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ШЕТІН КӨЗҚАРАС – ДІНГЕ ЖАТ: 

САУАЛДАР МЕН ЖАУАПТАР 

___________________________________________________ 

 

1. Зайырлылықтың мәні неде? Исламда зайырлылық туралы түсінік 

бар ма? 

 

 «Зайырлылық» түсінігінің ауқымы кең. Конституциялық негіздегі 

«зайырлы» ұғымы мемлекеттің барлық салаларда, соның ішінде дін 

саласында да ашық, айқын саясат ұстанатынын, азаматтардың ар-ождан 

бостандығын қамтамасыз ететінін, дін мен мемлекеттік саясатты 

араластырмайтынын білдіреді. Қазіргі заманғы зайырлылық ең алдымен 

гуманистік құндылықтарды, соның ішінде адамның ар-ұждан және наным-

сенім бостандығын еркін жүзеге асыруды қамтиды. Зайырлылық – әр 

адамның дүниетанымдық еркіндігін құптай отырып, қоғамның рухани 

саласындағы ой-сананың көптүрлілігін мойындау. Мемлекеттің зайырлы 

сипаты оның діннен ажыратылғанымен ғана емес, сонымен қатар атеистік, 

секуляристік идеологияның немесе басқа да бір дүниетанымның 

басымдылығын мойындамайтынымен де сипатталады. Зайырлы мемлекет 

азаматтық қоғамның құрамдас элементі ретіндегі діни бірлестіктердің 

қызметін де реттеп отырады.  

Атеизм – дінді толығымен теріске шығаратын, оны құндылық ретінде 

қабылдамайтын танымның өзіндік түрі. Ал зайырлылық – дінсіздік те, дінді 

терістеушілік те емес, ол – мемлекеттің діни емес, құқықтық қағидаттармен 

басқарылуы. «Зайырлылық» ұғымы мемлекеттің дінге деген ұстанымының 

демократиялық сипатта екендігін, діни сенім бостандығының қамтамасыз 

етілетіндігін танытады. 

Зайырлылық қағидаты қазіргі заманғы көптеген елдердің құқықтық 

мемлекет ретінде қалыптасып, әрекет етуінің басты қағидаттарынан 

саналады. Қазіргі әлемдік тәжірибеде мемлекет пен дін қарым-қатынасының 

екі типі кең таралған. Біріншісіне сәйкес – мемлекет діннен ажыратылған, 

екіншісінде мемлекеттегі белгілі бір дінге (конфессияға немесе діни ұйымға) 

басымдылық немесе мемлекеттік мәртебе беріледі. 

Бірінші үлгі бойынша діннің мемлекеттен ажыратылған сипатына 

сәйкес мемлекет дін істеріне араласудан бас тартады. Барлық діндер 

мемлекетте тең құқылы және олардың бәріне бірдей талаптар қойылады. 

Мемлекеттік органдар діни бірлестіктердің ішкі ісіне араласпайды (заң 

бұзылмаған жағдайда), өз кезегінде діни бірлестіктер мемлекеттік 

қызметтерді атқармайды. Конфессиялық ерекшеліктер мемлекет тарапынан 

көмек немесе қолдау көрсетуге негіз болып табылмайды. Мұндай қатынас 

түрін «сепаративтік» деп атайды. Зерттеушілердің пайымдауынша, бұл 

қатынас түрі АҚШ-тың заңнамаларында баянды көрініс тапқан. 

Екінші үлгі діни қатынастарды құқықтық реттеудің Еуропа елдерінде 

кеңінен қолданылатын түрі болып табылады, ол мемлекеттің діни 
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бірлестіктерге деген қатынасының әртүрлілігіне негізделеді. Бұл үлгіде 

адамның наным-сенім бостандықтарына шектеу қойылмайды, алайда 

мемлекеттегі діни бірлестіктердің мәртебесі бірдей емес. Діни 

бірлестіктердің мәртебесін реттеудің мұндай сараланған түрі мемлекеттік-

конфессиялық қатынастың кооперациялық үлгісінің қалыптасуына негіз 

болады. Аталмыш үлгі бойынша мемлекеттік мәртебеге ие болған дінге 

(конфессияға немесе діни ұйымға) бірқатар ерекшеліктер тән болады. 

Мәселен, мұндай дін меншік иелену немесе заңды тұлға құқығына ие, 

сонымен қатар, мемлекет дінге қаржылық немесе басқа да материалдық 

қолдау көрсетеді, дінге бірқатар заңды өкілеттіліктер беріледі (неке қию, 

азаматтық хал-жағдайды тіркеу және т.б.), жастар мен балаларды тәрбиелеу 

ісіне белсенді араласу, кейбір елдерде діни қызметкерлер саясатқа араласу 

мүмкіндігіне ие болады. 

Қазақ халқының болмысымен біте қайнасқан дәстүрлі діні − Ислам діні. 

Халқымыздың тұрмыс-тіршілігіне осы діннің негізгі қағидаттарының 

тереңнен әсер ететіндігі белгілі. Зайырлылық принциптерін клерикализм – 

секуляризм антагонизмі тұрғысынан қарастыруға болмайды. Өйткені ондай 

принцип субъектілерге шіркеулік және дүниелік деп бөліп қарайтын 

(европалық және америкалық) ареал қоғамдарына тән. Христиандық болмыс 

рухани және дүнияуи категориялар тұрғысынан қарастырылатын дуалистік 

дүниетанымға ие. Бұл екі фактор өз кезегінде христиан әлемінде маңызды 

рөл атқарады. Себебі, зайырлылық христиандықтың дәстүрлі 

дүниетанымында дүнияуи мен шіркеулік билікті бір-бірінен бөліп 

қарастыруынан туындаған. Нәтижесінде, христиандық әлемі «шіркеу 

өкілдері» және «миряндар» деген екі әлеуметтік топқа бөлінеді.  

 Өз кезегінде, исламда шіркеулік институт жоқ. Ислам әлемін басқарған 

халифалар мемлекеттік билікті Ислам заңдарымен басқарғанымен де дін 

атынан үкім шығару билігіне араласпаған. Дін атынан үкім шығару билігін 

арнайы белгілеген қазылар атқарып отырған. Сонымен қатар исламда кез 

келген адам құлшылықтарын орындаумен қатар кез келген мамандық иесі де 

бола алады.  

Қазақстандағы мемлекеттік-діни қатынастардың негізгі қағидаттары 

мемлекеттің дін мен діни бірлестіктерден бөлінгендігі, діни бірлестіктер мен 

азаматтардың, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың дінге 

көзқарасына қарамастан заң алдында теңдігі, ешбiр дiннің мемлекеттік 

немесе міндетті дін ретінде белгіленбейтіндігі болып табылады. Мемлекеттің 

зайырлы сипаты азаматтық қоғам субъектілерінің заңдар мен құқықтық 

нормаларды қатаң сақтауын және өз қызметтерін осы құқықтық, заңнамалық 

шеңберде жүзеге асыруын талап етеді. Осы нормалардан аңғарылатындай, 

зайырлы мемлекетте діннің өзіндік орны бар. Дін мемлекеттен бөлінгенімен, 

халықтың болмысынан, тұрмыс-тіршілігінен бөлінбейді.  

Осы тұрғыда зайырлылық адамның фундаменталды құқықтарын, соның 

ішінде ар-ұждан және діни сенім құқығын, құрметтеу және қорғау ретінде 

түсінілуі қажет. 
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2. Мұсылманның өзге дін өкілдерімен қарым-қатынасы қандай болуы 

керек? 

 

Өзге дін өкілдерімен қарым-қатынастың негізгі қағидаттары ислам 

шариғатының қайнар көздері – Құран мен сүннетте белгіленген. Аталмыш 

қағидаттарға сүйене отырып, ислам пайда болғалы бері он төрт ғасырдың 

ішінде басқа діндермен бейбіт қарым-қатынас жасау жолға қойылған. Ислам 

діні туындаған кезден бастап өзінің географиялық орналасу аймағына сәйкес 

қатар қоныстанған иудейлермен, христиандармен және басқа да дін 

өкілдерімен қажетті байланыс орнатты. 

Құранда «Кітап иелері» деп аталған иудей және христиан діні 

өкілдерімен бейбіт қатар өмір сүрудің исламда орнықты дәстүрлері 

қалыптасқан. Мұхаммед пайғамбар мұсылмандарға: «Сендерге кітап иелерін, 

яғни христиандар мен еврейлерді аманат етемін»,– деп өсиет қалдырған. 

Екінші бір хадисте: «Кімде-кім Кітап иелерін жәбірлесе, ақыретте мен оның 

дұшпанымын»,– деп қатаң ескерткен. 

Құранда: «Іштеріңдегі зұлымдық істегендерден басқа кітап иелерімен ең 

көркем түрде (ғылыми, сыпайы) талас жүргізіңдер. Оларға: «Өзімізге 

түсірілгенге де, сендерге түсірілгенге де иман келтірдік. Сендердің 

Құдайларың да, біздің Құдайымыз да біреу-ақ. Біз соған ғана 

бойсұнушылармыз», – деп айтыңдар» («Анкабут» сүресі, 46-аят), – делінген. 

Осы аятты негізге алғандықтан өзге дін иелеріне Мұхаммед Пайғамбардың 

құрметі ерекше болған. 

Исламды қабылдаған мұсылмандар 622 жылы Меккеден Мәдинаға 

қоныс аударғаннан кейін өзге дін өкілдерімен Мәдина келісіміне қол қойған 

болатын. VII ғасырда жасалған бұл құжат исламдағы бейбітшілік пен 

төзімділікті, исламның адам құқығына құрметі мен диалог мәдениетін, өзге 

дін өкілдеріне көзқарасын, сондай-ақ сенім бостандығы мен ар-ождан 

еркіндігін қамтамасыз еткен қағидаттарды қамтыған.  

 Өз заманында Мұхаммед Пайғамбар өзге дін иелеріне де мейіріммен, 

қамқорлықпен қарай отырып, ортақ түсінік пен татулықты сақтауға күш 

салып, өзге дін иелерінің құқығын мұсылмандармен бірдей дәрежеде ұстады. 

Мұхаммед пайғамбар: «Кім зимми адамды (мұсылмандармен бірге өмір 

сүретін өзге дін адамын) өлтірсе, ол жәннаттың исін де иіскемейді. Әрине, 

жәннат исі жетпіс жылдық қашықтықтан келіп тұрады», – деген (Насай 

риуаяты). Келесі бір хадисте: «Кім уәделескен (өзге діндегі) адамға 

зұлымдық жасаса немесе оның ақысын бермесе, оны шамасы жетпейтін 

нәрсеге мәжбүрлесе, оның ризалығынсыз мүлкін тартып алса, қиямет күні 

мен сол адамның кегін алып беремін», – деп қатаң ескертеді (Әбу Дауд 

риуаятынан).  

Йеменнің Нажран деген жерінде Мазһйж тайпасы болды. Сол тайпаның 

Балхарис руының аймағында христиандар көптеп шоғырланған болатын. Сол 

аймақтан алпыс адамнан құралған топ Мәдинаға келіп, қала тұрғындарына 

«мешіттеріңізде құлшылық жасап алайық» деген өтініш білдіреді. Сахабалар 
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ол тілекке көнбей жатқанда, бұл хабарды естіген пайғамбар дереу келіп, 

рұқсатын берген.  

 Мұхаммед пайғамбардың меккелік мүшріктермен арадағы «Худайбия» 

атты келісім-шарты исламдағы дінаралық ынтымақтың бірегей үлгісі болды. 

Ол құжат бойынша: «Егер бір мүшрік исламды қабылдап, мұсылмандарға 

қосылса, меккеліктердің талабына сай мұсылмандар оны кері қайтаруға 

міндетті. Ал мұсылмандардың бірі Исламнан шығып, меккеліктерге қосылса, 

меккеліктер оны кері қайтаруға міндетті емес». Бұл келісімнен пайғамбардың 

басқа дінді ұстанушыларға, әділетсіздік көрсетпегендігі байқалады. Осы 

орайда кейбір мұсылман бауырларымыздың намаз оқымайтындарды кәпірге 

шығарып, тіпті, өз бауырларымен қарым-қатынасын үзіп жатқаны шариғи 

тұрғыдан да орынсыз екендігін аңғаруға болады. 

 Мұхаммед пайғамбар өзге дін өкілдерінің ғибадат ғимараттарын 

қиратпауды, діндарларды өлтірмеуді, оларға қол жұмсамауды, алым-салық 

алмауды, мал-мүлкіне қол сұқпауды, өзге діндегілердің құдайларына тіл 

тигізбеуді өсиет еткен. Мұхаммед пайғамбардың тәлімін алған ізбасарлары 

да мұсылмандардың қол астына кірген елдерде осы ұстаныммен билік 

жүргізді.  

Христиан діні өкілдері көбірек шоғырланған Палестина аймағын 

билеген халифа Омар 637 жылы арнайы келісімшарт жасап, өзге дін 

өкілдеріне қауіпсіздік қағазын берген. Бұл құжатта: «Христиандардың 

жандарына, малдарына, шіркеулеріне, крестеріне, дені саулары мен 

сырқаттарына және қалған ұлтына амандық берілді. Шіркеулерін ешкім 

тұрғын үй есебінде қолданбайды, оларды ешкім бұзбайды, олардың ішкі 

және сыртқы қор мүліктерінен ешнәрсе кемітілмейді, олардың малдарына 

ешкім қол сұқпайды. Мұндағылардың дініне зорлық жасалмайды, ешкімге 

дін негізінде зорлық көрсетілмейді» делінген. Халифа Омар кедей әрі жұмыс 

істеуге қабілетсіз өзге дін өкілдері үшін мемлекеттік қазынадан арнайы қаржы 

бөліп, жалақы төлеп тұрған.  

Бірде Омар ибн Хаттабқа Египет әкімі Әмір ибн Астың үстінен бір 

христиан әйел шағым түсіреді. Ол әйел арызында әкім оның үйінің жерін 

мешітке қосып бергенін айтады. Тексерілсе, әйелдің жерінің ақысы артық 

бағасымен мемлекет қазынасында тұрғандығы белгілі болады. Солай болса 

да, біреудің ақысы, құқы аяқасты етілмеуі үшін Омар ибн Хаттаб мешітті 

бұздырып, христиан әйелге үйін тұрғызып беруге бұйрық берген. 

Мұсылманның міндеті – оларды діннен үркіту емес, керісінше өз дінін 

шынайы түрде жеткізе білу. Бөгде діннің адамын зорлап немесе алдап дінге 

кіргізу – мұсылманның міндеті емес. Бұл шынайы Исламға жат нәрсе. Құран 

аяттарында айтылғандай «дінде зорлық жоқ». 

Сондықтан бейбітшілік орнатуға ат салысу – тек қана дінбасылары мен 

дін ғалымдарының ғана емес, әрбір мұсылманның міндеті. Исламның 

мейірімділік пен бейбітшілік діні болуы оның әлемге кең таралуына әсер етті. 

Заманауи орыс тарихшы Л.С.Васильев исламның Орта Азиядан Испанияға 
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дейiнгi ғаламат аумақта өте қысқа уақытта һәм түбегейлi таралуының ерiктi 

түрде болғанын дәлелдеп жазады. 

Мұхаммед пайғамбар: «Егер сенің көршің мұсылман болмаса, оның 

сенде бір ақысы бар, ол – көрші ақысы. Ал егер көршің мұсылман болса, 

онда оның екі ақысы бар, олар – көрші ақысы мен мұсылмандық ақысы. Егер 

сенің көршің мұсылман және туысқан болса, онда оның саған қатысты үш 

түрлі ақысы бар – көршілік, туысқандық және ислам бойынша ақысы», – 

деген өсиет қалдырған. Бұл хадисте бір қоғамда қатар өмір сүретін әрбір 

адамның барша халық сыйлауы тиіс белгілі бір құқықтары бар екені 

ескертілген.  

Ислам барлық діндерді құрметтейді, себебі барлық діндердің тамыры 

біреу. Құран Кәрімде: «Біз Аллаға, өзімізге түсірілген Құранға, Ыбырайым, 

Ысмайыл, Ысқақ, Яғқұптарға және ұрпақтарына түсірілгенге және Мұса, 

Ғайсаларға, сондай-ақ Пайғамбарларға Раббыларынан түсірілгенге де иман 

келтірдік; ешбіреуінің араларына айырмашылық жасамаймыз» («Әли имран» 

сүресі, 84-ші аят) делінген. 

Сонымен қатар Құран Кәрімде: «Уа, адамзат! Біз сендерді ер мен 

әйелден (Адам Ата мен Хауа Анадан) жараттық. Өзара қарым-қатынас жасап, 

араласып өмір сүрулерің үшін ұлттар мен тайпаларға бөліп қойдық». («Әл-

Хужурат» сүресі, 13-аят), – деп әрбір ұлттың дербес өмір сүруге құқылы 

екендігі көрсетілген. 

Жоғарыда айтылғандар мұсылмандардың өзге дін және ұлт өкілдерімен 

ынтымақтастықта өмір сүруінің маңыздылығын танытатын дәлел-дәйектер 

болып табылады. 

 

3. Мәзһабты ұстану мен ұстанбаудың қандай ерекшеліктері бар? 

 

Бүгінгі таңда еліміздің мұсылман азаматтары арасында мәзһабқа 

байланысты сұрақтар жиі көтерілуде. Бірі мәзһаб ұстану дұрыс деп айтып 

жатса, тағы бірі мәзһабты «бидғат» (дінге енген жаңалық) деп ойлайды. 

«Мұсылманның мәзһабқа еруі қажет пе? Ешқайсысына қосылмай бейтарап 

бола алады ма? Мәзһаб ұстану не үшін қажет?» деген секілді сұрақтарға 

жауап беру үшін алдымен мәзһабтың не екенін, қоғамға не үшін керектігін 

ұғынып алу қажет. 

Ислам дінінің өрісі кеңейіп, түрлі тайпа мен қауым өкілдері арасында 

тарала бастаған уақытта мұсылмандардың күн тәртібінде тың мәселелер 

туындай бастады. Мұхаммед пайғамбар мен халифалар дәуірінде 

мұсылмандар арасында ағымға бөліну орын алмады. Уақыт өте келе 

мұсылмандар түрлі ағымға бөліне бастады.  Жік-жікке бөліну Әлидің 

мұсылмандар халифі болған тұсында белең алды. Ислам дінінің таралуы араб 

түбегімен ғана шектелмеген еді. Ислам діні жеткен аймақтарда барлығы 

бірдей діни қағидаларды толық түсіне алмады. Дінді дұрыс түсінбеуден 

туындаған саяси, әлеуметтік мәселелер мұсылмандардың ағымдарға 

бөлінуіне әкеп соқтырды. Омеядтықтар қоғам арасында билікті тиімді 
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жүргізе алмағандықтан, басқару жүйесінде кемшіліктер жіберу салдарынан 

ағымдар саны арта түсті. Сонымен қатар, Құранды түсіну ерекшеліктеріне 

байланысты да шариғи ауытқушылықтар бой көрсете бастады. Бір ғалымдар 

Құрандағы аяттарды сыртқы мағынасы бойынша түсінгендіктен 

«захириттер», ал ішкі астыртын мағынасымен түсініктеме бергендер 

«батиниттер» деп аталып кетті. Арабтарда және дінді енді қабылдаған ұлттар 

мен ұлыстар арасында әсіре ұлтшылдық пен нәсілшілдік көрініс таба 

бастады. Сонымен қатар, түрлі саяси топтар билікке таласты. 

Мұсылмандардың кейбіріне философиялық ілім әсер етсе, басқасына  

кертартпалық пен асыра сілтеушілік ықпалын тигізді.  

Халифалық дәуір өткен соң көп ұзамай мұсылмандық төрт 

құқықтық мектеп құрылды.  Бұл құқықтық мектептер кейінірек «мәзһаб» 

деген атқа ие болып, күнделікті тұрмыстағы мұсылмандар арасындағы түрлі 

жағдайларды реттеп, ағымдардың алдын алуға бейімделе бастады.  

«Мәзһаб» сөзі араб тіліндегі «зәһәбә» (бару) етістігінен шыққан, 

«жүрілген жол», «баратын жер», «бағыт» және «көзқарас» деген 

мағыналарды білдіреді. Шариғатқа негізделген арнайы тәсілдер мен 

ережелер арқылы Құран мен сүннеттен шығарылған үкімдер мен көзқарастар 

жиынтығын «мәзһаб» деп атайды. Сонымен қатар діни мәселелерге 

байланысты түрлі үкімдер беретін топ та «мәзһаб» деп аталады. Құран мен 

сүннетті негізге ала отырып қалыптасқан құқықтық мектептердің бар болуы 

мұсылмандар үшін аса маңызды.  

Ислам дінінде мәзһабтар фиқһтағы мәзһаб (құқықтық мектеп) және 

ақидадағы мәзһаб (сенімдегі мектеп) болып екі жақты қарастырылады. 

Сенімдегі екі мектеп «матуриди» және «ашʼари» деп аталады, негізін 

қалағандар: Әбу Мансұр ибн Мұхаммед әл-Ханафи ас-Самарқанди әл-

Матуриди және Әбу әл-Хасан Әли ибн Исмаʼил Ашʼари. Құқықтық төрт 

мектеп аббасидтер басқарған дәуірдің алғашқы жүз жылдығында пайда 

болды. Төрт мәзһабтың негізін қалағандар Әбу Ханифа, Малик ибн Әнас, 

Мұхаммад әш-Шафиʼи, Ахмад ибн Ханбал болды. Кейін мәзһабтардың 

атаулары, негіздерін қалаған ғұламалардың есімдерімен ханафи, малики, 

шафиʼи, ханбали деп аталып кетті.  

Аталмыш мәзһабтардың ұстанымдары бір болғанымен, кейбір 

құқықтық мәселелерге қатысты айырмашылықтары бар. Ғалым кісі пәтуа 

бергенде әрбір үкімді дәлелге сүйеніп айтады. Бірақ бір ғалымның берген 

пәтуасына басқа ғалым келіспеуі мүмкін. Келіспеу деген сөз қарсы шығу 

дегенді білдірмейтінін де түсіну керек. Әрбір ғалымның өзінің дәлелі мен 

діни үкім шығару тәсілі бар. Сондықтан, исламда бір мәзһабтікі дұрыс, 

екіншісі бұрыс деуге болмайды. 

Дегенмен еліміздегі мұсылмандар арасында «мәзһаб ұстану қате және 

бидғат» деген көзқарастар орын алуда. Бұл орайда олар сахабалардың кезінде 

мәзһаб болмағанын алға тартады. Алайда, «төрт мәзһабқа дейін ешбір мәзһаб 

болмады» деген сөзбен ислам ғалымдары келіспейді. Олардың айтуынша, 

мәзһаб ұстану сахабалар кезінде де болған, тек «мәзһаб» деген атқа ие 
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болмады. Мұхаммед пайғамбардың қасында үнемі жүріп, одан үлгі-өнегені 

бойына жақсы сіңірген сахабалар, кейбір жағдайларда жекелеген 

мәселелерде халық арасында пәтуа беру міндетін атқарды. Ондай сахабалар 

өзгелерге қарағанда исламды тереңірек білген. Олар түсіну қабілеті, зейіні 

мен мінез-құлқының ерекшеліктері жағынан жан-жақты таңдалған адамдар, 

ұзақ уақыт бойы Мұхаммед пайғамбармен замандас, дос болғандар еді. 

Мұсылмандар арасында қандай да бір сұрақтар туындап жатса, олар ең 

алдымен Мұхаммед пайғамбарға барып үкімін сұрап отыратын. Ал 

Мәдинадан алыс жерде тұратындар болса, жергілікті ислами білімі терең 

сахабаға барып фәтуа сұрайтын. Үкім беруге лайықты деп саналған 

сахабалар қатарында Салман әл-Фариси, Әбу Сәғид әл-Хұдри, Үмму Салама, 

Әбу Хурайра, Әнас сынды тұлғалар болды. Уақыт өткен сайын сахабалар 

бірінен соң бірі дүниеден озып, саны азайды. Дәл осы кездерде жалған 

оқымыстылар мен жалған пайғамбарлар көбейді. Түрлі мәселелерді ойдан 

шығарып, мұсылмандардың сенімін әлсіретуге тырысты. 

Ханафи, Малики, Шафиʼи, Ханбали мәзһабтарының пайда болып, 

қалыптасуы ислам тарихында ерекше орынға ие болды. Мәзһабтар қоғамда 

ағымға бөліну, дінді бұрмалау мен үкімдерді өзгерту сияқты теріс 

құбылыстарға тосқауыл болды. Мұсылман қоғамы пайғамбар Мұхаммедтен 

кейінгі төрт халифтік кезеңнен кейін бөлініп ыдырай бастаса, төрт мәзһаб 

кезеңінде біріге бастады. Дегенмен, төрт мәзһаб пайда болып, теріс ағымдар 

саябырсығанымен кейбір бұрыс сенім идеологиялары бүгінге дейін сақталып 

келеді.  

Мәзһаб жолы мен мәзһабсыздық ұстанымының айырмашылықтарының 

бірі – Құран мен сүннетті, шариғатты түсіну әдіс-тәсілдерінің әртүрлі 

болуында. Мәзһаб ұстанбайтындар Құран мен сүннетті оқығанда 

мағынасының анығына жетпей өз бетінше сөзбе-сөз түсінуге, ақыл-парасатты 

қолданбауға тырысады. Соның салдарынан ондай адамда діни мәселелерде 

теріс пікір қалыптасады. Жекелеген ғалымдарды ғана болмаса, ислам 

ғұламаларының көпшілігін мойындамайды. Өткен дәуірлерде жоғары білімді 

ғалымдардың, философтардың болғанын және исламдық өркениеттің 

аясында дамыған ғылым мен мәдениетті жоққа шығарып, әлем 

мұсылмандарының көпшілігі ғасырлар бойы қателесіп келген деген пікірді 

ұстанады. «Мұхаммед пайғамбар кезінде мәзһаб болмаған» деп, мәзһаб 

ұғымына, мәзһаб ұстанушыларға қарсы шығады.  Олар көбіне әрқайсысы 

жеке-дара ақиқатты игереді. Бірақ негізінде, олардың әрекеттері тек 

мұсылмандардың ғасырлар бойы ұстанып келген мазхабтардың әдістеріне 

өзгертулер енгізу ғана екенін аңғаруға болады. 

Мәзһаб ұстанбайтындардың пікірінше әр мұсылман шариғатты өзі 

оқып үйреніп алуы керек. Олар: «Әр адам араб тілін үйреніп алса болғаны, 

Құранды, сүннетті өз бетінше меңгере алады. Ешқандай мәзһабқа ермей, тек 

Құран және сүннетпен ғана жүру керек» деп айтады. Мәзһаб ұстанбаймын 

деген адамның мысалы – «математика, физика ілімдерін ғалымдардың ашып 

тапқан формулаларынсыз  өз бетінше үйреніп алуға болады» дегенге 
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ұқсайды. Кезінде мұсылмандар қауымы ескі мәдениеттің ықпалынан шыға 

алмай, тылсымды тануда бір-бірімен тартысып, түрлі наным-сенімдерге 

еліктеп, діннің ұғынылуын дұрыс түсінбеу салдарынан исламда түрлі 

ағымдар пайда болғаны белгілі. Құран мен сүннетті әр адам өз бетінше оқып 

өзінше түсіне берсе, жеке пікірлердің көптігінен қоғам ішінде алауыздық 

орнайтыны анық.  

Ислам әлеміндегі әйгілі тұлға Мұхаммед Ғазалидің: «Мәзһабтар – 

исламның теңдессіз мәдениеті һәм тіректері», – деген сөзі бар. Мәзһабтар 

бөлінуге емес, бірігуге бастайтын құқықтық мектептер болып табылады. 

Құран мен сүннетке негізделген ханафи, малики, шафиʼи және ханбали 

мәзһабтары мұсылмандар арасында береке-бірліктің орнауына, ішкі 

тұрақтылықтың сақталуына  өзіндік септігін тигізген. Мәзһаб ғалымдары дін 

аясында қоғамның этникалық ерекшелігін, ділі мен жағдаятын, уақыт пен 

кеңістікке байланысты туындаған жайттарды ескере отырып, кейбір 

мәселелерге қатысты түрлі үкімдер шығарған. Мәзһабтардың қалыптасуы 

осындай қарапайым алғышарттарға ие болды. Егер кейбір мәселелер әртүрлі 

қоғамдарда бірегей шешімдерге ие болғанда, мұсылман үмбетінде көптеген 

қиындықтар туындар еді. 

Ортағасырларда Орта Азиядан көптеген ханафи мәзһабының көрнекті 

өкілдері шықты. Атап айтар болсақ, Қарахан дәуірінде ханафи мәзһабының 

теориясы мен әдістемесін жетілдірген имам Дабуси, ас-Сарахси, Бәздауи, 

ханафи мәзһабының үкімдерін кодификациялаған Имам Марғинани, сондай-

ақ, ханафи мәзһабының доктринасын жүйелеген имам Матуриди, Омар 

Нәсафи, т.б. ғұламалар қайраткерлік етті. Алтын Орда дәуірінде имам 

Тафтазани, имам әл-Баззази, Қауамиддин Итқани т.б. ханафи мәзһабының 

жарық жұлдыздары өмір сүрді.  

Қазақ хандығы дәуірінде қабылданған заңнамаларымыз да ханафи 

мәзһабына сай дамыды. Мәселен, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның 

ескі жолы, Әз-Тәукенің Жеті жарғы заңнамалары бойынша қазақтың би-

шешендері даулы мәселелерді шешкенде ханафи мәзһабындағы хилай-шария 

(сот преценденті) қағидасына сай даналықпен үкім беріп отырды. Әсіресе, 

Жеті жарғыда ханафи мәзһабына сай сахих ғұрыптармен өмір сүруге 

үндейтін құқықтық нормаларға көбірек орын берілді. Қазақ халқының 

ханафи мәзһабын берік ұстанғанын ХІХ ғасырда өмір сүрген Хакім Абай, 

Ы.Алтынсарин, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Науан Хазірет, Ш.Қосшығұлов, 

Ш.Құдайбердіұлы, т.б. рухани қайраткерлердің еңбектерінен айқын аңғара 

аламыз.  

 Бүгінгі тәуелсіз Қазақ елі үшін де ата-баба дәстүрімен үйлесім тапқан 

ханафи мәзһабының құндылықтары алаш баласын рухани біртұтастыққа 

ұйыстырушы күш болып табылады.  
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4. Имам Ағзам Әбу Ханифаның ислам әлеміндегі орны қандай? 

 

Ислам діні қазақ даласына келгеніне он екі ғасырдан астам уақыт өтті. 

Осы кезең ішінде қазақ халқы бір мәзһабпен – имам Ағзам Әбу Ханифа 

мәзһабымен құлшылық парыздарын атқарады. 

Әбу Ханифаның әкесі де, анасы да өте тақуа адамдар болған. Осындай 

тақуа отбасынан һижраның 80 жылы (б.з. 699 жылы) Ирактың Куфа 

қаласында болашақ ислам ғұламасы Әбу Ханифа дүниеге келді. Оның шын 

аты-жөні – Нұғман ибн Сәбит әл-Куфи. Оның білімділігі мен 

парасаттылығын құрметтеп, халық «Әбу Ханифа («Ханиф діннің 

жетекшісі»)», «Имам Ағзам» («Ұлық Имам») деп атаған. 

 Әбу Ханифа бала кезінен сөзге шешен, өте зерек және ақылды болған. 

Оның бала кезінде Алланың бар екендігіне сенбейтін бір дінсіз философпен 

айтысып, оны сөзбен жеңгені, сол үшін ел билеушісінің оны құрметтеп, алты 

жасында имам деп танығаны туралы әңгіме ислам дерекекөздерінде 

айтылады.  

Әбу Ханифаның әкесі Сәбит жібек мата сататын саудагер болған. Әке 

жолымен ол да мата сататын дүкен ашып, саудамен айналысқан. Ғылыммен 

айналысып жүрген кезінде де Әбу Ханифа саудасын тастамай, тіршіліктегі 

ризығын содан тауып отырған. Ол жастайынан Құран, хадис, араб тілі мен 

әдебиетін оқып үйреніп, көп нәрседен хабардар болған. 

Оның 22 жасынан бастап ғылымға шындап бет бұруына сол заманның 

атақты ғалымы Шағби себепкер болады. Шағби Куфадағы ғана емес, бүкіл 

әлемдегі атақты төрт ислам ғұламасының бірі еді. Ол Әбу Ханифаға: 

«Уақытыңды босқа өткізбей, ғалымдардың дәрісханаларына қатысып, сабақ 

оқы» – деп кеңес береді. 

Әбу Ханифа Куфада 18 жыл Шағби мен Хаммад ибн Сүлеймен сияқты 

сол заманның атақты ғұламаларынан кәлам, хадис, фиқһ (құқық), қырағат 

салалары бойынша терең білім алады. Әнас ибн Малик, Абдулла ибн Ауф, 

Сәһл ибн Саһд, Әбу Туфайл деген сахабалардан дәріс алғандықтан, Әбу 

Ханифа ислам әлемінде «табиғин» мәртебесінде танылды. 

Куфадағы оқу-ағарту орталығының жетекшісі, ұстазы Хаммад ибн 

Сүлеймен қайтыс болғаннан кейін, Әбу Ханифа оның орнын басып, осы 

орталықта 30 жыл ұстаз болып еңбек етеді. Осылайша, оның мектебі 

Куфадағы атақты оқу орнына айналады. Оның өзі сол заманның ең атақты, 

білімді, беделді ғалымы дәрежесіне көтеріледі. Осылайша Әбу Ханифа өзінің 

білімділігімен, даналығымен ерекшеленіп қана қоймай, сондай-ақ Ирактан, 

Хорасаннан, Йеменнен, Арабстаннан, т.б. жерлерден келген 4000-нан астам 

шәкірттерді біліммен сусындатқан. 

Ханафи мәзһабының ерекшеліктеріне тоқталмас бұрын алдымен 

«мәзһаб» сөзінің сөздік мағынасымен танысқан жөн. Жалпы «мәзһаб» деген 

сөздің екі мағынасы бар. Оның сөздік мағынасы – «жол, жүріс-тұрыс, әрекет 

ету», ал терминдік мағынасы – «мектеп, ілім, діни ғылым». Ислам дінінде 

«әһлу сүннә уәль жамаъа» болып есептелетін ханафи, шафиғи, малики және 
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ханбали деп аталатын төрт мәзһаб қалыптасқан. Ханафи мәзһабын 

тоғызыншы ғасырдан бастап Үндістан, Қытай, Индонезия, Пәкістан, 

Ауғанстан, Түркия, Ресей, Кавказ, Орта Азия мен Қазақстан мұсылмандары 

ұстанады. 

Ханафи құқықтық мектебінің негізін қалаған Әбу Ханифа өзінің пәтуа 

шығару тәсілін: «Ең бірінші Құраннан үкім көрсем соны аламын. Құраннан 

таппасам, Пайғамбардың хадистері мен сүннеттеріне қараймын. 

Пайғамбардың хадистері мен сүннеттерінен таппасам, бірлесе отырып ортақ 

келісіммен шығарылған сахабалардың үкімдерін аламын. Олардың арасында 

тартыс болған болса немесе біреулері келісімге келсе, олардың арасынан жөн 

көргенімді қабылдап, жөн көрмегендерімді теріске шығарамын» деп 

түсіндірген. 

Әбу Ханифа өмірінің үлкен бөлігін шариғи мәселелердің ақиқатын 

анықтау және өзгелердің көзін жеткізу мақсатында пікірталаспен өткізген 

тұлға. Ол қисын (логика) және философия ілімін жақсы білгендіктен, 

хариджиттердің ибадия, суфрия, харижия секілді ағымдардың өкілдерімен 

арнайы кездесіп, оларды адасу жолында жүргендіктерін мойындататын. 

Әбу Ханифа өзіне қойылатын сансыз сауалдарға шариғат талаптарына 

сәйкес жауап беру үшін ижтиһад (тұжырым) жасайтын болған. Оның фиқһ 

(құқық) тармақтарына қатысты жасаған ижтихадтарының көптігі сонша, 

кейбіреулер оның санының миллионнан асып кететінін айтады. 

Әбу Ханифа қияс әдісін жиі қолданатын. Өйткені, ол фиқһтық 

мәселелерді әр түрлі қырынан талқылап, орын алған жағдайлармен қатар, 

болашақта болуы мүмкін мәселелерді де талқылап, иджтихад жасайтын. 

Осылайша, Әбу Ханифа қиясты белгілі бір жүйеге салып, реттей отырып, 

халыққа дұрыс бағыт сілтеп, жол көрсету үшін болашақта болуы мүмкін 

деген мәселелердің шешімін табуға тырысқан. 

Әбу Ханифаның сабақ жүргізу тәсілі ерекше болған. Бір жағынан, 

бұрынғы өтіп кеткен жағдайларға байланысты үкімдерді (пәтуаларды) 

талқылап түсіндіріп жатса, екінші жағынан, болып жатқан оқиғаларға қандай 

үкімдер шығарылуы керектігі жөнінде айтылатын. Осы екі мәселеге (өтіп 

кеткен және болып жатқан жағдайларға) байланысты пәтуаларды талдау 

барысында болашақта болуы мүмкін мәселелердің де шешімін табуға 

тырысатын. Осылайша, Әбу Ханифа шәкірттердің ойлау қабілеттерін 

арттыра отырып, фиқһтың негізгі қағидаларын өмірдегі нақты мәселелерді 

шешу арқылы түсіндіретін еді. Әбу Ханифа мен оның шәкірттерінің кез 

келген мәселелерді шешудегі жинақталған фиқһтық тәжірибелері бірден 

қағазға түсірілетін. 

Әбу Ханифа кейбір мәселелерді «Фиқһ академиясы» және 

«Кодификация тобы» деп аталатын, қырық адамнан тұратын арнайы топтың 

талқысына салатын. Бұл топқа басқа шәкірттер мен халықтың қатысуына 

рұқсат берілмеген. Қырық адамның әрқайсысының көзқарасы бүге-шігесіне 

дейін талқыланғаннан кейін ғана үкім шығарылып, жазбаша бекітілетін. 

Осылайша Ханафи фиқһының үкімдері жинақталған. 
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Муаффақ әл-Мекки: «Әбу Ханифа мәзһабы тек өзінің көзқарасынан ғана 

тұрмайды, ол шура (кеңесу) негізінде құрылған» − деген. Осы мәселеге 

байланысты Зәхид әл-Кәусәри: «Әбу Ханифа өзінің мәзһабын шәкірттерімен 

ақылдасып-кеңесу арқылы қалыптастырған. Ол (діни мәселелерде) ешқашан 

шәкірттерінің пікірлеріне құлақ аспай, өз білгенімен үкім шығарған емес. Бұл 

оның дінде ижтиһад жасау және Аллаға, Елшісіне және мүміндерге ерекше 

шынайылық таныту жолын ұстанғандығын білдіреді. Ол діндегі көптеген 

түйінді мәселелерді ортаға салып, шәкірттерінің пікірін тыңдап, өзінің 

көзқарасын айтып, бір ай көлемінде немесе одан да көп уақыт бойы бір 

тұжырымға келгенше олармен ой бөлісетін еді. Соңында шәкірті Әбу Юсуф 

түйіні шешілген мәселені әдіснамаға енгізіп қоятын. Осылайша, ол 

әдіснаманы толық хатқа түсіреді. Әрине, бұл мәзһаб (жол, ұстаным) негізін 

бір ғана адам қалаған, соның ғана көзқарасына құрылған мәзһабқа қарағанда 

ақиқатқа ең жақын және көңілге қонымдысы» деген болатын. 

Әбу Ханифа өзі дамытқан ерекше әдістемесі, қыруар еңбегі мен 

ижтиһады арқылы көптеген мәселенің түйінін тарқатып, соның нәтижесінде 

жинақталған фиқһ мәліметтері арқылы мұсылмандардың ғибадаттары мен 

басқа да амалдарын ислам дінінің шынайы рухына сай атқаруына мүмкіндік 

беретін сара жол салып кетті. 

Ұлт болып ұйысқалы бері исламдық дәстүрмен өмір сүріп келе жатқан 

қазақ халқының діни танымы Әбу Ханифа мазхабы мен Матуриди ақидасы  

негізінде қалыптасты. Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз 

мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ханифа мазһабын ұстанатын сүнниттерміз. 

Баршамыз мақтаныш тұтатын кешегі өткен Қауам ад-дин әл-Итқани әл-

Фараби әт-Түркістани, Һибатулла әт-Тарази, Хусам ад-дин әс-Сығнақи және 

басқа да Сығнақ пен Кердерден, Тараз бен Отырардан шыққан 

ғұламаларымыздың бәрі де фиқһта Ханафи мәзһабын, діни сенімде Матуриди 

мектебін ұстанған. Сондықтан о бастан суннит болғанымыз, іс-амалда 

Ханафи мәзһабы мен сенімде Матуриди жолын таңдағанымыз халқымыздың 

ұлт ретінде ұйысып, мемлекет ретінде дамуына тың серпін берген» деп атап 

көрсетті. 

Имам Ағзам Әбу Ханифа ілімінде ислам дінін қабылдаған жергілікті 

халықтардың салт-дәстүріне баса мән берілді. Ханафи мазхабында әдет-

ғұрыптар («урф») исламдағы пәтуа шығарудың, яғни белгілі бір мәселеге 

қатысты діни үкім берудің бір негізі ретінде саналады. Демек, жергілікті 

халықтың дәстүріне тән қандай да бір әдет немесе ғұрып ислам шариғатына 

қайшы келмесе, оны қолдануға, сол бойынша іс-әрекет етуге ешбір шектеу 

қойылмайды. Құран үкімдерінде, хадистерде, ислам ғұламаларының 

пәтуасында қарастырылмаған қандай да бір жағдайға қатысты жергілікті 

халықтың әдет-ғұрпы арқылы шешім берілген болса, сол әдет пәтуа ретінде 

қабылданады.  
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Ханафи мазхабы бойынша сонымен қатар исламға дейінгі шариғаттар да 

пәтуа шығарудың негізі бола алады. Бұл жағдайда да белгілі бір халықтың 

исламға дейінгі ұстанған сеніміне сәйкес қалыптасқан дәстүрлер мен іс-

әрекеттердің ислам шариғатына қайшы келмеуі басты өлшем болып 

саналған. Осының барлығы Әбу Ханифа негізін салған мазхабтың 

икемділігін, жергілікті жағдайларға бейімделгіштігін, дәстүрдің озығы мен 

тозығын ажырата отырып, ақыл-парасатқа негізделгендігін аңғартады. Осы 

мазхабты ұстанған қазақ халқының бүкіл әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері ислам 

қағидаларымен үйлесіп, кірігіп кетті. Сондықтан Қазақстан 

Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы «Дiни қызмет және дiни 

бiрлестiктер туралы» Заңында «ханафи бағытындағы исламның халықтың 

мәдениетiнiң дамуы мен рухани өмiрiндегi тарихи рөлi танылады» - делінген.                         

 

5. Имамға ұйып, жамағатпен намаз оқудың қажеттілігі шариғатта 

көрсетілген бе? Оның әдептері қандай? 
 

Ислам дінінде намаз – діннің тірегі, исламның бес парызының бірі және 

құлшылықтың ең абзалы болып саналады.  Сондықтан да, намазды дұрыс 

орындау – мұсылмандар үшін ең маңызды міндет. Мұхаммед Пайғамбар: 

«Мен намазды қалай оқыған болсам, сендер де солай оқыңдар!», – деген. 

Тағы бір хадисінде Алла елшісі намазға былайша анықтама берген: «Уа, 

үмбетім һәм сахабаларым! Бүкіл шарттарына сай толық орындалған намаз – 

Алла тағала жақсы көретін істердің ең мәртебелісі» − деген.  

Алайда, бүгінгі таңда намаз мәселесіне қатысты мұсылман жамағаты 

арасында түрлі сұрақтар туындауда. Соның ішінде «Имамға ұю қажет пе? 

Жұма намазының сүннетін оқымай, тек парызын оқығанымыз дұрыс па? 

Намаз соңында тәспімен зікір ету бидғат еместігіне нақты дәлел бар ма? 

Намаздың әдептері қандай?» − деген сұрақтарға жауап берудің елдегі діни 

ахуалды реттеуде өзіндік маңызы болары сөзсіз. Келтірілген сауалдарға 

жауап ретінде төмендегідей түсіндірмелер беруге болады. 

1. Тәспімен зікір етуді және дұғаны намаздың соңғы сүннетінен кейін 

айтуға қатысты ханафи мәзһабының толық дәлелдері бар. Сондықтан 

амалдарды «бидғат» деп немесе «сүннетке қатысты нақты дәлелі жоқ» деп, 

асығыс «пәтуа» беру дұрыс емес. Әр мәзһабтың өзіндік шариғи көзқарасы 

мен дәлелі болғандықтан, бір-біріне түсіністікпен қараған. Алайда, бүгінгі 

таңда «мәзһаб ұстанбаймын» деп жүргендер осындай ұсақ мәселелерді 

қазбалап, жамағат арасына іріткі салуда. Олар өздерінің тар түсініктерін 

өзгелерге таңып, басқаша түсінуге болмайтын Құранның анық аяты немесе 

Алла елшісінің нақты сүннеті деп біледі.  

Мешіттерде имамның жетекшілігімен намаз соңында тәспі тартылып, 

жамағатпен бірге дұға жасалады. Мұндағы мақсат – намаздан кейінгі зікір-

дұғаларды әлі дұрыс біле бермейтін жандарға үйрету және Алла елшісінің 

намаз соңындағы зікір, дұғаларға қатысты маңызды сүннетін орындауға мән 

бермей, жамағатты тастап шығып кететіндерге тәлім беру. Сондықтан, имам 
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дауыстап тәспі тартуды өзі бастап, жамағаттың маңызды сүннетті 

орындауына ықпал етеді. Ислам дінінде бұған ешқандай тыйым жоқ. Белгілі 

бір істі бидғатқа шығару үшін ол істің дінде ешбір негізі болмауы шарт. Ал, 

намаздан кейін зікір айтуды және жамағатпен дұға етуді шариғат құптайды. 

Жамағатпен тәспі тартып, дұға жасау «дұға жасаңдар», «зікір айтыңдар» деп, 

көпше түрде келген көптеген аят-хадистердің аясына кіргендіктен, шариғатқа 

қайшы емес.  

2. Жамағат намазы – имам мен имамға ұйығандардың арасында болатын 

байланыс пен ынтымақтастықтың көрінісі. Ислам діні мұсылмандардың 

бастарын қосуды көздейді және қоғамдық қарым-қатынаста болуға үндейді. 

Күн сайын бес уақыт намаздың көпшілікпен бірге өтелуі, апта сайын жұма 

намазының, жылына екі рет айт намазының одан да көп жамағатпен оқылуы, 

мұсылман үмбетін береке-бірлікке бастайтын, діни ілімді дұрыс алуына, 

қоғамдық тұрақтылықты сақтауға септесетін амалдар болып табылады.  

Имамға ұйып, жамағатпен намаз өтеудің қажеттігі Құран, сүннетпен 

және ислам ғұламаларының бір ауыздан келісіммен (ижмамен) бекітілген. 

Мұхаммед пайғамбар жамағатпен намаз оқудың артықшылығы 

жайында: «Жамағат намазы – жеке (жалғыз) кісінің намазынан жиырма жеті 

есе артық», − десе, басқа бір риуаятта: «Мешітке тек намаз оқу үшін барған 

кісінің намазы оның үйінде немесе базарда оқыған намазынан жиырма бес 

есе артық. Мұндай кісі дәретін кемшіліксіз көркем түрде алып, сосын 

мешітке тек намаз оқу үшін бара жатқан уақытта оның әрбір қадамы бір 

күнәсін кетіріп, дәрежесін бір сатыға көтереді. Егер (мешітке барып) намаз 

оқыса, намазын оқып біткенше періштелер: «Ей Алла! Оған игілігіңді нәсіп 

ет! Ей Алла! Оны рахметіңе бөлей гөр!», − деп дұға етеді. Сендердің бірің 

намаздың басталуын күткен уақытта намаз оқығандай (сауап) болады», − 

делінеді.  

Енді бір хадисте жамағатпен намаз оқығандардың ішінде ең көп сауапқа 

ие болатын кісілер жайында Мұхамед пайғамбар былай дейді: «Адамдардың 

намазда ең көп сауапқа ие болатыны – (намазға) алыс жерден келетіндері. 

Сондай-ақ, намазды имаммен бірге оқуды күткен кісінің сауабы – намазды 

(жалғыз өзі) оқып, кейін ұйықтаған кісінің сауабынан артық»,− деген. 

Құран аяттарында аяттарында тіпті соғыс кездерінде, қауіпті 

жағдайларда да сақтық шараларын қолдана отырып, жамағатпен бірге намаз 

оқу бұйырылған. Құранда: «Егер сен ішінде (соғыс майданында имам болып) 

тұрған кезде, олардан бір бөлігі сенімен бірге намазға тұрсын, барлығы 

қаруларын алсын. Сонда қашан олар сәжде қылса (саған ұйып бір рәкағат 

намаз оқыса), олар арт жақтарыңда (жау жақта) болсын. Екінші намаз 

оқымаған топ келіп сенімен бірге намаз оқысын, қорғаныстарын, құралдарын 

да алсын. Өйткені, кәпірлер құралдарыңнан, нәрселеріңнен қәперсіз 

болуларыңды, үстеріңе бір-ақ шабуыл жасауды ойлар» («Ән-Ниса» сүресі, 

102-аят) делінген. 

Ал имамдыққа өтуге кім лайықты және кімге рұқсат етіледі дегенге 

келсек, мұсылмандардың арасында Құранды жақсырақ білетіні имам болуы 
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қабылданған. Егер олар Құранды бір деңгейде білген жағдайда, имамдыққа 

Мұхамед пайғамбардың сүннетін жақсы білетіндер лайықты деп табылады. 

Ал адамдар сүннетті де бірдей білсе, онда жасы үлкеніне жол беріледі. 

Мұхамед пайғамбар хадисінде: «Адамдарға Алланың кітабынан ең көп 

оқитыны, (жаттағаны) Құрандары шамалас болса, сүннетті ең жақсы білетіні, 

сүннеттегі (білімдері) де шамалас болса, бірінші һижра жасағаны не исламға 

(бұрын) кіргені имамдыққа өтеді. Ешкім біреудің билігі жүретін жерде оған 

имам болмасын және оның үйінде (үй иесіне) арналған құрметті орынға оның 

рұқсатынсыз отырмасын», - делінген (Муслим). 

Имамды осы тәртіппен мешіттің бекітілген имамы жоқ кезде таңдайды. 

Ал мешітте бекітілген имам бар кезде, одан білімді адам бар болса да 

намазды имамның өзі өткізеді.  

Жоғарыда аталғандардан басқа мына топтағыларға да имамдық етуге  

рұқсат етіледі 

1) Соқыр адам имамдық ете алады. Мұхамед пайғамбар Ибн Умму 

Мәктумды Меккеге басшы етіп тағайындаған және ол көзі зағип болса да 

намазда имам болған. Дегенмен имамдыққа он екі мүшесі сау адамның 

өткені абзал. 

2) Таяммум соғу арқылы тазарған адам имамдыққа өте алады. Амр ибн 

Ас таяммуммен намазға имамдық жасағанда, Мұхаммед пайғамбар мұны 

құптап мақұлдаған. 

3) Жолаушы адам имамдық ете алады. Алла елшісі Меккені алған кезде 

сол жерде имамдық жасап, ақшамнан басқа намаздарды екі ракағаттан 

оқыған. 

3. Ханафи, Шафиғи мәзһабтарында, сондай-ақ, Ханбалидағы бір 

көзқарас бойынша жұма парызының алдында төрт рәкағат сүннет намаз 

оқылады. Ал, Мәлики мәзһабында жұманың алдында бекітілген сүннет намаз 

болмағанымен, жалпы нәпіл намаз оқуға рұқсат бар. 

Жұма намазының алдында сүннет намаз бар дейтіндер, алдымен жұма 

намазының бесін намаздың орнына жүретіндігін алға тартады. Сондықтан, 

жұма намазындағы екі рет азан шақыру, хұтба оқу, парыз намазының төрт 

рәкағаттан екі рәкағатқа түсуі секілді арнайы шариғи дәлелдермен бекітілген 

ерекшеліктерінен бөлек өзге мәселелерде жұма намазы бесін намазы секілді 

оқылады.  

Имам әл-Бұхари өзінің сахих хадистер жинағында «Жұма намазының 

соңындағы және алдындағы сүннет намаздар», деп, арнайы тарау 

арнағанымен жұманың соңғы сүннетіне байланысты хадисті ғана келтіріп, ал 

алдыңғы сүннеті жайлы ешқандай хадистен дәлел келтірмеген. Оның орнына 

бесін намазының алды мен соңында оқылатын сүннет намаздар жайлы айтып 

кеткен. Имам әл-Бұхаридың бұлай етуінде жұма намазын бесін намазына 

«қияс» етуі, яғни салыстыруы жатыр. Яғни, бесіннің алдында және соңында 

сүннет намаздары болатыны секілді жұма парызының да алдында және 

соңында сүннет намазы оқылатыны айтылған.  
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Осындай тұжырымдармен құпталған  сүннетті орындамау – қалыптасқан 

діни тәжірибеге қарсылық, жамағатқа құрметсіздік іспетті қабылданады.  

Жұма намазы барысында орын алып жатқан мәселелердің бірі – 

имамның құтпасын тыңдамай, оған құрметсіздік таныту. Кейде 

мешіттерде имам құтпа оқып тұрғанда, базбір мұсылман бауырлар сәлем 

намазын оқып жатады. Бұл мәселе бойынша шариғат білгірлерінің өзіндік 

пікірі бар. Мұхаммед пайғамбардың: «Имам құтпа оқып тұрса да сәлем 

намазын оқы» деп бұйырған хадис-шарифі бар екенін ғұламалар жоққа 

шығармайды. Бірақ ханафи мәзһабы бойынша кез-келген хадисті фиқһ 

ғұламаларының шешімімен ғана тәжірибеде қолдауға болады.  

Аталған хадистің олай айтылуының бірнеше себептері бар: 

1) Пайғамбардың бұл әмірі тек Сүләйк ибн Ъамр әл-Ғатафани деген 

кісіге ғана қатысты айтылған. Бұған дәлел келтірер болсақ, Даруқутнидің  

хадис жинағында келген бір риуаятта  жоғарыда аты аталған сахаба Жәбир 

ибн Абдилла былай дейді: «Жұма күні Сүләйк әл-Ғатафани кіріп келді. Алла 

елшісі оған: «Екі ракағат намаз оқы. Және мұндайды (намаз оқуды кейін) 

қайталама!», – дейді. Яғни, Мұхаммед пайғамбар әлгі сахабаға тек сол кезде 

ғана екі ракағат намаз оқуын айтып, кейінен  имам құтпа оқып тұрғанда 

осылайша намаз оқуды қайталамауын әмір еткен. 

2) Сонымен қоса, Сүләйктің намазы құтпа оқылып жатқан сәтте 

болмаған. Өйткені кешігіп мешітке келген Сүләйк әл-Ғатафаниді көрген 

Алла елшісі оқып жатқан құтпасын үзеді де, оған намаз оқуын бұйырады. Ол 

намаз оқып болғанша Пайғамбарымыз құтпасын жалғастырмай кідіреді. Әлгі 

сахаба намазын бітіргеннен кейін барып, оқып жатқан құтпасын 

жалғастырған. Осы тұжырымды қуаттайтын дәйек келтіре келтірсек, 

Даруқутнидің хадис жинағында жеткен мүрсәл хадисте былай делінген: 

«Мұхаммед Пайғамбар оқып жатқан құтпасын үзіп, оған (Сүләйкке) екі 

ракағат намаз оқуын әмір етті де, әлгі сахабаның намазы  біткенше күтіп 

отырды. Намазы бітісімен оқып жатқан құтпасына оралды».  Бұдан келіп 

шығатыны − құтпа оқылып жатқанда ешбір намаз оқылмайды. Себебі жұмаға 

келген барлық жамағатқа құтпаны тыңдау міндет. Мұхаммед пайғамбардың 

құтпасын үзуінің де мәні осында. Қазіргі таңда он мыңдаған адам жұма 

намазына келетіні, олардың ішінде кешігушілердің де аз болмайтыны мәлім. 

Имам оның әрқайсысына алаңдап оқып жатқан құтпасын үзуі мүмкін емес. 

Сондықтан  кешігіп келушілер құтпа оқылып жатқанда ешбір намаз 

оқымастан тыңдаулары тиіс. 

3) Әлгі Сүләйк намазын құтпа оқылу барысында оқымағанына тағы бір 

дәлел  Сахих Муслим атты хадис жинағында келген. Ондағы риуаятта сахаба 

Жәбир ибн Абдилла былай дейді: «Сүләйк әл-Ғатафани жұма күні (мешітке) 

келді, ол кезде Алла елшісі мінбәрда отырған еді. Намаз оқымай отырған 

Сүләйктан Пайғамбарымыз: «Намаз оқыдың ба?»,– деп сұрайды. Әлгі кісі 

оқымағанын айтады. Сонда Алла елшісі: «Тұр да екі рәкәғат намаз оқы!», – 

деп бұйырады.  
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4) Сондай-ақ, Әбу Дәуідтің хадис жинағында мынадай риуаят 

келтірілген: «Алла елшісі құтпа оқып тұрғанда, бір кісі кіріп келіп қатар 

отырғандардың арасын бөліп-жарып аттап өтпекші болады. Алла елшісі ол 

кісіге: «Отыр! Шындығында сен кешіктің!», – дейді.  Мына хадисте ардақты 

Пайғамбарымыз құтпа оқу барысында кешігіп келген кісіге сәлем намазын 

оқуын бұйырмастан, отыруды әмір етіп отыр. Яғни, хадистің қолдану аясы – 

жалпы емес жалқыға тән. Ендеше, имам құтпа оқып жатқан шақта мешітке 

келген кісі ешбір намаз оқымастан отырып құтпаны тыңдауы тиіс. 

5) Абдулла ибн Аббас, Әзірет Омар және оның ұлы Абдулла, Әзірет 

Осман сынды сахабалар мен Ъата ибн Рабах және Саъид ибн Мүсәйяб сынды 

табиғин ғалымдар, имам құтпаға шыққанда намаз оқуды таһриман (харамға 

жақын) мәкрүһ санаған. 

Қорыта айтқанда, оқылып жатқан құтпаны тыңдамау немесе оны елемей, 

сәлем намазын оқу секілді әрекеттер имамға бағынбаушылық болып 

табылады. Сонымен қатар мешіттің қоғамдық орын екенін ескерсек, сүннет 

намаздарды орындамай, жамағаттың шырқын бұзып шығып кету қоғамдық 

тәртіпті бұзу болып табылады. Қазір елімізде  мешіттегі қоғамдық тәртіпті 

бұзған адамға әкімшілік құқық бұзушылық ретінде айыппұл салынады.     

 

 

6. Қазақ халқы Ислам дінін қашан қабылдаған? «Қазақтар Ислам 

дінін жақсы ұстанбаған» деген пікір қаншалықты тарихи шындыққа 

жанасады? 

 

Қазіргі Қазастан қоғамында қазақ халқының мұсылмандығына сынмен 

қарайтын үстірт көзқарастары жекелеген топтар қалыптасып отыр. Олардың 

пікірінше, қазақ халқы ислам дінін толық қабылдай қоймаған, қабылдаса да 

адасқан сенімде болған деп есептеледі. Оған дәлел ретінде Қазақ халқының 

әдет-ғұрыпқа беріктігін, қабірлерге зиярат жасап, әруақтарды құрметтегенін, 

сопылықты ұстанып, пірлерге қол бергенін, көшпелі өмір сүріп, мешіт-

медіресе ұстамағанын т.б негізсіз уәждерін алға тартады.  

Мұндай сауалдарға негізді жауап беру үшін қазақ халқының  исламды 

қабылдау кезеңдеріне қатысты тарихи деректерге шолу жасаған жөн. 

Саяси күрделі кезең. Орталық Азияға фатх жорығы (ислам дінін тарату 

мақсатында жасалған жорықтар) Омеядттардың Қорасандағы әміршісі 

Құтайба ибн Мүслимнің 705 жылы Әмудария өзенінен өтіп, Түркеш 

қағанатының территориясына енуімен басталды. Ол 705-714 жылдар 

аралығында Бұхара, Самарқан, Шаш, Ферғана және Қашғарды күшпен 

жаулап алды. Осы аймақта өмір сүретін соғдылар мен түркілер Омеядтардан 

саяси тұрғыдан жеңіліс тапқанымен рухани тұрғыдан исламға бірден 

мойынсұна қоймады. Түркеш қағандары 720-740 жылдары Омеядтарға қарсы 

ұдайы қарсы көтеріліс жасады. Түркештердің бір бөлігі тәңірі сенімінде 

болса, келесі бір бөлігі (билеушілері) будда сенімінде еді. Осы ескі сенімдер 

мен ислам дінінің арасындағы күрес ондаған жылдарға созылды. 
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VIII ғасырдың орта тұсында Орталық Азия күрделі геосаяси ахуалды 

басынан кешірді. Күншығыстан Тан империясы Орталық Азияға үлкен қауіп 

тудырса, күнгей тұстан Омеядтар ұдайы фатх жорықтарын жасады. Сол 

кезеңде түркілердің қос өкпеден қысқан алпауыттарға қарсы тұратын 

қауқары болған жоқ. Орталық Азия үшін Омеядтар немесе Тан империясы 

тайталасқа түсті. Ал, түркілер осы екі саяси күштің біріне таңдау жасауы 

керек болды. Орталық Азиядағы сол кезеңдегі белсенді саналған қарлұқтар 

Тан империясына қарсы тойтарыс беру үшін Омеядтардың көмегіне сүйенді. 

751 жылы Талас өзенінің Атлах жазығында болған Омеядтар мен 

Қарлұқтардың біріккен әскери күші Тан империясының әскерін тас-талқан 

етіп жеңді. Осының нәтижесінде Орталық Азияда ислам діні саяси тұрғыдан 

басым күшке ие болды.  

Талас шайқасынан кейін де Орталық Азия халықтары исламға бірыңғай 

бет бұра қойған жоқ. Оған Омеядтардың билігі тұсында қылаң берген араб 

ұлтшылдығының әсері себеп болды. Тарихшы Наршахидің «Бұқара тарихы» 

атты еңбегінде Омаядтар династиясының жергілікті басқарушылардың 

халықты ескі түркі жазуынан күштеп бас тартқызғаны, ономастикалық 

атауларды күштеп өзгерткені туралы жазылған. Ал, араб үстемдігіне қарсы 

Орта Азиядағы халық көтерілісті 776-783 жылдары Мервтегі қолөнерші 

Муканна Хашим ибн Хаким басқарды. VIII ғасырдың аяғында Орталық 

Азияда Мубайдиттер (ақкиімділер) қозғалысы да Аббаси билігіне қарсы 

күресті. Көтеріліс басшысы Ысхақ ат-Түрік (бүгінде Созақта жерленген 

Ысқақ баб) шииттердің Кайсания ағымын жақтаған тұлға болатын. Яғни, бұл 

көтерілістің тұрпатында араб басқыншылығына қарсылық байқалғанымен, 

негізінен көтеріліс шииттердің саяси қозғалысына жататын еді. Осы саяси 

кезеңде Омеядтардың билігіне қызмет еткен билеуші әулеттер ислам дінін 

қабылдай бастады. Сонымен бірге, араб елдеріне барып келіп жүрген 

саудагерлердің бір шоғыры да хақ дінге мойынсұнды.  

Исламның бейбіт уағыздалу кезеңі. Ислам діні фатх жорықтары 

кезінде саяси тұрғыдан жеңіске жеткенімен, Хақ шұғыласы халықтың 

жүрегінен орын алуы үшін ислам өз табиғатына сай бейбіт насихатталуы 

керек-тін. «Адамды күшпен бағындыру оңай, бірақ оның жүрегі алынбас 

қамал» деген сопылардың тәмсілі тікелей осы біздің тарихымызға қарата 

айтылған. Ортағасырлық қолжазба «Насабнамада» Мубайдиттердің көсемі 

Ысқақ бабтың (VIII ғасырдың аяғы) соғысты қойып, исламды бейбіт түрде 

насихаттауға көшкені айтылады. ІХ ғасырдан бастап ислам күшпен емес, 

бейбіт түрде насихатталып, түркілер біртіндеп исламды қабылдай бастады. 

Мысалы, 961 жылы Қарахан қағаны Мұса Ислам дінін мемлекеттік дін етіп 

жариялады. Бір дінді мемлекеттік дін етіп жариялау үшін сол дінге халықтың 

басым көпшілігі илануы тиіс. Яғни, Мұса қағанның бұл шешімінен сол 

кездегі Қарахан мемлекетіне бағынышты елдің Исламды қабылдағанын 

аңғарамыз. Тарихшы З.Китапшы, В.Кляшторный, Т.Сұлтановтың келтірген 

деректеріне сүйенсек, бір күнде он мың үй қыпшақ-түркі исламды 

қабылдаған кездер де болған көрінеді.  
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Исламның бейбіт түрде насихатталуының нәтижесінде халық хақ дінді 

кең арнада қабылдап қана қойған жоқ, түркілердің ішінен көптеген дін 

ғұламалары да шыға бастады. ІХ ғасырда Муғтазалия ілімінің Аббасидтер 

идеологиясына айналуына байланысты Орталық Азияда исламның 

рационалистік ағымдары өмір сүрді. Осының нәтижесінде Фараби, Ибн Сина, 

Бируни, Матуриди секілді шариғатпен қатар пәлсапа мен кәлам ілімін 

меңгерген ғалымдар шықты. Сондай-ақ, нақлді (Құран мен Сүннет) жоғары 

қойған Бұхари, Муслим секілді хадистанушылар тарих сахнасына шықты. 

Факиһтер мен сопылардың арасындағы қақтығыс кезінде Марғинани, 

Дабуси, Сарахси, Бәздауи секілді фиқһ ғалымдары бой көрсетті. Қарахан 

дәуірін терең зерттеген З.Кабакшы осы кезеңде Мәуреннахрдан үш жүзден 

астам фикһ ғұламаларының шыққанын айтады. Ал сопылық ілімнің 

таралуына келетін болсақ, Жүсіп Хамадани, Абдулхалық Ғыждуани, Ахмет 

Ясауи, Сүлеймен Бақырғани, Нәжмиддин Кубра секілді сопылар өз 

тариқаттарын құрды.  

Бұл екінші кезеңде де Орталық Азия біркелкі исламды толық қабылдай 

қойған жоқ. Орталық Азияның Хорасан, Иранмен шекаралас 

аймақтарындағы халықтар көбінесе шиіттік сенімде болды. Сондай-ақ 

көшпелі тұрмыс кешетін қыпшақтар ескі Тәңір сенімінде еді. ХІІ ғасырдағы 

Елуй Дашы бастаған Қидандардың Орталық Азияға басып кіруі, сонымен 

бірге ХІІІ ғасырдағы Шыңғысханның шапқыншылығы кезінде исламның 

қанат жаюы біршама уақытқа тоқырауға ұшырады. Әбілғазының «Шажара-ат 

Түрік» атты шығармасында Шыңғысханның исламға қарсы болмағандығы 

айтылады. Десек те оның ұрпақтарының бірі исламға қарсы болса, бірі 

исламның жоқтаушысына айналды. Мысалы, Шағатайдың баласы Күйік 

Орталық Азиядағы ислам өкілдерін қыспаққа алса, Батудың баласы Сартақ 

христиан дінін қабылдап, осы діннің сойылын соқты. Ал Жошының баласы 

Берке Кубравия тариқатының мүриді болып, исламның туын көтерді. Алтын 

Орданың ханы Өзбек хан ХІV ғасырдың басында Ясауи тариқатының 

өкілдерінің ықпалымен ислам дінін мемлекттік дін етіп жариялады.  

Ислам дінінің қазақ халқының жан-дүниесінен орын алуы. Ислам 

дінінің Қазақ халқының жүрегінен орын алуына Ясауи тариқаты мен 

Нақшибандия тариқатының (бұдан өзге кувравия, каландария, хуруфия 

секілді т.б сопылық қауымдастықтар болды) өкілдері екпінді ықпал етті. 

Қазақ халқы негізінен көшпелі ғұмыр кешкендіктен мешіт-медресе ұстай 

алмады. Бірақ, қазақ халқы исламмен ел кезіп адақтаған сопылардың уағызы 

арқылы танысты. Сопылар исламды халықтың таным-түйсігіне қарай 

жырмен, өнермен насихаттады. Ясауи ілімі «Диуани хикметте» жыр 

жолдарымен насихатталды. Оның шәкірті Сүлеймен Бақырғани бабамыздың 

«Ақырзаман кітабы» да өлең жолдарымен дәріптелді.  

Ясауи ілімі жыраулар дәуіріне ұласып, олардың үнін естумен қазақ 

халқы исламға шын мәнінде мойынсұна бастады. Осы тұрғыда Сайф Сарай, 

Сыпыра жырау, Асан қайғы, Доспанбет, Қазтуған, Шалкиіз секілді 

жыраулардың сіңірген еңбегі ерен еді. Ал, Нақышбандия өкілдері қазақ 



22 
 

халқының тұрмыс-салтта исламды қалай ұстану керектігіне баулыды. Олар 

қазақ халқының сүндетке отырғызу, неке қию, балаға ат қою т.б. сол секілді 

жөн-жоралғылардың исламмен сабақтасуына әсер етті.  

Жалпы, қазақ хандарының ішінде Қасым ханнан (1509-1521 жылдары 

билік құрған) бастап көптеген хандар мен жыраулар осы нақшбандия 

пірлеріне мүрид болды. Қазақ халқының исламды қабылдауына қатты әсер 

еткен қожалар институты болса, сол қожалар ясауия мен нақшбандия 

тариқатының өкілдері еді. Ясауия мен нақшбандия ілімінің кең таралауына 

орай қазақ халқының әрбір руының өз қожасы, яғни пірі болды. Бұл үшінші 

кезеңде дін таратушылар бұрынғыдай жалпы халықты емес, әрбір ру мен 

әулетті жеке нысанаға алғандықтан, ислам шын мәнінде халықтың ішкі жан-

дүниесінда салтанат құрды.  

Мысалы, XVI ғасырда Дешті-Қыпшақ жерінде болған ағылшын 

саяхатшысы Дженниксон өз жазбаларында қазақтардың «Мұхаммед дінін» 

ұстайтынын айтады. XVIII ғасырда Әбілқайыр ханның ордасына келіп, қазақ 

даласында алты ай жатып, халықтың тұрмыс-тіршілігімен танысқан ағылшын 

зерттеушісі Кэстль өз жазбаларында қазақтарды нағыз мұсылман ретінде 

суреттейді. Дінді берік ұстанатындықтарын, бес уақыт намаз 

оқитындықтарын, өздерінің Мұхаммедтің үмбеті екендіктеріне шүбә 

келтірмейтіндіктерін сипаттайды. Тевкелев, Лепшин, Гродеков, Григорьев, 

Анчиков секілді орыс саяхатшы-ғалымдарының көпшілігі қазақтардың дінді 

берік ұстанғанын жазып қалдырған. Құрбанғали Халид өзінің «Тауарих 

хамсасында» қазақтың діндарлығын кеңінен суреттеп, «олардың арасынан 

әулиелер де шыққан» деп жазған. 

  

7. Мұсылман бола тұра намаз оқымаудың шариғаттағы үкімі 

қандай? Оларды "кәпір" деу дұрыс па? 

 

Қазіргі кезде ислам шариғатын бұрмалап түсіндіру салдарынан 

қоғамның тұтастығына, халықтың ауызбірлігіне кері әсерін тигізіп отырған 

мәселелер орын алуда. Солардың бірі  намаз оқымайтын адамды 

күпірлікпен айыптау.  

Ең алдымен ислам діні бойынша «кәпір» дегеннің кім екенін анықтап 

алған жөн. Қазақ тілінде қолданылып жүрген «кәпір» сөзі араб тілінен енген. 

Діндегі мағынасы бойынша иман негіздерін, яғни Алла тағаланың бар екенін, 

Оның періштелерін, түсірген кітаптарын, жіберген пайғамбарларын, жазған 

тағдырын терістеген, ақырет күнінің болатынына сенбеген кісіні «кәпір» 

дейді. Сондай-ақ ислам дініндегі парыз амалдарды да терістеген адам діннен 

шыққан, яғни күпірлікке түскен болып есептеледі.  

Мысалы, намаз – шариғат бойынша парыз амал. Оның парыз екені 

Құран аяттарында, Мұхаммед пайғамбардың сүннеттерінде айтылған және 

мұсылман ғұламалары бірауыздан мойындаған. Яғни оның парыз екеніне 

ешкімнің таласы жоқ. Құранда намаздың парыз екендігі: «Намазды 

орындаңдар, зекет беріңдер» – деп бұйрық райында айтылған. Құрандағы 
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намазды міндеттейтін аяттар мыналар: «Намаздарға, сондай-ақ орта намазға 

сақтық істеңдер. Аллаға бой ұсынған түрде тұрыңдар» (Бақара, 39); 

«Қашан тынышталсаңдар, онда намазды толық орындаңдар. Өйткені, 

намаз мүміндерге белгілі уақытта парыз қылынды» (Ниса, 103); «Олар; 

ғибадатты, нағыз Аллаға шынайы ынтамен бір беткей түрде орындаулары, 

намаз оқулары, зекет берулері үшін әмір етілген» (Бәйинә, 5); «Енді намазды 

толық орындаңдар, зекет беріңдер...»(Мүжәдәлә, 13). 

Ибн Омардан риуаят етілген бір хадисте Мұхаммед пайғамбар былай 

дейді: «Ислам бес нәрседен тұрады: Аллаһтан басқа құдай жоқ екеніне 

және Мұхаммед Аллаһтың елшісі екеніне куәлік ету, намаз оқу, зекет беру, 

шамасы келсе қажылыққа бару және Рамазан оразасын ұстау». Сондай-ақ 

Мұхаммед пайғамбар Убадат ибн Самит риуаят еткен хадисте былай дейді: 

«Алла тағала құлдарына бес уақыт намазды парыз етті. Кімде-кім 

намаздың қадір-қасиетін кемсітпестен, ешбірін қаза етпей, толық 

орындайтын болса, Алланың оны жұмаққа кіргізуге уәдесі бар. Ал оны 

орындамаған адамға Алланың ондай уәдесі жоқ. Қаласа оны азаптайды, 

қаласа жұмағына кіргізеді». 

Келтірілген осы аяттар мен хадистердің негізінде бес уақыт намаз оқу 

ислам діні бойынша парыз болып бекіген. Міне, осындай амалды біреу 

теріске шығарса немесе «намаз деген дұрыс емес» деген секілді сөздермен 

мойындамаса, онда күпірлік келтірген болып саналады.  

Ислам дінінің қағидаттары бойынша шаһадат кәлимасын («Лә иләһә 

иллә Аллаһ, Мұхаммадан расул Аллаһ») айтып, иман келтірген мұсылман 

адамды кәпір деп айыптауға болмайды. Бұл туралы Мұхаммед пайғамбар: 

«Кімде-кім бауырына: «Ей, кәпір!» десе, егер ол адам шынымен кәпір 

болмаса, онда айтқан адамның өзі кәпір болады» деп қатаң ескерткен.  

Ханафи мәзхабы бойынша иман келтірген адам өз жалқаулығы 

себебінен намазды орындамаса, ол күпір келтірген болып саналмайды, 

дегенмен күнәһар болып саналады. Себебі, ол іс-әрекет істемесе де, 

жүрегімен Аллаға иман келтіріп тұр. Бұл жерде іс-әрекет (амал) пен Аллаға 

жүрекпен сенудің (иман) байланысы жайында мәселе бар. 

Әбу Ханифаның көзқарасы бойынша иман тілмен айтып, жүрекпен 

бекітуден тұрады. Бұл туралы «Әл-Фиқһул-акбарда» және басқа да 

еңбектерде нақты айтылған. («Фиқһул-акбар», Хайдарабад, 10-б.). Яғни, адам 

«Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі» – деп тілмен айтып, 

жүрекпен бекітіп, ислам шарттарына иман келтіргеннен кейін 

мұсылман болып есептеледі. Содан кейін барып оның іс-әрекетіне қарап 

залым-күнәһар, тақуа сынды дәрежелерге бөлінеді. Ал намаз оқымаған 

адамды «кәпір» деп санау  амалды (ғибадатты орындау) иманнан деп 

санаудан, яғни, «иман мен амал бір» деп есептеуден туған түсінік. Бұл 

Қазақстан мұсылмандары үшін дәстүрлі болып табылатын ханафи мәзхабы 

ұстанымдарына сәйкес келмейді. Мұндай ұстанымды әдетте дәстүрлі емес 

ислам ағымы болып табылатын салафилер насихаттайды.  
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Әбу Ханифа амалды иманның бөлшегі ретінде емес, оны иманнан 

бөлек қарастырған. Әбу Ханифа мазхабы бойынша амал иманнан кейін 

келеді. Адам намаз оқып, ораза ұстағандығынан Аллаға және пайғамбарға 

иман келтірмейді, керісінше Аллаға және пайғамбарға сенгендіктен 

құлшылық жасайды. Құранда («Мәида», сүресі, 9-аят; «Мүминун» сүресі, 40-

аят) алдымен иман ету, содан кейінгі кезекте іс-әрекет ету мәселесінің 

айтылуы да амалдың иманнан бөлек дүние екендігін көрсетеді. Хайыз бен 

нифас кездерінде әйелдердің кейбір парыз амалдардан босатылуы да осы 

мәселеге айғақ. Өйткені, мұндай күйдегі әйелдер құлшылық жасамағанына 

қарамастан, мұсылман болып қала береді.  

Сонымен қатар Әбу Ханифаның «әл-Алим уәл-мутааллим» атты 

кітабында: «Иман амалдан бөлек болғандықтан артып-кемімейді» делінген. 

Күнә істеу иман келтірген адамды иманнан ажыратпайды. Өйткені, Құранда 

зина жасап, кісі өлтіргенді «күнәһар» дегенмен «имансыз» деуге 

болмайтыны, бір түйір жақсылық жасаушыға да сауабы берілетіндігі 

білдірілген. Хазіреті Әли де өзіне қарсы соғысқан Шамдықтардың мүмін 

екендігін айтқан. Егер күнә жасау адамды діннен шығаратын болса, ширктен 

кейінгі күнәнің ең үлкені – кісі өлтірушіні Хазіреті Әли кәпір деп атаған 

болар еді. Бұл сахабалардың да осы мәселеге кең пайымды көзқарас 

ұстанғанын әйгілейді (Әбулхайр, «Ақидатул-Ислам уәл-имам әл-Матуриди», 

190-б.). Олай болса, күнәһар адам да мүмін ретінде қабылдануы тиіс, ал 

күнәсіне ақыретте жауап беру мәселесі – Алла Тағаланың еркіндегі іс. 

Қаласа, жазалайды, қаласа, кешіреді (Әбу Ханифа, «әл-Алим уәл-

мутааллим», 18-б. Матуриди, «Китабут-таухид», 615-616-б.).  

Өкінішке орай қазіргі таңда кейбір жастар білімсіздіктің кесірінен  

тілінде кәлимасы, жүрегінде иманы бар өз туыс-туғанын «намаз оқымаған 

адам – кәпір» – деп, ауыр сөздермен айыптап жатады. Мұндайда жастар 

өздерінің шетін көзқарасты ұстанып отырғанын аңғара бермейді. Дін 

тұрғысынан алғанда бұл айыптаулар мен әрекеттер дінде шектен 

шығушылық (аси – «асылық») болып табылады. 

 

           

8. Ислам сенімі бойынша құдайға антропоморфистік сипат таңуға 

бола ма? 

 

Антропоморфизм  адамға тән сипаттарды Жаратушыға телу. Ислам 

тұрғысынан алғанда антропоморфизм «Жаратушының Құран мен хадистегі 

«қол, бет, көз, келу, түсу, Аршыға отыру, ашулану, қуану» және т.б. есімдері 

мен сипаттарына байланысты түсіндірме бермей, тікелей түсіну, қабылдау 

және түсіндіру әдісі» дегенді білдіреді.  

Құранда келтірілетін «Алла аршыға истиуа етті» деген аятты  «Алла 

аршыға орнықты», «Алла таққа отырды» деп аудару, сонымен қатар кейбір 

аяттарда «Алланың қолы, көзі, саусағы, балтыры» деп тікелей аударма жасау 

Қазақстан мұсылмандары үшін дәстүрлі болып табылатын ханафи мәзхабы 
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ұстанымдарына сәйкес келмейді. Аталған антропоморфистік көзқарасты 

ұстанушылар ақида (сенім негіздері) мәселесінде Матуриди ақидасы мен 

ханафи мәзхабын ұстанатын мұсылман үмбетінен ерекшеленеді және 

осындай көзқарас айырмашылықтарын мұсылман азаматтар арасында 

тікшілдік көзқарас тудыру мақсатына бұрмалап пайдаланады.  

Ханафи мәзхабының негізін салушы Әбу Ханифа имам Ағзам «Әл-

Уасия» кітабында «арш, истауа» мәселелеріне қатысты былай деген: 

«Біздің сеніміміз бойынша: Алла тағала «Аршқа истиуә етті». (Алайда) 

Ол Аршқа мұқтаж емес және онда орналаспады. Алла тағала Арштың да, 

одан басқасының да қорғаушысы, (бірақ оларға) мұқтаж емес. Егер мұқтаж 

десек, өзге жаратылыстар секілді әлемді жаратуға және оны жүргізіп отыруға 

күші жетпес еді. Егер отыруға және тұрақтауға мұқтаж дейтін болсақ, онда 

Ол Аршты жаратпай тұрып қайда болды?! Ондай (түсінік) Алланың 

ұлықтығына сай емес».  

Әбу Ханифаның заманында кейбір теріс ағымдағылар «ар-рахману аләл 

арши-стәуә» аятын тура мағынасында қабылдап, оған: «Рахман Алла Аршқа 

орналасты»,  деген мағына беріп, «адамдар секілді құдайдың да мекені бар» 

деп сендіруге тырысқан. Мұндай түсінік Ислам дініндегі «Алла тағала ешбір 

жаратылысқа ұқсамайды. Алланың әуелі жоқ, соңы жоқ. Ол ештеңеге мұқтаж 

емес» деген сенім негіздеріне қайшы келеді.   

Осыны ескерген Имам Ағзам Әбу Ханифа аталмыш теріс түсініктің 

бұрыстығын дәлелдеу барысында былай дейді: «Сендердің дәлел ретінде 

беріп отырған аяттағы «ъаләл аршис-стәуә» сөзіне сенеміз, иман етеміз. 

Өйткені, ол аят – Алланың сөзі. Бірақ, біз сендер сияқты аяттағы «истиуә» 

сөзін тікелей мағынасында алып «Алла Аршта!» демейміз. Себебі Алла 

тағала бір жерге орнығуға яки Аршты мекен етуге мұқтаж емес. Сондай-ақ, 

аталмыш аят ауыспалы мағыналы аяттар (мүтәшәбиһ) қатарынан 

саналатындықтан, оның не мағынада айтылғанын тәптіштеп зерттеместен 

«оған иман келтірдік, оның барлығы Алладан жеткен» дейміз де қоямыз».  

Құранның кейбір аяттары мен хадистердегі Алла Тағалаға қатысты 

айтылған тура мағынасы белгілі бір ағзаны немесе жаратылғандарға тән іс-

әрекеттер мен ерекшеліктерді білдіретін сөздер «мүтәшабиһ аят, хадистер» 

(мағынасы анық емес аят, хадистер) немесе «Айатус-сифат», «Ахадисус-

сифат» (Алла Тағаланың сипаттарына қатысты аят, хадистер) «Ас-сифатул-

хабария» (хабари сипаттар – тек аят хадистерде айтылған ақылмен біліне 

бермейтін Алланың сипаттары) деп аталады.  

Белгілі Құран тәпсіршісі Ибн Жарир Ат-Табари өзінің «Жамиул-

Баян» кітабында араб тіліндегі «истиуа» сөзінің мағынасын «иелік ету, 

меңгеру» түрінде берген.  

Алла Тағалаға қатысты сөздердің ауыспалы мағынасы мен астарлы 

мәніне үңіліп, тәуил және тәпсір жасаудың ислам ғұламалары белгілеген 

төмендегідей ережелері мен шарттары бар:  

1. Алланың кемелдігі мен ұлықтығына лайық болуы; 
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2. «Алла Тағалаға еш нәрсе ұқсамайды» деген секілді мағынасы айқын 

мухкам аяттарға және діндегі жалпы қағидаларға қайшы келмеуі; 

3. Араб тілінің ережелері мен тәсілдері шеңберінде жүзеге асуы; 

4. Нұрлы ақылға, дұрыс қисынға қайшы келмеуі.  

Ислам сенімі бойынша Алла еш бір нәрсеге мұқтаж емес, дене 

ұғымынан да пәк. Ол еш нәрсеге ұқсамайды. Алла көреді, бірақ көру үшін 

белгілі бір ағза мен құралға мұқтаж емес. Алла жаратады, істейді, бірақ 

жарату үшін қолға да, ешбір құралға да мұқтаж емес. 

Алла Тағаланы ақылмен толық түсіну мүмкін емес. Өйткені Алла Тағала 

шексіз, ал адамның ақылымен қоса басқа да қабілеттері де шектеулі. Адам 

барлық нәрсені өзінің өмірден көрген, білген нәселерімен салыстырып барып 

ұғына алады. Ал Алла Тағала ешбір жаратылысқа ұқсамағандықтан Оны 

қандай да бір нәрсемен салыстыру арқылы түсіну мүмкін емес. Сондықтан 

ислам ғұламалары «Ақылға салып қалай пайымдасаң да Алла бәрібір одан 

өзгеше» деп ескерткен. Осы себепті әһлі сүннет ғұламалары Аллаға 

«Мұхалафатул лил-хауадис» деген ерекше сипат таңған. Бұл «Алла Тағала 

кейіннен жаратылғандардан өзгеше, олардың ешқайсысына ұқсамайды 

дегенді білдіреді. Бұл негіз Құранның: «Оған (Аллаға) еш нәрсе ұқсамайды», 

«Алла Тағаланың еш теңдесі жоқ» деген секілді аяттарынан алынған.  

Сонымен қатар ислам түсінігіне сәйкес Алла Тағаланың бар болуының 

белгілі бір бастауы жоқ – әзәли, соңы жоқ – мәңгі. Алла Тағала жаратады, 

бірақ жарату үшін қолды да, басқа құралды да қажет етпейді. Бұл құдіреттілік 

Құранда былай деп түсіндірілген: «Бір нәрсені қаласа, Оның бұйрығы «Бол!» 

деу ғана. Сонда әлгі нәрсе дереу бола кетеді». Алла Тағала көреді әрі естиді. 

Алайда Оның көруі мен естуі белгілі бір ағзаға не құралға тәуелді емес. 

Аллаға мекен мен заманның да ықпалы жүрмейді, себебі, бұлар кейіннен 

жаратылған. Ал Алла Тағала мекен де, уақыт та жоқ кезде бар еді.  

Мекен мен уақыт Алланың билігіндегі нәрселер. Құранның: «Көктер мен 

жердегі жаратылыс кімнің иелігінде? – деп сұра да, оларға оның бәрі Алланікі 

– де» деген аяты мекеннің де, оның ішіндегілердің де Алланың иелігінде 

екендігін білдіреді. Хазірет Әли: «Алла Тағала Аршты өзіне мекен үшін емес, 

керісінше құдіретін паш ету үшін жаратты», «Алла Тағала мекен жоқ кезде де 

бар еді. Ол бұрын қалай болса, қазір де дәл солай» деп, Аллаға мекен тән 

еместігін білдірген. Хужжатул-Ислам Әбу Жәғфар әт-Тахауи өзінің «Тахауия 

ақидасында» былай дейді: «Алла Тағала шектеуліліктен, тіректер мен 

ағзалардан, құралдардан пәк. Оны кейіннен жаратылғандар тәрізді алты жақ 

(оң, сол, алдыңғы, артқы, жоғарғы, төменгі жақтар) қамтымайды».  

Жаратушының есімдері мен сипаттарына байланысты анықтама бермей, 

тікелей түсіну, қабылдау және түсіндіру әдісі және жалпы антропоморфизм 

ұстанымы исламның сүнниттік бағытын ұстанатын Қазақстан 

мұсылмандарының діни сенімдік көзқарастарына қайшы келеді. 

Антропоморфистік көзқарастар Құранға ой жүгіртіп, жору жасауды дұрыс 

емес деп санайтын, оның мәтінін тек тура мағынада түсінуді талап ететін 

буквализммен ерекшеленетін радикалды ағымдарды ұстанушыларға тән.  
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Құранда айтылғандармен ғана шектелу, одан өзгенің бәрін жаман 

бидғатқа жору, Құран аяттарын тура мағынада ғана ұғыну, оларды ақылмен 

жоруға қарсы шығу арқылы ақылдың пәтуа берудегі маңызын жоққа шығару 

секілді қасаң көзқарастардың да ислам үмбетінің арасына жік салып, сенім 

негіздеріне қатысты алауыздық тудырудағы басты себептердің бірі болғаны 

белгілі. Қасаң көзқарас исламдағы ақыл-ой еркіндігіне негізделген 

эволюциялық-өркениетті дамуды тежейтін және өз ұстанымдарын 

агрессиялы түрде тарату арқылы төңкерісшіл тенденцияларды ұстанатын 

біржақтылығымен қауіпті болып табылады.   

 

 

9. Балақ қысқарту мен сақал қоюдың шариғаттағы үкімі қандай? 

 

Сахих Әл-Бұхариде және басқа да хадис кітаптарында «Изардың 

(шалбар секілді киімдер) тобықтан түскені – тозақта» деп ескерткен 

Мұхаммед пайғамбардың хадистері риуаят етілген. Осы хадиске сүйенген 

кейбір мұсылмандар шалбар балағының тобықтан асуын күнә деп санаған 

шектеулі көзқарас аясында қалып қойған.  

Хадистану әдістемесі бойынша кез келген хадисті оқығанда тура 

мағынасынан гөрі оның қандай мақсатпен айтылғанына көбірек назар 

аудару қажет. Абдуллаһ ибн Омардан риуаят етілген бір хадисте Мұхаммед 

пайғамбар: «Алла Тағала тәкәппарланып киімін жерге сүйреткен кісіге 

қиямет күні қарамайды (рақамдылық көрсетпейді)» деген. Мұны естіген 

Әбу Бәкір: «Менің изарымның бір жағы егер қадағалап көңіл бөлмесем 

төмен түсіп тұрады», - деп сауал тастады. Сонда Мұхаммед пайғамбар: 

«Әй, Әбу Бәкір! Сен оны тәкәппарланып істейтіндерден емессің ғой», - деп 

жауап береді.  

Бұл хадистен шалбардың ұзындығын тобықтан асыруға қатысты 

тыйымның жаппай орындалатын тыйым емес, тәкәппарлыққа қатысты 

тыйым екені аңғарылады. Себебі пайғамбар заманында арабтар арасында 

өздерін басқа адамдардан жоғары санайтын кейбір адамдар шалбардың 

балағын тобықтан төмен түсіріп киюді әдетке айналдырған болатын. 

Сондықтан Мұхаммед пайғамбар тобықтан асырып киім киюге тыйым 

салған. Бұл жерде негізгі мәселе киімнің өлшемінде емес, адамның 

тәкаппарлық ниетінде жатыр.  

Кейбір мұсылмандар арасында сақал қою мәселесінде де шетін 

көзқарастар орын алуда. Сақал өсіру – Мұхаммед пайғамбардың сүннеті, 

әрбір мұсылманның орындауы арқылы сауап жазылуын үміт еткен мұстахаб 

(жақсы амал) амалдарының бірі болып табылады. Бұл үрдіс Адам атадан 

бастап бүкіл пайғамбарлар арқылы жалғасын тапқан. «Пайғамбар сүннеті» 

деп сақал қойған адам ең алдымен өзін-өзі тәрбиелеуге, әдеп пен иманға 

шақыруды үйренуге тиіс. Жүрген жерінде «сақалым бар ғой, өзімді дұрыс 

ұстайын, әр сөзіме мән берейін» деп, өзін тәрбиелеумен болады. Қазақтың 

хандары мен би-шешендерін сақалсыз елестету мүмкін емес.  
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Қазақ халқында сақалға қатысты «ақсақал», «қара сақал», «қаба сақал», 

«шоқша сақал» және «қырма сақал» деген сөздер бар. «Ата сақалы аузына 

түскенше», «сөздің көркі – мақал, жүздің көркі – сақал» деген мақалдардың 

астарында да үлкен мән жатыр. Яғни, пайғамбар жасына жеткен қарттардың 

салиқалылық белгісімен сақал өсіруі қалыпты құбылыс.  

Алайда, бүгінде кейбір жас жігіттердің қауғадай сақал қою әрекеттері 

қоғам назарын өзіне аудартып, әртүрлі көзқарас-пікірлер туындатуда. 

Еліміздегі ислам атын жамылған дәстүрлі емес ағымдардың ең маңызды 

ұстанымдарының бірі де жоғарыда аталған балақ пен осы сақал мәселесіне 

байланысты болып келеді. Бұл олар үшін басқалардан, яғни сақал қоймаған 

және балақ қысқартпаған мұсылмандардан ажыратып танудың тағы тосын 

бір жолы ретінде қаралады. Осындай топ мүшелері сақал өсірмейтін 

мұсылмандарды  ауыр күнәлармен айыптауда. Олардың, яғни радикалданған 

көзқарасты ұстанушы ағым мүшелерінің пайымдауынша, сақалын алған адам 

– шариғаттың талабына мойұсынбаған күнәһар, кәпірлерге ұқсауға тырысқан 

жағымпаздар және Алланың жаратқанына риза болмаған надандар. Сақалын 

алған адамдарды олар пайғамбарлардың сүннетінен бас тартқандар және 

үмбет ғалымдарының пікірінен оқшауланған адамдар ретінде пайымдайды. 

Бұл ұстанымдарын пайғамбар және оның сахабаларының сақал қоюымен 

дәлелдеуге тырысады. 

Сақал пайғамбар мен сахабалар (Мұхаммед пайғамбарды көрген, аз 

уақыт болса да оның сұхбатын тыңдап, иман келтірген адамдар), 

табиғиндердің (Мұхаммед пайғамбар дүниеден өткеннен кейінгі уақытта 

туылған, әрі сахабаларды көрген адамдар) кезінде де жазалауды немесе 

жазғыруды қажет ететін негізгі мәселелер қатарына кірмеген. Ислам фиқһы 

(шариғи заң) ғұламалары сақал мәселесін тек қысқа баян етумен шектелген. 

Махмуд Шәлтут және Мұхаммад Әбу Заһра сынды дін ғұламалары: 

«Сақал қою – діни бұйрық емес. Ол пайғамбарымыздың өмір сүрген 

уақытындағы әдет-ғұрыптан туындаған дүние. Яғни сақал қою – 

пайғамбарымыздың жүру үлгісі, киім кию үлгісі, тамақ ішу үлгісі іспетті», - 

дейді. Сондай-ақ, Мысыр еліндегі «Пәтуа шығару басқармасы» («Даруль 

ифта») 2013 жылдың 7 қаңтарында жасалған баяндамада: «Сақал қою парыз 

емес, ұнамды іс», - деген пәтуа берген.  

Мұсылман сақал өсірсе, Мұхаммед пайғамбардың сүннетін орындаған 

болып саналады. Алайда ескеретін жағдай сүннетке сәйкес мұсылман 

тартымды, ұнамды көрінуі керек, сақалының тазалығына, ұқыптылығына 

ерекше көңіл бөлуі қажет. Имам Мәликтен жеткен хабар бойынша, ол сақал 

өсіріп, ұқыпсыз қараған адамға сақалын қысқартуды әмір еткен. 

Жоғарыдағы дәлелдерден айқындалатындай сақал өсіру сүннет амалдар 

қатарына жатады. Орындаған адам сауап алса, орындай алмаған күнәға 

батпайды. Ислам дінінде ең маңызды нәрсе – сенім (ақида), сосын 

құлшылық, қарым-қатынас, әдеп, одан кейін сыртқы көрініс келеді. Ал 

радикалды ұстанымдағылар сырт көрініске жататын сақалды діндегі алғашқы 

орындалуы қажет амалдар қатарына кіргізеді.  
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Балақ қысқарту, сақал қою құбылыстары оны асыра дәріптеушілердің 

діннің ішкі рухани мазмұнын тереңірек игеруден бұрын сыртқы атрибуттық 

көріністерге барынша назар аударғандығын, соның салдарынан исламның 

шынайы рухына керағар көзқарастарды ұстанатындығын айғақтайды.   

 

 

10. «Шаһид» ұғымының шынайы мәнісі мен мағынасы не? 
 

Елін қорғап, жан тапсырған жау-жүрек батырларды, ілім іздеу, Отан 

қорғау жолында қаза тапқан жандарды қазақ халқы «шейіт» немесе «шаһид» 

деп атаған. Яғни «шаһид» ұғымын дін атын жамылып, террористік 

актілерді жасап жүрген содырларға балау қате пікір. Мұндай жаңсақ 

түсініктер әлем қауымдастығын исламофобиялық күйге салуды көздейтін 

ақпарат құралдары арқылы таралған. «Шаһид» ұғымының шынайы мәнін 

ашып, түсінігін айқындау мақсатында әрі оның исламдағы рөлін анықтау 

үшін алдымен оның тілдік мағынасын түсіндіріп өткен жөн.  

«Шаһид» сөзі – араб тіліндегі «шаһада», яғни куәгерлік ету етістігінен 

шыққан ұғым. Исламда бұл ұғым ең алдымен сот үрдісіндегі куәгерге 

қатысты айтылады. Арабшада «исташһада» – хабарды, айғақты растау үшін 

куәгерлікті талап ету мағынаны береді. Ал бір нәрсеге қолжеткізу жолында 

«истишһад етті» деген түсінік «сол мақсатқа жету үшін өмірін жұмсады» 

дегенді білдіреді. Сондай-ақ «шаһид» атауы Жаратушыны ұлықтаумен дінін, 

Отанын, ар-намысын және отбасысын қорғау жолында қайтыс болған адамға 

қатысты қолданылады.  

Ислам – құқықтық әрі сенімдік жүйелері толыққанды қалыптасқан дін. 

Ол адамның жеке және қоғамдық өмірін реттей отырып, мұсылманның ой-

пікірі мен сөздеріне, іс-әрекеттері мен тұрмыс-тіршілігіне, діни сенімі мен 

адамгершілік қасиеттеріне тұтастай ықпал жасайды. Сондықтан діндегі кез-

келген қағидаттар мен түсініктер, концепциялар тұтастай ислам шеңберінде 

жан-жақты талқыланып қарастырылмай қолданысқа енгізілмейді. Бұл орайда 

исламдағы «жанпидалық» немесе «жан қию» (истишһад, шаһид болу) 

концепциясы исламның моральдік және шариғи қағидаттарына негізделмей 

ешқандай ұғымды білдірмейді. 

Дін жолында құрбан болу, яғни жанқиярлық қасиетті соғыс – «әскери 

жиһад» концепциясының аясында ғана өзіне тән мағынаға ие болуы мүмкін. 

Ал араб тіліндегі «жуһд» түбірінен шығып, «белгілі бір мақсатқа жету үшін 

күш-жігерін салу, күресу» деген мағынаны білдіретін жиһад ұғымы соғыс 

жағдайында – ақиқат үшін күресу, хақ дінге шақыру (яғни Алла дінін қорғау) 

немесе ислам дінінің туын жоғары көтеру және дінді, жанды, Отанды, мал-

мүлікті, т.б. қорғау үшін малымен жанымен күресу деген түсініктерді береді. 

Аталмыш ұғымдардың барлығы исламдағы «жақсылыққа үндеп, 

жамандықтан тыю» ұғымымен біте қайнасып жатыр. 

Исламда жанды пида ету шариғаттың белгілі бір бөлімінің ішінде 

талқыланумен ғана шектелмейді. Ислам атауының өзі бейбітшілік, ынтымақ, 
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Жаратушыға бойсұну деген мағыналарды береді. Сондықтан, дін жолында 

өзін пида ету концепциясын аңғару тек қана исламды толығымен дұрыс 

түсіну арқылы жүзеге асады. 

Әсілі шахид дегеніміз – нәпсісінен ар-иманын жоғары қойып, дін 

жолында жан алысып, жан берісіп күресіп, азап шегіп, құрбан болған адам. 

Ақиқат жолында қан төккен шахидтердің қиямет-қайым күні барлық 

күнәлары кешіріліп, жаны жәннаттан жай табады деген деректер исламның 

түп-негіздерінде (Құран мен Сүннет) бар. Ислам дінін қабылдағанына мың 

жылдан астам уақыт болған қазақ халқының да арғы-бергі тарихында 

жауларға қарсы қасиетті күрес (ғазауат) жасап, шейіт болған қаншама ата-

бабаларымыз өмірден өткен. Әйтсе де, ғұламалардың берген пәтуасына 

қарағанда, соғыс майданында ерлікпен қаза тапқан мұсылмандар ғана емес, 

бейбіт күнде ұдайы Жаратушыны еске алып, қалтқысыз құлшылық жасап, 

жан азығын садықтық сорабынан алған жандар да шахид болудың сауабын 

ала алады. 

Ал бүгінгі жалған діни ұйымдардың атынан өзін-өзі өлтіру — шаһидтік 

емес, керісінше ауыр күнә – қылмыс. Өйткені, біздің мемлекеттік 

құрылысымызға қарсы болып, «жиһад» деп өзін-өзі жарып жіберіп жатқан 

жанкештілер ешқандай да шаһид сауабына ие бола алмайды. Себебі, біздің 

қоғам дарус-сулх, яғни діни бірлестіктердің ұстанымы мемлекет мүддесіне 

қайшы келмесе, Қазақстанның конституциялық заңдары ол діни ұйымның 

қызмет етуіне шектеу қоймайтын мемлекет болып табылады. Сондай-ақ, 

мемлекеттік қызметке әрі адамның физикасы мен психологиясына кері әсер 

етпесе, діни рәсімдердің де орындалуына рұқсат етіледі.  

Сонымен бірге, дін бойынша, өзін-өзі жарып жіберу «интиһар» деп 

аталады. Яғни, өз-өзіне қол салу мен шаһид болудың бір-біріне еш 

қатысы жоқ. Керісінше, бір-біріне мүлде керағар ұғымдар. Дін негіздері 

бойынша өз-өзіне қол салу ауыр күнәлардың санатына жатады. Жаратушы 

Құран-Кәрімде: «Бір-біріңді өлтірмеңдер. Расында Алла сендерге ерекше 

мейірімді. Ал кім осы айтылғанды дұшпандық, зұлымдықпен істесе, оны 

жақында отқа саламыз» (Ниса, 30) деп бұйырады. Ал Мұхаммед пайғамбар: 

«Мүмінді лағынеттеу оны өлтіргенмен тең, кім мүмінге кәпірсің деп жала 

жапса, оның өлтірушісі сияқты болады. Және кім өз нәпсісін (өзін) бір 

нәрсемен өлтірсе, сол себепті Алла оны қиямет күні азаптайды» (Бухари мен 

Муслим риуаяты), — деп, өз-өзіне қол салудың қате екенін қатаң ескертеді.  

Жаратушы себепсізден-себепсіз өз-өзіміздің жанымызды қию былай 

тұрсын, бізге он екі мүшеміз бен ағзамызды ақыретте қайта сұрау үшін 

аманатқа берген. Олай болса, «аманатқа қиянат жасаудың ауыр күнә» (хадис) 

екенін ескерсек, «шахид белбеуін» тағып, шімірікпестен өзін-өзі жарып 

жіберу — орны толмас зор қателік. 

Шаһид болудың басты шарттарының бірі қасиетті күресте жан тәсілім 

ету болғанымен, әр дәуірдің өзінің алғышарттары бар. Мысалы, Аббасилер 

кезеңінде мемлекет білім мен ғылымды дамытуға басымдық берді. Мәселен, 

халиф Һарун ар-Рашид аудармашыларға ғылыми әдебиеттерді араб тіліне 



31 
 

қанша көлемде аударылуына қарай, сонша көлемде оларға алтын беріп 

отырды. Мемлекеттің диван (үкімет) жұмысына да әскери адамдарға 

қарағанда ғылым адамдарын көбірек тартты. Аббаси билеушілерінің бұл 

реформасы Мұхаммед пайғамбардың: «Шейіт қанының тамшысынан 

ғалымның қаламындағы сиясының тамшысы әлдеқайда артық» деген 

хадисімен қабысатын еді.  

Жаратушы Құранда: «Алла жолында өлгендерді өлі санамаңдар, олар 

Раббыларыңның жанында...» (Әлі-Ғимран, 169) деп, шаһидтердің ақырет күні 

рухы асқақтап, жаны жәннатта шалқитынын уахи етеді. Олай болса, 

мұсылмандықты ұстанған қазақ халқы бар өмірін халқының дүниелік әрі 

ақыреттік бақыты үшін жұмсаған би-батыр, ақын-жырау, ағартушы, 

күрескер, бабаларының рухын шейіт деп санайды.  

Ендеше, «шаһид» деп, жарылғыш белбеуін тағынып, өзінің және 

айналасындағы бейкүнә жандардың өміріне қастандық жасаушыны емес, 

ағартушылық және Отан қорғау жолында көз жұмған тұлғаларды есептеген 

жөн.  

 

11. «Тәкфір» мен «тағуттың» мәні неде?   
 

Радикалды діни ағымдар идеологиясының таралуы бүгінгі таңда 

жаһандық деңгейдегі өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Нигерия 

елінде «Боко Харам» лаңкестік ұйым содырлары тарапынан әйел адамдар 

мен жас жеткіншектердің жиі қолды болуы, Сирия мен Ирак аймақтарында 

жалған «қасиетті соғыс» ұранын ту етіп көтерген «ИШИМ» ұйымының 

террорлық актілері мен вандалдық әрекеттері сынды ақпараттар легі 

күнделікті баспа, телевизиялық БАҚ пен ғаламтор ресурстарында жиі 

жариялануда.  

Аталмыш діни экстремистік, террористік ұйым мүшелерінің 

ұстанымына қолдау білдірген Түркия, Пәкістан, Ауғанстан, Еуропа, ТМД 

және әлемнің тағы да басқа 80-нен астам елдерінің бірқатар азаматтарының 

«жиһадқа» аттану фактілері жиі көрініс табуда.  

Таяу Шығыс елдерінде орын алған бұл феноменнің себебін 

радикалданған діни көзқарастар мен ұстанымдардан іздеу қажет.  

Соңғы кездері мұсылмандар арасында діннің жекелеген мәселелерін 

бұрмалап, күмәнді көзқарастарды қалыптастырушылар кездесуде. Солардың 

бірі – «тәкфіршілер» деп аталатын жамағат. Олар өздерінің бұрмаланған 

сенімдерімен көптеген мұсылмандарды таухид пен куфр (бірқұдайлық мен 

күпірлік), иман мен ширк (сенім мен құдайға серік қосу) мәселесінде 

адастырып, өзге мұсылмандарды хақ жолдан адасты деп айыптауда. Діни 

сауатының төмендігі салдарынан аталмыш ағымның көзқарасы мен 

ұстанымына жекелеген отандастарымыз ілесуде.   

«Ат-такфир уаль-хиджра» немесе «һижра жамағаты» деген (өздерін 

«мұсылман жамағаты» деп атаушы) ағым – исламдағы шектен шыққан топ. 

Ағым өткен ғасырдың 1960 жылдары Мысыр елінің түрмелерінде жаппай 
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қамауға алынған мұсылмандар арасында бой көтеріп, әсіресе Мысыр 

студенттері ортасында ерекше қолдауға ие болды.  

1967 жылы Мысырдағы Президент сайлауы қарсаңында ағым екіге 

бөлінді. Бірі сайлауға қатысуға ниет білдірсе, екіншісі үзілді-кесілді сайлауға 

қарсы шықты. Сол кезде тәкфіршілер үкіметті мойындамай, ел президентін 

және мемлекеттік билікті «кәпір» деп, мемлекеттік жүйені мойындаған 

халықты да «кәпірге» шығарады. «Олардың оқыған намазы мен ұстаған 

оразасынан еш пайда жоқ» деген пікірді ел арасына кеңінен тарата бастайды. 

Аталмыш ұйымның іргетасы «тәкфір» ұғымына негізделді. Олардың 

түсінігінше «тәкфір» дегеніміз «үлкен күнә» жасаған әрбір адамды кәпірге 

шығару болып саналады.  

Ислам дініндегі «тәкфір» сөзі күпірлікпен айыптау деген мағынаны 

білдіреді. Ислам сенімі бойынша діни амалдардың парыз екендігін 

мойындамаған адам діннен шығады. Ал, Аллаға иман келтіріп, амалдардың 

парыздығына шынайы сенген адамның бұл амалдарды орындамауы оны 

діннен шығармайды, яғни «кәпір» деп айыптауға негіз бола алмайды. Ол 

адам амалдардың парыздығын қабылдағанымен, оларды жалқаулық, 

немқұрайлылық немесе тағы да басқа себептермен орындамауы мүмкін. Бұл 

оның күнәһар болуына алып барады. 

Ислам шариғаты бойынша адам Алла тағаланың барлығын, Құран мен 

хадистерді, пайғамбарлар мен періштелерді және тағдырды ашық түрде 

жоққа шығарған жағдайда ғана күпірлікпен айыпталып, тәкфір шығарылады. 

Ал тәкфіршілердің сенімі бойынша иман келтіру  кәлиманы тілмен айтып, 

жүрекпен бекіту және амал жасау. Олардың пікірінше мұсылман адам 

кәлиманы тілмен айтып, жүрекпен бекіткенімен, ислам дінінің парыздарын 

орындамаса, онда иманды болып саналмайды. Мұндай адамдарды 

тәкфіршілер «бидғаттарды және күнәлі істерді жасаушылар» деп атайды. 

Сөйтіп, оларға қарсы жиһад жасау парыз, оларды өлтіруге, әйелдері мен мал-

мүліктерін тартып алуға болады деген сенімді ұстанады. Олардың осындай 

бүлікшіл ұстанымы мұсылмандар арасында көптеген араздықтардың 

шығуына себеп болды.  

Тәкфіршілдік идеологиясы бойынша тәкфір үкімі жеке адамдармен 

қатар билік өкілдеріне, оның ішінде саяси жетекшілерге, қарулы күштер мен 

құқық қорғау органдары өкілдеріне де қатысты шығарылады. Олардың 

түсінігінше шариғат заңдарымен үкім шығармайтын басшылар да, олар 

басқарып отырған ел де кәпір болып саналады. Мұндай мемлекетті «тағұт» 

мемлекеті деп атап, оған қарсы жиһад жариялайды.  

Ислам дінінде «тағұт» сөзі тілдік мағынасы «бүлікші», «қылмыскер», 

«адамның діни және моральдық тұрғыда шектен шығуы» дегенді білдірсе, 

терминдік мағынасы шариғат үкімдерінен сөзбен немесе күш қолдану 

арқылы қайтаруды білдіреді.     

Ал тәкфіршілер ислам шариғатына қайшы келмесе де шариғат үкімдерін 

қайтарушы деп зайырлы мемлекет пен оның заңдары жоққа шығарады. 

Осылайша, олар қоғамның этно-мәдени және конфессиялық үйлесімін бұза 
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отырып, өздерін шынайы ислам дінінің жалғыз ұстанушылары деп 

жариялайды. Тәкфіршілер туған күнді тойлау, түрлі діни мерекелер, 

мерейтойларды өткізу, танымал адамдарға ескерткіш орнату, қазалы күнге 

қатысты жиындар жасау және сол жиындарда түрлі шараларды 

ұйымдастыру, мазарлар тұрғызу сияқты шараларды жол беруге болмайтын 

бидғат (жаңашылдық) деп түсінеді. Олар салт-дәстүрлері мен мәдениеті 

мұсылмандық аясында қалыптасқан қазақ халқының бай тарихи тәжірибесін 

жоққа шығарады. «Ислам діні қазақ жеріне тәкфіршілердің арқасында келді» 

деген үстірт әрі негізсіз көзқарасты ұстанады.  

Тәкфіршілер жамағат мүшелігіне кірмеген және олардың басшыларына 

бағынбаған әрбір мұсылман азаматты «тағут» деп, оған  кәпір үкімін 

шығарады. Ал мүшеліктен шыққандарды «муртад», яғни дінін тәрік етуші 

адам деп санап, сонан оларды өлтіруге рұқсат береді. Осы ағымның 

ұстанымын естіп, қабыл етпеген азамат та «кәпір» деп танылады. Сонымен 

қатар тәкфіршілер мұсылмандарды мешітте оқылатын жұма және жамағат 

намаздарына қатыспауға шақырады. Ал имамдарды «кәпір» деп есептейді. 

Тек өз қатарларынан шыққан кісі имамдық жасаса ғана сәждеге жығылады. 

Олардың түсінігінше Меккедегі «Әл-Харам», Мәдинадағы «Пайғамбар 

мешіті», «Құба» және «Әл-Ақса» мешіттерінде ғана құлшылық жасауға 

болады.  

«Тағут» туралы түсінік уахабилік ағымның негізін қалаған Мұхаммед 

ибн Абдул Уаххабтың еңбектерінде жиі кездеседі. Ол өз еңбегінде Ибн 

Таймия және Ибн әл-Қайим сынды радикалды ұстаным негіздерін қалаған 

шейхтардың сөздерін мысалға келтіре отырып, «тағуттың» бірнеше түрін 

атап көрсетеді. Оның ішінде Алланың заңы, яғни шариғат бойынша амал 

етпеген, сонымен қатар зайырлылық қағидасын ұстанған мемлекет 

басшыларын, зайырлы қоғамда өмір сүріп, қызмет ететін азаматтардың 

барлығын дерлік «тағут» деп айыптап, кәпірге шығарады. Ағым мүшелері 

үшін «тағут» адамдардың қаны мен мал-мүлкі халал болып саналады, яғни 

«тағуттарды» өлтіріп, мал-мүлкін тартып алу күнә емес деп санайды.  

Шынайы ислам шариғаты имандылық пен күпірлік мәселесін адамның 

өз еркіндегі және ішкі түйсігінің жұмысы деп қарайды. Ислам діні 

мұсылмандарға дінге шақыру және оны тарату жолын белгілеп берген. Бұл 

жол исламға даналықпен және жұмсақтықпен тартуға әрі көпқұдайшылармен 

сөз таластыру барысында көркем түрде айтысуға шақырады. Мысалы: 

«Адамдарды Раббыңның жолында даналық және көркем үгіт арқылы шақыр. 

Әрі олармен көркем түрде күрес. Күдіксіз, Раббың тура жол тапқандарды да 

жақсы біледі» деген мазмұндағы аяттар Құранда жиі кездеседі.  

Біреуді кәпір деп жариялау үшін Алланы жоққа шығару, басқа 

құдайларды мойындау, Пайғамбар мен Құранды жоққа шығару немесе тіл 

тигізу сияқты үлкен күнәлар жасаған жағдайлар секілді анағұрлым дәйекті 

дәлелдер қажет. Сондай-ақ, «тәкфір» жариялау тәртібі бірқатар 

шарттарды орындауды қажет етеді және бұл исламдық құқық 

саласындағы атақты ғұламалардың құзыретіндегі іс. Тиісті білімі және 
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өмірлік тәжірибесі жоқ кез келген адам мұндай маңызды шешім қабылдай 

алмайды. 

Мұндай радикалды идеологияның ықпалына түскендер өз елінің рухани 

мұрасын мойындамай, отансүйгіштік пен адамгершілік қасиеттерден 

алшақтай бастайды. Өзінің ата-анасын намаз оқымағаны үшін кәпір деп 

айыптап, жалған сеніммен тіпті жанұясынан да бас тартады. Осылайша 

адасқандар әлемнің әр жерінде орын алып жатқан қарулы қақтығыстарға 

қатысатын террористік ұйымның мүшесіне айналғанын өзі де байқамай 

қалуы мүмкін. Қазақстандық жастардың содырлардың қатарына қосылып, 

қарулы жанжалдарға қатысу үшін Сирияға кетуі тәкфіршілдікті 

насихаттаудың ауыр салдары деуге болады. 

ҚМДБ-ның Шариғат және пәтуа бөлімі 2013 жылдың қараша айында 

тәкфіршілер ағымына қатысты: «Тәкфір – дінге енген жаңалық. 

Әлдекімдердің «пайғамбардың сүннетіне ерудеміз», «таза ислам» немесе 

«таза таухид» деп жүрген жалған ұстанымының шектен шыққан 

қателігі» деген мазмұнда пәтуа жариялады.  

Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотының 2014 жылдың 18 

тамызындағы шешіміне сәйкес «Ат-такфир уаль-хиджра» ұйымы діни 

экстремизм мен терроризмді насихаттаушы ұйым деп танылып, Қазақстан 

Республикасының аумағында әрекет етуіне тыйым салынды.  

Тәкфіршілік  белгілі бір мақсаттарға, мемлекеттік құрылымды 

әлсіретуге және қоғамды тұрақсыздандыруға бағытталған, ислам ілімін 

бұрмалайтын саяси қозғалыс. Сондықтан «Ат-Такфир уаль-хиджра» 

ұйымының Қазақстан аймағында тыйым салынған ұйымдар тізіміне енгізілуі 

баяндылықты, бейбітшілікті және татулықты сақтау жолындағы маңызды 

қадам болып табылады. 

 

 

12. Шетелдік шейхтардан ғаламтор арқылы пәтуа алуға бола ма? 

 

ХХІ ғасыр ашық ақпараттық дәуір болғандықтан әртүрлі ақпараттар 

ашық жарияланып, көптеген мәліметтер барша жұртшылыққа қол жетімді 

болып отыр. Бұл жерде ғаламтордың қосып отырған үлесі зор екені айтпаса 

да түсінікті. Дегенмен әр алуан мәліметтердің шамадан тыс көп әрі қол 

жетімді болуы діни экстремистік идеялардың кеңінен таралуына да жағдай 

туғызуда.  

Экстремистік ұйымдар өз жақтастарын көбейту үшін өз идеяларын 

кеңінен насихаттап өз ұстанымдарының дұрыстығын діни тұрғыдан 

дәлелдеуге тырысады. Осы мақсатта олар діндарларды арандатып, өз 

мақсаттарына жету құралы ретінде діни қағидаларды, қасиетті мәтіндерді 

(Құран, хадис) пайдаланады. Сол арқылы жалған пәтуалар (ислам дініндегі 

діни-құқықтық қорытынды шешім) беріп, оны мүмкіндігінше кеңінен 

насихаттайды.  
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Теріс пәтуалар – діндарларды діни экстремизмге итермелеуші негізгі 

күш. Себебі діндегі пәтуа қоғамдағы діни ахуалға тікелей әсер ете алады. 

Мұсылмандарға діни мәселелерде түсініктеме беріп, іс-қимылдарын 

бағыттайды. Өйткені пәтуа берген адам – дін атынан сөйлеуші. Кім пәтуа 

беріп, мұсылмандарды өз пәтуасының Алла алдында ақиқат екенін дәлелдей 

алса, сол адам мұсылмандардың іс-әрекетіне тікелей әсер ете алады. Ал теріс 

пәтуа беруші адам сол арқылы қоғамға іріткі салуға, қақтығыстар туғызуға 

себепкер болуы ықтимал. 

Сондықтан қазіргі таңда ғаламтор бетінде түрліше пәтуа берушілердің 

саны күн санап артуда. Теріс пәтуалар күмәнді дереккөздер арқылы 

таратылып, діни сауаты төмен адамдарды арбаудың құралына айналды. 

Теріс пәтуалардың әдетте діни негіздемесі әлсіз болып келеді. Кейде танымал 

діни қайраткерлердің атын жамылып беріледі. Әсіресе, мұндай пәтуалардың 

қатарына соңғы кездегі әлем халқын дүрліктіріп, мұсылмандарды теріс жолға 

бағыттап жүрген негіссіз пәтуаларды жатқызуға болады.  

Қазіргі кезде онлайн-пәтуа беретін сайттар ғаламтор бетінде күн санап 

артуда. Алайда пәтуа бергіштер көбейгенімен, дін құндылықтары артып 

жатқан жоқ. Керісінше, діни қақтығыстар, бұзақылық әрекеттер өршіп, 

рухани жұтаңдық күшеюде. Бұл құбылысқа ғаламтор бетіндегі сансыз 

пәтуалардың да теріс ықпалы үлкен. Атап айтқанда: 

1. Пәтуалардың ғаламтор бетінде шамадан тыс көбеюі діни сауаты төмен 

діндарлардың адасуына алып келеді. Себебі қазіргі кезде адамдар кез-келген 

сұраққа жауапты ғаламтордан іздейді. Дінге қатысты мәселелерді 

ғаламтордан іздеу нәтижесі теріс пәтуаларға кезіктіріп, адасуға алып келуде.  

2. Пәтуалардың арандатушылық мақсатта берілуі ислам туралы 

жағымсыз пікірлерді қалыптастырып, дәстүрлі ислам құндылықтарының 

дамуына кері әсерін тигізуде. Мысалы, Сирияда соғысып жүрген бұзақы 

топтарға әйелдерді зорлауға рұқсат беретін «пәтуа» адам құқықтарының 

тапталуына және әлемдегі исламофобияның күшеюіне себеп болып отыр.  

3. Көп жағдайда шетелдік шейхтар тарапынан берілген пәтуалар 

жергілікті халықтың ұлттық құндылықтарын, салт-санасы ескерместен өз 

еліндегі ахуалға, ортаға, құндылықтарға сәйкес үстірт беріледі.  

4. Пәтуалардың ғаламторда берілуі көп жағдайда исламдағы пәтуа 

берудің шарттары мен талаптарына сай бола бермейді. Сол себепті діни 

ұстанымдардың бұрмалануына, дінішілік талас-тартыстарға алып келеді. 

Көпшіліктің діни сауалдарға жауапты ғаламтордан іздеуінің себептері 

төмендегідей: 

- ғаламтор тәулігіне 24 сағат бойы жұмыс жасайды, яғни барлық уақытта 

қол жетімді; 

- ғаламтор арқылы іздеген мәліметтер оңай әрі жылдам табылады, артық 

уақыт және қаржы шығынын қажет етпейді; 

- қазіргі қоғам ғаламторға қатты сенеді, барлық мәліметтерді 

ғаламтордан таба алатынына күмән келтірмейді;  
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- ғаламтор арқылы берілген пәтуалардың жоғарыда айтылған қолайсыз 

жағдайларға душар еткізетіндей зиянды екендігін ескермейді, яғни 

қауіптілігін сезінбейді. 

Ғаламтор арқылы берілген діни экстремистік идеяларды насихаттайтын 

пәтуалардың ықпалынан сақтану үшін діни сауал туындаған сәтте мынадай 

қағидаттарды ұстану қажет: 

- күмәнді дереккөздерді пайдаланбау; 

- Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының пәтуаларын, ғаламтор 

сайттарын пайдалану (осы мақсатта арнайы fatua.kz ғаламтор сайты жұмыс 

істейді); 

- мүмкіндігінше шетелдік ғаламтор сайттарын пайдаланбау, оларға 

сақтықпен қарау; 

- сауалды ғаламтордағы жауапкершілігі жоқ белгісіз тұлғаларға емес, 

арнайы діни қызметкерлерге (имам-молдалар) қою. Өйткені ғаламтордан 

оқығанға қарағанда, білікті маманмен кездесіп, тікелей сұхбаттасу әлдеқайда 

түсінікті, тұшымды жауап алуға мүмкіндік береді;  

- діни сауаттылықты арттыруға ұмтылу. 

Қорыта айтқанда, жоғарыдағыдай көптеген теріс салдарға соқтыратын 

нақты себептері болғандықтан және қазақстандық қоғамның шынайы 

болмысына сай келмейтіндіктен шетелдік шейхтардан пәтуа алу орынсыз 

әрі қауіпті әрекет болып табылады.  

 

 

13. Кейбір діндар мұсылман отбасыларында ажырасу (талақ ету) 

жиі орын алып жатады. Оның себебі неде? 

 

Отбасы – әрбір қоғамдағы ең маңызды институт. Отбасылық институты 

мықты қоғамның, мемлекеттің болашағы баянды болмақ. Сондықтан 

халқымыз «Отан отбасынан басталады» деп мақалдаған.  

Отбасыға ислам дінінде де терең көңіл бөлінген. Үйдегі отағасының, 

әйелдің, баланың орны анықталып, тиісті міндеттері жүктелген. Шаңырақ 

беріктігі мен бірлігі басты орынға қойылған. Алайда исламның осындай 

жағымды ұстанымдарына қарамастан қазіргі таңда дін ұстанушы 

отбасыларда жиі кикілжің туындауда. 

Қазіргі кезде әсіредіншілдер арасында отбасыға қатысты ең жиі 

кездесетін мәселе – неке мен талақ мәселесі. Дінді дұрыс түсінбей, оған 

саналы түрде емес, көзсіз берілген, шетін көзқарастағы ағымдар ықпалына 

ерген діндарлардың  арасында өз құштарлығына, яғни нәпсісіне еріп, 

некелесуге де, ажырасуға да жеңіл қарауы әдетке айнала бастады. Соның 

салдарынан діндар бойжеткендердің аз мерзім ішінде 4-5, тіпті 11 рет тұрмыс 

құрғаны, әр некедегі күйеулері тарапынан негізсіз талақ естіп, балаларымен 

баспанасыз, қамқорлықсыз қалып қойған мысалдары көбеюде.  

Мұның себебі «діндармын» деп жүргендердің діннің ішкі мәнін 

түсінбеуінде, дәстүрлі діни қағидаларға сай неке-талақ шарттарын 
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сақтамауында. Мысалы, ислам атын жамылған теріс діни ағымдар 

жақтастары арасында бауырластық түсінігі қалыптасқан және бұл түсінік 

негізінде шын діндес бауыр екенін дәлелдеу үшін өз әйелін досына, ағымдас 

бауырына тарту етеді. Бұл түсінікті олар имам Бұхари кітабында келтірілген 

хадиске негіздейді. Хадисте Мұхаммед пайғамбар Мәдинаға жаңа қоныс 

тепкен мухажирлерді (Меккелік мұсылмандар) ансарлармен (Мадиналық 

мұсылмандар) бауырластырмақ болады. Соның бірі ‘Абд әр-Рахман ибн 

Ауфты Са‘д ибн әр-Раби‘пен ағайындастырғаны келтіріледі, сонда Са‘д ибн 

әр-Раби‘ ‘Абд әр-Рахманға өзінің барлық көмекке әзір екенін білдіру үшін: 

«Расында, мен – ансарлар ішіндегі ең қуаттысымын және саған 

қолымдағының тең жартысын беремін. Менің екі әйелімнің қайсысы саған 

ұнаса, соған сен үшін талақ беремін де, ал оның күту мерзімі біткенде, сен 

оған үйленесің», - дейді. Алайда ‘Абд әр-Рахман оған: «Мұның қажеті жоқ» - 

деп жауап береді.  

Ислам атын жамылған теріс діни ағымдар жақтастары осы хадистің 

негізгі мәнін түсінбестен үстірт пайымдауға сүйеніп, өз әйелдерін талақ етіп, 

оны ағымдас бауырына тарту етуді амалға асыруда. Бірақ бұл хадистің 

мағынасы мен қолданысы «әйеліңді досыңа тарту ет» дегенді білдіріп тұрған 

жоқ. Хадистің негізгі түп мағынасы төмендегідей: 

- хадисте ансарлардың, мухажирлердің ықылас-ниеті арқылы 

мұсылман үмметінің татулығы, бауырластығы насихатталған; 

- «екі әйелімнің қайсысы саған ұнаса, соған сен үшін талақ беремін де, 

ал оның күту мерзімі біткенде, сен оған үйленесің» - деу бейнелі теңеу, 

әсірелеу мағынасында айтылған, яғни, бұл жерде ажырасуды меңзеп тұрған 

жоқ, тек сахабаның өз діндес бауыры үшін бар жақсысын аямайтынын 

білдіреді; 

- егер ажырасу мағынасында болғанда мухажир сахаба ‘Абд әр-Рахман: 

«Мұның (әйеліңді маған сыйлаудың) қажеті жоқ» демес еді. Яғни, сахаба 

‘Абд әр-Рахман бұл әрекет сауапты іс болғанда, сауаптан бас тартпаған болар 

еді. Керісінше ол мұны ыңғайсыз әрекет деп тауып, құптамады.  

Осы айтылғандардан бауырластықты сылтау етіп, талақ берудің дұрыс 

емес екендігін көруге болады. Ислам атын жамылған теріс діни ағымдар 

жақтастары ағымын ұстанушылар арасында бұл нәрсені сүннет ұстанғандай 

насихаттау қыз балалардың, әйел-аналардың, сәбилердің тағдырын тәлкекке 

салып, тастанды хәлге ұшыратуда.  

Мұндай әрекеттердің орын алуына жапа жеккен әйелдердің діни, 

құқықтық сауатының төмендігі де кері әсер етуде. Дәстүрлі емес ағым 

өкілдерінің тез үйленіп, оңай ажырасуына зайырлы елдің заңнамалық 

шарттарын сақталмауы да себеп болып отыр. Бірнеше рет тұрмыс құру, 

ажырасу кезінде ешқандай АХАЖ органдарына тіркелмей, көбіне 

«жұбайының» екінші, үшінші әйелі болып тұрмыс құрған қыздардың 

алдында бұрынғы жұбайларының ешқандай заңдық, құқықтық 

жауапкершілігі сақталмаған. 
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Ислам шариғаты отбасының беріктігін сақтауды мақсат етеді. Ол 

жайлы Құранда барынша жұбайларды тату болуға шақырып: «(Уа, иман 

келтіргендер!) Жарларыңмен жақсы қарым-қатынаста болыңдар. Егер оларды 

ұнатпай қалсаңдар (сабырлылық танытыңдар), Алла сендер ұнатпаған 

нәрсеге көп жақсылық жазған болуы да мүмкін», – дейді («Ниса» сүресі, 19-

аят). Сонымен қатар: «Егер ол әйелдер сендерге мойынсұнып жатса, 

(ажырасуға) сылтау іздемеңдер. Күмәнсіз Алла Жоғары мәртебелі әрі Ұлы», 

– деп («Ниса» сүресі, 34-аят) адамдарға асығыс шешім қабылдамай, 

ажырасудың алдын алу керектігін ескерткен. Мұхаммед пайғамбар: «Алла 

тағалаға адал еткен істің ішіндегі ең жағымсызы – ажырасу» (Әбу Дәуіт, 

Талақ, 3), «Неке қидырып  үйленіңдер, бірақ талақ дей көрмеңдер. Өйткені 

талақ себепті Алла тағаланың Аршысы сілкінеді», «Алла өзінің рұқсат 

берген істерінің ішіндегі ең жаман көретіні – талақ» – деп жөн-жосықсыз 

ажырасудың дұрыс емес екенін айтқан. 

Ислам діні әрқашан отбасының беріктігін, жұбайлардың көркем 

қатынаста болуын насихаттайды. Егер дін ұстанып жүргендер тарапынан 

жоғарыдағыдай жағымсыз әрекеттер орын алып жатса, ол сауатсыздықтың, 

адасушылықтың немесе дін қағидаттарын қасақана бұрмалаудың белгісі 

болып табылады.  

 

 

14. «Жиһад» дегеніміз не? Шариғат бойынша қарулы жиһадқа қай 

уақытта  рұқсат етіледі? 

 

Ислам дініндегі жиһад мәселесі – қазіргі кезде жиі көтерілетін 

тақырыптардың бірі. Жиһадтың мән-мағынасын түсінбеген көптеген 

азаматтар радикалды идеологиядағы ағымдар насихатының құрбаны болуда.  

Жиһад – араб тіліндегі «жуһд» түбірінен шыққан «белгілі бір мақсатқа 

жету үшін күш-жігерін салу, күресу» деген мағынаны білдіретін сөз. Ал 

шариғаттағы мағынасы – ақиқат үшін күресу, исламға шақыру, ислам 

дінінің туын жоғары көтеру, дінді, жанды, отанды, мал-мүлікті т.б. 

қорғау үшін малымен, жанымен күресу. 

Ислам дінінде «Алла жолында жиһад ету» ұғымы кең көлемде 

қолданылады. Құранда жиһадқа байланысты аяттар бірнеше рет қайталанып 

келгенімен, тек төрт жерде ғана «соғысу» мағынасын білдіреді. Оның өзінде 

«жиһад» сөзі кәпірлерге қарсы қырып-жою әрекетін жасауды немесе бейбіт 

халықты қырғынға ұшыратуды, мал-мүлкін олжалауды білдірмейді. 

Керісінше, жиһад жаудың қастығын тоқтату, әлсіздерге қорған болу және 

дінді қорғау мақсатында жасалады. Сол себепті ислам ғалымдары жиһадты 

парыз еткен аятқа сәйкес жағдайда туындағанда, өзге дін өкілі болса да қару 

көтермеген төмендегі топтағы адамдарды өлтіруден тыйған: 

1. Зимми (мұсылман елінде тұратын өзге дін өкілдері). Мұхаммед 

пайғамбардың хадисінде бұл жайлы: «Кімде-кім бір зиммиға қиыншылық 
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көрсететін болса, мен ол адамның дұшпанымын. Ал мен кімнің дұшпаны 

болсам, онымен ақырет күні жеке есептесемін», - делінген. 

2. Муаһид (соғыспауға келісім шарт түзілген одақтастар). Әбу Дәуіт 

риуаятында: «Пайғамбарымыз Һудайбия жерінде Құрайыштармен он жылға 

келісімге отырған», - делінеді. Қазіргі таңда елімізбен бейбітшілік келісімге 

қол қойған көрші елдердің жағдайы осы секілді.  

3. Мустаман (біреудің жеріне мұсылман не өзге дін өкілі болсын 

амандық мақсатында кіргендер). Ол жайлы Құранда былай дейді: 

«(Мұхаммед (с.ғ.с.)) егер мүшріктердің біреуі сенен баспана тілесе, қашан ол 

Алла сөзін тыңдағанша баспана бер. Сонан соң (иман келтірмесе) оны 

тыныш бір жерге жеткізіп сал. Олар ештеңені білмейтіндер, мұны сол үшін 

істе» («Тәубе» сүресі 6-аят). Біздің елімізге шетелден келген 

саяхатшылардың үкімі осыған сәйкес келеді. 

4. Қолында қаруы жоқ бейбіт тұрғындар. Бұл жайлы хадисте былай 

баяндалады: Мұхаммед пайғамбар соғысқа кетіп бара жатқан 

қолбасшыларына мынандай ескертулер жасады: «...Балаларды, әйелдерді, 

қарт кісілерді, ғибадатханалардағы адамдарды өлтірмеңдер» (Ахмад, Әбу 

Дәуіт риуаяты). 

5. Өз бетімен жүрген, ешкімге зияны жоқ бейкүнә адамдар. 

Исламда жиһадтың екі түрі бар. Біріншісі – рухани жиһад, яғни 

нәпсімен күрес. Екіншісі – материалдық (мадди) жиһад. Мадди жиһад 

дегеніміз – мұсылманның әлсізге қорған болу және жаудың зұлымдығын 

тоқтату мақсатында жан-тәнімен, мал-мүлкімен дінін, отанын, отбасын 

жаудан қорғауы. Жиһадтың бұл түрі – парыз. Оны көпшілік ғалымдар 

(ханафи, мәлики, шафиғи, ханбали т.б.) екі түрге бөліп қарастырады: 

1. Парыз айн (әрбір мұсылманға тікелей жүктеліп, орындауы міндетті 

болған істер). Егер жау елге қарсы соғыс ашқан жағдайда, мемлекет басшысы 

отанды қорғауға шақырса, әрбір мұсылман дінін, отанын, жанын, 

бостандығын қорғауы тиіс. Ол жайында Құранда: «(Әй, мүміндер!) Жеңіл 

жағдайда да, ауыр жағдайда да, мал-жандарыңды аямай, Алла жолында 

күресіңдер. (Жас бол, кәрі бол, жаяу немесе көлікті бол, жағдайларың 

қолайлы, қолайсыз болсын, ерікті-еріксіз болыңдар, бәрібір күресіңдер) 

Осыларың сендер үшін хайырлы, егер білген болсаңдар» («Тәубә сүресі», 41-

аят) делінген.  

2. Парыз кифая (әрбір мұсылманға тікелей жүктелмеген, жалпылама 

міндеттелген істер). Мұны кейбір мұсылмандар орындаған жағдайда өзгелер 

бұл жауапкершіліктен құтылады. Егер ешкім орындамаса, барлық 

мұсылмандар кінәлі болады. Яғни дұшпанға қарсы мемлекет басшысының 

арнайы дайындаған әскері болса, солардың қызмет етуі арқылы басқа 

мұсылмандардың мойнынан соғысу міндеті түседі. Оған дәлел ретінде 

Құранда мынадай аят келтірілген: «Онымен қатар мүміндердің біртұтас 

жауға аттанулары тиісті емес. Сонда әр топтан дін ғылымын үйреніп, олар 

қайтып келгенде; олардың сақсынулары үшін ескертулері керек емес пе?» 
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(«Тәубе сүресі», 122-аят). Бұл аяттан барлық уақытта бірдей жиһадтың 

«парыз айн» бола бермейтінін аңғаруға болады. 

Пайғамбардың өзі соғыстарға барғанда кейбір адамдарды өзімен бірге 

алмай, тастап кететін кездері болған. Әскерлерді қолбасшыға тапсырып, 

пайғамбардың өзі де, сахабалар да соғысқа бармаған оқиғалар да бар.  

Жиһадтың дұрыс болу шарттары мынадай: 

1. Имамның (мемлекет басшысының) болуы әрі рұқсаты болуы тиіс. 

Шариғатта имамның (мемлекет басшысының) рұқсатынсыз соғысқа шығуға 

тыйым салынған. Имамға (мемлекет басшысына) бой ұсыну міндет, тек күнә 

істерге бұйырмаған жағдайда. Ол жайлы Құранда: «Әй, мүміндер. Аллаға 

бой ұсынып, Пайғамбарға әрі өздеріңнен болған әмір иелеріне бой 

ұсыныңдар» («Ниса» сүресі, 59-аят) делінген. Әбу Һурайрадан жеткен 

хадисте пайғамбар былай дейді: «Жиһад әрбір жақсы болсын немесе жаман 

болсын, басшымен бірге болуы тиіс» (Әбу Дәуіт риуаяты). 

2. Мақсаты айқын болу. Яғни дұшпанның қастығын тоқтату, әлсіздерге 

қорған болу және дінін қорғау мақсатында болуы тиіс. Әйтпесе шектен 

шығушылық болады. 

3. Дұшпаннан төніп тұрған қауіп нақты әрі анық болу.  

Егер осы шарттар орындалмаса, онда бұл іс шариғаттағы жиһад 

шеңберіне кірмейді, керісінше бұзақылық пен қиянатшылдыққа жатады. 

Құранда: «Алламен және оның пайғамбарымен алысқандардың, жер бетінде 

бұзақылық жасағандардың жазасы – оларды өлтіру немесе дарға асу, әйтпесе, 

оң қолы мен сол аяғын кесу, сүргінге айдау болмақ. Бұл оларды дүниеде, 

масқара ететін жаза болса, Қияметте одан да зор азапқа душар етеді» 

(«Мәида», сүресі 33-аят). 

Мұхаммед пайғамбар: «Мұсылманды сөгу – пасықтық, ал оны өлтіру 

– күпірлік» (Мүслім риуаяты) десе, «Мұсылман мұсылман бауырына қару 

көтерсе, онда ол екеуі де тозақ отында», - деген. Сол кезде қасында тұрған 

сахабалар: «О, Алланың Елшісі! Өлгеннің кінәсі неде?» - дегенде, Мұхаммед 

пайғамбар: «Ол да оны өлтіргісі келген еді», - деді (Бұхари, Мүслім риуаяты).  

Қазіргі таңдағы дін атын жамылып жалған «жиһад» жариялап, бейбіт 

күнде жазықсыз жандардың қанын төгіп жүрген күйретуші мақсаттағы 

топтардың іс-әрекеттері жоғарыдағы аталған ислами шарттардың ешбіріне 

сәйкес келмейді, сондықтан жиһад болып саналмайды.  

 

 

15. Кейбіреулер: «Исламда «жақсы бидғат», «жаман бидғат» деген 

жоқ» дейді. Сонда бидғаттың бәрі харам ба? 

 

Қазіргі таңда мұсылмандар арасында шетін көзқарастағы ағым өкілдері 

бидғат мәселесін көтеріп, өз түсініктеріне сай емес барлық пікірлерді 

«бидғат» деп айыптауда. Олар исламның кейбір ұстанымдарын, халықтың 

әртүрлі салт-дәстүрлерін ақ-қарасын ажыратпастан жаман бидғатқа 

шығарып, оны хараммен теңестіруде.  
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«Бидғат» ұғымының сөздік мағынасы – «бада‘а», яғни «бұрын 

болмаған затты ойлап табу, жаңалық, жаңа ойлап табылған нәрсе» 
дегенді білдіреді.  

«Бидғаттың» терминдік мағынасы ислам дінінің кез-келген бір 

құндылығын алып тастау немесе дінге жат нәрселерді енгізуді, сол секілді 

дінде құпталған дүниелерді де білдіреді.  

Исламда бидғаттың бәрі харам емес. Бидғатты «бид‘ат-ус саййиа’» 

(жаман бидғат), «бид‘ат-ул хасана» (жақсы бидғат) деп екіге бөліп 

қарастырылады. 

Мұхаммед пайғамбардың көзі тірісінде болмаған, мұсылмандарға 

пайдасы бар, сауапқа жетелер барлық істер шариғатқа қайшы келмесе жақсы 

бидғат қатарына жатады. Ал, егер іс-әрекет кейін пайда болып, шариғатқа 

қайшы болып жатса, онда ол  жаман бидғатқа жатады. Бұл жайында 

Мұхаммед пайғамбардың хадисінде: «Кімде-кім исламда жақсы жол 

бастаса (салса, үрдіс қалыптастырса, ойлап шығарса), ол адамға сол істің 

сауабы және өзінен кейін сол жолмен қияметке дейін амал еткен барлық 

адамдардың алатын сауабындай сауап жазылады. Ал кім де-кім исламда 

жаман жол бастаса (салса, үрдіс қалыптастырса, ойлап шығарса) ол 

адамға да сол жолдың күнәсі және өзінен кейін сол жолмен қияметке дейін 

амал еткен барша адамдардың күнәсындай күнә жазылады» – делінген.  

Бұл хадистерден тұжырымдалатыны – діндегі барлық жаңалық бидғат 

болып саналады, алайда ол шариғатқа қайшы келмесе харам шеңберіне 

кірмейді. Керісінше кімде-кім жақсы бидғатқа бастаса, ол үшін сауап алады. 

Абдуррахман ибн Абдилқари атты сахабаның риуаяты бойынша: «Мен 

Рамазанның бір кешінде Омар ибн әл-Хаттабпен бірге мешітке баруға 

шықтым. Қарасақ, адамдар бөлініп алған. Бір кісі жеке намаз оқыса, енді 

бірі көпшілікпен намаз оқуда. Омар: «Мен, осыларды бір имамның артына 

жинасам, өте дұрыс болар еді деп ойлаймын» - деді. Сосын нақты шешім 

қабылдап, оларды Убай ибн Кағбтың артына (оған ұюлары үшін) жинап 

берді. Осыдан кейін онымен бірге басқа бір түнде шықтым. Адамдар өз 

қариларына (имамдарына) ұйып намаз оқып жатты. (Бұны көрген) Омар: 

«Бұл қандай жақсы бидғат?!» - деді». Сахаба Омардың   «Бұл қандай жақсы 

бидғат?!» - деуі бидғаттың жақсы-жаманға бөлінетіндігіне дәлел болады. 

Мұндай әдет Мұхаммед пайғамбар кезеңінде болмағанына қарамастан 

Халифа Омардың бұл әрекетіне сол кездегі сахабалардың ешбірі қарсы 

келмеген.  

Ислам ғалымдары кей кездері дінде жаңашылдықтың міндетті 

болатын тұстарын да айтады. Мысалы, Мұхаммед пайғамбар өмірден 

өткеннен кейін қажеттілікке орай Құранды бір кітапқа жинауды, Құран 

аяттарының харакеттерін қоюды ислам ғұламалары міндетті іс-әрекетке 

жатқызады. Мұхаммед пайғамбардың туған күні – мәуліт мерекесін атап 

өтуді мустахаб бидғат (шариғатта мақтаулы құпталған іс), намаздан соң қол 

алысып амандасуды мубах бидғат (рұқсат етілген іс) деп санайды.  



42 
 

Шетін көзқарастағы ағымдар Мұхаммед пайғамбар заманында 

болмаған діни дәстүрді, әрекеттерді мойындамайды. Олардың пікірінше 

Құран мен сүннетте жоқ барлық әрекеттер бидғат қатарына енеді. Іс-

әрекеттің қоғамға пайдалы тұстарын ескермейді. Тіпті, шариғатқа қайшы 

келмейтін, ислам құндылықтарының дамуына үлесін тигізетін әрекеттерді де 

теріске шығарып, харам деп санайды. Олардың қатарына ұлттық 

құндылықтар мен салт-дәстүрлерді де жатқызады. 

Шетін көзқарастағы ағымдар өмірден өткендерге Құран бағыштауды 

бидғатқа шығарып, терістейді. Бұл ұстанымды Ибн Таймияның 

«Марқұмдарға арнап Құран оқу – жаңалық (бидғат)» (Ибн Таймия, аль-

Ихтиярат, 53-бет), – деген пікіріне негіздейді. Алайда шетін көзқарастағылар 

Ибн Таймияның «Жаңалықтың (бидғат) барлығы жаман және тыйым 

салынғандардың қатарынан емес», оған қоса: «Садақа мен дұғаның сауабы 

өлгендерге жететіні сияқты, марқұм болғандарға кез келген ғибадат үшін 

сауап жетеді. Оған сауапты арнаған туысы ма, әлде басқа ма, айырмашылық 

жоқ. Марқұм осы сауапты пайдалана алады» (Ибн Таймия, Маджмуа аль-

Фатава-24/367) деген пікірін ескермейді.  

Құран бағыштаудың шариғат бойынша дұрыс амал екендігін растайтын 

бірнеше хадистер бар. Мұхаммед пайғамбар хадисінде: «....Ясин - Құранның 

жүрегі. Бір адам оны Алла разылығы және ақырет жұртын талап етіп 

оқыса, әлбетте күнәлары кешіріледі. Дүниеден қайтқандарға да Ясин 

сүресін оқыңыздар» делінген. 

Абдуллаһ ибн Омардың риуаяты бойынша «Сендерден біреу қайтыс 

болғанда, оны көп күттірместен қабірге қоюға асығыңдар. Жерленген соң 

біреуіңіз басында тұрып, «Фатиха» сүресін, аяқ  жағында тұрып, «Бақара» 

сүресінің соңғы бөлігін (Әмәнәрасулу) оқысын»,- делінген. 

Хафыз әс-Сәләфи есімді рауи мәрфу әдісімен риуаят еткен бір хадисте 

Мұхаммед пайғамбар: «Кім де кім зираттың қасынан өтіп бара жатып, 11 

рет «Ықылас» сүресін оқыса, содан кейін сауабын марқұмдарға бағыштаса, 

өзіне сол жерде жатқан марқұмдар санындай сауап жазылады». 

Көріп отырғанымыздай Құран бағыштау ислам шариғатына қайшы 

келмейді. Шетін көзқарастағылар Құран бағыштауды теріске шығарғаны 

сияқты мәулітті атап өтуді, тарауық намазын 20 ракағат етіп оқуды, тәспі 

қолдануды, Наурыз мерекесін тойлауды, т.б. әрекеттерді шетін көзқарастағы 

ағымдар өкілдері «дұрыс емес әрекеттер» деп негізсіз жоққа шығарады. 

Ақиқатында ислам діні бойынша Мұхаммед пайғамбар дәуірінен кейін 

пайда болған, бірақ шариғатқа қайшы келмейтін әрекеттер «бидғат» 

саналғанымен харамға жатпайтынын ескеру қажет. Яғни ислам 

шариғаты әрбір халықтың ұлттық құндылықтарының сақталуына 

және діни құндылықтар мен үйлесе дамуына ықпал ететін дін болып 

табылады. 
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16. Келіннің сәлем салуы ширк пе? 

 

Ұлттың мінезі мен дәстүрлері – егіз ұғым. Бірінен бірі туындап, бірін-

бірі қалыптастырып жатады. Қазақы мінез бен дүниетанымда ізет пен 

құрметке ерекше мән беріледі. «Қазақы мінез» деген ұғымның өзі 

кішіпейілділік, дархандық, еркіндік тәрізді кесек мінездермен айқындалады. 

Сол қазақы мінездің тінін құраған кішіпейілділіктің көрінісі іспетті 

дәстүрлердің бірі – келіннің сәлем салуы.  

Әрбір амал ниетімен қайырлы, ал құрметтеу ниетімен сәлем салудың 

рукуғ немесе сәждеге жығылумен бір еместігі, табыну ниетінде 

жасалмағандықтан, Аллаға серік қосумен мүлде байланыспайтыны айдан-

анық. 

Беташар ислам дінінде болмағанымен ислам шариғатына қайшы 

келмейтін құптарлық салт-дәстүр. Беташар келінді ер жігіттің жұртымен 

таныстыру, сондай-ақ, жігіт пен қыздың отау құрғанын халыққа жариялау 

мақсатында жасалады. Беташарда келін халыққа құрмет ретінде иіліп сәлем 

береді.  

Өкінішке орай, халық арасында дәстүрлі емес діни ағымдар 

идеологиясына ілесіп, сәлемді ширкке балап, «келіннің сәлем салуы ширк, 

бет ашар жасауға болмайды» деп қарсы шығып жүргендер баршылық.  

Иіліп сәлемдесуге ешбір көрнекті ислам ғалымы «ширк» деп үкім 

шығармаған. Иіліп сәлем беруге байланысты әт-Тирмизидің хадис 

жинағында Әнас ибн Мәликтен риуаят етілген мынандай бір ғана хадис бар: 

«Бір кісі Мұхаммед пайғамбарға: Бізден бір кісі өзінің бауырымен яки 

досымен ұшырасқанда оған (оған сәлем берген кезде) иіле ме? – деді. 

Мұхаммед пайғамбар: «Жоқ», − деді. Ал оны құшақтап, (бетінен) сүйеді ме? 

– деп тағы да сұрақ қойды. Мұхаммед пайғамбар: «Жоқ», − деді. Ал қолын 

алып амандаса ма? – деді. Мұхаммед пайғамбар: «Иә», − деп жауап берді». 

Бұл хадис «иіліп сәлем салудың» ширк екендігін яки харамдығын 

білдірмейді. Хадистің дұрыстық дәрежесіне байланысты ғұламалар әртүрлі 

пікір білдірген. Хадис ғалымдары әт-Тирмизи бұл хадисті келтіргеннен кейін 

оған «хасан» деп баға берсе, Ахмад ибн Ханбал «әлсіз» деген.  

Екіншіден, хадисті дәлел ретінде қабылдағанның өзінде хадистегі «Иіле 

ме?» деген сауалға Мұхаммед пайғамбар «жоқ» деген жауабын үзілді-кесілді 

қатаң тыйым ретінде емес, «қажет емес» деген мағынада да түсінуге 

болады. Оған дәлел, егер «иіліп сәлем беру» ширк, яки анық харам болғанда, 

Мұхаммед пайғамбар «жоқ» деп қана жауап бермей басқа қатаң тыйымды 

білдіретін сөздерімен ескертуін жасар еді. Бұған қоса, хадистегі «Оны 

құщақтап (бетінен) сүйеді ме» деген сауалға да Мұхаммед пайғамбар «жоқ» 

деп қана жауап берген. Ал енді хадистегі «Иіле ме?» деген сұраққа 

Мұхаммед пайғамбар «жоқ» деген жауабын негізге алып, «иіліп сәлем 

беруді» ширкке яки харамға шығарар болсақ, онда құшақтап амандасу мен 

беттен сүюді де ширкке яки харамға шығаруға тура келеді. Себебі, 

Пайғамбарымыз «Оны құшақтап (бетінен) сүйеді ме?» деген сауалға да 
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«жоқ» деп жауап берген. Алайда құшақтап амандасуды ешбір ғалым ширк, 

яки харам демеген. Керісінше Мұхаммед пайғамбар мен сахабалардың 

сапардан келген кісіні тұрып қарсы алып, құшақтап амандасқандықтары 

жайлы: «Мұхаммед пайғамбардың сахабалары бір-бірімен кездескенде қол 

алысып амандасатын. Ал сапардан оралған кезде бір-бірімен құшақтасып 

амандасатын» делінген сахих риуаяттар бар. Олай болса, Мұхаммед 

пайғамбардың «жоқ» деген жауабын негізге алып, иіліп сәлем берудің 

Аллаға серік қосуға немесе харамға шығарылмайтындығы анық. Яғни, екі 

сұрақтың да жауабы бірдей болғандықтан үкімдері де бірдей немесе ұқсас 

болуға тиіс. 

Үшіншіден, хадисте «иілудің» нақты мөлшері көрсетілмеген. Бәлкім, 

хадисте айтылған «иілу» намаздағы ерлердің рукуғ деңгейіндегі иілу болуы 

да мүмкін. Сондықтан рукуғ деңгейіне жетпейтін иілудің үкіміне мүлдем 

өзгеше қарауға да болады. Қазіргі таңда адамдар бір-бірімен амандасқанда, 

әсіресе жастар үлкендермен амандасқанда бастарымен қоса кеуделерін сәл 

иетіндігі мәлім. Ал мұны ешкім ширкке немесе харамға есептемеуде. Ал егер 

жалпы иілу харам болғанда, бұл да харам болар еді. 

Имам ән-Нәуауий секілді ислам ғұламалары жоғарыда келтірген 

хадистің дәрежесін әрі Мұхаммед пайғамбардың «жоқ» деген сөзінің қатаң 

тыйымды білдірмейтіндігін ескере отырып, иіліп сәлем беруге «ширк» яки 

«харам» деп емес, «мәкруһ» деп қана үкім берген. 

Жалпы, құрмет ниетімен иілудің Аллаға серік қосу немесе харам емес 

екендігін сахих хадистермен дәлелдеуге де болады. Мәселен, исламда тақуа 

немесе сыйлы, қарт кісіге құрмет көрсету ниетімен қолын сүюге рұқсат бар. 

Сахабалардың Мұхаммед пайғамбардың, тіпті бір-бірінің қолдарын 

сүйгендіктері жайлы көптеген сахих хадистер бар. Қол сүйетін адамның кісі 

алдында бел бүгіп, иілетіндігі сөзсіз. Ал мұндай иілуге ешбір ислам ғұламасы 

«ширк» немесе «харам» демеген. Егер жалпы иілу харам болғанда, қол сүю 

арқылы құрмет көрсету де харам болар еді. 

Мысыр елінің бұрынғы мүфтиі Атия Сақрдың 1997 жылғы мамыр 

айында «Сахнада өнер адамы тыңдаушылардың қошеметіне алғыс ретінде 

иілуіне бола ма?» деген сұраққа берген пәтуасында: «...Кейде үкімдер ниетке 

қарай бағаланады. Сондықтан халыққа деген алғысын білдіріп, кішіпейілділік 

ниетімен иіліп сәлем берудің еш оқасы жоқ. Бірақ қатты иілмеген де 

жөн...» деген. 

Осының негізінде келіндердің үлкендерге инабаттылық әрі құрмет 

көрсету мақсатында иіліп сәлем берулерінің еш ағаттығы жоқ деген үкімді 

анықтауға болады. Бірақ намаздағы (ерлердің жасайтын) рукуғ деңгейінде 

болмағаны абзал. Қазақ келіндерінің ешбірі табыну мақсатында сәлем 

салмайтыны баршаға мәлім. Ендеше, ғасырлардан бері ислам дінін жетік 

білген ғұламалардың көз алдында жалғасын тауып келе жатқан бұл әдетті 

ширкке балаудың ешбір негізі жоқ.  
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17. Фикһ кітаптарында қияс жасауға рұқсат берілген дейді. Қияс 

деген не? Оның шариғаттағы маңызы қаншалық? 

 

Құран мен Сүннетті негізге ала отырып қоғамдық қатынасты реттеуге 

ақылмен үкім беруді факиһтер «қияс» деп атайды. «Қиястың» сөздік 

мағынасы «теңестіру», «ұқсастыру» мағынасына келеді. Ал терминдік 

мағынасы - «насстағы»  (Құран мен Сүннет) үкімдермен туындаған мәселенің 

ұқсастығына қарай үкім беру. «Қияспен» үкім берудің мынандай төрт шарты 

бар: «негіз», «қосымша», «иллат», «үкім». «Негіз» деп Құран мен Сүннетте 

берілген үкімді айтамыз.  

Мұхаммед пайғамбар дүниеден өткеннен кейін құқықтық үкім берудің 

қалыптасқан екі мектебінің бірі «Рай» мектебі осы «қияспен» үкім беруді 

қолға алған болатын. Кейін қияспен үкім беруді Имам Ағзам мектебінің 

өкілдері мейлінше дамытты. Қияспен үкім беруде ақыл қолданғандықтан, бұл 

әдіс Исламдағы ғылымның да өркендеуіне үлкен әсер етті.  

Имам Ағзамнан өзге мазхаб имамдары да қияс жасауды құптаған. 

Мысалы, Имам Маликидің де үкім беруде қолданған әдістерінің бірі қияс 

болатын. Қияс деп оның пікірінше туындаған мәселенің өзіндік ерекшелікке 

ие табиғатын ескере отырып насспен байланыстыруды (иллат) айтамыз. 

Имам Шафиғи де үкім беруде қиясты қолданды. Оның пікірінше, қияс 

деп туындап отырған мәселеге қатысты насста нақты шешім болмай, бірақ, 

осы жағдайға ұқсас насстағы үкім туындаған жағдаймен байланыстырып, 

шешім шығаруды айтамыз. Имам Шафиғидің қияс жөніндегі көзқарасын 

былайша жіктеуге болады: А) Оның пікірінше шариғаттың үкімдерінде 

негізінен жалпылық басым. Ал, жалпы үкімдер әрбір жалқы мәселеге шешім 

бола алмайды. Сондықтан, адамдар тап болатын түрлі жағдайлардың өзіне 

тән жеке шешімдері болуы тиіс. Имам Шафиғи «ар-Рисала» атты еңбегінде: 

«Егер туындаған мәселеге наастан шешім таппаған жағдайда, оның шешімін 

қияспен беру керек. Ал, қияс насстағы ұқсас үкімнің негізінде жасалады. Бұл 

шешім насстың дәл өзі болмағандықтан, «ижтиһад» (факиһтің жеке шешімі) 

болып табылады» дейді. Бірақ, Имам Шафиғи қиясты насстан бөліп жарып 

қарамайды. Қияс нассқа сүйенгендіктен, ол тек насстың түсіндірмесі ғана деп 

түсінеді. ә) Имам Шафиғидің пікірінше қияс үкімі дау тудырмас үшін оның 

захир (сыртқы) және батын (ішкі мәні) себептері ескерілуі қажет. Яғни, екі 

себебін де қамтыған қиясты ешкім теріске шығара алмайды. Дегенмен, 

кейбір жағдайларда мәселенің батыны белгісіз болып қалуы мүмкін. Мұндай 

жағдайда сыртқы себебі негізге алынады. Мысалы, бір еркек бір қызға 

үйленді делік. Үйленіп болғаннан кейін барып, әйелінің өзімен бір емшек 

емгенін білді. Осы кезде олар күнәһар саналмайды. Тек, мәселеге көз 

жеткізгенде дереу ажырасады. Осындай жағдайда факиһ талақтың сыртқы 

және ішкі себебіне екі түрлі пәтуа шығарады. Яғни, сыртқы себебіне қарай 

балаларды бөлісу, иддат уақыты, маһир ақысын төлеуге міндетті, ал, ішкі 

себебіне қарай мұра бермейді.  
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Имам Шафиғидің пікірінше ижтиһад жасауға Мұхаммед пайғамбардың 

өзі үкім берген. Оның көзқарасынша алдымен ижтиһад жасауға қажетті 

жағдай туындауы шарт. Туындаған жағдайға қарай факиһ ижтиһад айтады. 

Ол ижтиһад жасауға мынадай логикалық дәлел айтады: «Бір адам құлды 

сатуға базарға апарғанда, сатып алушыға «құлдың бағасын өзің шығар» 

демейтіні белгілі. Яғни, сатушы құлдың бағасын өзі шығарады. Сатушының 

жеке шығарған бағасы ижтиһад болып табылады. Бірақ, сатушы құлдың 

бағасын шығарарда жалпы нарықтағы бағаны негізге алады. Бұл жерде 

сатушының шығарған шешіміне әсер еткен нарықтағы баға насстың рөлін 

атқарады. Яғни, ижтиһад жасаушы белгілі бір қалыптасқан заңдылыққа 

сүйеніп отыр. Ол қалыптасқан заңдылық Құран мен сүннет болып табылады. 

Сондықтан, факиһтің шешімі нассты терістемейді, керісінше, насстың 

құндылығын арттыра түседі.  

Ханбали мазхабы бойынша да «қияс» түсінігі дәстүрлі ұғымға сай деп 

айтуға болады. Яғни, бір мәселе бойынша насстан үкім таппаған жағдайда, 

осыған ұқсас насс үкімін негізге ала отырып, онымен байланыстырып шешім 

шығаруды ханбалилер қияс дейді. Имам Ахмад Ханбал жөніндегі бір 

риуаятқа қарағанда, ол «Қиястан бас тарта алмаймыз. Сахабалар да қиясты 

қолданған» деген болатын. Имам Ахмад Ханбалдың қиясты қолдауына 

байланысты одан кейінгі ханбали мазхабының өкілдері де қиясқа ерекше 

көңіл бөлген. Ханбали мазхабының қияс үкімінің ханафи мазхабының қияс 

үкімінен едәуір айырмашылығы болды. Мысалы, «салам» келісімшартын 

ханафи өкілдері қиясқа жатқызбаған. Яғни, қарыз алған адамның қарызын 

басқа бір адамдағы қарызы арқылы өтеуін ханафи өкілдері қияс үкімінен тыс 

десе, ал ханбали өкілдері «салам» келісімін қиясқа сай деп біледі. Ханафи 

өкілдерінің пікірінше бұл шешім дұрыс емес. Ал, ханбали өкілдерінің 

пікірінше біреудің ақысын өтеу маңызды болғандықтан, қарызды осылайша 

өтеуге де болады. 

 

 

18. Сирияға аттанушылар һижра жасау (қоныс аудару) ұранын ту 

етіп көтеруде. Һижраның ислам шариғатындағы орны қандай? 

 

Һижра (арабша «هجرة») – сөздікте «тоқтату, қалдыру», «қоныс аудару» 

деген мағынаны білдіреді. Ислам терминологиясында бұл сөз 

«мұсылмандардың дінге қатынасына байланысты өзгелерден қысым көріп, 

қорлық тартудан құтылу үшін өзге мекенге қоныс аударуы» деген ұғымды 

береді. 

Танымал ислам ғұламаларының бірі әл-Ғиз бин Абдуссаләм хижраны 

екіге бөліп қарастырған: 

1) Рухани һижра – адамның дінсіздіктен имандылыққа, надандық 

ұстанымдарды тастап, Мұхаммед пайғамбардың сүннетіне (жолына), күнә 

істерден бас тартып, жалғыз Жаратушыға бойсұнуға көшуі. Дін 

ғалымдарының пікірінше һижраның бұл түрі ең маңызды әрі оны орындау 
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барлық мұсылмандар үшін міндет болып саналады. Һижраның осы түріне 

қатысты Мұхаммед пайғамбар өзінің хадисінде: «Мұсылман дегеніміз – өзге 

мұсылмандарға тілімен де, қолымен де зиян тигізбейтін жан, ал шынайы 

муһажир (һижра жасаушы) болса Алланың тыйымдарынан өзін тыйған адам» 

деп айтқан (әл-Бұхари).  

2) Шынайы һижра – мұсылмандардың белгілі себептерге орай басқа 

мекендерге қоныс аударуы. Һижраның бұл түріне қатысты шариғи үкімдер 

(дінбасы мен дін ғалымдарының шығаратын пәтуасы) қоныс аударылатын 

мекеннің ерекшеліктеріне қарай өзгермелі болып келеді. 

Мұсылмандар үшін һижра жасау, яғни дінге қатынасына байланысты 

зорлық-зомбылықтар көріп, қорлықтардан дінін аман алып қалу үшін өзге 

жұртқа көшу әрекеті белгілі шарттармен ғана жүзеге асырылады. Мұхаммед 

пайғамбардың Меккеден Мәдина қаласына қоныс аударуында көптеген 

нақты себептер болды. Ислам дінін ұстанған алғашқы мұсылмандар өздері 

өмір сүріп жатқан қоғамнан көп зардап шегіп, ауыр сынға ұшырады. Діни 

ұстанымы үшін кейбір сахабалар түрлі жолдармен азапталып қорланса, 

кейбірі тіпті өлім жазасына кесілді. Өзге дінді ұстанған Мекке тұрғындары 

мұсылмандарға дінін еркін ұстануына, ғибадат жасауларына шектеу қойып, 

исламнан шығуға мәжбүрлеген. Сонымен қатар меккелік әр рудан бір өкіл 

адам таңдалып, олардың тарапынан Мұхаммед пайғамбардың өміріне 

қастандық жасалмақ болды. Меккедегі мұсылмандар ұстанған діндері үшін 

азапталып, өмірлеріне үлкен қауіп төнген соң, олар көршілес Мәдина 

қаласына көшуге мәжбүр болды.  

Осы тарихи оқиғадан аңғарылатындай, мұсылмандар өздері өмір сүрген 

қоғамда дін үшін қысым көріп, ол елде исламдағы бес парыздың (иман, 

намаз, ораза, зекет, қажылық жасау) орындалуына тыйым салынса, сондай-ақ 

барлық мешіттер жауып тасталып, мұсылмандық мерекелерді тойлауға 

шектеу қойылса ғана басқа жерге һижра жасауы мүмкін. 

Кейбір теріс пиғылды радикалды ағымдар зайырлы Қазақстанды дінсіз 

ел деп танытып, мұсылман үмбетін Таяу Шығыс, Сирия, Ирак немесе 

Ауғанстан секілді қазір соғыс жүріп жатқан аймақтарға көшуге үндеуде. 

Олардың мұндай бұрмаланған көзқарастарының қателігіне Мұхаммед 

пайғамбардың «Меккенің ашылуынан кейін һижра жоқ» деген хадисі дәлел 

бола алады. Бұл хадисте бір мұсылман елден басқа мұсылман еліне һижра 

жасауға ешбір қажеттіліктің жоқ екендігі анық айтылған. 

Ислам ғұламаларының пікірінше, егер ел «дарул-харб» болса, яғни 

исламды қабылдамаған, сондай-ақ исламның таралуына қарсы тұрған 

мемлекет болса, ол жерде үнемі қысымның астында өмір сүрген 

мұсылмандар өзге жерге қоныс аударуы мүмкін. Алайда мұндай жағдайдың 

Қазақстанға қатысы жоқ. Себебі, Қазақстан исламдық жіктеу бойынша 

«дарул-аһд», яғни діни бірлестіктердің ұстанымы мемлекет мүддесіне қайшы 

келмесе, конституциялық заңдары олардың қызметіне шектеу қоймайтын 

мемлекет болып табылады. Яғни Қазақстанда діни сенім бостандығы толық 

қамтамасыз етілген.  
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Қазақстан – зайырлы, демократиялық мемлекет. Онда көптеген ұлттар 

мен ұлыстар, он сегіз конфессияның өкілдері өзара келісім мен 

мәмілегерлікте, ынтымақта өмір сүріп жатыр. Ел аумағында заңды түрде 

тіркелген барлық діни бірлестіктер заң аясында еркін қызмет етуде. 

Елімізде мемлекет құраушы қазақ ұлтының және басқа да бірқатар 

ұлттардың ата діні болып табылатын ислам дінін ұстануға, ғибадаттарын 

орындауға, діни мерекелерін тойлауға еркіндік берілген. Қазақстан 

Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңының 

преамбуласында ханафи бағытындағы ислам дінінің елдің рухани 

дамуындағы тарихи рөлі танылатыны атап көрсетілген.  

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының һижра жасау туралы 

2013 жылдың 7 қарашасында берілген пәтуасында «исламның негізгі 

рәміздері мен рәсімдерін атқаруға рұқсат етілген мемлекеттен өзге елге 

көшуге ешбір қажеттілік жоқ» деп көрсетілген.  

 

19. Соңғы уақыттары кейбір мұсылман қыз-келіншектердің 

«жыныстық жихад» жасауға Сирия жеріне аттанатындығы жайлы 

ақпараттар пайда бола бастады. Ислам шариғаты бұған қалай қарайды? 
 

Ең алдымен, ислам дінінде «жыныстық жихад» түсінігінің мүлде жоқ 

екендігін атап өткен жөн. «Жиһад ән-никах» немесе «жыныстық жиһад» 

мұсылман қыз-келіншектердің жалған насихатқа еріп саналы түрде немесе 

алдану арқылы дін атын жамылған содырлар лагерлерінде, сондай-ақ олар 

жаулап алған территорияларда жыныстық қызмет көрсетуі 2013 жылы пайда 

болған келеңсіз әлеуметтік құбылыс болып табылады.      

«Жихад ан-никах» «уақытша неке» деген түсінікке негізделген. Ислам 

шариғаты бойынша ер мен әйелдің мұндай қарым-қатынастары зина жасау 

болып табылады. Бұл пәтуаға сүнниттік және кейбір шииттік ғұламалар  

ижмағ (бір ауыздан қолдау) жасаған.    

ИШИМ-нің (Ирак пен Шамдағы ислам мемлекеті) идеологиясы 

бойынша «жыныстық жихад» ол – әйел адамдардың «жихад жасауға» өмірін 

арнаған әскерге (содырға) тұрмысқа шығып, дүниеге ұрпақ әкелу және 

оларды «шынайы ислам» қағидаттарына тәрбиелеу болып табылады.    

Ең алғаш жоғарыда аталған оқиғалар тунистік армия мен «әл-Каида» 

лаңкестік ұйымы содырлары арасында болған қақтығыстар барысында орын 

алған. Кейбір тунистік қыздар өз еріктерімен саналы түрде жыныстық қызмет 

түрін көрсету үшін соғыс алаңына аттанған.     

Тунис елінің Ішкі істер министрі қоғамды жайлап бара жатқан бұл 

індетті мәселе етіп көтерген соң, «жихад әл-никах» сөзі бұқаралық ақпарат 

құралдарында кең қолданысқа ие болып, тез арада өзекті тақырыпқа айналып 

үлгерді.  

«Жихад әл-никах» сөзін ең алғаш болып діни радикалды ағымдар 

шейхтарының бірі Мұхаммед Арафи айналымға енгізді. Ол өз бетінше 

сүнниттік мұсылман әйелдерді Сирияда Башар Асадтың билігіне қарсы соғыс 
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ашып жүрген «Ислам мемлекеті» лаңкестік ұйым содырларына жыныстық 

қызмет көрсетуге шақырған «пәтуа» шығарды. «Пәтуасының» дәлелі ретінде 

Құранның 24-ші сүресінің 4-ші аятын мысалға келтіре отырып, әйел адамның 

бір күннен 99 жыл аралығына дейін ер адаммен интимдік қатынаста болуы 

жайлы көзқарасын паш етті.  

Кейінірек Мұхаммед Арафи ел арасында бұндай пәтуаны  

таратпағандығын айтып, көпшілік алдында ақталады. Дегенмен, тунистік 

БАҚ-тың дерек көздері аталмыш пәтуадан кейін «жыныстық жихад» жасау 

мақсатында көптеген қыздардың Сирияға жол тартқанын алға тартады.    

Сонымен қатар, саналы түрде өз еріктерімен осы жолды таңдаған әйел 

адамдардың келеңсіз әрекеттерінен тыс, соғыс алаңында қаза тапқан кейбір 

содырлардың әйелдері уақытша басқа ер адамға мәжбүрлі түрде әйел болуға 

некелестірілетіндігін де атап өткен жөн. Бұл үдерістер ислам шариғатына 

түбегейлі қарама-қайшы әрекеттер болып табылады. Бұл жерден жан мен 

ар, тән тазалығына, жалпы алғанда рухани тазалық пен құндылықтарға 

шақырған ислам дінінің тұнығын лайлауға, оған қара күйе жағуға барынша 

тырысып жатқан содырлар әрекеті айқын аңғарылады. Осы сынды әрекеттер 

әлем сахнасында мұсылмандарға деген исламафобтық көзқарас 

қалыптастыруда.  

Ислам дінінің шариғаты бойынша неке қиюдың өзіндік шарттары 

мен талаптары бар. Әйел адамның келісімінсіз зорлықпен немесе алдап-

арбау арқылы неке қиылмайды. Ал жоғарыда аталған әрекеттер тек нәпсі 

құмарлықтың, азғындықтың көрінісі екені айқын.  

«Жыныстық жихад» әрекетін барынша қалыпты құбылысқа 

айналдырған мысырлық «Мұсылман бауырлар» ислам партиясы болып 

табылады. Партияның әлеуметтік желідегі парақшаларында уақытша некеге 

немесе «жихад әл-никахқа» шақырған үндеулер үнемі жарияланады.     

«Уақытша неке» Қасиетті Құран мен Мұхаммед пайғамбардың 

сүннетіне қайшы амалдардың бірі болып табылады. Уақытша некелесуге 

қатысты Мұхаммед пайғамбардың заманында сахабалардың алыс жерлерге 

соғысқа аттанған екі жағдайда ғана уақытша некеге рұқсат беріліп, кейінірек 

бұл рұқсаттың үкімі жойылғандығы жайлы сахих хадистер кездеседі. Осы 

жайлы бірер хадистерге тоқталып өтсек:      

1. «Мен сендерге уақытша некені [ұзақ мерзімге созылған соғыс 

уақытында] рұқсат еткен едім, бірақ Жаратушы қиямет-қайымға дейін  

уақытша некеге тиым салды».  

2. Сәләмә ибн әл-Ақуа былай деп жеткізеді: «Исламның алғашқы 

жылдарында Пайғамбар мутаға (уақытша неке) үш күнге рұқсат берді, бірақ 

[үш күн өткен соң] оған тиым [біржола] салды». 

Сабр есімді сахабаның сөзі бойынша «Пайғамбар [бірнеше қайтара әрі 

сенімді түрде] өзінің халықпен қоштасу сәтінде уақытша некеге тыйым 

салып, бұл тыйымның қиямет-қайымға дейін жалғасатынын атап өткен [яғни  

бұл тиымды ешқашан  және ешкім қалпына келтірмейді]».  
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Имам Әли ибн Әбу Тәлиб былай дейді: «Шындығында, Алла елшісі 

Хайбар күні мутаға (уақытша неке) тиым салған болатын».  
5. Омар ибн әл-Хаттаб халиф болып сайланғаннан кейін көпшілік 

халыққа былай дейді: «Шындығында, Алла елшісі біздерге үш күнге мутаға 

(уақытша неке) руқсат беріп, бірақ артынан бұл неке түріне тиым салған 

болатын. Мен егер үйленген әлдебір еркектің әлдебір әйелмен уақытша 

некеге түскенін естісем, онда сол адамды өлім жазасына кесетініме Алла 

атымен ант етемін!» 

Көрнекті мұхаддис (хадис ілімі және әдістемесімен айналысушы) 

ғалымдар имам әл-Бухари мен имам Муслим уақытша неке туралы 

хадистерге өз еңбектеріндегі «Мұхаммед пайғамбардың уақытша некеге 

тиым салуы» және «Уақытша неке туралы: уақытша некеге рұқсат және 

кейінірек оған қиямет-қайымға дейін салынған тиым» атты жеке тарауларда 

тоқталып өткен.  

Жаппар ибн Мұхаммедтен уақытша неке туралы сұрағанда ол былай деп 

жауап береді: «Бұл – барып тұрған зина!»  

Исламдық діни кітаптарға сәйкес мутаның (уақытша некенің) харам 

(тиым салынған) іс екендігі жайлы сахабалар мен оқымысты-ғалымдар бір 

ауыздан ортақ пікірге (ижма) келген. 

 

20. ИШИМ ұйымының идеологиясы шариғатпен сабақтаса ма? 

 

Қазіргі таңда дін атын жамылған экстремизм мен терроризмнің өршуіне 

Таяу Шығыс аймағындағы орын алып отырған оқиғалар, әсіресе, Сирия және 

Ирак аумақтарындағы қанды қасап жағдай шешулі ықпал етуде. Аталған 

өңірлерде басталған азаматтық соғыс бүгінде дербес қарулы ұйымдардың 

толассыз қақтығысына айналды. Осы соғыста қаржыландырылу және әскери 

әлеуеттілік жағынан «Ислам мемлекеті» (бұл ұйымның исламға қатысы жоқ 

болғандықтан ИШИМ атауын пайдаланған жөн) ұйымы үстем шығып, өздері 

басып алған аумақта халифатын орнатты.  

ИШИМ халықаралық террористік ұйымы 2006 жылы «әл-Каида» және 

басқа да он бір экстремистік ұйымдардан құралып, 2014 жылдың 29 

маусымында өздерін «Ислам мемлекеті» деп жариялады. Бұл ұйым қазіргі 

күнде өзін әлемде шариғатқа негізделген жалғыз ислам мемлекеті – халифат 

деп жариялап, өзінің қызметінде діни сарындарды пайдалануда. ИШИМ өз 

әрекетін діни тұрғыда негіздеуге тырысқанымен, әлемдік мұсылман 

қауымы тарапынан қатаң сынға ұшырап отыр. Мұсылман әлемінің 

беделді ғалымдары мен танымал тұлғалары ИШИМ-ге 126 қол қойылған 

ашық хат жолдап, іс-әрекеттерін тоқтатуға және тәубеге келуге үндеді. Яғни 

ИШИМ-ді исламға қатысы жоқ, саяси және қаржылық мақсаттарды 

көздейтін ұйым деп қарастыруға толық негіз бар.  

Теологиялық, шариғи тұрғыдан қарағанда бұл ұйымның қызметін 

исламмен байланыстыруға болмайтындығын айғақтайтын бірнеше айғақты 

келтіруге болады:  
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1)  ИШИМ өз әрекеттерін аса қатыгездікпен жүргізеді, ымыраға 

келмейді және өзге дін өкілдерімен өзара келісім орнату мәселесін жоққа 

шығарады. 

Тарихта көптеген империялар мен мемлекеттер сан-алуан сылтаулар 

арқылы өзге ұстанымдағылар мен көзқарастағыларды қудалап, өлім 

жазасына кескендігі белгілі. Ал исламда мұндай әдістерге жол берілмейді. 

Мысалы, Мекке мен Мәдина қалаларында қалыптасқан алғашқы ислам 

мемлекетінде мұсылмандар көршілес еврейлермен және пұтқа 

табынушылармен өзара келісімде өмір сүрген. Олардың ешбіріне қысым 

көрсетілмейтін. Егер қандай да бір өңірде өзге дін өкілінің құқықтары заңсыз 

шектеліп, діни негізде басымдылық басқаға берілсе, бұл хабар шұғыл түрде 

халифке жеткізіліп, сол өңірдің әкімі ауыстырылатын. Өзге дін өкілдері 

тұратын жаңа жерлердің қосылу барысында да мұсылмандар олардың 

мінәжат үйлері мен ғибадатханаларын бұзбай, адамдарға таңдау еркін беру 

үшін жанынан мешіттер салған. Еуропада қудалауға ұшыраған еврейлер 

Кордова халифалығы кезеңіндегі мұсылмандық Испания аумағынан, Осман 

империясынан қауіпсіз мекен мен пана тапты.  

2) ИШИМ көптеген бейкүнә адамдар мен эмиссарларды жазықсыз 

өлтіруде. 

Исламда адамдарға зұлымдық пен әділетсіздік танытуға, нақақтан жан 

иесін өлтіруге жол берілмейді. Бұл тақырыпқа қатысты бірқатар Құран 

аяттарын мысал ретінде келтіруге болады: 

«Шура» сүресінің 42-аяты: «Шынында жаза, адамдарға зұлымдық 

қылып, жер жүзінде орынсыз шектен шыққандарға лайық. Міне солар үшін 

жан түршігерлік азап бар»;  

«Әнғам» сүресінің 151-аяты: «Өлтірілуіне Алла тыйым салған кісіні 

нақақтан өлтірмеңдер»; 

«Мәида» сүресінің 32-аяты: «Соның салдарынан Израил ұрпақтарына: 

Кім кісі өлтірмеген немесе жер жүзінде бұзақылық қылмаған біреуді 

өлтірсе, сонда шынайы түрде барлық адамды өлтіргенмен және кім оны 

тірілтсе (өлімнен құтқарса), барлық адамды тірілткенмен тең деп 

жаздық». 

Сонымен қатар эмиссарлар мен елшілердің өміріне қастандық жасау 

барлық діндерде тыйым салынғандығы белгілі. Эмиссарлар – бір топтың 

екінші топқа бітімгершілік жасау үшін немесе хат-хабар жеткізу үшін 

жіберілетін құрметті адамдар. Олар ерекше дербес құқыққа ие. Мұхаммед 

пайғамбардың сахабасы Ибн Масғуд: «Елшілердің (эмиссарлар) өміріне 

қауіп төндірмеу – пайғамбардың сүннеті» деген. Журналистер мен БАҚ 

өкілдері де эмиссарлар қатарына жатады. Өйткені олардың қызметіне орын 

алған оқиғалардың шынайы келбетін көпшілікке жеткізу кіреді. Ал ИШИМ 

Джеймс Фоли мен Стивен Сотлофф секілді журналистерді аяусыз 

қатыгездікпен өлтірді. ИШИМ мүшелері гуманитарлық миссия эмиссары 

Д.Хэйнсті де өлім жазасына кесті. Бұл әрекеттердің барлығы исламға жат, 

яғни харам. 
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 Жарылыстар мен өмірге қастандық жасау, адамдарды кепілге алу және 

тағы басқа зорлық-зомбылық, лаңкестік әрекеттерге қатысты Құранда қатаң 

жаза қарастырылған. Ал егер террорлық әрекеттердің салдарынан бейкүнә 

жандар зардап шексе, бұл әрекеттердің жазасы күшейе түседі. Өйткені 

Құранда «Кім кісі өлтірмеген немесе жер жүзінде бұзақылық қылмаған 

біреуді өлтірсе, сонда шынайы түрде барлық адамды өлтіргенмен тең» 

делінген.  

3) Исламда халифалықты барлық мұсылмандармен бірлесе арнайы 

кеңес – «Шура» өткізбей жариялауға болмайды. 

Халифалықты халықтың келісімінсіз жариялау фитна (бүлік) болып 

табылады. Өйткені мұндай шешімнің салдарынан оған келіспеген мұсылман 

үмбетінің басым бөлігі жарияланған халифалықтан тыс қалып, ел ішінде бір-

бірімен араздасатын бірнеше халифалықтың пайда болуына жетелейді. Елдің 

бірлігі мен берекесі бұзылып, туындаған бүлік қоғамды ыдырауға әкеп 

соғады. Құранның «Бақара» сүресіндегі 217-аятында осыған қатысты: «Бүлік 

шығару – адам өлтіруден де ауыр күнә» делінген. Бүгінгі ИШИМ-ге қатысты 

оқиғалар желісінде мұндай бүлік Мосул имамдарының бұл ұйымға 

бойсұнбау әрекетінен басталды. Нәтижесінде ИШИМ мүшелері олардың 

барлығын өлім жазасына кесті.  

4) Ислам бойынша шариғатта бекітілген қағидалар сақталмай 

қылмыстық жаза жүзеге асырылмайды. 

Құран мен сүннетте айқын білдірілген ислам шариғатындағы жазалау 

(худуд) – исламдағы әділеттіліктің ажырамас бөлігі. Алайда айыптыны 

жазалау қылмыстық істі мұқият тергеуден кейін, тергеудегі кісінің айыбы 

толығымен дәлелденген соң жүзеге асырылады. Сондай-ақ айыптыны 

жазалау қатыгездікпен орындалмауы тиіс. Сонымен қатар, тергеу барысында 

туындаған күдіктер мен күмәндар қатаң жазалауды (худуд) болдырмауға, сот 

шешімінің өзгеруіне себеп болады. Бұл мәселеге қатысты Мұхаммед 

пайғамбардың хадистері бар.  

ИШИМ ұйымының мүшелері болса тиісті тергеу істерін жүргізбестен 

халықты жаппай өлім жазасына кесуге көшіп, мұсылман үмбетінің қанын 

төкті. 

5) Әскери жиһад тек шариғатта бекітілген жағдайларда, шариғатта 

бекітілген мақсаттарға жету үшін және шариғатта бекітілген әскери 

қағидаларды орындау арқылы ғана жүзеге асырылуы мүмкін.  

Әскери жиһадтың мұсылмандар үшін мәнісі – бейбіт өмір сүріп, қысым 

көрсетпейтіндермен ынтымақта болып, жаулап алу ниетімен келген күштерге 

қарулы тойтарыс беру. Осыған қатысты Құрандағы «Хаж» сүресінің 39-40 

аяттарында: «Шынында шабуыл жасалып, зұлымдыққа ұшырағандарға 

соғысу үшін рұқсат берілді. Күдіксіз Алланың оларға жәрдем етуге күші 

толық жетеді (39). Олар жазықсыз: “Раббымыз Алла” дегендіктерінен ғана 

жұрттарынан шығарылғандар. Егер Алла адамдарды бір-бірі арқылы 

қорғамаса, ғибадатханалар, шіркеулер, яһудилердің құлшылық орындары 

және ішінде Алланың аты көбірек зікір етілетін мешіттер құлатылар еді. 
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Кім Алла жолына жәрдем етсе, Алла оған жәрдем етеді. Шәксіз Алла, аса 

көруші, тым үстем (40)» делінген. 

Исламда әскери жиһадты жүргізу қағидаттары пайғамбар хадистеріне де 

негізделген. Мұхаммед пайғамбар соғыс жүргізу тақырыбына қатысты 

көптеген адамгершілік қағидаттарды насихаттай отырып, мұсылмандарды 

соғысқан жағдайда қатыгез және қиянатшыл болмауға, шегінгендер мен 

жараланғандарды өлтірмеуге, қарттар мен әйелдерге, бала-шағаға зорлық 

танытпауға, ғимараттарды құлатпауға, ағаштарды кеспеуге, қажеттіліксіз үй 

шаруашылығына зардап тигізбеуге, тонаушылық жасамауға бұйырды. 

Әлемдік ақпарат құралдары ИШИМ-нің жаулап алған аумақтарында 

жүздеген әскери тұтқындарды өлім жазасына кесіп жатқандығын хабарлап 

отыр. Діни ұранмен тергеусіз тұтқындардың қанын төгуде. Мұхаммед 

пайғамбардың өміріне көз салсақ, ол өзі қатысқан барлық шайқастардың 

ішінде Бадр соғысының екі тұтқыны – Уқба ибн Әби Муғайт пен Надр ибн 

әл-Хаританы ғана өлім жазасына кескен. Аталмыш екі тұлға да 

мұсылмандармен соғысып жатқан қарсы тараптың қолбасшылары еді. 

Дегенмен, Мұхаммед пайғамбар 10 жыл бойы басынан өткізген 29 

шайқастың ешбірінде тұтқындалған қатардағы жауынгерді өлімге кеспеді, 

тіпті керісінше оларға рақымшылық танытуға үндеді. 

Сонымен қатар әскери жиһадты жүргізудің басты қағидаттарының бірі – 

соғыс жағдайында қолына қару алған қарсылас жауды ғана өлтіруге болады, 

алайда олардың отбасы мүшелері мен соғысқа қатыспағандарды қасақана 

өлтіруге тыйым салынған. 

Айтылғандардан белгілі болғандай, қазіргі таңдағы ИШИМ жүргізіп 

жатқан қарулы қырғын исламның шариғи қағидалары мен 

ұстанымдарына толығымен қайшы келеді. Сондықтан мұндай әрекеттер 

исламға, мұсылман қауымына және жалпы адамзатқа қарсы жүргізіліп 

жатқан террорлық акт ретінде бағаланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШҚО Дін істері басқармасының  

Дін мәселелерін зерттеу орталығының тапсырысымен 

 «Колмакова И.С.» ЖК баспасында шығарылды 

Өскемен қаласы, К. Либкнехт көшесі 19. 

74-12-45, 70-42-67. 

Сенім телефоны: 70-56-56 

Көлемі: А5; Таралымы: 250 дана 

11.05.2016 ж. баспаға берілді. 

 

 

 

  
 


