тпо тағы да 

үйге қайысдым. Плас үйде қалғыты келмей қалатын. Тірті меніо 

қызымныо бісеуі өкінетінін юсі меніо іттеген ітіме сазы емет екенін 

баѐн етір түтіндісме жазған бплатын.  
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Тпдан тпо өзін талиқалы тюлюфтасдыо манхажына жатқызатын біс 

дағуатшы өтісік жюне қақытыз түсде менен егес мен юйелім мен 

қыздасым үйімде қалтын детем, пнымен төйлетуімді жюне пл маған 

натихат айтуын, мені жауарқа тастуын, маған ақиқат рен өздесі 

өздесін тплай дер атайтын «айқын манхажды» түтіндісуін талар етті. 

Әсі пты псайда юлгі бауысдыо өзі меніо қыздасымныо жатында.    Біз 

Аллаһқа ғана көмек тұсар жүгінеміз. 

Мен қазіс үнемі алаодаудамын. Әйелім маған қатытты өзгесді юсі мен 

қыздасымды жпғалтыр аламын деген қауіртемін. Тұсмыттағы қызым 

менімен қасым-қатынатын үзді, тірті бптанған кезде мені бидғатшы 

деген тылтаумен немесемді көсуіме сұқтат бесмеді.  

Уа, шейх, маған, меніо юйеліме, қыздасыма жюне пты манхажбен 

жүсір жатқан баслық дағуатшылас мен бауысласға бесес 

натихатыоыз қандай? 

Пласға меніо птбатыммен птылай іттеуіне сұқтат етіледі ме? 

Пласдыо юдіті шындығында да талиқалы тюлюфтасдыо манхажы 

бплыр табылады ма?   

Әйелді өзініо күйеуне, тек пл кейбіс белгілі шейхтасды бидғатшы дер 

атамағандығы теберті ғана, қасты бағыттауға сұқтат ра?  

Құсметті шейх, мен, Аллаһ-ул-Мутта’ан, біздіо жан-жағымыздан 

бүліктес қартаған Амесикада өміс түсетінімізді юсі біздіо ео мұқтаж 

бплған нюстеміз – птбатымыздыо, ютесете қыздасымыздыо көз 

алдымызда бплуы екенін тағы біс сет қайталағым келір тұс.  

Уа, Аллаһ, мен — жюбісленушімін, ендеше маған көмек көстетші! Уа, 

Саббым, меніо батма қайғы түтті, ал Тен – Мейсімдітіо! Уа, Аллаһ 

меніо юйелім мен қыздасымды тақтай гөс!  Уа, Аллаһ меніо 

птбатымнан пныо бұзылуына алыр келуі мүмкін бплған баслық 

нюстені алыттата гөс! Уа, Аллаһ мені пласдан Өзіо қалағаныодай 
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құтқаса гөс! Уа, Аллаһ, ақиқатында, Тен баслық нюстеніо үттінен 

Құдісеттітіо!  

Тіздіо амесикалық бауысыоыз».  

Шейх Талим былай дер жауар бесді: 

 «هللا ادلستعان و حسبنا هللا و نعم الوكيل

«Плас қайта тісілетіндіктесін пйламай ма? Тпл ұлы күн үшін. Пл 

күні адамдас бүкіл юлемдесдіо Саббытыныо алдында тұсады» 

(«юл-Мутаффифин» түсеті, 4-6 аѐттас). 

Бұл - мен өзімніо бұсынғы мақалаласымда атар өткен нюстеніо дюл 

өзі. Бұл адамдасдыо белтеоділігініо ео үлкен деогейі Батыт елдесінде 

(псын алуда), өйткені пл жесде ғалымдас жпқ, ал білім талар 

етушілес өте аз. Бұл елдесде білімтіздік етек жайған, тпндықтан да 

пласдыо амесикалықтас мен еуспралықтас асатындағы белтеоділігі 

птындай бплуда.    

Мынандай тұсақ туындайды: Тпнда бұл адамдас Аллаһ пласдан кек 

алады дер қпсықрайды ма?!  

Плас жюбісленген адамныо дұғаты мен Аллаһтыо асатында бөгет жпқ 

екенін білмей ме?  

Птындай іттес Аллаһ Тағалаға жақындатады ма?  

Неліктен плас адамдасдыо іттесіне асалатады?! Не үшін плас 

өздесімен айналытрайды юсі адамдасды жайласына қпйыр, пласға 

өздесініо  кетісін тигізуден тыйылмайды?   

Мен бұл кітіге бесес натихатым: пты қайғыға қатытты табыслық 

таныту, Аллаһқа дұға етір жалбасыну жюне птыда талғысттық 

танытрау, өйткені дұғаныо ықралы ұлы. Әсі пл игілікке қуантын, 

өйткені игі нютиже тақуаласға бплмақ. 
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Тіз өз пқиғаоызды жасиѐ еткеніоіз асқылы пны пқыған адамдасды 

пты түтініктіз адамдас тпбына қасты, Аллаһ мұтылмандасды пласдыо 

жамандығынан тақтауды жюне пты қатісетті тізден юсі батқа да 

жюбісленгендесден алыр таттауды, тпндай-ақ тендесді бістұтаттыққа 

келтісуді  тілеулесі (үшін), Аллаһқа дұға етуге бағыттайтыныоыз 

шүбютіз.  

Пты пқиғаға қатытты тізге жюне батқаласға ішінде жеоілдік (бплатыны 

тусалы айтылатын)  біс хадитті келтісгім келеді:  

Әл-Хаким «юл-Муттадсак» кітабінда (7302) Абу Хусайсадан, Аллаһ 

пған сазы бплтын, бісде біс кіті Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) келір, көсшітіне шағымданғанын жеткізген.  

Пл: «Уа, Аллаһтыо Елшіті, көсшім маған қплайтыздық жатай беседі», 

- деді. Бұған Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) пған: «(Үйіонен) заттасыоды тыстқа шығас да, тпл жесде 

тұс», - деді. Бұл кіті туса тплай іттеді, ѐғни заттасын көше шығасыр, 

өзі қатында тұсды. Әсі пныо жанынан өткен юсбіс адам пдан: «Не 

үшін бұл жесде тұстыо?», - дер тұсады. Пл бұл (тұсаққа): 

«Ақиқатында, мен Аллаһ Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) өзімніо көсшіме шағымданған едім, юсі пл маған заттасымды 

тыстқа шығасыр, тпл жесде тұсуымды бұйысды», - дер жауар бесе 

бесді. Әсі адамдас (пныо бұл көсшіті тусалы): «Уа, Аллаһ, пны 

лағынетте, уа, Аллаһ, пны қпслай гөс», - дер айта баттады.   Бұл хабас 

пныо көсшітіне жеткен кезде, пл (пған): «Өз (үйіое) қайтшы, Аллаһрен 

ант етемін, мен енді ешқашан таған зиѐн тигізбеймін», - деді.  

Бұл Мутлимніо шасттасына тюйкет келетін, бісақ плас (Бухаси мен 

Мутлим) пны өздесініо жинақтасында келтісмеген  тахих хадит. 

Тпндай-ақ Мутлимніо шасттасына тюйкет келетін батқа да птындай  

хадит бас, бұл тусалы юл-Хаким айтқан, ал юз-Зюһаби «ют-Талхыт»-та 

(пған келітір) үнтіздік танытқан. 
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Тпндай-ақ шейх юл-Әлбани «Тахих ют-Тасғиб уа-т-Тасхиб» кітабында 

(2558) хадитті келтісір, пл (пны саттайтын) батқа да  хадиттесдіо бас 

бплуына байланытты тахих дер атаған.  Абу Жуһайфадан, Аллаһ пған 

сазы бплтын, пныо былай дер айтқаны жеткізіледі: «Бісде біс кіті 

Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) келір, 

көсшітіне шағымдана баттады. Бұған Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пған:  «(Үйіонен) заттасыоды 

тыстқа шығас да, тпл жесде тұс», - деді. Бұл кіті туса тплай іттеді, юсі 

заттасын тыстқа шығасды. Ал адамдас пныо жанынан өткенде, пныо 

(көсшітін) лағынеттер жатты.  Әсі пл (көсшіті) Аллаһ Елшітіне (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) келір, пған: «Уа, Аллаһтыо 

Елшіті, мен адамдасдан жюбіс шегір біттім», - деді. Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пдан: «Тен пласдан не 

жюбіс шегір біттіо?» - дер тұсады. Әлгі адам: «Плас мені лағнеттер 

жатыс», - дер айтты. Тпл кезде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын): «Тені адамдас лағынеттер баттаудан 

бұсын Аллаһ лағынеттер қпйған бплатын», - деді. Птыдан кейін юлгі 

адам: «Мен енді бұлай іттемеймін», - деді. Төйтір пл пныо үттінен 

Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

шағымданған кітіге басды да, пған: «Өз заттасыоды алыр, (үйіое) 

қайтшы. Сатында, бұл мен үшін жеткілікті бплды», - деді.   

Әт-Табасани мен  юл-Баззас жақты итнадрен пты шамалат хадитті 

келтісген, бісақ пнда: «...заттасыоды жплдыо үттіне шығасыр қпй», 

немете: «...жплдыо пстатына....», - дер айтылған. Пл туса тплай іттеді. 

Әсі адамдас өтір баса жатыр пдан: «Тен бұл жесде не іттер тұстын?», 

- дер тұсайтын. Бұған пл: «Көсшім маған зиѐн тігізуде», - дер жауар 

бесетін. Тпл кезде плас пған қасты дұға ететін. Тпнда пныо көсшіті 

келір, пған: «Заттасыоды жинашы. Сатында, мен енді ешқашан таған 

зиѐн тигізбеймін», - дер айтты.  
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Батында да, тпоында да Аллаһқа мадақ, Пған жасиѐ да, жатысын да 

мадақ. Райғамбасға, пныо тахабаласына жюне пныо птбатына 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын».  

Тілтеме: http://www.saltaweel.com/articles/379 

Талиқалы тюлюфтасымыз: «Батқаныо батына түткен нюстеден табақ 

алған адам - бақытты», - дер айтрақшы, пты пқиға юсбісімізге табақ 

бплтын.  

Күндесдіо біс күнінде тіздесге де туса птылай жаталматын детеоіз, 

балаласыоызды, қыздасыоызды жюне юйелдесіоізді, шайтандас 

пласдыо баттасын птындай қпқытрен тплтысыр таттамауы үшін, плас 

кімдесмен төйлетір-асалататынына, кімдесден білім алатынына 

бақылау жатаоыз. 

Жасхшылас тектаты Аллаһтыо 

шасиғатына қпл тұғыр, птбатыласды 

бұзыр жатқандығыныо жан 

түсшігеслік мыталы  

Екінші бөлім: Сетейде псын алған пқиға 

Фанатик-жасхшылас Аллаһтыо шасиғатына қаттандық жатауыныо 

жюне птбатыласды бұзуыныо адамгесшіліктіз көсініті.  

Енді Сетейде де. 

Пты күндес асалығында тао қалдысаслық юсі тюлюфиѐға ғана емет 

адамдыққа қайшы келетін пқиға псын алды. Алайда жасхшыласмен 

жюне пласдыо шысмауына түткен бейшаса-міткіндесдіо баслық 

пқиғаласы адамдыққа қайшы жюне жиіскенішті.  

http://www.saltaweel.com/articles/379
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Бұл пқиға Башқұстттанда псын алды юсі пныо птын өсбіткен тпл 

баѐғыдан "бпқ бықтытумен" жюне тюлюфилесді бидғатшылықта 

айыртар жала-өтек тасатумен танылған Мытысдағы Тубк юл-Ахад 

деген ауылда тұсатын өздесін шейх Мухаммад Таид Сатлѐнныо 

шюкісттесі сетінде көстететін бүлікші фитнашылас.  

Біс тюлюфи бауысды қайын ағаты қпнаққа шақысады. Әогіме 

басытында қайнағаты пдан өздесініо птанында дінге шақысумен 

айналытыр жүсген біс есетек кітіні бидғатшы дер айыртауды талар 

етеді. Әлгі жігіт қайнағатына: "Мен пдан бидғатшы дер айыртауға 

жюне юһлу-Тунна қатасынан шығасуға лайық бплатындай еш нюсте 

көсмедім" дер пныо талабын псындамай қпѐды. Ал қайнағаты бплта 

пған Тубкідегі псыт тілді білімгеслес бұл адамныо жағдайын 

шейхтасға, нақты айтқанда Таид Сатлюнныо ұлы Абдуллаһқа 

жеткізгендігін, юсі пл мұндай адамнан білім алу хасам жюне пл 

адатқан бидғатшы дер үкім шығасғанын айтады.  

Бісақ біз бұл бұзық жюне тұмысай асамза адамдасдыо өздесініо 

шейхтасына өздесімен келітрейтіндесді жаман көстетір, қалай 

ақрасат жеткізетінін өте жақты білеміз. 

Тпнымен, юлгі уюлитымақ қайнаға юлгі бауысдыо юйелін алыр кетеді, 

юсі пты псайда өзініо мытысға бұл тусалы хат жазғанын юсі пл жесден 

күеу балаты рікісін өзгестрейінше қасындатын жібесмей ұттауына 

бплатыны тусалы жауар алғанын айтады. Птылайша плас пныо юйелін 

тастыр алады. 

Бұл байғұт жігіт бұл мютелеге тұтат ғалымдасдыо делегациѐты жауар 

бесді дер пйлаған бплас, алайда тпоында бұл "рютуаны" ешқандай 

ғалым да емет, бас бплғаны шейх Сатлѐнныо өтісікші жюне 

Таудиѐныо ғалымдасын "тиыслас" дер атайтын ұлы Абдуллаһ екені 

анық бплады. (Пныо ғылыми еобектесді ұслағанын мпйындағанын 

жюне мұндайды шейх Утаймин де іттеген дер ақталғанын 

қасаоыз: https://vk.com/video-103281467_172217269) 

https://vk.com/video-103281467_172217269
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( https://vk.com/wall-103281467_281). 

 

Псын алған пқиға тез асада псыт тілді мұтылмандас асатында тасар 

үлгесді, юсі тірті асаб тілді пстада да мюлім бплды. Төйтір 

башқұстттандық бұл бауыслас умсада жүсген біс бауысға пты мютеле 

бпйынша ғалымдасға жүгінуді өтініш етті. Аллаһтыо сахымымен бұл 

бауыс үшін атақты шейх-мухаддит Уатыяллаһ ‘Аббатқа тұсақ 

қпяына мүмкіндік туындады: 

Тұсақ: «Шейхымыз, мен Сетейденмін, юсі бауыслас тізге тұсағын 

жеткізуімді өтініш еткен бплатын». 

Шейх: «Айтағпй». 

Тұсақ: «Біс сетейлік тюлюфи бауыс бас, юсі пған қатытты ешқандай 

бидғат бас екені белгітіз. Алайда пл нақты біс кітіні пған қатытты пл 

бидғатшы бплатындай айқын дюлел бплмауы теберті бидғатшы дер 

айыртамайды». 

 

Шейх пныо төзін бөлір: «Мен тен айтқыо келір тұсған тұсақты 

түтіндім», - деді. 

Тұсаушы: «Жпқ. Шейх, пныо жасхрен айналытыр жүсген қайнағаты 

пныо юйелін, күеуі рюленді бидғатшы дер айыртамағы үшін, өз үйіне 

алыр кетір, пны күйеуінен бөлір, күеуіне қайтыр псалуына тыйым 

талады".  

 

Шейх: «Бұл пныо қайнағаты - қиѐнатшылдасдан бплған қиѐнатшыл 

адам! Пныо өзі бидғатшы. Пныо өзі бидғатшы!"  

Тұсаушы: «Пласдыо некеті бұзылған бплыр таналады ма?" 

Шейх: «Жпқ, жпқ. Бұзылмады, өйткені пл пған талақ бесмеді». 

Тұсаушы: «Аллаһ тізге бесеке бестін, шейх». 

https://vk.com/wall-103281467_281
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Айтрақшы, тұсақты қпйған бауыс, Аллаһ пған мұтылмандасға 

көмектеткені үшін тауабын жазтын, туса пты тұсақтыо алдында шейх 

УатыяЛлаһ Хасам Мешітінде табақ өтір жатыр жасхтау жюне 

өздесімен келітрейтіндесді бидғатшы дер айыртау фитнаты 

қаншалықты қатты тасағандығы жөнінде айтқан бплатын деді. Ал 

птыдан шейхтыо тұсақ қпйған бауысдыо төзін не теберті бөлгендігі де 

түтінікті бплады. Пл юнгіменіо не тусалы бплыр жатқанын түтінгенін 

юсі жпғасыда аталған жюбісленушініо қайнағатыныо өзі қиѐнатшыл 

жюне бидғатшы екенін айтты. 

Міне, тіздесге, құсметті мұтылмандас, жаоадан шыққан жасхшылас 

тектатыныо айқын текташылдығыныо кезекті мыталы. Сатында, 

мұндай өз бетімен кетушілікті қыздасы немете юрке-қасындаттасы 

нақты мұтылмандасды бидғатшы дер айтыртаудан өзін қалыт 

ұттайтын адамдасдыо ғана емет, ихуандасдыо идеплпгтасыныо 

юйелдесі бплыр табылатын кейбіс қазісгі заман жасхшыласыныо 

жетекшілесі де өздесіне сұқтат етрейтін.  

Бүлік-фитна қалай жпйылады 

Міне, птылайша дюлелдес мен шынайы білімдес асқылы көбік жпқ 

бплыр жпйылады, ин ша Аллаһ.    

Шейхтыо: «Маған тиқа (тенімге лайықты кіті) хабаслады», - деген 

төздесі тусалы. 

http://islam-forum.ws/viewtopic.php?f=112&t=18551 

P.S. Кейбіс бауыслас юлеуметтік жүйелесде юстүслі тпртас ашыр, 

тпласда (негізтіз жасх пбатын жұқтысыр алған) білімтіз адамдасды 

келеке етір, пласмен айтытыр жюне пласдыо үттінен келемеж жатар 

жүсген іттесіне келес бплтақ, бұл дұсыт емет юсі ізгі юуелгі 

ұсрақтасдыо манһажына тюйкет келмейді.    

http://islam-forum.ws/viewtopic.php?f=112&t=18551
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Аллаһтан қпсқындас юсі Құсан мен Түннетке шақысыодас. Тек 

птылайша ғана адамдасды адатушылықтан тақтар қалуға бплады. Әсі 

бұл тусалы Аллаһ Тағала «юл-’Анкабут» түсетініо 51-аѐтында:  

ِلكَ  َلَرْحَةً  َوذِْكَرى   لَِقْومٍ  يُ ْؤِمُنونَ  َلى   َعَلْيِهمْ  ِإنَّ  ِف  ذَ   َأَوَلَْ  َيْكِفِهمْ  أَنَّ  أَنَزْلَنا َعلَْيكَ  اْلكِ َتابَ  يُ ت ْ
«Әсине, пласға пқылыр жатқан Кітарты таған түтісгеніміз 

өздесіне жетір атрай ма? Сатында, пнда иман келтісген ел үшін, 

юсине, игілік жюне үгіт бас», - дер айтқанындай, плас біз үшін 

жеткілікті. 

Кіммен дпт бплыр жүсгеніое қаса 

 Плас тусалы «юл-Фусқан» түсетініо 27-29 аѐттасында:  

ذْ   َتِن  َلَْ  َأَّتَِّ َتِن  اَّتََّْذتُ  َمعَ  الرَُّسولِ  َسِبياًل  يَ  َويْ َلَت   لَي ْ َويَ ْومَ  يَ َعضُّ  الظَّاَلُِ  َعَلى   َيَدْيوِ  يَ ُقولُ  يَ  لَي ْ
نَسانِ  َخُذواًل    فُ اَلَنً  َخِلياًل  لََّقدْ  َأَضلَِّن  َعنِ  الذِّْكرِ  بَ ْعدَ  ِإذْ  َجاَءين  وََكانَ  الشَّْيطَانُ  ِلْْلِ
«Пл күні юс залым өз қплын шайнар: "Әттеген-ай! Райғамбасмен 

бісге жпл тұтқан бплтам еді. Нендей өкініш маған. Әттео! Мен 

рюленбайды дпт тұтраған бплта едім. Шынында, пл Құсан 

келгеннен кейін мені пдан адаттысды", - дейді". Негізінде, шайтан 

адам балаты үшін пратыз», - дер айтылғандасдыо қатасында бплыр 

қалмауыо үшін, 

— кімніо расақшаласына жазылғаныоа, 

— қандай тпртасға қатытатыныоа, 

— дпттасыоныо тізімінде кімдес бас екеніне қаса. 

Егес тен пласдан тек: 

— Аллаһ айтты, 

— Райғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) айтты,  
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деген төздесді еттитін тпртасда немете адамдасмен бісге бплтао, пнда 

бұл Аллаһтыо мейісімі. 

Ал егес плас: 

— күріслік, 

— көрқұдайшылық, 

— бидғаттас, 

— ратықтық, 

— балағатаулас, 

— жамандаулас т.т.т. нюстелес айтушыласдан бплта, пнда ажал 

тағатыо жетір келгенше мұндай тпртасдан қаша жөнел, юсі мұндай 

дпттасмен қасым-қатынатыоды үз. Өйткені біздіо ешқайтымыз 

ажалымыз қашан жететінін білмейміз.  

ТМД елдесініо Түннет ұттанушы 

мұтылмандасына кезекті жплдау 

Тпоғы кезде кейбіс мұтылман бауысласымыздан, өзін Түннеттіо 

ұттанушыласымыз дер етертейтін мұтылмандасдыо Түннетті 

ұттанушы батқа адамдасға қатытты іттер жатқан тісліктесінен 

түоілген төздесін еттуге бплады. Бауысласымыз төгу, ұсыту, кіню тағу, 

белгі талу, бпйкпттау түсіндегі  пты баттыздық  ешқашан бітрейді дер 

пйлайды. Тірті пласдыо кейбісеулесі птыған көнір, тпл 

қылмыткеслесдіо қатасына қптылыр, тпласға ұқтар жатыс, юсі туса 

тпндай прат етуші күнюлас жатай баттады. 

Бісіншіден, мен птындай қылмыттасмен айналытатын адамдасға 

былай дегім келеді: 
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Уа, бауыслас, юс-Сахман (ата Мейісімді), юс-Сахим (есекше Сахымды), 

юл-Халим (Байталды), юл-Ғафус (Кешісімді),  ют-Таууаб (тюубені Қабыл 

Етуші) Аллаһ Тағала Мухаммадты (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) юлемдесге мейісім етір жібесген, мейісімді жасатыр, пны 100 

бөлікке бөлір, 99-ын Өзінде ұттар қалдысыр, юсі біс бөлігін жесге 

түтісген, юсі пты біс бөліктіо нығметімен ақыл-танадан жұсдай бплған 

жануас екеш жануас да өзініо балатына мейісімін көстететін бпла 

тұса, ѐ бауыслас, біздіо дініміз тпншалықты қатал, қатыгез, қылмытты 

бплуы мүмкін емет. Мұтылман адам батқа мұтылмандасдыо 

пстатында өміс түсе тұса, батқалас пны асалатыр жүсген пстаты жек 

көсетін юлдебісеудіо қатынан көсір қпяуынан, немете пныо тплас жек 

көсетін интеснет расакшатына кісгенін білір қпяынан, немете пныо 

тплас жек көсетін лекциѐласды тыодайтынын еттір қпяынан қпсқыр 

жүсуі мүмкін емет.   

Әсі егес, Аллаһ тақтатын, плас пты текілді нюстені көсте, немете 

еттіте, немете білір қпйта, пнда пны бісден айыртар, бпйкпт 

жасиѐлайды, жұмыттан шығасады, (ал егес пл тпласдыо туытына 

үйленген бплта) ажысатуды талар етеді, тауда келітімдесін үзеді юсі 

т.б. пты тиѐқты іт-юсекеттес жатауға басады.   

Дінді птылайша ұттану адамныо көсінген адамнан пл пныо үттінен 

жала жауыр асыздануынан, жюне тпныо талдасынан пл «халық жауы» 

дер аталыр, қуғын-түсгінге ұшысауынан еті кете қпсқатын тталиндік   

НКВД дюуісін етке талады. 

Аллаһтыо атымен ант етемін, бауыслас мен юрке-қасындаттас, бұл – 

Аллаһтыо діні емет. Түннетке псалыоыздас, біздіо Райғамбасымыз 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) қандай бплғанына 

қасаоыздас. Тахабалас мен табиғиндесдіо жалры адамдасға деген юсі 

нақты мұтылмандасға деген мейісімділігі мен сахымшылдығына 

назас талыр үоілу үшін, пласдан жеткен хабасласға псалыоыздас. 
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Аллаһ Райғамбасды (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) юсі 

пныо тахабаласын былай дер тусеттеді емет ре? 

نَ ُهمْ َوالَِّذيَن َمَعُو أَ  اللَِّ ُّمَُّمٌَّد رَُّسوُل  اء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَاء بَ ي ْ  ِشدَّ

 «Мухаммад – Аллаһтыо Елшіті. Пнымен бісге бплғандас 

кюріслесге қатал, ал ӨЗАСА ТЫМ МЕЙІСІМДІ» («юл-Фатх» түсеті, 

29-аѐт). 

 Есекше атар кеткім келетін жайт – мен қазіс бидғаты анық, юсі 

пласдыо бидғатшы екенінде тірті екі Түннеттіо жақтаушыты өзаса 

тастытрайтын сафидилес, жюхмилес, тпрылас т.т. тиѐқты 

бидғатшылас тусалы айтыр птысғаным жпқ. 

Әсі егес Түннетті ұттанушыласдыо қатасына жататын юлбісеу 

қателетте, пны түземеу кесек дер те айтраймын. Түзеу кесек, қателесді 

көстетір-нұтқау кесек. Алайда Түннеттіо ұттанушытыныо қателігі мен 

бидғаттыо ұттанушытыныо қателігі асатында үлкен айысмашылық 

бас екенін  ұмытрау қажет юсі, тиітінше, пласды түзеу юсекеттесі де 

юстүслі бплуы кесек.    

Шейх Муқбил ибн Хади былай дейтін: «Егес түннетті ұттанушы адам 

қате жібесте, бұған көз жұма қасау кесек. Ал пныо ақиқатқа псалуы 

тусалы айтас бплтақ, бұл адамгесшіліктен!» Қз.: «Қам’ юл-Му’анид» 

475. 

Шейх Саби’ юл-Мюдхали былай дейтін: «Тендесден бісеу Түннеттіо 

жалауын көтесуші бпла тұса, біз пны қателігі үшін псынан құлаттақ, 

пнда бұл хауасиждесдіо мюзһабы  бплыр табылады». Т-з.: «Жюлата 

ма’а фадылюту-шшейх Саби’», «В» жағы. 

Бісақ, қалай юсі нені түзету – бұл кез-келген  (дінге қатытты) 

қызғанышы бас мұтылманныо емет, білім иелесініо іті бплыр 

табылады. 



143 

 

Тпндықтан да мен бұл жесде өзін Түннеттіо жақтаушытымын дер, 

өзін мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасыныо жплын ұттанушымын 

дер, өзініо дінін Құсан мен Түннет дер айтатын, ғалымдасын – юл-

Бухаси, Мутлим, Абу Дауд, ют-Тисмизи, Ибн Тюймиѐ, Ибн юл-Қайим, 

Ибн Кютис, юз-Заһаби, Мухаммад бин Абдул-Уаһһаб, Ибн Баз, юл-

Әлбани, юл-Фаузан жюне т.т.т. юһлу-Туннаныо имамдасы дер танайтын 

адамдас тусалы айтыр птысмын. 

Райғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өздесін сафиди, 

жюхми немете тпры етір көстетреген, алайда өздесін Райғамбасдыо 

юсі пныо тахабаласыныо жплында екенін айтқан екіжүзділесдіо 

тыстқы Итламын қабылдады емет ре?! 

Қабылдады! 

Бұл аз бплта, пл плас үшін кешісім тұсайтын, юсі пласдыо жаназа 

намаздасын псындайтын, бұл Мюдинадағы екіжүзділесдіо 

батшытымен псын алған жағдайдағыдай! 

Утама бин Зюйд (Итламныо) шаһада (куюлік) төздесін айтқан адамды 

өлтісгенінде, Райғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

тасарынан қатты төгітке ілінген жпқ ра еді?! Райғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Утаманыо (Аллаһ пған сазы 

бплтын) юлгі адам тасарынан тысттай танытылған Итламын қабыл 

етрегені үшін төккен еді, алайда Утама юлгі адам мұны тек қылыштан 

өлуден қпсыққандығы теберті іттеді дер пйлаған бплатын. 

Ендеше, неліктен біз пты мютелелесде Райғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) тпоынан ілетрейміз? 

Неліктен біз адамдасдыо тысттай мұтылмандасдыо алғашқы 

ұсрақтасыныо жплын ұттанатынын танытуын қабылдамаймыз?! 

Маған пты тұсаққа жауар бесіоіздесші, тек шынымен! Егес тендесдіо 

елдесіоніо батшыласы тендесге пты юһлу-Туннадан бплған, бісақ 
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тендес пласды жақтысмайтын юсі юһлу-Тунна дер танамайтын,  жюне 

адатушылықта айыртайтын пты адамдасды өлтісуге құқық бесте, 

тендес, немете тендес бплматаодас да, тендесдіо асаласыодағы бісеу-

місеу птылай іттемейтін едіодес ме? Мен тендесдіо мұтылмандасға 

деген жеккөсушіліктесіое қасар, тплай іттейтіндесіое юбден 

тенімдімін! 

Пѐныодас, уа бауыслас! Бұл шайтанныо айлатынан екенін түтініодес. 

Бұл тусалы Райғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 1400 

жыл бұсын: «Ақиқатында, шайтан асаб түбегіндегі намаз 

псындайтындасдыо пған құлшылық етуінен күдес үзді, бісақ пл 

пласдыо асатында алауыздық (птын) тұтатуға басынша 

тысытады», - дер айтты емет ре? (Мутлим). 

Әсі біз тпоғы кездесі ғалымдасдыо пты бүлік-фитналасдыо көбіті 

батыттық аснайы қызметтесдіо іті бплыр табылатыны тусалы, (плас) 

Итламныо тасихын зесттер-таныр, мұтылмандасдыо алғашқы 

ұсрақтасыныо жплын ұттанушыласмен идеплпгиѐлық күсет жүсгізу 

заѐ екенін түтінір, юсі тпндықтан да мұны пласдыо бісін екіншітіне 

айдар талу асқылы ітке атысатындықтасы, юсі тпнытымен шайтанға 

қызмет ететініні тусалы айтқан төздесін қаншалықты жиі еттудеміз.  

Бұл бүлік-фитналас Түннеттіо жақтаушыласы ИШИМ (ИГИШ), 

сафидилес, құсаншылас, тпрылас, ихуандас, хизбуттас, таблиғтес 

тиѐқты нағыз бидғаттыо жақтаушыласын таттар қпяуыныо тебебіне 

айналғанына пй жүгістіоіздес.  

Бұсын пты ағымдасдан тақтандысу үшін мақалалас мен дюсіттес көр 

бплатын, ал қазіс плас өздесін тплық қауіртіздікте тезінеді. Аллаһу 

Мутта’ан. 

Бауыслас, шейх ют-Туһаймидіо тпоғы кітабын пқыоыздасшы, өйткені 

пнда қазісгі жюне бұсынғы ғалымдасдыо пты мютелеге қатытты 

дюлелдесі мен төздесі өте көр. 
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https://yadi.sk/i/gPdz7So53XAKTJ  

https://vk.com/doc281299690_420089412?hash=2c3ea5218b3b881c70&dl=f82

1c647a61aaf9c90 

Пйланыодасшы, бауыслас, егес тіздесдіо іттер жатқандасыоыз 

зұлымдық рен юділеттіздік бплыр табылатын бплта, пнда (бұныо 

жазаты) Ақысеттіо қпсқынышты азартасын айтрағанныо өзінде, пты 

дүниеніо өзінде-ақ келір жетрей ме, бұл тусалы Райғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер айтқанындай: 

«Аллаһтыо адам үшін Ақысетте юзіслер қпйған (жазатымен) БІСГЕ, 

пныо бұл дүниеде де ЖЕДЕЛ жазалануына туытқандық 

қатынаттасды үзү жюне ЗҰЛЫМДЫҚ ЖАТАУ текілді күнюлас 

лайықты бплады» («Тахих юл-Әдаб юл-Муфсад»).  

Ал, екіншіден, мен птындай юділеттіз шабуылдасға ұшысар жүсген 

бауысласымызға Аллаһ Тағаланыо келеті төздесін етке талғым келір 

тұс: 

َن اْلُمْجرِِمَي وََكَفى  ِبَربَِّك َىاِدًي َوَنِصريًا ِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبٍّ َعُدوِّا مِّ  وََكذَ 

 «Тпл тияқты Біз юсбіс райғамбас үшін ҚЫЛМЫТКЕСЛЕСДІО 

ҚАТАСЫНАН ДҰШРАН жатадық. Саббыо жетекшілік жюне 

көмекшілікте таған жетір атады». 

Егес тірті райғамбасласдыо өздесінде адамдас мен жындас 

қатасынан дұшрандасы бплған бплта, плас тенде бплмауға тиіт дер 

пйлайтыо ба? 

Пл тпндай-ақ былай дейді: 

ْن  َأْىِل اْلُقَرى  أَفَ َلْم َيِسريُوا ِف اأْلَْرِض فَ َينظُُروا  َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِإالَّ رَِجااًل نُّوِحي إِلَْيِهم مِّ
ٌر لِّلَِّذيَن ات ََّقْوا أََفاَل تَ ْعِقُلونَ   َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َوَلَداُر اآْلِخَرِة َخي ْ

https://yadi.sk/i/gPdz7So53XAKTJ
https://vk.com/doc281299690_420089412?hash=2c3ea5218b3b881c70&dl=f821c647a61aaf9c90
https://vk.com/doc281299690_420089412?hash=2c3ea5218b3b881c70&dl=f821c647a61aaf9c90
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«Тенен бұсын да Біз елшілес етір, пласға уахи еткен, кент 

тұсғындасынан тек ескектесді ғана жібесдік. Ендеше, плас жес 

бетін кезбеді ме, юсі өздесінен бұсын өміс түсгендесдіо тпоы не 

бплғанын көсмеді ме? Сатында, Ақысет мекені тақуалас үшін 

қайыслы. Тпнда да плас түтінбейді ме?»  

َي َمن نََّشاُء َواَل يُ َردُّ ََبُْسَنا َعنِ تَّ  ِإَذا اْستَ ْيَأَس الرُُّسُل َوظَنُّوا أَن َّ حَ   ُهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُىْم َنْصُرََن فَ ُنجِّ
 اْلَقْوِم اْلُمْجرِِميَ 

«Ал елшілес ТПСЫҒЫР (ҚАЖЫР), өздесініо жатынға 

шығасылғанын түтінген кезде, пласға жюсдеміміз КЕЛЕТІН, юсі 

Біз кімді құтқасуды қалатақ, тплас құтқасылатын. Жазамыз 

күнюһас қауымнан қайтасылмайды!» 

ُوِل اأْلَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفتَ َرى  َولَ ِكن َتْصِديَق الَِّذي بَ ْيَ َيَديْ لق َرٌة ألِّ ِو ْد َكاَن ِف َقَصِصِهْم ِعب ْ
 َوتَ ْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْحًَة لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ 

«Әсине, плас жайындағы қитталасда ақыл иелесі үшін өнеге бас. 

Бұл (Құсан) - біс пйдан шығасылған төз емет, бісақ өзінен 

бұсыоғы (Кітартасдыо) саттауы, юс нюстеніо түтіндісуі, туса жпл 

жюне иман келтісген ел үшін игілік» («Ютуф» түсеті, 109-111 

аѐттас). 

Тпндықтан да - табыс юсі тағы да табыс. Әсі адамдасдыо жек көсуі 

тендесді юділеттіздікке итесмелеметін, юсқашан юділетті бплыодас юсі 

адамдасдыо емет, ақиқаттыо жақтаушыласы бплыодас. Өзгелесге 

дұсыт натихат бесуге де, батқаласдан дұсыт натихатты қабылдауға да  

юзіс бплыодас.  Қылмыткеслесдіо жатар жатқан іттесін пласға қасты 

қайталар, тплас текілді қылмыткеслесге айналмаодас. «Айырты 

нюстені айырты нюстемен түзеуге бплмайды» деген қағиданы 

ұмытраодас. 
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Үшіншіден, юділеттіз «жасхтан» қпслық көсір жүсгендесдіо 

КЕЙБІСЕУЛЕСІНІО өздесі де жасхшыласға айналыр кеткендесін 

айтқым келір птыс. Өзініо рікісімен келітрейтін юлдебісеуді төгір-

жазғысатындасдыо көбіті өздесі де туса тплай іттер жатады, юсі пты 

псайда Аллаһ Тағаланыо (мына) төздесін ұмытады: 

َأاَل َيُظنُّ  َوِإَذا َكاُلوُىْم أَو وَّزَنُوُىْم ُُيِْسُرونَ  الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوْا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُفونَ  ِفيَ َوْيٌل لِّْلُمطَفِّ 
ُعوثُوَن لِيَ ْوٍم َعِظيمٍ   أُولَِئَك أَن َُّهم مَّب ْ

 «Өлшеу, тастуда кеміткендесге нендей өкініш! Адамдас пласға 

өлшеген кезде (өзіне тиіттітін) тплық өлшер алғыты келеді де,  ал 

өздесі батқаласға өлшете немете тастта, пласға шығын келтіседі. 

Плас Ұлы Күні қайта тісілеміз дер пйламайды ма?» («юл-

Мутафиффин» түсеті, 1-5 аѐттас). 

Тек біс ғана мыталмен шектелейін. Пты күндесі мұтылмандас 

асатындағы өзаса жеккөсушілік рен дұшрандықтыо біс тебебі 

билеушілес мютелеті бплды. Тіздесдіо көбіоіз бұл мютеледе мұтылман 

бауысласдыо екі тпрқа бөлінгенін білетіздес: бісіншілесі шасиғат 

бпйынша билік жүсгізбейтін билеушілесді заоды дер танайды, ал 

екінші тпртағылас пласды заоды дер танамайды. Мен бұл жесде бұл 

мютелені талқыламақ еметрін. Пныо үттіне көршілік меніо егес 

билеуші өзін мұтылман дер етертете, пл заоды (билеуші) бплады, юсі 

біз пныо алдында ант бесуіміз қажет, тірті пл бұған шақысмата да, 

тірті пл бұл тусалы білмете де деген рікісді ұттанатынымды жақты 

біледі. Бұл мен үшін балатыныо өзіне қатытты ізгі-қайысымды бплуы 

міндетті екендігін білмейтін, юсі тпл теберті балаға бұл тусалы 

ешқашан айтрайтын, юсі пны бұған шақысмайтын бейхабас ата-

ананыо жағдайындай. Алайда бұл  ешбіс жағдайда баланы ата-

анатына ізгі-қайысымды бплу міндеттілігі мен жауаркесшілігінен 

бптатрайды. 
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Тпнымен, меніо ұттанатынымдай рікісді ұттанатын кейбіс жат юсі 

білімтіз бауыслас батқа рікісді ұттанатын бауысласымызды 

«хауасиж» деген тиѐқты өте қпсқынышты атауласмен атар, пласға тар 

бесді де, Түннеттен шығасды. Бұны мен дұсыт емет дер юсі 

адатушылық дер етертеймін. Мен жпғасыда айтыр өткенімдей, 

бидғаттыо жақтаушыты мен Түннеттіо жақтаушытыныо қателесініо 

асатында айысмашылық бас. Тебебі мұндайды такфисші, немете 

ИГИШ-ті қплдаушы, немете хауасиж айтқанында, мен күндіз-түні 

пдан юсі пныо қателесінен тақтандысас едім. Тебебі пныо негізініо 

(кім екенін) білемін, юсі пл мұнытымен не айтқыты келетінін жюне 

пныо мақтаттасы қандай екенін де білемін. 

Әсі пты жесде мен шейх Тулюйман юс-Сухюйлидіо төздесін мытал 

сетінде айтыр өткім келеді:  

Шейх Тулюйман Аллаһтыо шасиғатымен үкім етреу мютелетіне 

түтіндісме жатай птысыр, былай деді: “Сптын, бұл жесде меніо атар 

айтыр өткім келген біс жайт бас. Адамдас асатында Аллаһтыо 

шасиғатымен үкім етреу мәтелетіне егжей-тегжейлі қасамайтындас бас 

екені тусалы төз бплуда. Одан қалта, (плас) Аллаһтыо шасиғатымен үкім 

жүсгізбеу кез-келген жағдайда үлкен күріслік бплыр табылады дер танайды. 

Біз пны айыртар, пл тусалы жаман айтуымыз қажет ре? Біз пны 

бидғаттыо жақтаушыты дер айыртаумыз кесек ре? Жауабы: «Жпқ!» 

Алайда біз пныо төздесіндегі өзініо негізіне қасаймыз. Егес пныо түр-

негізінде бұзылған мәнһаж жатта, әсі пл такфисшілес, лаокеттес 

қатасынан бплта, пнда пл – бидғаттыо кетіслі жақтаушыты! Ал егес бұл 

пныо рікісі бпла тұса, бісақ пты псайда Құсан мен Сүннеттіо мәтіндесіне 

қатытты, әсі Сүннетке ілетудегі және нақты тұлғалас тусалы үкім 

шығасудағы мәнһажы дұсыт бплта,  мен пны қателетуде дер етертеймін, 

алайда біз пған жасх жатамаймыз, пны бидғатшы дер айыртамаймыз. Мен 

бұны айтыр птқанымныо тебебі - біс білім талар етушініо аузынан көрке 

танымал ғалымдасдыо бісіне қатытты пты мәтеле бпйынша танытқан 
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дөсекілігін еттігендігім. Мен бісде птындай білім талар етушіден, Аллаһ 

мені және пны Сүннетке баттатын, үлкен ғалымдасдыо бісіне қатытты: 

«Оты заманныо такфисшілесініо батшыты!», - дер айтқанын еттідім. 

Неге? Ол: «Өйткені пл бұл мәтеледе еш шектеулес қпймайды», - деді. 

Сүбхан-Аллаһ! Сен пты шейхтыо қанша татратын тыодар едіо? Ол 

баслығынан астық такфисге қасты жаулатады. Бісақ бұл пныо пты 

мәтеледегі өз ижтиһады, алайда пныо нақты жағдаяттасға қатытты үкім 

етудегі мәнһажы дұсыт бплыр табылады”. 

https://islam-forum.ws/archive/mp3/ulama/sheih-suleiman-hukm.mp3 

Бісақ бұл тусалы мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасыныо жплын 

ұттанушы айтыр птысған кезде, тірті мен пнымен келітретем де, пны 

айыртауға атықраймын, пны Түннеттен шығасмаймын, пны хауасиж 

дер атамаймын, пған өзімніо дюлелдесімді жеткізуге тысытамын, ео 

үлкен ғалымдасға жүгіне птысыр, пстақ шешімге келуге тысытамын, 

мен бұны қазісгі уақытта тплай іттер жатқанымдай, ѐғни шейх Талих 

ют-Тухюймимен пл асқылы пты мютелемізді, Аллаһ қалата, «Тұсақты 

Кпмитеттіо» ғалымдасына ұтынатындығым тусалы келітір, птыған 

талрыныр птысмын. Әсі пл маған бұл тауалдыо пласға жетір басуын 

жеке бақылайтынына, юсі маған пласдыо жауабын хабаслайтынына 

уюде бесді. 

Бісақ мен тпндай-ақ батқа, ѐғни «шасиғатрен үкім етрейтін елбилеуші 

заоды емет» деген рікісді ұттанатын юлгі жат жігіттесмен де 

келітреймін, юсі пласмен келітрейтінім – плас батқа рікісді ұттанушы 

адамдасды құсметтемейтіні, юсі пласдыо елбилеушілесіне тіл тигізір 

жюне кіс жағатыны, өздесі тпл елдіо азаматы ма, жпқ ра екендіктесіне 

қасаматтан, елбилеушілесдіо кемшіліктесі тусалы адамдасға төз 

https://islam-forum.ws/archive/mp3/ulama/sheih-suleiman-hukm.mp3
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ететіні, юстүслі жаоалықтасды көшісір (тасатыр), тпласдыо негізінде 

тілдесіне есік бесетіні2. 

Аллаһтыо атымен ант етемін, мен үшін тендес өздесіоді айыртайтын 

қылмыткеслес қандай бплта, туса тпндайтыодас. Әсі тірті тендесдіо 

асаласыода өзі тпны білмей, батыттық аснайы қызметтесге жұмыт 

іттейтіндес бас бплуы да мүмкін. Мен тендесге кезінде маған 

Фсанциѐдан қпоысау шалыр, мені өз билеушіме қатытты ұттанатын 

тенімдесім үшін жазғыса баттаған адамға айтқан төздесімді айтамын. 

Мен бұл бауысласымызға да туса тпған айтқанымдай: Тіздес меніо 

заоды дер етертейтін елбилеушімді талқыға талатындай кімтіодес?!! 

Мен өзімніо елбилеушімді тендесден жюне тендес тиѐқтыласдан 

қпсғаймын. Егес шасиғат бпйынша үкім жүсгізуді қалатаодас, 

өздесіонен жюне өз птбатыласыонан баттаодас. Өз елбилеушілесіоді 

                                                      
22   Аудасмашыдан:  Шейх Мухаммад бин Талих юл-Утаймин (Аллаһ пны сахымына 

бөлетін) юміслесге (ел батшыласына) қасты шығуға қатытты тұсақтасға бесген 

жауартасыныо бісінде былай деді: «Кездеткен тайын әміслес тусалы әогіме қпзғау, пласдыо 

жақты қатиеттесі мен жетіттіктесін айтраттан, намытын қпслау және пласдыо 

кемшіліктесі мен қателіктесі тусалы мәліметтесді жаю кейбіс адамдас үшін әдетке 

айналды. Мұндай әсекеттес, әсине, жағдайды қиындатады, ешқандай мәтелелесді шешрейді 

және әділеттіздіктіо жпйылуына ыкрал етрейді,  әсі жаоа қатісеттесге әкер тпқтысады, 

әміслесге деген өшренділікті туындатады және адамдасды псындауға тиітті бұйсықтасды 

псындамауға итесмелейді». 

Шейх Талих юл Фаузан (Аллаһ пған етендік бестін) өз жиындасында елбилеушілесініо 

кемшіліктесін талқылайтын жаттас тусалы қпйылған тұсаққа бесген жауабында батқа 

нюстелес қатасында мына да айтады:  ««......Әміслесдіо қателіктесі мен жаотақтықтасын 

пласдыо мәстебетін түтісу немете қплаттындағыласдыо пласға деген өшренділігін пяту үшін 

райдалану Сүннет рен  келітімніо жақтаушыты (әһлу-Сунна уәл-жамаъа) бплған біздіо 

талиқалы ата-бабаласымыздыо әдіттесімен еш пстақтығы жпқ. Сүннет рен келітімніо 

жақтаушыласы (әһлу-Сунна уәл-жамаъа) адамдасды әміслесге бағынуға, пласды жақты көсуге 

және біслікті тақтар тұсуға талрындысады, ал бұл қажетті нәсте бплыр табылады.    

Әміслесді балағаттауға және плас тусалы төз татуға келес бплтақ, пнда бұлас -

көрқұдайшылықтан кейін қатао тыйым талынған нәстелесдіо қатасына кіседі, өйткені 

асаздыққа алыр келір, адамдасдыо жүсегінде ашыну тезімін туғызады».   

 Бұл төздесдіо тплық нұтқатымен юсі пты мютелеге қатытты батқа да үлкен ғалымдасдыо 

рікіслесімен таныту үшін: «Мұтылман діндас ғалымдасыныо қазісгі заманныо 

үндеулесіне қатытты жауартасы» (құсаттысушы шейх Мухаммад бин Хутайн бин Таад 

юл-Туфсан юл-Қахтани, седакциѐтын батқасған Тауд Асабиѐты Кпсплдігі Ео ісі 

ғалымдасы Кпмитетініо мүшеті, шейх Талих бин Фаузан юл-Фаузан, Кувейт, 2008 ж.) 

кітабынан пқытаоыз бплады.  https://yadi.sk/i/mHq4lMFPmobPi 
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талқыламаодас. Егес тендес бұл рікісмен келітретеодес, 

ауыздасыоды жұмыр қана қпйыодас, бұны үлкен ғалымдас айттын. 

Тендесдіо көбіо «юсбіс елбилеушініо мютелетін үлкен ғалымдасға 

тартысу кесек» деген  ғалымдасдыо төздесін батқа бауысласдыо 

бетіне тұқраламаушы ма едіодес? Ендеше, неліктен тендес 

батқаласдан птыны талар етір, өздесіо птыған амал етрейтіодес, юсі 

кюзіс жатар жатқандасыоды жатар жүстіодес?! Тендес птындай 

тісліктесіомен өздесіо пты мютеледе тпласдыо рікісін жасым-жасты 

ұттанатын білім талар етушілесдіо атына кіс келтісір беделін 

түтісетіндесіоді түтінбейтіодес ме? Тендес тпласдыо рікіслесіне 

түйенетін бауысласымыз күндіз-түні хусуждыо тыйым талынғанын, 

елбилеушілесді талқыға талу жаман екенін айтыр жатқанына, юстүслі 

бейнеспликтес шығасыр, юсі ғалымдасдыо төздесін аудасыр, 

хусуждыо нютижелесі тусалы айтыр, пдан тақтандысыр жатқанына 

қасаматтан, өздесіоді нағыз хауасиждес мен такфисшілес тиѐқты іт-

юсекет жатар жаттыодас. 

Тпл теберті юсқайтытыоызды Аллаһтан қпсқуға шақысамын. 

Әсқайтытыоызды өз псындасыоызды білуге үндеймін! 

Әсқайтыласыоызды птындай ғаламдық мютелелесге қатытты үкім 

шығасуды юсі талқылауды таттауға, юсі бұны үлкен ғалымдасға 

ұтынуға, тпндай-ақ пл тусалы Аллаһ Тағала былай дер айтқан 

қылмытрен айналытрауға шақысамын:  

َها َوَما َبَطَن َواإِلْثَ َواْلبَ ْغَي بَِغرْيِ احلَْقِّ َوَأن ُتْشِر قُ  َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ َا َحرََّم َربِّ ُكواْ ِبللِّ َما ََلْ ْل ِإَّنَّ
 بِِو ُسْلطَاَنً َوَأن تَ ُقوُلواْ َعَلى اللِّ َما اَل تَ ْعَلُمونَ  يُ نَ ّزِلْ 

“«Күдіктіз, Саббым астыздықтасды, Пныо көснеу-көметін, 

күнюны, псынтыз пзбыслықты, пған байланытты ешбіс дюлел 

түтісілмеген нюстені Аллаһқа тесік қптуласыоды жюне 

БІЛМЕЙТІН НӘСТЕЛЕСІОДІ Аллаһқа қасты ТӨЙЛЕУЛЕСІОДІ 

тыйым талды», - де” (юл-Әғсаф» түсеті, 33-аѐт). 
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Аллаһ кую, мен бұл төздесді юлдебісеудіо қытуымен, немете бісеуден 

қпсыққанымнан жазғаным жпқ. Мен өзім нық тенген нюстемді жазыр 

птысмын. Әсі мені юлдебісеудіо сизашылығы немете насазылығы 

уайымдатрайды. 

Егес жпғасыда айтылған төздес ақиқатқа тай келте, пнда бұл 

Аллаһтыо маған (бесген) мейісімінен юсі көмегінен. Ал егес мен 

бісдеоеден қателеттем, бұл меніо өзімнен жюне шайтаннан. Аллаһ 

Тағаладан мені туса жплға талуын юсі тпл жплда табанымды 

нығайтуын тұсар-тілеймін. 

Жазған Абу Мухаммад Синат Қазақттани. 

27.12.2015 

«Тунна-рсетт» жаоалық рпсталы 

жюне дағуаттағы манхаж тусалы 

Синат Абу Мухаммадрен бплған 

байырты туһбат    

Кісітре 

Әтталюму алюйкум уа сахматуЛлаһи уа басакатуһ! 

Мен тпоғы кезде псыт тілді мұтылмандасдыо тікелей не жанама түсде 

біс жағынан Синат Абу Мухаммад, Аъмаш бауыс тиѐқты (бюлкім 

батқа да) өздесіне танымал бплған білім талар етушілес мен екінші 

жақтағы «Тунна-Рсетт» рпсталыныо жақтаушыласы  асатындағы 

келітреушіліктесге тастылғандығын тек етту асқылы ғана емет 

білгендігім теберті, пты тусалы бұл егеттегі екі тасартыо бісі бплыр 

табылатын өзімніо күйеуіммен бплған тұхбатрен бөліткім келді.   

Бюлкім, пл батқа мұтылмандасға да райдалы бплас, юсі плас пныо 

ішінен өздесін мазалайтын тұсақтасға жауартасын табатын шығас. 
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Біздіо ниеттесіміз птындай, юсі «бізден - іт-амал, ал нютиже тек 

Аллаһтан» деген тенімге негізделір, біз кез-келген ітте Аллаһ Тағалаға 

ғана тюуекел етеміз.  

Бұл тұхбат мен күеуімніо ВК-дағы сетми расақшатын қасар жатыр 

пныо біс жазбатын пқығанымда туындаған еді. Ал пныо 

рптттксиртумы келеті төздес бплатын: 

«P.S. Жпғасыда айтылғандасдан шыға келе, «Сунна-Псетт» жпбатын 

батқасатын тәләфи бауысласымызға тағы да біс сет: «Өздесіоніо пты іттер 

жатқан іттесіоді Сунна дер атуға Құсан мен Сүннеттен қандай дәлел 

бас?», -  дер тұсақ қпйғым келуде.  

Әсі атар айтқым келгені – мен, кейбіс адамдас пйлайтындай,  жаоалық 

рпсталын ашу хасам дер танамаймын, өйткені бұл тұсмыттық мәтеле 

бплыр табылады, ал тұсмыттық мәтелелесдегі негіз – (тыйым 

талынғанына дәлел келмеген нәстеніо баслығына) сұқтат етілгендік.  

Бісақ мен: «Неніо негізінде тендес өз жпбаласыоды Сунна дер атайтыодас?» 

- дер тұсаймын. Басака Аллаһу фикум. 

Бауысласды пты жплдауды өздесіне қасты жаталған шабуыл немете тпл 

тияқты біс нәсте дер қабылдамауын тұсаймын. Біз – бауысласмыз, әсі Ата 

Жпғасы Аллаһ бізге біс-бісімізге ақиқатты натихаттауды бұйысады. Біз 

жақтылыққа шақысуға және жамандықтан қайтасуға міндеттіміз. Әсі 

тіздесдіо жпбаласыоыз интеснет жүйетінде бплғандықтан, көр адамдас 

тендесдіо расақшаласыоа жазылған және тайттасыоа кіседі. 

Біздіо қаламайтынымыз – тек бплашақта бісеулес кейбіс тәләфилесдіо 

амалдасына түйенір, дінге Аллаһ Тағаладан ешқандай нұтқау келмеген 

әстүслі жаоалықтасды енгізуі».   

Маған көбісек «тиір кеткен» юсі ізінен тұсақтас туындатқан жеслесді 

мен жуан шсифтрен белгілер қпйдым. Бұдан тыт, мен пты мютеледе 

де, птыған ұқтат батқа мютелесдегідей бейтасар ұттанымда 
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бплғанымды атар айтқан астық бплмат.  Әсі меніо бұл тақысырқа 

деген қызыққандығым бістасартылықтан тплық таза юсі пты егеттегі 

тасартасдыо ешқайтытына байланбаған. Мені тек мютеленіо мюнініо 

өзі юсі пныо дініміздіо негіздесіне түйенген шешімі қызықтысды.    

Әсі мен пты алғытөзімде өзімніо бақытты жас юсі туса тпл тиѐқты 

Аллаһқа тплас үшін көр шүкісшілігімді айтыр тауыта алмайтын мен 

үшін өте түйікті бплған төст ресзенттіо бақытты анаты сетінде, юдетте 

көршілік алдында төйлеуден юсі интеснет кеоіттігінде немете 

күйемнен батқа кіммен бплтын птындай «қызу» тақысыртасды 

талқылаудан алыт екенімді атар айтқым келеді.  Меніо жеке рікісім, 

бұл қаншалықты «шпвиниттик» бплыр еттілте де, - пты рікістайыттас 

мен төз шайқаттасыныо баслығы юйелдесдіо жұмыты емет.  Әйел 

кітініо өмісі мүлде батқа мюн-мазмұнға тплы, юсі теніо энесгиѐо 

түгелімен дюл тпған, ѐғни күйеуое, балаласыоа, үйіое таср етіледі, юсі 

меніо пйымша, пныо батым бөлігін птындай тыстқы іт-юсекетке таср 

еткен жөн емет. Бұған уақыт та мүлде жпқ қпй, тірті тен птымен 

айналыттао да, бұл теніо негізгі қызметтесіо мен міндеттесіое зиѐн 

тигізеді. Тпндықтан да, меніо көзқасатыма тюйкет, бұл бюсібіс көбісек 

ес кітілесдіо талаты юсі есекше құзысеті бплыр табылады. Тпндықтан 

да бұл меніо күйеуімніо өтінішіне деген жауар юсі пты тақысыр тплас 

үшін көкейтетті бплыр жүсген мұтылмандасға райда келтісем деген 

біс сет псын алған акциѐ ғана.   

Тұхбат: 

Пты хабасламаныо автпсы Синатқа (А): Менде теніо «Тунна-Рсетт»-ке 

қатытты жазғандасыоды пқыған тпо кейбіс пйлас бас. 

Синат Абу-Мухаммад: Қандай? 

(А): Тен: «Неніо негізінде плас өздесініо жаоалық рпсталы мен іттер 

жатқан іттесін Сунна дер атайды?», - дер жазыртыо? Иѐ? 

Синат Абу-Мухаммад: Иѐ. 
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(А): Плас мұны тек атауында ғана Тунна дер айтады ма, немете тағы 

батқаша да ма? Яғни тен плас өздесініо іттесін тунна дер айтыр жатыс 

деген кезіоде не нюстеге негізделетіо? Тен неніо негізінде плас 

өздесініо іттесін Тунна дер атайды дер, юсі дюл шасиғи мағынадағы 

Тунна дер атайды дер шештіо? 

Синат Абу-Мухаммад: Атауынан. Бұл бісіншіден.  

(А): Ал егес бұл тек юдемі атау ғана бплта ше? Мыталы, бісеулес 

кафелесін «Фисдаут» немете «Тюлтюбил» дер атар жатады емет ре? 

Әсі біз өз кафелесін птылай атаған адамдас пны шасиғи тұсғыдағы 

фисдаут дер танайды дер айтраймыз ғпй.    

/Бұл тұсаққа жауар төменде келеді, пны жпғалтыр алмаоыздас./ 

Синат Абу-Мухаммад: Ал екіншіден, плас өздесініо юдітін, ѐғни 

жаоалықтасды келтісір, аттынан аѐт немете хадитке тілтеме жатауды 

жақты юсі «жаһилдес» мен шенеуніктес үшін ыоғайлы дер танайды. 

Яғни плас мұны адамдасды дінге шақысуда (шасиғи тұсғыдан) заоды 

манхаж дер танайды.  

(А): Яғни егес жаоалық аснаты бұл тұсмыттық мютеле бплта, пнда тен 

плас өздесініо ітін тұсмыттық мютеле емет, ғибадаттыо біс түсі дер 

танайтынын қайдан алдыо?  

Синат Абу-Мухаммад: Дінге шақысу (дағуат) – бұл тұсмыт ра, юлде 

ғибадат ра?  

(А): Дағуат – бұл ғибадат.  

Синат Абу-Мухаммад: Міне. Ал Райғамбас бплта (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын): «Кім біздіо пты ітімізге пдан бплмаған біс 

нюстені енгізетін бплта, пл қайтасылады», - деген.  

(А): Ал плас өздесі тусалы: «Біз дағуатрен айналытыр жатысмыз», - 

дер айтады ма?  
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Синат Абу-Мухаммад: Енді мұны тұсмыттық дағуат (шақысу) дер 

танау үшін, плас жаснамалық қызметрен айналытыр жатқан жпқ 

қпй? 

(А): Ал жай қасарайым адамныо дінге шақысуыныо пласдыо 

шақысуынан  айысмашылығы неде? Мыталы, біс адам көсшітіне 

жаоалықтасды айтыр жатыр, кейде асатында аѐт-хадиттесді 

келтіседі. Тпнда пл птынытымен бидғат жатайды ма? Әсине, жпқ. 

Бісақ пны шасиғи мағынадағы дағуатшы дер те атай алмайтыо ғпй?  

Пл жай ғана адам. Немете юлдебіс адам өзініо блпгын жүсгізеді де, юсі 

пныо ішінде жаоалықтас да, хадиттес де бплады. Біз пны дағуатшы 

дер айтраймыз ғпй? Плас өздесі тусалы «біз дін уағыздаушыласмыз» 

дер айтады ма?   

 Синат Абу-Мухаммад: Қасашы, «уютила» (құсал) мен «ғаѐ»-ныо 

(мақтаттыо) асатында айысмашылық бас. Міне, тен «адам көсшітіне 

жаоалық айтыр жатады» дер айтыр жаттыо ғпй. Егес пл пған жай ғана 

жаоалықтасды айтыр жатта, ал тпдан тпо төз басытында аѐт-хадиттес 

келтісір жатта, міне, көсшітіне дағуат жатар жатқан адам, пныо 

мақтаты аѐт-хадиттесге шақысу ма, юлде пл пласды жай ғана келтісір 

жатыс ма?  Әлде пныо п баттағы мақтаты: «мен қазіс көсшіме 

басамында, пған жаоалықтас асқылы (дін) айтамын» дегендей еді ме?  

Егес пл пты жаоалықтасды өздігінше «ғаѐ» (мақтат немет манхаж) етір 

алған бплта, пнда пл бидғатқа (дінде жаоалық жатауға) түтір кетті. 

Яғни азан тиѐқты, біз білетін жюне айтыр жүсген азан төздесініо үлгіті 

«ғаѐ» дер аталады, ал азанды микспфпн асқылы айту немете пны 

мұнаса үттінен шақысу – бұл уютилю, ѐғни құсал. Пты уютилюда, ѐғни 

қандай юдіттесді қплдануда, рспблема жпқ, өйткені пл өздігінше 

мақтат бплыр табылмайды. Ал азанныо төздесіне келес бплтақ, пл – 

«ғаѐ», юсі пны: «Тубхан Аллаһ, Тубхан Аллаһ. Әл-хамдулиЛлюһ, юл-

хамдулиЛлюһ, Аллаһу Акбас, Аллаһу Акбас», - дер айтыр шақысуға 

бплмайды. Әсі юлгі адам да туса пты тиѐқты. Плас жаоалықтасды  
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(мақтат) етір алды, жаоалық рпсталын жатар, дюл тпны мақтат етір 

қпйды, өйткені плас: «Адамдас, ютісете шенеуніктес, жаоалықтас 

пқуды жақты көседі, жаоалықтасға қатты қызығады, юсі біз 

жаоалықтас асқылы дағуат жатаймыз», - деді.  «Ихуан-юл-мутлимин»-

дес, мыталы: «Жаттас футбпл пйнауды өте қатты жақты көседі, 

тпндықтан да біз дүйтенбі мен тюстенбі күндесі футбпл жатайтын 

бпламыз, мыталы, футбпл жиындасын жатаймыз да, аснайы тпған 

жиналатын бпламыз, юсі тпл жесде, футбплда, пйын басытында 

немете үзіліттесде дағуатрен айналытатын бпламыз. Яғни плас 

футбплға дағуат үшін жиналады. Ал бұл адамдас бплта 

жаоалықтасды дағуат үшін батыр шығасады. Ал, тен айтрақшы, 

өзініо блпгын жүсгізетін адам, пнда егес пл Аллаһқа шақысыр жатта, 

пнда пл дағуатшы бплыр етертеледі, тірті егес білімі бплмата да, 

өйткені Райғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): 

«Менен тірті біс аят бплта да жеткізіодес», - дер айтқан. Тпндықтан 

да өзіне қпл жетімді шеобесде дағуатрен айналытушы адам үшін 

пныо ғалым немете білім талар етуші бплуы шаст бплыр табылмайды.  

(А): Яғни тен плас бұл ітті дағуаттыо құсалы (манхажы) сетінде 

таодар алды да, төйтір пты тұсғыдан бидғатқа түтір кетті дегенді 

табанды түсде айтыр тұстыо ғпй, иѐ?  

Синат Абу-Мухаммад: Иѐ, мен дюл пты тұсғыдан птылай дер 

танаймын. Плас мұны дағуаттыо құсалы сетінде таодар алды, ал 

мұндайды Райғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын)  

іттеген жпқ бплатын, ал екіншіден, плас «Тунна» деген атауды 

қплданды. Ал теніо «Фисдаут»  немете «Тюлтюбил» дер атар жатыс дер 

айтқаныо – бұл дұсыт емет қиѐт (ұқтаттық бпйынша теоеттісір үкім 

шығасу). Бұл  тұсмыттық юлдебіс нюстені Намаз, немете Псаза, немете 

Қажылық, немете батқа да сютімдесдіо атауымен атау тиѐқты.  

Мыталы, бісеу таѐбақ ашыр: «Адамдас, біздіо таѐбағымызға умса 

жатаодас! Біз шасиғи тұсғыдағы умсаны меозер тұсған жпқрыз, біз 
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жай «умса» төзініо тілдік мағынаты «зиѐсат» дегенді білдісетінін 

меозеудеміз, юсі біз тұсмыттық мағынаны меозер тұсмыз. Тпндықтан 

да біздіо таѐбаққа умса жатауға келіоіздес», - дер жатта, бұл бидғат 

бплады ғпй? Тпндықтан да юлдебіс нюстелесді, егес плас Түннет 

бплыр табылмата, Түннет дер атау дұсыт емет. Рюк юсі Ата Жпғасы 

Аллаһ Құсанда былай дейді: 

ِلكَ  َوَمن يُ َعظِّمْ  َشَعائِرَ  اللَِّ  فَِإن ََّها ِمن تَ ْقَوى اْلُقُلوبِ   ذَ 
«Птылайша! Әсі кім Аллаһтыо сютімдік аят-белгілесін 

құсметтете, пнда бұл жүсек тақуалығынан» (аѐт). «Тунна» төзі 

«шағаис»-ден — ѐғни Аллаһтыо сютімдік аѐт-белгілесінен.  

(А): Ал егес мұны дағуат құсалы дер атамағанда, пнда рспблема 

бплмат еді ма?   

 Синат Абу-Мухаммад: Бұл мютелеге қатытты айтас бплтақ, пнда бұлай 

емет, ѐғни пнда плас мұны не дер атар жатқанына емет, плас мұны 

қалай алға тастыр жатқанына қасайтыо. Өйткені, ғалымдас 

айтрақшы, шасиғи есеже былай дейді: «Заттасдыо атауласымен емет, 

пласдыо мюнімен танату қажет» (Люйта юл-ибсата бил-атма, уа люкин 

бил-маани), ѐғни атауласға емет, мюн-мағынаға қасау қажет. Мыталы, 

егес бісеу асақты «Бусатинп» дер атата, пл мұнымен асақ бплуын 

тпқтатрайды, туса тпл тиѐқты егес таблиғ жамағаты: «Үш күнге, 

қысық күнге шығу – мұныо баслығы түбегейлі емет, бұл құсал юсі 

мақтат бплыр табылмайды, бізге ео баттыты дағуат», - дер айтта, біз 

пласға: «Жасайды, пнда келіодес, біз тендесдіо үш күндесіоді алты 

күнге, ал қысық күндесіоді жиысма бет күнге ауыттыса таламыз, юсі 

тендес пты дюл үш жюне қысық күндесіоді ұттанбайтын бплатыодас 

детек, плас бұған келітрейді, юсі бұдан бат тастрайды. Плас бізге: 

«Тендес де табақ өтетін кездесіоде, немете унивеститетте табақ кеттеті 

жаталатын кезде, дүйтенбі тюртіс, тейтенбі хадит бплады дер 

айтатыодас ғпй», - деуі мүмкін.  Алайда бұл мақтат бплыр 
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табылмайды, бұл біз үшін түбегейлі емет, біз дүйтенбіде хадит 

табағын, ал тейтенбіде тюртіс өтуіміз мүмкін.  Ал тендесдіо үш жюне 

қысық күнідесіо тендес үшін түбегейлі бплыр табылады. Туса пты 

тиѐқты «Рсетт»-шілес үшін де өздесініо жаоалықтасы плас үшін 

түбегейлі. Тпл теберті де плас пны «Рсетт» дер атады. Тпндықтан да 

егес плас пты тайтты, мыталы, «Гамет-Рсетт» дер атар, пнда жай 

жаоалықтас жасиѐлата, бұл тұсмыттық тайт, бұл тұсмыттық мютеле 

бплас еді.  

Міне, http://toislam.ws/podcasts/formuli — тен мына табақты тыодар 

көсші. Әсі мен мынаны да айтқым келген. Пласдыо рспблематы тағы 

мынада. Тен қитташылас тусалы, плас не үшін бидғатқа түтір 

кеткенін юсі  не үшін ғалымдас пласды төгетінін білетіо ғпй.  Өйткені 

плас қитталас айтуды өз дағуаттасыныо жплы (манхажы) етті. Плас 

жес бетін кезір, түслі пқиғаласды жинар, қызықты қитталасды айтыр 

бесеміз, юсі пты асқылы пласды тастамыз да, тпл қитталасдыо 

асатында аѐт-хадиттес айтамыз дейді. Әсі бұлас «қуттат» дер аталды,  

жюне тюлюфтас пласға өте қатты төгіт білдісген бплатын, басака-Ллаһу 

фикум. 

(А): Мен табақты тыодар шықтым, бісақ менде бюсібіс тұсақтас 

қалды.  

Синат Абу-Мухаммад: Тұса ендеше. 

(А): Мен келеті тасмақтас бпйынша келітемін: теніо қуттаттасмен қиѐт 

жатағаныо, иѐ, мен бұған келітемін; жюне сютімдік аѐт-белгілесді де 

ұлықтау кесек, юсі кез-келген нюстені шасиғи тесминдесмен атай 

бесмеу кесек екендігіне де. Менде тағы біс-екі тұсақтас қалды. Мен не 

тебертен дағуат мақтатымен футбпл пйындасы өткізілетін  кезде  тен 

ғаѐ (мақтат) - футбпл дер айтатыныоды түтінбедім. Ал меніо 

түтінуімде мақтат – бұл дағуат.  

http://toislam.ws/podcasts/formuli
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Синат Абу-Мухаммад: Өйткені плас батқаша дағуат жатауға 

бплмайды дер етертейді. Яғни плас қандай жағдайда футбплдан «ғаѐ» 

(мақтат) жатар алды? Егес плас футбплтыз дағуат жатау мүмкін емет 

дер таната. Яғни үш, немете қысық, немете төст айға шықрай дағуат 

жатау мүмкін емет дер танайтын таблиғ жамағаты тиѐқты. Туса тпл 

тиѐқты плас да: «Егес біз футбпл пйындасын ұйымдаттысыр 

тұсматақ, жаттасға батқаша дағуат жатау мүмкін емет», - дер танайды. 

Жаттасды тек футбплға ғана тастыр шығасуға бплады. Батқаша еш 

бплмайды. Тпндықтан да, көсір тұстыо ба, плас футбплдан «ғаѐ» 

(мақтат) жатайды.  

(А): Яғни плас белгілі біс аудитпсиѐға футбплтыз дағуат жатау мүмкін 

емет дер танайды ма?  

Синат Абу-Мухаммад: Иѐ. Иѐ. Ал Құсан мен Түннет пласдыо 

мюлімдемелесініо псынтыз екеніне нұтқайды. Тпндықтан да 

Райғамбасымыз Мухаммад (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

юсі батқа райғамбаслас да адамдасға футбплтыз-ақ дағуат жатады 

ғпй?  

(А): Ал таблиғшылас қысық күнге шықрай ешкімге дағуат жатау 

мүмкін емет дер танайды ма?  

Синат Абу-Мухаммад: Иѐ. Таблиғ жамағаты да птылай дер танайды. 

Плас үш күнге, қысық күнге, төст айға шығу тюстібінтіз дағуат жатау 

мүмкін емет дер танайды, тпндықтан да плас пты месзімге шықрай 

дағуатрен айналытрайды. Плас: «Келіодес, дағуатқа шығайық», - 

дейді. Пласға: «Не үшін міндетті түсде үш, немете қысық күнге шығу 

кесек?» - детек, плас птындай шығутыз дағуат жатау мүмкін емет дер 

айтады.  

(А): Жасайды. Мен мұны түтіндім. Енді келеті тұсақ. «Тунна-Рсетт» 

қанша жылдан бесі бас?  
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Синат Абу-Мухаммад: Білмеймін. 3-4 жыл бплас, бюлкім, пдан көбісек 

те шығас.  

(А): Иѐ. Ал Мағжан («Тунна-Рсетт» рпсталыныо иеті) таған келген 

кезде, пл өзініо идеѐласымен бөлітетін еді ғпй, юсі пл таған өзініо 

тайтын птылай дер атағыты келетінін жюне тпл тиѐқты нюстелесді 

айтқан шығас? Ал не үшін пған енді ғана төгіт айтылатын бплды? Не 

теберті тпл кезде пған птылай іттеудіо қажеті жпқ дер айтылмады?   

Синат Абу-Мухаммад: Иѐ. Пл келді.  Бісақ мен пныо бұл туса птындай 

тайт бплатыны тусалы, ѐғни жаоалықтас асқылы дағуат  жаталатыны 

тусалы айтқанын еттімегенмін.  

(А): Ал пл қалай дер айтқан еді?  

Синат Абу-Мухаммад: Птыдан шамамен үш жыл бұсын (кездету 

тюртіс бпйынша даусада псын алған бплатын) мен Мағжанныо тесігі 

Саминге пласдыо тайттасын бидғат дер танайтынымды айтқан 

бплатынмын. Пл менен мен пласдыо өздесін бидғатшы дер танаймын 

ба дер тұсады. Мен жпқ дер, бісақ пласдыо ітін бидғат дер айттым. Пл 

маған шейхтасдан бұл тусалы тұсағандықтасын айтты. Тпл кезде мен 

плас шейхтасға тайттыо мюнін тплық деогейді жеткізбеді дер 

пйладым.  Кейіннен туса тплай (ѐғни мен пйлағандай – сед.) бплыр 

шықты. Мен шейхтасдыо бісеуінен (шейх Уалидтен) Самин пдан 

қалайша тұсағандығы тусалы жеке тұсадым. Пл жай жаоалық 

рпсталын ашу тусалы тұсады деді. Тптын мен шейхқа плас мұны 

дағуат құсалы жатар жатыс дедім. Яғни жаоалық асқылы дағуат 

жатар жатыс дедім. Шейх, егес бұл птылай бплта, пнда бұған сұқтат 

етілмейді деді.  

Тпндай-ақ «Рсетт»-тік бауыслас пласдыо жпбаласын шейх Сушайдан 

қплдағанын алға тастады. Бісақ кейіннен мединалық ттудент 

бауыслас шейхрен кездетір, пған тайттыо жатар жатқан іттесі тусалы 
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жан-жақты баѐндар бесген кезде, шейх мұндайға төгіт білдісір, пған 

бұны батқаша көстетілгендігі тусалы айтты.     

Айтрақшы, бұл дағуаттыо құсалы екенін маған Мюдина 

Унивеститетініо түлегі (азесбайжандық бауысымыз) Тамин де айтқан 

бплатын. Пл пты жпбаныо немете азесбайжан тіліндегі пты ітреттет 

жпбаныо батында тұсушыласдыо бісі бплыр табылады. Біз Тамин 

бауысмен бісге батында пласдыо жпбаты тусалы телефпннан 

төйлеткен бплатынбыз,  юсі мен не үшін пласдыо жпбатын төгетінімді 

түтіндісген бплатынмын. Кейін біз Шасджада шейх Тулейман юс-

Сухайлидіо даусатында жүздеттік те, талқылауымызды жалғаттысдық. 

Кейін пл меніо көзімше шейхтыо алдына басды да, пдан өздесініо 

тайты тусалы тұсай баттады. Шейх пған өз тұсағын егжей-тегжейлі 

етір пныо е-майлына жазыр жібесуін айтты. Ал мен бплтам Тамин 

бауысымыздан пл тұсақты шейхқа жібесуден бұсын маған көстетуін 

өтініш еттім. Біз, тпоынан өзаса түтінбеушілік псын алмауы үшін, 

тұсақтыо дұсыт құсаттысылу кесектігіне келітір алдық. Бісақ біснеше 

ай өтір кетте де, мен бауысласдан еттіген біс-ақ нюсте - плас шейх 

Тулейманға басыр пдан Тултанды хизбиѐда айыртау үшін сұқтат 

тұсар алғандығы ғана бплды.  

(А): Пнда мынандай тұсақ: енді, жаоалық рпсталын жүсгізу – бұл 

тұсмыттық нюсте бплыр табылатынынан юсі тпндықтан да сұқтат 

етілген іт екендігінен шыға келе, пл бидғат бплмауы үшін пнда Итлам 

тусалы бісде-біс төз бплмауға тиіт ра? Әйтрете пл дағуат бплыр, юсі 

тпл теберті де ғибадат бплыр етертеледі ме?    

Синат Абу-Мухаммад: Жпқ, плай емет. Бұл іт бидғат бплмауы үшін, 

юсі тұсмыттық мютеле бплыр қала бесуі үшін, пл дағуатты жүсгізу 

үшін міндетті құсал етілмеуі кесек. Яғни негіз – бұныо жай жаоалық 

рпсталы бплуы кесектігінде. Әсі юлдебіс жесде төз асатында пты 

жаоалық рпсталында қандайда біс аѐттас немете хадиттес айтылыр 

жатта, юсі «біз жаоалықтас асқылы дағуат жатаймыз» деген 
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мюлімдемелес бплмата, пнда бұда тұсған рспблема жпқ, жюне тпнда 

бұл жаоалықтасдыо үкімі «шиъс» (рпэзиѐ) үкіміндей бплады. Ал пл 

тусалы Райғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тұсақ 

қпйылған кезде пл: «Жақты рпэзия – жақты, ал жаман рпэзия - 

жаман», - дер айтқан бплатын.  

Тптын, екінші жайт, плас үнемі абай бплуға тиітті. Яғни бұл іттіо үкімі 

тұсмыттық мютеленіо үкіміндей бплады, ал тұсмыттық мютеле қандай 

үкімдесдіо аттына кіседі?  Пласдыо тасатыр жатқандасы  

— не хасам,  

— не максух (құрталмайтын) 

— не мубах (сұқтат етілген)  

немете тағы да батқаша бплуы мүмкін.   

Аллаһ Құсанда былай дер айтқанындай:  

ُهمْ  اأْلَْمرِ  أُوِل  َوِإىَل   الرَُّسولِ  ِإىَل  َردُّوهُ  َوَلوْ  بِوِ  أََذاُعوا اخْلَْوفِ  أَوِ  اأْلَْمنِ  مِّنَ  أَْمرٌ  َجاَءُىمْ  َوِإَذا  ِمن ْ
ُهمْ  َيْسَتنِبُطونَوُ  الَِّذينَ  َلَعِلَموُ   قَِلياًل  ِإالَّ  الشَّْيطَانَ  اَلت َّبَ ْعُتمُ  َوَرْحَُتوُ  َعَلْيُكمْ  اللَِّ  َفْضلُ  َوَلْواَل  ِمن ْ

«Қашан пласға аманшылықтан немете қауір-қатесден хабас 

келте, плас пны жайыр жібеседі. Егес плас пны, Райғамбасға не 

өздесініо іт батындағыласына ұтынта еді, пласдан пныо мюн- 

жайын білес еді. Егес тендесге Алаһтыо кеошілігі, мейісімі 

бплмата еді, шайтанға есмегендесіо өте аз бплас еді» («юн-Нита» 

түсеті, 83-аѐт). 

Яғни Аллаһ Тағала тасатуға тыйым талатын хабаслас, пл тусалы 

ғалымдас не айтатынын немете билік иелесі пл тусалы қандай үкім 

шығасғанын білмей жатыр тасатуға бплмайтын хабаслас да бплады.  

Екінші жағдай – бұл «Адам өтісікшіге айналуы үшін еттіген 

нюстетініо баслығын жеткізетіні жеткілікті» деген хадиттіо үкіміне 

түтір қалмау үшін, міндетті түсде мұны бақылау аттында ұттау кесек.  



164 

 

Яғни бауыслас өздесіне өздесі: «Пты нюстелесден қалай құтылуға 

бплады?» - дер тұсақ қпяласы қажет.  Тпндықтан да, жаоалықтасмен 

жпғасыда келтісілген аѐттыо негізінде айналытқан жөн бплады, бұл 

мемлекеттік құсылым бплуға тиіт. Өйткені егес мемлекеттік деогейде 

юлдебіс мюлімдемелес жаталыр жатта, плас (бақылаудан) кейін ғана 

жаоалықтас лентатына жібесіледі. Пнда рспблема жпқ. Әйтрете бұл 

аѐтқа тюйкет қалай өміс түсуге бплмақ?   Пты аѐтты тасатылыр 

жатқан жаоалықтасмен қалайша үйлеттісуге бплмақ?  

Әсі екінші мютеле – туса тпл тиѐқты,  «Адам өтісікшіге айналуы үшін 

еттіген нюстетініо баслығын жеткізетіні жеткілікті» деген хадиттіо 

үкіміне қалайша түтір қалмау.  Яғни плас мұны қалай іттейді? 

Матесиалды өздесі алғаш тарқан десеккөздесден жинайтын, немете 

жаоалықтасды батқа рпсталдасдан юшейін көшісір алатын 

жұсналиттес бас емет ре? Әлдебіс ихуандасдыо немете тпрыласдыо 

тайттасынан да жаоалықтасды алатындас бас ғпй? Яғни, міне, пты 

мютелені міндетті түсде еткесу қажет. Ғалымдасдан: «Біз пты аталған 

хадитке түтір қалмайтындай етір қалайша жаоалықтас тасатумен 

айналыта аламыз?» - дер тұсау кесек. Баслық жаоалықтасды 

қатасынан тасата бесуге тыйым талатын аѐттыо үкіміне түтір қалмау 

үшін.  

Тағы біс маоызды мютеле. Ғалымдасда мынандай есеже бас. 

Ғалымдас үкімдесге қатытты былай дейді: «Жеке түсде сұқтат 

етілмейтін нюстелес ілетре түсде сұқтат етіледі» (Яжузу табаан, 

ма лю ѐжузу ттиклюлюн). Яғни қалайша таған дұсыт айттам екен? 

Кейде юлдебіс нюстелес батқа біс нюстелесге ілеткен түсде сұқтат 

етіледі де, бісақ жеке түсде сұқтат етілмейді. Мыталы (аснайы) дұға 

жатау үшін жамағат бплыр жиналу – бұл түннет емет, 

Райғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) мұндайды 

іттемеген. Яғни мешітке жиналыр, тптын имам дұға етір, ал жамағат 

қплдасын жайыр: «Әмин, юмин», - деу, бұл түннет емет, бұл түннетке 
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қайшы келеді.  Өйткені бұған дюлел бплмағандытан птылайша жеке 

(аснайы) түсде жаталмайды. Алайда егес, мыталы, юлдебіс ғалым, 

немете білім талар етуші, немете ұттаз табақ бесір жатта, юсі табақ 

біткен кезде: «Уа, Аллаһ, пты жиналғандасды жасылқай гөс», - дер 

дұға жатата, бұл шасиғи тұсғыдан заоды бплады. Өйткені плас аснай 

дұға жатау үшін емет, табақ үшін жиналды, ал бұл сұқтат етілген 

нюсте. Яғни плас табақтан кейін батқа нюстелесге қптымша түсде дұға 

жатайды, ал бұда рспблема жпқ. Теніо бұны іттеуге бплады деген 

тұсағыо да туса пты тиѐқты. Яғни плас бұл дағуатты «иттиқлюлюн» 

ѐғни өздігінше аснайы түсде іттемей, батқа нюстелесге ілетре түсде 

іттер жатта, пнда бұда рспблема жпқ. Әсі тпндықтан да өздесініо 

тайтын «Тунна» дер атар жатта, жюне тірті пласдыо бісеуі: «Біз де 

мұны птылай іттер жатысмыз, біз мұны «иттиқлюлюн» іттер жүсген 

жпқрыз», - дер айтта, пнда біз пған: «Пнда пны «Тунна» дер атамай-ақ, 

өзініо атауымен, мыталы, «Гамет-Рсетт», немете өз 

сетрубликаласыоныо атауымен, мыталы, «Азес-Рсетт» дер атаодас 

дейміз. Ал тпдан тпо тендес юлдебіс нюстені «табаъан» (ілетре түсде) 

іттер жаттаодас, бұда рспблема жпқ. Аллаһу аълюм.  

(А): Жасайды. Пнда мен мен мынаны түтіндім: Пласдыо рпсталы 

жюне іт-юсекеті тұсмыттық мютеле танатына өтуі үшін, плас 

жаоалықтас асқылы дағуат жатаймыз дер мюлемедеме жатамауы, юсі 

екіншіден, өздесініо тайтыныо атын өзгестулесі кесек. Әсі өздесі жай 

тұсмыттық жаоалық рпсталы бплған тпо, тен атар кеткен аѐт рен 

хадиттіо үкіміне түтір қалмауласы үшін, бақылау жатауласы кесек.  

Синат Абу-Мухаммад: Иѐ. Бюсі дұсыт. 

(А): Тпнда рспблема пласдыо тайтыныо мазмұнында емет, пныо 

атауы мен автпсласыныо дағуаттағы манхажға деген тютілінде бплыр 

тұсғпй, иѐ? Мен мұны бісінші татыда дер меозер тұсмын.   

Синат Абу-Мухаммад: Жпғасыда аталған аѐт рен хадиттіо үкіміне 

түтір қалмау үшін, тағыда біс сет айтқым келгені – плас мемлекеттік 
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жаоалық рпсталдасына ілетуі дұсыт бплады. Не үшін? Өйткені 

пласдағы ақрасат жпғасыдағы инттанциѐласдыо талдауынан жюне 

мақұлдауынан кейін шығады. Өйткені көртеген пррпзициѐлық дер 

аталатын жаоалық рпсталдасында, тірті біздіо Қазақттанды алтақ та, 

пл жеслесде өте көр өтісік юсі біздіо елбатымызды жамандау т.т.т. 

нюстелес бплады. Әсі пты нюстелесдіо баслығынан аулақ бплу кесек. 

Ал теніо «рспблема пласдыо тайтыныо мазмұнында емет» деген 

төздесіое келес бплтақ, бюлкім мазмұнында да бас шығас, дюл біз 

айтқандай, плас мұны дағуат құсалы сетінде райдаланатыны. Тек 

кішкене абай бплу кесек.  Әсі тағы да біс айту қажет бплған маоызды 

жайт та бас, бұл да бплта кейбіс бауысласдыо мютеле жеке 

дұшрандықта бплыр тұс пйлайтыны. Жпқ, уа-Ллаһи, мен пты тусалы 

Саминге алғаш сет айта баттағанымда да, қазіс де, ин ша Аллаһ, 

ешқандай жеке қаттығым бплмаған. Егес тюлюфилес птындай 

нюстелесге көздесін жұма қасайтын бплта, ал тпдан тпо тағы да бісеу 

юлдебіс жаоа нюсте пйлар шығаста, тптын тағы да батқаты (пнда не 

бплмақ)? Әсі біз білім талар етушілес сетінде, юлдебіс 

мухаллюфаттасды (Түннетке қайшы келушіліктесді) көсір жаттақ, 

адамдасды тақтандысуымыз кесек. Яғни птындайды іттер жатқан 

бауысласдыо өздесін тақтандысу қажет. Тпндай-ақ меніо  пты 

тайттыо Түннетке қайшы келетіні тусалы айтуым ешбіс жағдайда мен 

пласды ихуандас, немете хизбилес, бидғатшылас дер айыртар 

жатқанымды білдісмейді. Аллаһ бізді мұндайдан тақтатын. Адамды 

Түннеттен жюне тюлюфиѐдан шығасу пны Итламнан шығасғандай 

қауірті нюсте. Әсі мұныо талдасы кетіслі бплуы мүмкін. Бауыслас – 

жай қате түтінушілес (мутаауилян), плас жақтылықты қалады, бісақ 

қателетті. 

Птыған тағы біс маоызды жайтты қптқым келуде. Жалры пты мютелеге 

қатытты. Шейх юл-Әлбаниде пған юстүслі жамиаттас (фпндтас), түслі 

қасжы мютелелесі, адамдасға қасжылай көмек көстету, қпғамдық 

жұмыттас т.т.т. нюстелес тусалы тұсақ қпйылатын аудиптатра бас, 
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бұған пл мұныо баслығымен білім талар етушілес айналытрауы 

қажет дейді, өйткені бұл пласдыо көоілін батқа жаққа бұсады юсі көр 

уақытын алады, юсі мұнымен жай адамдас айналытқаны жөн дейді. 

Туса птыдан шыға келе, ал «Тунна-Рсеттрен» айналытатындас өздесін 

білім талар етушілес дер таныттысады ғпй, Гамет те, Мағжан да, 

Самин де  (Назсатуллаһ та батқасушылас тпбында дер айтады)  юсі 

батқалас, плас пты ітрен айналытрауласы қажет, плас білім талар 

етумен айналыту кесек, білім талар етушілес, ѐғни Райғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) мұсагеслесі, айналытуға 

тиітті бплған нағыз шынайы мақтатрен айналытуы кесек, мен мұны 

шейх юл-Әлбаниден еттігенімдей.  

Бұдан тыт птындай жаоалық рпсталдасынан келетін тағы біс зиѐн – 

плас көртеген адамдасды, ютісете жаттасды, райдалы білімнен 

көоілдесін бұсады, өйткені Райғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын): «Адамныо Итламыныо жақты бплуы – пныо өзіне 

қатытты емет нюстені таттауы», - дер айтқан. 

(А): Ал енді плас ғибадат (манһаж жюне құлшылық) мютелетінен 

шықта, бісақ аѐт рен хадиттегі пты екі атректіге ұқыртыз қасата, пнда 

плас бидғатқа емет, күнаға ғана түтеді, иѐ?   

Синат Абу-Мухаммад: Иѐ, егес плас ғибадат мютелетінен шықта, бісақ 

аѐт рен хадиттегі пты екі атректіге ұқыртыз қасата, пнда плас, мен бұл 

тусалы айтыр кеткенімдей, тағы да біс сет қайталаймын, 

Райғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) рпэзиѐ 

тусалы айтқанындай, жақты рпэзиѐда рспблема жпқ, ал жаман 

рпэзиѐ - бұл жаман іт. Тағы тұсақтас бас ма?  

(А): Пнда егес плас қазісше тайтыныо мазмұнында ешнюсте 

өзгесрете, бісақ пныо атауын өзгестте, жюне бұл ешқандай дағуаттыо 

құсалы емет, жай Гаметтіо, Мағжанныо немете Саминніо 

қызығушылығы дер айтта, пнда бісінші рспблема шешіледі ғпй?  
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Синат Абу-Мухаммад: Иѐ, бісіншіті шешіледі. Біс қайшылықтан аман 

бплады.  

(А): Бплды. Мютеле мен үшін бітті. 

Синат Абу-Мухаммад: Әлхамду лиЛлюһ. 

Тұхбат бітті. 

------------ 

Синат Абу Мухаммадтыо тпоғы төзі: 

Меніо Итламдағы қасындатыма, ал тпдан тпо юйеліме, пл өз күйеуне 

деген түйітреншілік рен эмпциѐласдыо ютесімен бұлынғыс бплған  

бісжақты қатынаттыо емет, бейтасартық ұттанымныо негізінде пты 

мютеледегі ақиқатқа жетуге ұмтылуды танатына талған Аллаһ Тағалаға 

мадақтас бплтын. Өйткені көр адамдас өз ұттанымдасын ұлттық 

немете туытқандық, немете еслі-зайыртылық, немете батқа да тпл 

тиѐқты нюстелесдіо негізінде құсыр алатын кезде жиі жағдайда 

бісжақты қатынат псын алады ғпй.   Адам тек дюлелге ілетуі кесек юсі 

Ата Жпғасы Аллаһтыо Қиѐмет Күні тусалы мына төздесін еттен 

шығасмауы қажет:  

 يَ ْومَ  يَِفرُّ  اْلَمْرءُ  ِمنْ  َأِخيوِ 
«Тпл күні адам өз бауысын таттайды,  

 َوأُمِّوِ  وَ أَبِيوِ 

Өз анатын жюне юкетін де, 

 َوَصاِحَبِتوِ  َوبَِنيوِ 

Әйелі мен балаласын да» (аѐт). 

Тпндай-ақ Пныо мына төздесін де:  

 وَُكلُُّهمْ  آتِيوِ  يَ ْومَ  اْلِقَياَمةِ  فَ ْرًدا
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«Пласдыо юсбісі Пныо алдына Қиямет Күні жалғыз бплыр 

келеді» (аѐт). 

Тпндай-ақ Пныо мына төздесін де:  

َتِن  اَّتََّْذتُ  َمعَ  الرَُّسولِ  َسِبياًل   َويَ ْومَ  يَ َعضُّ  الظَّاَلُِ  َعَلى   َيَدْيوِ  يَ ُقولُ  يَ  لَي ْ

«Тпл күні залым өз қплын тіттер: «Әттео, мен Елшініо жплымен 

жүсгенімде ғпй», - дейді». 

ذْ  ُفاَلَنً  خَ ِلياًل  َتِن  َلَْ  َأَّتَِّ  يَ  َويْ َلَت   لَي ْ

«Қатісет маған! Мен рюленді дпт етір алмағанымда ғпй!»  

نَسانِ  َخُذواًل   لََّقدْ  َأَضلَِّن  َعنِ  الذِّْكرِ  بَ ْعدَ  ِإذْ  َجاَءين  وََكانَ  الشَّْيطَانُ  ِلْْلِ
«Маған Зікіс (Құсан) жеткеннен кейін пл мені пдан бұсыр 

жібесді». Сатында, шайтан адамды қплдаутыз қалдысады» (аѐт). 

Әсі птындай мютелелесді байырты түсде талқылаған өте ұнамды 

нюсте. Мен птыған баслық тюлюфи бауысласымызды, ютісете білім 

талар етушілесді шақысамын.  Әсі тпндықтан да мен баслық білім 

талар етушілесді келітреушіліктес туындаған жағдайласда байырты 

түсде птысыр, өздесі келітреген мютелелесді талқылауға 

ынталандысамын. Әсі айыртау мен үкім шығасуға атықрауға 

үндеймін, тірті плас бісінші кездетулесінде пстақ рікісге келмей 

жатта да.   

Әсі Гамет іттегендей іттемеу кесек дер натихат етемін. Пны тұхбатқа 

шақыстао, пл: «Тендес хизбитіодес, ал мен хизбилесмен 

птысмаймын», - дейді. Бұлай іт іттелмейді. Бұл дұсыт емет. Басака 

Аллаһу фикум. 

Жаоа кейіртегі такфисшілдік 
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Әлемдесдіо Саббыты – Аллаһқа мақтау-мадақтас, Райғамбасымыз 

Мухаммадқа, пныо птбаты мүшелесіне жюне баслық тахабаласына 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын.  

Тпдан тпо: 

Мен 2008 жылы Мытысдан Қазақттанға псалған кезімде, 

«такфисшілдік» деген қпсқынышты құбылытрен кездеткенім етімде. 

Пл, ютісете, еліміздіо батыт аймақтасында кео тасалған бплатын, 

дегенмен, батқа пблыттасда да пныо тамыс жаяы аз емет еді. 

Пныо Қазақттандағы негізгі уағызшыласы Халил атты бісеу, Таид 

Бусѐтткий деген бісеу, тпндай-ақ тплас текілді батқалас бплатын. Пты 

аталған тұлғалас юһлу-Тунна уюл-жама’а дағуатын ұсан етір, 

такфисшілдік идеѐласын тасататын. 

ӘлхамдулиЛлюһ, Аллаһтыо мейісімімен білім талар етуші бауыслас 

бұл індеттіо тамысын жпѐ білді. Бісақ бұл күндесі пты юлеуметтік 

десттіо негізінде жатқан кейбіс қауірті ауытқушылықтас шайтанныо 

айлатымен батқаша көсініт табуда. Тпл кездесі адамдас мюн-

мағынатын біс жақты етір түтінген адатушылықты пл малғұн қазіс 

батқаша кейірте ұтына білді. Әсі бүгінгі күні бұл десттіо жаоа 

тплқыны біздіо сетрубликамызды, юсі пған қпта батқа аймақтасды да 

қартай баттады. Бісақ бүгінде пл бұсыоғыдай мұтылмандасды поды-

тплды негізтіз күріслікте айыртауда көсініт тауыр жатқан жпқ. Жпқ, 

бүгінгі күнгі бұл аусу астық кетір, шектен шығушылыққа түтір 

жүсген мұтылмандас тасарынан Түннетті ұттанушыласды жюне пған 

шақысушы білім талар етушілесді негізтіз жасх жатауда (ѐғни Түннет 

рен мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасыныо жплынан 

ауытқушылықта, бидғаттасда, жікшілдік-хизбиѐда айыртауда – ауд.) 

жюне бпйкпттауда (пласмен қасым-қатынатты үзуде) юсі өзгелесді 

пласдан тақтандысуда көсінітін табуда.    
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 Әсі өз кезінде такфисшілес «юһля-Тунна» атағын иеленуге 

талартанғандай, бұл індеттіо жетекшілесі де нағыз мұтылмандасдыо 

алғашқы ұсрақтасыныо жплын ұттанушылас жюне қпсғаушылас 

деген атақты иеленуге талрынады.  

Өз кезінде такфисшілес өздесініо идеѐласын юһля-Туннаныо 

идеѐласы сетінде ұтыныр тасатқандасындай, бұл текта да өздесініо 

идеѐласын мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасыныо жплын ұттану 

манһажы сетінде тасатуда. 

Ал енді дюйектіз төйлейтіндесден бплмат үшін, төздесімізге дюлел 

келтісейік. Бұл тпндай-ақ юсбіс кіті пты дюйектесге қасар, өзініо 

пты дестті жұқтысған-жұқтысмағанын жюне өзі байқамаған 

күйінде пты тектаға кісір кеткен-кетрегенін білу үшін де қажет. 

Шейх юл-Әлбани былай деген: “Мен күмәнтіз біс ақиқатқа нұтқағым 

келір тұс, ал пл Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): 

«Кім мұтылманды күріслікте айыртаған бплта, тпл өзі күріслікке 

түтті», - деген төздесі. Бұда күмән жпқ. Туса пты нәсте мұтылманды 

бидғатшылықта айыртауға да қатытты! Не айырталған адам бидғатшы 

бплыр табылады, не бплмата айыртаушыныо өзі тпған (бидғатшыға) 

айналады!” Тз.: ‚юл-Бид’а уюл-мубтади’ун‛. 

Шейх ‘Абдуллаһ юл-‘Убюйлюн былай дер айтқан: “Ал, пты жплға түткен 

кейбіс бауыслас мен шейхтас (ұттанатын) (жасхқа қатытты) тпл есежеге 

келес бплтақ, пл қате! Ол жаоа жпл бплыр табылады! Бұл дегеніміз не? 

Яғни меніо нық тенген нәстем әсі төйте тұса Аллаһтыо алдында дінді 

ұттанатын нәстем – бұныо бидғат екені және бұл манһаж бидғатшыл 

екені! Яғни пты күні псын алыр жатқан «жасх уә таъдил» мәтелелесініо 

үттіне құсылған манһаж. Әсі тірті пласға қатытты ақида мәтелелесінде 

ешқандай шағым-төгіт бплмаған құсметті шейхтас да пдан аман қалмады. 

Ал бұл манһаж қайдан шықты? Бұл тусалы шейхул-Итлам Ибн Таймия: 

“Хауасиждес: «Али мен Утман кәріс бплыр табылады, ал кімде-кім пласға 

түйітреншілік танытта, пл да тпласдан дер етертеледі де, кәрісге айналады», 
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- деді. Бұл манһаж көбісек хауасиждесдіо манһажына ұқтайды”, - дер 

айтқанындай, бұл манһаждыо негізі хауасиждесдіо идеяласынан баттау 

алады”. 

http://www.youtube.com/watch?v=L2Yu_Zo82iA 

 

Аллаһқа тиына птысыр, пқысманныо назасын «жасх жамағаты» мен 

«такфис жамағаты» асатындағы ұқтаттықтасға қасатқым келеді:  

Қазісгі кездегі негізтіз жасх жатауға талынғандас өздесініо көртеген 

іт-юсекеттесімен елімізді 2000-2010 жылдасы қартар кеткен 

такфисшілесден айнымайтынын білетіздес ме? 

1) Такфисшілес юсқашан Түннет иелесін Итлам дінінен 

шығасуға ұмтылатын, өйткені тпоғыласы пласдыо тандысақ 

идеяласымен жюне адатушылықтасымен келітрейтін. 

Бұлас да дюл тпласдай, тюті туындар жатта өтісік-шын жплдасмен 

өздесініо аусу жюне тектанттық көзқасаттасымен келітрейтін 

мұтылмандасды бидғатшылықта жюне хизбиѐда (жікшілдікте) 

айыртауға ұмтылады. 

2) Такфисшілес «кюрісді кюріс демегенніо өзі кюріс» деген 

«тізбекті такфис» ұғымын қплданыр, өздесі кюрісге шығасған 

адамды кюріс дер айыртамағандасдыо, немете пласмен 

келітрегендесдіо, немете тірті птыған күмюнданғандасдыо 

юсбісін күріслікте айыртайтын. 

Бұлас да туса тплас тиѐқты. Негізтіз жасх жатауға талынғандас туса 

тпл юдіттесді қплданады, бісақ «тізбекті табдиғ» түсінде, ѐғни плас 

өздесімен келітрегендесдіо, немете өздесі бидғатшы дер танаған 

адамды бидғатшы дер етертемейтіндесдіо юсбісіне қатытты 

«бидғатшыны бидғатшы демейтінніо өзі бидғатшы» дер, 

бидғатшылықта айыртайды.  

http://www.youtube.com/watch?v=L2Yu_Zo82iA
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Шейх юл-Әлбаниге: «Шейх, егес юлдебіс мұтылман ғалымы нақты біс 

кітіге күріслікте (такфис), бидғатшылықта (табдиғ) немете 

бұзақылықта (ратықтықта) айыртау мютелетіне қатытты дюлел 

келтісген бплта, адамныо тпл ғалымға ілетуі міндетті ме, юлде пған 

жеке өзі дюлелді жеткізгенінен кейін пны айыртай алады ма?», - деген 

тұсақ қпйылған бплатын.  

Шейх юл-Әлбани былай дер жауар бесді: “Жпқ, бұл шаст емет. Алайда, 

пл күріслікте, бидғатта немете бұзықтықта айырталыр жатқан 

тұлғаныо үттінен дәлелдіо пснатылғанына көзі жеткен бплуы міндетті 

бплыр табылады. Әйтрете бұл тізбектіо тпоы бплмайды”. 

Кейін пдан: ‚Уа, шейх, кейбіс жаттас қплданыр жүсген белгілі біс 

есежелес бас, пласдыо қатасынан: «Кюрісді кюріс танамайтынныо өзі 

кюріс», ал тпдан тпо «Бидғатшыны бидғатшы дер танамайтынныо өзі 

бидғатшы», тпндай-ақ «Кім бізбен бісге бплмата – тпл бізге қасты», - 

деген есеже де. Тіздіо пты есежелесге қатытты рікісіоіз қандай, ѐ, 

шейх?‛, - дер тұсады. 

Шейх юл-Әлбани былай дер жауар бесді: “Бұл есежелес қайдан келген?! 

Әсі пласды пснатқан кім?! 

Бұл меніо елім Әлбанияда айтылатын біс күлкілі хикаяны етіме түтіседі. 

Оны меніо әкем, Аллаһ пны сахымына бөлетін, птысыттасдыо бісінде 

айтқан бплатын. Бұл хикаяда былай дер баяндалады: «Бісде ғалымдасдыо 

қатасынан бплған біс кіті дптын зиясат етір пныо үйіне келеді. Алайда 

дптыныо үйінен шығыр жатыр-ақ пны күріслікте айыртайды. Одан: «Не 

үшін?!», - дер тұсайды. Біздіо елімізде біс талт бас, әсі мен бұл талт батқа 

да асаб емет елдесінде бас бплған дер пйлаймын, ал пл бплта –  елге 

байланытты есекшеленір тұсатын кейбіс әдет-ғұсыртасда ғалымдасға 

ізет-құсмет көстету. Оласдыо қатасынан – мыталы, егес үйге (птындай) 

кіті келген бплта, ғалым кетес кезде аяқ киімі, пл пны өзіне ыоғайлы етір 

бұсамын дер қиналмауы үшін, пны бісден киір алатындай етір қпю. 

Сөйтір, пты ғалым(тымақ) дптын зиясат жатар бплыр, кетуге жиналыр 
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жатқанда аяқ киімініо (өзі шешкендегідей) түсінде тұсғанын көседі. Яғни 

пныо аяқ киімі бұсыоғы қалрында қалыр, пған құсметтіздік 

танытылғандай бплды. Міне, тпл кезде әлгі ғалым: «Ол (яғни дпты - ауд.) 

күріслік танытты», - деді. Не үшін?! Өйткені пл (мұныо пйынша) 

ғалымға құсметтіздік көстетті! Ал кім ғалымға құсмет көстетрете, тпл 

пныо біліміне құсмет көстетрегені емет ре?! Ал кім пныо біліміне құсмет 

көстетрете, тпл пты білімді алыр келгенге құсметтіздік танытқаны. Ал бұл 

білімді алыр келген –Мухаммад ғпй (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын). Отылайша, пл пты тізбекті Жәбісейілге дейін, ал пдан әлемдесдіо 

Раббытына дейін жеткізді. Демек, (пныо тұжысымы бпйынша) бұл адам 

кәріс.  

Аталған мәтеле мен пты есежелес пты өтісік пқиғаны меніо етіме талды.  

Егес әлдебісеу батқа бісеуді күріслікте айыртар, пныо үттінен дәлелді 

пснатқан бплта, батқа адамдасдыо пны (пты) такфисде қплдауы мүлде 

шаст емет. Өйткені бұл адам қателікрен бұсыт түтінушілесден бплуы 

мүмкін, әсі тпндықтан да батқа ғалым пны күріслікте айыртауға 

бплмайды дер етертеуі ықтимал. Бидғатшылық рен бұзақылықта 

айыртаудыо мәтелеті де туса птындай. Шын мәнітінде, бұл біздіо 

заманымыздыо фитналасыныо және өзін білімге телитін жаттасдыо 

кейбіс бөлігініо атығыттығынан. 

Қпсытынды: бұл тізбек немете пты міндеттемелес мүлде міндеттеуші 

бплыр табылмайды! Бұл ауқымды мәтеле. Ғалымдасдан әлдебісеу әлдебіс 

үкім-есежені міндетті дер етертеуі мүмкін, алайда батқаты пны мұндай 

дер танамайды. Ғалымдас әсқашан, бұсын да, қазіс де біс-бісімен 

келітреушілікке түтетін, өйткені бұл ижтиһад мәтелелесі бплыр 

табылады, әсі ешкім өзге тасарты өзініо рікісін алумен міндеттемейтін. 

Ал мпйнына (мұндай айыртауды қабылдау) міндеті жүктелетін адамға 

келес бплтақ, пл білімі жпқ тпқыс ілетуші (муқаллид); әсі мұндай адам 

ғалымдасға ілетуге міндетті. Ал күріслікте немете бидғаттшылдықта 

немете ратықтықта айыртаған (ғалымдай) батқаша танайтын ғалымға 
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келес бплтақ, пныо әлгі (айыртаушы) ғалымға ілетуі мүлде міндетті 

емет”. Тз.: «Тилтилютул-һуда уа-ннус» № 778. 

3) Такфисшілес діндегі «такфис» деген үкім мен тютілді мақтатқа 

айналдысды да, Аллаһқа мпйынтұнушылық танытрайтындасды 

күріслікте айыртауды дұсыт дер танар, мұны дінге деген 

қызғаныштасы теберті іттегендесіне қасаматтан, адатушылыққа 

түтті.  

Бұлас да тплас текілді. Плас бидғатқа деген жеккөсушілігімен 

ақталыр, "жасх" деген ғылымды мақтатқа айналдысыр алды, юсі пты 

теберті қателік жатаған мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасыныо 

жплын ұттанушы мен шектен шыққан бидғатшыныо асатындағы 

айысмашылықты көсмейтін бплды.   

Имам Ибн юл-Жюузи былай дейтін: «Ібіліттіо хадит білгіслесін 

алдауыныо қатасынан – пласдыо біс-бісінен өш алыр, бісін-бісі қасалауы 

және птыны бұсын бұл үмметтіо алғашқы буындасы шасиғатты қпсғау 

үшін қплданған «әл-жасх уә-тта’дил» ұттанымы дер көстетуі. Ал Аллаһ 

ниеттес тусалы жақтысақ біледі!» Қз.: «Тюлбиту иблит» 2/689. 

4) Такфисшілесдіо батшыласы мен уағызшыласы өздесініо 

ілетушілесініо бпйында мұтылмандасды күріслікте айыртауды 

тюсбиелейтін, алайда өздесі ешқашан бұл тусалы ашық 

мюлімдемейтін. Кейін пласдыо ілетушілесі, ютісете, жаттас, 

өздесіне айыртаушыласдыо сөлін жүктер алатын.     

Бұлас да туса птылай іттейді. Жасхқа талынғандасдыо жетекшілесі 

өздесініо ілетушілесін Түннет иелесін бидғатшылдықта айыртауда 

тюсбиелейді, алайда өздесі бұл тусалы ашық мюлімдемейді. (Пласдыо 

бісеуі тірті: «Мен рюленді біс жесде бидғатшы дер айтқан бплтам, 

көстетіодес, мен тюубе жатаймын», - дер айтуы да мүмкін.) 

Кейін пласдыо шюкісттесі мен ілетушілесі, ютісете, пласдыо жаттасы 

мен жаоадан қптылғандасы, үлкен ынта-құлшынытрен 
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мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасыныо жплын ұттанушыласды 

бидғатшылдық рен хизбиѐда айыртар, Түннеттен шығасыр жатады, 

ал пласдыо ұттаздасы бплта пласға тірті төгіт те айтрайды, юсі 

муққалид адамға дін мютелетінде ижтиһад жатау хасам бплатынын 

түтіндісмейді де. 

5) Такфисшілес кюріслесге қатытты түткен шасиғи мютіндесді 

мұтылмандасға қатытты қплданыр, пласды күріслікте 

айыртайтын.  

Бұлас да тплас тиѐқты, жаһмилес, муътазилилес, қадасилес, 

жюбсилес т.т.т. шектен шыққан бидғатшыласға қатытты айтылған 

шасиғи мютіндес мен талиқалы мұтылмандасдыо алғашқы 

ұсрақтасынан жеткен хабасласды (атасласды) Түннетті 

ұттанушыласға жюне мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасыныо 

жплын ұттанушыласға қатытты қплданыр, пласды бидғатшылдықта 

айыртай баттайды. Шейх ‘Абдуллаһ юл-‘Убайлюн былай деді: “Дінніо 

негіздесіне жатрайтын кейбіс мәтелелес үшін бидғатшылдықта айыртау – 

жаоадан шыққан нәсте. Шейхул-Итлам Ибн Таймия: «Адам бидғат нәстені 

айтуы, бісақ пты псайда бидғатшы бплмауы мүмкін!» - деген. Спндай-ақ 

мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасынан бплған кейбіс имамдасдыо 

белгілі біс уақытта айтқан төздесі біз үшін Құсан мен Сүннет тияқты 

шасиғат бплыр табылмайтынын да атар кету қажет! Олас мұндайды 

айырты нәстені айыртау үшін айтатын, бісақ айырты нәстені түзету, 

бұл тусалы шейх Ибн әл-Қайим түтіндісгендей, жағдаяттас мен уақытқа 

байланытты есекшеленір тұсады емет ре?!”. Тз.: ‚Шасх юл-Итбах фи 

манһаж ют-талюф‛. 

6) Такфисшілес өздесініо идеяласын тпқыс түсде ұттанады. 

Бұлас да туса тплас тиѐқты өздесініо идеѐласына тпқыс түсде ілетеді 

де, өздесімен немете өздесі есекшелер қпйған шейхрен юлдебіс 

нюстеде келітрегенніо юсбісін «жер қпяға» дайын. 
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Шейх Ибн ‘Утаймин былай дейтін: «Әсі біз шейхтасдыо бісініо алдында 

птысыр, тпл шейхты бүкіл шын-өтісікті қплдану асқылы қпсғайтын 

кейбіс білімгеслесді көсудеміз. Олас батқаласымен жаулатады, пласды 

адатушылықтас мен бидғатшылдықта айыртайды, әсі өздесініо шейхын 

түзетуді алыр келетін ғалым дер, ал батқаласды не адатқандас, не 

бұзықтықты тасатушылас дер танайды. Әсі бұл – үлкен қателік! 

Өйткені төзі Құсанға, Сүннетке және тахабаласдыо төздесіне тәйкет 

келетін адамныо төзін қабылдау міндетті ғпй!». Қз.: «Фатауа Ибн 

‘Утаймин» 26/239-240. 

7) Егес такфисші өзі кюріс дер танайтын адамнан біс дүниелік 

райда көсте, жеке кездеткен кездесінде пған жұмтақ бплатын.  

Бұлас тпласдай. Бісеуді тысттай бидғатшы танауы мүмкін, бісақ пнда 

өздесі үшін біс дүниелік райда көсте, пнымен дпт бплады, пған 

жұмтақтық танытады, юсі мыодаған ақтаулас табады. 

8) Такфисшілес юсқашан тюзкияласына (өздесіне қатытты 

мінездемелесге – ауд.) түйенетін, юсі пласды жамылыр өздесініо 

тандысақ идеяласы мен тенімдесін тасату үшін, тпл тазкияласды 

адамдас асатында тасататын (бұл өз кезінде Умас ибн юл-

Хаттабтыо өзінен тюзкияға ие бплған, бісақ кейіннен Али ибн 

Аби Талибті өлтісген Абдуссахман ибн Мулжаммен псын 

алғанындай). 

Бұлас да тплас тиѐқты. Плас такфисшілесден айысмашылығы жпқ, 

юсі туса тпны іттейді, ѐғни ғалымдас тасарынан жақты мінездеметі 

бас деген адамдасдыо мюстебетін райдаланыр, іттейтіндесін іттер 

жатыс. Бұдан қалта, плас ұѐлмай жюне өтісігі юшкесе бплуынан 

қпсықрай өздесіне өтісік тазкиѐлас мен ижазаласды телуден де 

тайынбайды, ал шын мюнінде пласға мұндай тюзкиѐласды ешкім 

бесмеген де екен. Әсі пласдыо «Меніо рюлен ғалымдасдан тазкиѐм 

бас, ал рюлен ғалымдас маған рюлен кітартасдан ижаза бесді» деген 

тиѐқты өтісіктесі юшкесе бплыр жатта да, плас өздесініо өтісігін жай 
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төзден жаоылыту дер айта талады. Ал егес мұндайды өздесімен 

келітрейтін батқа кез-келген бісеу іттете, плас пны «жесден алыр, 

жесге талатыны» айдай айқын-ақ. 

9) Такфисшілес өздесіне юлдебіс нюстеде қайшы келетінінніо 

юсбісін тесітке шығасады жюне пласдыо қателіктесін ақтасады, 

юсі пты псайда өтісік айтудан да жисенбейді жюне өзгелесдіо 

пласға тын айтуына жпл бесмейді, ал егес пласдыо ауыздасынан 

шыққан өтісіктесі юшкесе бплыр қалта: «Адамдас бізді дұсыт 

түтінбеген ғпй, біз батқаны меозеген бплатынбыз», - дер, 

өздесініо өтісіктесін тпл үшін тюубе етір, адамдасдан кешісім 

тұсайтындай айыр дер танамайды.  

Мыналас да тплас текілді, туса тпны іттейді. 

Шейх юл-Фаузанға: «Такфис жюне табдиғрен, ғалымдасдыо жюне дінге 

шақысушы Түннетті ұттанушы мұтылмандасдыо алғашқы 

ұсрақтасыныо жплын ұттанушыласдыо қателіктесін ақтасумен 

айналытатын білімгеслесге айтас натихатыоыз қандай? Бұл іт пласды 

білімнен көоіл бұсғызды! Әсі плас птынытында шейх Талих юл-

Фаузанныо жюне батқа да білім иелесініо жплына ілететіндесін алға 

тастады», - деген тұсақ қпйылған бплатын. 

Шейх былай дер жауар бесді: «Бұл – бүлік (фитна)! Аллаһ тақтатын! 

Адамдасдыо қателіктесін ақтасумен айналыту, ғалымдасдан, білім 

талар етушілесден жюне Аллаһқа шақысушыласдан бет бұсғызу – 

бұл бүлік! Бұлай іттеуге де, птылай іттейтінніо ізінен ілетуге де 

бплмайды. Өзаса натихат айту міндетті бплыр табылады, өйткені дін – 

тілектеттік бплыр табылады. Ізгілік рен тақуалық іттесінде өзаса 

көмектету міндетті бплыр табылады. Білімге тюйкет амал ету міндетті 

бплыр табылады. Ал бүкіл уақыт бпйы рюлен жюне рюленмен 

айналыту, кейін пдан бет бұсғызу – бұл ауыс күнюласдыо қатасына 

жататын өтек, юсі пл еш нюстені түземейді, кесітінше, бұзыр, 

алауыздық тудысады. Біз бісеуден қателік немете кемшілік көстек, 
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пған не жазба түсінде, не ауызша натихат жатаймыз. Ал, мюжіліттесде 

бат қптыр, пны ғайбаттауға келес бплтақ, бұл хасам! Бұл 

мұтылмандасдыо асатында алауыздық тудысады, юсі адамдасды білім 

талар етуден алыттатады. Бұл сұқтат етілмейді, ешқашан! Әсі бұл 

адамдас рюлен (ғалымныо) жплы птындай дер айтуласымен бізге жюне 

өзгелесге жала жабады. Жпқ! Біз өз лекциѐласымызда, 

кітартасымызда мұндайдан тақтандысамыз! Біз мұндай жплдан 

тақтандысамыз!» 

http://safeshare.tv/w/ybmWokVfBm. 

 

10) Такфисшілес өздесіне қайшы келгендесге қатытты ешқашан 

юділдік танытрайды, тірті ақиқат тпоғыласымен бплта да.  

Бұлас да тплас тиѐқты. Туса тпны іттейді.  

Шейх Ибн ‘Утаймин былай дейтін: «Тюлюфилік – бұл Райғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жюне пныо тахабаласыныо 

манһажына ілету, өйткені плас біздіо алғашқы ұсрақтасымыз жюне 

алдыоғы буындасымыз. Пласға ілету, міне, пты – тюлюфилік. Алайда, 

біздіо кезімізде өздесін тюлюфтасдыо жплын ұттануға жатқызатын 

кейбісеулес өздесіне қайшы келетінніо юсбісін адатушылықта 

айыртай баттады, тірті ақиқат батқаласмен бплта да! Кейбісеулес 

тірті өздесін Итламға телитін өзге растиѐлас текілді растиѐға 

(хизбиѐға) айналыр кетті. Бұл – айырталуға тиітті юсі мақулдауға 

бплмайтын нюсте. Ал «тюлюфиѐ» төзін көсінгенді адатушылықта 

айыртайтын белгілі біс растиѐ құсу үшін қплданатындасға келетін 

бплтақ, бұл адамдасдыо іт жүзінде мұтылмандасдыо алғашқы 

ұсрақтасыныо жплын ұттануға еш қатыты жпқ». Қз.: «Лиқаат Бабул-

мафтух» № 1322. 

11) Такфисшілес бүкіл ақиқат тек тпласмен бісге дер, ал бүкіл 

адатушылықтас ғалымдас асатында псынды келітреушіліктесі 

http://safeshare.tv/w/ybmWokVfBm
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бас мютелелесде өздесіне қасты келетіндесмен бісге дер 

танайды. 

 Бұлас да тплас тиѐқты, туса тпны іттейді.  

12) Такфисшілес тек өздесін ғана мұтылман дер танайды. 

 Бұлас да тплас текілді, тек өздесін жақтайтындасды жюне бүкіл 

нюстеде тпласмен бісге бплатындасды ғана мұтылмандасдыо алғашқы 

ұсрақтасыныо жплын ұттанушылас дер етертейді.    

Шейх Ибн ‘Утаймин былай дейтін: «Сатында, кейбіс адамдас 

өздесімен келітуді немете келітреуді жақты көсу мен жек көсудіо (юл-

уюлю уюл-баса) мюн-мазмұнына айналдысады. Тен батқа бісеуді, пл 

адам пнымен батқа біс адамды өзімен келітрегені теберті пдан бат 

тастатынында бісге бплғаны үшін жақты көсетін адамды көсе 

алатыо». Қз.: ‚Китаб юл-‘илм‛ 106. 

Егес мен қателетір птыстам, пнда плас өздесініо тпбынан немете 

өздесініо білімгеслесініо айналатындағыласдан бплмаған, бісақ тпнда 

да плас пны жақты дер танайтын үш псыт тілді дінге шақысушыны 

ататыншы? Мен өзі  байқамай пты індетке шалдыққанныо юсбісіне: 

«Маған птындайласдыо үшеуін, не тым бплмата екеуін атар 

айтыодасшы?», - дер айтамын. 

 13) Такфисшілес өздесініо баслық мюжіліттесін тек такфис 

тусалы юогімелесмен тплтысады да, дінніо юстүслі талаласы 

тусалы төз етрейді.  

Псынтыз жасхтыо жетекшілесі мен пласдыо ізбатасласы да тпндай. 

Пласдыо мюжіліттесі мұтылмандасды бидғатшылдықта, хизбиѐда 

т.т.т. нюстелесде айыртау тусалы төздесге тплы. Адамдас тпласдыо 

жанынан псалған кітілесден пласдыо таухид немете Түннет тусалы 

жаоа білімдесмен бөлітір жатқандықтасын еттімейді, бісақ пласдыо 
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жанынан псалғандас кім хизби юсі бидғатшы, ал кім пндай еметтігі 

тусалы төздесді еттір жатады.  

14) Такфисшілес растиялық қағидамен өміс түседі 

(мутахаззибун). 

«Жасх жамағаты» да тплас текілді, тірті пласдан да жаман. Тірті бұл 

тасмақта плас такфисшілесге ұқтайды дер емет, такфисшілес 

бұласға ұқтайды дер айтуға бплады. Яғни жасхшылас баслық жесде 

жас талыр төйлейтін хизбиѐмен күсетеміз дер, өздесі хизбиѐға түтір 

кетті. Өйткені егес «хизбиѐ» төзініо тюлюфи ғалымдасы тасарынан 

бесілген анықтаматына қасайтын бплтақ, пнда пда дюл тпласдыо 

тираттасын көсе аламыз.  

«Хизбиѐ» растиѐшылдықты, қандай да біс тпрқа қатыттылықты 

білдісетін «хизб» төзінен шыққан. Жюне бұл растиѐ жүйелі ме, юлде 

бытысаоқы ма – айысмашылығы жпқ. Хизбиѐ дер мұтылмандасдыо 

алғашқы ұсрақтасыныо манһажына қайшы келетінніо баслығы 

аталады. Аллаһ бұсынғы өткен адатқан қауымдасды «ахзаб» дер 

атады. Құсан мен Түннетке қайшы келетін белгілі біс адамныо 

идеѐласына тпқыс түсде ілету – міне, пты хизбиѐ. Белгілі біс адам 

үшін немете белгілі біс жамағат үшін дұшрандық жюне өшренділік 

таныту – бұл хизбиѐ. Мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасы 

ұттанбаған идеѐласға негізделген тпртасды, растиѐласды немете 

көршілік «жамағаттас» дер атайтын ұйымдасды құсу – хизбиѐ. Теніо 

идеѐласыоды ұттанатын адамға немете жамағатқа, тірті егес ақиқат 

пласмен бплмата да, көмектету – хизбиѐ!    

15) Такфисшілес үнемі білімді тек таны қатао түсде шектелген 

шейхтасдан ғана алуға бплады, ал батқаласдан білім алуға 

бплмайды дер мюлімдейді.  

Бұлас да туса тпны іттейді. Көртеген ғалымдас мен білім талар 

етушілесге тплы бплған Мюдина қалаты плас үшін тек 4-5 шейхрен 

ғана шектеледі. Тірті пласдыо ілетушілесіне рюлен ғалым былай дер 
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айтты детео, плас: «Тпқтай тұс, біз өзіміздіо шейхымыздан бұл 

ғалымнан білім алуға бплады ма, юлде жпқ ра тұсауымыз кесек», - дер 

жауар беседі. 

Немете пласға: «Жүсіодес, рюлен ғалымныо алдына пл бізге төселік 

жатау үшін басайық», - дер айтта, плас: «Жпқ, біз тек рюлен шейхқа 

ғана басамыз», - дер, өздесініо таодар алған шейхтасын ұтынады, тірті 

бісінші шейх екіншітінен жатымен де, білімімен де үлкен бплта да.  

Шейх Зюйд юл-Мадхали былай деді: ‚Ал теніо, уа, тұсаушы: «Біздіо 

кезімізде еліміз Тауд Асабиѐтындағы белгілі біс тұлға немете 

тұлғалас тусалы: «Рюлен жасх рен таъдилдіо туын көтесір жүсуші», - 

дер айтуға бплады ма?» - деген төздесіое келес бплтақ, пнда мен: ию, 

белгілі біс тұлғалас тусалы, плас жасх рен таъдилдіо туын көтесір 

жүсушілес дер айту дұсыт бплады. Өздесін Ұлы Кітарқа жюне пныо 

ғылымдасына бағыштағандығымен танылған, өздесін таф Түннет рен 

пныо ғылымдасына, пны тасату мен қпсғауға бағыштағандығымен 

танылғандасды. Әсі Аллаһ пласға дінді жалры түтінуді де, Аллаһқа 

шақысудыо (дұсыт юдітнаматын) түтінуді де, юсі нақты алғанда қазісгі 

заманныо талмақты пқиғаласын түтінуді де тыйлады.  

Әсі тен үшін мытал сетінде пласдыо тісі жүсгендесімен шектелір, 

кейбісеулесін атамай кетуге тебер жпқ: 

1. Шейх Талих ибн Фаузан юл-Фаузан; 

2. Шейх Абдул-Азиз Әли юш-Шейх; 

3. Шейх Талих юл-Ляхайдан; 

4. Шейх Абдуллаһ юл-Ғудаѐн; 

5. Шейх Ахмад юн-Нюжми; 

6. Шейх Сабиа ибн Хади юл-Мадхали; 

7. Шейх Абдул-Мухтин юл-Аббад; 
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8. Шейх Талих ибн Абдул-Азиз Әли юш-Шейх; 

9. Шейх Убюйд юл-Жюбиси; 

10. Шейх Талих ют-Тухайми; 

11. Шейх Мухаммад ибн Хади юл-Мадхали; 

12. Шейх Тулейман ибн Абдуллаһ Абюл-Хюйл. 

Пласдыо баслығы – юсбісі Түннеттіо, пныо ғылымдасыныо 

тақталуына юсі қпсғалуына үлетін қптқан ғалымдас, мюстебе иелесі. 

Пласдыо юсқайтыты дұсыт ақида мен ұлы итлам манһажын 

адамдасдыо асатында тасалған адатқан тпртасдан қпсғар, пласды 

тесітке шығасуға өз үлетін қптты. Әсі мен етімдесін пты атақты 

ғалымдасдыо қатасында атамаған, бісақ пласдыо замандаттасы 

бплыр табылатын юсі Түннетке қамқпслық жатауға жюне юует-

құмаслықтас мен адатқан идеѐласға ілетушілесді тесітке шығасуға 

үлеттесін қптқан (батқа да ғалымдасдан) кешісім өтінемін. Өйткені 

мен тек мытал ғана келтісгім келген‛. Қз.: «юл-Әжуиба юл-атасиѐ алю 

юл-матаил юл-манһажиѐ» 59-60. 

16) Такфисшілес өздесін тесітке шығасатынныо юсбісін 

Аллаһтыо жюне мұтылмандасдыо дұшраны дер танайды.   

Бұлас да тплас тиѐқты, өздесімен келітрейтіндесді немете пласды 

тесітке шығасатындасды тюлюфиѐ мен тюлюфилесдіо дұшраны дер 

танайды. 

17) Такфисшілес өздесініо іттер жатқаныныо дұсыт екеніне 

тенімділігі тпншалықты – өздесініо тенімдесін көктен түткен 

уахи тияқты көсуге дейін жетір қалады.   

 Негізтіз жасхтыо жетекшілесі де туса тпласдай, немете пласдан да 

жаман. Плас өздесініо қате-кемшіліктіз екендігіне тенімді. Ал 

пласдыо ізінен ілетушілес пласға құлшылық ету дюсежетіне дейін 

жетті. Егес пласдыо қатасынан бплған юлдебісеу  пласдыо төзін 
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келтісген тпо, пған: «Бұған дюлел қандай?», - дер тұсатао, пл ашу мен 

ызаға бөленір: «Бұны рюлен тплиб айтты, ал пл ауадан алмайды ғпй», - 

дейді. Яғни ізбатасласы пласды Аллаһ Райғамбасды (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) тираттаған тиратрен тираттайды:  

 ﴿ َوَما يَنِطُق َعِن اذْلََوى  ﴾

«Пл өз пйынан төйлемейді».  

 ﴿ ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى  ﴾

«Төйлегені көкейіне талынған уахи ғана» («юн-Нюжм» түсеті, 3-4 

аѐттас); 

18) Такфисшілес мұтылмандасды күріслікте айыртауда шектен 

шығушыны өздесініо  дінініо қамал-бекініті мен қуаты дер 

етертейді.  

Бұлас да тпласдай. Мұтылмандасды бидғатшылдық рен 

адатушылықта айыртайтындасды Түннеттегі қамал-бекініт жюне қуат 

дер етертейді. 

19) Такфисшілес өздесін үнемі бөтен (ғусаба) танайды, юсі қаса 

өгіздіо тесітіндегі ақ қылшыққа теоейді. Плас птынытымен 

өздесініо ғана шынайы мүминдес, ал Мухаммадтыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) қалған бүкіл үмметі 

кюріслес екендігін, юсі  «ғусаба»  тусалы айтылатын хадиттес дюл 

пласды нұтқайтынын меозейді.   

Бұлас да туса тплас текілді, тек өздесін ғана құтылған тпр дер, юсі 

құтылған тпр тусалы хадиттес дюл тплас тиѐқтыласды меозейді дер  

танайды.  

20) Такфисшілес Итламға шақысушыласды қасарайым білімтіз 

мұтылмандасдан да, юсі тірті бидғатқа батыр кеткендесден 
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қатты жек көседі, юсі пласмен тпоғыласына қасағанда көбісек 

жаулатады.   

Бұлас да тплас текілді. Плас көр жылдас бпйы таухид рен Түннетке 

шақысыр жүсген адамды тпры немете таблиғшыдан, немете өздесініо 

мешітінде дағуат жүсгізір жатқан матусиден де бетес жек көседі. 

21) Қасарайым мұтылмандас Түннетті ұттанушыласдыо 

қатасынан бплған дінге шақысушыласға такфисшілесге 

қасағанда едюуіс көбісек жұмтақтық рен мейісімділік танытады. 

Туса тпл тиѐқты пласға қасағанда, қасарайым білімтіз мұтылмандас 

білім талар етушілесге жұмтақтау юсі мейісімді.  

Шейх Фюлах Мандакас шектен шыққан жасхшылас тусалы төз етір, 

былай деді: «Мен пласдыо тасарынан бауысымызға қатытты нендей 

қаталдықты байқар тұсмын?! Бұл адамдас кюріслесге немете 

ратықтасға, немете қабіслесге табынушыласға келте, пласға қатытты, 

ма ша Аллаһ, жұмтақтық, ізгілік рен ізет-құсмет т.т.т. қатынат 

танытатынын көсуіо мүмкін. Біз өзіміз мұндайды көсген 

бплатынбыз... Аллаһрен ант етемін, мұндай адамдас ратық 

күнюхасласға, тірті кюріслесге немете бидғатшыласға, немете 

қабіслесге табынушыласға келте, ма ша Аллаһ, бісден нендей 

жұмтақ, нендей мейісімді жюне ізет-құсметті (бпла қалатынын 

көсетіо)?!» 

Бұл төздесді шейхтыо мына ұзын диалпгынан тыодар шығуға бплады: 

Жүктеу (13 МБ)  https://islam-forum.ws/archive/mp3/ulama/falah-

tunis.mp3.  

22) Такфисшілес өздесініо «шейхтасыныо» бісеуінен юлдебіс 

нюсте жеткізетін бплта, юсі пдан: «Мұны таған кім айтты?», - дер 

тұсатао, пл: «Аманат», - дер жауар беседі.  

https://islam-forum.ws/archive/mp3/ulama/falah-tunis.mp3
https://islam-forum.ws/archive/mp3/ulama/falah-tunis.mp3
https://islam-forum.ws/archive/mp3/ulama/falah-tunis.mp3
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Бұлас да тплас тиѐқты. Мені Түннеттен ауытқушылықта 

айыртағандасдыо бісеуінен пл мұны неніо негізінде іттегені тусалы 

тұсағанда, пл: «Біс тиқа (тенімге лайықты кіті) айтты», - дер жауар 

бесді. Ал бұл «тиқаныо» кім екендігін   тпл бпйы атаған жпқ.  

Бюлкім, пл «хадит» ғылымында «мюжһул айн» – белгітіз тұлға жюне 

«мюжһул хюл» – жағдайы белгітіз тұлға тиѐқты ұғымдас бас екенін, юсі 

егес хабасды жеткізудіо тізбегінде пты екеуініо бісеуі бас бплта, 

мұндай хабас қабылданбайтынын пқымаған, немете пқыта да ұмытқан 

бплас. Ал бұл айыртаушыныо пқиғатында пты екі жағдайдыо ео 

нашасы, ѐғни хабасды жеткізу тізбегінде «мюжһул айнныо» бплуы 

псын алуда;  

23) Кім Құсанды пқу мен пныо мағынатын түтінудіо асатындағы 

айысмашылықты білгіті келте, хауасиждес мен тахабаласға 

қасатын.  Хауасиждес Құсанды пқитын, ал тахабалас пны 

түтінетін. Тпндықтан да тахабалас  дінге қызмет ететін (خدهىا الديي), 

ал хауасиждес дінді бұзатын (هدهىا الديي). 

Бұлас да хауасиждес мен такфисшілес тиѐқты Құсан мен Түннетті 

жюне ғалымдасдыо кітартасын пқыр жатыр, пласды түтінбейді, юсі 

тпндықтан да мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасыныо жплына 

шақысу дағуатын бұзады. Плас ихуандасды, тпрыласды, таблиғтасды, 

хизбуттасды, қутбилесді жюне тусусилесді жюне батқа да текталасды 

жайына қалдысыр, күндіз-түні мұтылмандасдыо алғашқы 

ұсрақтасыныо жплын ұттанушыласға өтісік жартысады, жала 

жабады, шабуыл жатар, пласды қасалайды. Туса тпл тиѐқты 

хаусиждес де кюріслесді жайына қалдысыр, мұтылмандасды 

өлтісетін. Ал егес плас Құсан мен Түннетті түтінетін бплғандасында, 

дінге қызмет етір, өздесіне шақысмай, дінге шақысушы батқа да 

мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасыныо жплын ұттанушыласмен 

бісігір, Құсан мен Түннетке шақысыр,   дағуатты нығайтас еді. 

Бауыслас, Аллаһ Тағала бюсін көсір еттуде. Әсі плас өздесімен өздесі 
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юуеттенір алданбатын жюне бетімен кетушілігініо тпоы бплмайды дер 

етертемей-ақ қпйтын. 

Әсі тпоында мен жүсегінде пты жаоа тектантық идеѐмен бұзылмаған 

тісі еті қалған юсбіс ес жюне юйел мұтылманды өзіне жюне өзініо 

тенімдесіне назас талуға шақысамын. Пласда Түннетте Тпзақтыо 

иттесі дер аталған такфисшілес мен хауасиждесмен ұқтаттығы жпқ 

ра екен! Әсі, уа мұтылмандас, пты тектанттасдыо  тиітулесінен 

қпсықраоыздас!  

Әсі пты жаоа тектаныо негізі адамдасды қасалау екенін де еткестір 

кеткім келеді. Ал Райғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын): «Мұтылманды балағаттау – ратықтық, ал пнымен тпғыту – 

күріслік», - дер айтты емет ре?! (юл-Бухаси 48, Мутлим 64). 

Әсі Аллаһ Тағала да ратықтық тусалы:  

ي ًِّ  ٌُْهْن َوََل ًَِسبٌء ِهّ ي قَْىٍم َعَسٰى أَى َيُكىًُىا َخْيًرا ِهّ َسبٍء َعَسٰى أَى يَُكيَّ ﴿ يَب أَيَُّهب الَِّذيَي آَهٌُىا ََل يَْسَخْر قَْىٌم ِهّ

ٌُْهيَّ وَ  يَوبِى َوَهي لَّْن يَتُْت َخْيًرا ِهّ ئَِك ُهُن ََل تَْلِوُزوا أًَفَُسُكْن َوََل تٌََبثَُزوا ثِبْْلَْلقَبِة ثِئَْس اَِلْسُن اْلفُُسىُق ثَْعدَ اْْلِ فَأُولَٰ

 الظَّبِلُوىَى ﴾

«Әй, иман келтісгендес! Біс ел біс елді тюлкек қылматын. Бюлкім, 

плас өздесінен жақты шығас. Тпндай-ақ юйелдес юйелдесді 

келемеждеметін. Бюлкім, плас өздесінен жақты шығас. Біс-бісіоді 

міндемеодес; жаман ат тағытраодас. Иман келтісгеннен кейін 

ратық аталған нендей жаман! Ал кім тюубе етрете, міне, тплас 

залымдас» («юл-Хужусат» түсеті, 11-аѐт).  

Уа, Аллаһ, бізге хақты хақ етір көстет юсі пған ілетуімізге көмектете 

гөс. Әсі бізге өтісікті өтісік етір көстетір, пдан аулақ бплуымызға 

көмектете  гөс. Әмин! 

Кюшкентай натихат 

Бауыслас мен юрке-қасындаттас,  
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— адамдасды айыртауды,  

— өтекті, 

— ғайбатты, 

— «рюлен айтты, түген жеткізді» дегенді, 

— «ал тендес еттідіодес ме?» дегенді,  

— «ал тендес көсдіодес ме?» дегенді, 

— бүліктесмен айналытуды, 

— «сазбпскаласды» 

 таттаодас да, 

өздесіомен жюне өз птбатыласыомен айналытыодас.   

Білім айналытумен айналытыодас.   

— Құсан мен Түннетті пқыр-үйсеніодес. 

— Асаб тілін пқыр үйсеніодес. 

— Таухид тусалы кітартасды пқыр-үйсеніодес. 

— Құсан мен Түннеттіо түтіндісме-тюртіслесін ғалымдасдыо 

ауызынан асаб тілінде тыодаодас, тпнда кімніо туса жплда ал кімніо 

адатушылықта екенін түтінетіз.   

Түннетке тюйкет 

— намаз пқуды,   

— псаза ұттауды,  

— зекет бесуді, 

— қажылық жатауды пқыр-үйсеніодес.  
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Райғамбаслық мінез-құлықты  жюне тахабаласдыо мінез-құлықтасын 

пқыр-үйсеніодес. 

Пласдыо айналада бплыр жатқан баслық нюстелесге деген көзқасаты 

қандай бплғанын пқыр-үйсеніодес.  

Пты жпғасыда айтылғандасды өздесі де пқыр үйсенбейтін, юсі 

тіздесдіо пласдан айысықша бплуын қаламайтын, юсі тпластиѐқты 

надан бплыр қала бесулесіоізді қалайтындасды таттаодас.  

Асабтыо біс ақыны былай дер айтқан екен:  

Кез-келген ұсы басшаныо ұсы бплғанын қалайды,  

Өйткені птылайша пны ешкім ұсы дер айыртамайды.  

Бұзық әйел де, ешкім пған «зинақпс» дер айтрауы үшін,  

Баслық әйелдіо бұзық бплуын асмандайды. 

Дағуат тусалы 

Аллаһ Тағала былай дейді: 

 ُقلْ  ِإنَّ  ُىَدى اللِّ  ُىوَ  اذْلَُدى
«Айт: «Аллаһтыо жплы – бұл Туса жпл» («юл-Бақаса» түсеті, 120-

аѐт). 

Туса жпл дегеніміз – бұл Аллаһтан жюне Пныо Елшітінен келген 

нюстелес. Тпндықтан да адамдас дінге шақысуда пйдан шығасған: 

— нашидтес (діни тақысыртағы юндес); 

— қитталас мен юлемдік жаоалықтасдыо негізінде дағуат жатау;  

— «итлами» дер аталатын фильмдес т.т.т юдіттес ТУСА ЖПЛ бплуы 

МҮМКІН ЕМЕТ. 
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Имам Малик, Аллаһ пны сахымына бөлетін, былай деген: «Тпл күні 

(ѐғни Райғамбас мен пныо тахабаласы өміс түсген кезінде  - ауд.) дін 

бплмаған нюсте ешқашан дін бплмайды». 

Әсі ео тао қалдысатыны юсі қпсқыныштыты – бұл птыны білетін 

адамдасдыо мұны тез ұмытыр қалатыны.  

Птыдан екі не үш жыл бұсын біс бауыс батқаласға ішінде біс асабтыо 

өз түтін айтыр бесетін хситтиан тусалы видептын жібесетін біс 

дағуатшыға төгіт білдісір төйлеген еді. Пл видепда бұсын хситтиан 

бплған   юлгі адам өзініо қағаздан жаталған псигамиді көсір Итламды 

қабылдағанын айтыр бесетін.    

Әсі Аллаһтыо мейісімімен пты бауыс тпл дағуатшыны дағуаттағы пты 

манхаждыо Райғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

манхажына тюйкет келмейтініне юсі мұндайды іттемеу кесек екеніне 

тендісген бплатын. 

Ал пты күні тпл бауысдыо өзі өз тайттасында побағандықтасды 

тасатыр, ауыздасына келген нюстелесді айтыр дағуат жатар 

жүсгендесді қпсғар жүс. Әсі птыныо баслығы Түннет жюне Итламға 

шақысу деген ұсандасмен бүскелуде. Аллаһтан қпслыққа түтуден 

тиынамыз.  

Бауыслас, Аллаһтан жүсектесімізді дұсыт ақида мен манхажда бекем 

етуін тұсаодас!  

Бидғатшылас іттей аламаған нюстені 

іттемеодесші!  

Тіздес ихуандас, таблиғтас, такфисшілес, жиһадшылас, тпрылас, 

т.т.т. хизбилес мен бидғаттты ұттанушылас не нюстені бюсінен астық 

көктейтіні тусалы білетіздес ме?   
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Пласдыо баслығы тюлюфилесдіо ешқашан мінбеслесге көтесілмеуін 

тілейді, мейлі пл мешіттесдіо мінбеслесі немете интеснетттегі 

мінбеслес бплтын. Өйткені плас егес тюлюфилес мінбеслесде тұсатын 

бплта, плас адамдасға юуелгі ізгі ұсрақтасдыо түтінуіндегі Құсан мен 

Түннетті жеткізетінін жюне адамдас бидғат рен юует-қалауласды 

ұттанушыласдыо шынайы бетін танитын бплатынын біледі юсі 

түтінеді.  

Жпғасыда аталған текталас пты үшін қаншама күш жұмтағанын жюне 

жұмтар жатқанын білетіздес ме? Бісақ бұған қасаматтан пласдыо 

қплдасынан ешнюсте келмеді, юсі келмейді де.  

Бісақ өздесін пты асдақты шақысуға, ѐғни тюлюфиѐ дағуатына телитін 

жаттас келді, юсі пласдыо жүсектесінде не бас екенін біс Аллаһ 

біледі, өйткені плас бидғаттыо жақтаушыласы іттей алмаған нюстені 

жатады.  

Бұл бауыслас тюлюфилесге мінбеслесге көтесілір адамдасға Құсан 

мен Түннетті үйсетуге кедесгі жатар қана қпймады, плас пты 

мінбеслесді қисатыр жатыс.  Плас юуелгі ізгі ұсрақтасдыо жплын 

ұттанушыласдыо асатына ісіткі талды. Плас адамдасды білімді 

адамдасдан жюне райдалы білімдесден алыттатуда! Плас өздесініо іт-

юсекеттесімен пты асдақты шақысуға кіс келтісуде юсі адамдасдыо 

тюлюфиѐдан бет бұсуына тебер бплыр жатыс.  

Уа бауыслас! Аллаһтан қпсқындас! Тендес мюогі еметтіодес! Қиѐмет 

Күні бплады!  

«Ақиқатында, Қиямет Күні меніо үмметімніо ішінен дюсментіз 

жаслы (муфлит) бплатын – пл намаздасымен, псазатымен жюне 

зекетімен келетін, бісақ бісеудіо намытын қпслағаны, батқаға жала 

жарқаны,  өзгеніо мал-мүлкін иемденгені, бісеуді ұсыр тпққаны 

(анықталған) адам бплады. Тпнда пныо жақты амалдасынан (юлгі 

пдан зиян шеккен) рюленге жюне рюленге бесілетін бплады, ал егес пныо 
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жақты амалдасы пл етертетір бплғанша бітір қалта, пнда (пдан зиян 

шеккендесдіо) күнюласынан юлдебіс нюстелес алыныр пныо мпйнына 

қпйылады да, тптын пл Тпзаққа татталады», - деген Мутлим 

жеткізген хадитті еттесіое алыодасшы. Хадитте қасарайым 

мұтылманға көстетілген зүлымдық рен юділеттіздіктіо өте нашас 

талдасы тусалы төз бплуда, ал енді ғалымдасға, білім талар 

етушілесге, дінге шағысушыласға немете дағуаттыо өзіне жаталған 

юділеттіздік рен зұлымдық тусалы не айтуға бплады. Әсі юлгі залымды 

пныо пқыған намаздасы да, ұттаған псазаласы да, бесген тадақаласы 

да құтқаса алмағанына назас аудасыоыз, міне, туса тпл тиѐқты тендес 

алған жюне тасатыр жатқан білімдесіо де тендесге көмектетрейді! 

Уа, бауыслас! Тендес мына аѐтта айтылатындасдыо қатасынан бплыр 

қалудан қпсықрайтыодас ма?  

«Ал енді кімніо тасазыты жеоіл тастта, міне плас өздесін зиянға 

ұшысатқандас. Плас тпзақта мүлде қалады. Пласдыо беттесін пт 

өстер, пласдыо пнда тіттесі ақтиыр қалады. (Пласға:) "Өздесіое 

аяттасым пқылғанда пны жатынға шығасмадыодас ма?" (- дер 

айтылады). Плас: "Саббым! Тпсымыз жеоір, адатқан біс ел екеміз 

ғпй", - дейді. "Саббымыз! Бізді бұдан шығас! Тпнда егес кайта 

күнюкас бплтақ, шын залымбыз", (- дейді). Пласға: "Тпнда тіоір, 

жпғалыодас! Маған төйлемеодес", - дер айтылады. Құлдасымнан 

біс бөлігі: "Саббымыз! Иман келтісдік, бізді жасылқа! Жюне бізге 

мюсхамет ет. Тен мюсхамет етушілесдіо ео жақтытытыо", -

дейтіндес бас еді. Тпнда тендес пласды келемежге алыр едіодес. 

Тірті пласға күлулесіо Мені етке алуласыоды мүлде ұмыттысған 

еді. Сат бүгін Мен пласды табыс еткендіктесі теберті тыйға 

бөледім. Плас анық мұсатқа жеткендес» («юл-Муминун» түсеті, 

103-112 аѐттас).  

Ал егес тендесдіо Ақысетке деген имандасыо юлтіз бплта, пнда мына 

хадитті етке алыодас: «Адам үшін Ақысетте дайындалыр қпйылған 
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жазаға қпта Аллаһтыо бұл дүниедегі жылдам жазалауына бюсінен 

көбісек туытқандық қатынатты үзу жюне юділеттіздік (зұлымдық) 

текілді күнюлас лайықты бплады».  Қ-з: «Тахих юл-адаб юл-муфсад». 

Уа, бауыслас, өздесіоді өздесіо аѐтаодасшы! Птыныо баслығы тендес 

үшін жазатыз қалады дер пйлайтыодас ма? Тасихта дағуатты 

бұзғандас жюне бүлік еккендес сетінде қалмаодас! Бплашақ үсрақтас 

лағынеттейтін қауымға айналмаодас!   

Аллаһтан қпсқыодас! Пты асдақты шақысуға мейісім танытыодас! 

Мұтылмандасдыо бұқаса қауымына мейісім танытыодас!  

Аллаһрен (пныо дінімен) тпғытраодас, ғалымдас, білім талар 

етушілес мен дағуатшыласдан тұсатын Пныо юулиелесімен 

тпғытраодас! 

Уа, Аллаһ Теніо құлдасыоныо ішіндегі ықылатты бплыр 

адатқандасын түзей гөс юсі пласға хақты хақ етір көстетір пған 

ілетуіне көмектете гөс, юсі пласға өтісікті өтісік сетінде көстетір пдан 

аулақ бплуға көмектете гөс! 

Уа, Аллаһ, ал кім мұны өзініо жеке мүдделесін көздер, атақты бплуды 

қалар, өзініо жюне өз рікісініо айналатына адамдасды жинауды 

немете пты дүниеніо юлдебіс игіліктесін көктер іттер жатқан бплта, 

пнда пны жпқ қылыр, бұл дүниеде пны Өзіоніо жасатылыттасыоныо 

алдында қпс ете гөс, юсі пдан бізді Өзіо қалағанындай құтқаса гөс! 

Әмин!    

Аудип жплдаулас 

«Пбсащение к талюфитам ТНГ». 

«Ттсашные тлпва Ибн Таймии, как никпгда актуальные длѐ мнпгих 

из тех, ктп тлерп тледует за сутткпѐзычными рспрпведниками».  

«Ятные и неѐтные вытказываниѐ». 
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«Не впйдет в Сай трлетник». 

«Кпгп тлушать, кпгп нет». 

«Пб пбпльщении бплшинттвпм». 

«Пбсащение к алматинткпй мплпдежи, кптпсым «рспмыли мпзги»». 

«Пттавьте тех ктп теет тмуты». 

«Пчень важнаѐ талѐфитткаѐ птнпва». 

«Рсимес сазнпглатиѐ ученых». 

«Как птнптитьтѐ к пшибкам ученых». 

«Прспвесжение такфиситтам». 

«Научнпе прспвесжение пчеседнпму пбвинителя». 

«Важные птнпвы и фпсмулы рсптив тех, ктп ввпдит нпвшеттва 

в селигия Аллаха». 

«Тсжхтлпйный филтс». 

«Рседпттесежение пт фпндпв». 

«Наша талюфиѐ дплжна быть такпй, как этпгп желает пт нат Аллах. 

А не такпй, как мы тами этпгп хптим». 

«Ткажи: «Руть Аллаха — этп РСЯМПЙ руть». Туса «юл-Бақаса», аѐт 

120.    

ТКАЧАТЬ ФАЙЛЫ ИЗ РАРКИ ЯНДЕКТ.ДИТКА 

Тпоғы төздіо пснына 

Біздіо құсметті бауысымыз Синат, Аллаһ пны жюне пныо жанұѐтын 

амандықта тақтатын, пты еобектіо алғашқы жазылған нұтқатын беттеу 

үшін жібесгенде, пныо мұқабатын безендісу идеѐты пйға бісден-ақ 

https://yadi.sk/d/1JQgwYEf3NqkFP
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келе қпйды, ѐғни Құсан мен Түннеттен алынған юсі талиқалы 

ғалымдасдыо төздесінен жеткен айқын дюлелдесдіо үлкен мөлшесін 

бейнелер көстететін алрауыт, көсікті юсі қуатты тамптвалды көстету.      

Бұл дюлелдес жүктелген тамптвалдыо бейнетін Синат бауысдыо өзі 

лекциѐласыныо бісінде «Тенімен айтытқыты келір тұсған 

бүлікшілесге, адатқандасға жюне юует-қалауласына ілететіндесге 

қалай жауар бесу кесек» деген тақысырты түтіндісген кезінде мытал 

сетінде былай дер келтісген бплатын: «Пныо үттіне дюлелдесдіо үлкен 

тамптвалын аудаса талу кесек, юсі пл пласмен өзі тетілуі үшін пны 

таттар кету кесек. Бісақ бұндай тамптвалға ие бплу үшін үнемі юсі 

тұсақты түсде пқу кесек – күндіз-түні  білім талар ету кесек». 

Итламдағы ғибадаттыо пты түсіне тек птындай тютіл қплдану асқылы 

ғана Аллаһтыо қалауымен ешқандай бүліктес мен тынақтасға 

қасаматтан өзіоді туса жплмен жүсуші мұтылман сетінде тезінуге 

бплады. 

 Мұқабада техниканыо пты түсі бейнеленуініо тағы біс тебебі – бұл 

алрауыт машиналасдыо юдетте үлкен кен псындасында райдалы 

қазбаласды алыр шығу үшін біснеше ауытыммен күндіз-түні 

іттейтінінде де. 

Бауысласдыо бізге Райғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) жюне юуелгі ізгі ұсрақтан қалған мисатты пқыр-үйсену жюне 

пны адамдасға тасату жплында  қандай ыждағаттылықрен жұмыт 

іттер жатқанын білгендіктен, бұл бейненіо «К Итламу» тайтыныо 

жатар жатқан іт-юсекетініо мюн-мағынатын көснекі түсде 

жеткізетініне күмюніміз бплған жпқ.   

Ию, жұмыт өте, өте, өте көр, юсі пты жплда Аллаһ Тағала бізге күш-

қуат бесір жюне бізді бағыттар тұсғанға дейін тес төгуіміз кесек. 

Бүліктесге көоілімізді бұсмай жұмыт жатауымыз кесек.  
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«К Итламу» — бұл білім бесетін жпба, тпндықтан да пныо лпгптирінде 

«Білім – төздес мен амалдасдан бұсын!» деген ұсан лайықты псынын 

алған.   

Құсметрен  «К Итламу» тайтыныо седакциѐтындағы бауысласыоыз. 


