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Осман Н!ри Топбаш мырза 1942 жылы Стамб!л ша�арында д�ниеге 
келген. Орта ж�не к�сіптік мектепті Стамб!лда бітірген ол Aз заманыныJ 
білімді де білікті !стаздарынан, !лы ойшылдардан арнайы д�рістер алып, 
білімін шыJда>ан. СоJ>ы жылдары сауда ж�не Aнерк�сіп �леміне =адам 
басып, белсенді де жемісті =ызмет ат=арып келеді.  Біра= к�сіпкерлікпен 
айналысып ж�рсе де !стазды= сезімін, жастар>а т�лім-т�рбие беруді, 
олармен =оян-=олты= =арым-=атынаста болуды ойынан еш уа=ытта да 
!мыт =алдыр>ан емес. 

;адірлі !стаз бар Aмірін >ылым мен =айырымдылы= =ызметтеріне 
арнап келеді. Ол кезінде Т�ркияда>ы білім ж�не =айырымдылы= 
!йымдарыныJ кAшбасында т!р>ан «Білім Жетілдіру Орталы>ында» 
белсенді =ызмет ат=ар>ан. Б!л мекеме бас=а да =айырымдылы= =орлары 
мен !йымдары секілді ш�кірттерге ш�кірта=ы та>айындайтын, �леуметтік 
жа>дайы тAмен отбасылар>а =ол !шын беретін =айырымдылы= орталы>ы 
болатын. Б�гінде б!л =ор – Стамб!лда>ы халы=тыJ білімін арттыру>а 
ж�не =айырымдылы= кAмек кAрсетуге ба>ыттал>ан Т�ркияда>ы еJ ірі 
«Qзиз Махм!д Х!дайы халы=аралы= =айырымдылы= =оры» деп атала-
ды. ;азір сол халы=аралы= =айырымдылы= =ордыJ кеJес тAра>асы. 

Арда=ты Осман !стаз осынау игі =ызметтерін к�ні б�гінге дейін 
жал>астырып келеді. ОныJ  басшылы>ымен =ордыJ =ызмет кAрсету 
аясы ед�уір кеJейді. ;азіргі таJда Осман Н!ри Топбаш т�бі бір туыс=ан 
т�ркі елдерінен білім іздеп келген жастар>а рухани ж�не =аржылай 
кAмек кAрсетіп, олардыJ толы==анды білім алуларына барынша жа>дай 
жасауда.

Сондай-а= >алым Осман Н!ри ТопбаштыJ 60-тан астам еJбегі жары= 
кAрген. ОныJ кAпшілігі �лемніJ то>ыз тіліне т�ржімалан>ан, соныJ 
ішінде 17 =аза= тіліне, 17 орыс тіліне аударылып басыл>ан.

;азіргі таJда Осман Н!ри Топбаш !стаздыJ ма=алалары ;аза=станда 
жары= кAретін мерзімді басылымдарда, атап айт=анда, айына бір рет 
шы>атын «Иман», «Рахмет самалы» сия=ты рухани-танымды= журнал-
дарда, сондай-а= апталы= «Рухани =азына» газетінде т!ра=ты жарияла-
нып келеді. 
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«�лбетте сен е� к�ркем мінезге иесі�» (;алам с�ресі 4-аят)

«Расында сендер 'шін, Алла)ты да а*ырет к'нін де 'міт еткендер 
ж.не Алла)ты к�п еске ал0ан кісілер 'шін Алла)ты� Елшісінде к�ркем 
�негелер бар» (Ахзаб с�ресі 21-аят)

«Расында Алла) ж.не Оны� періштелері Пай0амбар0а салауат айтады. 
�й, иман келтіргендер! Сендер де о0ан салауат айтып, ы*ыласпен с.лем 
келтірі�дер» (Ахзаб с�ресі 56-аят)

«... Сендерге Пай0амбар не берсе алы�дар да неменеден тыйса, одан 
тыйылы�дар .рі Алла)тан *ор*ы�дар. С�зсіз Алла) *атты азап иесі»
(Хашыр с�ресі 7-аят)

«�й, иман келтіргендер! Алла)*а бой9сыны�дар .рі Пай0амбар0а 
ба0ыны�дар. Сондай-а* амалдары�ды б9зба�дар» (М!хаммед с�ресі 33-
аят)

«Ал ж.не кім Алла)*а, Пай0амбар0а бой9сынса, міне солар Алла) 
ны0метке б�леген пай0амбарлар, шыншылдар, шейіттер ж.не игілермен 
бірге болады. олар нендей жа*сы жолдас!» (Ниса с�ресі 69-аят)

«Олар, біреу Алла)*а .рі Елшісіне *арсы келсе, расында о0ан ішінде 
М.�гі *алат90ын тоза* оты бар екенін білмей ме? Міне, ірі *орлы* осы»
(Т�убе с�ресі 63-аят)

Алла� Та>ала былай деп б!йырады:
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«Расында мен кркем мінез-��лы�ты толы�тыру �шін 
жіберілдім». (Муатта «Хуснул-хул=» 8)

«Жындар мен адамдарды� мойынс�нбайтындарынан 
бас�алары, я�ни жер мен кктегі барлы� н!рселер мені� 
Алла#ты� Расулі екендігімді біледі». (Ахмед бин Ханбал «М�сн�д» ІІІ,

310)

«Сіздерге екі н!рсе тастап барамын. Кімде-кім б�л екуін бекем 
�станатын болса, м�лде адаспайтын болады, б�лар: Алла#ты� 
кітабы ('�ран К!рім) ж!не Елшісіні� с�ннеті». (Муатта «;адар» 3)

«Мына жаным осы бойымда>ы т�німнен шы==анша 
;!ранныJ =ызметшісімін, М!хаммед М!хтардыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) жолыныJ топыра>ымын...

Кімде-кім меніJ б!л сAздерімнен бас=а �лдебір сAз на=ыл 
ететін болса, мен  ондай кісілерден де ондай сAз сAйлеуден де 
аула=пын».

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) былай дейді:

Хазіреті М�улана:
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Пай�амбарлар тізбегіні� со��ы ал�асы, б�л д�ние мен 
а�ыретті� мырзасы, адамдар мен жындарды� Расулі, екі 
харамны� имамы, жаратылысты� абзалы, б�кіл !лемге 

рахмет (мейірімді) етіп жіберілген

ХАЗІРЕТІ
М>ХАММЕД М>СТАФА
(саллалла#у ал!й#и у! с!лл!м)

Б�кіл жаратылыстыJ жаратылуына Хазіреті М!хаммедтіJ 
н!ры себеп бол>анды=тан Пай>амбарды (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) ж�не Алла� Та>аланыJ оны Хабибім (с�йіктім) 
деп ата>анындай оныJ ерекше Aмірін =арапайым кітап жол-
дарымен толы= т�сіндіру м�мкін емес. Сонда да оны т�сініп, 
бас=алар>а т�сіндіру �шін �ркімніJ Aз шама-шар=ынша 
�рекет етуінде айтарлы=тай пайдалар бар. Осы шынды==а 
назар аудара отырып жаз>ан еJбегіміз ар=ылы Хазіреті 
Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) �лгі боларлы= 
т!л>асынан аз да болса н�р алып, ахла>ымызды (мінез-
=!лы=) оныJ ахла>ымен безендіру біз �шін �лкен м�ртебе. 
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Ал оныJ !лы т!л>асын толы= т�сініп, бас=алар>а да толы= 
жеткіземіз деген ойдан аула=пыз. ;араJ>ы жерге иненіJ 
тесігіндей саJылаудан жары= =алай т�ссе, біздіJ айт=ан 
сAздеріміз Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
!лы а=и=атымен салыстыр>анда �лгі саJылаудан т�скен 
жары= іспетті. Себебі б�кіл �лемніJ !лы жаратушысы:

«С�зсіз Алла) ж.не періштелер Пай0амбар0а салау-
ат айтады. Ей, иман келтіргендер! Сендер де о0ан са-
лауат айты�дар ж.не толы* мойынс9на отырып с.лем 
бері�дер» (Ахзаб с�ресі 56-аят) деп, сансыз періштелерімен 
бірге салауат айтып, с�лем беріп ж�не: «Сені� �мірі�е ант 
етемін...» (Хижр с�ресі 72-аят) деп !лы=та>ан пай>амбарлар 
С!лтаныныJ !лылы>ы мен ерекшелігін толы= жеткізу �сте 
м�мкін емес.

Диуан �дебиетініJ біртуар а=ындарыныJ бірі Шейх 
RалибтіJ Хазіреті Пай>амбар>а (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) деген с�йіспеншілігі мен =!рметін жеткізген 
мына ма>ынада>ы AлеJ шума>ы осы шынды=ты тамаша 
суреттейді:

«Сен пай�амбарларды� С�лтаны, м!ртебесі биік 
падишахсы� Мырзам! Сен шарасыздар�а м!�гілік дауасы� 
Мырзам! Махшар к�нінде �мбеті�ні� басында т�ратын 
�ам�оршысы� Мырзам! Ха� Та�аланы� «л! амрук (сені� 
мірі�мен ант етейін)» деп берген сертімен �уаттал�ан 
�лы Пай�амбарсы� Мырзам! Сен Хазіреті Ахмед, Мах-
муд, М�хаммедсі� Мырзам! Ха� Та�аладан бізге келген �лы� 
с�лтансы� Мырзам!»
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Хазіреті Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Ха= Та>аланыJ алдында>ы м�ртебесі Aте !лы бол>анды=тан 
Алла� Та>ала Хабибіне мойынс!нуды Aзіне мойынс!ну деп 
есептеген. О>ан =!рметсіздік жасау амалдардыJ жойылуы-
на себеп болады деген. О>ан та>зым кAрсетіп, =!рметтеуді 
та=уалы=тыJ белгісі деген. Расуліне дAрекілікпен �н =атуды 
наданды=тыJ белгісі деп сана>ан. Расул!лла�=а �рдайым 
салауат айтып, с�лем беріп, оны еш уа=ытта а=ылымыз бен 
жадымыздан шы>армау керектігін білдірген. Тіпті намазда 
�ттахият о=ы>ан сайын Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м):

«�сс.л.му ал.йк. .йю)аннабию уа рахматулла)и уа 
баракату)» деп с�лем беруімізді =ала>ан. Намаз �стінде бір 
кісіге с�лем беру намазды б!за т!ра, Алла� Та>ала Расуліне
с�лем беруді намаздыJ у�жібтерінен =ыл>ан.

Хазіреті Имам Rазали былай дейді:

«Намазда �ттахият о=ы>анда Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
бейнесі мен !лы т!л>асын ж�регіJмен сезін. «Qсс�л�му 
ал�йк� �йю�аннабию, уа рахматулла�и уа баракату�» деп 
айт. Еш =ам жеме, сеніJ с�леміJ Алла� Расуліне жетеді, �рі 
ол са>ан арты>ымен с�лем =айтарады». (Ихя-у Улумиддин І,

224)

Хазіреті Халид Ба>дади «Мактубат» атты кітабыныJ 
тAртінші мактубында >!лама Ши�аб бин Хажар �л-
М�ккидіJ мына сAздерін баяндайды:

«Намазда о=ылатын �ттахияттыJ «�сс�л�му ал�йк�» 
сAзі Хазіреті Пай>амбарымыз>а арнап айтыл>ан. Б!л жерде 
Алла� Та>ала Пай>амбарымызды намаз о=ы>ан �мбетінен 
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=!ла>дар еткен т�різді. Осыдан соJ Пай>амбарымыз 
(ал�й�иссалату у�сс�л�м) намаз о=ы>ан кісініJ =асына келіп 
=иямет к�нінде олардыJ ізгі амал жаса>андарына ку�лік 
етеді. Сонымен =атар оныJ рухани т�рде келіп т!р>анын ой-
лау кAJілдегі шынайылы=тыJ артуына себеп болады».1

@те !лы абырой-даJ==а бAленген б�кіл �лемніJ С!лтанын
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) тиісінше т�сініп, бас=алар>а 
т�сіндіру Aте =иын м�селе. Біз де осы жа>дайды ескере 
отырып, б!л сAздеріміз оныJ м�б�рак есімініJ =!рметіне 
=!нды �рі �серлі болар деген �міттеміз. Осы �шін =!рметті 
о=ырмандардан айт=ан сAздеріміздіJ кем кетігін ескере оты-
рып ба>алауын Aтінеміз.

Оны толы= т�сіну кезіндегі =иынды=тарды ескере оты-
рып, оны толы>ымен суреттеп баяндау>а да тіліміздіJ =!діреті 
жетпейді. Ол с�йіспеншілік пен шынайы =!рметтіJ ар=асында 
=ол жететін шексіз рухани бір �лем. ОныJ м�б�рак іс-�рекеті 
мен хал-жа>дайын т�сіну ар=ылы келетін жетістіктер �шін 
мейірімді Алла�тыJ кеJшілігі мен ж�рдемін �міт етеміз.

С�л�ф Салихин (хижри бірінші >асырда>ы м!сылмандар: 
сахабалар, таби>индер, �тба>ут-таби>индер):

«Уа, Раббым! Сен тек мойынс!н>ан =!лдарыJды >ана 
кешірер болсаJ, к�н��арлар кімді барып паналайды? Уа, Раб-
бым! Сен тек та=уа =!лдарыJа >ана мейірімділік жасайтын 
болсаJ, к�н��арлар кімнен барып ж�рдем с!райды?», - деп 
д!>а жасап жалбарын>ан.2

Біз де адамзаттыJ асыл т�жі Хазіреті М!хаммед 
М!стафаныJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) м�б�рак 
Aмірбаянын шектеулі болса да =аламныJ к�шімен т�сіндіруге 

1. М�ул�на Халид Мактубаты 118 б; Рисалатур Рабыта 225-226 бб.
2. Байха=и, Шуабул Иман ІІ, 26; Rазали, Ихия І, 338.
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бел буа отырып, �лсіздігіміз бен кемшілігіміздіJ салдарынан 
кеткен =ателіктеріміз �шін РаббымыздыJ мейірімділік да-
риясына сиынамыз.

Уа, Раббым! Б�кіл �лемніJ с!лтаны М!хаммед 
М!стафаныJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =!рметіне бізді 
кешіре гAр! Qмин!


адірлі о*ырмандар!

М!нан алдын «Пай>амбарлар баяны» атымен жары= 
кAрген тAрт томды= кітабымыз кеJейтіліп =айта баспа>а да-
ярланды. С�йікті Пай>амбарымыздан (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) б!рын>ы пай>амбарлардыJ Aмірбаяны ал>аш=ы �ш 
томда жарияланды. Ал соJ>ы тAртінші томда Пай>амбарымыз 
Хазіреті М!хаммед М!стафаныJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) Aмірбаяны жариялан>ан еді. Енді б!л жаJа басылым-
да Хазіреті Пай>амбардыJ Aмірбаяны Мекке ж�не М�дина 
кезеJі болып екі том халінде дайындалды.

Осы соJ>ы екі томныJ кеJейтіліп бастан-ая= тексерілуіне, 
хадис пен сияр �дебиеттерін зерттеп, зерделеп, шын 
ы=ыласымен =ажыр кAрсеткен М!рат ;ая ж�не Aзге де білім 
жолында>ы достарыма рахметімді айта отырып, олардыJ б!л 
=ызметтерініJ Алла� Та>аланыJ =!зырында сада=а жария 
(�немі жал>асып отыратын сада=а) ретінде =абыл етілуін 
тілеймін. Сондай-а= пайдалан>ан �дебиеттеріміздіJ автор-
ларын ізгі тілекпен еске ала отырып, Алла�тан олар �шін 
жарыл=ау ж�не !лы м�ртебелер тілеймін.

Табыс Алла)тан!

Осман Н9ри Топбаш
;аJтар 2005

Yск�дар
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КІРІСПЕ

Исламды т'сінуде ж.не оны іске асыруда Пай0амбар 
тарихыны� ма�ыздылы0ы

Адам д�ниеге келгеннен бастап оныJ т�лім-т�рбиесіне 
�сер ететін кAптеген факторлар бар. Сонды=тан еJ алдымен 
адам>а �лгі болатын �рі жAн кAрсететін біреу =ажет. Себебі,
оныJ тілін, дінін, ахла>ын ж�не Aміріне AJ беретін сенімі 
мен пікірлерін, іс-�рекетін Aзіне !сыныл>ан Aнегелер мен 
олардан ал>ан �серлерінен =алыптастырады. Кейде м!ныJ 
тысында>ы кейбір н�рселер �сер еткенімен, жалпылама 
осылай болады.

Мысалы, балалар �ке-шешесі =ай тілде сAйлесе, алды-
мен сол тілді �йренеді. Кейіннен бас=а да кісілерден екінші, 
�шінші тіпті тAртінші тілді �йрене алады.

Адам баласыныJ жаратылысында>ы еліктеушілік, оныJ 
т!л>алылы>ын =алыптастыратын еJ маJызды факторлардыJ 
бірі. Сонды=тан т�лім-т�рбие адамды жа=сы немесе жаман 
н�рселерге еліктетеді. Міне, адам осылайша �ке-шешесінен, 
отбасынан ж�не Aскен ортасынан �р т�рлі �сер алып, осы 
ал>ан �серлерініJ н�тижесіне =арай жа=сы немесе нашар 
адам болып =о>ам>а =осылады.

Біра= кісініJ тіл ж�не осы секілді кAзге кAрінетін 
ерекшеліктерді �йренуі айтарлы=тай м�селе тудырмайды, 
ал оныJ дініне, а=ла>ы мен рухани �лемініJ =алыптасуына 
кедергі болатын �лкен тос=ауылдар бар. Себебі Алла� Та>ала 
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адамдар>а сына= ма=сатымен олардан еш айырылмайтын 
н�псі ж�не ібіліс деген екі �лкен тос=ауыл берген. Олар 
�немі адамдардыJ теріс жол>а бет б!руына себеп болады. 
Сонды=тан адам рухани �лемін к�міл т!л>алар болып сана-
латын пай>амбарлар мен Алла� достарынан =алыптастыруы 
=ажет. Qйтпесе адам баласы >апылды=тан, адасудан Aзін 
оJайлы=пен =!т=ара алмайды. СAйтіп м�Jгілік ба=ытты 
орны толмас Aкінішке айырбастайды.

Осы т!р>ыдан ал>анда адамдар �немі руханияты биік, 
ішкі жан д�ниесі таза, ж�регі а= жетекшілерге м!=таж. Адам-
дар со>ан байланысты Aзіне жетекші деп =абыл еткен кісіге 
д!рыс болса да, б!рыс болса да шын кAJілден сенеді, �рі 
шамасы жеткенінше о>ан еліктеуге тырысады. Б�гінде руха-
нияттан ж!рдай, н�псіге берілген кейбір кісілерді Aздеріне 
Aнеге етіп, олар>а !=сау �шін AздерініJ м�Jгілік ба=ыттарын 
=атерге тіккендер =аншама. ОлардыJ =!рдым>а бет ал>аны 
ап-ай=ын. Негізінде б!л, суса>ан ішкі жан д�ниеніJ тізгінін, 
сусындатып =андыруы �шін, =ателікпен бас=а біреулердіJ 
=олына беріп зиян>а !шырады деген сAз.

Хазіреті М�ул�на адамныJ м!ндай с�тсіз жа>дайын мы-
надай мысалмен т�сіндіреді:

«'озыны� �ас�ырдан �аш�анына та� �алу�а болмай-
ды. Себебі �ас�ыр �озыны� жауы. Ал та� �аларлы� н!рсе 
�озыны� �ас�ырды �натуы».

Міне, мына Aткінші сына= Aмірде =ас=ырды !натып 
м�Jгілік ба=ытсызды==а душар болмау �шін, Алла�
Та>аланыJ бізге «Усу�тун Хасанатун» я>ни кAркем Aнеге 
ретінде жіберген б�кіл �лемніJ кAсемі, пай>амбарлардыJ 
с!лтаны Хазіреті М!хаммед М!стафа>а (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) шын ж�ректен ба>ынуымыз =ажет. Оны 
кAJіліміздіJ с!лтаны, AміріміздіJ байра>ы етіп !стануымыз 
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л�зім. Себебі оны жа=сы кAру бізге парыз етілген.3 Ха= 
Та>ала ;!ран К�рімде:

«Пай0амбар м'миндерге �з жандарынан да арты*...» 
деген. (Ахзаб с�ресі 6-аят) Ол бізге Aз жанымыздан да жа=ын, 
�рі абзал.

Хадис ш�рифте де Расул!лла�ты (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) жа=сы кAру шынайы иманныJ белгісі екендігі 
айтыл>ан:

«Жаным ��дірет билігінде бол�ан Алла#�а ант етейін! 
Сендерді� еш�айсылары� мені !ке-шешесінен, бала-ша�асынан 
ж!не б�кіл адамзаттан да арты� жа�сы крмейінше, толы� 
иман келтірген болып есептелмейсі�дер». (Б!хари, Иман 8)

Бас=а бір хадис ш�рифте болса бойында �ш =асиетті жи-
най білген кісі >ана иманныJ л�ззатын сезіне алатынды>ы 
айтылып, б!лардыJ еJ бастысы «Алла# ж!не Расулін барлы� 
н!рседен жа�сы кру» екендігі білдірілген.4

Абдулла� бин ХишамныJ т�сіндірген мына риуаяты 
Расул!лла�ты =аншалы=ты д�режеде жа=сы кAру керек 
екендігін Aте тамаша т�сіндірген:

«Бірде Расул!лла�пен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
бірге болатынбыз. С�йікті Пай>амбарымыз Хазіреті 
ОмардыJ =олын ала=анына салып отыр еді. Сол кезде Омар 
(радиалла�у ан�у):

– Уа Расулалла�! Мен сені Aз жанымнан бас=а барлы= 

3. Т�уб� с�ресі 24-аят.

4. Б!хари, Иман 9, 14; Муслим, Иман 67.
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н�рседен арты= жа=сы кAремін, - деп Расул!лла�=а де-
ген с�йіспеншілігін білдірді. ОныJ б!л сAзіне арда=ты 
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) былай жа-
уап =айтарды:

– Жо�, сен мені з жаны�нан да арты� жа�сы круі� ке-
рек.

Сонда Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у) кідірместен:

– Олай болса сені Aз жанымнан да арты= жа=сы кAремін, 
уа, Расулалла�! - деді. Сонан соJ Расул!лла� (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м):

– Міне енді болды, - деді. (Б!хари, Qйман 3)

Жа=сы кAрудіJ шарты ж�не еJ ал>аш=ы н�тижесі, жа=сы 
кAрген н�рсені !мытпау. СAйлеген сAзіJ де, істеген іс-�рекет 
пен ойла>ан пікіріJ де о>ан сай болу. Ж�ректе Хазіреті 
Пай>амбар>а деген махаббат толы= болуы �шін, еJ алдымен 
оныJ с�ннетін егжей-тегжейлі �йреніп, оны шын кAJілмен 
іске асырып, т!ла бойымыз>а сіJіру =ажет.

Себебі оныJ Aмірбаянын білмейінше, ж�ректе о>ан де-
ген махаббат орны=пайынша толы= Исламмен Aмір с�ру 
м�мкін емес. М!ныJ іске асуы �шін «Сияр Н�б�уиді», 
я>ни Пай>амбарлар тарихын жете меJгеріп оны ішкі жан 
д�ниемізге сіJіре отырып іс-�рекетке асыру =ажет. Оны та-
нымайынша шын кAJілден жа=сы кAру м�мкін емес. Алла�
Та>аланы шын с�ю �шін Расул!лла�=а мойынс!ну керек. 
Міне сонды=тан Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) махаббат м�селесіне осыншалы=ты 
=атты кAJіл бAлген ж�не с�йіспеншілік м�селесіне егжей-
тегжейлі то=талып Aтуді жAн сана>ан.

Пай>амбарлардыJ с!лтаны Хазіреті М!хаммед 
М!стафаныJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aмірі 
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сар=ылмас дариядай. Деректер бойынша ол Aзінен б!рын 
келген 124 мыJнан астам пай>амбарлардыJ кAрінетін 
яки кAрінбейтін барлы= ерекше =асиеттерінен де жо>ары 
д�режеге ие, кAркем мінез бен ерекше =асиеттердіJ ас=ар 
шыJына жеткен. Ол Aз д�уіріне дейінгі б�кіл адамзаттыJ 
пікір мен іс-�рекетте =ол жеткізген жетістіктерімен =оса 
адамзаттыJ =ияметке дейін туындайтын м!=тажды=тарына 
жауап бере алатын �лгі Aнеге т!л>а ретінде «а=ыр за-
ман Пай>амбары» етіп жіберілді. Ол – пай>амбарлардыJ 
соJ>ысы.

Тарихта б�кіл >!мыры толы>ымен =ыр-сырына дейін 
егжей-тегжейлі белгілі бол>ан жал>ыз пай>амбар, тіпті 
жал>ыз адам пай>амбарымыз Хазіреті М!хаммед М!стафа 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м). Б�кіл пай>амбарлардыJ 
адамзатты Ха==а ж�не жа=сылы==а ша=ыру �шін жаса>ан 
�лгі боларлы= �рекеттерініJ бізге аз бAлігі >ана жет-
кен. Ал а=ыр заман пай>амбары Хазіреті М!хаммедтіJ 
(ал�й�иссалату у�сс�л�м) еJ =арапайымынан аса 
к�рделісіне дейінгі барлы= �рекеті, айт=ан Aнегелі сAздері 
мен !>ындыра білген ішкі сезімі �рбір с�тте ба=ыланып, 
тарих сахнасына ма=таныш ретінде жазыл>ан. Сондай-а=
Алла�тыJ !лы сыйы ретінде >асырлар бойы =ияметке дейін 
келетін б�кіл адамзат=а жететіндей етіп берілген.

Мінеки Ислам ахла>ын теориядан іс-ж�зіне асыр>ан ж�не 
деJгейін Aзге ахла= ж�йелерінен жо>ары =ыл>ан арда=ты 
Пай>амбарымыздыJ Aнегелі іс-�рекеті м!=ият =ада>аланып, 
>асырлар бойы берік са=талып, к�німізге дейін жетіп отыр.

Біз б�кіл с�тсіздіктен ж�не жаманды= атаулы-
дан Aзімізді =ор>ап =алу �шін ш�кіршілік, т�уекелдік, 
та>дыр>а ризашылы=, =иынды==а сабырлылы=, батылды=, 
=ана>атшылды=, кеJ пейілділік, адамгершілік, жомартты=, 
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сыпайылы= сия=ты жа=сы =асиеттерді игерумен =атар, 
сан-=илы о=и>алардыJ �серінде =алмай тепе-теJдікті 
са=тап =алуымыз =ажет. Ха= Та>аланыJ осы жолда Aте ке-
ремет Aнеге ретінде адамзат=а сыйла>ан еJ !лы «муршид» 
жол кAрсетушісі, жетекшісі – пай>амбарымыз Хазіреті 
М!хаммед (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м).

Алла� Та>ала Хазіреті Пай>амбарды (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) =о>амда>ы еJ тAменгі д�реже болып саналатын 
«жетімдіктен» бастап AмірдіJ барлы= сатыларынан Aткізіп, 
=!дірет пен билік т!р>ысынан еJ жо>ар>ы м�ртебеге, 
я>ни пай>амбарлы==а тіпті мемлекет басшылы>ына дейін 
кAтерді. Пай>амбарымыздыJ с�рген б�кіл Aмір кезеJдері 
адамзат Aміріндегі кездесетін �р т�рлі проблемалар>а шешім 
боларлы= �лгілер !сынады. Сол себептен оныJ Aмірі =андай 
жа>дайда, �рі =андай д�режеде болсын барлы= адамзат=а 
Aз шама-шар=ына =арай еліктей аларлы=тай Aнеге бол>ан. 
Я>ни Ислам барлы= д�режедегі адамдардыJ =иынды=сыз 
т�сіне алуы �шін Алла� РасулініJ м�б�рак Aмірінде кAрініс 
тап=ан.

Ха= Та>аланыJ осыншама шексіз мейіріміне ш�кірлік 
ретінде біздіJ ат=аратын міндетіміз – �лемдердіJ 
С!лтаныныJ м�б�рак �рі п�к Aмірін, я>ни Сияр Н�биді еJ 
жа=сы т�рде �йренуге, оны іске асыру>а ж�не �йретуге шын 
кAJілден �рекет ету.

Хазіреті Пай>амабардыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
біздер �шін Aнеге, �рі жолбасшы екенін біліп =ана =оймай, 
оны �лгі етудіJ =аншалы=ты д�режеде болатынын да білу 
Aте =ажетті �рі маJызды. Себебі оныJ іс-�рекеттері екіге 
бAлінеді:

1. Тек Aзіне =атысты іс-�рекеттері.
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Мысалы, анда-санда емес, �немі ая=тары ісіп кеткен-
ге дейін т�нін намаз о=у ар=ылы Aткізуі, уисал оразасын 
(ауыз ашпастан оразаны жал>астыру) !стауы. Ухуд тауын-
дай алтыны болатын болса барлы>ын тегіс Алла� жолында 
ж!мсауы, артында м!ра =алдырмауы, Aзі ж�не отбасы �шін 
=ияметке дейін зекет пен сада=а алу>а тыйым салуы ж�не 
та>ы бас=алар.

Сонды=тан хадисте:

«Мен де сендер сия�ты бір пендемін» (Б!хари, Салат 31, Ахк�м

20) десе де, орны келгенде:

«Мен сендерді� �айсібірі� сия�ты емеспін, ма�ан Алла# 
ішкізіп-жегізеді», деген. (Б!хари, Саум 49, И>тисам 5; Муслим, Сиям

57-61)

Міне, м�миндер осы т!р>ыда оныJ соJынан ілесе ал-
майды, оныJ істеген материялды= ��м рухани істерін істей 
алмайды, оныJ к�йін кеше алмайды. Пай>амбарлардыJ 
�мбеттеріне �лгі �рі Aнеге болуы тиіс бола т!ра, м!ндай 
ерекшеліктер Алла� Расуліне >ана =атысты бол>анды=тан 
�лгі болудан тыс =ал>ан.

2. Жалпы>а =атысты іс-�рекеттері.

Осы>ан орай біз тек о>ан =атысты бол>ан !лы =асиеттерді 
Aзімізге �лгі етуге міндетті емеспіз. Онсыз да м!ндай 
ерекше =асиеттер пай>амбарлы=тыJ >ана белгісі, м!ндай 
�рекеттерді жасау>а біздіJ шамамыз да жетпейді. Ал екінші 
бAлімге кіретін �рекеттер мен сAздерге келсек оларды 
орындау>а шамамыз жетеді. Б!л істерде Aмір бойы о>ан еріп 
ж�не �лгі етіп оныJ н!рлы жолымен ж�руге міндеттіміз �рі 
б!дан жауаптымыз.

Демек Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) =о>амныJ барлы= сатысында>ы адамдар �шін 



20

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

Aте тамаша Aнеге. М!нда да кейбір �рекеттердіJ с�ннет, 
ал кейбірініJ р!=сат екендігін естен шы>армау керек. 
Хал=ымыз б!ны д�лме-д�л ма>ынада т�сініп, шама-
шар=ына =арай Пай>амбарымыз>а !=сауын =алап балала-
рына «М!хаммеджан» деп есім берген.

Б!>ан =оса «Сияр Н�б�уи» я>ни Пай>амбар тарихы 
;!ран К�рімді д!рыс т�сініп, оныJ ма=сатын !>ынуда ж�не 
рухын сезінуде де Aте маJызды рAл ат=арады. Б!л жайында 
аят каримада:

«Ескертушілерден болуы� 'шін Руху-л �мин (Ж�брейіл)
оны (;!ранды) ап-ашы* араб тілінде сені� ж'регі�е салды» 
делінген. (Шура с�ресі 193-195 аяттар) Сондай-а= ;!ран К�рім 
Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) жиыр-
ма �ш жылды= пай>амбарлы= Aмірімен іс ж�зінде керемет 
т�рде т�псір етілген. Сонды=тан бір м!сылманныJ арда=ты 
Пай>амбарымыздыJ хадис ш�ріптері мен Aмірін жа=сылап 
�йренбейінше ;!ран К�рімді д!рыс т�сінуі м�мкін емес.5

5. СAзбен айтыл>ан а=и=аттар іс-�рекетпен =уатталмайтын болса оны іске 
асыруда =ателіктерге баратынымыз сAзсіз. Себебі дерексіз бейм�лім 
н�рселерді �ркім Aз т�жірибесіне ж�не т�сінігіне =арай !>ады. На=ты 
мысалдар абстрактылы шынды=тыJ іске ас=ан кездегі тиіс бол>ан 
кейіпін еш=андай талас-тартыссыз !сынады. Осы себептен адамзат=а 
а=и=ат пен игілікті �йрету ма=сатымен айтыл>ан барлы= пікірлер 
белгілі кісі тарапынан іс ж�зінде кAрсетілмегендіктен оларды іске асыру 
кезінде кAптеген Aзгешеліктер туында>ан. Сонды=тан Ислам кAз=арасы 
Aзге еш=андай кAз=арастармен салыстыру>а келмейтін д�режеде 
Aте =!нды �рі керемет. М!ны =амтамасыз еткен, б�кіл абстрактылы 
шынды=тарды Aмірімен ж�не іс-�рекетімен іске асырып орында>ан 
Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м). Сонымен бірге 
б!ларды сахабалар да �йреніп бізге жаткізген.
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Сонымен =атар м!сылман кісініJ Ислам м�дениетіне бет 
алуы �шін �лемдердіJ С!лтаныныJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) жиырма �ш жылды= пай>амбарлы= Aмірінен н�р ала 
отырып Aмір с�руі, м!ныJ н�тижесінде к�міл рухани сезімге 
жетуі тиіс. Ішкі рухани �лем Алла� Расулінен келген руха-
ни энергия>а толу ар=ылы к�мілдікке жетеді. Себебі Ислам 
принциптері мен �кімдерін еJ н�зік т!старына дейін іске 
асыр>ан жал>ыз жанды мысал с�йікті Пай>амбарымыздыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) м�б�рак Aмірі.

Адамдарды ИсламныJ бейбіт �рі ба=ытты Aмір ж�йесіне 
ша=ыратын !стаз, м!>алімдердіJ сияр ілімін ішкі рухани 
д�ниесіне сіJіріп, орны=тыра алмауы м�мкін емес. Себебі
Хазіреті Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) т�лім-
т�рбие беруде ж�не �гіт-насихат айтуда бірден-бір Aнегелі 
т!л>а.

;ыс=асы, тура �рі �діл болуды =ала>ан пенде �шін, 
Алла�=а ша=ыруды Aзіне жол етіп !станып, хикметті ж�не 
жылы сAздермен т�бли> жаса>ан да>уатшы �шін, мемлекетті 
�ділдікпен ж�не ізгілікпен бас=ар>ысы келген мемлекет 
басшысы �шін, керегесі мы=ты, шаJыра>ы биік отбасыныJ 
ота>асы �шін, бала-ша>асы мен �йеліне мейірімін тAккен 
�ке �шін, !йымдастыруды жа=сы меJгерген =абілетті 
=олбасшы �шін, бір сAзбен айт=анда жасы, д�режесі, 
=ызметі =андай болса да �рбір м!сылман �шін еJ тамаша 
�рі на=ты мысал Сияр Н�б�уиде берілген.6 Осы себептен 

6. Б!л а=и=атты батысты= бір ойшыл мойындау>а м�жб�р болып былай 
деген:
«Ешкім Хазіреті М!хаммедтіJ принциптерінен ілгері асып кете алмайды. 
ЕуропаныJ =ол жеткізген =аншалы=ты жетістіктеріне =арамастан 
еуропалы=тардыJ шы>ар>ан заJдары мен т�ртіптері Ислам м�дениетініJ 
=асында �лде=айда керіде =ал>ан. Біздер Еуропа хал=ы м�дени 
жетістіктерімізге =арамастан Хазіреті М!хаммед еJ соJ>ы баспалда>ына 
шы==ан сатыныJ еJ бірінші баспалда>ындамыз. СAз жо= б!л жарыста 
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Исламды =ыр-сырымен д!рыс т�сініп, оны іске асыра білу 
�шін Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aмірін 
жа=сылап �йрену міндетті шарт.

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Aмірбаянын тиісінше �йрену, оны бас=алар>а �йрету ж�не 
онымен амал жасау адамзат=а керемет �рі Aте тамаша 
Aмірлік �лгі болатынды>ында да еш к�м�н жо=.

Исламны� келуі 'шін Арабстанны� та�далуында0ы 
хикметі

ИсламныJ келуі �шін Арабстан т�бегініJ бесік ретінде, 
я>ни ал>аш басталатын мекен ретінде таJдалуыныJ 
хикметін т�сіну �шін алдымен арабтардыJ Исламнан 
б!рын>ы жа>дайын, Aмір с�рген жерлерініJ географиялы=, 
саяси ж�не �леуметтік ерекшеліктерін білу =ажет.

Ол кезеJніJ екі алып державалары Византия мен Иран 
арабтардыJ кAршісі еді. Византия отарлап ал>ан =ол 
астында>ы мемлекеттерде туында>ан діни =а=ты>ыстардыJ 
салдарынан =иын жа>дай>а тап бол>ан еді. Басшылар 
Христианды=ты AздерініJ м�дделеріне =арай =олданып, 
ойыншы= =ыл>ан еді. Консулдарда =ала>ан кітаптарын киелі 
деп =абылдап, =алама>андарын жоятын, дінніJ а=идасын 
(сенімін) Aз =алауларына =арай =!ратын. Та==а келген 
патша алдыJ>ы патшаны аластатып =удалайтын, дінніJ 
негіздерін =ала>анынша Aзгертетін. Халы==а сал>ан ауыр 
салы=тардыJ ж�не бас=арма лауазымдарыныJ арасында>ы 

ешкім оны басып оза алмайды. Б�л кітап (;!ран) та барынша AміршеJ 
бол>анды=тан еш уа=ытта =адірін жо>алтпайды, �рі бас=а халы=тарды да 
тAJірегіне жинайды». (Johann Wolfgang von Goethe)
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етек ал>ан жем=орлы=тыJ н�тижесінде ахла=сызды= белеJ 
алып Византияны іштей тал=андап, =!лдырауына себеп 
болды, я>ни келешегін к�йретті.

Иран болса саяси ж�не ахла= жа>ынан быт-шыт болып 
жат=ан еді. КісініJ Aз шешесімен, тіпті =ызымен �йленуіне 
р!=сат етіліп, адамгершілік =асиеттерден ж!рдай =ылатын 
т�сінік �стемдік =!р>ан болатын. ;ате �рі б!рыс пікірлерді 
!станатын �бден адас=ан «Маздекизм» ауа, от, су барша>а 
орта= бол>анындай, барлы= н�рсе сол секілді орта= болуы 
керек екендігін айта отырып, �йелдер мен мал-м�лікті де 
жалпы>а бірдей орта= деп жариялады.

Грек м�дениеті б!зыл>ан философиялы= талас-тартыстар 
мен аJыздардыJ шырмауына шырмалып жат=анда, Yнді 
м�дениеті де �леуметтік ж�не адамгершілік жа>ынан 
дамудыJ ал>аш=ы сатысында ж�рген еді.

Арабтар болса б�кіл осы б!за=ылы=тар мен б�ліктерден 
!за=, айналасы шAлмен =оршал>ан, жау шап=ыншылы>ынан, 
м�дени шабуылдардан =ор>ал>ан бір айма=та тып-тыныш 
=ана Aмір с�ріп жат=ан болатын. Олар еш уа=ытта біреуге 
т�уелді болып, =!лды=тыJ зардаптарын тартпа>ан еді. 
АрабтардыJ таби>аты мен жаратылысы �лі б!зыла =ойма>ан 
еді. Олар жаратылысында>ы п�ктігін �лі жо>алта =ойма>ан 
еді. Керісінше адамгершілік, сAзінде т!ру, жомартты=, 
адалды=, сабырлылы=, м�рттік сия=ты жа=сы =асиеттерге 
ие еді. Біра= олардыJ бойында>ы б!л =асиеттер кемшілікке 
ж�не астамшылы==а !шырап асыл негізінен ауыт=ы>ан бола-
тын. Сонды=тан Aздеріне а=и=атты кAрсететін жол басшы>а 
м!=таж бір халде наданды= ішінде Aмір с�ріп жат=ан еді.

Міне, олардыJ бойында>ы осындай наданды= пен н�псіге 
бой алдырушылы= таби>аттарында>ы жасырын барлы= 
жа=сы =асиеттерді негізгі арнасынан тайдырды. Намысы-
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мыз бен абыройымызды =ор>аймыз деп аналарыныJ ж�регін 
=ан жылатып =ыз балаларын тірідей топыра==а кAметін, 
жомартты>ымыз>а сAз келмесін деп Aздеріне =ажет мал-
м�ліктерін ысырап етіп шашатын, жігіттік пен батылды=тыJ 
белгісі деп Aз араларында !за= жылдар бойы жал>ас=ан 
=анды со>ыстар ашатын. ИсламныJ келуімен наданды=тыJ 
ахла= сипаттары Aте =атты Aзгеріске !шырап Aзіне лайы=ты 
=алпына келіп, к�мілдікке жетті. Я>ни Хазіреті М!хаммедтіJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) пай>амбарлы>ы ар=ылы 
б!рын>ы адамгершілік т�сінігі б�кіл жаманды= атаулыдан 
арылып, м�дени халге келді.

ИсламныJ келуі �шін АрабстанныJ таJдалуында>ы 
та>ы бір хикметі Хазіреті Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) пай>амбарлы>ында ешкімніJ к�м�ні бол-
мауын =ада>алау еді. Арабтар о=у-жазу білмейтін сауатсыз 
халы= еді. Сол себептен кAрші елдердіJ шіріп =!рдым>а бет 
ал>ан м�дениеті мен п�лсапаларынан �серленбеді.

Егер де Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
сауатсыз емес, кAрші мемлекеттер мен м�дениеттердіJ та-
рихы мен д�ст�рін ж�не ескі с�м�уи кітаптарды о=ы>ан 
кісі ретінде пай>амбарлы= міндетімен адамзаттыJ алдына 
шы>атын болса, сAзсіз адамдардыJ оныJ �келген н�рселерін 
ил��и уахи деп =абыл етулері м!ншалы=ты оJай болмас 
еді. Сол сия=ты егер Ислам діні Греция, Византия немесе 
Иран сия=ты м�дениеті мен Aркениеті белгілі бір д�режеде 
дамы>ан мемлекеттердіJ бірінде шы>атын болса, адамдар 
оJайлы=пен ИсламныJ негіздерін =абыл етпес еді. @йткені 
м!ндай жа>дайда Ислам низамыныJ Алла� тарапынан 
келгендігі =абыл етілмей, м!ны м�дениет пен Aркениеттен 
туындады деген к�м�нді кAз=арастар айтылар еді. Сонды=тан
ИсламныJ Алла� тарапынан келгендігіне =арсы пікірлердіJ 
туындамауы �шін Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у 
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ал�й�и у� с�лл�м) о=у-жазу білмейтін =о>ам>а, сауатсыз 
Пай>амбар етіп жіберілді.

Арабстан т�бегі Азия, Африка ж�не Еуропа 
=!рлы=тарыныJ біріккен жерінде ж�не �р т�рлі 
мемлекеттердіJ ортасында орналас=анды=тан ИсламныJ 
жайылуында географиялы= ерекшелігі бар.7

ИсламныJ тууына бесік ретінде таJдал>ан Мекке ;!ран 
К�рімде «егін �спейтін ал*ап» деп танытылады.8 Осы>ан 
орай ол жерде тек =ана сауда-сатты=пен айналысатын. 
Ди=аншылы=ты к�сіп ететін адамдар отыры=шыл болады, 
�рі !за= жерлерге сапар шегуге кAндіге алмайды. Осы секілді 
=олAнершілер де Aз к�сіптеріне байланысты жол ж�ріп сапар 
шегуге икемсіз келеді. Тек сауда-сатты=пен айналысатын-
дар >ана !за= саяхаттар>а шы>у>а, мемлекеттерінен шал>ай 
жерлерге бару>а ж�не �р т�рлі адамдармен =арым-=атынас 
=!ру>а бейім келеді. Исламды жаю ма=сатымен ат=а =ону 
�шін �рекетшіл мінездегі кісілер =ажет бол>анды=тан, осы 
мінезге сай Мекке хал=ы ИсламныJ ал>аш=ы =а�армандары 
болды.

Алла� Та>ала Ислам да>уатыныJ тілі ж�не Алла�
К�л�мініJ тілмашы ретінде араб тілін таJдап алды. 
Барлы= тілдерді зерттеп салыстыратын болса= араб 
тілініJ �йлесімділігі, сAйлем =!рылуы ж�не т�рленуі, 
етістіктерініJ жіктелуі, сAйлеу =а>идалары сия=ты кAптеген 
ерекшеліктерімен бас=а тілдерден м�ртебесі жо>ары екендігін 
кAреміз. Араб тілі тым н�зік м�селелерді де =алдырмастан 
Aте т�сінікті �рі на=ты сAздермен жеткізе алатын ерекше тіл. 
СAздік =оры бай бол>анды=тан б!л тіл кез келген ма=сатта>ы 
пікірді меJзелгеніндей етіп т�сіндіре алады. Он бес >асыр 

7. М!хаммед Ильяс Абдул>ани «Тариху М�кк�» 12-13 б.
8. Ибра�им с�ресі 37-аят
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бойы =а>идалары мен ережелерінде еш=андай AзгешеліктіJ 
болмауы араб тілініJ сол уа=ыттыJ Aзінде белгілі бір ж�йеге 
отырып, толы= орны==ан тіл бол>анды>ын кAрсетеді. 
Сонды=тан сол заманда жер ж�зіндегі барлы= тілдердіJ ара-
сында тек араб тілі >ана Алла�тыJ =алауын т�сіндіре ала-
тындай ерекшеліктерге ие еді.

Арабия т�бегі тек =ана Ислам >ана емес, сонымен 
=атар кAптеген ха= дін келген =асиетті мекен. Хазіреті 
Пай>амбарымыздыJ атасы Хазіреті Ибра�им осы жер-
де Aмір с�рген, �рі ;а>баны т!р>ыз>ан. Меккеліктер 
осыныJ ар=асында Aздерін Ибра�им мен ИсмаилдыJ 
(ал�й�имусс�л�м) рухани м!рагерлері деп есептейтін. 
Сонды=тан ИсламныJ осындай жерге келуі оны =абыл етуді 
ж�не т�сінуді оJайлататын еді.

Б!>ан =оса адамзат тарихыныJ бастауымен =атар, діни 
орталы= болып саналатын ;а>баныJ да осы жерде болуы еJ 
маJызды себептердіJ бірі.

Б!лардан бас=а біз біле алмайтын та>ы да кAптеген 
хикметтердіJ бар екендігі а=и=ат. Алла�тыJ =алауын 
бірнеше хикметтермен белгілеп, шектеп =ою м�мкін емес. 
Сонды=тан б!л жайында>ы сAзімізді: «Алла� нені =ала>анын 
еJ жа=сы т�рде Aзі біледі» - деп тамамдаймыз.

Уммул 
ура – Мекке

;!ран К�рімде Мекке «Уммул ;ура», «Б�кк�» ж�не «�л-
Б�л�дул Qмин» есімдерімен атал>ан. Мекке ж�не Б�кк� ба-
бил тілінде «�й» ма>ынасын білдіреді. Амаликалы=тар б!л 
жердіJ атауы ретінде осы сAздерді =олдан>ан.
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Мекке оJт�стігінде Йеменмен, солт�стігінде А= теJізбен, 
шы>ысында Басра шы>ана>ымен, батысында ;ызыл теJіздегі 
портты =ала Жиддамен шектесіп, Африка ба>ытында>ы 
жолдардыJ =иылыс=ан ж�не экономикалы= т!р>ыдан Aте 
ыJ>айлы жерде орналас=ан. ;ала орналас=ан жа>ын «Батни 
М�кк�», М�сжид Харам орналас=ан жерін «�л-Б�тха» деп 
атайды.

Хазіреті Ибра�имніJ (ал�й�исс�л�м) Сара анамыздан 
перзенті болма>ан соJ, Сара анамыз =олында>ы к�Jі Хажар-
ды азат етіп Ибра�иммен (ал�й�исс�л�м) некеледі. Осы 
некеден Хазіреті Исмаил д�ниеге келіп М!хаммеди Н!р 
Исмаил>а (ал�й�исс�л�м) Aтті. Сара анамыз б!л н!рды 
Aзіне Aтеді деп ойлайтын еді. Сол себептен =атты =ай>ырды. 
Ибра�имнен (ал�й�исс�л�м) Хажар анамызды бас=а бір 
жа==а апарып тастауын Aтінді. Ибра�им (ал�й�исс�л�м) 
де Алла�тыJ �мірімен Хажар анамыз бен !лы Хазіреті 
Исмаилды елсіз жат=ан Меккеге алып барды. Ж�брейіл 
(ал�й�исс�л�м) о>ан жол бастап отырды. Мекке орналас=ан 
жерге келген кезде: 

– Ей, Ибра�им! ОтбасыJды осы жерге орналастыр, - 
деді.

Хазіреті Ибра�им:

– Б!л жер ди=аншыла==а да, мал шаруашылы>ына да 
=олайсыз >ой, - дегенде Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м):

– И� солай, біра= осы жерден сеніJ !лыJныJ !рпа>ынан 
�мми (о=у-жазу білмейтін) пай>амбар шы>ады ж�не «Ка-
лиматул Улиа», я>ни еJ !лы сAз бол>ан таухид сол ар=ылы 
тамамдалады, - деді. (Ибн Са>д І, 164)
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Абдулла� бин Аббас9 (радиалла�у ан�ум�) былай риуа-
ят етеді:

Ибра#им (ал!й#исс!л!м) Хажар анамыз бен емшектегі 
Исмаилды (ал!й#исс!л!м) Меккеге алып барды. Келешекте 
З!мз!м суы ат�ылайтын жерді� �асында�ы бір а�ашты� 
астына �алдырды. 'астарына ��рма толы бір себет пен су 
толы бір ��мыра тастады. Сонан со� кері �айтты. Хажар 
анамыз оны� ар�асынан былай ай�айлады:

– Бізді б�л жерге �алдыруды са�ан Алла# !мір етті ме?

Ибра#им (ал!й#исс!л!м):

– И!, - деп жауап берді.

Хажар анамыз т!уекелмен !рі ба�ыныштылы�пен:

– Олай болса Раббым бізді �ор�ар, жал�ыз �алдырмас, - 
деді. Сйтіп Исмаилды� (ал!й#исс!л!м) �асына барды.

Хажар анамыз бен Исмаил (ал!й#исс!л!м) кзден �айып 
бол�ан со� Ибра#им (ал!й#исс!л!м) �олын жайып Раббысы-
на былай жалбарынды:

9. Абдулла) ибн Аббас (радиалла�у ан�ум�) Алла� РасулініJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) немере а>асы Хазіреті АббастыJ !лы. Анасы Хазіреті 
Хадишадан кейін дереу м!сылман бол>ан Yмм� Фадл Лубаба. Ибн 
Аббас хижреттен �ш жыл б!рын Меккеде туыл>ан кезде, оны алып 
Пай>амбарымыздыJ =!ша>ына берді. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) м�б�рак ауызымен =!рма шайнап, оны Абдулла�тыJ тама>ына 
салды. Ибн Аббас «Тахник» деп аталатын осы �рекеттіJ себебімен 
сахабалардыJ арасында Aте жо>ары ерекшеліктерге ие болды. Кейіннен 
Пай>амбарымыз (ал�й�исс�л�м) ол �шін екі рет д!>а жасап бата берген. 
Осы д!>аныJ бірінде: «Алла#ым! Оны дін ��ламасы (фа�и#) �ыл, !рі 
о�ан '�ранды �йрет», деген болатын. Осы>ан байланысты ол ;!ран 
К�рімді еJ жа=сы білетін сахаба болып, о>ан «Т.ржум.нул 
уран»
ата>ы берілді. YмбеттіJ еJ >!ламасы ма>ынасында «Хибрул Умма» деп 
те атады. ;айталанып келгенін =ос=анда 1660 хадис ш�ріп риуаят еткен. 
@мірінJ соJ>ы жылдарында кAзінен айырылды. Хижри 68, мил�ди 687 
жылы Тайфта 71 жасында д�ние салды.
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«Уа, Раббым! Мен намазды д9рыс о*улары 'шін 

9рпа0ымны� кейбірін егін �спейтін ойпат*а, сені� *асиетті 
'йі�ні� (;а>баныJ) жанына орналастырдым. Енді сен 
де адамдарды� кейбіріні� к��ілін олар0а аудырта г�р 
ж.не оларды жемістермен ризы*тандыр. Б.лкім олар 
ш'кіршілік етер». (Ибра�им с�ресі 37-аят), (Б!хари, Qнбия 9)

Жал>ыз перзенті мен ж!байын шAл дала>а =алдырып 
кеткен Ибра�им (ал�й�исс�л�м) олар �шін арнайы мына 
д!>аны жасады:

«Раббым! Б9л жерді тыныш бір *ала ете г�р. Оны� 
т9р0ындарынан Алла)*а ж.не а*ырет к'ніне иман 
келтіргендерді .р т'рлі ризы*тармен ризы*тандыр...». 
(Ба=ара с�ресі 126-аят)

Ха= Та>ала Хазіреті Ибра�имныJ иман келтіргендер 
жайында жаса>ан д!>асын =абыл етті. Артынан к�пір 
бол>андарды =ор=ытып былай деді:



30

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

«...Кімде-кім *арсы келетін болса оны (д�ние
ны>меттерінен) аз уа*ыт пайдаландырамын. Сонан со� 
тоза* азабына айдаймын. Ол жер нендей жаман орын». 
(Ба=ара с�ресі 126-аят)

Осы д!>аныJ себебімен Алла� Та>ала =ажылы= пен !мра 
жаса>ан м�миндердіJ ж�регін Мекке Мукаррама>а деген 
махаббат=а бAледі, �рі осы д!>аныJ ар=асында кAJілдер ол 
жерден рахат тауып, тынышты==а бAленеді.

Ибра�имніJ (ал�й�исс�л�м) Хажар анамыз бен 
Исмаил>а =алдыр>ан бір =!мыра суы кAп !замай таусылды. 
Хажар анамыз су табылып =алар деген �мітпен Сафа мен 
М�руа тAбелерініJ арасында ж�гіріп, жеті рет барып-келді. 
Б!л екі тAбеніJ арасы жобамен тAрт ж�з метрдей болады. 
Хажар анамыз бір жа>ынан шыр-пыр болып ж�гіріп, бір 
жа>ынан Хазіреті Исмаил>а кAз тастап =ояды. Ол жерден 
адам т�гіл =!с !шпайтын. Хазіреті Хажар М�руа тAбесіне 
шы==ан кезде бір дауыс естіді. @з-Aзіне «То=тай т!р, тыJда» 
деді. Сосын жа=сылап =!ла= салып еді �лгі дауысты та>ы да 
естіді.

– Жарайды, дауысыJды естірттіJ. ;олыJнан келсе бізге 
ж�рдем ет, - деп �н =ат=ан соJ =арап еді З�мз�м шы>атын 
жерде бір періште тобы>ымен (немесе =анатымен) жерді 
=азып жатыр екен.

Кенеттен су кAрінді. ;атты =уанып Раббысына
ш�кіршілік етті. Хажар а>ып кетпесін деп судыJ айналасын 
=олымен бAгеп, суды ала=анымен алып ыдысын толтыра 
бастады. Су>а «То*та, то*та» деген ма>ынада «З.м, з.м»
деді. Та>ы бір риуаятта Хажар суды ала=анымен ал>ан сай-
ын, =айта кAбейіп отырды делінеді.
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Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) былай деген 
болатын:

«Алла# Исмаилды� анасы Хажарды рахмет етсін. Егер 
де ол З!мз!м суыны� айналасын бгемей �оя бергенде, сзсіз 
З!мз!м  �немі  а�ып  т�ратын  б�ла�  болар  еді».  (Б!хари,

Qнбия 9)

Анасы мен !лы б!л адам =оныстанбайтын шAлді айма=та 
тек З�мз�мніJ ар=асында жан са=тап, Aмір с�ріп жатты. Ол 
тAJіректен Aтіп бара жат=ан Журхум тайпасы бір =!стыJ 
�немі бір жерге =онып, =айта !шып жат=анын бай=ады. 
М!ны тіршіліктіJ белгісі деп ойлап, ол жерге екі кісіні 
жіберді. Ол екеуі З�мз�м суын кAргенде Хажар анамыздан:

– Б!л жерге =оныстанса= болады ма? - деп р!=сат 
с!рады.

Хажар анамыз суды иеленіп алмау шартымен олар>а 
р!=сат берді. Осылайша Меккеге ал>аш =оныстан>ан 
Журхум тайпасы болды.

Уа=ыт Aте келе Мекке !л>айып, бір =ала ретінде мем-
лекет халіне келді. Йеменнен =оныс аударып келген 
хузалы=тар журхумдіктерден сонда т!ру �шін р!=сат 
с!рады. ;абыл етпеген соJ олармен со>ысып 207 жылы 
=аланы басып алды. Исмаил !лдары б!л со>ыс=а арала-
спай бейтарап бол>анды=тан хузалы=тар олар>а тиіспеді. 
Хузалы=тар !за= уа=ыт бойы Меккеге билік ж�ргізді. Уа=ыт 
Aте келе олар Ибра�имніJ (ал�й�исс�л�м) дінінен =атты 
адасып, п!т=а табынушылы=тыJ жайылуына жол беріп, 
адамдарды адастырды. Хуб�л деген п!т орнатып, со>ан та-
бынды. Хазіреті ИсмайлдыJ !рпа>ы бол>ан =!райшты=тар 
к�шейген соJ ;!сайдыJ бастауымен �рекетке кAшіп 440 
жылы хузалы=тарды =аладан аластатты. 



32

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

;!сай Мекке мемлекетініJ парламенті болып санала-
тын «Д�рун Н�дуаны» =!рды ж�не =о>амды бас=аратын �рі 
діни міндеттер орындаумен айналысатын !йымдар =!рды. 
Д�рун Н�дуаныJ тAра>алы>ы, со>ыс туын =ор>ау (=ияда), 
;а>баныJ =ызметі (сидана, хижаба), =ажылар>а су тарату 
(си=ая) ж�не салы=тан т�скен табыстан =ажылар>а тама= 
беру (ридана) сия=ты міндеттерді ;!сай ат=аратын. ;айтыс 
болар кезінде б!л =ызметтерді (тAрт !лы болатын) екі !лы 
Абдуддар мен Абдулманаф=а берілуін Aсиет етіп кетті. Б!л 
=ызметтер �кеден !л>а берілетін.10

МеккеніJ =ыры= жас=а тол>ан барлы= т!р>ындары 
м�жіліс кеJестеріне =атыса алатын еді. Біра= ескіден 
=алыптас=ан �дет бойынша белгілі �улет басшылары мен 
тайпа кAсемдерінен бас=алары б!л жиналыстар>а =атыса 
бермейтін. @кініштісі осы Д�рун Н�дуа !за= жылдардан соJ 
Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) да>уатына 
кедергі болу �шін жасал>ан бас =осулардыJ орталы>ына ай-
налды. Д�рун Н�дуаныJ орны бол>ан ж�не айма=ты= жи-
налыстар Aтетін Н�дилер саяси ж�не �скери шешімдердіJ 
де =абылданатын мекеніне айналды. Сонымен бірге м!нда 
�леуметтік іс-шаралар да Aткізіліп т!ратын.

Меккелік м�шриктер Алла�ты барлы= н�рсеніJ жарату-
шысы деп =абыл етсе де, кAптеген м�селеде о>ан п!ттарды 
орта= етіп =осатын.

МеккеніJ жері ди=аншылы==а =олайсыз бол>анды=тан, 
ол жерде Aмір с�ріп жат=ан халы= сауда-сатты= ар=ылы 
к�нелтетін. Осы>ан байланысты Мекке Арабстан т�бегінде 
діни, �рі сауда-сатты= т!р>ысынан маJызды орталы==а 
айнал>ан еді. Меккедегі сауда-сатты= =ысы-жазы 
жал>асатын. Сауда керуендері жазда Сирия ба>ытына, ал 

10. Ибн Хишам І, 135-142. 
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=ыста Йемен ба>ытына аттанатын. Жол>а шы==ан керуен-
дер мал-м�ліктерін т�йелерге тиеп алатын. Кейде керуендегі 
т�йелердіJ саны екі мыJ бес ж�зге дейін жететін. Мекке 
�шін б!л сауда керуендерініJ Aте маJызды бол>анды>ы 
соншалы=ты, Алла� Та>ала =!райшты=тарды иман мен 
>ибадат=а ша=ыр>ан кезде олар>а сыйла>ан б!л ерекше 
ны>метін ескертеді:

«
9райш*а же�ілдетілгені 'шін. 
ыс*ы ж.не жаз0ы 
сапарлары олар0а же�ілдетілгені 'шін олар �здерін 
ашты*тан тойдырып, *ауіп-*атерден аман *ыл0ан мына 
'йді� (;а>баныJ) Раббысына *9лшылы* *ылсын». (;!райш 

с�ресі 1-3 аяттар)

Саяси �кіметтен ма=!рым ж�не бейберекетсіздік 
жайла>ан Арабстан т�бегінде м!ндай сауда-сатты=ты 
тынышты= ішінде жасау Aте =иын болса да, харам айларын-
да б!л тынышты= толы= орнайтын. Б!л жа>дайда МеккеніJ 
абыройы �лде=айда жо>ары екені кAрінеді. Себебі бас=а 
барлы= ж�рмеJкелер �шін тек Режеб айы >ана харам деп 
саналатын, ал Мекке �шін «Qш�урул Харам», я>ни харам 
бол>ан тAрт айдыJ барлы>ы харам деп саналатын. М!нымен 
=атар «Басл» деп аталатын !йым Меккедегі кейбір 
�улеттердіJ мал-м�лкін =ара=шылы= пен !рлы=тан сегіз ай 
бойы =ор>айтын.11

МеккеніJ тAJірегінде У=аз, М�ж�нн� ж�не Зул-М�ж�з
атты ж�рмеJкелер =!рылатын. Жа�илият д�уірінде де 

11. Хамидуллах І, 24-25.
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>ибадат болып санал>ан =ажылы= кезеJінде =!рылатын б!л 
ж�рмеJкелерде адамдар ая= алып ж�ре алмастай ы>ы-жы>ы 
болатын. ОсыныJ ар=асында сауда-сатты==а береке дарып, 
Меккелік саудагерлер кAп табыс табатын.

МеккеніJ географиялы= жа>дайы ежелден бері 
айналасында>ы мемлекеттердіJ назарын аударып келді. Бір 
жа>ынан ол жерде Б�йтулла� бол>анды=тан да МеккеніJ 
абыройы Aте биік еді. ;аншама �рекеттер болса да Меккені 
кAрші мемлекеттер жаулап ала алма>ан, �рі тарих бойынша 
т�уелсіздігін =ор>ап келген. Византиялы=тар да Меккені 
басып алу �шін �немі �рекет етсе де, б!>ан =ол жеткізе 
алма>ан.
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а0баны� тарихы мен *асиеті

СAздікте «Куб» деген ма>ынаны білдіретін ;а>ба сAзі 
;!ран К�рімде екі жерде кездеседі. Аяттарда «Б�йт, 
Б�йтулла�, �л-Б�йтул Ати=, �л-Б�йтул Харам, �л-Б�йтул 
Мухаррам, �л-М�сжидул Харам» сия=ты �р т�рлі есімдермен 
атал>ан ;а>баны халы= арасында кAбінесе «;а>ба Муазза-
ма» деп атайды.12

12. ;а>ба ені жобамен 1,5 метрдей болатын фундаменттіJ �стіне т!р>ызыл>ан. 
Мекке тAJірегінен �келінген базальт тастармен =алан>ан ;а>баныJ 
=абыр>аларында �р т�рлі кAлемдегі 1614 тас блоктар бар. Шы>ыста>ы 
б!рышында жерден 1,1 метр биіктікте к�міс сауыттыJ ішінде «Хажарул
�суад» орнатыл>ан. Ол тауафтыJ басталатын ж�не бітетін жерін білдіреді. 
;а>баныJ шы>ыста>ы б!рышын Рукну Хажарул �суад немесе Рукну
Шар*и, солт�стіктегі б!рышын Рукну Ира*и, батыста>ы б!рышын Рукну
Шами, оJт�стіктегі б!рышын болса Рукну Ямани деп атайды. ;а>баныJ 
�стіне жау>ан жаJбыр суларыныJ а>атын суа>арын Мизабу Ка0ба дейді. 
;а>баныJ солт�стік батыс =абыр>асыныJ =арсысында>ы жерден 1,35 
метр биіктікте 1,55 метр =алыJды>ында жарты шеJбер т�різді дуалмен 
=оршал>ан жердіJ ;а>бадан есептегенде ал>аш=ы �ш метрлік жері Хатим
деп аталады. Хазіреті Ибра�им (ал�й�исс�л�м) т!р>ыз>ан ;а>ба>а б!л 
бAлік те кірген болатын. ;!райшты=тар ;а>ба>а =айта жAндеу жаса>ан 
кезде =!рылыс материялдары жеткіліксіз бол>анды=тан б!л бAлік сыртта 
=ал>ан еді. ;ал>ан 5,46 метрлік бAлім болса Хижру 
а0ба, Хижру Исмаил
немесе Хатыра деп аталады. Ибра�им (ал�й�исс�л�м) Хажар анамыз 
бен !лы Исмаил �шін б!л жерге Арак а>ашынан кAлеJкелік жасап 
берген еді. Хазіреті Хажар мен !лы ИсмаилдыJ (ал�й�исс�л�м) Хижр
бAліміне жерленгендігі риуаят етіледі. Тауафты ХижрдыJ сыртынан 
жасау у�жіп. ;а>баныJ есігі солт�стік шы>ысында, жерден 2,25 метр 
биіктікте. ;абыр>аныJ есік пен Хажарул Qсуад арасында>ы бAлігін 
Мултазам деп атайды. ;а>баныJ биіктігі 14 метр. Мултазам жа>ыныJ 
!зынды>ы 12,84 метр. Хатим жа>ыныJ !зынды>ы 11,28 метр. Хатим мен 
Рукну ЯманидіJ арасы 12,11 метр. Рукну Ямани мен Хажарул QсуадтыJ 
арасы 11,52 метр. ;а>баныJ ішінде тAбесін тіреп т!р>ан �ш тірек бар. 
Б!лар оJт�стіктегі =абыр>адан Хатимге =арай ортасына тігілген. Есіктен 
кіре берісте оJ жа=та тAбесіне шы>атын баспалда= бар. Баспалда==а кіре 
берісте «Т.убе Есігі» деп аталатын есік бар. ;а>баныJ ішкі =абыр>алары 
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Хазіреті Адам (ал�й�исс�л�м) жерге т�сірілгеннен кейін 
Меккедегі Б�йтулла� т!р>ан жерге >ибадатхана салу>а 
міндеттелген еді.13

Алла� Та>ала былай дейді:

«К'м.нсіз б'кіл .лемге берекет ж.не )идаят ретінде 
адамдар 'шін ал0аш т9р0ызыл0ан 'й (>ибадатхана) Мекке-
де (;а>ба)». (Qли Имран с�ресі 96-аят)

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Qбу З�рдіJ14

(радиалла�у ан�у) с!ра>ына берген жауабында жер ж�зінде 
еJ ал>аш салын>ан мешіт «М�сжидул Харам» екенін, ал 
екінші салын>ан «М�сжиду А=са» екенін айт=ан.15

Жо>арыда айт=анымыздай Мекке ойпаты ал>аш=ы адам-
мен бірге таJдалып алынып, =асиетті мекен етілген.

ж�не тAбесі жібектен то=ыл>ан жасыл жабумен жабыл>ан. (М!хаммед 
Ильяс Абдул>ани 33-66 бет; К�мил Мирас, Т�жрид Т�рж�м�си YI, 17-20 
бет.)

13. Т�б�ри, Тарих І, 124.
14. Хазіреті Qбу З�рдіJ есімі Жунд�б бин Жун�д�. Ол Rифар тайпасынан. 

Сонды=тан Qбу З�р �л-Rифари деген атпен �йгілі. Бесінші болып 
м!сылманды=ты =абыл еткен. Д�ниеге кAJіл бAлмейтін, та=уа, 
=ана>атшыл кісі еді. Осы себептен Алла� Расулі о>ан: «ИсламныJ Исасы 
(М�сихул Ислам)» деген ла=аб ат берген. ИсламныJ жайылуы �шін 
Aте кAп �рекет етті. Yнемі Хазіреті Пай>амбардыJ =асында болып, одан 
кAп н�рсе �йренетін. Yйренуге Aте =!штар еді. Білмеген н�рсесініJ 
барлы>ын Расул!лла�тан (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) с!райтын. 
Хазіреті Али оны «ілімніJ =азынасы» деп ата>ан. 281 хадис ш�ріп риуаят 
етті. ХижреттіJ 31-жылында Меккеге жа=ын Рабаза деген жерде =айтыс 
болды. Ол жерден Aтіп бара жат=ан бірнеше кісі жаназа намазын о=ып, 
жерледі.

15. Б!хари, Qнбия 10.
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;а>ба Нух топанынан кейін !за= жылдар бойы =!мныJ 
астында =алды. Хазіреті Ибра�им (ал�й�исс�л�м) бірнеше 
жылдан соJ Меккеге ж!байы мен !лына =айта бар>анда 
Исмаил>а (ал�й�исс�л�м):

«Ма>ан Раббым �мір етті. Бір �й т!р>ызамыз. Сен де 
ма>ан ж�рдем бересіJ», - деді.

Исмаил (ал�й�исс�л�м) тас тасыды, Хазіреті Ибра�им 
болса �йдіJ =абыр>аларын т!р>ызды. ;азіргі к�нде Ма*аму
Ибра)им деп аталатын Ибра�имніJ (ал�й�исс�л�м) ая= 
ізі бар м�рм�р тас ;а>ба дуалдарын т!р>ызу кезінде лифт 
=ызметін ат=арды.16

Аятта былай айтылады:

«Кезінде Ибра)им Исмаилмен бірге Б.йтулла)ты� 
негізін *алап (былай дейтін): Уа, Раббым! Бізден м9ны 
*абыл ал. К'м.нсіз сен естисі�, .рі білесі�». (Ба=ара с�ресі 

127-аят)
17

Ибра�им (ал�й�исс�л�м) адамдар ;а>баны тауаф еткен-

16. Саид Бекташ, Фадлул Хажарул Qсу�д уа Ма=аму Ибра�им 
(ал�й�исс�л�м) 108 бет; М!хаммед Ильяс Абдул>ани 71-73 бет.
Бір риуаят бойынша Ибра�им (ал�й�исс�л�м) кейін осы тастыJ �стіне 
мініп жо>ары кAтеріліп адамдарды =ажылы==а ша=ыр>ан. (Саид Бекташ 
111 бет.) Алла� Та>ала Ма=аму Ибра�имніJ арты=шылы>ын былай 
білдірген:

«Біз Б.йтті (;а>баны) адамдар 'шін жиналатын орын ж.не тыныш 
бір мекен *ылды*. Сендер де Ма*аму Ибра)имнан намаз о*итын жер 
белгіле�дер (ол жерде намаз о=ыJдар)...» (Ба=ара с�ресі 125-аят)

17. Б!л жайында кеJ ма>л!мат алу �шін Б!хари, Qнбия 9 хадисіне =араJыз.
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де бастайтын белгі болсын деп Хажарул Qсуадты ;а>баныJ 
бір б!рышына орналастырды.

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) айтуы-
на =ара>анда б!л =ара тас ж�ннаттан келген кезде с�ттен де, 
=ардан да аппа= болатын. Кейін адамдардыJ к�н�лары оныJ 
=араюына себеп болды. (Тирмизи, Хаж 49/877; Ахмед І, 307)

18

Сонымен =атар жа�илият кезінде ж�не Ислам келгеннен 
кейін де =айта-=айта шы==ан Aрт оныJ онан сайын =араюына 
�сер еткені риуаят етіледі. Сондай-а= Хажарул QсуадтыJ 
бізге кAрінетін жа>ыныJ >ана =ара т�сті, ал ;а>ба дуалыныJ 
арасында =ал>ан жа>ыныJ �лі де аппа= екендігі айтылуда.

Мужа�ид былай деген:

«Абдулла� бин З�б�йр (радиалла�у ан�у) Б�йтулла�ты 
=айта т!р>ызу �шін =!лат=ан кезде Хажарул Qсуадты 
кAрген едім. Б�йтулла�тыJ іш жа>ында =ал>ан бAлігі аппа= 
болатын».

Кезінде карматилер Хажарул Qсуадты орнынан суырып 
алып кеткен болатын. Хижри 339 жылы =айта �келгенде 
орнына =оймас б!рын М!хаммед бин Нафий �л-Хузаи оны 
зерттеп былай деген:

«Хажарул Qсуадты орнынан алын>ан кезінде зерттеп 
=арадым. Тек бас жа>ы >ана =ара болатын, бас=а жа=тары 
аппа= еді».

Сондай-а= хижри 1039 жылы =атты селдіJ салдарынан 
;а>ба =!лап =ал>ан болатын. ;айта т!р>ызыл>ан кезде сол 
жерде бол>ан Имам ибн Аллан �л-М�кки =!рылыстыJ 

18. R!ламалар былай деген: К�н�лар осыншалы=ты �сер етіп, оны =арайтатын 
болса, ж�рекке =аншалы=ты д�режеде із =алдыратынын кім білсін. Олай 
болса к�н�лардан барынша са=тануымыз =ажет.
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�рбір с�тін ба=ылап, барлы>ын =а>аз>а т�сірген ж�не Хажа-
рул Qсуад жайында мыналарды айт=ан:

«Хажарул QсуадтыJ ;а>баныJ ішінде =ал>ан жа>ыныJ 
т�сі Ма=аму Ибра�им сия=ты аппа=...».19

;а>баныJ =!рылысы ая=тал>ан соJ Хазіреті Ибра�им 
мен Исмаил (ал�й�имусс�л�м) Алла�=а былай жалбарын-
ды:

«Уа, Раббым! Бізді са0ан мойынс9н0андардан *ыл 
ж.не бізді� 9рпа0ымыздан да са0ан мойынс9натын бір 
'мбет шы0ар. Бізге 0ибадатты� т.ртібін к�рсет ж.не 
т.убелерімізді *абыл ет. Себебі сен т.убелерді �те к�п 
*абыл етуші .рі �те мейірімдісі�. Уа, Раббым! Олар0а �з 
араларынан сені� аяттары�ды олар0а о*итын, кітап пен 
хикметті 'йрететін ж.не олар0а (н�псілерін) арындыра-
тын бір пай0амбар жібер. Себебі �те 9лы, барлы* н.рсені 
орын-орынды іске асыратын тек Сен 0анасы�». (Ба=ара

с�ресі 128-129 аяттар)

;а>баныJ =!рылысы біткеннен кейін Алла� Та>ала 
Ибра�имге (ал�й�исс�л�м) б�кіл адамзатты =ажылы==а 
ша=ыруды б!йырды:

19. Саид Бекташ 36-38 бет; М!хаммед Ильяс Абдул>ани 43 бет.
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«Адамдарды *ажылы**а ша*ыр. Жаяу немесе шаршап-
шалды**ан к�ліктерімен шал0ай жерлерден (т�пкір-
т�пкірден) са0ан келсін». (Хаж с�ресі 27-аят)

Осы ил��и н!с=аудан соJ Хазіреті Ибра�им Qбу ;!байс 
тауына шы>ып немесе Ма=аму Ибра�имге мініп, кAтеріліп 
шартарап=а жар салды. Алла�тыJ ;а>ба>а =ажылы= жасау-
ды адамдар>а парыз =ыл>анын айтты.20

Ибра�им (ал�й�исс�л�м) жар салып бол>ан соJ 
Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) келіп о>ан Сафа мен М�руаны 
ж�не Харам Ш�рифтіJ шекараларын кAрсетті. Ол жерлерге 
белгі ретінде бір-бір тас тігуін айтты. Артынан =ажылы=тыJ 
барлы= парыздарын �йретті.

Осыдан кейін !за=-жа=ын елдерден Хижаз>а зиярат-
шылар келіп Б�йтулла�ты зиярат ете бастады. ;а>ба Aте 
маJызды діни орталы==а айналып, барлы= адамдардыJ 
кAJілін Aзіне аударды.

Бір жа>ынан =адір-=асиетін =арай алма>ан кAптеген 
м�шрик =ауымдар ;а>ба>а шабуыл да жасады. Йемен пат-
шасы QбраханыJ жаса>ан шабуылынан алдыJ>ы >асырларда 
ЙеменніJ п!т=а табынушы �ш патшасы да ;а>баны 
=!лат=ылары келген еді. Осы шабуылдардыJ бірінде 
Х!зайл !лдарыныJ бірнеше адамдары Туббаны21 аз>ырып, 
;а>баны =!латып ол жердегі =азыналарды алу>а �гіттеді. 
Оны м!ндай жекс!рын �рекетке �гіттеулерініJ себебі 

20. К�мил Мирас; Т�жрид Т�рж�м�си YI, 20-21; Саид Бекташ 111 бет.
21. Тубба – Йемен патшаларына берілген ат. Падишах, патша деген 

ма>ыналарды білдіреді.
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Туббадан =!тыл>ылары келген еді. Себебі Х!зайл !лдары 
;а>баныJ киелі екендігіне сенетін ж�не о>ан =арсы жасал>ан 
=астанды=тыJ сAзсіз іске аспайтынын, керісінше кері �сер 
ететінін тарихи т�жірибелерден Aте жа=сы білетін.

;а>баны =!лату �шін ат=а =он>ан Тубба мен �скерлері 
жолда =!м>а батып ілгері ж�ре алмай =алады. Сонан соJ 
=асында>ы >!лама кісілердіJ жаса>ан ескертпелерінен кейін 
Тубба ;а>ба>а деген =астанды>ынан бас тартты. Б�йтулла�=а 
та>зым жасап, Мекке хал=ына ізет �рі =!рмет кAрсетуге сAз 
берді. Осылайша =!рып кетуден аман =алды.22

Осы ж�не осы секілді о=и>алар ар=ылы ;а>баныJ Алла�
алдында>ы =адір-=асиеті м�лім бол>ан соJ, адамдардыJ 
да о>ан деген =!рметі онан сайын артты. СAйтіп ;а>баны, 
Меккені ж�не =!райшты=тарды Ха= Та>ала Aз =ор>ауына 
ал>ан деген сенім Арабстан хал=ыныJ ж�регінен орын 
алды.

Хазіреті Ибра�имнен кейін п!т=а табынушылы= 
бастал>ан>а дейін Б�йтулла�та>ы >ибадат таухид негіздеріне 
сай т�рде жал>асты. Тек п!т=а табынушылы= жайыл>аннан 
кейін м�шриктер ;а>баныJ іші мен айналасына кAптеген 
п!ттар орнатты. Осы>ан =арамастан ;а>ба еш уа=ытта 
п!ттардыJ атымен аталма>ан, �рдайым «Б�йтулла�» деген 
атпен атал>ан.23

Мекке алын>аннан соJ ;а>баныJ ішіндегі п!ттар тегіс 
=!латылып, сырт=а шы>арылды ж�не ;а>баныJ іші-сырты 
Хазіреті Пай>амбарымыздыJ =ада>алауында З�мз�м суы-

22. Ибн Хишам І, 19-20; Абдурразза= Y, 153.
23. Адамдар ширкке кіріп кAптеген а>аштар мен тастар>а табынса да, Aздері 

=атты =!рметтеген ;а>ба>а, Хажарул Qсуад=а ж�не Ма=аму Ибра�имге 
еш уа=ытта >ибадат жасама>ан. Б!л Алла� Та>аланыJ ;а>баны ерекше 
=ор>ауы.
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мен жуылды. Сол к�ннен бері ;!рбан мерекесініJ арафа 
к�нінде ;а>ба З�мз�м ж�не г�л суымен жуылып, тазалана-
ды, хош иісті миск себіліп, жабуы ауыстырылады.

Жа�илият д�уірінде м�шриктер =атты =астерлеген 
Муалла=атус Саб>а сия=ты �деби еJбектердіJ ж�не 
м!сылмандармен барлы= байланысты то=тату жайында>ы 
жазыл>ан =арарлар секілді Aте маJызды саяси =!жаттардыJ 
;а>ба =абыр>асына асылуы да оныJ барлы= т!стан Aте �лкен 
=!рметке ие екенін кAрсетеді.

Салын>ан к�нінен бастап ат=арылып келе жат=ан 
;а>ба>а =атысты бірнеше =ызметтер бар. Б!л =ызметтерді 
бастап=ыда Хазіреті Исмаил ат=аратын. Артынан б!л =адірлі 
=ызметтер ИсмаилдыJ (ал�й�исс�л�м) !лына Aтті. Сосын
журхумдіктерге, олардан да �р т�рлі тайпалар>а Aте отырып 
соJында =!райшты=тардыJ =олына Aтті. Кейін =!рыл>ан 
Мекке =ала мемлекетінде де =!рметпен ат=арыл>ан б!л 
=ызметтер мыналар.

1. Сидана ж.не Хижаба: ;а>баныJ жабуына =арау ж�не 
кілтін =ор>ау =ызметі.24

2. Си*ая: =ажылар>а су тарату ж�не З�мз�м =!ды>ын 
=ада>алау =ызметі.

24. ;а>ба>а еJ ал>аш жабу жап=ан кісініJ Исмаил (ал�й�исс�л�м) екені 
айтылуда (Абдурразза= Y, 154). Ислам тарихында ;а>баныJ жабуын 
абыройлы патша, халифа немесе МеккеніJ �кімі жабатын бол>ан. 
Ішкі ж�не сырт=ы болып бAлінетін ;а>баныJ екі жабуы 1517 жылы 
халифалы= Османды=тардыJ =олына Aткен соJ біраз уа=ыт=а дейін 
Мысырда то=ылып келді. Кануни д�уірінде ішкі жабуы Стамбулда
то=ылды. С!лтан ІІІ Ахмед кезеJінде болса ішкі �рі сырт=ы жабудыJ 
маталары Стамбулда то=ыла бастады. Осман империясы то=ы>ан 
еJ соJ>ы жабу 1916 жылы Меккеге жіберілген. Сонан соJ Ш�риф 
Х!сайынныJ �рекеттерініJ салдарынан жіберілмеді. Кейін біраз уа=ыт 
Мысырда то=ылып, жіберіліп отырды. ;азіргі таJда Меккеде =!рыл>ан 
арнайы фабрикада дайындалады.
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3. Ридана: Qл-ау=аты нашар =ажылар>а тама= дайындау, 
олардыJ жа>дайын жасап к�ту =ызметі.

Осы =ызметтерді міндетіне алу Aте �лкен абырой сана-
латын. Асри-Садатта (Пай>амбарымыз бен тAрт халифаныJ 
кезеJі) б!л =ызметтер МеккеніJ �йгілі >алымдарыныJ 
арасында �лестірілетін. Хазіреті Омар Aз халифалы>ы 
кезеJінде осы =ызметтер �шін белгілі мAлшерде =аржы айы-
ратын. Хазіреті Муауиядан бастап б!л істер ретке келтірілді. 
Османды=тар билік =!р>ан кезеJде ;а>ба =ызметтері �шін 
жылда Харамайн =аржысынан �лес бAлінетін.

Алла) 
а0баны �з *ор0ауына ал0анды0ын ай0а*тайтын 
0ибратты Піл о*и0асы

Алла�тыJ �мірімен т!р>ызыл>ан ;а>ба �немі Т�JірдіJ 
=ор>ауында бол>ан. Тарихта «піл о=и>асы» деп аталатын 
о=и>а осыны ай=ын кAрсететін >ибратты мысалдардыJ бірі.

ЙеменніJ �кімі Qбраха Рим империясыныJ =олдауымен 
Сана>а шіркеу салдыр>ан еді. Біра= б!л шіркеу Aзі 
=ала>анындай �йгілі болып, ата>ы шы=па>анды=тан ол 
=атты ашуланды. Артынан арабтар ежелден бері =асиетті 
санап, зиярат жасап келген ;а>баны =!латып, жермен жек-
сен етуге бел буды. Арасында =азіргі кездегі танктердіJ ор-
нын басатын пілдері бар =алыJ =ол жинап, Меккеге =арай 
бет алды. Осы ар=ылы адамдардыJ кAJілін Aзі салдыр>ан 
шіркеуге аударамын деп ойлады.

QбраханыJ =атты ызалан>аны соншалы=ты, айдап �кеткен 
т�йелерін кері =айтарып алу �шін келген Абдулм�тт�либтіJ
�рекетіне аJ-таJ болып:

– Мен ;а>баны =!лату>а келдім. Сен болсаJ т�йелеріJді 
ойлап т!рсыJ, - деді. Сосын Абдулм�тт�либ ;а>ба 
жайында:
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– ОныJ =ожайыны бар. Оны сол =ор>айды, - деп жауап 
беріп еді, Qбраха т�каппарланып:

– Оны менен ешкім =ор>ай алмайды, - деп бAсті.

Біра= Меккеге таяп =ал>ан �скерлеріне ;а>ба>а =арай 
�рекет етуге б!йры= бергенде, пілдер ал>а =арай ая= баспай 
т!рып алды. КAк ж�зін Qб�бил =!стары =аптап кетті. Олар 
ая=тарымен =ысып �келген піскен балшы=тан жасал>ан 
тастарды QбраханыJ �скерлерініJ �стіне б!рша=ша жау-
дыра бастады. Осы тас тигендер сол жерде жан тапсырып 
жатты. МеккеніJ кіре берісі �п-с�тте адамдар мен пілдердіJ 
мазарына айналды. Ж!дыры=тай >ана =!стар Aте ауыр, 
тоннадай келетін пілдерді жаныштап жерге =!латты. Осы 
=ор=ынышты ил��и м!>жиза бол>ан жылды «Піл жылы» 
деп атады.

Алла� Та>ала б!л о=и>аны ;!ран К�рімде былай 
т�сіндіреді:

«Раббы�ны� піл иелеріне не істегенін к�рмеді� бе? 
Оларды� т9за*тарын бос*а шы0армады ма? Олар0а топ-
топ *9стар жіберді. 
9стар олар0а піскен балшы*тан 
жасал0ан тастар жаудырды. С�йтіп оларды шайнал0ан егін 
жапыра0ындай етті». (Фил с�ресі 1-5 аяттар)

Себебі ;а>ба Ха= Та>аланыJ �мірімен салдыр>ан «Ізгілік
�йі» еді. Ол жер Алла�=а =!лшылы= жасайтын мекен 
ретінде киелі �рі м�б�р�к =ылынды. Сонды=тан Алла�тыJ
=ор>ауына алын>ан.



45

КІРІСПЕ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

QбраханыJ >ибадатхана>а кAрсеткен =!рметсіздігіне 
берілген жаза, =ияметке дейін осы ма=сатта жасалатын 
барлы= �рекеттер �шін ескерту болды.

Бас=а бір аятта былай айтыл>ан:

«Алла)ты� мешіттерінде оны� есіміні� айтылуына 
кедергі бол0аннан ж.не оны *ирату0а .рекет жаса0аннан 
ас*ан залым бар ма? Ондайлар ол жерлерге *ор*ып, 
'рейленген т'рде кірулері *ажет (бас=аша кіруге ха=ылары 
жо=). Олар б9л д'ниеде мас*ара болады, ал а*ыретте олар 
'шін *атты азап бар». (Ба=ара с�ресі 114-аят)

З!лымды>ы арт=ан Qбраха Aзін шексіз к�ш-=!дірет пен 
абырой>а иемін деп ойла>ан еді. Б!л �рекетіне =арсы Алла�
Та>ала оны шAлдегі арыстан, жолбарыс сия=ты жырт=ыш 
аJдармен немесе улы жыландармен емес, Aте д�рменсіз, �рі 
=ау=арсыз Qб�бил =!старыныJ ат=ан кішкене тастарымен 
кAзін жойып =!ртып жіберді. Сол сия=ты Алла� Та>ала 
Пер>ауын, Н�мрут ж�не Жалут сия=ты т�каппарларды 
олардан �лсіз, �рі кішкентай болып кAрінген ма=л!=тармен 
кAздерін жойып, шын м�нінде не деген д�рменсіз жаратылыс 
екенін ж�не т�каппарлы>ыныJ орынсыз екенін білдірген.

Qбраха т�каппарлы=пен ж�не абыроймен аттан>ан 
Йеменіне денесі тілім-тілім болып, мас=араланып, =ор бол>ан 
к�йде еJбектеп �реJ жетті. ОныJ б!л халі т�каппарлардыJ 
осы д�ниеде де =орланып мас=ара бол>анды>ын ашы= 
кAрсетті.
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«Піл жылы» =!райшты=тар арасында жаJа тарихи бастау 
ретінде =олданылды. Мына риуаят осыныJ на=ты мысалы:

;!баш бин Ушайм:

Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) екеуміз Піл 
жылында туылды=, - деген болатын.

Осман бин Аффан (радиалла�у ан�у) одан:

– Сен �лкенсіJ бе, жо= �лде Пай>амбар (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) �лкен бе? - деп с!рады.

М�б�рак сахаба сыпайы т�рде �деппен былай жауап 
берді:

– Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) менен 
�лде=айда �лкен. Мен одан кейін туылдым.25 Мен пілдердіJ 
тезектерініJ кAгеріп, шіріп кеткенінде кAрдім. (Тирмизи, 

М�н�=иб 2)

Ибра)им (ал.й)исс.л.м) ж.не Ханиф діні

Меккеде жалпылама п!т=а табынушылы= �стем 
бол>анымен, таухидтіJ іздері де толы>ымен жойылма>ан 
еді. Хазіреті Ибра�имніJ �йреткен таухид дінін аз да болса 
бірнеше кісі !станатын. 

«Алла�тыJ досы» деген ма>ынада>ы «Халилулла�» си-
патына ие бол>ан Ибра�им (ал�й�исс�л�м) «Улул азм» 
(�лы) пай>амбарларыныJ бірі. КAптеген пай>амбарлардыJ, 

25. Осы риуаятта>ы секілді сахабалар �немі Расул!лла�тыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) Aте !лы, �рі жо>ары м�ртебеде екенін жа=сы білетін. 
Сонды=тан осы м�селеге =атты кAJіл бAлетін. ОныJ денесіне =олы 
тигендер, м!ны ма=тан т!татын: 
«Міне мына екі =олыммен Расул!лла�=а б�йат еттім (ант бердім)», - деп 
=олдарын кAрсететін еді. (Ибн Са>д IV, 306; Хайс�ми VIII, 42)
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сондай-а= Хазіреті Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) да атасы. Алла� Та>ала Ибра�имге 
(ал�й�исс�л�м) он сухуф (пара=) уахи жіберген.

;!ран К�рімде Хазіреті Ибра�имніJ есімі жиырма бес 
с�реде, алпыс то>ыз рет айтыл>ан. Сондай-а= �ууах (кAп 
м!Jай>ан), Халим (ж!мса= мінезді), М'ниб (Алла�=а сый-
ынушы), 
анит (Алла�=а =!лшылы= =ылушы), Шакир (кAп 
ш�кірлік етуші) ж�не Ханиф сия=ты �р т�рлі есім сипаттар-
мен аталып, ма=тау мен мада==а лайы= бол>ан. 

Ибра�имніJ (ал�й�исс�л�м) дінін ханиф деп ата>ан. 
Ханиф сAзі сAздіктерде «=исы=ты тастап тура н�рсеге бет 
ал>ан, тура жолда>ы, бас=а діндер мен б!зы= сенімдерден 
=ашып жал>ыз Алла�=а иман келтірген» деген ма>ыналарды 
білдіреді.

Ха= Та>ала ;!ран К�рімде былай дейді:

«(Я�удилер мен христиандар м!сылмандар>а) я)уди не-
месе христиан болы�дар, тура жолды табасы�дар» - деді. 
(Ей Хабибім! Олар>а) айт: Жо*. Тура жол Ханиф бол0ан 
Ибра)имні� діні. Ол м'шрік емес еді». (Ба=ара с�ресі 135-аят)

«Ибра)им я)уди де, христиан да емес еді. Ол Алла)ты 
бір деп танитын (ханиф) м9сылман еді, .рі ол м'шрік те 
емес еді». (Qли Имран с�ресі 67-аят)
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Жа�илият д�уірінде т�рлі адасушылы=тан ж�не п!т=а 
табынушылы=тан аула= болып Ха==а бет б!р>ан, Хазіреті 
Ибра�имніJ дініне сеніп, жал>ыз Алла�=а иман келтірген 
кісілерді де ханиф деп атайтын. Уара=а бин Н�уф�л, 
Абдулла� бин Жахш, Осман бин Хууайрис, З�йд бин Амр,
;!сс бин Сайда сия=ты кісілер де ханифтен еді. Ханифтер 
жансыз, тілсіз, еш н�рсеге шамасы келмейтін п!ттардыJ ал-
дында бас июді, олар>а жалбарынуды жиіркенішті іс санай-
тын.

Ибн Омар (радиалла�у ан�ум�)26 былай т�сіндіреді:

26. Абдулла) бин Омар (радиалла�у ан�ум�) пай>амбарлы=тыJ �шінші 
жылында д�ниеге келді. Qкесімен я>ни Хазіреті Омармен бірге �ижрет 
жасады. Арасында Qбу Qйюб �л-Ансари да бар �скери жаса=пен бірге 
Станбул жоры>ына =атысты. Qпкесі Хазіреті Хафса Расул!лла�тыJ
ж!байы бол>анды=тан �рдайым с�йікті Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) жа=ын тAJірегінде ж�рді. ;айталанып келгендерін 
=ос=анда 2630 хадис ш�ріп риуаят етіп Qбу k!райрадан (радиалла�у 
ан�у) кейінгі еJ кAп хадис риуаят еткен жеті сахабаныJ екіншісі болды. 
Б!>ан =оса ибн Омар (радиалла�у ан�у) еJ кAп п�ту� берген жеті 
сахабаныJ бірі еді. 
Алла� РасулініJ Aміріне сай т�рде Aмір с�руде ж�не оныJ �мірлерін 
б!лжытпай орындауда одан озар ешкім болмады. Хазіреті Расул!лла�
=айтыс бол>ан соJ о>ан деген махаббатыныJ �серінен Расул!лла�тыJ
(ал�й�иссалату у�сс�л�м) намаз о=ы>ан жерлерін с!растырып, сол 
жерлерде намаз о=итын, оныJ ж�рген жолдарымен ж�ретін, кAлеJкелеген 
а>аштарыныJ астында отыратын, =урап =алмасын деп оларды суаратын. 
(Б!хари, Салат 89; Ибн Хажар, �л-Исаба ІІ, 349)
Бір к�ні ая>ыныJ сіJірлері тартылып =ал>ан еді. ;асында т!р>ан 
Абдуррахман бин Саад:
– ЕJ =атты жа=сы кAрген адамыJныJ есімін айт, - деді. 
Сонда ол:
– Уа Мухаммед! - деген еді, сол с�тте ая>ы жазылып кетті. (Ибн Са>д
IV,154) 
Ибн Омар (радиалла�у ан�у) сахабалардыJ арасында>ы алдыJ>ы сапта>ы 
байлардыJ =атарында еді. Байлы>ыныJ жиналуын к�тпей, =олына 
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Пай>амбарлы>ынан б!рын Хазіреті Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Б�лдахтыJ27 тAменгі 
жа>ында бол>ан бір с�тте ол жердегілер оны д�мге 
ша=ырды. Дастархан басында З�йд бин Амр бин Нуф�йл 
де бар еді. QлемдердіJ с!лтанына ет !сынылды. Арда=ты
Пай>амбарымыз б!л асты жемегендіктен, З�йд те оны 
жеуден бас тартты. З�йд етті неге жемегендігін былай 
т�сіндірді:

– Мен сендердіJ п!ттарыJныJ атына сой>ан еттеріJді 
жемеймін. Мен тек Алла�тыJ аты аталып сойыл>анды >ана 
жеймін.

З�йд малдарын п!ттар>а атап сой>анды=тан ;!райш тай-
пасын айыптап, олар>а былай дейтін:

– ;ойды Алла� жаратты. Ол �шін кAктен жаJбыр 
жау>ызды, жерден Aсімдік шы>арды. Ал сендер болса 
оны Алла�тыJ атын атамастан бауыздайсыJдар. (Б!хари,

М�н�=ибул Ансар 24; З�б�их 16)

Бас=а бір риуаятта былай айтылады:

З�йд бин Амр жанына Уара=а бин Н�уф�лді ертіп, шы-
найы дінді іздеп со>ан кіру �шін Шам>а кетті. Ол жерде бір 
я�уди >алым кісіге жолы>ып, одан діндері жайында с!ра= 
с!райды да:

т�скенін кемба>алдар>а таратып беретін. ;атты жа=сы кAретін н�рселерін 
Алла� жолында =!рбан ететін немесе сада=а ретінде таратып жіберетін. 
;!лдарынан =айырлы �рекет істегендерін, �сіресе намаз о=итын барлы= 
=!лдарын азат ететін. ДостарыныJ бірі о>ан ескертіп, =!лдарыныJ біразы 
тек азат болуы �шін мешітке баратынын айтты. Сонда Хазіреті Абдулла�
ж�регіндегі Алла�=а деген махаббатын білдіретін мына керемет жауапты 
берді:
– Бізді Алла�пен алда>ысы келетіндерден алдану>а разымыз. Т�рлі 
себеппен мыJнан аса =!л азат етті. Хижри 73, мил�ди 692 жылы сексен 
бес жасында Меккеде =айтыс болды.

27. Б�лдах – Меккеге жа=ын жердегі ойпат.
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– Б�лкім дініJізге кірермін, ма>ан ол жайында айтып 
беріJізші, - деді.

Я�уди:

– Сен Алла�тыJ =а�арынан Aз н�сібіJді алмайынша 
біздіJ дінімізге кіре алмайсыJ, - деп жауап берді. 

З�йд:

– Мен Алла�тыJ =а�арынан =ашып осы жерге келдім. 
Алла�тыJ =а�арынан =андайда бір �лес алу>а тіптен ниетім 
жо=. Сен ма>ан бас=а бір дін кAрсет (со>ан кірейін), - деді. 

Я�уди >алым:

– Мен Ханифтен бас=а дін білмеймін, - деп жауап берді.

Сонда З�йд:

– Ханиф деген не? - деп с!рады.

Я�уди >алым:

– Ол Хазіреті Ибра�имніJ діні. Ол я�уди де, христиан да 
емес еді. Алла�тан Aзге еш н�рсеге де табынбайтын, - деді.

З�йд оныJ =асынан кеткен соJ бір христиан >алымына 
жолы=ты. Одан да д�л жаJа>ы н�рселерді с!рады.

Ол да:

– Сен Алла�тыJ ла>ынетінен н�сібіJді алмайынша біздіJ 
дінімізге кіре алмайсыJ, - деді.

З�йд те о>ан былай деді:

– Онсыз да мен Алла�тыJ ла>ынетінен =ашып осы 
тAJіректерге келдім. Шамам келгенше еш уа=ытта Алла�тыJ
ла>ынетін алмаймын. Сен ма>ан б!дан бас=а дін кAрсетесіJ 
бе?
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Ол >алым да �лгі я�уди >алымы сия=ты ханиф жайында 
айтты. З�йд олардыJ Хазіреті Ибра�им ха=ында>ы сAздерін 
естіген соJ ол жерден =айтты. Сырт=а шы==ан соJ =олдарын 
жайып:

Алла�ым сен ку� бол, мен Ибра�имніJ (ал�й�исс�л�м) 
дініндемін, - деді. (Б!хари, М�н�=ибул Ансар 24)

Qбу Б�кірдіJ =ызы Qсма (радиалла�у ан�ум�) айтады:

«З�йд бин АмрдыJ т�регеп т!рып ар=асын ;а>ба>а с�йеп 
былай дегенін естідім:

– Уа, ;!райш жама>аты! Уалла�и менен бас=а ешбіріJ 
Ибра�имніJ (ал�й�исс�л�м) дінінде емессіJдер».

З�йд тірідей топыра==а кAмілейін деп жат=ан =ыздарды 
=!т=арып, аман алып =алатын. ;ызын Aлтірейін деп жат=ан 
адам>а:

– Оны Aлтірме, оныJ шы>ындарын Aзім кAтеремін, - деп, 
ол =ызды Aзіне алатын. ;ыз Aсіп бой жеткен соJ �кесіне:

– ;аласаJ оны са>ан тапсырайын, =аласаJ б!рын>ыдай 
Aзім =арай берейін, - дейтін. (Б!хари, М�н�=ибул Ансар 24)

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Ханифтер-
ден Уара=а жайында:

«Оны ж!ннатты� ортасында �стіне с�нд�стен тігілген 
киім киген к�йде крдім», - дейтін.

З�йд жайында да:

«Ол �иямет к�нінде менімен Исаны� (ал!й#исс!л!м) ара-
сында блек бір �ммет ретінде тірілтіледі», - деген. (Хайс�ми

IX, 416)
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Жо>арыда айтыл>ан Ханифтер алдыJ>ы киелі 
кітаптардан азын-аула= хабарлары бол>анды=тан «соJ>ы 
пай>амбардыJ» шы>атын уа=ыты жа=ында>анын білетін, 
�рі оны са>ынышпен к�тіп ж�ретін.

Ислам >алымдарыныJ кAпшілігініJ айтуынша 
Пай>амбарымыздыJ (ал�й�иссалату у�сс�л�м) �кесі мен 
шешесі Меккедегі ханифтерден болатын. 

Ханиф ИсламныJ таухид сенімінен �сте Aзгеше емес 
еді. Сонды=тан Ха= Та>ала Хазіреті Пай>амбарымыз>а Ха-
ниф бол>ан Ибра�имніJ (ал�й�исс�л�м) дініне еруді ;!ран 
К�рімде былай б!йыр>ан:

«Сонан со� са0ан (Ей, Расулім!) «Ханиф бол0ан 
Ибра)имні� дініне ер. Ол м'шріктерден емес еді», - деп 
уахи еттік». (Нахл с�ресі 123-аят)

Осы себептен Ханиф сAзі Ислам діні �шін де =олданыл>ан 
ж�не шынайы, ы=ыласты м!сылмандар>а «Ханиф» сипаты 
берілген. Сондай-а= Хазіреті Пай>амбарымыз:

«Мен мейірбанды Ханиф дінімен жіберілдім», - деген. (Ах-

мед V, 266)
28

28. Б!хари, Иман 29.
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ХАЗІРЕТІ ПАЙ;АМБАРДЫ	 ТУЫЛУЫ Ж�НЕ
БАЛАЛЫ
 ША;Ы 

Н9ру М9хаммедия

Алла� Та>ала �шін заман ж�не мекен белгілеу м�мкін 
емес. Ол заман ж�не мекен Aлшемдеріне м!=таж емес.29

Ежелден жал>ыз Aзі бар бол>ан ж�не бар болу �шін бас=а бір 
бар етушіге м!=таж болма>ан Ха= Та>ала білінуді ж�не осы 
білінудіJ =ажеттілігі ретінде >ибадаттармен !лы=талуды 
=ала>анды=тан «�л.му К.срат» (я>ни б�кіл �лем) деп 
аталатын масиуалла�ты30 жаратты. Б!л жаратуда еJ ал>аш 
бір н!р пайда болды. Ол н!р «Ха*и*ату М9хаммедияны�»
негізі, я>ни бастауы болатын.

Мысалы, =ымбат асыл тастыJ =!р Aзін тарту етпей, оныJ 
айналасына біраз �шекейлі заттар =оясыз. Міне сол сия=ты 
б�кіл жаратылыс та Н!ру М!хаммедидіJ =асында сондай 
д�режеде. Б!лардыJ барлы>ы оныJ абырой =!рметі �шін 
жаратыл>ан. Сонды=тан жаратылыстыJ еJ басты себебі Ха= 
Та>аланыJ !лылы>ы �шін, екінші себебі болса =адірлі �рі 

29. Ал, адамныJ а=ылы болса жаратылысы жа>ынан заман ж�не мекен 
шарттарымен ойлай алатындай =абілетте. Мына на=ты �лемнен ал>ан 
�серлерін =олдана отырып белгілі бір мAлшерде болса да а=и=ат=а жете 
алады. КAзге кAрінбейтін �лемніJ а=и=аттарын білу �шін, кAзбен кAре 
ал>ан �лемнен ал>ан �серлерін =олдану>а м�жб�р бол>ан адам баласы 
барлы= метафизикалы= шынды=тарды т�сіндіргенде де, олар>а ат 
=ой>анда да ауыспалы ма>ынада>ы сAздерді =олдану>а сAзсіз м�жб�р.

30. Масиуалла� – Алла�тан Aзге н�рселер �шін ж�не Алла�ты !мыттыратын 
барлы= н�рсеге =олданылатын сAз.
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абыройлы бол>анды=тан Н!ру М!хаммедиді бас=а жараты-
лыстармен =аптап безендіру еді.

Бас=а сAзбен айтар болса=, Ислам теологиясы бойын-
ша жаратылыстардыJ бар болуында>ы еJ ал>аш=ы ба-
стау, =ала>анын жасай алатын Ха= Та>ала, ал о>ан себеп 
бол>ан Н!ру М!хаммед. Я>ни еJ ал>аш жаратыл>ан Н!ру 
М!хаммедия.

Ислам бойынша мына �лем кAптеген философтардыJ 
айт=анындай =адим (ежелден бар, бастауы жо=) емес, 
керісінше хадис (кейіннен жаратыл>ан). Я>ни кейіннен 
жаратылды. ;адим бол>ан тек Ха= Та>ала >ана. Кейіннен 
жаратыл>андардыJ ал>аш=ысы Н!ру М!хаммед. Осы се-
бептен Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

«Адам ата рух пен т!н арасында бол�ан кезде мен 
пай�амбар едім», - деген. (Тирмизи, М�н�=иб 1)

Я>ни Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
н!рыныJ жаратылуы жа>ынан ж�не о>ан пай>амбарлы=тыJ 
берілуі жа>ынан Хазіреті АдамныJ (ал�й�исс�л�м) алдын-
да. Т�н халінде мына �лемге келуі болса, пай>амбарлы= 
к�нтізбесініJ соJ>ы пара>ы. @йткені пай>амбарлы= 
к�нтізбегі жаратылыстыJ ал>аш=ысы бол>ан Н!ру 
М!хаммедимен бастал>ан, ал соJ>ы пара>ы «Жисманияту 
Мухаммедимен» (т�н халіндегі М!хаммед) тамамдал>ан.

QлемдердіJ С!лтаны AзініJ =!рметі �шін жаратыл>ан 
б�кіл жаратылыстыJ, еJ ал>аш=ы жаратылыс Н!ру 
М!хаммедиге =атысты екенін айтады. Б!л жаратылыстар-
да Aздігінен еш=андай ізгі =асиет жо=, олар =адір-=асиетке 
Н!ру М!хаммедидіJ ар=асында ие болады.

Мына хадис ш�ріптер де осы шынды=ты т�сіндіруде:
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«Адам (ал!й#исс!л!м) ж!ннаттан шы�арылуына себеп 
бол�ан �ателікті жаса�анда, �атесін т�сініп:

– Уа, Раббым! М�хаммедті� ��рметіне Сені� мені 
кешіруі�ді тінемін, - деді.

Алла# Та�ала:

– Ей, Адам! <лі жаратылма�ан М�хаммедті сен �айдан 
білесі�? - деді.

Адам (ал!й#исс!л!м):

– Уа, раббым! Сен мені жаратып, ма�ан з рухы�нан 
�рлеген кезі�де басымды ктердім. =арышты� тіректеріні� 
жо�ар�ы жа�ынан «Л! ил!#! иллалла#, Мухамм!дун 
Расул�лла#» деген жазу крдім. Сол кезде сені� з есімі�е 
тек жаратыл�андарды� ішіндегі е� с�йіктісіні� атын 
�осатыны�ды білдім», - деді.

Сол кезде Алла# Та�ала:

– Д�рыс айтасы�, ей, Адам! Шынында да ол ма�ан 
жаратылысты� ішіндегі е� с�йіктісі. Оны� ��рметі �шін 
ма�ан д��а жаса. Мен де сені кешірдім. Егер М�хаммед 
болма�анда сені жаратпайтын едім, - деді. (Хаким ІІ, 672)

Ибн Аббастан (радиалла�у ан�ум�) былай риуаят 
етіледі:

Алла# Та�ала Иса�а (ал!й#исс!л!м) былай уахи етті:

«Ей, Иса! М�хаммедке иман келтір ж!не �мбеті�нен оны� 
заманына жете ал�андар�а о�ан иман келтірулерін б�йыр. Егер 
М�хаммед болмаса Адамды жаратпайтын едім. М�хаммед 
болма�анда ж!ннатты да, тоза�ты да жаратпайтын едім. 
=арышты суды� �стіне жарат�анымда шай�атыла  бастады.  
Bстіне  «л!  ил!#!  иллалла#,  Мухаммадун  Расул�лла#»  деген 
сзді жаз�анымда тынышталды». (Хаким ІІ, 672)
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Бір к�ні Ж�бир (радиалла�у ан�у) Хазіреті 
Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) келіп:

– Qке-шешем сеніJ жолыJда =!рбан болсын уа, 
Расул!лла�. Ма>ан еJ ал>аш жаратыл>ан н�рсеніJ не екенін 
айтасыJ ба? - деп с!ра>ан еді.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Ей, Ж!бир! Алла# Та�ала барлы� н!рседен б�рын сені� 
пай�амбары�ны� н�рын з н�рынан жарат�ан еді... - деп 
жауап берді.31

Хазіреті ибн Араби б!л жайында мынадай пікір айт=ан:

«Алла� Та>ала М!хаммедке (ал�й�исс�л�м) пай>ам-
барлы>ынан хабар берген кезде Адам (ал�й�исс�л�м) �лі 
жо= еді. Су мен балшы= арасында еді. Осылайша н�билер 
мен расулдар ар=ылы келген барлы= шари>аттардыJ баста-
уы мен сыры Хазіреті Пай>амбарда кAрініс тап=ан. 

Сол уа=ыттыJ Aзінде Пай>амбарымыздыJ шари>аты бар 
еді. @йткені ол хадис ш�ріпінде:

«Адам рух пен т�н арасында кезде мен пай>амбар едім», 
- деген. «Мен адам едім» немесе «Мен бар едім» демеген. 
Пай>амбарлы= та Алла� Та>аланыJ шари>ат беруі ар=ылы 
іске асады». (Ибн Араби «�л-Футухат» ІІ, 171; IY, 66-67)

Хазіреті ибн Араби бас=а еJбегінде былай деді:

«Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) адам-
дар арасында>ы жаратылыстыJ еJ абзалы. Сонды=тан
пай>амбарлы= онымен басталды, онымен ая=талды». (Ибн

Араби «Фусусу-л Хикам» IY, 319)

31. Qжлуни І, 265.
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Хазіреті М�улана М�сн�уиінде былай дейді:

«Келе �ой ей, к�іл! На�ыз мейрам – Хазіреті М�хаммедке 
�ауышу. Себебі мына !лем ол м�б!рак кісіні� жамалыны� 
н�рынан жары� алуда».

Хазіреті С�леймен Челеби М�уліт ш�ріпінде Н!ру 
М!хаммед ха=ында былай дейді:

Жаратты е� алдымен М�стафа н�рын
Шын с�йді Ха� Та�ала ізгі ��лын.32

32. С�леймен Челеби Хазіреті Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) жаратылыс н!ры екендігін ж�не б�кіл �лем Н!ру М!хаммедидіJ 
=!рметіне жаратыл>анды>ын бас=а AлеJ шума=тарында былай жеткізеді:
Абырой беріп Ха= Та>ала Aзіне,
Арты= =ылды жаратылыстыJ б�ріне.
Жаратылды о>ан деген =!рметпен,
КAк пен жерде кездесетін к�ллі �лем.
Болмаса егер М!хаммед,
Болмас еді кAк пен жер.
Сыйын>ан соJ себепші =ылып Расулін
Ха= Та>ала =абыл алды Адам ата т�убесін.
Келмегенде М!хаммед б!л �лемге,
Асыл т�ж кимес еді Адам ата.
Сол �шін аман =алды Н!х топаннан,
М!>жизалар кAрінді ол тумадан.
Жарас=ан соJ шын досты=пен аралары,
;!рметтеген Ха= Та>ала бабаларын.
Атасы бол>анды=тан оныJ Халил,
Ысты= отты ж�ннат =ылды !лы Ж�лил.
;!рметі �шін Хазіреті РасулдіJ,
Qждаха>а айнал>ан асасы да М!саныJ.
@лместен Иса кAкке кAтерілген,
Болу �шін М!хаммедтіJ �мбетінен.
Шын м�нінде олар да пай>амбарлар,
Біра= та барлы>ынан Ахмед абзал.
Б�рі де жалбарын>ан бір =!дай>а,
Yмбет =ыл деп М!хаммед пай>амбар>а.
;!ла= асып с�ннетке, бол �мбеті,
Н�сіп болар сонда са>ан Ха= рахметі.
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;ыс=асы «Ха=и=ату М!хаммедия» деп те аталатын Н!ру 
М!хаммедияРасул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
рухани т!л>асын білдіретін н!р, я>ни а=и=ат. Алла� алдын-
да еJ =адірлі, �рі еJ с�йікті бол>ан н�рсе – сол н!р. Б�кіл 
жаратылыстыJ бар болу себебі Ха= Та>аланыJ еJ ал>аш 
жаратыл>ан Н!ру М!хаммедиге деген с�йіспеншілігінен. 
Сол себептен б�кіл �лем Н!ру М!хаммедидіJ =!рметіне 
ж�не оны =оршап т!ру �шін жаратыл>ан. Сонды=тан бір 
ыдыс=а теJізді сыйдыру м�мкін болма>анындай, Н!ру 
М!хаммедті тиісінше т�сіну де сол секілді м�мкін емес.

Хазіреті Пай0амбарды� асыл тегі

Пай>амбарымыздыJ �кесі Абдулла�, ал шешесі Qмина. 
ОныJ м�б�рак тегі Хазіреті ИсмаилдыJ !лы Кайзар 
�улетініJ еJ =адірлі кісісі Аднан>а барып тіреледі.33

Пай>амбарымыздыJ бабасы Аднан ИсмаилдыJ 
(ал�й�исс�л�м) !рпа>ынан.34 АднанныJ !лы М�>ад Исамен 
(ал�й�исс�л�м) замандас екендігі айтылуда.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ;!райш 
тайпасыныJ ішіндегі �кесі жа>ынан да, шешесі жа>ынан 
да еJ таза �рі абыройлы отбасынан шы==ан. Алла� Расулі
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) шы==ан тегініJ таза, �рі п�к 
екендігі жайында былай деген:

33. Расул!лла�тыJ асыл тегі мынадай:М!хаммед бин Абдулла� бин 
Абдулмутталиб бин Хашим бин Абдуманаф бин ;усай бин Килаб бин 
Мурра бин Кааб бин Лу�й бин Rалиб бин Фихр бин Малик бин Надр бин 
Кинан бин Х!займа бин Мудрика бин Иляс бин Мудар бин Низар бин 
М�>ад бин Аднан. (Б!хари, М�н�=ибул Ансар 28; Ибн Хишам І, 1-3 б.; 
Ибн Са>д І, 55-56)

34. Ибн Хишам І, 1, 5 б.
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«Мен !ке-шешемнен жа#илият д!уіріні� еш�андай 
жаманды�ы ж��пастан д�ниеге келдім. Мен сонау Адам 
атадан !кеме ж!не шешеме дейін тек неке жолымен келдім. 
<сте зинидан (некесіз жынысты� �атынас) туылмадым». 
(Ибн К�сир «�л-Бидая» ІІ, 260)

ОныJ =асиетті есімдерініJ бірі М!стафа. Б!л есім 
«таJдал>ан», «іріктелген» деген ма>ынаны білдіреді.

Хазіреті Пай>амбарымыз т�уелді бол>ан �улет екіге 
бAлінген болса Алла� Та>ала Расулін еJ =айырлы бол>ан 
бAлігінде =алдыратын. ОныJ �лемге жары= шаш=ан н!ры 
Хазіреті Адамнан (ал�й�исс�л�м) бастап еJ п�к ана мен �ке 
ар=ылы беріле отырып Aзіне жеткен.35

Хазіреті ибн Аббас Ш!>ара с�ресініJ 219-аятын осы 
ма>ына>а меJзеп, былай т�псірлеген:

«Сен, я>ни сеніJ н!рыJ тек с�жде еткендерден ауысып 
Aте отырып са>ан жеткен». (;уртуби XIII, 144; Хайс�ми YIII, 214)

QлемдердіJ С!лтаны (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
б!л м�селені хадис ш�ріптерінде былай баяндайды:

«Мен Адам баласыны� е� �айырлы, !рі е� таза 
бол�андарынан д!уірден д!уірге, отбасынан отбасына те 
отырып, со�ында зімні� отбасымнан д�ниеге келдім». 
(Б!хари, М�н�=иб 23)

«Алла# Та�ала Ибра#имні� �лдарынан Исмаилды 
та�дады. Исмаилды� �лдарынан Кинан �лдарын та�дады. 
Кинан �лдарынан '�райшты та�дады. '�райштан Ха-
шим �лдарын та�дады. Хашим �лдарынан Абдулмутта-
либ �лдарын та�дады. Абдулмутталиб �лдарынан да мені 
та�дады». (Муслим, Ф�д�ил 1; Тирмизи, М�н�=иб 1)

35. Ахмед І, 210.
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�лы Ислам >алымы ибн Халдун Хазіреті Пай-
>амбарымыздыJ тегініJ осыншалы=ты ай=ын, �рі егжей-
тегжейлі белгілі екендігі жайлы ж�не абыройлы т�рде 
жал>асып келгендігі туралы былай дейді:

«Хазіреті М!хаммедтен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
бас=а ешкімніJ ата-тегі д�л осылай м�лім емес. Сондай-
а= Адам атадан (ал�й�исс�л�м) Aзіне дейін ешкімніJ тегі 
п�ктігін толы= са=тай алма>ан. Б!л Алла� Та>аланыJ 
Хабибіне >ана тиісті бір сыйы». (Ибн Халдун I, 115)

Хазіреті Пай0амбарды� .кесі Абдулла) пен шешесі 
�минаны� 'йленуі

Хазіреті М!хаммедтіJ пай>амбарлы>ы таяп =ал>ан 
кезеJде таухид сенімі жойылып, ;а>ба �улеттер мен 
тайпалар>а т�н п!ттар>а толтырылып, З�мз�м =!ды>ы да 
кAміліп =ал>ан еді. 

Арда=ты Пай>амбарымыздыJ атасы Абдулмутталиб
бір к�ні Хижрда !йы=тап жат=анда т�с кAреді. Т�сінде 
З�мз�м =!ды>ын =айта =аз деп �мір етіледі. Кейін =ай жерді 
=азатынды>ы да ишаратпен кAрсетіледі. 

Абдулмутталиб =азу ж!мысын баста>ан кезде 
=!райшты=тар:

«RибадатханамыздыJ тAJірегін =аздырмаймыз», - деп, 
о>ан =арсы шы=ты. АбдулмутталибтіJ олар>а тAтеп беретін 
шамасы жо= еді. Сонда Абдулмутталиб егер Алла� Aзіне 
он !л беріп, олар оны =ор>айтындай жас=а жететін бол-
са, олардыJ біреуін ;а>баныJ жанында =!рбан шалу>а сAз 
берді.

Біраз уа=ыт Aткен соJ =!райышты=тар АбдулмутталибтіJ
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>ажайып халін кAріп біраз жібіген соJ, о>ан =азу>а р!=сат 
берді. Абдулмутталиб =!ды=ты =азып З�мз�мніJ кAзін 
ашты. Уа=ыт Aте келе он !лы болып, олар оны =ор>айтындай 
жас=а жетті. Сол уа=ытта о>ан т�сінде:

– Берген сAзіJді орында, - деп, жылдар б!рын Алла�=а
берген у�десі есіне т�сті. Ата>анын орындау �шін =ош=ар 
сонан соJ сиыр =!рбан шалды. Біра= �рбірінде Абдулмутта-
либке одан да ірісін =!рбан шалуы білдірілді. Сонда ол:

– Б!дан ірі не н�рсе? - деп с!ра>анда:

– �лдарыJныJ бірін =!рбан етемін деген едіJ, - деп ай-
тылды. Осыдан кейін Абдулмутталиб !лдарын жинап, 
Алла�=а ата>анын орындау �шін оларды Aзіне мойынс!ну>а 
ша=ырды. Олар =арсы шы=пастан:

– Сен берген сертіJді орында, =ала>аныJды істей бер, - 
деді.

Абдулмутталиб балаларыныJ арасына жеребе тастап жа-
тып былай д!>а жасады: «Алла�ым! Мен !лдарымныJ бірін 
са>ан =!рбан етуге ата>ан едім. Араларына жеребе тастай-
мын, сен жеребені =ала>аныJа шы>ар».

Жеребе Хазіреті Пай>амбарымыздыJ �кесі Абдулла�=а
шы=ты. Абдулмутталиб !лын =!рбан шалу �шін ;а>ба>а бара 
жат=анда меккеліктер перзентін =!рбан шалу �детке айна-
лып кетеді деп =ор=ып, о>ан жол бермеді. Абдулмутталибті
кAндіріп бір >алым кісіге алып барды. Rалым кісі одан:

– Сендерде бір кісініJ =!ны =анша? - деп с!рады. 

– Он т�йе, - деп жауап берді. Сонда �лгі >алым :

– Олай болса Абдулла� пен он т�йеніJ арасына жеребе 
тастап, Абдулла�=а т�ссе та>ы он т�йе =осып, жиырма т�йе 
мен Абдулла�тыJ арасына та>ы да жеребе таста. Жеребе 
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т�йелерге шы==ан>а дейін т�йелердіJ санын он-оннан арт-
тырып отыр, - деп кеJесін берді. 

Он т�йемен Абдулла�тыJ арасына жеребе тастап еді, 
Абдулла�=а т�сті. Он т�йе арттырып =айтадан жеребе та-
стап, та>ы да Абдулла�=а т�сті. Т�йелердіJ саны ж�зге 
бар>ан>а дейін д�л осылай жеребе тастауды жал>астырды. 
Саны ж�зге жеткен кезде жеребе т�йелерге т�сті. Абдулмут-
талиб толы= сенімді болуы �шін жеребені �ш рет =айталап 
тастады. Осы с�тте орнынан т!рып !лыныJ =!тылуы �шін 
Алла�=а жалбарынды. Qрбірінде жеребе т�йелерге т�скенін 
кAргенде ол жердегілер =уан>анынан т�кбір айтты. Сосын
Абдулмутталиб т�йелерді =!рбанды==а шалып, етін сада=а 
етіп таратты.36

Б�гінде Ислам шари>атында Aлтірілген бір кісініJ =!ны 
ж�з т�йе немесе ж�з т�йеніJ ба>асы деп белгіленуініJ себебі, 
осы тарихи о=и>а>а байланысты. 

Хазіреті Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ата-
сы Исмаил (ал�й�исс�л�м) мен �кесі Абдулла�тыJ =!рбан 
етілу �шін таJдал>анды>ын білдіріп:

«Мен екі ��рбанды�ты� �лымын», - деген. (Хаким ІІ,

609/4048)

Та>ы да осы себепке байланысты Алла�Расулі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) «Ибну Забихайн» екі =!рбанды=тыJ !лы 
деп аталатын.37

Хазіреті Абдулла� сырт=ы т�р-сипаты жа>ынан ж�не 
мінез-=!л=ы жа>ынан Aз бауырларынан да, б�кіл ;!райш 
жастарынан да сымбатты еді. А=ылы, ой-Aрісі ж�не зеректігі 

36. Ибн Хишам I, 163-168; Ибн Са>д I, 83-85; Хаким II, 604/4036. 
37. Хаким ІІ, 604/4036.
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жа>ынан да олардан арты= еді.38 Осы себептен ;!райштыJ 
б�кіл бойжеткен =ыздары о>ан т!рмыс=а шы>у>а ар-
мандайтын. Тіптен Уара=а бин Н�уф�лдіJ =арындасы 
Ру=ия Абдулла�тыJ маJдайында>ы н!рды бай=ап, м!ныJ 
пай>амбарлы= н!ры екенін т�сінген. СAйтіп к�тілген соJ>ы 
пай>амбардыJ анасы бол>ысы келіп, соны абырой санап 
Абдулла�=а егер Aзімен �йленетін болса ж�з т�йе беретінін 
айт=ан.39

Абдулмутталиб !лы Абдулла�=а Б�ни З!хра тайпасыныJ 
мырзасы У�хб бин АбдуманафтыJ =ызы Qминаны айттыра-
ды. Тегі мен абыройы жа>ынан ;!райштыJ еJ кAрікті =ызы 
Qмина да б!л !сынысты =абыл ал>ан соJ екеуініJ некесі 
=иылды.

Хазіреті Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) анасы QминаныJ ата-тегі мынадай: Уахб бин 
Абдуманаф бин Зухра бин Кил�б бин Мурра. Зухра Ха-
шим !лдарыныJ аталары ;!сай бин Кил�бтіJ бауыры 
бол>анды=тан QминаныJ ата-тегі Абдулла�пен Кил�бта 
бірігеді.40

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) анасыныJ 
=!рса>ына т�скен соJ Абдулла�тыJ маJдайында>ы н!р 
Хазіреті Qмина>а Aтті.41

Пай0амбарымызды� .кесі Абдулла)ты� *айтыс болуы

Хазіреті Пай>амбарымыздыJ �кесі Абдулла� �йленгеннен 
соJ кAп уа=ыт Aтпей ;!райштыJ сауда керуенімен Шам>а 

38. Халеби І, 51-62.
39. Ибн Хишам І, 168-169.
40. Ибн Са>д І, 59-60.
41. Ибн Хишам І, 170.
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кетті. Сауда-сатты>ын бітіріп =айтып келе жат=анда 
сыр=аттанып =алды. М�дина>а жеткен соJ =асында>ы до-
старына:

– Мен осында>ы на>ашыларым Нажжар !лдарында біраз 
бола т!райын, - деп ол жерде бір ай =алды.

На>ашылары =аншалы=ты ж�рдем кAрсетсе де 
нау=асынан айы>а алмай сол жерде д�ние салды. М�дина>а 
жерленді. Абдулла� =айтыс бол>ан кезде 25 жаста еді.42

Qмина к�йеуі Абдулла�тыJ Aлім хабарын естігенде 
=ай>ыдан бірнеше к�н кAз жасын тAкті. Б!дан соJ ол сия=ты 
адам табылмайтынын, оны барлы= адам жа=сы кAргенін, 
оныJ Aте жомарт �рі мейірімді екенін жо=тауына =осып 
м!Jын айтты.43

Пай0амбарымызды� келетінін білдірген хабарлар мен 
о*и0алар

Хазіреті Пай>амбарымыз д�ниеге келместен б!рын 
кAптеген ил��и кAріністер пайда болды. Б�кіл �лем оны 
са>ына к�ткендей еді. @йткені ол жаратылыстыJ себебі еді.

Алдымен Алла� Та>ала алдыJ>ы пай>амбарлардан 
Расул!лла�=а (с.а.у.) иман келтіріп, о>ан ж�рдем етулері 
�шін серт ал>ан болатын. Б!л оныJ келетіндігініJ еJ �лкен 
нышандарыныJ бірі еді. Б!л жайында аят к�римада былай 
айтылады:

42. Ибн Са>д І, 99.
43. Ибн Са>д І, 100.
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«Кезінде Алла) пай0амбарлардан с�з ал0ан еді: «Ант

етейін сендерге кітап пен хикмет бердім. Сосын сендердегі 
бар н.рсені� д9рыс екенін растайтын бір пай0амбар келеді. 
О0ан міндетті т'рде иман келтіресі�дер ж.не міндетті т'рде 
о0ан ж.рдем бересі�дер». (Алла�) айтты: «С�з беріп, б9л 
ауыр ж'гімді *абыл етті�дер ме?» Олар: «
абыл еттік» - 
деді. (Алла�): «Олай болса ку. болы�дар, мен де сендер-
мен бірге ку.мін», - деді». (Qли Имран с�ресі 81-аят)

Хазіреті Ибра�им мен !лы Исмаил ;а>баныJ =!рылысын 
бітіргеннен кейін =олдарын жайып Пай>амбарымыз 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) �шін былай д!>а =ыл>ан 
еді:

«Уа, Раббым! Олар0а �з араларынан сені� аяттары�ды 
�здеріне о*итын, кітап пен хикметті 'йрететін ж.не олар-
ды (н�псілерін) арылдыратын бір пай0амбар жібер. Себебі 
�те 9лы, барлы* н.рсені орын-орынды іске асыратын тек 
Сен 0анасы�». (Ба=ара с�ресі 129-аят)

Хазіреті Иса (ал�й�исс�л�м) да пай>амбар екендігін Ис-
раил !лдарына жеткізіп жат=анда, �лемдердіJ С!лтанынан
да хабар берген еді:
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«М.риям9лы Иса: «Ей, Исраил 9лдары! Шынында мен 
�зімнен б9рын келген Т.уратты растайтын ж.не менен со� 
келетін есімі Ахмед болатын пай0амбарды с'йіншілейтін 
Алла)ты� сендерге жіберген пай0амбарымын», - деген 
еді...». (Саф с�ресі 6-аят)

Анасы Qмина �лемдердіJ С!лтанына ж�ктілігініJ 
ал>аш=ы к�ндерінде т�с кAреді. Т�сінде ол:

– Ей, Qмина! Сен б!л �мбеттіJ С!лтанына ж�ктісіJ. Б!л 
д�ниені н!р>а бAлеген кезде: «Барлы= кAре алмаушылардыJ 
жаманды>ынан =ор>ау �шін оны бір Алла�=а тапсырамын», 
- деп жалбарын ж�не о>ан «М!хаммед» деп ат =ой», - деген 
дауыс естіді.44

Міне, сонды=тан Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) былай деген:

«Мен атам Ибра#имні� д��асы, бауырым Исаны� с�йіншісі 
ж!не анамны� т�сімін». (Хаким ІІ, 453; Ахмед IY, 127-128)

Сондай-а= Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) есімі мен сипаттары Т�урат пен Інжілде айтыл>ан, 
�рі я�уди мен христиан >алымдары м!ны толы= білетін. 
ОлардыJ ішіндегі ар-ожданды, �діл бол>андары жайлы 
;!ран К�рімде былай делінеді:

44. Ибн Хишам І, 170.
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«Олар �здеріндегі Т.урат пен Інжілде жазыл0ан 
Расул0а, я0ни 'мми (о=у-жазу білмейтін) пай0амбар0а 
мойынс9нады...». (А>раф с�ресі 157-аят)

Тіптен ��лі кітап >алымдары Хазіреті Пай>амбарымызды 
Aз балаларын таны>анындай танитын еді:

«Біз кітап бергендер оны �з балаларын таны0андай та-
ниды. Сонда да оларды� кейбір б�лігі біле т9ра а*и*атты 
жасырады». (Ба=ара с�ресі 146-аят)

Алдын я�удилердіJ еJ �лкен >алымы бол>ан, кейін 
м!сылман бол>ан Абдулла� бин С�л�м (радиалла�у 
ан�у):45

45. Абдулла) бин С.л.мны� (радиалла�у ан�у) ла=аб аты Qбу Юсуф. 
Ол ЮсуфтыJ (ал�й�исс�л�м) !рпа>ынан. Негізгі аты Хусайн болатын. 
Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) оныJ атын Абдулла�
деп Aзгертті. Б�ни ;айну=а яхудилерініJ >алымдарыныJ бірі болатын. 
Пай>амбарымыз Меккеден М�дина>а хижрет жасап ;!ба>а бар>ан 
кезінде Абдулла� =асына келіп бірнеше с!ра= с!ра>ан еді. Хазіреті 
Пай>амбарымыздыJ жауабын ал>ан соJ, м!ндай жауапты тек пай>амбарлар 
>ана бере алады деп, Ислам>а кірді. Артынан б�кіл отбасыныJ ж�не кейбір 
туыстарыныJ Ислам>а кіруіне себепші болды. Хазіреті Пай>амбарымыз 
Ж�ннатпен с�йіншілеген Абдулла� (радиалла�у ан�у) сахабалардыJ 
арасында да =!рметке ие болды. Ахкаф с�ресініJ 10-шы ж�не Ра>ыд
с�ресініJ 43-ші аяты Абдулла� ха=ында т�скендігі айтылады. 25 хадис 
ш�ріп риуаят етті. МуауияныJ халифалы>ы кезеJінде хижри 43, мил�ди 
663 жылы М�динада =айтыс болды.
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– Мен Расул!лла�ты (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aз 
!лымнан да арты= танитын едім, - деген кезде Хазіреті Омар 
(радиалла�у ан�у):

– Ей, ибн С�л�м! Сонда б!л =алай? - деп с!рады. Ол бол-
са:

– Мен М!хаммедтіJ (ал�й�иссалату у�сс�л�м) шын 
м�нінде Алла�тыJ Расулі екеніне еш=андай ш�б�сіз ку�лік 
етемін. ОныJ пай>амбар екеніне еш к�м�нім жо=. Себебі
оныJ Алла� Та>ала жіберген Пай>амбар екендігі, сипаты 
мен ерекшеліктері кітабымызда бар... - деді.

Сонда Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у):

– Уа, ибн С�л�м! Алла� са>ан а=и=атты н�сіп етіпті, - деді 
де оныJ маJдайынан с�йді. (Уахиди 47; Рази, Т�фсир IY, 116)

Т�урат пен Інжілде Хазіреті Пай>амбарымыз бен 
сахабаларыныJ сипаттары мен абырой м�ртебелері былай 
баяндал>анды>ы аятта айтылады:

«М9хаммед – Алла)ты� Расулі. Оны� *асында0ылар 
к.пірлерге барынша *атал, бір-бірлеріне �те мейірімді. 
Оларды руку0 ж.не с.жде жаса0ан к'йде к�ресі�. 
Олар Алла)тан ке�шілігін ж.не ризашылы0ын с9райды. 
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Оларды� белгілері – ж'здеріндегі с.жде ізі. Міне, б9л 
оларды� Т.уратта айтыл0ан сипаттары. Ал Інжілде бы-
лай сипаттал0ан: Б'ршік атып, оны *уаттандырып, жуан-
дап, кеудесін тік 9ста0ан, егіншіні *атты *уандыр0ан егінге 
9*сайды. Алла) оларды осылайша к�бейтіп, *уаттандыру 
ар*ылы к.пірлерді ашуландырады. Алла) иман келтіріп, 
ізгі амал жаса0андарды жарыл*ауды ж.не олар0а �те к�п 
сауап беруді у.де еткен». (Ф�тх с�ресі 29-аят)

Абдулла� ибн Аббас (радиалла�у ан�ум�) бір к�ні Кааб 
�л-Ахбардан46:

– Т�уратта Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) сипаттары =алай т�сіндіріледі? - деп с!ра>ан 
уа=ытта Хазіреті Кааб (рахима�улла�) о>ан былай жа-уап 
берді:

– ОныJ сипаттары жайында Тауратта мыналар 
жазыл>ан.

«М!хаммед бин Абдулла� Меккеде д�ниеге келеді, Таба>а 
(М�дина>а) =оныс аударады, Шам>а патша болады. Ол еш 
жаман сAз айтпайды ж�не базарларда ай=айлап сAйлемейді. 
Жаманды==а жаманды=пен жауап =айтармай кешіре сала-
ды. ОныJ �мбеті де молшылы=та, тапшылы=та ж�не барлы= 
жерде Алла�ты мада=тап, !лы=тайды. Белдеріне изар (бел-
ден тAменгі жа=ты жабатын киім) байлайды. ;олдарын 
жуады. Со>ыста сап=а т!р>андары сия=ты, намазда да сап=а 
т!рады. Мешіттерінен араныJ =!жына>ан даусындай (;!ран 
мен зікір) дауыс естіледі. АзандарыныJ дауысы кAк аспанда 
жаJ>ырады». (Дарими, Му=аддима 2)

46. Кааб .л-Ахбар (радиалла�у ан�у) таби>ин н�сілінен. Б�ни Исраил 
жайында>ы риуаяттарымен �йгілі бол>ан. Хазіреті Qбу Б�кірдіJ 
(радиалла�у ан�у) кезеJінде м!сылман болып хижри 32 жылы д�ниеден 
Aтті.
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Ата бин Ясар (рахимахулла�) былай т�сіндіреді:

Абдулла� бин Амр>а (радиалла�у ан�ум�)47 жолы=тым 
да былай дедім:

– Ма>ан Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Т�уратта айтыл>ан сипаттарын айтасыJ ба? Сонда ол былай 
деді:

– Жарайды. Алла�=а ант етейін, оныJ ;!ранда білдірілген 
кейбір сипаттары Т�уратта да білдірілген. (онда): «Ей, 
Пай>амбар! Біз сені адамдар>а ку�, =уантушы, ескертуші 
ж�не �лсіздерді =ор>аушы етіп жібердік. Сен меніJ =!лым 
�рі РасулімсіJ. Мен сені мут�у�ккил (т�уекелшіл) деп 
атадым. Алла� Та>ала б!зыл>ан дінді адамдардыJ «л.
ил.). иллалла)» деп айтуымен т�зелтпейінше ж�не сол 
дінмен кAрлердіJ кAзін, саJыраулардыJ =!ла>ын, бітелген 
ж�ректерді ашпайынша оныJ жанын алмайды», - деп 
айтыл>ан. (Б!хари, Бую> 50; Т�фсир 48/3)

Расул!лла�ты (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) барлы= 
сипаттарымен білген я�удилер оныJ келетін уа=ытын к�тіп 
ж�рген еді. Сондай-а= М�динада>ы б!т=а=!л Qус ж�не 
Хазреж тайпалары мен я�удилер бір-бірімен =а=ты>ысып, 
келісе алмай =ал>ан жа>дайда я�удилер былай дейтін еді:

47. Абдулла) бин Амр бин Ас (радиалла�у ан�ум�) �кесі Амрмен бірге 
хижреттіJ жетінші жылында М�дина>а хижрет жасады. Ескі м�дениетті 
жа=сы білетін ж�не хат танитын сахаба еді. Расул!лла�тан (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) естіген хадистерін жазып отыратын. Б!л �шін 
Хазіреті Расулден арнайы р!=сат ал>ан. Абдулла� хадис пен фи=�та>ы 
тереJ біліміне байланысты сахабалар арасында «Абадила» деген атпен 
�йгілі бол>ан тAрт Абдулла�тыJ біреуі. Qкесімен, я>ни Хазіреті Амрмен
бірге ШамныJ жеJісіне ж�не Ярмук со>ысына =атысып, осы со>ыста 
�кесініJ жалаугері болды. МысырдыJ жеJісінен кейін �кесімен бірге 
Мысыр>а =оныстанып, сол жерде т!рды. Qкесінен б!рын м!сылман 
бол>ан Абдулла� 72 жасында Мысырда =айтыс болды. ;абірі Каирдегі 
Амр бин Ас мешітінде.
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– Жа=ын арада бір пай>амбар жіберіледі. ОныJ келуіне 
аз уа=ыт =алды. Сол пай>амбар келген кезде біз о>ан бой 
!сынып, Ирам ж�не Ад =ауымдары сия=ты сендерді Aлтіріп, 
=!ртып жібереміз. (Ибн Qсир ІІ, 95-96)

С�йікті Пай>амбарымыздыJ ж!байы Сафия бинти 
ХуяйдыJ (радиалла�у ан�а) айтуы бойынша Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) хижрет кезінде ;!ба ауы-
лына келгенде оны естіген СафияныJ �кесі я�уди Хуяй бин 
Ахтаб пен немере а>асы Qбу Ясир дереу сол жерге бар>ан. 
Кешке к�н бат=ан соJ екеуі кAJіл-к�йсіз, м!Jайып �йлеріне 
=айтады. Qбу Ясир бауырынан:

– Б!л адам келеді деп к�тілген пай>амбар ма? - деп 
с!рады. Хуяй:

– И�. СоныJ д�л Aзі, - деді. Qбу Ясир:

– ОныJ д�л сол пай>амбар екендігіне сенімдімісіJ? 
Жа=сылап аны=тадыJ ба? - деп с!рады. Х!яй:

– И�, - деп жауап берді. Сонда Qбу Ясир:

– Олай болса ол жайында кAз=арасыJ =андай, - деп 
с!ра>анда, Хуяй:

– Уалла�и, AмірімніJ соJына дейін о>ан д!шпан болып 
Aтемін, - деді. (Qбу Нуайм, Д�л�йл І, 77-78)

Я�удилер келуін асы>а к�ткен соJ>ы пай>амбарды Aз 
!лттарынан, я>ни Исраил !лдарынан шы=са деп тілеген еді. 
Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ИсмаилдыJ 
(ал�й�исс�л�м) !рпа=тары бол>ан арабтардан шы==анды>ы 
�шін я�удилер =ыз>анып, о>ан иман келтірмеген еді.48

48. Ибн Са>д І, 155.
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Б!л шынды=ты ибн АббастыJ (радиалла�у ан�ум�) 
мына риуаяты да растауда:

Хайбар я�удилері мен >атафанды=тардыJ арасында 
!за==а созыл>ан со>ыс бар еді. Я�удилер б!л со>ыстарда 
�немі жеJіліске !шырайтын. СоJында барлы>ы жиналып:

«Ей, Алла�ым! А=ыр заманда жіберемін деп у�де ет-
кен �мми (о=у-жазу білмейтін) пай>амбарыJныJ =!рметі 
�шін бізге жеJіс н�сіп етуіJді тілейміз», - деп д!>а жасап 
Жарат=ан>а жалбарыну>а сAз байласты. Rатафанды=тармен 
та>ы да беттескенде осы д!>аны жасады. Осылайша Хазіреті 
Пай>амбарымызды себепші =ылды. Со>ыстыJ н�тижесінде 
>атафанды=тар жеJіліске !шырады. Біра= Алла� Та>ала 
я�удилердіJ д!>аларында себепші =ылып жалбарын>ан 
Хазіреті М!хаммедті (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
пай>амбар етіп жіберген кезде оныJ пай>амбарлы>ын =абыл 
етпеді. Осы>ан орай Алла� Та>ала:

«...Б9дан б9рын (ол пай>амбардыJ =!рметі �шін деп)
к.пірлерге *арсы же�іс тілеген еді. Олар0а танитындары 
(Пай>амбар) келген кезде одан бас тартты. Міне, осындай 
к.пірлерге Алла)ты� ла0ынеті49 жауады» - деген аятты 
т�сіндірді. (Ба=ара с�ресі 89-аят) (;уртуби ІІ, 27; Уахиди 31)

49. ;!ран К�рімде ж�не Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
хадистерінде негізінде жеке кісі аталмай кейбір к�н�харлар>а жалпы 
ла>ынет етілген. Б!л жерлерде ахла=, сенім ж�не экономикалы= т!р>ыдан 
=атты адас=андарды =олдайтын кAз=арас, �рекеттер ла>ынет етілген. «Мен
ла�ынеттеуші ретінде емес, тек рахмет ретінде жіберілдім», (Муслим, 
Бир 87) десе де Алла� РасулініJ кейбір �рекеттерді істегендерді ла>ынет 
етуі, б!л �рекеттердіJ ИсламныJ �леуметтік =!рылымына Aте =атты кері 
�серін тигізгендігін кAрсетеді.
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АдамзаттыJ асыл т�жі Пай>амбарымыздыJ келетіндігін 
хабардар еткен мына о=и>а да аса кAJіл аудартады:

Кисра Йеменге �мірші етіп С�йф бин Зи Язанды 
та>айында>ан соJ жан-жа=тан Араб тайпаларыныJ Aкілдері 
келіп оны =!тты=тады. Меккеден келген он кісілік ша>ын 
топтыJ басында Пай>амбарымыздыJ атасы Абдулмутталиб
бар еді. Ол �міршіге:

– Уа, �мірші! Біздер Алла�тыJ =олс!>ылмас ХарамыныJ 
хал=ы, �рі Б�йтулла�тыJ =ызметшілеріміз. Qмірші 
бол>аныJмен =!тты=тау �шін келдік, - деді.

Йемен �міршісі оларды жа=сылап =арсы алып, !за= уа=ыт 
=она= =ылып сыйлады. Бір к�ні �мірші Абдулмутталибті
алдына ша=ыртып, о>ан былай деді:

– Ей, Абдулмутталиб! Мен са>ан бір сырды ашайын, 
бас=алар>а б!л сырды айтпас едім. Мен ол сырдыJ негізін 
сенен бай=адым. Сонды=тан м!ны тек са>ан айтамын. 
СAзсіз Алла� �мірін орындайды. Бас=алар>а жасырып тек 
Aз арамызда >ана білінген кітапта Aте маJызды хабарлар 
бар. @мірдіJ =!рметі, AлімніJ абыройы сол кітапта. Б�кіл 
адамзат=а, сенімен бірге келген достарыJа, �сіресе са>ан Aте 
=атысты», - деді.

Абдулмутталиб:

– Уа, �мірші! Барлы= кAшпенді халы= сен �шін =!рбан 
болсын. МаJызды бол>ан =андай хабар? - деп с!рады.

Сонда �мірші:

– Тихама AJірінде бір бала д�ниеге келеді. Белгі ретінде 
оныJ екі жауырыныныJ арасында =алы болады. ;иямет 
к�ніне дейін онда патшалы=, ал сендерде мырзалы= болады, 
- деді.
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С�йф бин Зи Язан сAзін былай жал>астырды:

– Мына заман оныJ д�ниеге келетін кезеJі. Б�лкім 
келіп те =ал>ан шы>ар. ОныJ аты М!хаммед. Qке-шешесі 
ба=илы==а аттанады. Оны атасы мен немере а>асы 
=ам=орлы>ына алады. Алла� оны ашы= т�рде тура жол>а 
ша=ыратын пай>амбар етіп жібереді. Бізден біраз адамды 
о>ан ансар (ж�рдемші) =ылады. Олармен достарын абы-
ройлы, д!шпандарын =ор =ылады. Ол д�ниедегі еJ =ымбат 
жерлерді басып алады. ОныJ туылуымен М�жусилердіJ та-
бынатын оттары сAнеді. Жал>ыз Ха==а =!лшылы= етіледі. 
К�пір мен астамшылы=тар>а тыйым салынады, б!ттар сын-
дырылады, шайтан>а тас атылады. ОныJ сAзі а=и=ат пен 
жал>анныJ арасын айырады, �кімі �діл болады. Ол �немі 
жа=сылы=ты б!йырып, оны Aзі іске асырады. Жаманды=тан 
тыйып, оны жояды, - деді.

Абдулмутталиб:

– @міріJ !за=, абырой-даJ=ыJ биік, салтанатыJ м�Jгілік 
болсын! Б!л айт=аныJ меніJ !рпа>ым. Б!л туралы �мірші 
та>ы да біраз ма>л!мат беріп мені =уантпас па екен? - деді.

Сонда С�йф:

– Ей, Абдулмутталиб, �стіне жабу жабыл>ан 
Б�йтулла�пен, м!>жизалармен ж�не с�м�уи кітаптармен 
ант етейін. СAз жо=, к�м�нсіз сен оныJ атасысыJ, - дегенде, 
Абдулмутталиб =уан>анынан жерді =!ша=тады.

Qмірші:

– БасыJды кAтер жерден. КAJіліJ рахат, AміріJ !за=, 
абыройыJ ас=а= болсын. Са>ан т�сіндірген белгілерімнен 
кAрінгені бар ма? - деп с!рады.

Абдулмутталиб:
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– И�, Qмірші! МеніJ Aте жа=сы кAретін ж�не =атты кAJіл 
бAлетін бір !лым бар. Оны =ауымымызда>ы абыройлы бір 
кісініJ Qмина деген =ызымен �йлендірдім. Qмина !л тап-
ты. ОныJ есімін М!хаммед деп =ойдым. Екі жауырыныныJ 
арасында =алы бар. Сен т�сіндірген сипаттардыJ барлы>ы 
оныJ бойында бар. ОныJ �кесі де, шешесі де =айтыс болды. 
ОныJ =ам=орлы>ын мен ж�не немере а>асы мойнымыз>а 
алды=, - деп жауап берді.

М!ны естіген �мірші:

– �лыJды жа=сылап =ор>а. Я�удилерден абай бол. Себебі
я�удилер оныJ =ас жауы. Біра= Алла� олар>а м�мкіншілік 
бере =оймас. Б!л айт=андарымды достарыJа тіс жара кAрме. 
Сендерге берілген б!л ерекшелікті =ыз>анып немереJніJ 
Aміріне =атер ту>ызуы �бден м�мкін. Егер оныJ пай>амбар 
етіп жіберілуінен б!рын Aлмейтінімді білген болсам атты 
ж�не жаяу �скелерімді алып Ясрибке (М�дина>а) =оныс 
аударып, ол жерді мемлекетімніJ астанасы =ылар едім. Qрі 
оны б�ле-жаладан =ор>ар едім. Бір жылдан кейін ма>ан 
немереJ жайында хабар бер, - деді.

@кінішке орай С�йф бин Зи Язан бір жыл Aтпей жатып 
Aлтірілді.50 (Ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ, 26-28; Диярба=ри І, 239-241)

50. Т�урат пен Інжілде Хазіреті Пай>амбардыJ келетіндігінен ж�не оныJ 
белгілі сипаттарынан хабар берілуі, негізінде ол кітаптардыJ Алла�тан
келгендігін, Aзгертіліп б!зыл>ан болса да б�гінгі н!с=аларында кейбір 
Aзгертілмей негізгі к�йінде =ал>ан бAліктері де бар екендігініJ д�лелі. 
Сонды=тан м!сылмандар Т�урат пен Інжілді �кімі жойыл>ан заJдар деп 
=абыл етсе де олар>а =!рметсіздік жасамайды.
Т�урат пен Інжілдегі сия=ты Зороастризм, Индуизм ж�не Буддизм секілді 
шы>ыс діндерініJ киелі кітаптарында да Расул!лла�тыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) келетіндігі білдірілген. З�рд�шттіктіJ киелі кітабы 
Зенд Авестада Хазіреті Пай>амбардыJ есімі «�лемдерге рахмет» 
ма>ынасында «Soeshyant» деп атал>ан. ОныJ б�кіл адамзат=а пай>амбар 
болатынды>ын білдірумен =атар кAптеген сипаттары да баяндал>ан. 
ИндуизмніJ киелі кітабы Ведалар, Упанишадтар ж�не Пураналар соJ>ы 
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Хазіреті Пай>амбарымыздыJ атасы Абдулмутталибке
немересініJ келешегі жайында берілген =уанышты хабардыJ 
бірі де мынау еді:

Бір к�ні Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бала-
лармен ойнап Радм махалл�сына дейін бар>ан еді. Ол жерде 
Мудлиж !лдарынан бір топ кісі Хазіреті Пай>амбарымызды 
=астарына ша=ырып, ая=тарына =арады да, оныJ ая= іздерін 
зерттей бастады. Осы кезде Абдулмутталиб келді. Онымен 
=!ша=тасып амандас=ан соJ:

– Мына бала сеніJ т!=ымыJнан ба? - деп с!рады. Абдул-
мутталиб:

– �лым болады, - деді.

Мудлиж !лдары:

– Оны жа=сылап =ор>а. Себебі біз Ма=аму Ибра�имдегі 
ая= ізінде мына баланікіне !=сас бас=а ая= ізін кAрмедік, - 
деді.

Абдулмутталиб !лы Qбу Т�лібке:

– ТыJда, мыналардыJ не айт=андарына =!ла= сал, - деп 
естігендерін айтып берді. Сонды=тан Пай>амбарымыздыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) немере а>асы Qбу Т�ліп 

пай>амбардыJ са=ал =оюды с�ннет =ылатынды>ы, шош=а етіне тыйым 
салатынды>ы сия=ты кAптеген сипаты айтыл>ан. Сондай-а= БудданыJ 
кітаптарында да Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
пай>амбарлы>ын с�йіншілейтін ж�не сипаттарын баяндайтын бірнеше 
бAлім бар. ( Рамзи Кая, Ил��и китапларда Хазрети Мухаммед, 221-239 
бб; А.Н. Виярти – У. Али, До>у кутсал метинлеринде Хазрети Мухаммед, 
Стамбул 1997; Ибра�им Жанан, XIY, 79-81)
Жер бетіндегі ал>аш=ы дінніJ ха= дін бол>анды>ын, адамзат=а мыJда>ан 
пай>амбарлар жіберілгенін, біра= о=та-текте адамдардыJ тура жолдан 
адас=андарын кAз алдымыз>а елестететін болса= З�рд�шттік, Индуизм, 
Буддизм ж�не осылар>а !=сас діндерде соJ>ы пай>амбардыJ білдірілуі 
сия=ты кейбір шынды=тардыJ бар екендігі таJ=аларлы= н�рсе емес.
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інісін кAзініJ =арашы>ындай =ор>аштады.51

Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
мына д�ниені н!рландырмастан б!рын б�кіл �лем рухани 
т!р>ыдан наданды=тыJ =ара т�негінде еді. Адамдар барын-
ша жа�илияттіJ (=араJ>ылы=тыJ) шырмауына шырмалып, 
адамды= =адір-=асиетін жо>алт=ан болатын. АдамдардыJ
айуанды= ж�не з!лымды= �рекеттерінен жануарлар да 
жиіркенген еді. @мір с�ру м�мкін еместей болды. Б�кіл 
�лем =ай>ы-=асіретке б�рініп, жаратылыстар м!J>а батып, 
кAJілдер дертке тол>ан еді. Аш-жалаJаштар мен �лсіздер 
к�луді !мыт=ан еді. К�штілер >ана Aмір с�ре алатын. Мех-
мед Акиф айт=андай:

'ор�аудан басып озды жырт�ышты�та адамдар,
Dз бауырын талап жеді !лжуаз деп надандар.

;!ран К�рім б!л шынды=ты былай баяндайды:

«Адамдарды� �з *олдарымен істеген н.рселеріні� сал-
дарынан *9рлы*та да, те�ізде де б9за*ылы* жайлады». 
(Рум с�ресі 41-аят)

�лы мерей жа=ында>ан сайын барлы= адам тіпті барлы= 
жаратылыс ол !лы н!рдыJ ж�рдемге келіп Aздерін =ара 
т�нектен =!т=аруын са>ынышпен зары>ып к�тіп жатты. Ол 
Aмір н�рініJ Aздеріне =!т-береке ж�не ырыс алып келуін ар-
мандады. Б�кіл адамзат о>ан ынты=, �рі ынтызар еді. ОныJ 
жа=ында>анды>ын ж�не белгілерін барлы= жан иесі біліп, 
оны тAрт кAз болып са>ына к�тіп ж�ретін.

51. Qбу Нуайм, Д�л�йл І, 165; Ибн Са>д І, 118.
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С�леймен Челеби М�уліт Ш�ріпінде к�нніJ де Хазіреті 
Пай>амбар>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) >ашы= болып, 
оныJ тAJірегінде с�уле шашып жымыJ =а==анын ж�не !лы 
мерейдіJ хабарын Хазіреті QминаныJ тілімен былай жыр>а 
=осады:

Крдім деді бір жары� Н�р, Хабибулла# анасы,
Ма�айында с!уле шашып жымы�да�ан к�н кзі.
Т�сті кктен топ-тобымен періштелер !уелеп,
Тауап �ылды �йімізді 'а�бадай �астарлеп.
Айтты олар: келген емес �лы�дай �л еш�ашан,
Жарал�алы кк пенен жер #!м адамзат, б�л жа#ан.
Осы келген с!уле шашып - ��пия ілім С�лтаны,
Осы келген таухид пен хикметті� �айнар б�ла�ы.

>лы мерей ж.не сол кезде бол0ан та�0ажайып 
о*и0алар

СоJында б�кіл �лем асы>а к�ткен Н!р мил�ди 571 
жылдыJ 20 с�уіріне с�йкес келетін Рабиул Qуу�л айыныJ 
12-де д�йсенбі к�ні таJ а>арып келе жат=анда Абдулла�
пен QминаныJ шаJыра>ында д�ниеге келіп, �лемді н!р>а 
бAледі.

Осы н!рдыJ келуімен б�кіл жаратылыс бейнебір тіл 
=атып:

«;ош келдіJ, уа, Расул!лла�» - деп, шатты==а кенелді. 

С�леймен Челеби �рбір тозаJына дейін б�кіл д�ниеніJ 
б!л !лы =!т=арушыныJ келгеніне =уан>анынан о>ан былай-
ша тіл =ат=анын AлеJ шума=тарымен жеткізеді:

'ош келді� ей �лы С�лтан, �ош келді�,
'ош келді� ей, ерекше жан �ош келді�.
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'ош келді� мінезі '�ран, �ош келді�,
'ош келді� ей, дертке дауа, �ош келді�.
'ош келді� ей «Рахматан лил ал!мин»,
'ош келді� сенсі� «Шафиу-л Музнибин».

ОныJ келуімен б!л �лемге Алла�тыJ Рахметі жауды. ТаJ 
мен а=шамныJ т�сі бейнебір Aзгергендей болды. Сезімдер
оянды. СAздер мен с!хбаттар �серлі болды. Барлы= н�рсе 
ерекше бір ма>ына>а, ерекше бір �семдікке бAленді. П!ттар 
шай=алып жерге =!лады. Иран патшасына =арасты М�дян 
=аласында>ы сарайлардыJ ба>аналары мен м!наралары 
=!лады. Сол кезде адамдар киелі деп сана>ан Сауа52 кAлі 
=!р>ады.53

Qлемде бол>ан м!ндай кAріністер ол абзал жанныJ мына 
Aмірге келуініJ ал>аш=ы берекеті еді. Б!л берекет б�кіл 
�лемге жайылды. Ол жыл молшылы= жылы деп аталды. 
КAкірегі ояу сопылар ;адір т�нінен кейінгі еJ =асиетті т�н 
Расул!лла� туыл>ан т�н деп =абыл еткен.

Сол т�ні раушан г�лдей ашыл>ан �лемдердіJ С!лтаныныJ
берекетінен н�р ал>ан кAJілдерден шы==ан �нді а=ын тілі 
былай жырлайды:

«Раушан ба�ын суару �шін ба�бан бос�а !уреленбесін. 
Dйткені мы�да�ан раушан ба�ын суарса да сені� ж�зі�дей 
раушан еш�ашан ашылмайды (уа, Расул�лла#)».

АдамзаттыJ асыл Т�жініJ мына �лемге =!т-береке 
�келуімен барлы= н�рсе Aзгерді. Ырыс-береке б�кіл �лемге 
шашылып, н!рды аJса>ан кAJілдер шатты==а бAленді. 

52. Сауа – Хамдан мен ;ум арасында>ы, Тегераннан 125 ша=ырым оJт�стік 
ба>ытта>ы бір кAл. Суы тартылып =ал>ан соJ орнына Сауа =аласы 
салынды.

53. Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 273.
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Ибн Аббастан (радиалла�у ан�ум�) былай риуаят 
етілген:

Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
д�йсенбі к�ні туылды, д�йсенбі к�ні пай>амбар болды, 
д�йсенбі к�ні Меккеден М�дина>а хижрет етті, д�йсенбі 
к�ні М�дина>а кірді, д�йсенбі к�ні д�ниеден Aтті. Д�йсенбі
к�ні (;а>бада тAрешілік жасап) Хажарул Qсуадты орны-
на =ойды. Д�йсенбі к�ні Б�дірде жеJіске жетті. Д�йсенбі
к�ні «...Б'гін сендерді� діндері�ді тамамда-
дым...» деген аят т�сті. (Майда с�ресі 3-аят) (Ахмед І, 277; Хайс�ми 

І, 196)

ОныJ туылуы, пай>амбарлы>ы, хижреті ж�не д�ниеден 
Aтуі ил��и ишарат ретінде д�йсенбі к�ніне тура келуі, б!л 
к�нніJ маJызды екенін білдіреді. КAркемдік пен !лылы=тыJ 
кAрінісі ретінде =уаныштыJ шатты>ы мен =ай>ыныJ м!Jы, 
мерекелік мерей мен =азаныJ =асіреті =атар ж�рді.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б�кіл �лемді 
н!р>а бAлеген м�б�рак т�нде кейбір таJ>ажайып о=и>алар 
болды. Б!л м!>жизалардыJ бірнешеуіне то=талса=:

QминаныJ айтуына =ара>анда, ол ж�ктілік кезінде де, 
босан>ан кезінде де еш=андай =иналма>ан ж�не Алла� Расулі
жары= д�ниеге келген кезде Aзінен шы>ыс пен батыстыJ ара-
сына с�уле шаш=ан н!рдыJ шы==анын кAрген. Пай>амбар 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) таза к�йде, =олдарын жерге 
тіреп туыл>ан, сосын басын кAкке кAтерген.54

Сол с�тте шайтан Aмірінде ал>аш рет бар даусымен 
шыJ>ыр>ан.55

54. Ибн Са>д I, 102, 150.
55. Ибн К�сир, �л-Бидая II, 271.
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ИранныJ бас =азысы �рі дін адамы Мубазан т�сінде 
бірнеше =айсар т�йеніJ бір �йір ж�йрік жыл=ыларды алда-
рына салып Тигр Aзенінен Aтіп Иран жеріне жайыл>анын 
кAрген.

Самауа ойпатын56 су бас=ан. 

Кисра сарайында>ы 14 ба>ана =!ла>ан.

Иранды=тардыJ >ибадатханасында>ы мыJ жылдан бері 
еш сAнбей келген от сAніп =ал>ан.57

АйшаныJ (радиалла�у ан�а) айтуы бойынша Мекке-
де сауда-сатты=пен айналысатын бір я�уди Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) туыл>ан к�ні, Алла�
РасулініJ д�ниеге келгенін білдіретін ж!лдыздыJ ту>анын 
кAріп, ;!райш м�жілісіне барып:

– Ей, ;!райшты=тар! АраларыJда б�гін т�нде !лды 
бол>ан бар ма? - деп с!рады.

– Уалла�и білмейміз, - деп жауап берген соJ, я�уди:

– Ей, ;!райш жама>аты! Сендерге айт=ан н�рсемді 
жа=сылап аны=таJдар. Б�гін т�нде а=ыр заман �мбетініJ 
пай>амбары туылды. ОныJ екі жауырыныныJ арасында 
�стін т�к бас=ан =ара сары аралас =алы бар, - деді.

М�жілістегілер я�удидіJ айт=андарына таJ =алып 
тар=асты. Yйлеріне бар>ан соJ я�удидіJ айт=ан сAздерін 
�йіндегілеріне жеткізді. КейбірініJ отбасында>ылары:

– Абдулла�тыJ д�ниеге !лы келді. О>ан М!хаммед деп 
ат =ойды, - деді. Осыдан соJ олар я�удидіJ �йіне барып:

56. Самауа – Куфа мен Шам арасы, Ба>даттыJ 235 ша=ырым оJт�стік 
шы>ысы, К�лб AJіріндегі тассыз бір шAл.

57. Ибн К�сир, �л-Бидая II, 273. 
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– Меккеде бір бала д�ниеге келіпті, м!нан хабарыJ бар 
ма? - деді. 

Я�уди :

– Мен сендерге хабар бергеннен кейін бе, �лде б!рын ба? 
- деп с!рады.

– Одан б!рын туыл>ан екен, есімі де Ахмед, - деді.

@тінген соJ оны Хазіреті QминаныJ �йіне алып бар-
ды. Хазіреті Qмина м�б�рак !лын олар>а кAрсетті. Я�уди 
�лемдердіJ С!лтаныныJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
ар=асында>ы пай>амбарлы= мAрін кAргенде есінен танып 
=алды. Есін жи>ан соJ одан:

– Не болды, не болды? - деп с!рады.

Я�уди:

– Уалла�и енді Исраил !лдарынан пай>амбарлы= кетті. 
;олдарынан кітап та кетті. СоJ>ы пай>амбардыJ Исра-
ил !лдарын Aлтіретіндігі ж�не дін адамдарыныJ абырой-
ын т�сіретіндігі жазыл>ан. Арабтар пай>амбарлы=пен !лы 
=!рметке ж�не абырой>а ие болады. Уа, ;!райш =ауымы! 
;уана беріJдер, сAзсіз сендер аты шы>ыстан батыс=а дейін 
жететін =!діретке ие боласыJдар, - деді. (Ибн Са>д І, 162-163; 

Хаким ІІ, 657/4177)

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) д�ниеге кел-
генде б�кіл Мекке хал=ы =уанды. Тіпті Qбу Л��аб м�б�рак 
інісініJ д�ние есігін аш=аны жайында =уанышты (с�йінші) 
хабарын �келген к�Jі Су�йб�ні азат етіп, о>ан сый-сияпат 
берді.58

Кейіннен Аббас (радиалла�у ан�у) осы о=и>а>а байланы-

58. Хал�би І, 138.
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сты мыналарды айт=ан:

Qбу Л��аб Aлгеннен соJ бір жылдан кейін оны т�сімде 
кAрдім. Жа>дайы нашар еді. Одан:

- Са>ан =алай �рекет етуде? - деп с!радым.

Qбу Л��аб:

«М!хаммед туыл>ан кезде =уан>анымнан Су�йб�ні азат 
еткенім �шін д�йсенбі к�ндері азабым біраз жеJілдетіледі. 
Сол к�ні бас барма>ым мен с!= сауса>ымныJ арасында>ы 
мына кішкене тесіктен шы==ан сумен біраз сал=ындап 
=аламын, - деп жауап берді. (Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 277; Ибн Са>д

І, 108,125)

Хазіреті Пай0амбарымызды� есімдері

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бірнеше 
м�б�рак есімдері бар. Б!лардыJ еJ бастылары ;!ран 
К�рімде айтыл>ан «М!хаммед» ж�не «Ахмед». М!хаммед 
кAп ма=тал>ан, Ахмед болса кAп ма=тау айт=ан деген 
ма>ыналарды білдіреді.

;!ран К�рімде М!хаммед есімі тAрт жерде, Ахмед есімі 
бір жерде кездеседі. Інжілде осы есімдердіJ ма>ынасына 
келетін «Параклит» сAзі айтыл>ан.

Арда=ты Пай>амбарымыз (ал�й�иссалату у�сс�л�м) бір 
хадис ш�ріпінде былай дейді:

«Мен М�хаммедпін !рі Ахмедпін.

Мен Махимін59, Алла# мені� пай�амбарлы�ым ар�ылы 
к�пірлікті жояды.

59. Махи ( ) – жо= =ылушы, жоюшы.
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Мен Хаширмін, (�иямет к�нінде) адамдар мені� артым-
нан ілесіп бір жерге жиналады.

Мен А�ибпін, Хатамул <нбиямын, менен кейін ешкім 
пай�амбар болмайды». (Б!хари, М�н�=иб 17; Муслим, Фадаил 125)

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) м�б�рак 
есімдері мен сипаттары кAптеген еJбектерде кездеседі. 
Б!лардыJ екі ж�здейі «Д�л�илул Хаят» атты кітапта 
баяндал>ан. Б�гінде Рауза Н�бидіJ ;!была жа= =абыр>асын 
тамаша хатпен осы м�б�рак есімдер мен сипаттардыJ бір 
бAлігі �шекейлеп т!р. Олар:

Ахмед, Махмуд, Мухаммед, Хамид, Б�шир, Н�зир, Бур-
хан, Qмин, Qуу�л, Ахир, Д!ха, Хабибулла�, Хади, Хат�м, 
Мухтар, Мустафа, Мутаххар, Мужтаба, Н�би, Нур, Рауф,
Рахим, Расул!лла�, Расулус С�=ал�йн, Рахматун лил-
ал�мин, С�иидул Мурсалин, С�иидул К�ун�йн, Имамул 
Харам�йн, Имамул Мутта=ин, Шафиул Музнибин, Ш�мс, 
Та-�а, Умми, Я-син...

С'т ана0а берілуі

QлемдердіJ  С!лтаны  д�ниеге  жетім  болып  келді. 
Жаббар Ха= м!ны аят к�римада былай баяндайды:

«Ол сені жетім к'йі�де тауып, *ам*орлы0ына алмады 
ма?». (Д!ха с�ресі 6-аят)

С�йікті Пай>амбарымызды ал>аш=ы бірнеше к�нде ана-
сы Qмина емізді. Сосын Су�йб� ханым !лы М�срухпен бірге 
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Алла� Расулін (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) де емізіп, 
�лемдердіJ С!лтанына с�т ана болды.60 (Ибн Са>д І, 108)

Адалды=тыJ бейнесі бол>ан Расул!лла� (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) AмірініJ кейінгі жылдарында с�т ана-
сы Су�йб�>а кAJіл бAліп, о>ан =арайласып т!рды. Мек-
кеде бол>ан кезде Алла� Расулі де, Хадиша анамыз да 
о>ан жа=сылы= жасап, сыйлы= сыйлап т!рды. С�йікті
Пай>амбарымыз хижрет еткен соJ Су�йб� ханым>а �немі 
азы=-т�лік пен киім-кешек жіберіп, тиісті =ажеттіліктерін 
беріп отырды. Алла� Расулі хижреттіJ жетінші жылын-
да Хайбар жоры>ынан =айтып келе жатып оныJ д�ние 
сал>анын естігенде:

– Оны� �лы М!срух не істеп жатыр? - деп с!рады.

– Ол анасынан б!рын =айтыс болды, - деді. 

Сонан соJ Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
оныJ туыс=андарынан тірі =ал>андардыJ бар жо>ын 
с!растырып еді, ешкім =алма>ан екен. (Ибн Са>д І, 108, 109)

Хазіреті Пай>амбарымыздыJ Су�йб� ханым>а кAрсеткен 
=!рметі, онымен =!р>ан байланысы адамгершілік пен 
шынайылы=тыJ теJдессіз мысалы.

QлемдердіJ С!лтанына с�т ана болу =!рметіне Су�йб�
ханымнан кейін Халима ханым ие болды.

Ол д�уірде арабтарда бір �дет бар еді. ЖаJа туыл>ан ба-
лаларын с�т ему �шін шAлде т!ратын тайпалар>а беретін. 
ШAл климаты адамдардыJ денсаулы>ын мы=ты �рі ерж�рек 
=ылатын, сонымен =атар ол жердегі адамдардыJ тілдері 
д!рыс �рі �деби болатын. Осылайша балалар дені сау бо-
лып, �деби сAйлеп Aсетін.

60. Су�йб� ханым Хазіреті Хамза мен Qбу С�л�маны да емізгендіктен б!л 
сахабалар Алла� РасулініJ с�т бауырлары еді. (Ибн Са>д І, 108-110)
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Б!л м�б�рак с�би де арабтардыJ салт-д�ст�рініJ 
ар=асында жолы бол>ыш Халима ханым>а емізуі �шін 
берілді. Себебі Б�ни Са>д араб тайпаларыныJ арасында>ы 
еJ �деби сAйлейтін тайпа еді. АдамдардыJ еJ ділмары ж�не 
шешені бол>ан Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
осыныJ ар=асында ділмарлы=тыJ шыJы болып саналатын 
К�лиматулла�ты т�бли> етіп жеткізу міндеті �шін с�би 
кезінен бастап дайындал>ан еді. 

Б!л жайында Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у):

– Уа, Расул!лла�! Сенен ас=ан шешен адам кAрмедім, - 
деген кезде, Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– М�нда та� �алатын не бар. Мен '�райш тайпасынан-
мын ж!не Са�д �лдарына с�т ана�а берілдім, - деді. (Али �л-

Мутта=и YI, 174/15247)

Халима бинти Харис (радиалла�у ан�а) �лемдердіJ 
С!лтанына =алай с�т ана бол>анын былай т�сіндіреді:

;уаJшылы= жылы болатын. А= есекке мініп Са>д
!лдарыныJ бірнеше �йелдерімен бірге с�т емізетін бала алу 
�шін Меккеге =арай жол>а шы=ты=. Жейтін еш н�рсеміз 
=алма>ан еді. @зімізбен бірге к�рі бір інген бар болатын. 
Біра= оныJ еш с�ті жо= еді ж�не де н�рестеміз бар еді. Мен-
де де, т�йеде де о>ан жетерлік с�т болма>анды=тан баланыJ 
жыла>ан дауысынан еш !йы=тай алмадым. Qйтеуір Мекке-
ге де жеттік. М!хаммедті (ал�й�иссалату у�сс�л�м) барлы= 
�йелге !сынып кAрді, біра= оны еш=айсысы =абыл етпеді. 
Себебі барлы>ы �кесі тірі баланы ал>ысы келетін. Ал ол 
болса жетім еді. СAйтіп т!р>анда менен AзгелердіJ барлы>ы 
емізетін бала алып кетіп =алды. Мен де =!р ала=ан кері 
=айт=ым келмеді. К�йеуіме былай дедім:

– Не де болса барып ана жетім баланы аламын.
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Сонымен бардым да оны алып шатырыма алып келдім. 
К�йеуім ма>ан:

– Оны алып д!рыс =ылыпсыJ. Кім білсін, б�лкім Алла�
осы баланыJ ар=асында бізге =!т-береке берер, - деді.

Уалла�и баланы =!ша>ыма алар-алмас с�тім толып 
иіп, =оя берді. Оны еміздім, той>анша емді, с�т бауырын 
да еміздім. Ол да еміп тойды. Т�н ортасында к�йеуім к�рі 
т�йеніJ =асына бар>ан еді, =араса желіні с�тке толып ты-
рысып т!р екен. ;ала>анымызша сауып, Aзіміз де той>анша 
ішіп алды=. Ол т�ні шAліміз де =анды, =арнымыз да тойды. 
Балаларымыз да томпиып !йы=тады. К�йеуім ма>ан =айта-
=айта:

– Ант етейін, меніJ ойымша сен Aте м�б�рак баланы 
ал>ансыJ, - дей берді.

Есегіме мініп жол>а шы=ты=. ЕJ соJында =алып ж�рген 
есегім, керуендегі барлы= кAліктен озып кетті. Оны зор>а 
то=татып отырдым. Барлы>ы аJ-таJ болып:

– Мынау келер кезде мініп келген есегіJ емес пе? - деп 
с!рап жатты.

Мен де:

– И�, - дедім. СAйтіп ауылымыз>а да жеттік. Біз т!ратын 
жер шAп Aспейтін жер еді. Біра= біздіJ =ойларымыз жай-
лаудан желіндері с�тке толып =айтатын. Ал бас=алардыJ 
=ойлары болса тыйты=тап, шAлдеп, =арындары аш орала-
тын. Бас=алардыJ =ойларынан с�т шы=пай жат=анда, біз 
=ойларымызды сауып, с�т ішіп =ары= болатынбыз. МалдыJ 
егелері ба=ташыларына ай=айлап:

– Сендерге не болды. Малдарымызды ХалиманыJ 
ба=ташылары жаятын жерге жаймайсыJдар ма? - дейтін.
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ОлардыJ б!лай ашулануы да орынды еді. Себебі
ба=ташылар малдарды бір жерде жаятын. Біра= олардыJ 
=ойлары аш, �рі с�тсіз =айтып жат=анда, біздіJ =ойлардыJ 
желіндері тырсиып =айтатын.

М!хаммед (ал�й�иссалату у�сс�л�м) бір к�нде бас=а 
балалардыJ бір айда Aскеніндей Aсетін. Бір айда бір жаста>ы 
баладай кAрінетін. Бір жас=а тол>анда �жептеуір жетіліп 
=ал>ан еді.

БіздіJ �йде бірнеше жыл =ал>аннан кейін, оны анасына 
алып барды=. К�йеуім Qмина ханым>а:

– �лыJды ма>ан =айтадан бер. Меккедегі оба індетінен 
=ор=амыз, - деп =оймай =ойды. Б!>ан =оса оныJ берекетінен 
айырыл>ымыз келмеді. ;ойма>ан соJ а=ыры анасы амал-
сыз:

– Жарайды оны =айтадан �кете =ойыJдар, - деді. (Хайс�ми

YIII, 221; Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 278-279)

Хазіреті Н�би с�т анасыныJ �йінде болатын. Бір к�ні с�т 
бауыры Шайма екеуі т�скі аптап ысты=та =озылар>а кетті. 
;айтып келгендерінде Халима =ызы Шаймадан:

– М!ндай =атты ысты=та неге сырт=а шы=тыJдар? - деп 
с!рады.

Сонда Шайма Aздері ку� бол>ан Алла�тыJ шарапатын 
былай т�сіндірді:

– Анашым! Біз к�нніJ ысты>ын еш сезбедік. БауырымныJ 
тAбесінде �немі бір б!лт ілесіп ж�ріп бізді кAлеJкеледі.... 
(Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 279; Ибн Са>д І, 112)

Халима сAзін былай жал>астырды:
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Ол бізде та>ы да біраз уа=ыт =алды. КAрінген кейбір 
таJ>ажайып о=и>алардан кейін о>ан бір н�рсе болып =алмас 
па екен, деп =атты уайымдады=. Сонды=тан оны алып де-
реу жол>а шы=ты=. МеккеніJ жо>ар>ы жа>ында ы>ы-жы>ы 
адамдардыJ арасында оны жо>алтып алды=. (Ибн Хишам І, 179; 

Ибн Са>д І, 112)

Меккеліктер =атты уайымдап, мазасыздана бастады. 
Барлы>ы тегіс ол бейк�н� баланы іздеуге шы=ты. Біра= таба 
алмады. Абдулмутталиб ;а>ба>а барып д!>а жасады. Сол
кезде кAктен мынадай дауыс естілді:

«Ей, халайы=! Ай=айлап у-шу шы>армаJдар. Ш�б�сіз 
М!хаммедтіJ Раббысы бар. Оны ж�рдемсіз =алдырмайды 
ж�не жо>алуына жол бермейді».

Абдулмутталиб:

– Ей, бізге тіл =ат=ан! ОныJ =айда екенін бізге білдір, - 
деді.

Qлгі дауыс:

– Ол Тихама ойпатында, оJ жа=та>ы а>аштыJ =асында, - 
деп хабар берді.

Сонан соJ Абдулмутталиб дереу сол жа==а барып, 
немересін тауып алды. (Диярба=ри І, 228)

 Жаным сен �шін пида болсын. Мен сеніJ атаJ -
Абдулмутталибпін, - деп оны с�йіп, =!ша=тап бауырына ба-
сты. (Хал�би І, 154)

Д!ха с�ресініJ:
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«Сені абыржы0ан к'йде тауып, тура жол0а салмады 
ма?» (Д!ха с�ресі 7-аят) деген аят осы о=и>аны білдіретіндігі 
риуаят етіледі.61

Халима ханым о=и>аныJ жал>асын былай т�сіндіреді:

«Анасы QминаныJ =асына бар>анымызда бізден былай 
с!рады:

– Баламды =оймай �кеткен едіJдер, енді неге =айтып 
�келдіJдер?

Сонда мен:

– Ант етейін, біз міндетімізді орындады=, тиісті н�рсені 
толы= ат=арды=. М!ныJ басынан Aткен жа>дайлардан 
=оры==ан соJ, апарып жан!ясына тапсырайы= дедік, - деп 
жауап бердім.

Qмина болса:

– @тінемін, ма>ан оныJ басынан Aткен н�рселерді айтып 
беріJдерші? - деді.

;айта-=айта с!рап =ойма>ан соJ айту>а м�жб�р болды=. 
Айт=ан н�рселерімізге �сте таJыр=амады. Бізге:

– Б!дан б!рын да !лымнан адамдарды таJ =алдыратын 
кAптеген >ажайыптар бай=ал>ан. Оны �сте уайымдамай-а= 
=ойыJдар. Мен де сендерге ол туралы кAрген н�рселерімді 
айтып берейін, - деді де туыл>ан кезінде бол>ан таJ>ажайып 
о=и>аларды айтып берді. Сонан соJ:

– Жарайды, оны тастап емін-еркін ауылдарыJа =айта 
беріJдер, - деді». (Хайс�ми YIII, 221; Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 278-

279)

61. Замахшари YI, 240.
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Халима ханым былай дейді:

Абдулмутталиб ма>ан Aте керемет сыйлы=тар тарту 
етті. Мен ауылыма айтып жеткізе алмастай кAп, �рі =ымбат 
д�ниелер алып =айттым. М!хаммед атасыныJ =асында 
=алды. Абдулмутталибке оныJ басынан Aткен барлы= 
н�рсені айтып бердім. Абдулмутталиб оны =!ша>ына алып 
жылады да:

– Ей, Халима! СAзсіз !лымныJ абырой беделі Aте биік 
болады. Мен ол к�ндерге жетуді =атты армандаймын, - деді. 
(Б�йха=и, Д�л�ил І, 145)

Хазіреті Пай>амбар (ал�й�иссалату у�сс�л�м) с�т туы-
старын Aмір бойы сыйлап, =!рметтеп Aтті. Халима ханымды 
�р кAргенінде «Анашым! Анашым!» деп, о>ан шын ж�ректен 
=!рмет кAрсететін, �стіндегі киімін шешіп жерге тAсеп, 
соныJ �стіне отыр>ызатын. М!=тажды>ы болса дереу орын-
дайтын. (Ибн Са>д І, 113-114)

Бір к�ні Халима ханым Хазіреті Пай>амбарымызды 
кAру �шін Меккеге келген еді. Пай>амбарымыз ол кезде 
Хазіреті Хадишамен �йленген болатын. Бибі Халиманы 
=она= =ылып, жа=сылап к�тіп алды. Халима еліндегі белеJ 
ал>ан =!р>а=шылы=тыJ зардабынан малдарыныJ =ырылып 
=ал>анын айтты. QлемдердіJ С!лтаны Хазіреті Хадишамен 
сAйлесті. Хадиша анамыз о>ан =ыры= =ой мен ж�гін артып, 
кAлік ретінде бір т�йе тарту етті.62

МеккеніJ жеJісі кезінде Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) Qбтах деген жерде т!р>анда бибі ХалиманыJ 
сіJлісі оны кAруге келді. Бір дорбамен =!р>а= с�збе, май 
сия=ты н�рселерді сый>а тартты. Алла� Расулі одан дереу 
с�т анасын с!рады. ;айтыс бол>анын естігенде Хазіреті 

62. Ибн Са>д І, 114.
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Пай>амбарымыздыJ кAзіне жас келді. Артында кімдері 
=ал>анын с!рады. Сосын б!л �йелге киім кигізіп, бір т�йе 
ж�не екі ж�з дирхам к�міс беруін б!йырды. Qйел бай=!с 
=уан>анынан �йіне =айтар кезде:

– Сен кішкентай кезіJде де, есейген соJ да =ам=орлы==а 
алын>андардыJ еJ кереметісіJ, - деді. (Уа=иди ІІ, 869; Б�л�зури 

І, 95)

Ал0аш*ы ж'ректі� жарылу о*и0асы

Алла� Та>ала ил��и сырларды игере алатындай халге 
келуі �шін Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
кAкірегін бірнеше рет ашып, ішін тазалап, рухани тынышты=, 
мейірімділік, жанашырлы=, иман ж�не хикмет секілді 
=асиеттермен толтырды. Б!л о=и>алардыJ ал>аш=ысы 
Хазіреті Пай>амбарымыз с�т анасыныJ =асында бол>ан кез-
де іске ас=ан еді. Б!л о=и>аны �лемдердіJ С!лтаны Aз ауы-
зымен т�сіндірген.

Бір к�ні Расул!лла�тан (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м)

– Пай>амбарлы>ыJыздыJ ал>аш=ы белгісі не еді? - деп 
с!ра>ан болатын. Сонда Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) былай деді:

– Мені� с�т анам Са�д бин Б!кір !улетінен еді. Мен с�т 
бауырым екеуміз малдарды айдап кеткен едік. Dзімізбен 
бірге еш�андай азы� та алма�ан едік. С�т бауырыма:

– Бауырым, апама барып біраз жейтін н!рсе алып келші, 
- дедім.

Мен болсам малмен бірге �алдым. Кп уа�ыт тпей-а� 
киімді екі періште келді. Біреуі екіншісінен:
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– Мынау сол ма, - деп с�рады. Сонда ол:

– И!, - деді.

Дереу �асыма келді де мені шал�амнан жат�ызып, 
�арнымды жарды. Сосын ж�регімді алып оны жарды да 
ішінен �ап-�ара екі �йы�ан �анды алып тастады.

Сосын біреуі екіншісіне:

– Бар, ма�ан �ар суын алып кел, - деді.

Онымен ішімді жуды. Сонан со� та�ы да:

– Бар, енді б�рша� суын алып кел, - деді. Алып келіп, оны-
мен ж�регімді жуды. Сосын:

– Енді тынышты�ты алып кел, - деді.

Оны ж�регіме орны�тырды. 

Кейін біреуі екіншісіне:

– Болды жаба бер, сосын о�ан пай�амбарлы� мрін бас, - 
деді.

Ол періште ж�регімді жауып, пай�амбарлы� мрін басты. 
Сонан со� екеуі кетіп �алды. Мен шынында �атты �оры��ан 
едім. Сосын дереу �йге �айтып, басымнан ткендерді� 
барлы�ын с�т анама айтып бердім... (Ахмед IY, 184-185; Ибн 

К�сир, �л-Бидая ІІ, 280; Хайс�ми YIII, 222)

Кейбір �дебиеттерде б!л о=и>а �лемдердіJ С!лтаны тAрт 
жаста кезде бол>ан63 дейді.

Qн�с (радиалла�у ан�у):

Мен Алла� РасулініJ кAкірегіндегі ол жара ізін �немі 
кAретінмін, - деген болатын. (Муслим, Иман 261)

63. Ибн Са>д І, 112.
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Хазіреті Расул!лла�тыJ кAкірегініJ жарылуыныJ кейбір 
хикметтері мыналар:

Алла� Та>ала осылайша РасулініJ м�ртебесі мен 
жа>дайын адамдар>а білдірген ж�не оны бала кезінен ба-
стап уахи �шін дайында>ан. Рухани тазалау �рекеті болып 
саналатын «ж�ректіJ жарылу» о=и>асыныJ адамдар =арай 
алатындай т�рде іске асуы, оныJ пай>амбарлы>ына иман 
келтіріп оны растау>а негізделген. Шынында да осы секілді 
таJ>ажайып жа>дайлар адамдардыJ о>ан иман келтіруіне 
себеп бол>ан.

М.дина сапары ж.не анасыны� д'ние салуы

Расул!лла� алты жас=а келгенде анасы Qмина �кесініJ 
к�Jі Yмм� Qйманды =асына ертіп �лемдердіJ С!лтанын
�кесі Хазіреті Абдулла�тыJ =абірін зиярат етуі �шін 
М�дина>а апарды. М�динада>ы на>ашыларыныJ �йінде 
бір ай болды. Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
М�динада на>ашыларыныJ балаларымен ойнап, ж�зуді де 
сол жерде �йренді.64

АдамзаттыJ асыл т�жі Пай>амбарымыз сол к�ндердегі 
!мытылмас естеліктерін былай т�сіндірген:

«Я#удилерден кейбір адамдар �асыма келіп ма�ан �арап 
т�ратын». (Ибн Са>д І, 116)

«Та�ы да бір к�ні я#уди кісі ма�ан тесіле �адалып �арады 
да кетіп �алды. Бір к�ні жал�ыз ж�ргенімде жаныма келіп:

– Ей бала�ай! Сені� аты� кім? - деп с�рады.

– Ахмед, - дедім.

64. Ибн Са>д І, 116.
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Ар�ама �арады да:

– Б�л бала осы �мбетті� пай�амбары, - деді.

На�ашыларым б�л жа�дайды анама айт�ан со�, анам мені 
ойлап �атты уайымдай бастады. Сонан со� Меккеге �айту 
�шін дереу жол�а шы�ты�». (Qбу Нуайм, Д�л�ил І, 163-164)

Qмина анамыз жолда =атты нау=астанып, Qбуа де-
ген жерде отыз жасында д�ние салды. М�рдесі сол жерде 
жерленді. @лер с�тінде жетімек =!лынша>ына махаббат-
пен ж�не мейіріммен тереJ =арады. Оны =!ша>ына алып 
м�б�рак !лына мына н�рселерді айтты:

«Алла� сені абыройлы =ылсын. Егер т�сімде кAргендерім 
рас болса сен жомарт �рі �лы Алла� тарапынан адамзат=а 
адал мен арамды �йрету �шін жіберілесіJ. Алла� сені 
п!ттардан ж�не п!т=а табынушылы=тан да =ор>айды. �рбір
жан иесі �леді, барлы* жа�а н.рсе ескіреді, б'кіл �сетін 
н.рсе жо* болады. Мен де �лемін, біра* м.�гілік есте 
*аламын. Себебі мына д'ниеге п.к бір перзент .келдім, 
.рі артымда *айырлы бір естелік *алдырып барамын!». 
(Диярба=ри І, 229-230; К�мил Мирас, Т�жрид Т�рж�м�си IV, 549)

Б!л шынды=тарды ж�регімен сезінген а=ын Ария Ни=ат 
Ася Хазіреті Qмина>а былай тіл =атады:

Ей, <буада жерленген м!йіт.
Ба�ша�да г�л ашты !лемні�, 
Е� крікті раушаны.

QлемдердіJ С!лтаны (ал�й�иссалату у�сс�л�м) осылай-
ша анасынан да айырылып Yмм� Qйманмен бірге Меккеге 
оралды.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б�кіл Aмірі 
бойы жиі-жиі Yмм� QйманныJ жа>дайын с!рап т!ратын 
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ж�не оны «анам» деп атайтын. Сонды=тан: «Анамнан кейінгі 
анам», «Б�л мені� �й-ішімнен тірі �ал�ан жал�ыз кісі», деп
=!рметтеп, о>ан ілтипат кAрсететін.65

Атасы Абдулмутталибті� *ам*орлы0ы

Алла� Та>ала алдымен �кесінен, сосын шешесінен 
айырыл>ан Хабибін =араусыз =алдырмады. М�б�рак жетімді 
атасы Абдулмутталиб бауырына басты. БалаларыныJ 
ешбіріне кAрсетпеген мейірім-шапа>атты немересіне 
кAрсетті.

Абдулмутталиб !йы=тап жат=анда немесе жал>ыз Aзі 
бAлмесінде отыр>анда =асына ешкім кіре алмайтын. Ал
�лемдердіJ С!лтаны атасыныJ жанынан бір елі де ажыра-
майтын, жал>ыз Aзі отырса да, !йы=тап жатса да бAлмесіне 
емін-еркін кіріп шы>атын.66

;а>баныJ кAлеJкесінде АбдулмутталибтіJ отыратын 
кAпшігі болатын. Qкелерін =!рметтегендіктен балаларыныJ 
ешбірі о>ан отырмайтын. Олар �келерініJ =асында т�регеп 
т!р>анда �лемдердіJ С!лтаны атасыныJ кAпшігіне барып 
емін-еркін отыратын. Оны кAпшіктен т!р>ызу>а �рекет ет-
кен а>аларына Абдулмутталиб:

– ТиіспеJдер балама. Уалла�и оныJ абырой-даJ=ы 
биік болады, - деп, =асына отыр>ызып, ар=асын сипайтын. 
С�йкімді немересініJ істеген �рбір �рекеті атасына =атты 
!найтын.67

65. Ибн Qсир, Усду-л Rаба YII, 303-304; Ибн Са>д YII, 223.
66. Ибн Са>д І, 118.
67. Ибн Хишам І, 180.
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Б�кіл �лемге С!лтан бол>ан кішкентай немересі дастар-
хан басына келмейінше Абдулмутталиб тама= жемейтін, 
«�лымды =асыма �келіJдер» дейтін.68

Дастархан>а ас келген соJ оны жанына алып, кейде 
тізесіне отыр>ызып тама=тыJ еJ д�мді, еJ т�уір жерін о>ан 
жегізетін.69

;уаJшылы= болып адамдар =атты =инал>ан кезеJде 
меккеліктер жаJбыр д!>асын жасау �шін Qбу ;!байс тауы-
на шы==ан еді. Абдулмутталиб те жеті жаста>ы хазіреті Ха-
бибу Qкрамды мойнына мінгізіп таудыJ тAбесіне шы=ты. 
Халы= оныJ =асына барып сап=а т!рды. Абдулмутталиб
мойнында адамзаттыJ асыл Т�жі бол>ан к�йде =олдарын 
жайып д!>а етті. Адамдар ол жерден кетпей жатып бейнебір 
кAк тесілгендей шелектеп жаJбыр =!я бастады. Мекке ойпа-
ты Алла�тыJ рахметіне =ары= болды.70

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) сегіз жас=а 
келгенде атасы Абдулмутталиб те =айтыс болды. 

Осылайша ар=а с�йейтін еш=андай с�йеніші =алмады. 
Осыдан кейін оныJ =ожайыны да, =ор>аушысы да, 
т�рбиешісі де тек =ана Раббысы еді. ОныJ AмірініJ ерте 
кAктемгі кезінде осындай с�йеніштер мен =олдаулардан ай-
ырылуы, оныJ �р т�рлі д�режедегі адамдар>а �лгі �рі мысал 
болуына негізделген.

Хазіреті Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) �ке-шешесініJ =ам=орлы>ынан ма=!рым 
=алуыныJ да бірнеше хикметі бар. Б!лардыJ еJ маJыздысы 
пай>амбарлы==а =атысты еJ басты негіздерді �кесінен ж�не 

68. Ибн Са>д І, 118.
69. Б�л�зури І, 81.
70. Ибн Са>д І, 90; Ибн Qсир, Усду-л Rаба YII, 112; Диярба=ри І, 239.
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атасынан �йренуі м�мкін деген жаJса= пікірлердіJ айтылу-
ына жол бермеу.

Сонымен =атар �ке-шешесінен ж�не атасынан айыры-
лу ар=ылы �кеден !л>а берілетін сол кездіJ �дет->!рпы 
мен салт-д�ст�рлерінен аман =алып, адам =олы тиместен 
толы>ымен РаббысыныJ т�рбиесімен Aскен. Осы>ан байла-
нысты бір хадис ш�ріпінде:

«Мені Раббым т!рбиеледі ж!не е� жа�сы т�рде 
т!рбиеледі», - деген. (Суюти І, 12)

Б!>ан =оса арда=ты Пай>амбарымыздыJ �ке-шешесініJ 
т�рбиесін алмай-а= кAркем мінезбен ж�не жа=сы ахла=пен 
Aсіп жетілуі оныJ пай>амбар екендігініJ та>ы бір д�лелі.

ОныJ жетім болып AсіуініJ хикметі ж�регініJ ж!мса= �рі 
сезімтал болуы ж�не тек Алла�=а т�уекел ететіндей д�режеге 
келуі еді. Сонды=тан �лемдердіJ С!лтаны (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) жетімдік пен �лсіздіктіJ зардаптарын 
�бден шеккен соJ AмірініJ соJына дейін �лсіз адамдарды 
=ор>ап Aткен. Расул!лла� бір хадис ш�ріпінде:

«Мен з жетіміне немесе бас�а жетімге �ам�орлы� 
жаса�ан кісіменен ж!ннатта �атар боламын», - деп с!= 
сауса>ы мен орта сауса>ын кAрсеткен. (Муслим, Зу�д 42; Б!хари, 

Qд�б 24; Тала= 14)

Та>ы бір хикметі мынада: Алла� Та>ала AмірдіJ барлы= 
сатысында>ы адамдардыJ Расул!лла�тан (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) Aнеге ала білулері �шін оны =о>амда>ы 
еJ �лсіз д�режедегі жетімдіктен бастап �р т�рлі сатылардан 
Aткізе отырып, мемлекет басшысына дейін кAтерген.
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Немере а0асы �бу Т.лібті� *ам*орлы0ы

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ата-
сы Абдулмутталиб Aлер ша>ында барлы= балаларын 
ша=ыртты. Олар>а с�йікті немересіне жа=сылап =арауларын 
Aсиет етіп тапсырды. З�б�йр мен Qбу Т�ліб арда=ты 
Пай>амбарымыздыJ �кесі Хазіреті Абдулла�пен бір анадан 
бол>анды=тан жетім інілерін =ам=орлы>ына алу �шін арала-
рында жеребе тастады. Жеребе Qбу Т�лібке т�сті.

Пай>амбарымыз>а а>аларыныJ арасынан еJ мейірімдісі 
Qбу Т�ліб еді.71 ОныJ бірнеше т�йеден бас=а малы жо= 
еді. Бала-ша>асы да кAп болатын. Осындай жо=шылы>ына 
=арамастан ;!райштыJ арасында Qбу Т�лібтіJ абыройы 
биік еді. ОныJ сAзі тыJдалатын, �мірлеріне де ешкім =арсы 
келмейтін. Qкесі Абдулмутталиб сия=ты ол да ішімдік атау-
лыны ауызына алмайтын.72

Qбу Т�ліб інісін =атты =адірлеп, оны Aз перзенттерінен 
арты= жа=сы кAретін. QлемдердіJ С!лтанын =асына алып 
жатпайынша !йы=тамайтын, бір жерге баратын болса оны 
да Aзімен бірге ертіп алатын.

Qбу Т�лібтіJ отбасы м�шелері �лемдердіJ С!лтанынсыз
(ал�й�иссалату у�сс�л�м) тама= жейтін болса тоймай 
=алатын, ал онымен бірге тама=танатын болса барлы>ы тоя-
тын. Тіпті тама=тары артылып =алатын. Дастархан>а тек 
бір >ана кісіге жететін с�т =ойылып, оны алдымен м�б�рак 
жетім ішіп, сосын бас=аларына беретін болса барлы>ы б!л 
с�ттен той>анша ішетін. Осы себептен Qбу Т�ліб отбасы 
м�шелері тама=ты бастамай т!рып:

71. Ибн Qсир, Усдул Rаба І, 22.
72. Хал�би І, 184.
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– Т!ра т!рыJдар, балапаным келсін, - дейтін.73

Qбу Т�лібтіJ ж!байы Фатима ханым Aте а=кAJіл, 
мейірімді �йел еді. Исламды =абыл етіп М�дина>а хиж-
рет еткен б!л м�б�рак ханымныJ жа>дайын Хазіреті 
Пай>амбарымыз жиі-жиі с!рап т!ратын. ОныJ �йіне барып 
с�скедегі !й=ысын !йы=тайтын.74

Фатима ханым =айтыс бол>анда Алла� РасулініJ
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) м�б�рак кAздерінен 
монша=тап жас тAгіліп «Б�гін анам д�ние салды» деп, 
кAйлегін о>ан кебін =ылды. Жаназа намазын о=ып, =абіріне 
т�сіп біраз уа=ыт жатты. Б!лай істеуініJ себебін с!ра>андар>а 
былай деді:

«<бу Т!лібтен кейін б�л !йел сия�ты ма�ан ешкім 
жа�сылы� жаса�ан жо�. А�ыретте ж!ннат киімдерінен 
кисін деп, о�ан кйлегімді кебін �ылдым. 'абірге �йренсін деп 
ол жерде біраз жаттым».

Фатима ханымныJ Aліміне =атты =ай>ыр>анына таJ 
=ал>андар>а Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

«Ол мені� шешемнен кейінгі шешем. Dзіні� балалары аш 
бола т�ра, алдымен мені� �арнымды тойдыратын. Шашым-
ды тарап, г�л майын жа�атын. Ол мені� анам еді», - деді. 
Артынан ол �шін былай д!>а жасады:

«Алла# сені кешірсін, !рі са�ан жа�сылы� н!сіп етсін. 
Алла# са�ан рахмет етсін анашым. Сен ма�ан анамнан 
кейін ана болды�. Dзі� аш бола т�ра мені тойдыратын еді�. 
Dзі� кимей ма�ан кигізетін еді�. Е� л!ззатты ны�меттерді 
зі� жеместен ма�ан беретін еді�. Б�ларды тек Алла#ты� 
ризашылы�ы �шін ж!не ж!ннатты �міт етіп істейтін еді�». 
(Хаким ІІІ, 116-117; Хайс�ми IX, 256-257; Я=уби ІІ, 14)

73. Ибн Са>д І, 119-120, 168.
74. Ибн Са>д VIII, 222.
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Ж'ректі� екінші жарылуы. Пай0амбар ж'регіні� 
мейірімге, шапа0ат*а ж.не рахметке толтырылуы

Qбу k!райра75 (радиалла�у ан�у) Хазіреті Пай>амбар-
дан (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) с!рау>а ешкімніJ 
бата алмайтын н�рселерін еш тартынбастан с!райтын. 
Б!л м�селеде одан ас=ан батыл ешкім жо= еді. Ол бір к�ні 
�лемдердіJ С!лтанынан:

– Уа, Расул!лла�! Пай>амбарлы==а =атысты еJ ал>аш 
кAрген белгіJіз не еді? - деп с!рады.

АдамзаттыJ асыл т�жі Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) былай деді:

«Ей, <бу F�райра! С�ра�ан екенсі� айтайын. Мен он жасар 
кезімде бір к�ні шлде ж�рген едім. Кенет тбемнен шы��ан 
бір дауыстан селк ете �алдым. Бір кісі �асында�ысынан 
с�рады:

– Мынау сол ма?

'асында�ы жауап берді:

75. �бу O9райраны� (радиалла�у ан�у) б!ран>ы аты Абдушш�мс болатын. 
М!сылман бол>аннан кейін Абдуррахман есімін алды. Бір к�ні =ойнына 
мысы= алып бара жатыр еді. Оны кAрген Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м):
- Ол не н!рсе? - деп с!рады. Qбу k!райра:
- Мысы=, - деп жауап берді. Сонда Алла� Расулі о>ан «Мысы=тыJ 
�кесі» деген ма>ынасында «Qбу k!райра» деп =алжыJдады. Сол к�ннен 
бастап осы ла=абпен танылып, негізгі аты !мытылып кетті. @зі де 
есімініJ орнына Хазіреті Расул!лла�тыJ берген ла=аб атымен аталуды 
=алайтын. Qбу k!райра (радиалла�у ан�у) хижреттіJ жетінші жылында 
М�дина>а келді. М�сжидун н�б�уидіJ жанында>ы Асхабу Суффада>ы
кедей м!сылмандардан еді. К�ндіз-т�ні Хазіреті Пай>амбарымыздан еш 
айырылмай одан естіген хадистерін �йренуге тырысатын. Тікелей Хазіреті 
Пай>амбарымыздан ж�не �лкен сахабалардан естіп, =айталауларымен 
бірге 5374 хадис ш�ріп риуаят еткен. Осылайша арда=ты сахабалардыJ 
арасында>ы еJ кAп хадис риуаят еткен кісі болды. ХижреттіJ 59 жылында 
М�динада 78 жасында Алла�тыJ рахметіне =ауышты.
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– И!, оны� д!л зі.

Ол уа�ыт�а дейін м�ндай бет-!лпетті, м�ндай киімді 
ешкімнен крмеген едім. 'арсы алдымнан шы�ып ма�ан �арай 
ая�дап келген ол екі кісі мені� екі �олымнан �стады. Біра� 
�ста�андарын еш сезбедім.

Біреуі �асында�ысына:

– 'ане оны жерге жат�ыз, - деді. 

Екеуі бірге мені жерге жат�ызды. Олар ма�ан еш�андай 
зорлы� крсетпеді. Бірі �асында�ысына:

– 'ане ккірегін аш, - деді. Ол да ашты. Біра� еш�андай �ан 
крмедім, !рі еш�андай ауру сезбедім. <лгі �асында�ысына 
та�ы да былай деді:

– 'анекей онда�ы шпенділік пен �ыз�анышты шы�ар.

Ол да ол жерден �йы�ан �ан�а ��сас бір н!рсе шы�арды. 
Сосын оны ла�тырып жіберді.

– 'ане енді оны� орнына мейірімділік пен �айырымдылы�ты 
орналастыр, - деді. Шы�ар�ан н!рселеріні� �лкендігіндей, 
к�міске ��сас бір н!рсе �ойып жат�андарын крдім. Сонан 
со� о� ая�ымны� бас барма�ын �стап �оз�алтты да:

– 'анекей, бара �ой, - деді.

Мен орнымнан т�рып кетіп бара жат�анымда ішім 
мейірім мен �айырымдылы��а толы еді. Онан кейін !рдайым 
кішілерге ізет, �лкендерге ��рмет крсеттім». (Ахмед Y, 139; 

Хайс�ми YIII, 223)
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ХАЗІРЕТІ ПАЙ;АМБАРДЫ	 ЖАСТЫ
 ША;Ы

Арда*ты Пай0амбарымызды� 
Алла)ты� *ор0ауында �суі

Алла� Та>ала Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) Пай>амбарлы= беретіндіктен оны ж��илият 
д�уірініJ б�кіл жаманды>ынан =ор>ады. ОныJ жетім 
Aскен балалы= ж�не жасты= ша>ы жар=ын болаша>ына сай 
боларлы=тай п�к ж�не абыройлы к�йде Aтті. ОныJ барлы= 
уа=ытта>ы сипаты «�л-Qмин» ж�не «�с-Сады=» бол>ан.

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
пай>амбарлы=тан б!рын да адамгершілік т!р>ысынан 
=ауымыныJ еJ абзалы, тек (�улет) жа>ынан еJ абырой-
лысы, ахла= жа>ынан еJ кAркемі еді. Сонымен =атар 
кAршініJ а=ысына баса назар аударатын, ж!мса= мінез 
бен шынайылы=та еJ алды болатын, сенімділік пен 
=ауіпсіздікте барлы>ынан арты= болатын, адамдар>а 
жаманды= пен =орлы= кAрсетуден барынша !за= т!ратын. 
Еш уа=ытта біреуді кін�лап айыптама>ан ж�не ешкіммен 
жанжалдаспа>ан. Ха= Та>ала барлы= жа=сы мінез-=!лы= 
пен =асиеттерді оныJ бойына жина>анды=тан =ауымы о>ан 
«�л-Qмин» я>ни Aтірік айтпайтын, сенімді деп ат берген.76

Бір к�ні Расул!лла�тан (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

76. Ибн Хишам І, 191; Ибн Са>д І, 121.
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– Уа, Расул!лла�! Алла�тан Aзгеге >ибадат жаса>ан 
кезіJіз болды ма? - деп с!рады. Ол:

– Жо�! - деп жауап берді.

– Бір рет болса да ішімдік іштіJіз бе? - деп с!рады.

– Жо�! Мен кітап пен иманны� не екенін білмейтін кезімде 
де оларды� істеген н!рселеріні� к�пірлік екенін білетін едім,
- деді. (Диярба=ри І, 254-255)

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aзін 
балалы= ша>ында Алла� Та>аланыJ =алай =ор>а>анын бы-
лай т�сіндіреді:

«'�райш балаларымен бір жерден екінші бір жерге тас 
тасып ойнап ж�р едік. Балалар изарларын (белден тменгі 
киімдерін) шешіп иы�тарына жауып, тасты соны� �стіне 
�ойып тасып ж�рді. Иы�ым ауырмасын деп мен де олар 
сия�ты істегім келіп еді, кзге крінбейтін бір к�ш жаныма 
батырып �атты со��ы беріп:

– Изары�ды белі�е байла, - деді.

Мен де дереу изарымды беліме байладым. Достарымны� 
арасында тек мен �ана изарымды беліме байла�ан к�йде 
иы�ыма тас �ойып тасыдым». (Ибн Хишам І, 197)

QлемдердіJ С!лтаны ;а>ба>а =айта жAндеу жасал>ан 
кезде немере а>асы Аббаспен бірге тас тасы>ан еді. Аббас
(радиалла�у ан�у) жалаJаш иы>ына тас батпасын деп Алла�
Расуліне:

– ИзарыJды иы>ыJа жап, - деді. QлемдердіJ С!лтаны
изарын иы>ына =ойып еді, жы>ылып жерге =!лады. Аспан>а
=арап немере а>асына:
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– Ма�ан изарымды крсетші, - деп дереу оны алды да 
�стін жапты. (Б!хари, Хаж 42)

Ол кездегі =о>амда киімсіз ж�ру =алыпты жа>дай 
бол>анымен Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
еш уа=ытта !ят=а жататын теріс �рекеттер жасама>ан. Ха-
дис ш�ріптерде де айтыл>анындай немере а>асыныJ айтуы 
бойынша м!ндай �рекетке бар>ан кезде оны Алла� Та>ала 
=ор>а>ан.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) он екі жасар 
бала кезінде о>ан Бахира деген поп:

– Бала=ай, Лат пен �зза �шін с!раймын, ма>ан жауап 
берші, - деген кезде:

– Менен Лат пен Gззаны� атымен ант етіп бір н!рсе 
с�рама�ыз. Алла# атымен ант етейін, б�лар мені� е� жек 
кретін н!рселерім, - деген. (Ибн Исха= 54 бет; Ибн Са>д І, 154; Ах-

мед Y, 365)

Yмму Айман (радиалла�у ан�ум�) былай баяндайды:

;!райш м�шриктері жылда бір рет Бувана п!тына та>зым 
ету �шін оныJ =асына жиналып т�нге дейін =!рбан шалып, 
шаш алып ж�не итикаф=а кіріп р�сімдер Aткізетін еді. Qбу 
Т�ліб те осы мерекеге дайындал>ан еді.

QлемдердіJ С!лтаны олармен бірге сол мерекеге 
=атысудан =аш=а=тап еді, а>асы мен апалары о>ан =атты 
ренжіді.

Апалары о>ан:

– Т�Jірлерімізден бас тарт=анды>ыJ �шін бір п�леге 
!шырап =аларсыJ деп =ор=амыз, - деп, м�жб�рлеп =ойма>ан 
соJ �лемдердіJ С!лтаны олармен бірге барудан бас=а амалы 
=алмады.
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Біраздан соJ ая= астынан жо= болып кетті. Артынша
=оры==анынан т�сі с!п-с!р болып =асымыз>а келді.

Апалары:

– Са>ан не болды? - деп уайымдап с!рай бастады.

Сонда ол:

– Мені жын �рады ма деп �ор�амын, - деді.

Апалары:

– Алла� са>ан шайтанды жолы=тырмайды. Сенде барлы= 
керемет =асиеттер бар. Айта =ойшы не н�рсе кAрдіJ? - деді.

Пай>амбарымыз:

– Мен п�тты� �асына жа�ындасам болды аппа� �зын 
бойлы бір адам шы�а келіп:

- Ей М�хаммед! Кері �айт, оны !сте �стаушы болма, - деп 
ай�айлайды, - деді.

Осыдан кейін �лемдердіJ С!лтаны пай>амбарлы= міндеті 
берілгенге дейін олардыJ р�сімдері мен мейрамдарына еш 
=атыспады.77

Хазіреті АлидіJ (радиалла�у ан�у) риуаяты бойынша 
Хазіреті Расул (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) былай де-
ген:

«Мен ж!#илият адамдарыны� істеген н!рселерін істеуге 
екі рет !рекет еткен едім. Біра� Алла# Та�ала мені олардан 
�ор�ады.

Бір к�ні т�нде Меккені� жо�ар�ы жа�ында бірнеше 
'�райшты� жігітпен �ой жайып отыр едік. 'асымда�ы до-
сыма:

77. Ибн Са>д І, 158.
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– Егер �ойларыма �арайтын болса� мен де бас�а жігіттер 
сия�ты Меккеге барып т�нгі с�хбаттар�а �атыссам деп 
едім, - дедім.

Досым:

– Жарайды, �аласа� бара �ой, - деді.

Сйтіп Меккеге бет алдым. Меккеге жа�ында�ан кезімде 
дауыл мен сырнайды� ж!не ыс�ыры�ты� дауысын естідім.

– Б�л не н!рсе, - деп с�рап едім,

– П!лен еркек пен т�ген !йел �йленіп жатыр, - деді.

Дереу отыра кетіп !лгі жа��а �арай бастадым. Сол за-
мат Алла# (ж!лл! ж!л!лу#у) ��ла�тарымды бітеп, сол жер-
де �йы�тап �алдым. Алла#�а ант етейін, �стіме к�н с!улесі 
т�скен кезде бір-а� ояндым. Дереу �айтып досымны� �асына 
бардым.

– Не істеді�? - деп с�рады.

– Еш н!рсе істей алмадым, - дедім де о�ан бол�ан о�и�аны 
айтып бердім.

Бас�а бір т�нде де д!л осылай болды. Мен та�ы да т�нгі 
с�хбат �шін Меккеге кеткенімде Алла# Та�ала бір т�рлі 
�стімді бастырып к�н шы��ан�а дейін �йы�тап �алдым. 
Оян�ан со� �айтып досымны� �асына оралдым.

Б�дан со� Раббым ма�ан пай�амбарлы� бергенге дейін 
еш�андай жаман !рекетке беттемедім». (Ибн Исха= 58-59; Ибн 

К�сир, �л-Бидая ІІ, 292)
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Пай0амбарымызды� *ой ба0уы

Немере а>асы Qбу Т�ліб =айтыс болмай т!рып ж�не 
сауда-сатты=пен айналыспай т!рып �лемдердіJ С!лтаны
біраз уа=ыт =ой ба=ты. Б!л к�сіп арабтардыJ арасында жай 
>ана =арапайым к�сіп ретінде саналмайтын. Тіптен бай-
шонжарлардыJ балалары да осы к�сіппен айналысатын. 
Сонымен =атар шопанды= б�кіл пай>амбарлардыJ дерлік 
к�сібі бол>ан. Осы ар=ылы Алла� Та>ала олар>а т�бли> 
міндетін берместен алдын басшылы==а =ажетті кейбір 
ерекшеліктерді олардыJ бойына дарыт=ан.

Бір к�ні Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

«Алла# Та�ала жіберген пай�амбарларды� барлы�ы сзсіз 
�ой ба��ан, - деді.

Сонда сахабалар:

– Сіз де =ой ба=тыJыз ба, уа, Расул!лла�? - деп с!рады.

QлемдердіJ С!лтаны (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– И!, меккеліктерді� �ойларын а�ша�а (�арарит)78

ба�атын  едім,  -  деді.  (Б!хари, Ижара 2, Qнбия 29; Ибн М�ж�, 

Тижарат 5)

Бас=а хадис ш�ріптерінде де былай деген еді:

«М�са (ал!й#исс!л!м) пай�амбар етіп жіберілді. Ол �ой 
ба�атын еді. Д!уіт (ал!й#исс!л!м) пай�амбар етіп жіберілді. 
Ол да �ой ба�атын. Мен де пай�амбар етіп жіберілдім ж!не 
<жйадта отбасымны� �ойларын ба�атын едім». (Ибн Са>д І,

126)

78. Хадисте айтыл>ан «
арарит» сAзі Меккедегі бір жердіJ аты екендігі 
айтыл>ан. Сонымен =атар а=ша бірлігі «=ираттыJ» кAпше т�рі екендігі де 
айтылуда. Екінші кAз=арас=а с�йенсек Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) �р к�ні =ой басына динардыJ жиырмада бірі болып 
саналатын =ират алып меккеліктердіJ =ойларын ба==анда>ын білдіреді.
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Рахмет Пай>амбары осы кездерде жиырма жастарында 
болатын.

Арда=ты да с�йікті Пай>амбарымыз (ал�й�и афдалус-
салауат):

«Бір тбені� басында немесе ойпатты� ішінде �ойларын 
жайып ж�рген кісі е� �айырлы тіршілік кзін та�да�андардан 
болады. Ол кісі намазын о�иды, зекетін береді, міріні� 
со�ына дейін Раббысына �ибадат жасайды ж!не адамдар�а 
тек жа�сылы� жасайды», (Муслим, Имарат 125; Ибн М�ж�, Фит�н

13) деп шопанды=тыJ =айырлы к�сіптердіJ бірі екендігін 
айт=ан.

;ой ба==ан кісілерде ойлау =абілеті дамып, байсалдылы>ы 
мен мейірімділігі артады. Алла� Расулі осыны меJзеп:

«Байсалдылы� пен салма�тылы� �ой ба��андарда», -
деген. (Б!хари, М�н�=иб 1; Муслим, Иман 84/52)

;ойларды айдап, игеріп жырт=ыш аJдардан =ор>ау>а 
�рекет ету кісі бойында>ы сабырлылы= пен иелік ету сезімін 
дамытады. Шынында да б�кіл жаратылыс=а мейірімді 
болып, олардыJ дAрекі ж�не т�сініксіз �рекеттеріне са-
быр ету пай>амбарлардыJ бойында болуы тиіс еJ басты 
ерекшеліктердіJ бірі.

Немере а0аларымен саяхат*а шы0уы

QлемдердіJ С!лтаны сауда-сатты= �шін ал>аш рет он екі 
жасында Qбу Т�лібпен бірге Сирия>а сапар шеккен. Екінші 
рет сауда-сатты=пен он алты жасында Йеменге бар>ан.

;!райшты=тар Шам>а бару>а �зірленіп жат=ан еді. Qбу 
Т�ліб те б!л сауда керуеніне =осыл>ысы келді. Сапар>а
шы>ар кезінде барлы= а>а-інілері мен �пке-=арындастары 
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Qбу Т�лібті шы>арып салу>а келді. Qбу Т�ліб с�йікті 
інісіне:

– СеніJ де менімен бірге бар>ыJ келе ме? - деп с!рады.

А>алары мен апалары Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
жасы кішкентай бол>анды=тан сыр=аттанып =алар деген 
оймен б!>ан =арсы шы=ты. Qбу Т�ліб с�йікті інісін Мек-
кеде =алдырып кетуге шешім =абылда>ан кезде Хазіреті 
Пай>амбарымыз б!>ан ренжіп жылап =алды.

Qбу Т�ліб одан:

– Ей, бауырымныJ !лы! Не болды? Сені ертіп кетпегенім 
�шін жылап жатырсыJ ба? - деп с!рады. АдамзаттыJ асыл 
Т�жі оныJ т�йесініJ б!йдасынан !стап т!рып:

– Ккетай, мені кімге тастап барасы�? Мені� !кем де, 
шешем де жо�, - деді.

Qбу Т�ліб о>ан =атты жаны ашып:

– Уалла�и сені де алып кетемін. Мен сенен, сен де менен 
еш уа=ытта ажырамаймыз, - деді. (Ибн Исха= 53 б; Qбу Нуайм, 

Д�л�йл І, 168)

Кейіннен �лемдердіJ С!лтаны он алты жасында неме-
ре а>асы З�б�йрмен бірге Йеменге барды. З�б�йр арда=ты 
Пай>амбардыJ берекеті тисін деп оны Qбу Т�лібтен Aзімен 
бірге жіберуін Aтінді.79

Жолда сауда керуені бір ойпат=а келіп жеткенде бір 
=!тыр>ан бура ол жерден ешкімді Aткізбей =ойды. Керуен 
кері =айту>а шешім =абылда>ан кезде �лемдердіJ С!лтаны:

– Оны ма�ан бері�дер, - деп керуенніJ алдына шы=ты.

79. Диярба=ри І, 260.
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;!тыр>ан т�йе Хазіреті Пай>амбарымызды кAрген кезде 
жуаси =алды.

QлемдердіJ С!лтаны Aз т�йесінен т�сіп, оныJ �стіне 
мінді. Ойпаттан Aткен соJ оны =айта =ояберді.

Сапардан =айтып келе жатып сел суымен толып тасы>ан 
бір ойпат=а тап болды. Ол жерден Aте алмады. Сонда
Хазіреті Расул!лла�:

– Сендер мені� артымнан ж�рі�дер, - деді. Керуен оныJ 
соJынан ж�ріп отырып аман-есен Aтіп кетті. Бейнебір Алла�
Та>ала ол жердегі суларды кептіріп, жол к�йіне келтіргендей 
болды. (Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 282)

Бахира поппен кездесуі ж.не Бахираны� пайымдауы

Qбу Т�ліб бір топ ;!райш зиялыларымен Шам>а бар>ан 
еді. Хазіреті Пай>амбарымыз да онымен бірге еді. Жолда Ба-
хира деген поптыJ манастырына жа=ын бір жерге то=тады. 
Бахира христиандардыJ ол кездегі еJ мы=ты >алымы бола-
тын.

Бахира керуен келе жат=анда бір б!лт олардыJ 
араларында>ы бір кісіні кAлеJкелеп ж�ргенін, олар то=тап 
а>аштыJ кAлеJкесіне отыр>ан кезде де а>аш б!та=тарыныJ 
та>ы да сол кісіге =арай иіліп т!р>анын бай=ады. Содан соJ:

– Ей, ;!райш жама>аты! Мен сендерге арнап ас �зірледім. 
Yлкен-кіші, азат-=!л барлы>ыJды д�мге ша=ырамын, - деп 
керуенге хабар жіберді.

Негізінде Бахира б!дан б!рын келген кездерінде олардыJ 
маJайына жоламайтын, олардыJ жа>дайын жасамайтын еді. 
КеруендегілердіJ барлы>ы дастархан>а келіп, тек �лемдердіJ 
С!лтаны >ана заттардыJ =асында =ал>ан болатын. Бахира 
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келгендердіJ барлы>ына жеке-жеке =арап шы>ып, олардыJ 
ешбірінен кітаптарынан о=ы>ан ерекшеліктерді =арай алма-
ды.

– Ей ;!райшты=тар! КеруендеріJніJ арасынан м!нда 
келмей =ал>ан адам бар ма? - деп с!рады.

;!райшты=тар:

– Уа, Бахира! Артта бір баладан бас=а ешкім =алмады. 
Жасы б�рімізден кіші бол>анды=тан оны заттарымыздыJ 
=асына =алдырып кеттік, - деді.

Бахира:

– Оны да ша=ырыJдар. Мына дастарханныJ басында ол 
да отырсын, - деді.

Мухаммаду-л Qминді ша=ырып дастархан>а отыр>ызды. 
Поп оны кAре салысымен м!=ият зер салып, бастан-ая= 
ба=ылай бастады. Артынан оныJ =олын !стап:

«Б!л – �лемдердіJ С!лтаны. Б!л – �лемдердіJ 
РаббысыныJ пай>амбары. Алла� оны б�кіл �лемге рахмет 
етіп жібереді», - деді.

;!райш зиялылары о>ан:

– М!на =айдан білесіJ? - деп с!рады.

Сонда Бахира:

– Мен оныJ ерекшеліктерін бізге т�сірілген кітаптан 
о=ы>ан едім. Сендер жа=ында>ан кезде о>ан иілмеген а>аш 
та, тас та =алмады. Барлы>ы о>ан с�жде етті. Б!л жансыз 
н�рселер тек пай>амбар>а >ана с�жде жасайды. Б!>ан =оса 
мен оны пай>амбарлы= мAрінен де таныдым. Б!л мAр екі 
жауырыныныJ арасында, - деді.
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Бахира Хазіреті Пай>амбарымыздан ж�не неме-
ре а>асынан біраз с!ра=тар с!рап, ал>ан жауабы Aзіндегі 
ма>л!маттар>а с�йкес келгенін кAргенде о>ан толы= кAзі 
жетті. Qбу Т�лібке б!рылып:

– ІніJді дереу еліJе алып =айт. Са= бол, о>ан я�удилердіJ 
зарары тиюі м�мкін. Ант етейін, егер я�удилер оны кAріп та-
нитын болса, сAзсіз оны Aлтіруге �рекет жасайды. Б!л бала 
араб, ал я�удилер келетін пай>амбардыJ Исраил !лдарынан 
шы>уын =алайды. СеніJ ініJніJ абырой даJ=ы Aте �стем бо-
лады, - деді.

Qбу Т�ліб Бахира поптыJ айт=ан кеJесінен кейін інісін 
алып дереу Меккеге =айтты. (Ибн Исха= 54-55 б; Ибн Са>д І, 153-

155; Тирмизи, М�н�=иб 3)

Христиан ориенталистері осы о=и>аны себеп =ылып Ис-
ламды =аралау �шін Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) Бахира поптан ма>л!маттар ал>ан деуде. Ал б!л 
болса толы>ымен шынды==а жанаспайтын н�рсе. ;!ран мен 
таухид сеніміне теріс. Бахира болса христиан побы болатын. 
;!ран К�рім б!зыл>ан Т�урат пен ІнжілдіJ =ателіктерін 
ашы= жариялап т!р>анда, Алла� РасулініJ м!ндай б!зыл>ан 
дінніJ Aкілінен ма>л!маттар алуы =алайша м�мкін болма=?

Б!>ан =оса БахираныJ діні Христианды=та Алла�
т�сінігі антропоморфтік, я>ни адами сипаттармен 
безендірілген затты= =!рылым>а ие. Алайда Алла� РасулініJ
(ал�й�иссалату у�сс�л�м) алып келген Ислам діні таухид 
негіздеріне =!рыл>ан, Ха= тарапынан жіберілген ап-ай=ын 
дін. Онда Алла� т�сінігі Aте кіршіксіз, я>ни оны толы= 
тану>а а=ыл жетпейді ж�не барлы= кемшіліктерден аула= 
абстрактылы м�нге ие.
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Осы шынды==а орай ;!ран К�рім Хазіреті М!хаммедтіJ 
пай>амбарлы>ынан б!рын>ы ��лі кітаптан тек таухид 
сенімінен айырылма>андардыJ >ана =!тылатынды>ын бы-
лай баяндайды:

«К'м.нсіз иман келтіргендер, я)удилер, христиандар 
мен сабиилер арасынан Алла)*а ж.не а*ырет к'ніне иман 
келтіріп, ізгі амал істегендерге Раббыларыны� алдында 
сауаптары бар. Олар0а еш*андай *ор*ыныш жо* .рі олар 
*ай0ырмайды». (Ба=ара с�ресі 62-аят)

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) барлы= 
заман �шін ж�не барлы= мекен �шін соJ>ы пай>амбар 
етіп жіберілгендіктен Aзінен б!рын жіберілген діндердіJ 
барлы>ы �кімдерін то=тат=ан. Я>ни жарамсыз болып =ал>ан. 
Сонды=тан Алла�=а иман келтіріп, Хазіреті Пай>амбар>а 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) иман келтірмеу к�пірлік бо-
лады. Осы>ан байланысты б�гінгі ��лі кітаптыJ діндарлары 
да жо>арыда айтыл>ан аят к�риманыJ �кімінен тыс.

Сенімнен кейінгі дінді !стап т!ратын ерекшеліктер – 
>ибадат пен =арым-=атынас. Ислам діні ж�йелі >ибадат 
т�різін �келген, адамдар арасында>ы =арым-=атынасты, 
а=и=аттыJ, �ділдіктіJ ж�не ахла=тыJ негіздерін =айта 
=!р>ан ж�не жазаны да =амтитын =!=ы= �келген. БахираныJ 
діні Христианды=та болса >ибадат т�різі б!зыл>ан. ;арым-
=атынас (муамал�т) пен жаза =!=ы>ы (у=убат) болса аты-
мен жо=.
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Та>ы бір айта кетерлік жайт Хазіреті Пай>амбарымыз 
;!ранныJ баянда>анындай ж�не тарихтыJ ку� бол>анындай 
«�мми» еді, я>ни о=у-жазу білмейтін. ;!ран К�рімде б!л 
жайында былай айтылады:

«Сен б9дан б9рын еш кітап о*ымайтын еді� .рі жазу да 
жазбайтын еді�. Егер б9лай болма0анда б9рыс жолда0ылар 
б9дан к'м.ндан0ан болар еді. Жо*, ол �здеріне 0ылым 
берілгендерді� к�кірегіне орны**ан ап-ашы* аяттар. Бізді� 
аяттарымыздан залымдардан бас*а ешкім бет б9рмайды». 
(Анк�бут с�ресі 48-49 аяттар)

QлемдердіJ С!лтаны (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Ба-
хира поппен кездескенде он екі жаста еді ж�не БахираныJ 
=асында аз >ана уа=ыт бол>ан. Онымен аз>антай уа=ыт 
сAйлескен. Міне сонды=тан сауат ашпа>ан баланыJ алты 
мыJнан астам аятты аз >ана уа=ытта жаттап, жиырма сегіз 
жыл бойы есінде са=тап, =ыры= жасынан кейін б!ларды 
бірден т�сіндіре бастауы м�мкін емес н�рсе. Сондай-а=
осы жа>дайда Ислам сия=ты к�міл �рі б�кіл �лемдік дінді 
�йреніп, ол дінніJ >ибадат, =арым-=атынас, жаза ж�не ахла= 
т�ртібі мен ережелерін !сынуы м�мкін емес екендігін а=ылы 
бар �рбір кісі жа=сы біледі.

Егер де Бахира б!л а=и=аттарды білген болса неге Aзі 
т�бли> жасап пай>амбарлы>ын жарияламай, б!л абыройды 
еш танымайтын бір бала>а бере салды?!

Б!>ан =оса БахираныJ о=ып, жаз>ан тілі Ибраниша бо-
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латын, ал ;!ран К�рім болса таза �рі ап-ашы= араб тілінде. 
Алла� Та>ала м!ндай пайымдаулар жайында былай деген:

«Оларды�: 
9ранды М9хаммедке бір адам 'йретуде, 
- деп айт*андарын біз с�зсіз білеміз. Адасып бетб9р0ан 
кісілеріні� тілі бас*а тіл. Ал 
9ран болса ап-ашы* араб 
тілінде». (Нахл с�ресі 103-аят)

Сонымен =атар ;!ран осы тілдегі ерекшелігімен 
арабтардыJ еJ мы=ты а=ындарына, тіпті б�кіл �лемге =арсы 
т!ра аларлы=тай д�режеде. Б!л жайында Исра с�ресініJ 88-
аятында:

«Айт: егер адамдар мен жындар бас *осып осы 

9ранны� 9*сасын .келу (жазу) 'шін бір-біріне ж.рдем 
етсе де .сте оны� 9*сасын .келе алмайды», - делінген.

Сондай-а= Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Бахирамен сAйлескен кезде олардыJ =асында бірнеше 
;!райышты= м�шриктер де бол>ан. Егер ориенталистердіJ 
айт=ан сAздері кішкене де болса а=и=ат=а жанасатын 
бол>анда пай>амбарлы=тыJ ал>аш=ы к�ндерінен бастап 
Алла� Расулінен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бас 
тарт=ан ж�не б�кіл Aмірлерін о>ан д!шпан болу>а арна>ан 
м�шриктер осы о=и>аны тілге тиек етіп =арсы шы>улары ке-
рек еді. Ал ;!райшты= м�шриктер б!л туралы бірде-бір сAз 
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айтпа>ан. Себебі м!ндай пайымдаудыJ еш=андай негізі жо= 
екенін жа=сы білетін еді.

Хилфу-л Фудул 9йымы

Арабтар харам айларында бол>ан со>ыстарды «Фи-
жар со>ысы» деп атайтын. Фижар со>ысы тAрт рет бол>ан 
еді. ;!райш ж�не Кинана тайпалары мен Хауазын ара-
сында туында>ан тAртінші Фижар со>ысына Хазіреті 
Пай>амбарымыз (ал�й�иссалату у�сс�л�м) да =атыс=ан бо-
латын.

Ол барлы= уа=ытта тек =ана а=и=ат=а, д!рыстар>а ж�не 
ж�бірленушілерге жа= еді. Б!л со>ыс=а жиырма жастарын-
да немере а>аларымен бірге =атысты, біра= ешкімніJ =анын 
тAкпеді. Тек жауларыныJ ат=ан о=тарын жинап а>аларына 
беріп т!рды.80

Осы со>ыстан орал>аннан кейін харам айларыныJ бірі 
Зул=а>да айында З�б�йд тайпасына =атысты йемендік бір 
кісі Меккеге сату �шін мал-м�лік алып келді. ;!райш зия-
лыларынан Ас бин У�йл оныJ мал-м�лкін сатып алды, біра= 
а=шасын бермеді. Бай>!с адам Абдуддар, Махзум, Жумах, 
С�хм ж�не Ади бин Кааб !лдары секілді МеккеніJ беделді 
�улеттерініJ кAсемдеріне барып ж�рдем с!рады. Біра= 
олар б!л бишара>а ж�рдем етудіJ орнына Ас бин У�йл>а 
жа=тасып сорлы адамды айыптады.

Шарасыз =ал>ан �лгі адам ;!райш зиялылары ;а>баныJ 
айналасында отыр>ан кезде Qбу ;убайс тауына шы>ып: «Ей, 
Фихр �улеті!» деп ай=ай салып AлеJ о=ыды. Душар бол>ан 
�ділетсіздігін ж�не кAрген з!лымды>ын жария етіп ж�рдем 

80. Ибн Хишам І, 198; Ибн Са>д І, 126-128.
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с!рады. Ж�рдем беру �шін ал>аш =ол !шын берген Хазіреті 
Пай>амбарымыздыJ немере а>асы З�б�йр болатын. Олар 
;!райш беделділерімен бірге Абдулла� бин ЖуданныJ 
�йіне жиналды.

Абдулла� оларды сыйлап д�м !сынды. Артынан
барлы>ы: «Кім болса да Меккеде з!лымды==а !шыра>ан 
адамныJ а=ысын алып бергенге дейін ж�бірленушіні за-
лымнан =ор>ау>а» сAз беріп анттасты. ТеJізде бір =ылды 
ыл>алдайтындай су =ал>анша, Хира мен С�ур таулары ор-
нында т!р>анынша сAзімізден таймаймыз деп серт берді.

Хилфу-л Фудул !йымы еJ ал>аш Ас бин У�йлдан 
З�б�йдтік кісініJ а=ысын алып берумен ж!мысын ба-
стады. Кейінгі уа=ыттарда да Меккеде з!лымды==а ж�не 
�ділетсіздікке !шыра>ан кAптеген кісіге =ол !шын беріп, 
�ділеттілікті орнату �шін ат салысты.81

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ж��илият 
д�уірінде ма=!л кAріп, =олдап =атыс=ан жал>ыз !йымы – 
«Хилфу-л Фудул». Себебі б!л �ділет !йымы болатын. Ол 
з!лымды= пен �ділетсіздікке =арсы т!ру �шін =!рыл>ан еді. 
Хазіреті Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
пай>амбарлы= келгеннен кейін б!л !йым жайында былай 
деген болатын:

«Абдулла# бин Жуданны� �йінде а�аларыммен бірге 
Хилфу-л Фудул�а �атыстым. Ол м!жіліске т!нті бол�аным 
соншалы�ты, егер ма�ан оны� орнына �ызыл т�йелер (я�ни 
те �ымбат д�ние-м�лік) берсе оншалы�ты �уанбас едім. Ол 
�йым�а �азір де ша�ырылсам та�ы да барар едім». (Ибн К�сир, 

�л-Бидая ІІ, 295)

81. Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 295-296; Ибн Са>д І, 128-129.
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Арда*ты Пай0амбарымызды� сауда-сатты*пен 
айналысуы

Меккеліктер сауда-сатты=пен айналысып к�ндерін 
кAретін. Сауда керуендерімен айналада>ы мемлекеттер-
ден �келген тауарларын Меккеде =!рылатын =ажылы= 
ж�рмеJкелерінде сатып, Меккеден шы>атын тауарларды да 
маJында>ы мемлекеттерге апаратын.

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) жасты= 
ша>ында немере а>аларымен бірге сауда керуендеріне 
=атысып, Сирия мен Йеменге сапар шеккен еді. Кейінгі 
жылдарда Хазіреті ХадишаныJ атынан ЙеменніJ Жураш 
базарына сауда керуенімен екі рет барып, �р бірінде о>ан 
а=ы ретінде бір жас еркек т�йе берілген еді.82

QлемдердіJ С!лтаны Хазіреті ХадишаныJ сауда керуенін 
Тихамада>ы Хубаша базарына да бастап бар>ан еді. Б!л 
сапар>а ХадишаныJ (радиалла�у ан�а) =ызметшісі Майса-
рамен бірге барып, ол жерден Тихама матасын �келіп Хаким 
бин Хизам>а сатып мол табыс тап=ан еді.

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

«Мен Хадишадан �айырлы орта� крмедім», - деп оны 
ма=тап, істеген ісініJ а=ысын арты>ымен бергенін айт=ан. 
(Хал�би І, 221; Айни X, 104)

Бір к�ні Хазіреті Пай>амбарымыз>а немере а>асы Qбу 
Т�ліб:

– Ей, бауырымныJ !лы! Мен кемба>ал адаммын. 
;уаJшылы= пен жо=шылы=тыJ салдарынан а=ша да, сау-
да да бітті. Бір сауда керуені Шам>а бару>а дайындалып 
жатыр. Хадиша бинти Хуайлид та осы керуенмен бірге та-

82. Хаким ІІІ, 200/4834
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уарын алып баратын адам іздеп ж�рген кAрінеді. О>ан сен 
сия=ты адал, сенімді �рі таза адам Aте =ажет. Сені сауда-
сатты>ына Aкіл етуі �шін онымен сAйлессек д!рыс болар-
ау. Адал бол>анды>ыJнан сені бас=алардан арты= кAрер деп 
ойлаймын. Негізінде Шам жа==а баруыJды жAн кAрмеймін. 
Са>ан Я�удилерден бір зарар тиіп кете ме деп =ор=амын. 
Біра= амал =анша, бас=а шарамыз да жо=, - деді.

Арда=ты Расул мен а>асыныJ арасында>ы б!л �Jгіме 
Хазіреті ХадишаныJ =!ла>ына жеткен кезде:

– Мен М!хаммедтіJ м!ны =алайтынын білмейтін едім, - 
деді. Дереу �лемдердіJ С!лтанына хабар жіберіп, бас=алар>а 
тAлегенінен арты= еJбека=ы>а тауарларын Шам>а апаруын 
!сынды.

@йткені Хазіреті Хадиша Пай>амбарымыздыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) барынша сенімді, турашыл 
ж�не кAркем мінезді кісі екенін Aте жа=сы білетін.83

А=и=ат н!ры Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) ХадишаныJ ж�рдемшісі Майсарамен бірге Мекке-
ден жол>а шы=ты. Хазіреті Хадиша Майсара>а:

– Барлы= м�селеде М!хаммедке бой !сын. ОныJ 
айт=андарына еш =арсы шы=па, - деп ескертті.

Жолда тауар тиелген т�йелердіJ екеуі �бден болдырып 
артта =алып =ойды. Майсара т�йелерді ойлап =атты уайым-
дады. Ж�гіріп �лемдердіJ С!лтанына барып о>ан жа>дайды 
т�сіндірді. АдамзаттыJ асыл т�жі Пай>амбарымыз =олын 
т�йелердіJ ая>ына =ойып сипап еді, т�йелер ж�йітки 
жAнелді. Qрібірден ойна=тап керуенніJ алдына шы=ты. 
Керуендегілер м!ны кAрген соJ Пай>амбарымыз>а =ызмет 
етуге ж�не оны =ор>ау>а аса кAJіл бAлді.84

83. Ибн Хишам І, 203; Ибн Са>д І, 129; Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 297.
84. Диярба=ри І, 262.
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Пай>амбарлар С!лтаны (ал�й�и �км�лут тахият) б�кіл 
Aмірінде сауда-сатты= кезінде аралас=ан адамдарымен 
болсын, бас=а адамдармен болсын д!рыс =арым-=атынас 
жаса>ан. Біреуге сAз берген болса, =айтсе де оны орындай-
тын.

Ибн Аббас (радиалла�у ан�у) Пай>амбарымыздыJ 
Aмірін б�ге-шігесіне дейін білетін кісі ретінде былай дейді:

«Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бір сAз 
айтатын болса міндетті т�рде оны орындайтын». (Б!хари,

Ша��дат 28)

Саид бин Qбу-с Саиб (радиалла�у ан�у) да былай айта-
ды:

– Алла� РасулініJ =асына бардым. Арда=ты сахабалар 
мені ма=тап, мен жайында жа=сы сAздер айта бастады. Сон-
да Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Мен оны сендерден де жа�сы танимын, - деді.

Мен де б!>ан:

– Д!рыс айтасыз. Qке-шешем сен �шін =!рбан болсын. 
Сен меніJ орта>ым едіJ, �рі нендей тамаша орта=. Еш =арсы 
шы=пайтын едіJ, �рі еш таласпайтын едіJ, - дедім. (Qбу Д�уіт, 

Qдеп 17/4836; Ибн М�ж�, Тижарат 63)

ОныJ �л-Qмин ж�не �с-Сады= сипаттарын алуына себеп 
бол>ан Aте кAп Aнеге боларлы= о=и>аларыныJ бірін Абдулла�
бин Qбу-л Хамса (радиалла�у ан�у) былай т�сіндіреді:

Пай>амбарлы=тан б!рын Расул!лла�пен (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) сауда-сатты= жаса>ан едім. О>ан =арыз 
болып, біраз к�тетін болса дереу �келемін деп у�де беріп, 
ол жерден кеттім. Біра= берген у�демді !мытып кетіппін. 
Yш к�ннен кейін есіме т�сіп келіскен жерімізге бар>анымда 
оныJ сол жерде к�тіп т!р>анын кAрдім.
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Сенімділік пен т!ра=тылы=тыJ шыJына жеткен 
Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л кAркем 
а=ла>ына =оса осы �рекетім �шін мені кін�ламады. Тек 
=ана:

– Ей, жігітім! Мені !уреледі� �ой. Bш к�ннен бері осы жер-
де к�тіп т�рмын, - деді. (Qбу Д�уіт, Qдеп 82/4996)

ОныJ пай>амбарлы=тан б!рын>ы кAрсеткен осы ж�не 
осы секілді жа=сы =асиеттері Aте >ибратты, �рі хикметке 
толы еді. Онсыз да м!ндай =асиеттер тек пай>амбарлардыJ 
бойынан >ана кAрінеді.

Егер Алла� Та>ала =аласа AзініJ С�йіктісін балалы= 
ша>ынан бастап еш ж!мыс істетпестен молшылы=та Aмір 
с�ргізе алар еді. Біра= Алла�тыJ жазмышы Расул!лла�тыJ
ризы>ын маJдай терімен тауып Aмір с�руін ж�не �мбетіне 
осылайша �лгі болуын =ала>ан. Б!л турасында Хазіреті 
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

«Адамдар�а з ма�дай терімен тауып жеген азы�тан да 
�айырлы ризы� жо�», - деген. (Б!хари, Бую> 15; Qнбия 37)

Сондай-а= адамдар>а кAшбасшы болатын кісі к�нкAріс 
кAзін айналасында>ы кісілердіJ беретін сый-сйапатына 
т�уелді =ылатын болса, адамдар алдында оныJ !станымыныJ 
еш=андай =адір-=асиеті, маJыздылы>ы =алмайды. Осы жай-
ында Ха= Та>ала барлы= прай>амбарларына:

«Мен б9л (т�бли>) 'шін сендерден еш*андай а*ы 
с9рамаймын. Мені� сауабымды тек б'кіл .лемні� Раббысы 
береді», (Шура с�ресі 109, 127, 145, 164, 180-аяттар. ;осымша =араJыз: 

Юнус с�ресі 72-аят; Худ с�ресі 29-аят) деп айтуларын б!йыр>ан.



125

ХАЗІРЕТІ ПАЙRАМБАРДЫp ЖАСТЫ; ШАRЫ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

Б!л жа>дайды а=ын Aте тамаша суреттейді:

Кз тікпесе� згені� д�ниесіне,
Т!уелсіз боласы� сен н!тижеде.

С�йікті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Aз табысымен к�н кAргендіктен адамдардыJ арасында>ы еJ 
еркіні �рі т�уелсізі бол>ан.

Поп Настураны� пайымдауы

Хазіреті Пай>амбарымыз =атыс=ан сауда керуені Шам 
еліндегі Бусра>а барды. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) Бусра базарында>ы поп НастураныJ манасты-
рына жа=ын маJда>ы З�йт�н а>ашыныJ астына то=тады. 
Майсарамен б!рыннан таныс бол>ан поп Настура Хазіреті 
Пай>амбарымызды н!с=ап:

– Ей, Майсара! Ана а>аштыJ астында>ы адам кім? - деп 
с!рады.

Майсара:

– Ол ;!райш тайпасыныJ адамы, - деді.

Поп:

– ОныJ кAзінде біраз =ызылды= бар ма? - деп с!рады.

Майсара:

– И�, кAздері �немі =ызарып ж�реді, - деді.

Настура:

– Онда ол пай>амбарлардыJ соJ>ысы. Шіркін, оныJ 
пай>амбар етіп жіберілетін заманына жете алсам >ой, - деді. 
(Ибн Са>д І, 130-156; Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 297-298)
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Керуен Меккеге =айту �шін Бусрадан аттанды. Майсара 
к�н =атты шыжып т!р>ан кезде екі періште келіп Хазіреті 
Пай>амбарымызды кAлеJкелегеніне ку� болды. СоJында
олар мол табыспен Меккеге оралды.85

Хазіреті Хадишамен 'йленуі

Майсара Бусрадан орал>ан соJ Шам сапары кезінде кAрген 
таJ>ажайып о=и>аларын, Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
�рекеті мен мінез-=!л=ыныJ ерекшеліктерін ж�не ерекше 
халдерін Хадиша>а егжей-тегжейлі айтып берді. Осыдан 
кейін Хадиша анамыз �лемдердіJ С!лтанымен �йленуді 
=алады.

Хазіреті ХадишаныJ досы Нафиса бинти Ум�йя б!л 
�йленудіJ =алай іске ас=анын былайша т�сіндіреді:

«Хадиша бинти Хуайлид =абілетті, ынталы, кAркем 
мінезді ж�не абыройлы �йел еді. ;аумыныJ еркектері 
онымен �йленуді =атты =алайтын. Біра= Хазіреті Хадиша 
�лемдердіJ С!лтаныныJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
мінез-=!лы>ына, адамды= =асиетіне =атты т�нті еді. 
Хазіреті М!хаммед (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Шам-
нан сауда-сатты=тан орал>ан соJ, Aзімен �йленуді =алап-
=аламайтынын білу �шін Хадиша мені о>ан жіберді.

– Ей М!хаммед! Сен неге �йленбейсіJ? - деп с!радым.

– Мені� �азір жа�дайым жо�. 'алайша �йленемін? - деді.

– Егер жа>дайыJ болса мал-м�лкі бар, абыройлы, сым-
батты �йелмен �йленер ме едіJ? - деп с!радым.

– Кім, ол !йел? - деді.

85. Ибн Са>д І, 130, 156-157.



127

ХАЗІРЕТІ ПАЙRАМБАРДЫp ЖАСТЫ; ШАRЫ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

– Хадиша, - дедім.

– Сені�ше б�л м�мкін бе? - деді.

– Ол жа>ын ма>ан таста, - дедім.

– Олай болса, мен сені� айт�андары�а кндім, - деді.

Дереу Хадиша>а барып бол>ан жа>дайды баяндадым». 
(Ибн Са>д І, 131)

Хазіреті Хадиша Нафиса ханымныJ =уанышты ха-
барын естіген соJ Хазіреті Пай>амбарымыз>а сAз салды. 
QлемдердіJ С!лтаны б!л жа>дайды немере а>асы Qбу 
Т�лібке айтты. Qбу Т�ліб Хазіреті ХадишаныJ немере а>асы 
Амр бин Qс�д=а барып =арындасына =!да т�сті.

Qбу Т�ліб пен Хазіреті ХадишаныJ немере а>асыныJ 
!лы Уара=а бин Н�уф�л кезек-кезек неке =!тбасын о=ыды. 
Сонан соJ Хазіреті ХадишаныJ немере а>асы Амр орнынан 
т!рып:

– Ей, ;!райш жама>аты! Ку� болыJдар, мен Хадиша бин-
ти Хуайлидті М!хаммед бин Абдулла�=а некеледім, - деді.86

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Хазіреті 
Хадиша>а м��ірге жиырма т�йе берді.87

QлемдердіJ С!лтаны �йленген кезде 25 жасын-
да еді. Жолы бол>ыш, =адірлі Хадиша болса �лемдердіJ 
С!лтанынан он бес жас �лкен, балалы жесір �йел еді.

Хазіреті Хадиша анамыз с�йікті Пай>амбарымыз>а ма-
лымен �рі жанымен с�йеніш болды.

Абыройлы отбасынан шы==ан Хазіреті Хадишаны 
кAркем а=ла>ына байланысты Исламнан б!рын «Афифа

86. Диярба=ри І, 264; Я=уби ІІ, 20.
87. Ибн Хишам І, 206; Ибн Qсир, Усду-л Rаба І, 23.
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(намысты)» ж�не «Тахира (п�к)», ал Исламнан кейін «Ха-
дижатул Кубра (�лы Хадиша)» деп ата>ан.88

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

«(А�ыреттегі) е� �айырлы !йел – М!рям бинти Имран, 
(Д�ниедегі)  е�  �айырлы  !йел  болса – Хадиша  бинти 
Хуайлид» - деген. (Б!хари, М�н�=ибу-л Ансар 20; Муслим, Фадайлу-с

Сахаба 69)

Расул!лла�тыJ б!л �йленуі оныJ н�псініJ 
=!марлы=тарына берілген адам емес екендігін, тіптен о>ан 
еш м�н бермейтінін ап-ашы= кAрсетуде. Егер солай бол>ан 
болса Алла� РасулініJ Aзінен ед�уір жасы �лкен, жесір �рі 
балалы �йелмен емес, керісінше жас =ызбен �йленуі керек 
еді. Біра= Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
отасатын �йелдіJ бойында жас, с!лулы= сия=ты Aткінші 
ерекшеліктер емес, абырой, адамгершілік, кAркем ахла= 
сия=ты =асиеттердіJ болуын =ала>ан.

Алла) Расуліні� бірнеше рет 'йленуі ж.не хикметтері

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) елу бес жа-
сынан кейін >ана бірнеше �йелмен �йленген. ОныJ �рбір 
�йленуінде белгілі себептер мен кAптеген хикметтер бар. 
Ха= Та>ала былай деген:

«Шын м.нінде сендер 'шін Алла)ты ж.не а*ырет 
к'нін *ала0андар0а ж.не Алла)ты �те к�п зікір еткендерге 

88. Ибн Са>д VIII, 14-15.
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(еске ал>андар) Алла) Расулінде к�ркем �неге бар». (Ахзаб

с�ресі 21-аят) Адамзат=а �лгі ретінде жіберген кісі жайында 
жаман ой ойлау, тіпті о>ан жала жабу дінніJ а=и=аттарын 
білмегендіктіJ ж�не наданды=тан бетер =ара ниеттіліктіJ 
белгісі.

Раббымыз бізге с�йікті Пай>амбарымызды 
барлы= т!р>ыдан Aнеге =ыл>ан. Б!лардыJ еJ басты-
сы �рі еJ маJыздысы отбасылы= Aмір. Біз б!л жерде 
Пай>амбарымыздыJ отбасылы= AмірініJ барлы= кезеJдерін 
ж�не барлы= аналарымызды т�сіндірмейміз. Б!>ан біздіJ 
шама-шар=ымыз жетпейді �рі м!ны кітабымыз>а да сый-
дыра алмаймыз. Тек б!л �йленулердіJ еJ негізгі белгілерін 
айтып Aтсек, осыныJ Aзі жеткілікті �рі д!рыс болар деп ой-
лаймыз.

Адам бойында>ы н�псініJ =!марлы=тары Aте басым бо-
латын кезеJ, сAзсіз жасты= ша>ы. Хазіреті Расул!лла�тыJ
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) жасты= ша>ына кAз са-
лып =арайтын болса=, ол жайында айтылатын жал>ыз 
сAз: оныJ Aте ар-!ятты, абыройлы ж�не намысты екендігі. 
Б!л о>ан меккеліктердіJ берген: «.л-�мин (сенімді)» 
есімінен де оп-оJай аJ>арылуда. Сондай-а= пай>амбар 
екендігін жарияла>ан к�ннен бастап д�ниеден Aткенге дейін 
м�шриктер еш уа=ытта Алла� Расулі туралы б!л м�селеде 
жала жап=ан да емес.

Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Мекке кезеJінде бір-а= рет �йленген. Хазіреті Хадиша ана-
мызбен отас=ан кезде Пай>амбарымыз 25 жаста, Хазіреті 
Хадиша анамыз болса 40 жаста>ы жесір �рі балалы �йел еді. 
Хадиша анамыз =айтыс бол>ан>а дейін 25 жыл>а созыл>ан 
отбасылы= Aмірінде Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) бас=а бір �йелмен �йленбеді. Дегенмен ол кездегі 
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салт-д�ст�р мен �деттер бас=а �йелмен �йленуіне кедергі 
емес еді.

Сонда да Хадиша анамыз д�ниеден Aткеннен кейін та>ы 
да =арт, �рі жесір �йел Хазіреті С.удамен �йленді. Хазіреті 
С�уданыJ к�йеуі Хабашстан>а хижрет еткен соJ сол жер-
де =айтыс болып, Хазіреті С�уда жал>ыз Aзі =ор>аушысыз 
=ал>ан еді. М!сылман бол>аны �шін туыс=андары да о>ан 
=ысым кAрсетті. Хазіреті Пай>амбарымыз жал>ыз =ал>ан 
б!л =адірлі ханымды =ор>ап, �рі =уанту ма=сатымен о>ан 
�йленген болатын.

М�дина>а хижрет жасаумен жаJа кезеJ басталды. Ол 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) пай>амбар болумен =атар, 
=олбасшы ж�не жаJадан =!рыл>ан мемлекеттіJ басшысы еді. 
Сонымен бірге д�уірлер бойы �р т�рлі адам>а ма>л!матын 
еJ тамаша т�рде жеткізуі тиіс !стаз еді.

Осы барлы= ерекшеліктердіJ отбасылы= Aміріне де 
�сер еткенін аJ>ару =иын емес. ОныJ �йленулерініJ діни, 
�леуметтік, экономикалы= ж�не ахла=ты= себептері мен 
хикметтері бар.

Хазіреті Пай>амбарымыз �йелдерініJ арасында тек 
Хазіреті Айшамен (радиалла�у ан�а) >ана жастай, =ыз 
кезінде �йленген. Тым жас бол>анымен Aте зерек �рі ал>ыр 
Айша анамыздыJ ар=асында �йелдерге =атысты фи=� 
=а>идалары �йреніліп, Пай>амбарымыз д�ниеден Aткеннен 
кейін де осы фи=� м�селелері елу-алпыс жыл бойы бірінші 
ауыздан асхабы кирам>а, олардыJ �йелдері мен =ыздарына, 
тіпті немерелеріне жеткізілген. Арда=ты Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

«Діндері�ні� �штен бірін Айшаны� �йінен �йрені�дер», 
(Д�йл�ми ІІ, 165/2828) дей отырып осы шынды=ты меJзеген. 
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Сондай-а= Пай>амбарымыздан еJ кAп хадис риуаят еткен 
(муксирун) жеті кісініJ бірі бол>ан Хазіреті Айша 2210 
хадис риуаят еткен. Б!лардыJ 194-ін Б!хари мен Муслим 
бірге (муттафа=ун ал�й�и) риуаят еткен.

Шынында да Хазіреті Айша анамыз ;!ран К�рімді, 
халалдарды, харамдарды, фи=�ты, медицинаны, AлеJді 
(шиир), Араб хикаяларын, шежірені Aте жа=сы білетін. Ас-
хабы кирам кез келген та=ырыпта келісе алмай =алса дереу 
о>ан баратын. Тіпті алдыJ>ы =атарлы сахабалар да шеше 
алма>ан м�селелерін одан с!райтын.89

Б!л жайында Qбу М!са (радиалла�у ан�у) былай дейді:

«Риуаят етілген кез келген хадисте бір =иынды= туын-
дайтын болса оны Айшадан с!райтын едік. СAзсіз одан 
м!ныJ шешімін табатынбыз». (Тирмизи, М�н�=иб 62)

Б!>ан =оса Хазіреті Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) Хазіреті Айша (радиалла�у ан�а) анамызбен 
�йленуініJ н�тижесінде кAнеден келе жат=ан досы Хазіреті 
Qбу Б�кірмен (радиалла�у ан�у) туыс=анды= байланыс 
=!рылып, жа=ынды=тары онан сайын артты.

Д�л осылай арда=ты Пай>амбарымыз Хазіреті ОмардыJ 
=ызы Хазіреті Хафсамен (радиалла�у ан�а) �йленіп ара-
ларында туыс=анды= байланыс =!рыл>ан. Хазіреті Омар 
(радиалла�у ан�у) к�йеуі Б�дірде жараланып, артынан 
шейіт бол>ан =ызы Хафсаны Qбу Б�кірге, сосын Хазіреті 
Осман>а некелегісі келген. Біра= олар б!л !сынысты =абыл 
алма>ан соJ Хазіреті Омар м!Jайып =ал>ан еді. СоJында
хижреттіJ �шінші жылында Хазіреті Пай>амбарымыз бибі 
Хафсамен �йленді. Qрі б!л отасу ескі достардыJ арасын 
онан сайын =уаттандырды.

89. Ибн Хажар, �л-Исаба IY, 360.



132

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

Арда=ты Пай>амбарымыздыJ Хазіреті Зейнеппен 
(радиалла�у ан�а) �йленуі еJ кAп тартысыл>ан м�селе. 
Біра= б!л �йленудіJ Aте кAп хикметтері бар. Хазіреті 
Пай>амбарымыз немере апасыныJ =ызы Зейнепті (ол 
=аламаса да) азат еткен =!лы �рі асырап ал>ан баласы 
З�йдпен �йлендіріп, осы ар=ылы «бай мен кедей», «а= 
с�йек пен =!л» деп бAлінушілікті жой>ан. АдамдардыJ
тара=тыJ тісіндей теJ екендігін еJ жа=ын туыстары ар=ылы 
жарияла>ан. Кейін Зейнеп анамыздыJ ж�не туыстарыныJ 
�немі =арсы шы>уымен екі жастыJ арасы суй бастады. 
К�йеуі З�йд (радиалла�у ан�у) Алла� Расуліне ажырасу 
м�селесімен бар>анымен б!л н�тижесіз =алды. СоJында
б!>ан З�йдтіJ (радиалла�у ан�у) шыдамы таусылып, а=ыры 
Зейнеппен (радиалла�у ан�а) ажырасты.

Осыдан соJ т�скен аятта90 Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
немере апасыныJ =ызы Зейнеппен �йленуі Алла� тара-
пынан �мір етілді. Осылайша Расул!лла� б!л �рекетімен 
ж��илият д�уіріндегі «асырап ал>ан !лыныJ б!рын>ы 
�йелімен �йлену тыйымын» жойды ж�не «ту>ан бала» мен 
«асырап ал>ан баланыJ» бірдей емес екенін кAрсетті.

Осы о=и>а жайында «Хазіреті Пай>амбар ЗейнептіJ
с!лулы>ына =ызы>ып онымен �йленді» деп алып-=ашты 
�Jгіме айтып ж�ргендер мына жа>дайларды ескергілері 
келмейді:

1. Зейнеп Хазіреті Пай>амбарымыздыJ немере апасыныJ 
=ызы. Бала кезінен бері оны бірнеше рет кAрген.

2. Хазіреті Пай>амбарымыз З�йдпен �йлендірместен 
б!рын Зейнепке сAз сал>анында ол м!ны =уана =абыл алар 
еді, �рі олардыJ �йленулеріне еш=андай кедергі де жо= 
еді. Біра= �лемдердіJ С!лтаны Зейнепті Aз =олымен бас=а 

90. Ахзаб с�ресі 37-аят
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біреуге �йлендірген ж�не З�йдтіJ ажырасу !сыныстарын 
бірнеше рет =айтарып таста>ан.

;ыс=асы б!л жерде осы о=и>алар ар=ылы Ислам 
=!=ы>ыныJ кейбір =а>идаларыныJ Расул!лла�тыJ
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aміріндегі іс-�рекетімен 
орны>уы ж�не осылар>а =атысты шари>и д�лелдіJ кAзі бо-
луы кAзделген.

Хайбарда>ы Я�удилердіJ кAсемініJ =ызы Сафия анамыз-
бен �йленуі болса, я�удилермен арада>ы =арым-=атынасты 
(олармен жекжат болу ар=ылы) т�зету �шін еді. Я>ни саяси 
ма=сат=а негізделген. (Ибн Хажар, �л-Исаба 4, 347)

Осы секілді та>ы бір тайпа кAсемініJ =ызы 
Жу.йриямен (радиалла�у ан�а) �йленуі де ж�здеген 
со>ыс т!т=ындарыныJ бір с�тте босатылуына ж�не осыныJ 
себебімен м!сылманды=ты =абыл етулеріне ы=пал еткен. 
(Qбу Д�уд, Ит= 2)

Алла� РасулініJ Qбу С�фянныJ =ызы Pмм' Хабиба-
мен �йленуініJ себебі болса б!л м�мин �йелді =орлы=тан 
=!т=ару болатын. К�йеуі Хабашстанда діннен шы==ан соJ 
Yмм� Хабиба (радиалла�у ан�а) Aте ауыр жа>дай>а тап 
болды, біра= сонда да дінін =ор>ай білді. Шынайы има-
ны мен айбындылы>ы, сол кезде МеккеніJ кAсемі бол>ан 
�кесі Qбу С�фянды саялап баруына жол бермеді. Хазіреті 
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) онымен 
�йлену ар=ылы оны =ор>аусыз, панасыз =алудан =!т=арды. 
Б!>ан =оса осы �йленудіJ себебімен Меккелік м�шриктер 
мен м!сылмандардыJ арасында>ы д!шпанды= біраз да бол-
са азай>ан еді. (�л-Мумтахина 7; Уахиди 443 б.)

Егер Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
н�псі=!марлы= �шін �йленген болса М�динада м!хажирлер 
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мен ансардыJ бойжеткен, Aте с!лу =ыздары жететін еді. Кез 
келген м!сылман =ызын Хазіреті Пай>амбар>а беруді абы-
рой санайтын, =ыздары да «Пай>амбардыJ ж!байы» �рі 
«м�миндердіJ анасы» болу>а сAзсіз =уана келісер еді. Біра= 
арда=ты Пай>амбарымыз �сте б!л жол>а бармады.

Міне осы ж�не осы>ан !=сас діни, ахла=ты=, �леуметтік 
ж�не саяси себептермен ж�не еJ бастысы Ислам 
=!=ы>ында>ы �йелдерге =атысты м�селелерді жеткілікті 
д�режеде білетін білімді, т�жірибелі адамдар>а м!=тажды= 
себебімен, Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Ха= Та>аланыJ р!=сатымен �рі �мірімен бірнеше �йелмен 
�йленген. @йткені кейбір фи=�=а =атысты м�селелерде бір 
>ана �йелдіJ сенімділігі жеткіліксіз болуы м�мкін. Барлы= 
климатты, заманды ж�не мекенді =амты>ан ИсламныJ 
�йелге ж�не отбасына =атысты =!=ы>ы бір кісіден толы>ымен 
бізге дейін келе алмауы м�мкін еді. Сонымен бірге �йелініJ 
Хазіреті Пай>амбарымыздан (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
б!рын =айтыс болмайтынды>ына ешкім кепілдік бере ал-
мас еді. Ал б!л болса Исламда>ы �йел =!=ы>ыныJ толы= 
=амтылмай =алуы деген сAз. 

Кейбір м�селелерді �йелдер !ялып еркектерден с!рай ал-
майды. Ал �йел бас=а бір �йелмен б!л м�селені еркін сAйлесе 
алады. Осы себептен Ислам =о>амыныJ барлы= уа=ытта 
жетілген, білімді, м!сылман �йелдерге м!=тажды>ы бар. 
Осы м�селелерде Пай>амбармен (ал�й�иссалату у�сс�л�м) 
бірге Aмір с�ріп, м�селелерді тікелей одан �йренген ж�не 
онымен бетпе-бет сAйлескен �йелдерінен де білімді �йелдіJ 
болуы м�мкін бе?

ЕJ бастысы олардыJ барлы>ы з�хд (д�ние с�йіспеншілігін 
ж�рекке кіргізбеу) Aмірлерімен ж�не та=уалы=тарымен 
бізге ж�не �й-ішімізге Aте тамаша Aнеге бол>ан.
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«Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) кAп 
�йелмен �йленуі =азіргі адамдар �шін �лгі бола алады ма?» 
деген с!ра= туындаса о>ан былай жауап беруге болады:

Хазіреті Пай>амбарымыздыJ тек Aзіне =атысты кейбір 
�рекеттері �мбетіне �лгі бола алмайды. Себебі дінніJ еJ 
ал>аш Aкілі, =!рушысы, іске асырушысы ж�не Алла�тыJ
елшісі бол>анды=тан оныJ орны бAлек. Сонды=тан Aзге 
адамдардан айры=ша тек Aзіне >ана =атысты етіліп т�нде 
т�хажжуд намазын о=у парыз етілді, бірнеше к�н ауыз ашпа-
стан ораза !стауына (сауму уисал) р!=сат етілді, оныJ ж�не 
отбасыныJ зекет алуына тыйым салынды. Толы>ымен діни, 
�леуметтік ж�не саяси себептерге байланысты бір уа=ытта 
тAртеуден арты= �йленуі де Ислам >алымдарыныJ бір ауыз-
дан ма=!лдауына =арай �мбетіне  �лгі бола алмайды.

Дініміз бойынша «кAп �йленудіJ» �кіміне то=талар 
болса=:

ЕJ алдымен мынаны айта кету керек, кAп �йленуді Ислам 
бастама>ан. Одан алдын бар бол>ан б!л жа>дайды белгілі 
бір санмен шектеп, т�ртіпке келтірген. Исламнан б!рын 
�йленуде белгілі бір шек жо= еді. Ислам болса м!ны негізгі 
=а>ида ретінде «тAртеумен» шектеген. QйелдердіJ арасында 
�ділдікті !стана алмаудан =ор=атын болсаJ «бір» �йелмен 
�йленудіJ д!рыс екендігін білдірген.91

Екіншіден тAрт �йелмен �йлену барлы= м�миндерге 
«�мір» емес, кейбір жа>дайларда берілген «р!=сат».92 Б!л 

91. Ниса с�ресі 3-аят.
92. Элмалылы М!хаммед Хамди б!л м�селені былай т�сіндіреді:

Бірден арты= �йелмен �йленуге келер болса=: негізінде м!ныJ тек р!=сат 
ж�не мубах іс екендігінде, ал �ділетсіздік жасаудан =ор=атын жа>дайда 
м�кру� екендігінде сAз жо=. Б!>ан =оса аятта бірден арты= �йелмен 
�йлену кейбір жа>дайларда м�ндуб екендігін, ал кейде тіпті у�жіб 
екендігін білдірген. Б!л да еркектер �шін де, �йелдер �шін де зина=орлы= 
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со>ыс, індет, жарым-жан болып =алу, !за= уа=ыт айырылу, 
=ор>ау т.б. кAптеген себептердіJ н�тижесінде отбасылардыJ 
шаJыра=тары шай=алмауы �шін, �йелдердіJ иесіз �рі 
=ор>аушысыз =алмауы �шін іске асырылады. Мысалы бала 
кAтере алмайтын немесе денсаулы>ы кAтермейтін �йелмен 
�йленген бір еркек ол �йелмен ажыраспай-а= екінші �йелмен 
�йлене алады. М!ндай м!=тажды=тар мен =ажеттіліктер 
то=тамаса да, отбасылардыJ саны артумен =атар, �йленудіJ 
саны «тAртеумен» шектелген. Осылайша отбасыныJ 
б!зылуынан туындайтын рухани ж�не материялды= зарар-
лар барынша азайтыл>ан.

Шынында да со>ыс бол>ан мемлекетте бірден арты= 
�йленуді =ол>а алу азай>ан халы= санын =айта кAбейту �шін 
ж�не жезAкшеліктіJ алдын алу �шін =ажетті м!=тажды= 
болады. М!ныJ мысалдары Aткен кезеJдерде ашы= 
кAрінгеніндей болаша=та да кAрінуі м�мкін. АдамзаттыJ
ба=ытына ж�не аманды>ына себеп бол>ан негіздерді 
=амтитын Исламда м!ндай к�тпеген жа>дайлар туында>ан 
кезде осы секілді �кімдердіJ орындалуы «р!=сат» ретінде 
іске асады. @мір с�руді оJайлатып, таби>и т�рде жал>асуын 
=ада>алайтын б!л =а>ида тек �йлену м�селесінде емес, 
барлы= сала>а =атысты.

Міне б!л жа>дай ИсламныJ барлы= уа=ытта ж�не 
барлы= жерде AмірдіJ =ажеттіліктерін =амтамасыз ететіндей 
д�режеде екенін кAрсетуде.

Бірден арты= (тAртеуге дейін) �йленген еркектерге де 
ж!байларыныJ арасында «�ділетті !стап т!ру» міндеті 
ж�ктелген. Егер б!лай етпейтін болса Алла�тыJ азабына 
!шырайтынды>ы ескертілген. Б!л жайында аят к�римада:

пен жезAкшелік =ауіпі туында>ан жа>дайларда =ажетті болады. (Хак 
дини ;уран дили ІІ, 1290)
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«Егер жетім *ыздар жайында .ділдікті са*тап 
т9рудан *ор*са�дар, онда олармен емес, �здері�е 9на0ан 
.йелдерден екі, 'ш, т�ртке дейін 'йлені�дер. Егер арала-
рында .ділдікті са*тап т9рудан *оры*са�дар онда біреуін 
немесе *олдары�ны� астында0ыларды (к�JдеріJді) *ана-
0ат т9ты�дар. �ділдіктен айырылмаулары�а е� лайы0ы 
осы» (Ниса с�ресі 3-аят) деген.

Бас=а бір аят к�римада болса былай деген:

«
анша тырысса�дар да .йелдерді� арасында .ділдік 
са*тай алмайсы�дар. Олай болса біреуіне 0ана к��іл б�ліп, 
бас*аларын ілініп (салбырап) т9р0андай *ылма�дар. Егер 
аралары�ды т'зелтіп, Алла)тан *ор*атын болса�дар 
.лбетте Алла) кешірімді .рі ра*ымды». (Ниса с�ресі 129-аят)

Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
бір хадис ш�рифінде:

«Бір еркекті� некесінде екі !йел болып, оларды� арасында 
!ділдік са�тамайтын болса, �иямет к�нінде бір жа�ы сал бо-
лып тірілтіледі», - деген. (Ибн М�жа, Никах 47)

Б!>ан =оса еркектіJ бірден арты= �йелмен �йлену =!=ы>ы 
некелесу кезінде бірінші �йелініJ =ой>ан шартымен шекте-
ле алады. Б!л да �йелдерге берілген =!=ы=.93

93. Хайреддин Караман «Мукаесели Ислам Хукуку» І, 290 б. Стамб!л 1996.



138

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

Жаратылыста>ы ил��и ма=сатты есепке алмай тікелей 
т�сінетін болса= �йелдіJ де бірнеше к�йеуі болуы керек 
сия=ты кAрінгенімен б!л �сте д!рыс емес. Себебі м!ндай 
жа>дайда д�ниеге келетін с�бидіJ �кесініJ кім екені белгісіз 
болады. Сонды=тан «фужур» деп аталатын б!л �йленуге 
еш=андай дін тіпті еш=андай =!=ы=ты= ж�йе р!=сат 
бермегеніндей Ислам да м!ны =абыл етпеген. Б!>ан =оса 
ИсламныJ н�сілдіJ белгілі болуына =атты кAJіл бAлгені 
соншалы=ты, ажырас=аннан кейін бір �йелдіJ бас=а біреумен 
�йленуі �шін міндетті т�рде к�туі керек уа=ыт белгіленген. 
Б�гінгі к�ні =!=ы=ты= ж�йелер есепке алма>ан б!л шынды= 
Ислам =!=ы>ыныJ адамды Aте жо>ары ба>алайтынды>ыныJ 
бір д�лелі.

Осы айтыл>ан шарттардыJ барлы>ын кAз алдымыз>а 
елестететін болса= ИсламныJ AмірдіJ �рбір кезеJін ж�не 
барлы= жа>дайларын есепке ала отырып «кAп �йленуге» 
р!=сат беруініJ хикметі т�сінікті болады. Шынды>ында 
Ислам тек дені саулардыJ >ана емес, м!нымен =атар 
=арттардыJ ж�не �лсіздердіJ де діні. Ол тек бейбітшілік пен 
тынышты= кезіндегі емес, б�кіл =иын-=ыстау кезеJдерініJ 
ж�не тAтенше жа>дайлардыJ да діні. Ол тек еркектердіJ >ана 
емес, сонымен бірге �йелдердіJ =ажетті барлы= =!=ы=тарын 
=ор>айтын ж�не м!=тажды=тарын беретін дін. Сондай-а=
себепсізден-себепсіз отбасы шаJыра>ыныJ шай=алуына 
ж�не балалардыJ жо=шылы= пен ба=ытсызды==а 
!шырауына жол бермеу �шін жеке кісі мен =о>амды =атар 
ойлайтын, адамзаттыJ ар-намысын =ор>айтын жал>ыз дін.
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Пай0амбарымызды� З.йд бин Харисаны азат етіп, 
асырап алуы

Б�ни ;айн атты �скерлері жаса>ан шабуылдарыныJ 
бірінде сегіз жасар З�йд бин Харисаны алып =ашып, оны 
=!л ретінде сату �шін У=аз ж�рмеJкесіне �келген еді. Оны 
Хаким бин Хизам немере апасы Хазіреті Хадиша �шін тAрт 
ж�з дирхам>а сатып алды. QлемдердіJ С!лтаны З�йдті кAре 
салысымен:

– Б�л ��л мені� бол�анда сзсіз оны азат етер едім, - 
деді.

Хазіреті Хадиша:

– Олай болса ол сеніJ болсын, - деді.

С�йікті Пай>амбарымыз да дереу оны азат етті. (Ибн Хи-

шам І, 266; Ибн Са>д ІІІ, 40)

З�йдтіJ �кесі !лыныJ жо>ал>анына =атты =ай>ырып 
оны іздеуге шы==ан еді. ;ажылардан З�йдтіJ Мекке-
де екенін естіген соJ, бауыры екеуі дереу сонда барып 
�лемдердіJ С!лтанын тауып алды. З�йдті сатып ал>ан 
а=шасын беретін болып, ба>аны м!нан �рі Aсірмеуін с!рады. 
Пай>амбарымыз:

– М�ны шешуді� бас�а жолы жо� па? - деді.

– Ол =андай жол? - деп с!ра>андарында Хазіреті 
Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Оны ша�ырып з еркіне �оя бері�дер. Егер сендерді 
та�даса еш�андай а�ы тлеуді� �ажеті жо�. Егер де мені 
та�даса, Уалла#и менімен бірге �ал�ысы келген адамды 
ешкімге бермеймін, - деді.

З�йдтіJ �кесі мен немере а>асы:
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– Сен Aте ынсапты екенсіJ. Бізге Aте �лкен жа=сылы= 
жасадыJ �рі =!рмет кAрсеттіJ, - деп ризашылы=тарын 
білдірді.

З�йд болса:

– Ей, Qмин, ант етейін! Мен ешкімді са>ан айырбас-
таймын. Сен ма>ан �ке мен шеше орнындасыJ. Мен тек 
сеніJ =асыJда =аламын, - деді.

Qкесі мен а>асы кін�лап, айыпта>ан соJ З�йд былай 
деді:

– Мен б!л кісіден Aте кAп н�рселер кAрдім. Мен оны 
ешкімге айырбастамаймын. Еш уа=ытта одан айырылмай-
мын.

QлемдердіJ С!лтаны З�йдтіJ шынайылы>ын кAрген соJ 
оныJ =олынан !стап ;а>ба>а алып барды да:

– Уа, Халайы�! Ку! болы�дар, З!йд мені� �лым. Мен о�ан 
м�рагермін, ол да ма�ан м�рагер болады,94 - деп оны Aзіне !л 
=ылып алды.

З�йдтіJ (радиалла�у ан�у) �кесі мен немере а>асы осы-
ны кAрген соJ кAJілдері орнына т�сіп, елдеріне =айтты. (Ибн

Хишам І, 167; Ибн са>д ІІІ, 42)

З�йдтіJ (радиалла�у ан�у) бауыры Ж�б�л� бин Хариса 
(радиалла�у ан�у) былай баяндайды:

«Хазіреті Пай>амбар>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
барып:

– Уа, Алла�тыJ Расулі! Бауырым З�йдті менімен бірге 
жібер, - дедім.

94. Сол к�ннен бастап З�йдті З�йд бин М!хаммед деп атай бастады. Ахзаб
с�ресініJ 5-ші ж�не 40-шы аяттарымен бала асырап алу то=татыл>ан>а 
дейін ол осылай аталды.
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– Міне зі де м�нда. Егер сенімен кетемін десе, мен кедергі 
емеспін, - деді.

Біра= З�йд.

– Уа, Алла�тыJ Расулі! Мен сені ешкімге айырбаста-
маймын, - деді.

Кейін уа=ыт Aте келе З�йдтіJ кAз=арасыныJ менікінен 
�стін екенін кAрдім. Сонда барып б�рін т�сіндім». (Тирмизи, 

М�н�=иб 39/3815)

Расул9лла)ты� Хазіреті Алиді *олына алуы

Qбу Т�лібтіJ т!рмысы нашар болатын �рі бала-ша>асы 
да кAп еді. Осы>ан байланысты =иналып ж�рген де болатын. 
Хазіреті Пай>амбарымыз немере а>асы Хазіреті Аббас=а ба-
рып:

– А�атай! Кріп ж�рсі�, бауыры� <бу Т!лібті� жан�ясы 
�лкен. Ашты� пен �уа�шылы� оларды !бден титы�татты. 
Ж�р <бу Т!лібке барып сйлесейік. Оны� �лдарыны� бірін 
мен �олыма алайын, біреуін де сен ал. Осылай о�ан біраз 
�арайласайы�, - деді.

Аббас (радиалла�у ан�у) б!л керемет !сынысты =абыл 
етіп, екеуі бірге Qбу Т�лібке барды. Ол болса:

– А=илды Aзіме =алдырыJдар, бас=аларынан 
=ала>андарыJды ала беріJдер, - деді.

Сонан соJ М!хаммед (ал�й�исс�л�м) Алиді, а>асы Аб-
бас болса Жа>фарды алды.

Расул!лла�=а пай>амбарлы= келгенге дейін Хазіреті Али
оныJ �йінде Aсті. (Ибн Хишам І, 264)
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Хазіреті Пай0амбарымызды� перзенттері

Арды=ты Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) Хазіреті Хадишадан ;асым, Абдулла�, Зейнеп,
Ру=ия, Yмм� Г�лсім ж�не Фатима деген перзенттері бол-
ды. Ал>аш=ы !лыныJ есімі ;асым бол>анды=тан Хазіреті 
Пай>амбарымыз>а (ал�й�иссалату у�сс�л�м) «Qбул 
;асым» есімі берілді.

;асым екі жасында шетінеді.

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) екінші 
!лы Абдулла� Ислам келгеннен кейін туыл>анды=тан, оны 
Таийб ж�не Тахир деп те атады.95 Ол да шетінеген соJ ;!райш 
м�шриктерінен Ас бин У�йл Хазіреті Пай>амбарымыз жай-
ында:

– Оны =оя-=ойыJдар. Ол артында !рпа>ы ермейтін адам. 
@лгеннен кейін еске алынбай !мытылып кетеді. Сонда сен-
дер де одан =!тылып рахаттанасыJдар, - деді.

Осы>ан байланысты Алла� Та>ала К�ус�р с�ресін 
т�сірді:

«Расында біз са0ан К.ус.рді96 бердік. Олай болса 
Раббы� 'шін намаз о*ы ж.не *9рбан шал. Шын м.нінде 

95. Ибн Са>д І, 133.
96. К.ус.рді� сAздік ма>ынасы мол, Aте кAп н�рсе, барлы= н�рсеніJ 

арты>ы мен молы дегенді білдіреді. К�ус�р - пай>амбарлы=, ;!ран, 
Ислам, =айыр, ба=ыт, шапа>ат, намаз ж�не Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) м!>жизалары деп т�псір етілген. Сахих
риуаяттар (на= деректер) бойынша К�ус�р Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
ж�ннатта>ы хауызыныJ аты. ;иямет к�нінде М!хаммедтіJ �мбеті сол 
хауыздыJ басына жиналады. (Б!хари, Т�фсир 108)
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са0ан �штескенні� �зі 9рпа*сыз». (К�ус�р с�ресі 1-3 аяттар) 

(Ибн Са>д ІІІ, 7; Уахиди 494 б.)

Алла� РасулініJ !лы н�ресте кезінде =айтыс бол>ан соJ 
Хазіреті Хадиша (радиалла�у ан�а):

– Уа, Алла�тыJ Расулі! ;!лыным с�тін де еме алма-
ды. Алла� оныJ Aмірін с�т еметін уа=ыты біткенге дейін 
!зарт=анда болар еді, - деді.

Сонда Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м):

– Ол с�т емуін ж!ннатта тамамдайды, - деді.

Хазіреті Хадиша анамыз:

– Уа, Расул!лла�! Егер б!>ан толы= кAзім жетсе >ой, 
баламныJ Aлімі м!ншалы=ты ауыр тимес еді, - деді.

АдамзаттыJ асыл Т�жі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– 'аласа� Алла#�а жалбарынып са�ан оны� дауысын 
естіртейін, - деді.

Біра= Хадижатул Кубра (радиалла�у ан�а) сенімділігі 
мен ба>ыныштылы>ын та>ы да кAрсете отырып:

– Жо=, уа, Расул!лла�! Мен Алла�ты ж�не Расулін рас-
таймын, - деді. (Ибн М�жа, Жанаиз 27)

Алла� РасулініJ тAрт =ызы бар еді. ОлардыJ еJ �лкені 
Хазіреті Зейнеп болатын. Ол туыл>ан кезде �лемдердіJ 
С!лтаны (ал�й�и афдалус-салауат) отыз жаста еді. Одан 
кейін Хазіреті Ру=ия туылды.97

Ру=иядан кейін Yмм� Г�лсім, одан соJ Фатима д�ниеге 
келді. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л кезде 

97. Диярба=ри І, 273-274.
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отыз бес жаста болатын, �рі б!л кезде ;а>ба =айта салынып 
жат=ан еді.98

Пай>амбарымыздыJ соJ>ы !лы хижреттіJ сегізінші 
жылында Мария анамыздан туылды. Ибра�имніJ кіндік 
шешесі Yмм� Рафи болатын. ОныJ к�йеуі Qбу Рафи Алла�
Расулінен с�йінші с!рады. Б!л хабар>а =атты =уан>ан 
Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) о>ан сый-сияпат 
берді. ;асында>ылар>а да:

– Б�гін т�нде д�ниеге �лым келді. О�ан атам Ибра#имні� 
есімін бердім, - деді. (Муслим, Ф�д�йл 62)

Ибра�им он жеті немесе он сегіз айлы= кезінде 
нау=астанып, кAп !замай шетінеді.99


а0бада0ы т�релік

Меккеде =атты сел тас=ын болып, ;а>ба>а ед�уір 
за=ым тиді. Сонды=тан оны жAндеп =алпына келтіру �шін 
тайпалар жиналып =ол !шын бере отырып ат салысты. 
;а>баны іргетасына дейін жы>ып, =айта т!р>ызу>а шешім 
=абылдады.

Осы кезде =атты дауылда бір кеменіJ Меккеге жа=ын 
Шуайба кемежайына =арай бет алып, сол жерде =!рлы==а 
со=ты>ысып =ирап =ал>анды>ы жайлы хабар келді. Кеме 
ж!мса= тегіс тастар, =!рылыс а>аштары ж�не темір сия=ты 
=!рылыс материялдарын �келе жатыр екен. Олар барып 
кемедегі та=тайларды сатып алды. ;а>баны жы>ып =айта 
т!р>ызу ісін жеребе ар=ылы бAлісті.

98. Ибн Са>д VIII, 19-26.
99. Асри Чубукчу, ДИА, «Ибра�им» ма=. XXI, 273-274.
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;!райшты=тар ;а>баныJ Aздеріне т�скен бAлігін жы>ып, 
=айта т!р>ызу ісін бастар алдында Qбу Уахб бин Амр орны-
нан т!рып:

– Ей, ;!райш жама>аты! ;а>баныJ =!рылысына таза 
ж�не адал болма>ан табыстарыJды араластырмаJдар. О>ан 
жаман жолмен табыл>ан мал-м�лік, Aсімнен алын>ан а=ша, 
я болмаса біреуден тартып алын>ан а=ша =осылмасын, - деді. 
(Ибн Хишам ІІ, 210; Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 305)

;!райшты=тар ;а>баны б!затын болса= азап=а 
!шыраймыз деп =оры==анды=тан бір шешімге келе алма-
ды. АрабтардыJ арасында>ы ;а>ба>а =!рмет кAрсету �деті 
Ибра�имніJ (ал�й�исс�л�м) шари>атынан бері са=талып 
келе жат=ан =асиетті міндет еді. ;!райш жама>атыныJ зия-
лыларынан У�лид бин Му>ира:

– СендердіJ ;а>баны б!зуда>ы ма=саттарыJ не? 
Жа=сылы= па, жо= �лде жаманды= па? - деп с!рады.

– Qрине жа=сылы=, - деді.

Сонда У�лид:

– Уа =ауымым! Сендер ;а>баны жы>у ар=ылы 
оны д!рыста>ыларыJ келмейді ме? Алла� Та>ала 
д!рыстаушылардыJ кAзін жоймайды, - деп, еJ бірінші бо-
лып ;а>баны б!зуды Aзі бастады. ;ал>андары о>ан ерді. 
(Абдурразза= Y, 319)

;а>баныJ =абыр>аларын бір =атар тас, бір =атар 
та=таймен байланыстыра отырып т!р>ызды. QлемдердіJ 
С!лтаны да ;а>баныJ жAнделуіне немере а>асы Аббаспен
бірге =атысты. Хажарул Qсу�дті орнына =оятын кез кел-
генде �рбір тайпа б!л абыройлы міндетті Aзі ат=ар>ысы 
келгендіктен дау-дамай туындады. Бір-бірімен ай=айласып, 
араларында кикілжіJ пайда бола бастады. М�селеніJ арты 
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=ыз>аныш=а, кAре алмаушылы==а айналды. Бір-бірініJ 
=анын тAгуге дейін барды. Абдуддар !лдары іші =ан>а толы 
таба= алып келіп, Aлгенше шай=асу �шін Ади бин Кааб 
!лдарымен серттесті. СAйтіп со>ыс=а дайындалды. Берген 
анттарын =уаттай т�су �шін =ан толы таба==а =олдарын ба-
тырды. ;!райшты=тардыJ осылай жанжалдасуы тAрт-бес 
к�нге созылды.

А=ыры болма>ан соJ ;!райштыJ еJ =арт а=са=алы Qбу 
Yм�йя бар даусымен:

– Уа ;ауымым! Біз тек жа=сылы=ты =алаймыз, 
жаманды= =аламаймыз. Сендер б!л істе =ыз>аныш=а 
берілмеJдер. То=татыJдар жанжалды. Б!л м�селені Aз ара-
мызда шеше алмады=, олай болса Харам есігінен ал>аш 
кірген кісіні арамыз>а тAреші =ылайы=. ОныJ айт=ан �кімін 
де =абыл етейік, - деп, М�сжид ХарамныJ Б�ни Ш�йб� 
есігін н!с=ады.

Д�л осы уа=ытта �лемдердіJ С!лтаны ХарамныJ есігінен 
кіре келді. Барлы= адам жымиып, жадырап =алды. Себебі
кіріп келген Мухамм�дул Qмин болатын. ;!райштыJ 
Хазіреті Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
деген с�йіспеншілігі мен =!рметі ж�не сенімі к�н Aткен сай-
ын артып келе жат=ан болатын. Тіптен т�йе соятын болса 
�лемдердіJ С!лтанын ша=ыртатын. Ол да келіп істерініJ 
берекеті �шін олар>а бата беретін.100

Сонды=тан ;!райшты=тар оны кAре салысымен:

– Міне �л-Qмин. Арамызда оныJ тAрелік айтуына 
барлы>ымыз разымыз, - деді.

О>ан м�селені т�сіндірді. Сонан соJ ол �рбір тайпадан 
бір-бір кісі таJдап алды да, �стіндегі ридасын шешіп жер-

100. Абдурразза= V, 319; Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 304.
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ге жайды. Артынан Хажарул Qсу�дты ридасыныJ �стіне 
=ойдырып, таJдап ал>ан кісілеріне оныJ бір-бір !шынан 
!статты. М�б�рак тасты барлы>а бірге тасыды. QлемдердіJ 
С!лтаны тасты Aз =олымен алып орнына =ойды. Осылайша 
тайпалар арасы со>ыстыJ шы>уына бAгет болды.101

ОныJ осылайша кAрегендікпен �рекет етуі ж�не теJдессіз 
к�міл ахла>ы, сондай-а= осы сия=ты !лы =асиеттері, оны 
Султанул Qнбия д�режесіне кAтеретін пай>амбарлы>ыныJ 
белгілері еді. Меккеде туып Aскен М!хаммед М!стафаныJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) келешекте пай>амбар бо-
латынын ешкім білмеген болуы м�мкін. Біра= таухид-
тен айырылма>ан кейбір ерекше т!л>алар а=ыр заман 
Пай>амбарыныJ келетінін ж�не уа=ытыныJ жа=ында>анын 
да сезетін. Міне ;!сс бин Сайда осылардыJ бірі болатын.


9сс бин Сайданы� баяндамасы

;!сс бин Сайда Ияд тайпасыныJ кAсемі еді. Ол ИсаныJ 
(ал�й�исс�л�м) дініндегі бір >ана Алла�=а сенетін а=ын 
кісі болатын. Ол У=аз ж�рмеJкесінде жалпы кAпшілікке 
пай>амбар келетіндігінен хабар беретін ата=ты �рі 
Aте >ибратты баяндамасын о=ыды. Ол жерде Хазіреті 
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) да бар еді. 
ОныJ баяндамасы мынадай еді:

«Уа, халайы�!
Келі�дер, ты�да�дар, есте са�тап �ибрат алы�дар!

Жанды н!рсені� барлы�ы леді, лген н!рсе жо� бола-
ды. Со�ында барлы�ы жойылады. О�и�аны� со�ы бітпейді, 
бірінен со� бірі келіп отырады.

101. Ибн Хишам І, 209-214; Абдурразза= Y, 319.
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Айт�ан н!рселерімді м��ият ��ла� салып ты�да�дар. 
Кктен бір хабар бар, жерде �ибрат аларлы� н!рселер 
бар. Жер ж�зі жайыл�ан тсек, аспан болса биік ша-
тыр. Ж�лдыздар !рекет етеді, те�іздер то�тайды. Кел-
ген �алмайды, кеткен келмейді. Бар�ан жерлерінде разы 
бол�анды�тан сонда �алып жатыр ма? <лде �стап �алып, 
�й�ы�а кетіп жатыр ма?

Ант етейін Алла#ты� алдында бір дін бар, ол сендерді� 
сенген діндері�нен !лде�айда арты�.

Сондай-а� Алла#ты� жіберетін пай�амбары бар, келер 
уа�ыты да таяп �алды. Оны� кле�кесі тбелері�е т�сіп 
т�р. О�ан иман келтірген, ол да оны тура жол�а сал�ан кісі 
нендей ба�ытты. О�ан �арсы шы�ып, бас ктерген кісі нен-
дей ба�ытсыз.

Dмірін �апылды�пен ткізген �мбеттерге нендей кініш.

Ей, адамдар!

'апыда �алып ж�рме�дер! Барлы� н!рсе ткінші п!ни, 
тек Ха� Та�ала �ана м!�гілік. Ол жал�ыз, орта�ы да, ��сасы да 
жо�. Жал�ыз о�ан �ана ��лшылы� �ылынады. Ол туылма�ан, 
тумайды да.

Б�рын келіп-кеткендерде біз �шін кптеген �ибрат бар.

Ей, Ияд тайпасы! <келері� мен аталары� �айда? 'айда 
кетті з!улім сарайлар мен тастан �йлер сал�ан Ад пен Са-
муд? Д�ниелік н!рсесімен т!каппарланып �ауымына «Мен 
сендерді� е� �лы Раббылары�мын» деген Пер�ауын мен На-
мруд �айда?

Б�л жер оларды диірменінде �гітіп, жо� �ылды. С�йектері 
де шіріп жо� болды. Bйлері де �ирап, �а�ырап �алды. Оларды� 
орнында �азір иттер мекендеуде. Абай болы�дар, сендер де 
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олар секілді �апылды��а т�сіп ж�рме�дер. Оларды� жолы-
мен ж�рме�дер. Барлы� н!рсе п!нилік, тек Жаббар Ха� �ана 
м!�гілік. Dлімге кіретін �а�па бар, ал шы�атын �а�па жо�. 
Bлкен-кіші барлы�ы д�ниеден теді. Барлы�ыны� басынан 
ткен н!рсе, мені� де басыма келеді». (Б�йха=и, Китабуз Зу�д ІІ,

264; Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 234-241; Хайс�ми IX, 418)

;!сс бин Сайда б!л керемет сAздерді айт=ан кезде, Aзі 
айт=ан соJ>ы пай>амбар Хазіреті М!хаммед М!стафа 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) сол жерде екенінен хабар-
сыз еді. Артынан кAп Aтпей ол д�ние салды. ОныJ тайпа-
сы пай>амбарлы= келген кезде Алла� Расуліне барып иман 
келтірді.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) олар>а:

– '�сс бин Сайданы� У�аз ж!рме�кесінде т�йе �стінде 
отырып: «Жанды н!рселер леді, лген н!рсе жо� болады, 
болатын н!рсе болады», деп х�тпа о�ы�аны еш а�ылымнан 
кетпейді. Осы х�тпаны о�и алатын адам бар ма? - деді.

Келген топ б!л х!тпаны барлы>ыныJ дерлік о=и алаты-
нын айтты. QлемдердіJ С!лтаны б!>ан д�н риза болды.

Олармен бірге т!р>ан Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) де:

– Уа, Расул!лла�! Сол к�ні мен де ол жерде бар едім. 
ОныJ айт=андарыныJ б�рі жадымда, - деп, х!тпаны бастан 
ая= о=ып берді.

Артынан Ияд тайпасынан бір кісі шы>ып ;!сс 
бин СайданыJ AлеJдерін о=ыды. Б!л AлеJдерде 
Пай>амбарымыздыJ руы Хашим !лдарынан !лы пай>амбар 
шы>атыны ап-ашы= айтыл>ан. (Ибн К�сир, �л-Бидая ІІ, 234-241)

�лы Расул (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ;!сс бин Сай-
да жайында былай деді:
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«Алла# Та�ала '�сс бин Сайда�а ра�ым етсін, ол �иямет 
к�нінде жеке �мбет ретінде тірілтіледі». (Ибн К�сир, �л-Бидая 

ІІ, 239)

Хира '�гіріне о*шаулану

Пай>амбарлы=тыJ келуі жа=ында>ан сайын Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) жиі-жиі оJаша =алып, !за= 
уа=ыт ой>а шоматын. Кей-кейде �йінен шы>ып, Меккеден 
!за=тап у-шудан аула= тыныш жерлерге баратын. Осы кезде 
=арсы алдынан кездескен а>аштар мен тастар: «�с-С�л�му
ал�йк�, я Расул!лла�» деп о>ан с�лем беретін. QлемдердіJ 
С!лтаны (ал�й�и �км�лу-т  тахият) дереу жан-жа>ына 
=арайтын, біра= а>аштар мен тастардан Aзге еш н�рсе 
кAрмейтін.102

Осы жайында Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м):

«Меккеде бір тас бар еді. Мен пай�амбар етіп 
жіберілместен б�рын �немі ма�ан с!лем беретін. Оны� �ай 
жерде екенін �азір де білемін», - дейтін. (Муслим, Ф�д�ил 2)

Хазіреті Али (радиалла�у ан�у) де былай баяндайды:

«Хазіреті Пай>амбарымызбен бірге Меккеде болатын-
мын. Екеуміз бірге МеккеніJ біраз жерін аралады=. 
Таулар мен а>аштардыJ арасынан Aттік. Расул!лла�тыJ
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) алдынан кезіккен таулар мен 
а>аштардыJ барлы>ы: «�с-С�л�му ал�йк�, я Расулалла�»
дейтін». (Тирмизи, М�н�=иб 6/3226)

102. Ибн Са>д І, 157.
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АдамзаттыJ асыл Т�жі (ал�й�иссалату у�сс�л�м) Рамаз
айларында Хира �Jгіріне103 барып, бір ай бойы итикаф=а 
(=!лшылы= ма=сатымен о=шаулану) кіретін. Осы уа=ытта 
Aзіне келген кедей-кепшіктерді тойдырып, м!=тажды=тарын 
беретін. Итикафтан шы==ан соJ �йіне бармастан б!рын 
;а>баны тауап =ылатын.104

;ауымыныJ б!ттар>а табын>анын кAргенде олардан 
!за=тап, о=шауланып оJаша жерде =ал>ысы келетін. ОныJ 
оJаша =ал>ан кездегі >ибадаты ой т!J>иы>ына шому, атасы 
Ибра�им (ал�й�исс�л�м) сия=ты жер мен кAктіJ жаратушы-
сын ойлап >ибрат алу ж�не ;а>баны тамашалау болатын.105

Расул!лла� (ал�й�иссалату у�сс�л�м) Хира>а бар>ан 
кезде Aзімен бірге біршама азы= ала баратын. Азы>ы
таусыл>ан соJ Хазіреті ХадишаныJ =асына келіп, жейтін 
н�рселер алып =айта кететін.106

Кейде Хира>а Хазіреті Хадишамен бірге баратын.107

103. Хира – Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ал>аш уахи келген 
�Jгір орналас=ан таудыJ аты. Хира тауы МеккеніJ оJт�стік шы>ысында 
5 ша=ырымдай =ашы=ты=та. Ол «Ж�б�ли Нур» деп те аталады. Хазіреті 
Пай>амбарымыздыJ Aмірінде Aте маJызды орын алатын Хира �Jгірі, 
таудыJ шыJынан бірнеше метр тAменде орналас=ан. Негізінде б!л жер 
бірініJ �стіне бірі жинал>ан тастардыJ арасында>ы тоннельге !=сайды. 
ОныJ ішінен ;а>ба аны= кAрінеді. Биіктігі т�регелгенде кісі бойы 
тимейтіндей, ені болса кісі !зыннан жата алатындай кеJдікте. Б!л �Jгір 
;а>ба кAрінетіндей, айналаны толы= ба=ылайтындай ж�не ойланып 
тол>ану>а ыJ>айлы бір орын. Хазіреті Пай>амбарымыздан б!ран да 
Меккедегі ханифтер кей-кейде Хира тауына барып жал>ыз =алатын. 
Хазіреті Пай>амбарымыздыJ атасы Абдулм�тталиб те осылардыJ бірі 
еді. Ол Алла�тыJ бар екендігіне, жаза мен сыйлы= беретініне, а=ырет 
к�нініJ рас екендігіне сенетін. Анда-санда Хира тауында>ы �Jгірде 
жал>ыз =алып =!лшыды= жасайтын. (Фуат Г�нел, ДИА, «Хира» ма=., 
XYIII, 121-122)

104. Ибн Хишам І, 253-254.
105. Айни І, 61; XXIY, 128.
106. Муслим, Иман 252.
107. Ибн Хишам І, 254.



152

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

АдамзаттыJ асыл Т�жі (ал�й�и афдалус салауат) оJаша 
=ал>ан кезінде жары= с�улелер кAріп, �р т�рлі дауыстар 
еститін. Б!ларды жындар мен кAріпкелдікке =атысты 
н�рселер деп ойлап =ор=атын. Хазіреті Хадиша>а:

– Уа, Хадиша! С!уегей боламын ба деп �ор�амын. Уалла#и 
б�ттар мен с!уегейлерді жек кргенімдей еш н!рсені жек 
крмеймін, - дейтін. Ол да:

– Ей кAкемніJ !лы!108 Олай деме. Алла� сені еш уа=ытта 
кAріпкел =ылмайды...». - деп ж!бататын. (Ибн Са>д І, 195)

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Хира-
да Раббысымен оJаша =ал>ан кезеJі, т!=ымныJ топыра= 
астында Aнуіне !=сайды. ИманныJ ал>аш=ы д�ні осы жерде 
егілді, м�Jгілік ба=ыттыJ шыра>ы осы жерде жа>ылды ж�не 
адамзат �шін тура жолдыJ шамшыра>ы ;!ран К�рім ал>аш 
осы жерде т�се бастады.

Хазіреті Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Хира>а баруына т�рткі бол>ан сырт кAріністе халы= ара-
сында жайла>ан аз>ынды= пен з!лымды=тыJ кAJілді 
сыздат=ан жан азабы ж�не б�кіл �лемді =амты>ан мейірім 
еді. Ал шын м�нінде болса адамзатты м�Jгілік ба=ыт=а 
жетелейтін ;!ран К�рімніJ ил��и =!зырдан М!хаммед 
ар=ылы адамзат=а жіберілуіне дайынды= кезеJі еді. Б!л 
жа>дай жо>ары кернеулі электр тогыныныJ жерге таралуы 
сия=ты еді. Б!л тек Алла� пен С�йіктісініJ арасында>ы 
сыр бол>анды=тан, адамдардыJ кAзінен !за= бір �Jгірде 
іске асты. Хира кезеJі =арапайым адамдар кAтере алмайтын 
уахидіJ ауыр ж�гін ар=алай білу �шін Пай>амбардыJ жара-
тылысынан бар =абілеттіJ сырт=а шы>у д�уірі еді. Болат=а 

108. «КAкемніJ !лы», «бауырымныJ !лы» сия=ты сAздер арабтардыJ 
арасында кеJінен =олданылатын =аратпа сAз. КAбінесе жекжат жа>ынан 
туыс=ан бол>андар>а айтылады.
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айналу =алай темірдіJ таби>атына т�н болатын болса, оныJ 
да жаратылысында пай>амбарлы= =абілеті бар еді. 

Б!л сырды толы>ымен игеруге адам а=ылыныJ к�ші 
жетпейді ж�не оны т�сіндіруде адам тілініJ аясы тар.

Расул!лла�тыJ (ал�й�иссалату у�сс�л�м) Хирада адам-
дардан !за=тап, о=шаулануынан ж�не кейінгі Aмірінде ж�йелі 
т�рде итикаф=а кіруінен мына н�рсені !>амыз: м!сылман 
=аншалы=ты >ибадат етсе де, кей-кейде жал>ыз Aзі оJаша 
=алып, Aз-Aзінен есеп алып, мына �лемдегі Жарат=анныJ 
=!діретін ойлап >ибрат алмайынша толы= к�мілдікке жете 
алмайды. Б!л �рбір м�минніJ еJ аз мAлшердегі орындауы 
=ажет міндеті. Адамдар>а жетекшілік ететін адамдар болса 
Алла�тыJ =!діретін ойлап >ибрат алу>а ж�не Aзін-Aзі жиі 
есепке алып отыру>а бас=алардан бетер м!=таж.

;!ран К�рім ал>аш=ы аятынан соJ>ы аятына дейін адам 
баласына тереJ ойлану ар=ылы сана>а Алла�=а =!лшылы= 
жасау сезімін орны=тыруды �йретеді. ИманныJ л�ззатын 
осылайша сезінуге болады. Кісі осыдан кейін барлы= жерде 
ж�не барлы= уа=ытта Ха= Та>аланыJ ризашылы>ын алу>а 
�рекет етеді. Н�тижеде кAJілге =он>ан Алла�тыJ !лылы>ы 
мен =!діретінен туында>ан >ибраттар ар=ылы =!л Раббысы-
на жа=ындап, а=и=ат=а =ауышады.

М�мин �шін еJ маJызды н�рселердіJ бірі «махаббатулла� 
(Алла�=а деген махаббат)».109 Алла�ты шын с�юдіJ жолы ал-

109. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) д!>аларында: Алла�
та>аланыJ махаббатын =алап, оны жалбарынып с!рап:

«Алла#ым! Сенен зі�е деген махаббатты,Сені шын с�йетіндерге деген 
махаббатты ж!не Сені шын с�юге жетелейтін !рекеттерді жалбарынып 
с�раймын. Алла#ым! Ма�ан, Са�ан деген махаббатты з жанымнан, 
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дымен о>ан иман келтіру. Кейін Алла�тыJ =айырымдылы>ы 
мен мейірімділігін �немі ойлау, оныJ !лылы>ы мен =!діретін 
тереJ ойлап одан >ибрат алу ж�не ж�рекпен �рі тілмен оны 
Aте кAп зікір ету.110 Б!лар ішкі жан д�ниені бос н�рселерден 
ж�не д�ниелік тіршіліктерден аула= !стап, жал>ыз Aзі оJаша 
жерде =алмайынша іске аспайды.

Б!л жерде мынаны да біліп ал>ан жAн, о=шауланудан 
ма=сат адамдардан безіп, =о>амнан =ашып, таулар мен 
�Jгірлерді мекендеу емес. М!ндай �рекет Хазіреті Пай>амбар 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) мен асхабыныJ іс-�рекетіне 
=арама-=айшы.

Б!л жайында Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м):

«Адамдармен араласып, оларды� зорлы�-зомбылы�ына 
тзе білген м�сылман, озбырлы�ына тзе алмай олардан �за� 
т�р�ан м�сылманнан �айырлы», - деген. (Тирмизи, ;иямет 55)

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =ой 
ба>уы, Фижар со>ысына ж�не «Хилфул Фудул» !йымына 
=атысуы, сауда-сатты= жасауы, ;а>баны =айта жAндеу 
кезінде =ол !шын беруі ж�не осы сия=ты кAптеген �рекеттері 
оныJ пай>амбарлы=тан б!рын да �немі халы=пен араласып, 
=арым-=атынаста бол>анын кAрсетеді. Ол =о>амда>ы барлы= 

отбасымнан, мал-м�лкімнен ж!не сал�ын судан да арты� �ыл», дейтін. 
(Тирмизи, Да>уат 72)

110. Ибн Аббас (радиалла�у ан�ум�): «Ей, иман 
келтіргендер! Алла)ты �те к�п зікір еті�дер» (Ахзаб с�ресі 41-аят) 
деген аяттыJ т�псірінде былай келтіреді:
«Алла� Та>ала =!лдарына міндетті =ыл>ан парыздарына белгілі шектеу 
=ой>ан. Б!л м�селелерде �зірі барлардыJ �зірін де =абыл еткен. Біра= 
зікір бAлек. Алл� Та>ала ол �шін белгілі бір шектеу белгілемеген. 
Зікірді т�рк еткен а=ыл есі б�тін барлы= адамныJ �зірін =абыл етпейді. 
Адамдар>а барлы= уа=ытта зікір етіп ж�рулерін (Алла�ты еске алып 
ж�руді) б!йыр>ан». (Таб�ри, XXII, 22; ;уртуби XIY, 197)
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пайдалы, �рі ізгі істерге =атысып, онда>ы жаман істерден 
аула= т!ратын, еш уа=ытта олар>а жа=ындама>ан.

ОJаша =алып о=шауланудыJ ма=саты ішкі жан-д�ниесін 
арылдыру. Д�рініJ ем болуы �шін уа=ытында, жеткілікті 
мAлшерде ішу =ажет. Белгіленген мAлшерінен арты= 
=олданыл>ан уа=ытта пайдасы емес зияны тиері сAзсіз.111

Балалы* ж.не жасты* ша0ына талдау жасау

Алла� Та>ала б�кіл �лемге рахмет ретінде жіберген с�йікті 
Пай>амбарын Адам атадан бастап еJ п�к ж�не абыройлы 
н�сілдерден Aткізе отырып мына жары= д�ниеге �келген. 
Б!л ерекше н�сілдерді бірнеше жа>ынан бас=алардан 
арты= етіп, с�йіктісініJ б�кіл ата-бабасын Aз замандарыныJ 
=!рметті адамдары =ыл>ан. М!ны а=ын тамаша жырла>ан:

Раушан г�лді� негізі раушан, 
Пай�амбарды� н!сілі раушан...

ЕJ ал>аш=ы адам �рі пай>амбар Адам атадан 
(ал�й�исс�л�м) бастап б�кіл пай>амбарлардан о>ан иман 
келтіріп, оныJ келетіндігін хабар берулері �шін сAз алын>ан. 
Сондай-а= оныJ келетіндігін білдіретін кAптеген о=и>алар 
бол>ан.

Осылайша Алла� Та>ала адамзат=а жіберетін �зиз 
пай>амбарыныJ б�кіл ерекшеліктерін !сына отырып, а=ыл-
есі д!рыс =!лдарыныJ о>ан иман келтірулерін оJайлат=ан.

Qке-шешесінен айырып, жетім =ылып оны т�рбиелеуді Aз 
=олына ал>ан ж�не еJ кAркем т�рде т�рбиелеген. Болаша=та 
аманат ретінде =арама>ына берілетін адамдар>а Aте 

111. Бути, 79-82 бет.
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мейірімді �рі =айырымды болуы �шін ж�не олар>а барынша 
=ол=анат болуы �шін оныJ басына кейбір =иынды=тар мен 
тау=ыметтер берген. 

С�йіктісін наданды=тыJ б�кіл жаманды>ы мен індетінен 
=ор>ап, оныJ абыройына бірде-бір да= т�сірмеген ж�не о>ан 
еJ к�міл кAркем мінезді берген.

Адамдар оны шыншыл, �діл, ы=ыласты, мейірімді, 
=олы ашы=, =ана>атшыл, сAзіне берік деп танитын ж�не 
ал>ыр, т�сінігі мол деп біліп, барлы= істе о>ан сенім арта-
тын. Алла� Та>ала оныJ бойына барлы= жа=сы =асиеттерді 
дарыт=ан еді. Д!шпандары да оныJ кAркем мінезді екенін 
жо==а шы>арма>ан. Тіпті пай>амбарлы= келместен б!рын 
Aздері о>ан «�л-Qмин» атын берген. QлемдердіJ асыл т�жі 
Хазіреті Пай>амбарымыздыJ ;а>бада жаса>ан тAрелігі 
де оныJ ;!райш беделділерініJ арасында абырой>а ие 
екенін кAрсетеді. Олар Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) сAйлегенде туралы=ты айтатынынан, Aздерімен 
бірге ж!мыс істегенде бар ы=ыласымен кірісетінінен, одан 
ж�рдем с!ра>анда шын ж�ректен =ол !шын беретінінен еш 
к�м�нданбайтын.

Алла� Та>ала оны кAркем мінез-=!лы=ты етіп жарат=ан, 
�рі сонымен Aмір с�рдірген. Ол барлы= адамдар>а кAркем 
Aнеге бола білген ж�не оларды тура жол>а жетелеген. Адам-
дар абырой м�ртебеден гAрі мінез =!лы==а кAбірек т�нті бо-
лады. Данышпандарды =олда>анымен, тек кAркем-мінезді 
кісілердіJ >ана соJынан ереді.
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ПАЙ;АМБАРЛЫ
ТЫ	 МЕККЕ КЕЗЕ	І

Уахиді� бастамасы. Шынайы т'стер

АдамзаттыJ асыл т�жі Хазіреті Пай>амбарымыз кіршіксіз 
жасты= ша>ы мен Aнегелі ерекше отбасылы= Aмірінен кейін 
=ыры= жас=а келгенде пай>амбарлы= м�ртебесін алды. 
;ыры= жас=а толуына алты ай =ал>анда Алла� Та>ала о>ан 
Меккедегі Хира �Jгірін =асиетті мектеп ретінде !сынды.

Кітап-д�птерсіз ж�не =аламсыз т�лім берілетін ил��и 
д�рісханада Хазіреті Пай>амбарымыз Раббысынан екеуініJ 
арасында м�Jгі сыр болып =алатын д�рістер о=ыды. Осы-
лайша уахи>а дайындалды.

Б!л дайынды=тыJ ал>аш=ы алты айы біздіJ т�сінігімізше 
«руя сады=а», я>ни шынайы т�стермен Aтті. Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) т�сінде не кAрсе, AJінде д�л 
солай іске асып отырды. Хазіреті Айша (радиалла�у ан�а) 
айтады:

«Хазіреті Н�биге уахи !й=ыда кезінде руя сады=а (шы-
найы т�с) т�рінде келе бастады. КAрген �рбір т�сі AJінде ай-
нымастай д�л солай іске асатын». (Б!хари, Б�ду-л Уахи 3)
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Пай>амбарлы= Aте ауыр �рі =иын міндет бол>анды=тан 
Хазіреті Пай>амбарымыздыJ осы маJызды міндетке 
дайындалуы �шін Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) еJ алдымен 
оныJ т�сіне кіре бастады.

Ал=ама бин ;айстыJ риуаят етуі бойынша пай>амбарлар>а 
жіберілген хабарлар ж�не �мірлер мен тыйымдар еJ 
алдымен кAJілдері орны==ан>а дейін т�стерінде беріледі. 
Кейін барып уахи т�рінде т�сіріледі.112

Сонды=тан пай>амбарлардыJ уахи алу жолдарыныJ 
бірі т�с болатын. Б!>ан Ибра�имніJ (ал�й�исс�л�м) аят 
к�римада айтыл>ан мына сAзі д�лел:

«...
9лыным! Мен т'сімде сені бауыздап жат*анымды 
к�ріп ж'рмін. Б90ан не айтасы�?» (Саффат с�ресі 102-аят)

Б!>ан =оса пай>амбарлардыJ кAздері !йы=та>анымен 
ж�ректері !йы=тамайды.113 Олай болса олардыJ т�стерінде 
де уахи алуларына еш=андай бAгет жо=. 

Кейіннен Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) шынайы т�сті: «пай�амбарлы�ты� �ыры� алтыдан 
бірі...» деп ата>ан. (Б!хари, Т�бир 26; Муслим, Руя 6)

Шынымен де осы алты айлы= уа=ыт, жиырма �ш жыл>а 
жал>ас=ан пай>амбарлы=тыJ =ыры= алтыдан біріне теJ 
келеді.

112. Ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ, 55.
113. Б!хари, М�н�=иб 24.
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ПАЙ;АМБАРЛЫ
ТЫ	 АЛ;АШ
Ы PШ ЖЫЛЫ 
ЖАСЫРЫН ДА;УАТ КЕЗЕ	І

Ал0аш*ы уахи ж.не уахиді� кешіктірілуі

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =ыры= 
жаста болатын. Уахиді =абылдай алатындай рухани 
д�режеге жету �шін дайынды= ретінде Aткен алты айлы= 
уа=ыт ая=талды.

;асиетті Рамазан айыныJ он жетінші к�ні еді.114 Арда=ты
Расул (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) �деттегісіндей Хира 
�Jгірінде болатын. Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) келіп Хазіреті 
Пай>амбар>а:

– О=ы, - деді.

Хазіреті Пай>амбарымыз:

– Мен о�и алмаймын, - деп жауап берді.

Сонда періште Хазіреті Пай>амбарды (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) тынысы тарыл>ан>а дейін =атты =ысты. 
Сосын та>ы да:

– О=ы, - деді.

QлемдердіJ С!лтаны та>ы да:

– Мен о�и алмаймын, - деп жауап =айтарды.

114. Ибн Са>д І, 194.
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Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) оны екінші рет =атты =ысып-
=ысып жіберді. Сонан соJ та>ы да:

– О=ы, - деді.

Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) та>ы 
да:

– Мен о�и алмаймын �ой (нені о�иын)? - деді.

Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) �лемдердіJ С!лтанын �шінші 
рет =ысып-=ысып жіберді. Артынан о>ан Алла�тыJ уахиін 
былай баяндады:

«Жарат*ан Раббы�ны� атымен о*ы. Ол адамды 9йы0ан 
*аннан жаратты. О*ы, сені� Раббы� �те арда*ты. Ол 
*аламмен жазуды 'йретті. Адамдар0а білмеген н.рселерін 
'йретті». (Ала= с�ресі 1-5 аяттар)

Осы ил��и �мірмен Расул!лла�=а адамзат �шін 
Алла�тыJ еJ !лы сыйы ;!ран К�рім т�се бастады.

Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
рахмет ж�не шипа ретінде кAктен жер ж�зіне т�се баста>ан 
;!ран К�рімніJ осы ал>аш=ы аят к�рималарын =абыл алды. 
Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) кеткен соJ уахидіJ �рейінен 
=атты =алтырап Хазіреті Хадиша анамыз>а барды да:

– Мені орап �стімді жапшы, мені орап �стімді жапшы, - 
деді.
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Біраз уа=ыт дем ал>аннан соJ басынан Aткен осы 
жа>дайды, =!дай =ос=ан =оса>ы Хадижатул Кубра анамыз>а 
айтып берді. Мазасыз к�йде:

– Уа Хадиша! Енді ма�ан кім сенеді? – деді.

М�б�рак ж!байы �лемдердіJ С!лтанына:

«Алла�=а ант етейін, Алла� (Ж�лл� ж�л�лу�у) еш 
уа=ытта сеніJ бетіJді жерге =аратпайды. Себебі сен 
туыс=андарыJды =ор>айсыJ, �л-ау=аты нашарлар>а =ол 
!шын бересіJ, жо=-жітікке =айыр сада=а бересіJ, ешкімніJ 
=олынан келмейтін жа=сылы=та жасайсыJ, =она=жайсыJ, 
Ха= жолында барлы= н�рсеге кAмегіJді аямайсыJ.

Ей, Алла�тыJ елшісі! Са>ан мен сенемін �рі сені 
растаймын. Алла� жолына еJ алдымен мені ша=ыр», - деп 
еJ ал>аш о>ан сеніп, =олда>ан кісі болды.

Я>ни Хазіреті Хадиша анамыз о>ан:

– Жа=сылы= тек жа=сылы= �келеді. Жа=сылы==а 
жа=сылы=тан бас=а не н�рсе лайы= бола алады? - деп �н 
=ат=андай еді.

СAйтіп ол Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
кіршіксіз ж�не мінсіз Aткен Aмірін, жар=ын болаша=тыJ 
жаршысы �рі іргесі деп ба>алады. Б!л турасында Ха= Та>ала 
былай дейді:

«Жа*сылы**а тек жа*сылы* лайы* емес пе?» (Рахман

с�ресі 60-аят)

Осыдан соJ Хазіреті Хадиша (радиалла�у ан�а) арда=ты 
Расулді (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) немере а>асыныJ 
!лы Уара=а бин Н�уф�л>а ертіп апарды.
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Уара=а бин Н�уф�л ж��илият д�уірінде б!т=а табынба>ан 
кісілердіJ бірі еді. @зі Христиан болатын. Ибрани тілін 
білетін, �рі Інжілден о=ы>андарын жазып отыратын. Qбден 
=артайып, кAздері кAрмей =ал>ан еді. Хазіреті Хадиша 
анамыз о>ан:

– Уа, а>амныJ !лы! БауырыJныJ !лы не деп жат=анын 
тыJдашы? - деді. 

Уара=а таJыр=ап:

– БауырымныJ !лына не бопты? - деп с!ра>анда 
Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) кAрген 
н�рселерін о>ан баяндап берді.

Айтыл>ан н�рселерден а=ыр заманныJ еJ негізгі 
а=и=аттарын сезген Уара=а алдымен біраз к�лімсіреп, 
артынан тереJ ой>а кетті. Сосын:

– Б!л кAргеніJ, Алла� Та>ала М!са>а жіберген Намусу 
Qкб�р (Ж�брейіл). QттеJ сен адамдарды дінге ша=ыратын 
к�ндерде жас жігіт болсам >ой. ;ауымыJ сені еліJнен 
=уатын кезде мен де тірі болсам >ой, - деді.

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) аJ-таJ 
болып:

– Олар мені елімнен �уады ма? - деп с!рады. Сонда ол:

– И�! СеніJ �келген дініJдей дін алып келген барлы= 
пай>амбар з!лымды==а !шырап, озбырлы= кAрген ж�не 
елдерінен =уыл>ан. Егер сеніJ дінге ша=ыр>ан к�ндеріJе 
жете алсам аянбай са>ан ж�рдем етермін, - деп жауап берді.

Осы кездесуден кейін кAп !замай Уара=а д�ние салды. 
Осыдан кейін уахи да кешіктіріліп, біраз уа=ыт то=тап 
=алды. (Б!хари, Б�ду-л Уахи 1, Qнбия 21, Т�фсир 96; Муслим, Иман 

252)
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Алла� Та>ала кейін т�сірген аят к�рималарында Расуліне
былай деп тіл =атты:

«Осылайша са0ан .мірімізбен рухты (;!ранды)
уахи еттік. Сен кітапты� не екенін, иманны� не екенін 
білмейтін еді�. Біра* біз оны н9р *ылды*. Онымен *ала0ан 
*9лдарымызды тура жол0а саламыз. К'м.нсіз сен т9п-
тура жол0а бастайсы�». (Шура с�ресі 52-аят)

«Біз Нух*а ж.не одан кейінгі пай0амбарлар0а уахи 
жібергеніміздей са0ан да уахи жібердік...» (Ниса с�ресі 163-

аят)

Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) еJ ал>аш 
келген уахидіJ еJ бастап=ы «О=ы!» сAзіне кAJілі ояу, Алла�
достары былай т�сініктеме берген:

«О=ы! Барлы= н�рсені о=ы! Ала�тыJ кітабын о=ы! 
Алла�тыJ аяттарын о=ы! QлемніJ кітабын о=ы! Yнемі о=ы! 
Адасудан са=танып, тура жол>а т�су �шін о=ы! ИманыJды 
толы=тыру �шін о=ы! Алла�тыJ атымен о=ы! Жарат=ан 
РаббыJныJ атымен о=ы! Адамды !йы>ан =аннан жарат=ан, 
�рі о>ан барлы= н�рсені о=ып т�сіну ж�не т�сінгенін 
іске асыру м�мкіндігін берген �лы РаббыJныJ атымен 
о=ы! Адам>а о=у ны>метін сыйлап, еJ керемет сыйды 
берген Алла�тыJ атымен о=ы! Yйрену �шін о=ы! ;!дірет 
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=аламыныJ осы �лемге жаз>ан �рбір =атарын о=ы! Адам>а
білмеген н�рсесін �йреткен Алла�тыJ атымен о=ы!»

Хазіреті М�ул�на да кітап о=у кезеJін «Шикі едім» 
деп, �лемніJ сырларын о=у кезеJін «Пістім» деп, ал ил��и 
сырларды о=ып, оныJ ысты= жалынына к�йген кезеJін 
болса «Жандым» деп атап, Aзі Aткен рухани сатыларды 
баянда>ан.

Аятта айтыл>ан «О=ы!» б!йры>ы Aте маJызды. Сондай-
а= о=ы>ан кезде Алла�тыJ атымен о=у онан да маJызды. Б!л 
«О=ы!» б!йры>ыныJ =алай орындалатынын кAрсетуде. 

«О=ы!» б!йры>ы тек =ана сырт=ы н�рсені о=ы деген 
б!йры= емес, сонымен =атар ж�ректіJ рухани т!р>ыдан 
арылып, тазару ар=ылы кітап пен хикметті =абылдай алатын 
халге келуі деген сAз. Б!л жерде барлы= н�рсені ж�рекпен 
о=и білу айтыл>ан. Я>ни мына �лем бір кітап, ж�рек �лемініJ 
пара=тарын аша отырып хикметті, ил��и сырларды о=иды. 
;ыс=асы адамныJ �лемді, Aзін, ;!ран К�рімді о=ып, м!ны 
!>ына отырып іске асыруы.

Б!л ал>аш т�скен аяттардан мынадай н�тиже шы>ару>а 
болады:

Барлы= істі Алла�тыJ атымен бастау керек.

�йы>ан =аннан жаратылып, Aте с!лу бейнеге енген 
адам Алла�тыJ =!діретініJ =асында AзініJ �лсіз, тіпті жо= 
екендігін еш уа=ытта естен шы>армауы =ажет.

«
аламмен жазуды 'йретті. Адамдар0а білмеген 
н.рселерін 'йретті». (Ала= с�ресі 4-5 аяттар) деген аяттарында 
адам �шін >ылымныJ Aте маJызды екендігі айтыл>ан. 
Сондай-а= адамныJ барлы= білетін н�рселерін о>ан Ха= 



167

ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp АЛRАШ;Ы YШ ЖЫЛЫ. ЖАСЫРЫН ДАRУАТ КЕЗЕpІ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

Та>ала �йреткендігі, м!ныJ Алла�тыJ !лы сыйы екендігі 
меJзелген.

Олай болса адам баласы РаббысыныJ !лылы>ын �рдайым 
естен шы>армауы =ажет, еш уа=ытта жа=сылы=тыJ =адірін 
!мытпауы керек.

Ал>аш=ы уахидан соJ, !за= уа=ыт бойы уахи келмеді. 
М!ныJ себебі кейін бірінен соJ бірі келетін уахилар>а 
Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) дайындалуы 
болатын. @йткені уахиді =абылдау Aте ауыр міндет, оны оп-
оJай =абылдай салу м�мкін емес. Ха= Та>ала б!л а=и=атты 
мына аят к�римасымен былай баянда>ан:

«Шынында да біз са0ан ауыр с�зді (уахи) ж'ктейміз»
(М�зз�ммил с�ресі 5-аят).

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) шынайы 
т�стерден кейін =арсы алдынан бірден уахи періштесін 
кAргенде =атты мазасыздан>ан еді. Хазіреті ХадишаныJ 
ж!батуынан ж�не Уара=аныJ =олдауынан кейін кAJілі 
=айта орны=ты. Енді ол жаJа уахидіJ келуін =атты =алап, 
та>атсызды=пен к�те бастады. Кей-кейде ал>аш уахи келген 
Хира тауына шы>ып ил��и уахиді к�тетін.

Уахи кешігіп, оныJ келуін к�тіп ж�рген к�ндерінде о>ан 
еJ кAп =олдау кAрсетіп с�йеніш бол>ан Хазіреті Хадиша 
анамыз еді. Сонды=тан Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) оныJ рухани тереJдігі мен кAркемдігін 
еш уа=ытта !мытпады. Хазіреті Хадиша =айтыс бол>ан соJ 
�немі =!рбан шалынатын болса бір бAлігін оныJ туыстарына 
жіберетін. Алла� Расулі оны �р=ашан =!рметпен еске алып 
отыратын.
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Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aмірі 
бас=а пай>амбарлар>а н�сіп болма>ан адам =иялы жетпейтін 
!лы д�режелерге ие. Алла� (ж�лл� ж�л�лу�у) «Хабибім» 
(С�йіктім) деп тек =ана оны ата>ан. Пай>амбарлардыJ 
арасында тек о>ан >ана Алла� Ми>ражды н�сіп етті.

А=са мешітінде б�кіл пай>амбарлар>а имам болып намаз 
о=уы оныJ м�ртебесініJ олардан �стем екенін кAрсетті.  
М!са (ал�й�исс�л�м) пай>амбардыJ  «л�н тарани» 
сыры, Ми>раж кезінде Расул!лла�тыJ бойында 
«=аба =аусайни �у �дна» т�рінде кAрініс тапты.115

115. « Л.н тарани - мені .сте к�ре алмайсы�» (А>раф с�ресі 143-
аят). М!са (ал�й�исс�л�м) Тур Сина тауында Алла� Та>аламен сAйлесу 
�шін белгілі дайынды= кезеJінен Aтті. О>ан отыз к�н ораза !стауы 
�мір етіліп, б!>ан та>ы он к�н =осылып =ыры= к�нге толтырылды. Б!л 
AмірдіJ к�йбеJ тіршілігінен =ол �зіп Алла�пен сAйлесуге дайынды= 
еді. Ха= Та>ала М!самен (ал�й�исс�л�м) тіл, дауыс секілді сAйлесу 
=!ралдарымен емес, AзініJ к�л�м сипаты ар=ылы сAйлесті. Хазіреті 
М!са Aзімен бірге ку� ретінде алып келген жетпіс кісі мен Ж�брейіл 
(ал�й�исс�л�м) олардыJ сAйлескенін естімеді, тіпті сезбеді де. М!са 
(ал�й�исс�л�м) Алла�пен сAйлескен кезде есінен танып д�ниеде ме, 
а=ыретте ме екенін !мытты. Заман мен мекен AлшемдерініJ тысына 
шы=ты. Алла�тыJ жамалын кAруді аJсап, б!>ан =!штарлы>ы оянды. 
Сонда Ха= Та>аладан «Л�н тарани, я>ни мені м�лде кAре алмайсыJ» 
деген хабар келді. М!са (ал�й�исс�л�м) Aзін-Aзі !стай алмай б!л тілегін 
=айталап =ойма>ан соJ Ха= Та>ала о>ан тау>а =арауды б!йырды. Егер 
тау орнында шыдап т!ра алса AзініJ жамалын кAре алатынын айтты. 
Риуаяттар>а =ара>анда сансыз перделердіJ артынан Ха= Та>аланыJ н!ры 
тау>а т�скен кезде, тау быт-шыт болды. Осы кезде М!са (ал�й�исс�л�м) 
есінен танып =алды. Есін жи>ан соJ =атты кеткендігі �шін Ха= Та>аланы 
!лы=тап, о>ан жалбарынды.
;!ранныJ б!л =ыссасынан мынадай н�тиже шы>ару>а болады: Б!л 
�лемде Алла� Та>аланыJ н!рына да шыдап т!ра аларлы= еш=андай 
жер жо=. ТаудыJ Ха= Та>аланыJ с�улесін де кAтере алмай быт-шыт 
бол>анды>ы м!ныJ на=ты ай>а>ы. Ха= Та>ала затты= т!л>асы жAнінен 
>айып, ал сипаттары жAнінен ай=ын белгілі. Осы себептен ;!ран 
К�рімде м�миндер танытыл>ан кезде «Олар 0айып*а иман 
келтіреді» деп бірнеше рет баяндал>ан.
Сонымен =атар Ха= Та>аланыJ затты= бейнесін кAруге адамдардыJ 
шама-шар=ы жетпейді. Б!л да М!саныJ (ал�й�исс�л�м) есінен танып 
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Алла�пен =ауышу кезі болып саналатын намаз б�кіл 
�мбетке рухани Ми>раж ретінде тарту етілді. Сондай-
а= ал>аш=ыда елу уа=ыт намаз парыз етілген болатын. 
Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aтініш 
білдіруініJ ар=асында М!хаммед �мбетіне бес уа=ыт намаз 
парыз етілді.

Жетім �рі сауат ашпа>ан Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) ил��и т�лім-т�рбие ал>ан соJ б�кіл 
адамзат=а жол басшы, >айып �лемініJ а=и=аттарын 
т�сіндіретін тілмаш ж�не а=и=ат мектебініJ !стазы ретінде 
келді. Зия Паша м!ны былай AлеJ жолына =осады:

Бір мектепке �стаз болды
М��алімі оны� Алла# еді.

Хазіреті М9са (ал�й�исс�л�м) бірнеше шари>ат 
�кімдерін алып келді. Хазіреті Д.уіт (ал�й�исс�л�м) 
AлеJ жолдарымен Алла�=а д!>а ж�не тілек жасаумен 
ерекшеленді. Хазіреті Иса (ал�й�исс�л�м) адамдар>а 
кAркем мінезді, д�ние с�йіспеншілігін ж�рекке кіргізбеуді 
�йрету �шін жіберілген еді. Хазіреті М9хаммед М9стафа

=ал>анды>ынан белгілі. Сонды=тан б!л �лемде Алла�тыJ кAрінуі м�мкін 
емес. М!ныJ себебі де Ха= Та>аланыJ кAрініс табуы Aте ауыр �рі к�рделі 
н�рсе бол>анды=тан ж�не адамдар мен жындардыJ б!>ан шамасы 
жетпегендігінен.

«
аба *аус.йни ау .дна - Беттестірілген екі сада* арасы, 
тіпті одан да жа*ын» (Н�жм с�ресі 9-аят) – Хазіреті Пай>амбар Ми>раж 
т�нінде еш=андай жаратылыстыJ, тіпті Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) де Aте 
алмайтын Сидратул МунтаханыJ (Алла�тыJ маJайында>ы еш=андай 
жаратылыс Aте алмайтын айма=) ар>ы жа>ына Aткізілді. Адамдар !>а білу 
�шін аятта «Беттестірілген екі сада* арасы немесе одан да жа*ын» деп 
т�сіндірілген б!л жа=ынды= =!лдардыJ т�сініп, !>ына алмайтынындай 
т�рде іске асты.
Б!л Хазіреті М!са (ал�й�исс�л�м) мен Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) басынан Aткен Алла�тыJ кAрініс табу 
о=и>асыныJ біз т�сіне алатындай д�режеде баяндалуы.
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(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) болса осылардыJ барлы>ын 
=оса алып келді. Шари>ат �кімдерін �келді. Ішкі жан д�ниені 
арылдырып, кіршіксіз кAJілмен ж�не п�к ж�рекпен Алла�=а
жалбарынуды �йретті. ЕJ кAркем а=ла=ты �йретті ж�не 
оны Aз Aмірінде іс-ж�зіне асырып осы �йреткендеріне Aнеге 
�рі �лгі болды. Д�ниеніJ алдамшы =ызы=тарына алданып 
=алмау>а �гіттеді. ;ыс=асы, барлы= пай>амбарлардыJ 
=ызметі мен міндеттерін Aз бойында жинап, іс-�рекетімен 
кAрсете білді. Тектілік пен �дептілік, сымбаттылы= пен 
к�мілдік оныJ бір AзініJ бойына жиналды.

ОныJ =ыры= жас=а толуы адамзат тарихына �лкен 
Aзгеріс енгізді. ;ыры= жыл бойы наданды=тыJ шырмауына 
орал>ан =о>аммен бірге Aмір с�рді. Сонан соJ �келген 
жа=сылы=тарыныJ кAпшілігі хал=ына бейтаныс еді. Оны 
мемлекет =айраткері, шешен ретінде танымайтын. �лы
=олбасшы бол>анды>ын айту былай т!рсын, =атарда>ы 
жауынгер де емес еді.

@ткен =ауымдар мен пай>амбарлардыJ тарихынан, 
=иямет к�нінен, ж�ннат пен тоза=тан еш уа=ытта сAз 
=оз>ама>ан. Тек Aзіне >ана =атысты кAркем мінезімен адал 
Aмір с�рген. Біра= Хира �Jгірінен н!с=аумен орал>ан соJ 
барлы= н�рсе толы>ымен Aзгерді.

Уахиды� а*и*аты ж.не келу т'рлері

Уахи сAзі жылдам ишарат ету, =а>аз>а т�сіру, 
пай>амбарлы=, жасырын сAйлеу ж�не кAкейге салу деген 
ма>ыналарды білдіреді. алла� Та>аланыJ =ала>ан н�рсесін 
пай>амбарларына =ала>ан жолымен жеткізуіне де уахи деп 
атайды. Жаратушы Та>ала былай дейді:



171

ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp АЛRАШ;Ы YШ ЖЫЛЫ. ЖАСЫРЫН ДАRУАТ КЕЗЕpІ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

«Алла) адам баласымен тек уахи ету жолымен немесе 
перде артынан, не болмаса бір елші жіберіп б9йры0ымен 
*ала0ан н.рсесін уахи ету ар*ылы тілдеседі. Ол �те 9лы 
.рі хикмет иесі». (Шура с�ресі 51-аят)

Хазіреті АйшаныJ (радиалла�у ан�а) айтуына =ара>анда 
Расул!лла�тан (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Уа, Алла�тыJ Расулі! Са>ан уахи =алай келеді? - деп 
с!ралды. Сонда ол былай деді:

– Кейде ол �о�ырау �ніне ��сас дауыс т�рінде келеді. Мен 
�шін б�л уахиді� е� ауыр т�рі. Алла# Та�аланы� айт�андарын 
жаттап ал�ан со�, періште менен кетіп �алады. Кейде 
ма�ан періште адам кейіпінде келеді. Менімен сйлеседі. Мен 
де оны� айт�андарын жадымда са�тап �аламын». (Б!хари,

Б�дул Уахи; Муслим, Ф�д�ил 87)

Ислам >!ламалары �р т�рлі риуаяттар>а с�йене отырып 
уахидыJ келу т�рлерін аны=тап былай белгілеген:

1. Уахи кейде !й=ыда шынайы т�с кAру ар=ылы келген. 
Кейін кAрген т�сі д�л солай іске асып отыр>ан.

2. Періште кAрінбестен уахи Пай>амбардыJ 
(ал�й�иссалату у�сс�л�м) ж�регіне салынатын.

3. Уахи періштесі «Ж�брейіл хадисіндегі»116 секілді адам 
кейіпінде келіп, уахиді білдіретін.

116. Бір к�ні Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) мешітте 
отыр>ан кезде Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) адам бейнесінде келіп Иман, 
Ислам, Ихсан ж�не =ияметтіJ белгілері жайында с!ра=тар с!ра>ан. Осы 
ар=ылы асхабы кирамныJ діндерін �йренулерін =ала>ан. Осы о=и>аны 
т�сіндіретін хадис «Ж�брейіл хадисі» деп атал>ан. ( Б!хари, Иман 37; 
Муслим, Иман 1, 5)
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Абдулла� бин АббастыJ (радиалла�у ан�ум�) баянда>ан 
мына риуаяты да уахидіJ осы т�рде т�скендігіне тамаша 
мысал:

«Qкем Аббас екеуміз Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) =асында едік.

Алла� РасулініJ (ал�й�иссалату у�сс�л�м) жанында бір 
кісі т!р еді. Пай>амбарымыз онымен сыбырласып жатты. 
Сол себептен �кеме кAJіл бAле алмады. Біз ол жерден 
кеткеннен соJ �кем ма>ан:

– Балам! Алла� РасулініJ ма>ан кAJіл аударма>анын 
бай=адыJ ба? - деді. Мен:

– Qкетай! ОныJ =асында бір кісі бар еді >ой, сонымен 
сAйлесіп жат=ан болатын, - дедім.

Сонан соJ дереу Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) =асына =айтып барды=. Qкем о>ан:

– Уа, Расул!лла�! Абдулла�=а осылай-осылай деп 
едім, ол ма>ан сіздіJ =асыJызда>ы бір кісімен сAйлесіп 
жат=аныJызды айтты. Шынымен де =асыJызда біреу бар 
еді ме? - деді.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ма>ан 
б!рылып:

– Ей, Абдулла�! Сен оны кAрдіJ бе? - деп с!рады.

Мен:

– И�! КAрдім, - дедім.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) болса:

– Ол Ж!брейіл болатын. Сонды�тан са�ан к�іл бле 
алмадым, - деді. (Ахмед І, 293, 294; Хайс�ми IX, 276)
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4. Кейде уахи ерекше =оJырау �ні секілді келетін. Б!л 
�н то=та>ан соJ Хазіреті Пай>амбарымыздыJ жадында 
періштеніJ айт=ан н�рселері жатталып =алатын.

5. Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) екі м�рте Aз кейіпінде 
кAрініп уахи �келген болатын. Б!лардыJ біріншісі уахидіJ 
уа=ытша то=тауынан кейін Хазіреті Пай>амбарымыз Хира 
�Jгірінен т�сіп келе жат=анда болды. Ал екіншісі Ми>раж 
т�нінде Сидратул Мунтахада іске асты.

6. Ми>ражда>ы секілді уахи періштесініJ себебінсіз 
Алла� Та>аланыJ тікелей Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) уахи беруі.

7. Алла� Расулі !й=ыда кезде Ж�брейілдіJ 
(ал�й�исс�л�м) уахи �келуі. Кейбір т�псіршілер К�ус�р 
с�ресініJ осылай т�скендігін айтуда.

Кейбір сахабалардыJ айтуынша уахи келген кезде 
Хазіреті Пай>амбарымыз =атты =иналып, ж�зі =ызарып 
кететін, кAздерін тас ж!мып, басын тAмен иіп алатын. 
Асхабы кирам да бастарын тAмен иетін. Уахи келіп біткенге 
дейін ешбірі басын кAтеріп �лемдердіJ С!лтаныныJ н!р 
ж�зіне =арау>а бата алмайтын.

Кейде уахи келген уа=ытта жо>ары жа>ынан =!жына>ан 
ара>а !=сас дауыс естілетін. Ол кезде Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =атты ентігіп кететін. ;атты 
суы= к�ндердіJ Aзінде маJдайынан монша-монша= тер 
тAгілетін еді.117

117. Б!хари, Б�дул Уахи 1/2, Умра 10; Муслим, Ф�д�ил 87, Худуд 13; Тирмизи, 
Т�фсир 23/3173; Ахмед Y, 327.
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Уахи жазушыларынан З�йд бин С�биттіJ118 айтуы 
бойынша уахидіJ ауырлы>ы келген аятта>ы �кімніJ 
ауырлы>ына байланысты болатын. Я>ни уахимен =уанышты 
хабар білдірілетін болса, Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) 
адам бейнесінде келетін. М!ндай кезде Пай>амбарымыз 
=иналмайтын. Ал егер де уахи азап, =ор=ыту ж�не Алла�тыJ
ескертуі жайында келетін болса, �рейлі сыJ>ырла>ан 
=оJырау дауысындай болып келетін.

Алла� Расулі т�йеніJ �стінде отыр>ан кезде уахи келетін 
болса, т�йе уахидіJ ауырлы>ына шыдай алмай, ая=тары 
б�гіліп шAгіп =алатын. Бірде Хазіреті Пай>амбарымыз Адба
атты т�йесініJ �стінде кезде Маида с�ресініJ �шінші аяты 
т�се бастады. Сол уа=ытта АдбаныJ ая=тары сынып кете 
жаздап, Алла� Расулі т�йесінен т�скен болатын.119

З�йд бин С�бит (радиалла�у ан�у) былай дейді:

«Расул!лла�пен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бірге 
отыр едім. Осы кезде Алла� Расуліне уахи келе бастады. 
ОныJ тізесі меніJ тіземніJ �стінде болатын. Ант етейін сол 
уа=ытта Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
тізесініJ салма>ыныJ арт=аны соншалы=ты, тізем езіліп 
кетер ме деп ойладым». (Ахмед V, 190-191)

118. З.йд бин С.бит (радиалла�у ан�у) Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) уахи жазушыларынан еді. Хазіреті Расул!лла� М�дина>а 
хижрет жаса>анда З�йд он бір жаста>ы жетім бала болатын. Бала кезінде 
он жеті с�ре жаттады. Алла� Расулі о>ан Сурияни ж�не Ибрани тілдерін 
�йренуін �мір етті. Ол =ыры= к�нге жетпей екі тілді де �йреніп, Хазіреті 
Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Сурияни ж�не Ибрани 
тілдеріндегі келіп-кеткен хаттарын =ада>алап отырды. ОныJ ат=ар>ан еJ 
абыройлы =ызметініJ бірі екі сахабамен бірге ;!ран К�рімді жина=тап 
біріктіруі. Хижри 45 жылы М�динада =айтыс болды. То=сан екі хадис 
ш�ріп риуаят еткен.

119. Ахмед ІІ, 176, VI, 445, Ибн Са>д І, 197; Таб�ри, Т�фсир YI, 106.
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;асиетті ;!ранныJ Алла�тыJ кітабы екенін т�н 
алмайтын ориенталистер уахи ойланып-тол>анудыJ 
ар=асында Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) кAкейінен туында>ан н�рсе деп кAJілге =онымсыз 
кAз=арастар айт=ан. ОлардыJ м!ндай пайымдаулары сAзсіз 
кAJілдеріндегі >апылды=тан, т�сініктерініJ �лсіздігінен 
ж�не д!шпанды=тарынан туында>ан.

Ал>аш=ы уахи келген кезде Расул!лла�тыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) періштені кAріп =ор=уы ориенталистердіJ 
айт=анындай уахидіJ галлюцинация120 емес екендігін ашы= 
кAрсетуде. Хазіреті Пай>амбарымыздыJ уахи алуы оныJ 
ішкі д�ниесіне =атысты н�рсе емес, керісінше сырттан 
келген а=и=атты =абылдауы. Ж�брейілдіJ (ал�й�исс�л�м) 
Алла� Расулін �ш рет =ысып, �р бірінде «о=ы» деп айтуы 
уахидіJ ішкі д�ниеден емес, сырттан я>ни Алла� Та>аладан 
келгендігін толы= кAрсетуде.

УахидіJ біраз уа=ыт келмей то=тап =алуы да оныJ 
Хазіреті Пай>амбарымыздыJ тереJ ойланып-тол>ануыныJ 
н�тижесінде кAкейінде туында>ан ішкі н�рсе екендігі жайлы 
пікірлерді толы>ымен жо==а шы>аруда. Себебі уахидіJ 
кешігуі ж�не Расул!лла�тыJ !за= уа=ыт уахидіJ келуін 
асы>а к�туі, уахидіJ Хазіреті Расул!лла�тыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) =алауынсыз сырттан келген н�рсе екенін 
ашы= кAрсетеді.

Б!>ан =оса ал>аш=ы кезде �лемдердіJ С!лтаны
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aзіне уахи келетінін 
білмейтін. Аят к�римада б!л жа>дай былай баяндалады:

120. Галлюцинация – ФранцуздыJ Hall=cination елес, к�м�н деген сAзінен 
шы==ан. Психологияда:
1. КAбінесе шизофрения, параномия ауруына шалды==андарда кAрінетін 
ыры=сыз пайда бол>ан сезімдер.
2. А=и=атында жо= н�рселерді бар деп =абылдау.
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«Сен б9л кітап са0ан уахи етіледі деп ойлама0ан еді�. 
Б9л тек Раббы�нан (келген) рахмет. Олай болса к.пірлерге 
.сте с'йеу болма». (;асас с�ресі 86-аят)

;асиетті аяттар мен хадис ш�ріптердіJ арасында>ы 
ай=ын �діс ерекшеліктері де ;!ран К�рімніJ уахи ар=ылы 
келетіндігініJ б!лжымас д�лелдерінен.

Кейде Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) жауап беруге тиіс бол>ан жа>дайларда уахи 
келмей кешігетін. Мысалы, «Ифк (жала жабу)» о=и>асы 
мен я�удилердіJ кейбір сауалдар с!ра>ан кезінде де осылай 
бол>ан еді. QлемдердіJ С!лтаны м!ндай сауалдар>а тек 
Aзіне уахи келгенде >ана жауап бере алатын. Егер олардыJ 
айт=анындай ;!ран К�рім Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
ойланып-тол>ануыныJ н�тижесінде туындайтын болса, 
б!лай шарасызды==а т�спей-а= с!ра=тар>а дереу жауап 
беруі керек еді.

Б!>ан =оса кейде уахи Алла� Расулі =алама>ан т�різде 
келетін. Келген уахи кей уа=ытта оныJ пікірініJ =ате екенін 
білдіретін, ал кейде оныJ =алама>ан н�рсесін �мір ететін. Тіпті 
кейде ил��и �мірді жеткізуде біраз сел=осты= танытатын 
болса Алла� тарапынан =атаJ сAгіс алатын. ОсылардыJ б�рі 
;!ран К�рімніJ Хазіреті Пай>амбарымыздыJ ойланып-
тол>ануыныJ жемісі екендігі жайлы айтыл>ан пікірлердіJ 
=исынсыз екендігін кAрсетуде.

Бірде Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) ;!райштыJ бірнеше беделділеріне Исламды 
т�сіндіріп жат=ан еді. Сол с�тте оныJ =асына Исламды 
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б!рыныра= =абылда>ан кAр сахаба Абдулла� бин Yмм� 
М�ктум (радиалла�у ан�у) келді. Расул!лла�=а (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) Алла�тыJ білдірген шынды=тарын 
�йренгісі келетінін айтты. Біра= Алла� Расулі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) сAйлесіп жат=ан ;!райш беделділерін 
иландыру>а тырысып жат=анды=тан о>ан кAJіл бAле 
алмады. Ибн Yмм� М�ктум талабын =айталай берген соJ 
Расул!лла� о>ан біраз =аба>ын т�йді. Осы>ан орай Алла�
Та>ала о>ан былай сAгіс берді:

«Ал байлар0а келер болса*, сен олар0а ы*ылас 
аударасы�. Оны� тазарып, арылуынан сен жауапты 
емессі�. Ал (Алла�тан) *ор*ып са0ан асы0ып келген адам0а 
к��іл б�лмейсі�. Жо* олай болмайды. 
9ран деген а*ыл-
ке�ес. 
ала0ан адам одан насихат алады». (Rабаса с�ресі 5-12 

аяттар)

Осы аят т�скен соJ Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) ибн Yмм� М�ктумді сыйлап, =атты =!рмет кAрсетті. 
Онымен жолы==ан кезде:

- Раббымны� ма�ан сгіс беруіне себеп бол�ан кісі, с!лем 
са�ан, - дейтін. (Уахиди 471 б.)

Хазіреті Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) кейде Ала�тыJ �мірлері Мужм�л121 болып келетін. 
Алла� Та>ала білдірмейінше Расул!лла� (саллалла�у 

121. Мужм�л – т�сініктеме берілмейінше ма=саты толы= білінбейтін, 
ма>ынасы аны= емес сAздер.
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ал�й�и у� с�лл�м) Мужм�л аяттар>а Aздігінен т�сініктеме 
бере алмайтын. Б!>ан мысал ретінде мына аят к�риманы 
айту>а болады:

«К�ктегі ж.не жердегі барлы* н.рсе Алла)*а т.н. 
Іштері�дегіні білдірсе�дер де, жасырса�дар да Алла) 
онымен сендерді есепке алады...». (Ба=ара с�ресі 284-аят)

Осы аят т�скен соJ асхабы кирам кAкейлерінде Aздігінен 
туында>ан ойлардан да с!раламыз деп ойлап:

– Уа Расул!лла�! Б!л аят=а =алай тAземіз? - деді.

Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
жауап ретінде:

– Не болды! <лде сендерді� де кітап иелері (я#удилер 
мен христиандар) сия�ты: «Естідік, біра� �арсы шы�ты�» 
- дегілері� келе ме? Сендер: «Естідік, !рі бой �сынды�, 
уа, Раббымыз! Бізді жарыл�ауы�ды тілейміз !рі са�ан 
�айтамыз» - деп айтулары� �ажет, - деді. (Муслим, Иман 200; 

Ахмед І, 233; Уахиди 97 б.)

Б!л аяттыJ ма>ынасы аны= болма>ан соJ Алла� Расулі
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) д�рменсіздігінен б!л м�селені 
т�сіндіре алмады. Тек сахабалар>а Алла�=а мойынс!нып, 
о>ан т�уекел етіJдер деді. Біраз уа=ыт Aткен соJ тAмендегі 
аят к�рима т�сіп, б!л м�селе былай ай=ындалды:
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«Алла) адам баласына тек шамасы жететін міндетті 0ана 

ж'ктейді. �ркімні� істеген жа*сылы0ы �зіні� пайдасына, 
жаманды0ы да �з зиянына. О жарат*ан иеміз! Егер 
9мытса* не болмаса *ателессек бізді айып*а б9йырма. 
Раббымыз! Бізден б9рын0ылар0а ж'ктегені�дей бізге де 
ауыр ж'к ж'ктеме. Раббымыз! Бізге шамамыз келмейтін 
н.рселерді ж'ктеме. Бізді кешіре к�р, бізді жарыл*ай к�р, 
бізге рахымы�ды т�ге к�р. Бізді� *ожайынымыз сенсі�. 
Бізге к.пірлер *ауымына *арсы ж.рдем бер». (Ба=ара с�ресі 

286-аят)

Осы аяттыJ ар=асында сахабалар тек шамалары жететін 
н�рселерден >ана жауапты екендіктерін т�сінді. Я>ни еркісіз 
а=ыл>а келген ой-пікірлерден жауапты емес екендіктерін 
білді.

Мужм�л аяттарды т�сіндіретін бас=а аят келмейінше 
Хазіреті Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) олар>а Aздігінен ма>ына бермеуі пай>амбарлы=тыJ 
белгісі ж�не ;!ран К�рімніJ Алла�тан келгендігініJ 
б!лтартпас та>ы бір ай>а>ы. Егер б!лай болма>ан жа>дайда 
м!ндай аяттар келмес еді ж�не де келген аяттар>а Aз ойымен 
ма>ына берер еді. Міне осы жа>дайлардыJ барлы>ы ;!ран 
К�рімніJ м!>жиза екендігініJ та>ы бір ай>а>ы.
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;!ран К�рімніJ >айыптан хабар беруі де оныJ ил��и 
уахимен келгендігініJ ай=ын д�лелі. 

;!ран К�рім б!рын>ы Aткен н�рселер жайында>ы 
ма>л!маттарды да а=и=ат=а сай т�рде т�сіндіреді. Мил�ди 
жетінші >асырда Меккеде б!л ма>л!маттарды білетін бірде-
бір >ылыми мекеме, я болмаса бірде-бір кісі жо= еді. Барлы= 
тарихи ма>л!маттар саудагерлер алып келген бір-біріне 
=арам-=айшы ПарсылардыJ аJыз �Jгімелерінен т!ратын. 
Ал ;!ран К�рімде айтыл>ан б!рын>ы Aткен кезеJге =атысты 
ма>л!маттар бір-бірімен �йлесімді �рі толы= ма>ыналы 
болып келген. Ешбір адам а=ылы мен ойын =олдан>анымен 
де м!ндай ма>л!маттарды айта алмайды.

Олай болса а=ылы бар адам ойлануы =ажет. Надан 
=о>амныJ ішінен шы==ан, о=у-жазу білмейтін адам 
;!ранныJ теJдессіз аяттарын ил��и дереккAзден алмастан, 
Aз ойынан шы>ара ала ма? Qрине шы>ара алмайды.

Міне б!л да Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) айт=ан барлы= ма>л!маттарыныJ Алла�тан уахи 
ар=ылы келгендігін білдіреді.

;!ран К�рім болаша=тан да хабарлар берген �рі б!лар 
уа=ыты келгенде ;!ранныJ айт=анындай д�л шы>ып 
отыр>ан ж�не =азір де жал>асын табуда. ;!ран К�рім 
�немі алда келеді, ал >ылым мен Aнер болса оныJ соJынан 
келуде.

;!ран К�рімде айтыл>ан мына о=и>а осыныJ бір >ана 
мысалы:

;ызыл теJізге батып бара жатып амалсыз иман келтірген 
Пер>ауын>а Алла� Та>ала:
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«Енді ме (иман келтірдіJ)? Сен б9дан б9рын *арсы 
шы0ып, 'немі б9за*ылы* жасайтын еді�. (Я>ни басыJа 
=иынды= ту>анда жAнге келіп, одан =!тыл>ан соJ =айтадан 
б!рын>ы б!за=ылы>ыJды жал>астыратын едіJ. Осылай 
еткеніJ �шін =азір сеніJ иманыJнан пайда жо=)» (Юнус с�ресі 

91-аят) деп, �мітсіздіктен соJ амалсыз келтірген иманын 
=абыл етпеген. Артынан былай деген:

«(Ей, Пер>ауын!) Біз б'гін сенен кейінгілерге 
0ибрат болуы 'шін тек сені� т.ні�ді (б!зылып шіруден)
*9т*арамыз. Шынымен де адамдарды� к�пшілігі бізді� 
аяттарымыздан хабарсыз». (Юнус с�ресі 92-аят)

Замахшари б!л аят=а былай т�псір жасайды:

«Сені теJіздіJ сыртына бір шетке тастаймыз. М�рдеJді 
толы>ымен, б!зылма>ан, киімсіз жалаJаш к�йде сеніJ 
артыJнан >асырлардан соJ келетіндерге >ибрат ретінде 
=ор>аймыз». (Замахшари ІІІ, 24)

СоJ>ы жылдарда жасал>ан зерттеулердіJ н�тижесінде 
Пер>ауынныJ м�рдесі теJіз жа>асынан, с�ждеге бас =ой>ан 
к�йде табылды. Б!л оныJ Aлім алдында>ы соJ>ы жа>дайы. 
СоJ>ы с�тінде басына тAнген =ор=ынышты жа>дайдан 
соJ иман келтіргісі келген. Біра= оныJ шарасызды=тан 
келтірген иманы =абыл етілмеді. Міне сонды=тан шамамен 
�ш мыJ жылдай оныJ денесі шірімей са=тал>ан ж�не аятта 
баяндал>анындай адамдар>а >ибрат болуы �шін б�гінде д�л 
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сол =алпында табыл>ан. ;азір оныJ денесі Британ музейінде 
кAпшілікке !сыныл>ан. Б!л шынды= Ха= Та>аланыJ 
;!ран К�рімде баяндап, =ияметке дейін жал>асатын 
м!>жизаларыныJ біреуі >ана.

Біра= ;!ран К�рімніJ негізгі ма=саты таухидті !сынып, 
адамдарды тура жол>а ша=ыру бол>анды=тан, м!ндай 
м!>жиза т�ріндегі шынды=тар, я>ни >ылыми ж�не тарихи 
а=и=аттар онда кейінгі м�селе болып есептеледі. Мынаны 
да !мытпа>ан жAн:

«... 
9р0а* болсын, жас болсын, барлы0ы ап-ашы* 
кітапта баяндал0ан» (Qн>ам с�ресі 59-аят) деп Алла�тыJ
аятында келтірілгеніндей онда барлы= шынды= айтыл>ан. 
Б!>ан =ара>анда ;!ран К�рім �лемдегі барлы= а=и=аттардыJ 
толы= жиынты>ы ж�не барлы= а=и=аттар онда д�н к�йінде 
са=таулы. ;!ранныJ м!ндай ж!>жизалары адамзаттыJ 
>ылымы дамы>ан сайын ашылуда.

Егер Алла�тыJ =алауы бойынша �лемдегі жасырын 
�рі =!пия бол>ан ма>л!маттар ;!ран К�рімде =ыс=а ж�не 
на=ты >ана т�рде емес ашы= �рі кеJ т�рде айтыл>анда ;!ран 
мыJда>ан томды= кітап болар еді. Сонымен =атар адамдар 
Aз заманында �лі ашылып д�лелденбеген н�рселерді =абыл 
ете =оймайтынды=тан ;!ран>а иман келтіру =ияметке 
дейін жал>аспас еді. Мысал>а ;!ранда теледидар жайында 
айтылып, оныJ ерекшеліктері мен =ызметі туралы ма>л!мат 
берілгенде, теледидар к�нделікті =олданыс=а енбейінше б!л 
адамдардыJ а=ылына сыймас еді ж�не д�л осы себептен де 
олар ;!ранды =абыл етпеген болар еді. Барлы= шынды=ты 
=амты>ан ;!ранныJ б!л шынды=тарды Мужм�л сAздермен 
баяндауыныJ хикметі осыда.
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Сондай-а= ;!ран К�рімніJ =амты>ан та=ырыптарыныJ 
барлы>ы таухидке негізделе отырып баяндал>ан. Онда>ы 
айтыл>ан б�кіл >ылым>а =атысты шынды=тыJ барлы>ы 
да осы ма=сатта айтыл>ан. Б!л жа>дай ;!ран К�рімніJ 
=ияметке дейін м!>жиза к�йінде =алатынды>ын ж�не оныJ 
>ажайыптарын �р жаJалы= ашыл>ан сайын та>ы да д�лелдеп 
отырады.122

;!ран К�рімніJ ж�не Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) !лы м�ртебесін кAре алма>ан 
кейбір ориенталистер Расул!лла�тыJ уахи кезіндегі халін 
«=ояншы= ауруы» деп а=ыл>а =онымсыз �рі =исынсыз 
сAздер айт=ан.123 Б!л негізсіз пікірге =ыс=аша былай жауап 
беруге болады:

;ояншы= кеселі !ста>ан соJ адам денесі =атты =алшыл-
дап,  б�кіл  т!ла-бойы  сыздап  =а=сайды,  =атты  =иналып 
рухани жан-д�ниесі астан-кестен болады. Ал Хазіреті 
Расул!лла�та (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л 
айтыл>андардыJ ешбірі болма>ан. Керек десеJіз екі уахидіJ 
арасында уа=ыт Aтпестей болып, келесі уахидіJ келуін асы>а 

122. Б!л м�селеге =атысты мысалдар �шін Осман Нури Топбаш, Рахмет
Есинтилери, Стамб!л 2001, 184-239 бб. (Б!л кітап =азат тіліне «Рахмет
Самалы» деген атпен т�ржіма етілді.)

123. Уахи келген кезде жо>арыда айт=анымыздай Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
бойынан бай=ал>ан ерекше халдерді кейбір ориенталистер эпилепсия 
(=ояншы=) ауруына теJеп, б!>ан �р т�рлі негізсіз д�лелдерді айт=ан. 
Осы негізсіз д�лелдерін !сына отырып Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
психикалы= нау=асы бар деп, м!ны «Франция �лтты= Медицина 
Академиясына» растату �шін >ылыми м�селе ретінде кAтерген. Ол 
жерде еJ ата=ты докторлар бас =оса отырып 1842 жылы б!л м�селені 
егжей-тегжейлі зерттеп, медициналы= негіздерге с�йене отырып м!ныJ 
�сте м�мкін емес екендігін д�лелдеп шы==ан. Осы м�селе жайында 
толы==анды ма>л!мат ал>ысы келгендер проф. др. Феридун Нафиз 
УзлуктыJ т�рік тіліне т�ржіма жасап «Рапор» деген атпен жары= кAрген 
кітапты пайдалана алады. Б!л кітап 1996 жылы Стамбулда Себил
баспасынан жары= кAрді.
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к�тетін, уахи келген кезде =атты =уанып, бір жасап =алатын 
еді.

Уахи келген кезде болатын халдер �рбір уахи келген 
сайын кAріне бермейтін. Кейде уахи келген кезде Хазіреті 
Пай>амбарымыздыJ халі =алыпты жа>дайда>ыдай болатын.

Медициналы= д�лелдермен де белгілі бол>анындай 
=ояншы= кеселі !ста>ан кісі ойлау, т�сіну =абілетінен 
айырылып, айналасында болып жат=ан н�рселерді 
аJ>армайды ж�не сана-сезімін де жо>алтады. Ал Хазіреті 
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) болса Aзіне 
келген уахи ар=ылы адамзат=а =!=ы=, ахла=, >ибадат, =ысса, 
насихат сия=ты кAптеген н�рселердіJ еJ керемет �лгісін 
=амты>ан теJдессіз ;!ран аяттарын т�бли> еткен.

;ояншы= ауруы !ста>анда кісі селкілдеп, =алтырайтын 
болса, уахи кезінде Расул!лла�тан м!ндай жа>дай 
бай=алма>ан.

;ояншы>ы !ста>ан кісі ма>ынасыз, =айда>ы жо= сAздер 
айтып сандыра=тайды. Ал Хазіреті Пай>амбарда м!ндай 
жа>дай �сте болма>ан. ОныJ м�б�рак ауызынан шы==ан 
сAздер еJ керемет, �деби, тияна=ты �рі хикметті сAздер 
болатын.

Б!>ан =оса алты мыJнан астам аят т�сетіндей !за= уа=ыт 
бойы ешкім =ояншы= ауруына тAзе алмайтыны медицинамен 
де д�лелденген.

Б!л �дейілеп =астанды=пен айтыл>ан пайымдаулар 
Расул!лла�ты (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) толы= т�сіне 
алма>андардыJ айт=андары, �рі б!л айт=андары =исын>а да 
жанаспайды.
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Н.би ж.не Расул

Алла� Та>ала =!лдарына Aз араларынан таJдап алып 
пай>амбарлы= міндетін берген !лы кісілер ар=ылы тіл 
=атуды =ала>ан. Алла�тыJ б!л =алауы аят к�рималарда 
былай айтылады:

«Алдын са0ан хабар берген пай0амбарларымыз0а ж.не 
хабар бермеген пай0амбарларымыз0а да (уахи бердік)...»
(Ниса с�ресі 164-аят)

«С�зсіз біз сенен б9рын �з *ауымдарына к�птеген 
пай0амбарлар жібердік, .рі олар ай*ын д.лелдермен 
барды...» (Рум с�ресі 47-аят)

Алла� Та>ала адамдар>а ал>аш=ы адамнан бастап �рбір 
д�уірде пай>амбарларын «н�би» немесе «расул» сипатымен 
рахмет етіп жіберген.

Пай0амбарлы* – а=ыл-есі б�тін =!лдардыJ д�ниелік 
ж�не а=ыретке =атысты істерін реттеу �шін Алла� пен 
=!лдардыJ арасында елшілік жасау.

Расул – Aзіне уахи етілген н�рселерді бас=алар>а 
жеткізуге міндетті бол>ан кісі. Н.би – жеткізіп, т�бли> 
жасау>а міндетті болса да, болмаса да Aзіне уахи етілген 
кісі. Жалпы н�билер Aздерінен б!рын «расул» сипатымен 
жіберілген пай>амбардыJ шари>атын т�бли> етуге ж�не іске 
асыру>а міндеттеліп жіберіледі. Сонды=тан барлы= расул – 
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н�би, ал барлы= н�би расул емес. Н�бидіJ расулдан ж�не 
н�билік міндеттіJ расулды= міндеттен ау=ымды екенін 
білдіретін хадистер де бар. Сондай-а= ;!ран К�рімде б!л 
сAздер бір-бірініJ орнына =олданыл>ан.

«Неліктен Алла� Та>ала =!лдарына тікелей тіл =атпай, 
пай>амбарлары ар=ылы тіл =атуда? - деген сауал туындайтын 
болса, о>ан былай жауап беруге болады:

Алла� Та>ала адамдар>а тікелей тіл =атып, я>ни уахи 
жіберіп �мір мен тыйымдарын ашы= білдіретін болса, б!л 
д�ниеніJ жаратылу ма=сатында>ы «сына=тыJ» еш=андай 
маJызы =алмайды. Егер солай болатын болса, >айып=а 
=атысты иманныJ еш=андай =адір-=асиеті =алмайды. 
Qмір мен тыйымдарды тікелей Алла� Та>аладан ал>ан 
адамдар, а=и=атты толы= !>ын>анды=тан б!л �мірлер 
мен тыйымдар>а мойынс!ну>а м�жб�р болады. Б!л болса 
адамныJ =алауымен, Aз еркімен жа=сылы= пен жаманды=ты 
таJдауына кедергі болып, сыйлы= пен жаза м�н-ма>ынасыз 
болып =алады.

Б!>ан =оса адамдардыJ т�сінігі мен =абілетініJ 
д�режелері де �р т�рлі. Себебі Aмірде ат=аратын =ызметтері 
де бір-бірінен Aзгеше. Егер барлы= адамдар Aте =абілетті 
бол>анда, кейбір істерді еш=айсысыныJ істегісі келмейтін 
еді. ЕJ =арапайымынан к�рделісіне дейін д�ниедегі барлы= 
=ызметтердіJ ат=арылуы �шін, адамдардыJ =абілеттерініJ 
�р т�рлі болуы =ажет.

Адамзат тарихыныJ еJ !лы кAсемдері, м!>алімдері 
ж�не т�рбиешілері – пай>амбарлар. Адамдарды тура жол>а 
салып =!т=аратын, олар>а жAн кAрсететін ж�не адамдардыJ 
озбырлы>ы мен ж�бірлеріне тAзе білетін кісілердіJ Aте 
=абілетті �рі тAзімді болулары шарт. @зініJ соJынан еретін 
халы=ты таJ =алдырарлы= ерекшеліктері мен кAркем мінез-
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=!л=ы болмаса, пай>амбар адамдарды �серлендіріп, олар>а 
ба>ыт-ба>дар бере алмайды.

;арапайым кAсемніJ де =арама>ында>ы адамдардан 
арты= �рі ерекше =асиеттері болмаса, б!л м�ртебеге келе 
алмайды. Келсе де б!л ісі табысты болмайды. Еш=андай 
халы= =абілетсіз, дарынсыз жай >ана біреуді Aздеріне кAсем 
етіп сайламайды.

Осы>ан орай !лы ерекшеліктер мен =асиеттер 
пай>амбарлардыJ жаратылысынан бар н�рсе. Біра= олар б!л 
таби>и ерекшеліктерін =олдана отырып, Aз =абілеттерімен 
пай>амбар бола алмайды. Пай>амбар болу осындай =абілетті 
кісілердіJ ішінен ил��и =алаумен таJдалып алынып, міндет 
ж�ктелген кісілерге >ана н�сіп болады. Бас=аша айт=анда 
н�билік пен расулды= тырысып, �рекет ету ар=ылы =ол 
жеткізетін н�рсе емес. Алла� Та>ала =!лдарыныJ арасынан 
=ала>анын б!л міндетпен жауапты =ылады.

Аят к�римада былай баяндалады:

«...Алла) пай0амбарлы*ты кімге беретінен жа*сы 
біледі...» (Qн>ам с�ресі 124-аят)

Сонымен =атар ил��и уахи =арапайым немесе =андайда 
бір адаммен жіберіле салмайды. Себебі адамдардыJ барлы>ы 
ил��и �мірлерді !>ынып, іске асыруда теJ =абілетті емес. 
Сонды=тан пай>амбарлар барлы= жAнінен арты= ерекшелігі 
бар кісілердіJ арасынан таJдалып алын>ан. Сондай-а=
бойларында>ы таби>и тAзімділіктерімен пай>амбарлы=тыJ 
ауыр ж�гін ар=алау>а міндетті етілген.
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Пай0амбарларды� сипаттары

Барлы= пай>амбарлар>а орта= кейбір ерекшеліктер 
бар. Б!лар – сыды=, аманат, ф�т�нат, исмет ж�не т�бли>. 
Пай>амбарлар>а иман келтіру осы ерекшеліктермен толы= 
болады:

Сыды*: Пай>амбарлар ил��и �кімдерді, �мірлер мен 
тыйымдарды адамдар>а жеткізуде ж�не �келген барлы= 
хабарларында �діл ж�не сенімді. ОлардыJ сAздері мен іс-
�рекеттері �немі тура �рі �діл. СAздері мен іс-�рекеттері 
олардыJ айнасы іспетті. ОлардыJ Aтірік айтуы м�мкін емес. 
Алла� (ж�лл� ж�л�лу�у) пай>амбарларыныJ �ділдігін 
былай ма=та>ан:

«Кітапта Ибра)им жайлы айт*андарымызды да есі�е 
ал. Ол шын м.нінде �те турашыл пай0амбар болатын».
(М�риям с�ресі 41-аят)124

Алла� Та>ала пай>амбарларыныJ бір с�т болса да 
туралы=тан бас тартуы м�мкін емес екендігін былай 
баяндайды:

«Егер (Пай>амбар) кейбір с�здерді бізді� атымыздан 
жал0ан айтатын болса, с�зсіз біз оны *атты жазалар едік. 
Сосын оны� к'ре тамырын *ияр едік». (Ха==а с�ресі 44-46 

аяттар)

124. ;осымша М�риям с�ресі 54, 56; Юнус с�ресі 46-аят.
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ОлардыJ шыншылды>ын Aздеріне иаман келтірмегендер 
де раста>ан. ОсыныJ сансыз мысалдарынан бірнешеуіне 
то=талайы=:

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) да>уатын 
ал>аш жарияла>ан к�ні Сафа тAбесіндегі бір жартас=а 
шы>ып =!райшты=тар>а былай �н =ат=ан еді:

– Ей, '�райш жама�аты! Егер мен сендерге мына тауды� 
ар�асында немесе анау ойпатта жауды� атты !скері бар. 
Сендерге шабуыл жасап, малдары�ды тартып ал�алы т�р, 
десем ма�ан сенер ме еді�дер?

Олар еш ойланбастан: 

– Ия, сенеміз! Себебі =азірге дейін сенен тек туралы=ты 
кAрдік. СеніJ жал>ан сAйлегеніJді еш естімедік, - деді. 
(Б!хари, Т�псір 26)

Византия императоры Гераклит Хазіреті Пай>амбарымыз 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) туралы ма>л!мат алу �шін 
�лі иман келтірмеген Qбу С�фяннан:

– Б!рын-соJды сAзінде т!рма>ан кезі болды ма? - деп 
с!рады.

Ол уа=ытта Хазіреті Пай>амбарымыз>а (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) =арсы болса да Qбу С�фянныJ берген 
жауабы мынадай болды:

– Жо=! Ол міндетті т�рде берген сAзінде т!рады. (Б!хари,

Б�дул уахи 1, 5-6; Муслим, Жихад 74)

Меккелік м�шриктерден Yб�й бин Хал�ф та ИсламныJ 
еJ =ауіпті д!шпандарыныJ бірі болатын. Хижреттен б!рын 
�лемдердіJ С!лтанына:
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– Бір ат байлап отырмын. О>ан еJ жа=сы н�рселерді беріп 
жатырмын. Бір к�ні о>ан мініп сені Aлтіремін, - дейтін еді.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) та бірде 
о>ан:

– Иншалла# мен сені лтіремін, - деді.

�х!д со>ысында б!л а=ыма= м�шрик Хазіреті 
Пай>амбарды (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) іздеп былай 
деді:

«Егер ол б�гін =!тылатын болса, меніJ ісім бітті дей 
бер».

Осы ма=сатпен Хазіреті Пай>амбарымыз>а шабуыл жасау 
�шін о>ан жа=ындай т�сті. Сахабалар да жа=ындамай т!рып 
оныJ басын ал>ылары келді. Сонда Расул!лла� (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м):

– 'оя бері�дер, келсін, - деді.

Yб�й бин Хал�ф жа=ында>ан кезде �лемдердіJ С!лтаны
сахабаларыныJ бірінен найзасын алды. Осы кезде Yб�й 
кейін =аша бастады. Біра= пай>амбарлардыJ С!лтаны:

– 'айда �ашып барасы�, ей тірікші?! - деп найзасын 
ла=тырды. Найза Yб�йдіJ мойнын аздап жырып Aтті. Сонда
ол атынан =!лады. Бірнеше рет домалап барып, �рейленген 
к�йде Aз жа>ына =арай =ашты. Бір жа>ынан ж�гіріп, бір 
жа>ынан бар дауысымен былай ай=айлады:

– Ант етейін, М!хаммед мені Aлтірді!

;асына келіп жарасын кAрген м�шриктер:

– Жай >ана жырып Aтіпті >ой, - деді.

Біра= ол сене алмай былай деді:
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– Меккеде кезімде М!хаммед ма>ан: «Мен сені сзсіз 
лтіремін!» деген. Ант етейін егер ол ма>ан т�кіретін болса 
да, мен Aлемін!

Сосын ары =арай ай=айлай бастады. Дауысы AгіздіJ 
Aкірген дауысындай еді.

Qбу С�фян:

– Кішкене жырып кеткен жерге осыншалы=ты ба=ыра ма 
екен? - деп оны айыпта>ан кезде Yб�й о>ан былай деді:

– Сен білесіJ бе, м!ны кім жыр>анын? Б!л жараны 
М!хаммед салды. Лат пен �зза>а ант етейін, б!л жарадан 
келген сыр=атты б�кіл Хижаз хал=ына бAліп берер болса, 
барлы>ы =ырылар еді. Меккеде М!хаммед ма>ан: «Мен сені 
сзсіз лтіремін!» деген еді. Мен сол кезде оныJ =олынан 
Aлетінімді ж�не одан =!тылмайтынымды сезген едім.

Пай>амбардыJ еJ =ауіпті д!шпандарыныJ бірі Yб�й 
жолда Меккеге жетуге бір к�н =ал>анда Aлді. (Ибн Исха= 89 б; 

Ибн Са>д ІІ, 46; Хаким ІІ, 357)

Б!л о=и>адан кAргеніміздей Хазіреті Пай>амбарымызды 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) жа=сы танитын м�шриктіJ 
Aзі, оныJ айт=ан сAзініJ =аншалы=ты рас �рі тура екеніне 
сенетін.

Qбу Майсара айтады:

Бір к�ні Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Qбу Ж��іл мен достарыныJ =асына барды. Олар Хазіреті 
Пай>амбарды кAргенде:

– Ей, М!хаммед! Уалла�и біз сені Aтірікші демейміз. Сен
біздіJ алдымызда турашыл �рі адал адамсыJ. Біра= біз сеніJ 
�келген н�рсеJе сенбейміз, - деді. Осы>ан байланысты аят 
т�сті:
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«Оларды� айт*андары сені *амы*тыратынын біз с�зсіз 
білеміз. Негізінде олар сені �тірікші деп есептемейді. Біра* 
залымдар Алла)ты� аяттарын мойындамайды». (Qн>ам

с�ресі 33-аят) (Уахиди 219 б.)

Хазіреті М!хаммед М!стафаныJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) бет-�лпетініJ Aзі оныJ турашыл екендігін 
кAрсететін. Я�удилердіJ ата=ты >алымдарыныJ бірі 
Абдулла� бин С�л�м оныJ н!рлы ж�зін кAргенде:

– Б!л Aтірікші адамныJ ж�зі емес, - деп иман келтірген. 
(Тирмизи, ;иямет 42; Ахмед V, 451)

@зіне пай>амбарлы= берілмей т!р>анда да адамдар>а 
=алжыJдап болса да Aтірік айтпа>ан кісініJ Алла�
т!р>ысында Aтірік айтуы м�мкін емес. Сондай-а= Хазіреті 
Пай>амбарымыз Aтірік сAйлеуді м!нафы=тыJ белгісі деп 
санап, �мбетініJ Aтірік айтуына =атты тыйым сал>ан.125

Арда=ты Пай>амбарымыз (ал�й�иссалату у�сс�л�м) 
хадис ш�ріпінде былай деген:

«'�л тірік айт�ан сайын ж!не тірік айту�а ниеттеніп 
ж�рген сайын ж�регіне �ара та�ба басылады. Сосын б�л 
та�ба �лкейіп, ж�регі �ап-�ара болады. М�ндай кісі Алла# 
алдында «тірікшілер» �атарына жазылады». (Муатта, К�лам 

18)

Нуф�й бин Харис (радиалла�у ан�у) былай дейді:

125. Б!хари, Иман 24; Муслим, Иман 107.
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Бір к�ні Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Сендерге �лкен к�н!ларды� е� ауырын айтайын ба? - 
деп �ш рет с!рады. Біз де:

– И�, айтыJыз, - дедік.

С�йікті Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

«Алла#�а серік �осу, ата-ана�а �арсы шы�у», - деді де, 
=исайып жат=ан жерінен т!рып отырды да:

«Жа�сылап ты�да�дар, б��ан �оса тірік айту ж!не 
жал�ан ку! болу», - деді. Б!л сAзді =айталай берген соJ, 
шаршап =алмасын деп сAзін то=татуын =алады=. (Б!хари,

Qдеп 6; Муслим, Иман 143)

;!ран К�рімде де шыншылды=тыJ маJызыдылы>ы 
былайша баяндалады:

«Алла) Та0ала былай деді: Б9л шыншылдарды� 
шынды0ы �здеріне пайда беретін к'н. Олар0а астынан 
�зендер а0атын, ішінде м.�гі *алатын ж.ннаттар бар. Алла) 
олар0а разы болды, олар да Алла)*а д.н риза болды. Міне 
б9л – 9лы же�іс». (М�ида с�ресі 119-аят)

Аманат: Барлы= пай>амбарлар барынша сенімді 
т!л>алар. Иман келтірмегендер де олар>а барынша сенім 
артатын. Пай>амбарлардыJ аманат сипаты – олардыJ 
барлы= т!р>ыда сенімді екендіктерімен =атар, еJ бастысы 
уахи т!р>ысында сенімді екендіктерін, Алла�тыJ �мірі 
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мен тыйымдарын адамдар>а Aзгертпестен ж�не асырып-
жасырмастан жеткізетіндігін білдіреді.

Алла� Та>ала пай>амбарлы= міндеті мен абыройын 
=иянатшылдар>а емес, барлы= т!р>ыда Aте сенімді �рі 
шыншылдар>а береді. Аят к�рималарда пай>амбарлардыJ 
�мбеттеріне:

«Сендерге Раббымны� елшілігін жеткіземін. Мен 
сендерге сенімді насихатшымын». (А>раф с�ресі 68-аят)

«К'м.нсіз мен сендерге жіберілген сенімді 
пай0амбармын». (Ш!>ара с�ресі 107-аят) деп айт=андары 
баяндал>ан.126

Сонымен =атар Хазіреті Расул!лла� (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) �шін айтыл>ан «Мухаммаду-л Qмин» 
сAзін м�шриктер де айтып, растайтын. Олар AздерініJ 
жа=тастарына сенбей, Расул!лла�=а сенім артып, о>ан 
заттарын аманат ретінде табыс ететін. Тіпті хижрет жасайтын 
кезде де Хазіреті Пай>амбарымызда м�шриктердіJ аманат=а 
берген біршама заттары бар еді. Арда=ты Пай>амбарымыз 
Aлім =ауіпі тAніп т!рса да Хазіреті Алиді Меккеде =алдырып, 
ол аманаттарды иелеріне табыс етуді тапсыр>ан.

Qл-Qмин сипаты Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) екінші есімі бол>ан еді. 

126. ;осымша Ш!>ара с�ресі 125, 143, 162, 178 аяттар; Духан с�ресі 18-аят.
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QлемдердіJ С!лтаны 25 жас=а келгенде Меккеде тек «�л-
Qмин» (еJ сенімді кісі) есімімен аталатын.127

;а>бада>ы тAрелік кезінде оныJ келгенін кAргендер 
«�л-Qмин келе жатыр» деп =уан>ан ж�не о>ан сенім 
артып, онымен а=ылдас=ан. ОныJ жолында жанын, 
малын тіпті барлы= н�рсесін =!рбан еткен асхабы кирам 
секілді, оныJ Aлтіргісі келген =ас д!шпандары да Хазіреті 
Пай>амбарымыздыJ сенімді екендігін жо==а шы>арма>ан.

Пай>амбарлардыJ сенімді бол>анындай, олар>а уахи 
�келген Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) де сенімді. Б!л турасында 
Ха= Та>ала:

«Аны0ында ол (;!ран) ілтипатты елші (Ж�брейіл)
ар*ылы жіберілген с�з. Ол (Ж�брейіл) аса *9діретті 
ж.не 0арышты� иесіні� алдында м.ртебелі. Ол �зіне 
бой 9сынылатын сенімді елші» (Т�куир с�ресі 19-21 аяттар)

деген. Олай болса уахи кAктегі Qминнен, жердегі Qминге 
т�сірілген.

Ф.т.нат: Пай>амбарлар барлы= адамдардан 
а=ылдылы>ымен, ал>ырлы>ымен ж�не парасаттылы>ымен 
жо>ары д�режеде т!рады. ОлардыJ т�сінігі мол, ой-Aрісі 
кеJ, есте са=тау ж�не т�сіндіру =абілеті Aте жо>ары.

Ф�т�нат тек =ана а=ылдылы= пен парасаттылы= 
емес, даналы=тан жо>ары д�реже. Ар-ождан>а ба>ын>ан 
а=ылдыJ, парасаттылы=тыJ ж�не кAрегенділіктіJ белгісі. 
Qрбір пай>амбардыJ міндетін кем-кетіксіз, толы= т�рде 

127. Ибн Са>д І, 121, 156.
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ат=аруы �шін, осындай ерекше =абілетке ие болуы тиіс. 
Олай болма>ан жа>дайда адамдар>а =уатты д�лелдер 
!сына алмайды, �рі оларды сендіріп, =ана>аттандырарлы= 
жауаптар бере алмайды.

Пай>амбарлар Aте =иын �рі б!лыJ>ыр м�селелерді де 
оп-оJай шешеді. Бір м�селені т�сіндірген кезде Aте кAкейге 
=онымды тілмен жеткізгендіктен =арсы алдында>ы т�сінігі 
�р т�рлі халы= оларды еш =иналмастан !>ады.

Б!л ерекшелік �рбір пай>амбарда �р т�рлі кAріністе 
бай=ал>ан. Хазіреті Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) б�кіл Aмірінен осындай кAріністерді бай=ау>а 
болады. Жо>арыда айтып Aткеніміздей ;а>баны жAндеу 
кезінде Хажарул Qсуадты орнына =ояр с�тте туында>ан 
жанжалды, сол с�тте Харам есігінен кіріп келген �лемдердіJ 
С!лтаны теJдессіз кAрегендігімен ж�не парасаттылы>ымен 
оп-оJай шешкен. Осылайша тайпааралы= со>ыстыJ 
басталуына кедергі бол>ан. 

Сондай-а= оныJ Ислам �шін аш=ан со>ыстарында>ы 
кAрегендігі, бейбітшілік келіссAздері, атап айтса= Х!дайбияда 
кAрсеткен тап=ырлы>ы, МеккеніJ =ан тAкпестен алынуы 
ж�не онда>ы халы=тыJ �идаят=а келуіне себеп болуы, 
Х!найн мен Тайфта =олдан>ан керемет тактикасы мен 
кAрсеткен �ділдігі еш=андай пенденіJ =олынан келмейтін 
ерлік. Міне б!л ф�т�наттыJ белгісі.

Qрбір м!сылман пай>амбарларда>ы ф�т�нат сипатынан 
�лес ала отырып, а=ылын еJ тиімді т�рде =олдануы =ажет. 
Кімге, нені, =ашан, =ай жерде �рі =алай айтатынын ж�не 
=алай �рекет ететінін жа=сы білуі тиіс.

Мысалы Жа>фар ТайярдыJ (радиалла�у ан�у) Хабашстан 
Н�ж�шиіне Ислам жайлы ма>л!мат бергенде !стан>ан н�зік 
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методы бір м!сылманныJ бойында>ы парасаттылы=ты 
тамаша кAрсетеді:

Христиан Н�ж�ши Жа>фар Тайярдан (радиалла�у ан�у) 
;!ран К�рімніJ бірнеше аятын о=уын с!ра>анда, ол еJ 
алдымен к�пірлерге =арсы айтыл>ан К�фирун с�ресін емес, 
ішінде Хазіреті Иса мен анасы ма=талатын М�риям с�ресін 
о=ыды. Хазіреті Жа>фардыJ о=ы>ан =асиетті аяттарын !йып 
тыJда>ан Н�ж�шидіJ кAзіне жас келіп:

– К�м�нсіз мына естігендерім мен ИсаныJ �келген 
н�рсесі, бір =айнар б!ла=тан келген, - деп, біраз уа=ыттан 
соJ м!сылман болып ба=ыт=а кенелді. (Ибн Хишам І, 358-360)

Т.бли0: Пай>амбарлар ил��и �мірлерді адамдар>а т!п-
тура �мір етілген к�йде жеткізеді. Олар жеткізген кезде Aз 
ойларынан бір н�рсе =оспайды �рі кемітпейді де. Т�бли> 
пай>амбарлар>а орта= сипат, �рі еJ маJызды міндеттерініJ 
бірі. Аят к�римада былай айтылады:

«Ей, Пай0амбар! Раббы�ны� са0ан жіберген 
та0ылымдарын (олар>а) жеткіз. Егер м9ны орындамайтын 
болса� оны� пай0амбарлы0ын орындама0ан боласы�...» 
(Маида с�ресі 67-аят)

Пай>амбарлар т�бли> міндетін ат=ару кезінде �р т�рлі 
=иынды=тар>а тап бол>ан. Біра= еш уа=ытта ал>ан беттерінен 
=айтпа>ан. Б�кіл Aмірлері осы жайында>ы о=и>алар>а толы.

Хазіреті Пай>амбарымыз Ислам>а ша=ыруды алдымен 
еJ жа=ындарынан баста>ан. С�ті мен жеріне =арап �рекет 
еткен, =арсы алдында>ы адамныJ ішкі д�ниесін ж�не 
т�сінігін есепке ал>ан. Qсте-�сте т�сілін =олдан>ан. Qрбір 
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м�мкіншілікті бос жібермеген, еш уа=ытта =иындатпа>ан. 
Yнемі оJайлатып, =уант=ан, �сте жек кAрсетпеген.

Б�кіл Aмірін Исламды жаю>а арна>ан арда=ты Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) У�д� (=оштасу) =!тпасында 
асхабынан:

– Т!бли� міндетімді орындадым ба? - деп с!рап, олардан 
оJды жауап ал>ан соJ:

«Алла#ым, ку! бол!» - деп, міндетін ат=ар>анды>ына 
с�йсінген.

Qрбір м�мин шама-шар=ына =арап Алла� РасулініJ осы 
т�бли> методын �йренуі =ажет. @йткені Исламды т�бли> 
жасау м�миндердіJ мойнына парыз.128

Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
былай деген:

«Сендерден кімде-кім жаманды� кретін болса оны 
�олымен т�зелтсін, шамасы келмесе тілімен т�зелтсін. О�ан 
да шамасы жетпесе (ол жаманды=ты) ж�регімен жек крсін. 
Б�л – иманны� е� !лсізі». (Муслим, Иман 78)

Бір =о>амда жа=сылы= пен туралы=ты �гіттеп, жаманды= 
пен арамды=ты тыйятын кісілер болмаса, уа=ыт Aте келе 
ол =о>амда жаман �рекеттер �детке айналып, Aмірде 
=алыпты жа>дай болып кAріне бастайды. Бір жаманды=ты 
д�л уа=ытында то=татпайтын болсаJ, біраз уа=ыттан соJ 
ол жаманды=ты то=тата алмайсыJ. Сонан соJ �ділдік пен 
жал>ан бір-бірімен араласып, а=и=ат жойылады да адамдар 
Алла�ты !мытады. М!ныJ н�тижесінде ол =о>ам толы>ымен 
жойылады. Б!л =ай>ылы жа>дайдан =!тылу �шін, т�бли> 
міндетіне кAJіл бAліп, =атты =ол>а алу =ажет.

128. Qли Имран с�ресі 104, 110 аяттар.
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Исмет: Пай>амбарлар барлы= жасырын �рі ашы= 
к�н�лар жасаудан аула=. Осы ерекшеліктері ар=ылы олар 
пай>амбарлы=тан б!рын да, кейін де ширктіJ шылауына 
оралудан =ор>ал>ан. Сонымен =атар Алла�тан ал>ан уахиді 
адамдар>а жеткізген кезде !мытуы, не болмаса жаJылуы да 
м�мкін емес.

Егер пай>амбарларда исмет сипаты болмайтын болса, 
олардыJ �келген хабарларыныJ тура екендігі к�м�нді болар 
еді. Б!л болса олардыJ Алла�тыJ жер ж�зіндегі д�лелі ж�не 
ку�сі екендігіне ш�б� келтірер еді.

Q�лі с�ннет сенімі бойынша пай>амбарлар �сте �лкен 
к�н� жасамайды. ;ателікпен ж�не де кейбір хикметтерге 
байланысты кішігірім =ателіктер жасауы м�мкін бола т!ра, 
жаса>ан =ателіктері ескертусіз =алдырылма>ан. Артынша
дереу аятпен т�зелтіліп, ескерту жасал>ан.

М!ндай ы=тиярсыз жасал>ан =ателіктер пай>амбарлардыJ 
да �лсіз �рі пенде екендігін кAрсетіп, оларды !лы=тап 
т�Jірлестіруге жол бермеу хикметіне негізделген.

Пай>амбарлар адамдардыJ шамасы жететін �лгі 
боларлы= іс-�рекеттер жасау>а міндетті. Qйтпесе адамдар 
«пай>амбарлардыJ б!йыр>ан н�рселеріне біздіJ шамамыз 
жетпейді» деп ил��и �мірлер мен тыйымдарды орындау 
барысында кAптеген сылтаулар айтар еді. Б!л м�селелерді 
еш ойланбастан, пай>амбарлар періштелерден болуы =ажет 
деп ойлайтындар да шы==ан. М!ндайлар>а ;!ран К�рім 
былай деп жауап берген:
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«(Ей, Расулім! Олар>а) айт: Егер жер ж'зін бейбіт 
ж'ретін періштелер мекендегенде, с�зсіз біз олар0а 
пай0амбар етіп к�ктен періште т'сірер едік». (Исра с�ресі 95-

аят)

«Біз оларды (пай>амбарларды) тама* ішпейтін адамдар 
етіп жаратпады*, .рі олар (б!л Aмірде) м.�гілік те емес». 
(Qнбия с�ресі 8-аят)

Б!>ан =оса пай>амбарлар �мбеттерініJ де д�л сол 
=ателікті жасамаулары �шін ж�не =ателік жаса>ан жа>дайда 
=алай �рекет ету керектігін �йренулері �шін олар>а �лгі 
бол>ан.

Мысалы Н!х (ал�й�исс�л�м) 950 жыл бойы сабырмен 
т�бли> етіп, соJында =ауымы хидаят=а т�спеген соJ:

«Раббысына: «Мен же�ілдім. Ма0ан ж.рдем бере к�р», 
деп жалбарынды». (;амар с�ресі 10-аят)

Осы д!>асынан кейін =ауымы су>а кетіп жат=анда, к�пір 
!лы �шін �келік мейірімімен:

«... Уа, Раббым! >лым да мені� н.сілімнен еді...» (Х!д

с�ресі 45-аят) деді.

Жаратушы Та>ала =ауымына =ар>ыс айтып, !лына д!>а 
тілегені �шін:
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«...(Ей, Н!х!) Мен сені� надандар0а 9*самауды насихат 
етемін» (Х!д с�ресі 46-аят) деді.

Н!хтыJ (ал�й�исс�л�м) б!л кішігірім =ателігі =ияметке 
дейін келетін барлы= �мбеттерге мысал бол>ан.

;ателіксіз болу тек Ха= Та>ала>а >ана тиісті. ;!лдардыJ 
=ателеспеуі м�мкін емес. Біра= м!сылман =ателіктерін 
барынша азайту>а тырысуы керек. Б!л �шін ;!ран К�рімде 
кAптеген жерде зікір ету, я>ни Жаратушы Та>аланы кAJілден 
шы>армау �мір етілген. @йткені ж�регі «Алла�» деп 
со==анда кісі �ділетсіздік жасамайды, жаJылыс �рекеттерге 
бармайды.

Алла� Та>ала былай баяндайды:

«Сендер Алла)ты 9мытып, Алла) та �здерін 
9мыттыр0андар сия*ты болма�дар. Олар пасы*ты� на0ыз 
�зі». (Хашыр с�ресі 19-аят)

Сонымен =атар =апыда =ал>андар жайында да Алла�
Та>ала былай деген:

«...Алла)ты зікір етуден безген тас ж'ректерді *ар0ыс 
атсын. Олар – на0ыз адас*андар». (З�м�р с�ресі 22-аят)
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Пай>амбарлардыJ осы бес сипатынан (сыды=, аманат, 
ф�т�нат, т�бли>, исмет) Aзге тек Хазіреті Расул!лла�=а
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) >ана тиісті �лкен �ш сипат 
бар. Олар мыналар:

1. Хазіреті Расулу Мужт�б� (ал�й�и �км�лу-т тахия) 
– Хабибулла�, я>ни Алла�тыJ с�йіктісі. Ол барлы= 
пай>амбарлардан абзал ж�не адамзаттыJ еJ асылы.

А=ын Н�жиб Фазыл оны =ыс=аша былай суреттейді:

Та�дыры с�зілген ежелден,
Сен балсы�, мына !лем – омарта.

2. Арда=ты Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) б�кіл адамзат=а ж�не жындар>а жіберілген, я>ни 
Расулус С�=ал�йн. ОныJ �келген діні =ияметке дейін 
жал>асады. Бас=а пай>амбарлар болса белгілі бір уа=ыт=а 
ж�не кейбірі тек бір =ауым>а >ана жіберілген. Осы>ан орай 
�рбір пай>амбардыJ м!>жизасы тек Aз кезеJіне >ана т�н, 
ал Хазіреті Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
м!>жизалары б�кіл кезеJдерге т�н. Сондай-а= ;!ран К�рім 
о>ан берілген еJ !лы м!>жиза ретінде =ияметке дейін еш 
б!зылмай м�Jгілік са=талады.

3. Хатамул Qнбия, я>ни пай>амбарлардыJ соJ>ысы.

Осылардан Aзге =иямет к�нінде Хазіреті 
Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) «ма=аму 
махмуд» пен «шафаату узма» беріледі. Осы ар=ылы б!л 
мейірімді пай>амбар махшарда �мбетініJ к�н��арларына 
шапа>ат етеді �рі оныJ б!л шапа>аты =абыл болады.129

Егер бір кісіні жа=сы кAрер болсаJыз оныJ мінез-=!л=ы 
мен =асиеттеріне т�нті болып, о>ан еліктеуге тырысуыJыз 

129. Б!хари, Таухид 36.
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жо==а шы>арылмас шынды=. Міне сонды=тан адам 
баласыныJ еJ к�міл т!л>аны тауып оныJ соJынан еруі Aте 
маJызды м�селе. Осы>ан орай мейір-шапа>аты мол Ха= 
Та>ала адамдар>а тек кітап т�сіріп =ойма>ан, б!>ан =оса ол 
кітаптарды Aмірінде жасай білген, сансыз =асиеттерге ие 
пай>амбарлар, я>ни Aнегелі т!л>алар жіберген. Ол Aнегелі 
т!л>алар діни, >ылыми ж�не ахла=и �рекеттері жа>ынан 
аса кAрнекті кісілер. Ол пай>амбарлардыJ �рбірі адамзат 
тарихында белгілі бір �рекетімен керемет Aнеге болып, 
адамзат=а еJбегі сіJген.

Мысалы, Хазіреті Н9хты� (ал�й�исс�л�м) Aміріне 
=арайтын болса= иман>а ша=ыру, шыдамдылы=, сабырлылы= 
ж�не соJында к�пірлік пен к�пірлерге =арсы ашуын 
бай=ау>а болады.

Хазіреті Ибра)имні� (ал�й�исс�л�м) Aмірі ширкке 
=арсы то=татусыз к�респен ж�не б!т=а табынушылы=ты 
жою �шін жасал>ан �рекеттермен Aткен. Сондай-а=
Н�мрудтыJ отын г�л ба=шасына айналдыр>ан Ха= Та>ала>а 
ба>ыныштылы>ымен, т�уекелімен тамаша �лгі бола білген.

Хазіреті М9саны� (ал�й�исс�л�м) Aмірі залым 
Пер>ауынмен ж�не ж�рдемшілерімен к�ресіп Aткен, сосын 
�келген шари>атымен м�миндер �шін �луметтік низам 
=!р>ан.

Хазіреті Исаны� (ал�й�исс�л�м) дінге ша=ыруында>ы 
басты ерекшелік – адамдар>а Aте мейірімді, =айырымды 
болуы. ОныJ бойында адамдар>а кешірімділікпен =арап, 
кеJ пейілділікпен �рекет ету =асиеті назар аудартады.

Хазіреті С'лейменні� (ал�й�исс�л�м) аJыз>а айнал>ан 
алпауыт салтанаты бола т!ра, кішіпейілділігі мен 
ш�кіршілігін !мытпай, Ха= Та>ала>а Aте кAп =!лшылы= 
жасауы таJ =алдырады.
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Хазіреті Айюбті� (ал�й�исс�л�м) Aмірінде б�лекеттерге 
сабырлы болудыJ ж�не барлы= жа>дайда Алла�=а ш�кірлік 
етудіJ ай=ын кAріністері орын ал>ан.

Хазіреті Ж'ністі� (ал�й�исс�л�м) Aмірі Алла�=а бет 
б!рып т�уелді болудыJ ж�не =ателіктеріне Aкініп т�убе 
етудіJ на=ты мысалдарына толы.

Хазіреті Ж'сіп (ал�й�исс�л�м) т!т=ында болса да 
Жаббар Ха==а ба>ынып, да>уатын еш то=татпа>ан. Ол бай, 
беделді �рі келісті с!лу �йел «;ане ма>ан келе >ой» деп, 
н�псіні =оздыратын талап жаса>ан кезде де Aз абыройын 
са=тай білді. ОныJ іс-�рекеттері к�міл та=уалы>ы мен таза 
ж�регінен н�р алып отыратын. 

Хазіреті Д.уітті� (ал�й�исс�л�м) Aмірі >ибратты 
о=и>алармен толы. ОныJ Алла�тан шын =оры==анды=тан 
кAз жасын тAгіп Ха==а ма=тау айтып, зікір етуі ж�не Алла�=а
сыйынып, жалбарынып бет б!руы Aте >ибрат аларлы= 
жайттар.

Хазіреті Жа*ыпты� (ал�й�исс�л�м) Aмірі мына д�ние 
тAJкеріліп кетсе де �мітсіздікке т�спей, сабыр са=тап 
Алла�=а ба>ыну керектігі ж�не оныJ мейірімінен �міт �збеу 
керектігі жайлы мысалдар>а толы.

Пай>амбарлардыJ с!лтаны Хазіреті М9хаммед М9стафа
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) болса Aзінен б!рын келген 
(риуаят бойынша) 124 мыJнан астам пай>амбардыJ 
білінген ж�не білінбеген барлы= кAркем =асиеттерінен де 
жо>ары =асиеттерге ие. Ол кAркем мінез бен =асиеттердіJ 
шыJына жеткен. ОныJ м�б�рак Aмірі �лкен дария, ал Aзге 
пай>амбарлардыJ Aмірі болса ол дария>а =!й>ан Aзендер 
іспетті.
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Хазіреті Адам атамен (ал�й�исс�л�м) ж�не Хауа 
анамызбен бастал>ан адамзаттыJ ал>аш=ы жан!ясы дінмен 
ба=ытты Aмір с�ру �шін б�гінгі Меккедегі ;а>баныJ орнына 
ал>аш=ы >ибадатхана сал>ан еді. @мірлік ж�не �леуметтік 
=ажеттіліктіJ салдарынан Адам !лдары жан-жа==а тарап, 
�р кезеJде пай>амбарлармен тура жол>а салынып отырды. 
Осылайша діни Aмірлерін жал>астырып, ил��и шынды=ты 
=ор>ап келді. Біра= Хазіреті АдамныJ (ал�й�исс�л�м) 
заманынан бастап �р кезеJде ил��и шынды=ты Aзгертіп, 
б!з>ан надандар мен б!за=ылар да шы>ып отырды. СAйте
т!р>анымен Жаббар Ха= бірінен соJ бірін пай>амбарлар 
жібере отырып, Aзгерістерін т�зетіп, дінді жаJадан 
жандандырды. Осылайша адамзат жеке ж�не �леуметтік 
да>дарыстардан арылып отырды.

СоJында мына �лемді бір к�н деп алар болса=, екінті 
кезінде «асры саадат» келіп, Хазіреті Пай>амбарымыз 
М!хаммед М!стафамен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
діни Aмір ал>аш бастал>ан жерінен =айта жанданып, к�міл 
д�режеге жетті. ЕJ шыJы болып саналатын Хазіреті 
М!хаммедтіJ жеткен к�мілдігінен соJ бас=а бір к�мілдіктіJ 
келуі м�мкін емес. @йткені соJ>ы пай>амбар етіп жіберілген 
Расул!лла� ар=ылы дін кемеліне жетіп тамамдалып, Ислам 
– Алла�тыJ разы бол>ан діні болды.

Хазіреті Пай0амбарымызды� пенде болуы

Алла� Та>ала адамдар>а Aз араларынан олармен бірге 
Aмір с�рген ж�не б�кіл Aмірлері толы= белгілі пай>амбарлар 
жіберген.

�лы Жаратушымыз м�шриктер м!>жиза кAрсетуін талап 
еткенде Хазіреті Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) былай деп айтуын б!йыр>ан:



206

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

«...Сен айт: «Мені� Раббым �те п.к. Мен тек *ана 
пенде пай0амбармын». Адамдар0а тура жол келген кезде 
оларды� иман келтірулеріне кедергі бол0ан: «Алла) 
пай0амбар ретінде адамды жіберді ме?» - деп айтулары 
0ана еді. (Олар>а) айт: «Егер жер ж'зін бейбіт ж'ретін 
періштелер мекендегенде, с�зсіз біз олар0а пай0амбар етіп 
к�ктен періште т'сірер едік». (Исра с�ресі 93-95 аяттар)

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aздігінен 
Алла� Та>аланыJ р!=сатынсыз еш=андай м!>жиза кAрсете 
алмайтынын, AзініJ де бас=алар сия=ты бір адам екенін 
айт=ан.

Жаратушы Та>ала кAптеген аят к�рималарда:

«(Олар>а) айт: Мен да сендер сия*ты адаммын. Тек 
ма0ан сендерді� т.�ірлері� біреу 0ана екендігі уахи 
етіледі...» (К�хф с�ресі 110-аят) деп б!йырып, б!л шынды=ты 
баян еткен.130

QлемдердіJ С!лтаныныJ мына хадис ш�ріпі де оныJ 
пенде екендігін ап-ай=ын жариялауда:

130. Б!л м�селе жайында бас=а аяттарда да кездеседі. Фуссил�т с�ресі 6-аят; 
М�минун с�ресі 24,33 аяттар; Qнбия с�ресі 2-3 аяттар; Ибра�им с�ресі 
11-аят.
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«Мен де сендер сия�ты адаммын. Сендер м!селелері�ді 
шешуім �шін ма�ан келесі�дер. Кейбірі�ні� �сын�ан д!лелі� 
екінші бірі�дікінен мы�ты бол�анды�тан, естіген н!рселеріме 
с�йене отырып оны� пайдасына �кім беруім м�мкін. Берген 
�кімімнен кімде-кімні� пайдасына бауырыны� а�ысынан 
бір н!рсе тетін болса, ол �шін тоза� отынан бір от берген 
боламын». (Б!хари, Ш��адат 27, М�з�лим 16; Муслим, А=дия 5)

Пай>амбарлар тек =ана уахиды жеткізу �шін емес, 
сонымен =атар со>ан сай т�рде Aмір с�ру �шін, �рбір м�селеде 
�лгі аларлы= т!л>а ретінде ж�не іс-�рекетте Aлшем болуы 
�шін жіберілген. Б!л м�селелер адамдар арасында іске 
асатынды=тан б!л міндетті тек пенде >ана орындай алады. 
Егер елші ретінде адамдар>а бір періште жіберілгенде, 
ол тек =ана адамдар>а уахи �келе алар еді. Себебі періште 
адамдармен бірге Aмір с�ріп олардыJ пікірін, іс-�рекеттерін 
ж�не =арым-=атынасын т�зеу �шін олардыJ Aмірлеріне 
�рі м�селелеріне араласа алмас еді. Ол кезде адамдар да 
AздерініJ періште емес екендіктерін айтып, келген �мірлер 
мен тыйымдарды орындау>а шамамыз жетпейді деп 
сылтауратар еді.

Міне сонды=тан Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) міндеті �мбетіне Aнеге болу бол>анды=тан, 
пай>амбарлы= =!діретініJ ар=асында орындау =олынан 
келетін кейбір �деттен тыс �рекеттермен Aмір с�рмеген. 
М!ндай адамдардыJ шамасы келмейтін �рекеттерді 
о=та-текте �рі Aзіне >ана =атысты етіп жаса>ан. @мірініJ 
басым бAлігі адамдардыJ шамасы келетіндей к�йде 
Aткен. Сонды=тан �лгілі саудагер, беделді ота>асы, мы=ты 
=олбасшы немесе бас=арушы бол>ысы келгендер, оныJ 
Aмірінен Aзіне жол кAрсететін принциптерді ала алады.
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Б!рыннан адамдар арасында «адамзат=а пенде біреу 
пай>амбар бола алмайды» деген жаJса= пікір жал>асып 
келді. Адамдар Алла� елшісініJ бойында Aздері сия=ты 
пенде болуы, тама= жеуі, �йел бала-ша>асыныJ болуы секілді 
пендеге =атысты ерекшеліктер бар деп ойлаудыJ Aзін =ателік 
деп т�сініп келді. Сонды=тан б!л =ате пікірлерін Алла�тыJ
=алауы деп ойлады. Міне осы �шін кAптеген халы= Aздеріне 
келген пай>амбарды т�н алмай =арсы шы=ты.

Ал б!>ан =арама-=арсы кейбір пай>амбарлардыJ 
�мбеттері пай>амбарларын =атты жа=сы кAріп, бой !сынуда 
шектен шы>ып, уа=ыт Aте келе оныJ адам болма>анды>ына 
сене бастады. Пай>амбарларын асыра ма=тап, шектен шы=ты, 
сAйтіп о>ан т�Jірлік сипат та>ып ширкке т�сті. Кейбірі 
пай>амбарларын Aздеріне т�Jір =ылып алды, енді бірі оны 
Алла�тыJ !лы, та>ы бірі оны Алла�тыJ адам>а айнал>ан т�рі 
деп ойлады. Осылайша таухидтен айрылып, антропоморфтік 
сенім туындады. Христиандарда>ы секілді...

;!ран К�рім мен хадис ш�ріптерде Расул!лла�тыJ
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) пенде екендігіне баса назар 
аударылуыныJ басты себебі, М!хаммед �мбетін алдыJ>ы 
�мбеттердіJ т�скен =ателіктерінен =ор>ау болатын.

Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у) Расул!лла�тыJ
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) былай дегенін риуаят етеді:

«Мені Христиандарды� М!риям�лы Исаны асыра 
ма�та�анындай ма�тама�дар. Мені� Алла#ты� ��лы 
екендігім сзсіз рас. Мен �шін: «Алла#ты� ��лы !рі елшісі» 
де�дер». (Б!хари, Qнбия 48)

С�йікті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
бас=а хадис ш�рифінде Aзіне шектен тыс =!рмет кAрсеткен 
кісіге былай ескерту жаса>ан:
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«Сендер мені лайы� бол�ан д!режемні� �стіне 
шы�арма�дар. Себебі Алла# Та�ала мені Расул етпей т�рып 
��л еткен болатын». (Хаким ІІІ, 197/4825; Хайс�ми IX, 21)

Арда=ты Пай>амбарымыздыJ AзініJ де пенде �рі =!л 
екендігіне =айта-=айта то=талып отыруыныJ та>ы бір себебі, 
оныJ теJдессіз кішіпейілділігінен.

Сонды=тан Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) �рдайым Ха= Та>аланыJ Aзіне берген !лы 
ны>меттеріне ш�кіршілік етіп, артынан: « » «Ма�тану�а
болмайды» деген.131

Абдулла� бин Ж�б�йр (радиалла�у ан�у) былай 
баяндайды:

Бір к�ні Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) бір топ сахабасымен бірге жолда келе жат=анда 
олардыJ бірі Алла� Расуліне к�н т�сірмеу �шін жабумен 
кAлеJкелегісі келді. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) �лдебіреудіJ Aзіне кAлеJке т�сіріп т!р>анын бай=ап 
=алып, о>ан дереу то=тат деді де, жабуды алып жерге =ойды. 
Сосын:

– Мен де сендер сия�ты адаммын - деді. (Хайс�ми IX, 21)

Мынаны да !мытпа>ан жAн, Алла� Расулі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) пенде болумен =атар =андайда бір адам 
сия=ты емес. А=ын м!ны былай жырла>ан:

«Хазіреті М�хаммед (саллалла#у ал!й#и у! с!лл!м) – 
пенде, біра� зге адамдар сия�ты емес. Тастарды� арасында 

131. Тирмизи, М�н�=иб 1/3615.
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жа��т �андай болса, Алла# Расулі де адамдарды� арасында 
сондай д!режеде».

Бас=а бір а=ын AлеJ шума=тарында б!л шынды=ты 
былай жырлайды:

Адамзат тарихында жо� оны� сы�ары,
Барлы� тілдерде сйлейді оны� арманы.
Та�дыры оны� �ласты �лы� Ми�раж�а,
'айран �алды сонда к�ллі періштелер.
Сен оны� бойынан кркем сздерін ал,
Пенде �ой ол да біра� періштелерден абзал.

Хазіреті Пай0амбарымызды� 'мми болуы (хат-сауат 
танымауы) ж.не хикметтері

Yмми сAзі «анадан туыл>анындай таза, п�к, о=у-жазу 
білмейтін, ешкімнен т�лім алма>ан, меккелік, ��лі кітаптан 
болма>ан арабтар» деген ма>ыналарды білдіреді.

;!ран К�рімніJ білдіруі бойынша Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) �мми болатын, я>ни о=у-
жазу білмейтін.

Б!л, аят к�римада былай айтылады:

«Олар �здеріндегі Т.урат пен Інжілде жазыл0ан 'мми 
Расул0а(о=у-жазу білмейтін) пай0амбар0а мойынс9нады...» 
(А>раф с�ресі 157-аят)

QлемдердіJ С!лтаныныJ �мми екендігін сол кездегі 



211

ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp АЛRАШ;Ы YШ ЖЫЛЫ. ЖАСЫРЫН ДАRУАТ КЕЗЕpІ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

м�шриктер де мойындайтын. Б!л жайында аятта былай 
баяндалады:

«Олар: «Б9л (;!ран) б9рын0ыларды� ертегілері. 
Бас*а біреуге жаздырып алып, ертелі-кеш о0ан о*ылуда», 
деседі». (Ф!р=ан с�ресі 5-аят)

Алла� РасулінJ �мми деп аталуыныJ себептерін былай 
баяндау>а болады:

1. Анасынан туыл>анындай п�к к�йінде =ал>ан. Сырттай
келген ма>л!маттардан таза, таби>аты б!зылма>ан, тікелей 
Алла� Та>ала тарапынан т�рбиеленіп, т�лім берілген.

Аят к�римада б!л былай т�сіндіріледі:

«Са0ан 
9ранды біз о*ытамыз, сосын сен оны еш 
9мытпайсы�». (Q>ла с�ресі 6-аят)

Хадис ш�рифте де:

«Мені Раббым т!рбиеледі ж!не е� жа�сы т�рде 
т!рбиеледі», (Суюти І, 12) деген. 

Алла� Та>ала Хазіреті Пай>амбардыJ (ал�й�иссалату 
у�сс�л�м) кеудесіне �ш рет рухани операция жасап (шарху 
садр) ж�регіндегі жа>ымсыз н�рселерді алып тастап, орнына 
тынышты=, мейірімділік, шапа>ат, иман ж�не хикмет сия=ты 
!лы сезімдерді орналастыр>ан.

2. Хазіреті Пай>амбарымыз ��лі кітаптан емес араб 
хал=ынан болатын.
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3. Пай>амбарымыз (ал�й�иссалату у�сс�л�м) Меккеде 
д�ниеге келді. Себебі МеккеніJ бір аты да «Yммул ;ура». 
;ария арапшада ауыл немесе кішігірім =оныстанатын 
жер деген сAз. М!ныJ кAпше т�рі «;ура». Yммул ;ура 
=оныстанатын жерлердіJ анасы, еJ ал>аш=ысы дегенді 
білдіреді.

Негізінде арабтар �мми болатын. М�дениеттен !за=, 
о=у-жазу білмейтін =ауым еді. Алла� Та>ала олар>а Aз 
араларынан таби>аты б!зылма>ан, !лы пай>амбар жіберді.

Аят к�римада былай айтылады:

«Ол (Алла�) �ммилерге �з іштерінен (;!ран) аяттарын
о*итын, оларды (к�н�дан) тазартатын, Кітап пен хикметті 
'йрететін бір пай0амбар жіберді. С�зсіз олар б9рын ашы* 
адасуда болатын». (Ж!ма с�ресі 2-аят)

Хазіреті Н�би (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л 
шынды=ты былай суреттейді:

«Біз �мми бір жама�атпыз. Хат жазуды да, есепті де 
білмейміз». (Муслим, Сиям 15)

Yммилік =арапайым адамдар �шін сауатсызды=ты 
білдіреді, ал Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
�шін керісінше !лылы= пен кемелділікті білдіреді. Білімі мен 
амалы жа>ынан о=у-жазу білетіндерден де асып т�скен бір 
пай>амбардыJ �мми болуы, оныJ тікелей Алла� тарапынан 
жіберілгендігін кAрсететін тамаша д�лел.

Ха= Та>ала былай дейді:
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«Сен б9дан б9рын еш кітап о*ымайтын еді� .рі жазу да 
жазбайтын еді�. Егер б9лай болма0анда б9рыс жолда0ылар 
б9дан к'м.ндан0ан болар еді». (Анк�бут с�ресі 48-аят)

Yмми бір адамныJ уахидіJ ж�рдемінсіз, ішкі сезімі ар=ылы 
б�кіл адамдар мен жындардыJ шамасы жетпеген керемет 
м!>жиза ;!ран К�рімді жазуы м�мкін емес. Пер>ауынныJ 
=ыссасы, Хазіреті М!саныJ анасыныJ =ыссасы, Ж�сіптіJ 
(ал�й�исс�л�м) =ыссасы секілді тарихи шынды=тарды да 
білуі м�мкін емес.

;!ран К�рім адамдар>а б!рын>ы Aткен �мбеттердіJ 
=ыссаларын к�німіздегі тарих >ылымы мен тарих 
философиясына с�йкес т�рде, Aте >ибратты т�рде 
т�сіндіреді.132

Сонымен =атар �ммилік ;!ран �кімдерініJ б�кіл �лемдік 
болуыныJ еJ ал>аш=ы шарты. Бір жа>ынан « »
«КеруенніJ басшысы еJ �лсіз адам», ма=алында>ы секілді 
;!ран К�рім �келген жауапкершілігініJ барлы= адамдар>а 
жете білуі �шін ж�не оны барлы= адамныJ орындай алуы 
�шін �ммилік д�режесін негізге ал>ан. Я>ни Исламды 
т�сініп, іске асыру �шін =арапайым, орта д�режедегі адам 
болу жеткілікті. Сонды=тан Ислам к�ндік >ибадаттардыJ 
уа=ытын белгілеуде к�нніJ �рекетін, ал айлы= ж�не жылды= 

132. Т�урат пен Інжілде айтыл>ан уа=и>алардыJ кейбірі б�гінгі тарих 
>ылымына ж�не заманауи >ылыми пайымдаулар>а теріс келуде. QлемніJ 
жаратылуы мен кезеJдері, адамдардыJ жер ж�зіне т�скен уа=ыты, Топан 
су =ыссасы сия=ты... (Маурис Букайлле «Мусбет илим иAнунден Теврат, 
Инжил ве Куран», 53-82, 157-175 беттер.
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>ибадаттардыJ уа=ытын белгілеуде болса айдыJ �рекетін 
негізге ал>ан.

;!ран К�рім �мми адамдардыJ д�режесіне т�скенімен, еш 
уа=ытта олардыJ д�л сол к�йінде =алауларын да =алама>ан. 
Оларды �ммиліктен шы>арып сауатты етуді кAздеген. Ислам 
жап-жаJа бір м�дениет =!р>ан �рі м!ныJ негізін «�л-Китаб» 
деп аталатын ;!ран К�рім белгілеп берген.

Хиляту Саадат

Хиля сAздікте с�н, �шекей, т�р �лпет, рухани кAркемдік 
деген ма>ыналар>а келеді. Ал терминдік ма>ынасы болса 
Хазіреті Пай>амбарымызды (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
тілдіJ ж�не =аламныJ =!діреті жеткенінше сAздермен 
бейнелеу.

Нахифи былай айтады:

«Егер бір кісі хиляту ш�риф� жазып, о>ан Aте !за= =арап 
т!ратын болса, Алла� Та>ала ол кісіні ауру-сыр=аулардан, 
=иынды=тардан ж�не кездейсо= Aлімнен сAзсіз са=тайды. 
Егер бір жерге сапар шеккенде Aзімен бірге алып ж�ретін 
болса, ол сапарында �немі Ха= Та>ала оны =ор>айды».

КAптеген Ислам >алымдары хиляту ш�риф�ныJ сансыз 
ерекшеліктері жайында Aз пікірлерін айт=ан. Тіпті Хазіреті 
Пай>амбарды (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) т�сінде кAру 
�шін хиляту ш�риф�ны т�б�рік ретінде жаттап алу �деті 
кAптеген Ислам елдерінде �лі де кездеседі.

Б!>ан =оса с�йікті Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) «нурун ал� нур», я>ни н!р �стіне н!р 
деп суреттелген м�б�рак ж�зін сAзбен бейнелеген кезде оны 
толы= бейнелеуге тілдіJ аясы жеткіліксіз бол>анындай, оныJ 
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шынайы бейнесін кAруге ж�не толы= т�сінуге пенделердіJ 
�лсіз екендігін де !мытпа>ан жAн. @йткені Жаббар Ха=тыJ 
адамзат=а сыйла>ан барлы= жа=сылы>ын Aз бойында жинай 
білген теJдессіз кісіні тиісінше толы= т�сіндіру м�мкін емес. 
Хакани м!ны былай суреттеген:

«Барлы� жаратылыс оны� ха� пай�амбар екенін біледі. 
Себебі еш уа�ытта жаратылысты� арасында оны� ��сасы 
келмеген».

АдамзаттыJ асыл т�жі Пай>амбарымызды =алам !шымен 
бейнелеуге тырыс=ан б!л суреттемелер са>адат >асырын 
(пай>амбарымыздыJ кезеJін) кAре алма>ан ж�не оны кAруді 
са>ынышпен аJса>ан кAJілдерді бір с�т болса да ж!батып, 
тынышталдыруда. Расул!лла�ты танытатын риуаяттарды 
жеткізген кісілер бізге м!хиттан бір тамшы су !сын>ан 
т�різді. Б!л тамшыда>ы м!хитты кAруді =ала>ан м�миндер 
�лемдердіJ С!лтанына деген с�йіспеншілігін арттырып 
оныJ усу�и хасанасынан (кAркем мінез-=!лы=) н�р алып, 
�дебі мен а=ла>ына сай болу>а тырыс=ан.

Шынында да адам кAJілі �немі жа=сылы==а =арай 
б!рып т!рады, �рі онымен бірге болуды =алайды. Б!л 
оныJ жаратылысында бар =асиет. Осы сезімніJ �серінен 
�рдайым оны ойлайды. Шын кAJілден ахла>ы мен ішкі 
д�ниесініJ с�йіктісіне !=сауын =алайды. Н�тижеде жа=сы 
кAрген адамын �лгі т!тып, о>ан !=сай бастайды. Осы таби>и 
=!штарлы=тыJ салдарынан Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
кAркем �дебі кісіні о>ан ынты= �рі ба>ынышты етуге ж�не 
о>ан деген махаббаттыJ артуына себеп болары сAзсіз.

Хазіреті Хасан (радиалла�у ан�у) Aгей на>ашысы Хинд 
бин Qби Халадан Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) хилясын с!ра>ан кезде ішкі д�ниесініJ =андай 
халде бол>анын былай т�сіндіреді:
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«На>ашым Хинд бин Qби Хала Алла� РасулініJ хилясын 
Aте тамаша т�сіндірер еді. Ж�регімніJ онымен бірге болуы 
�шін ж�не оныJ жолымен ж�ре білуім �шін, на>ашымныJ 
Алла� Расулі жайында �Jгімелеп беруі ма>ан =атты 
!найтын».

Н!р ж�зді Расул!лла�тыJ кAркем �дебін естуден 
жалы=па>ан Хазіреті Хасан мен Хазіреті Х!сайн (радиалла�у 
ан�ум�) оныJ м�б�рак жамалын �келері Хазіреті Алиден
(радиалла�у ан�у) де �немі еститін, �рі бізге жеткізген.

Жазыл>ан хиляту ш�рифтер Хазіреті Пай>амбарды 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =аншалы=ты д�режеде 
т�сіндіре алар екен?!. Хиляту ш�рифті �ркім о>ан деген 
кAJіліндегі махаббаттыJ д�режесіне ж�не сAздердіJ 
шектеулі ма>ынасына =арай т�сіне алады.

Біз де б!л т!ста>ы �лсіздігімізді мойындай отырып, бізге 
жеткен риуаяттардан кAJілімізге =он>ан хиляту ш�рифті 
т�б�рік ретінде т�сіндіруді жAн кAрдік. Qр т�рлі риуаяттарда 
былай айтылады:

Хазіреті Расул (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) !зынша 
келген орта бойлы еді.

Жаратылысы Aте керемет, дене бітімі келісті �рі 
жарасымды болатын.

Жауыры кеJ, иы=ты болатын. Екі жауырыныJ арасында 
пай>амбарлы= мAрі бар еді.

С�йектері мен буындары ірі еді.

Денесі =ыз>ылтым а=шыл, н!рлы �рі жібектен ж!мса= 
болатын. М�б�рак денесі �немі таза болатын ж�не иісі Aте 
керемет еді. Иіс су сепсін-сеппесін денесі мен тері ж!пар 
иістерден де хош керемет болатын. Кімде-кім онымен =ол 
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алысатын болса, к�ні бойы оныJ хош иісін сезініп ж�ретін. 
Бейнебір г�лдер иісін одан ал>ан т�різді. М�б�рак =олымен 
бір баланыJ басын сипайтын болса, ол бала хош иісімен 
бас=а балалардан ерекшеленіп т!ратын.

Терлеген кезде денесі г�л жапыра=тарында>ы таJ>ы 
шы=ты еске салатын.

Са=алы Aте =алыJ еді. Са=алын бір т!тамнан арты= 
Aсірмейтін. ;айтыс бол>ан кезінде шашы мен са=алында 
жиырма ша=ты а= бар еді.

;астары жаJа ту>ан ай ай т�різді, арасы бір-бірінен ашы= 
еді.

Екі =асыныJ арасында бір тамыр болатын. Ха= �шін 
ашулан>ан кезде ол тамыр ісіп, шы>ып кететін.

Тізілген інжу монша=тай тістерін �немі мисуакпен 
тазалайтын ж�не жиі-жиі мисуак =олдануды Aсиет ететін.

Кірпіктері !зын �рі =ап-=ара болатын. КAздері �лкен, 
=арашы>ы =ап-=ара, а>ы да аппа= еді. КAздеріне б!рыннан 
с�рме жа>ыл>андай еді.

ОныJ ерекше к�міл руханияты секілді керемет дене 
бітімі де теJдессіз еді.133

ОныJ ж�зі тол>ан айдай жар=ырып т!ратын. Хазіреті 
Айша (радиалла�у ан�а) былай дейді:

«Расул!лла�тыJ ж�зі н!р шаш=аны соншалы=ты, т�нде 
инені оныJ ж�зініJ жары>ымен саба=тап алатынмын».

Екі иы>ыныJ арасында пай>амбарлы>ын білдіретін 
бір ил��и белгі бар еді. КAптеген сахаба ол мAрді с�юді 

133. Хаким ІІІ, 10; Ахмед І, 89, 96 117, 127; IY, 309; Ибн Са>д І, 376, 412, 420-
423; ІІ, 272; Ибн К�сир, �л-Бидая YI, 31-33; Тирмизи, Ш�м�ил 15 б.
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армандайтын. ;айтыс бол>ан кезінде б!л мAрдіJ кAзден 
>айып болуы, оныJ кAз ж!м>анды>ын растады.134

ОныJ м�б�рак, н!рлы денесі =айтыс бол>ан соJ да 
еш=андай Aзгермей, сол =алпында =алды. Хазіреті Qбу Б�кір 
(радиалла�у ан�у) =ай>ы-=асіретпен, кAзі мен кAJілі жас=а 
толып «адамзаттыJ асыл Т�жіне» =арап т!рып:

«@ліміJ де AміріJ сия=ты нендей тамаша еді, уа, 
Расул!лла�!..» - деп, м�б�рак маJдайынан с�йген.

Алла� РасулініJ п�к кAJілініJ мейірімділігін тілмен 
жеткізу м�мкін емес.

Ол арты= сAз сAйлемейтін. ОныJ сAйлеген �рбір сAзі 
насихат �рі даналы= еді. Еш уа=ытта Aсек, бос сAз айтпайтын. 
QркімніJ т�сінігі мен санасына =арап �Jгіме айтатын.

Ол Aте кішіпейіл �рі биязы болатын. ;ар=-=ар= к�ліу 
сия=ты шектен тыс �рекеттер жасамайтын. Yнемі к�лімсіреп 
ж�ретін.

Оны к�тпеген жерден кAрген адамныJ бойын =ор=ыныш 
жайлайтын. Ал онымен танысып сAйлесіп, с!хбаттас=ан кісі 
оны шын ж�ректен жа=сы кAретін.

Ізгі кісілерге д�режелеріне =арап =!рмет кAрсететін. Ту>ан-
туыстарына да аса =!рмет кAрсететін. Q�лі б�йтімен (�й-
іші) ж�не сахабаларымен мейірімділікпен =арым-=атынас 
жаса>анындай, бас=а адамдармен де кішіпейілділікпен, 
ізеттілікпен =арым-=атынас жасайтын ж�не былай дейтін:

«Ешбірі�із зі �шін �ала�ан жа�сылы�ты м�мин бауыры 
�шін де �аламайынша к!міл м�мин бола алмайсыздар».
(Б!хари, Иман 7; Муслим, Иман 71-72)

134. Тирмизи, Ш�м�ил 15 б.; Ибн Са>д ІІ, 272.
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;ызметшілеріне жа=сы =арайтын. @зі не ішіп не кисе, 
олар>а да соны ішкізіп содан кигізетін. Ол Aте жомарт, 
=олы ашы=, мейірімді �рі мархаматты еді. ;ажет кезінде Aте 
ерж�рек �рі мейірбанды еді.

СAзінде т!ратын, у�десіне берік, бір сAзді еді. Ахла>ы мен 
�дебі, а=ылы мен сана-сезімі барлы= адамдардан жо>ары 
ж�не ма=тау>а да лайы= еді. Суреті кAркем, ахла>ы к�міл, 
!=сасы жаратылма>ан м�б�рак т!л>а еді.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) �немі уайым 
�стінде болатын, ойланып-тол>анумен ж�ретін. ;ажет 
болмаса сAйлемейтін. �за= уа=ыт �н =атпай ж�ретін. Бір 
сAзді бастайтын болса жартылай =алдырмайтын, оны толы= 
айтып бітіретін. Аз сAзбен кAп ма>ыналар жеткізіп, =ыс=а �рі 
н!с=а сAйлейтін. СAздерін бAліп-бAліп айтатын. ;ажетінен 
тыс та, аз да сAйлемейтін. Таби>аты ж!мса= мінезді бола 
т!ра Aте =атал �рі айбынды еді.

Ашулан>ан кезде отырып, орнынан т!рмайтын. А=и=ат=а
=арсы шы>ыл>ан кезде ж�не а=и=ат ая==а таптал>ан кезде 
>ана ашуланатын. Ешкім м�н беріп, аJ>ара =ойма>ан а=и=ат 
ая==а таптал>анда да ашуланып, а=и=ат орындал>ан>а 
дейін ашуы тар=амайтын. А=и=ат орындал>аннан кейін 
>ана тынышталатын. @з м�ддесі �шін �сте ашуланбайтын. 
Жеке басына =атысты м�селелерде Aзін =ор>аштамайтын, 
ешкіммен сал>аласпайтын. 

Ол ешкімніJ �йіне р!=сат с!рамайынша кірмейтін. Yйіне 
келген кезде уа=ытын �шке бAлетін: бір бAлігін Алла�=а
=!лшылы= жасау>а, екіншісін отбасына, �шіншісін Aзіне 
арнайтын. @зіне арна>ан уа=ытын =ара халы=пен ж�не 
зиялы =ауыммен Aткізетін. ОлардыJ ешбірін =алдырмайтын, 
барлы>ыныJ кAJілін аулайтын.
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Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) �рбір халде 
ж�не барлы= �рекетінде Алла�ты зікір етуін тастамайтын.

МешіттердіJ белгілі жерлерінде отыруды �детке 
айналдырып алмасын деп, мешіттерде барлы= жерге 
отыратын. Кейбір мекендерді киелі санауды ж�не 
м�жілістерде т�каппарлы=ты білдіретін �рекеттер кAрсетуді 
=аламайтын. Бір м�жіліске кегенде =ай жер бос болса сол 
жерге отыратын ж�не �ркімніJ осылай етуін =алайтын.

Кімде-кім одан м!=тажды=пен бір н�рсе с!райтын 
болса, мейлі ол Aте маJызды н�рсе болсын, мейлі маJызсын 
н�рсе болсын, оныJ =алауын орындамайынша жаны жай 
таппайтын. ОныJ м!=таж н�рсесін тауып бере алма>ан 
жа>дайда, еJ азында жа=сы сAз айтып оныJ кAJілін аулайтын. 
Ол баршаныJ дертіне орта= еді. Адамдар =андай жа>дайда, 
=андай лауазымда болса да, бай-кедей, яки >алым-сауатсыз 
деместен барлы>ына бірдей =арым-=атынас жасайтын. 
Ешкімді бAліп жармайтын. ОныJ барлы= м�жілістерінен 
>ылым, !ят, ы=ылас, биязылы=, сабырлылы=, салма=тылы=, 
т�уекелділік сия=ты =асиеттерді кAруге болады.

;ателік немесе жAнсіз �рекет істеген кісіні айыптамайтын. 
Ескерту жасау =ажет бол>ан жа>дайда ол кісіні ренжітпей 
жылы сAзбен т�сіндіретін.

«М�сылман бауырыны� басына келген п!лекетке �уанба. 
Алла# Та�ала оны ра�ымдылы�ымен п!лекеттен ��т�арып, 
сосын сені сынайды» дейтін. (Тирмизи, ;иямет 54)

ЕшкімніJ кAрінбеген =ателігі мен кемшілігін 
іздестірмейтін ж�не де м!ндай н�рселерді іздестіріп, 
=азбалау>а =атаJ тыйым салатын. @йткені біреуден 
к�м�ндану>а ж�не біреудіJ к�н�сін іздестіруге ил��и 
�мірлермен тыйым салын>ан.
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Сауабы жо=, бос м�селелерде сAзін шы>ын =ылып 
сAйлемейтін. ОныJ Aткізген с!хбаттары мен м�жілістері 
Aте �серлі Aтетін. Ол сAйлеген кезде айналасында>ылар 
шын ы=ыласымен =!ла= салып, беріле тыJдайтын. Хазіреті 
ОмардыJ (радиалла�у ан�у) айт=анындай, егер бастарына 
=!с =онатын болса, са>аттар бойы !шпай отыра беретіндей 
еді. ОныJ �дебі мен ибалылы>ы асхабына да �сер еткендігі 
соншалы=ты, олар одан с!ра= с!рау>а кAбінесе бата 
алмайтын. Егер шAлден б�д�уй келіп Хазіреті Пай>амбармен 
�Jгімелесетін болса да, олар Расул!лла�тыJ руханиятынан 
н�р алса= деп, сыртта кірмей к�тіп т!ратын.135

Тіптен оныJ айбынынан бата алмай екі жыл бойы с!ра= 
с!рай алмай ж�ргендер де бар. Олар оныJ айбарынан 
м�б�рак ж�зіне =арай алмайтын.

Амр бин Ас (радиалла�у ан�у) былай деген болатын:

«Расул!лла�пен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
!за= уа=ыт бірге болдым. Біра= оныJ алдында сезінген 
ибалылы>ымнан ж�не оны =!рметтегендіктен басымды 
кAтеріп оныJ м�б�рак ж�не н!рлы ж�зіне рахаттанып =арай 
алмадым. Егер б�гін ма>ан «Бізге Расул!лла�ты бейнелеп 
бер, оны т�сіндір» дейтін болса, шынымен де т�сіндіре алмас 
едім». (Муслим, Иман 192; Ахмед IV, 199)

ОныJ !лы =асиеттері мен ерекшеліктерін т�сіндіргісі 
келген кісі сAзсіз «Мен б!дан б!рын да, кейін де еш ол 
сия=ты адам кAрмедім» дер еді.136

Бір к�ні Халид бин У�лид (радиалла�у ан�у) араб 
тайпаларыныJ біріне бар>анда, тайпа кAсемі о>ан:

135. Ибн Са>д І, 121, 365, 422-425; Хайс�ми IX, 13.
136. Ахмед І, 96.
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– Ей Халид! Бізге Алла�тыJ РасулініJ бейнесін, ахла=-
мінезін т�сіндіріп бер, - деген еді.

Сонда Халид (радиалла�у ан�у):

– Б!л м�мкін емес, б!ны сAзбен жеткізе алмайсыJ, - 
дегенде, тайпа кAсемі:

– Ендеше еш болмаса AзіJніJ !>ып, т�сінгеніJше айтып 
берші, - деді.

Сонда Халид (радиалла�у ан�у) мына керемет жауапты 
айтты:

«Са>ан мынаны айтайын, жіберілген жібергенніJ =адір-
=асиетіндей болады. Жіберген �лемніJ Жаратушысы 
екендігіне =ара>анда, жіберілгенніJ м�ртебесін сен AзіJ 
ойлап, !>ып кAр!». (М�науи Y, 92; ;асталани «Мауахибу Л�дунния 

т�рж�меси» 417 б.)

ОныJ кAркемдігін, айбындылы>ын, н!рлылы>ын ж�не 
биязылы>ын ескеретін болса=, Алла�тыJ пай>амбары 
екендігін білдіретін арнайы м!>жиза мен д�лелдіJ керегі 
болмай =алады.

;ыс=асы оныJ ахла>ы ;!ран еді. М!ны м!>алім Нажи 
Aте тамаша жырла>ан:

'�ран�а �арап адамдар тамсанар са�ан,
'�ран сені� сипаты�, ��дірет �олымен жазыл�ан.

Хазіреті М�улана Халиди Ба>дади Алла� РасулініJ
кAркем ахла>ы барлы= жаратылысты тамсандыр>анын 
былай жеткізеді:

«Ол нендей жомарт. Оны� жомарт т�л�алы�ыны� 
ар�асында те�ізден інжу, �атты тастан жа��т тікеннен 
раушан шы�ады. Егер ба�шада оны� кркем мінезі айтылатын 
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болса, �уаныштан жадырап ашылма�ан бірде-бір г�лшана� 
�алмайды». (Диван 65-66 бб.)

Барлы= �семдік Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) бойына жинал>ан. ОныJ денесінен н!р шашып 
т!р>андай еді. Біра= сонда да Алла� Расулін барлы= 
�семдігімен ешкім =арай алма>ан. Б!л турасында Имам 
;!ртуби былай дейді:

«Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) �сем 
жамалы толы>ымен сырт=ы келбетінде емес еді. Егер де 
оныJ б�кіл �семдігі сол к�йінде сырт=а кAрінгенде, асхабы 
о>ан =арай алмас еді». (Али Ярдым, Пейгамберимизин Шемайли, 49 б.)

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) а=ыны 
Хассан бин С�бит (радиалла�у ан�у) Пай>амбарымыздыJ 
б�кіл жаратылыстыJ арасында теJдессіз екенін мынадай 
AлеJ жолдарымен жеткізген:

(Уа, Расул�лла#! Еш�андай кз сенен ас�ан !семдікті 
крмеген. Еш�андай !йел сенен ас�ан ажарлыны тума�ан. 
Сен барлы� айыптардан п!к к�йде жаратылды�. Жаратушы 
сені �ала�анындай жарат�андай...)
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Уахиді� *айта келе бастауы

Уахи алты ай бойы келмей то=тап =алды.

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) уахидіJ 
=айта келе бастауын былай т�сіндіреді:

«Бір к�ні ж�ріп келе жат�анымда кенеттен кктен бір 
дауыс естідім. Басымды ктеріп �арадым. 'арасам Хирада 
ма�ан келген періште (Ж!брейіл) кк пен жер арасында 
та� �стінде отыр екен. 'атты �алтырап кеттім. (Bйіме) 
оралып:

«Мені жабы�даршы, мені жабы�даршы!» - дедім.

(Мені� �стім жабулы кезде Ж!брейіл (ал!й#исс!л!м) 
келді.) Алла# Та�ала (ол ар�ылы ма�ан):

«Ей, б'ркеніп жат*ан (пай>амбар). Т'регел, (ж!ртыJды
Алла�тыJ азабымен) *ор*ытып ескерт. Раббы�ды 9лы*та. 
Киімі�ді тазала. Жаман н.рселерден аула* бол» (М�дд�ссир

с�ресі 1-5 аяттар) аяттарын т�сірді.

Уахи (осыдан кейін) еш то�тамады». (Б!хари, Т�фсир 74/4, 

5; Муслим, Иман 255-258)

М!ны Алла� Та>ала былай айтады:

«Олар ойланып насихат-ке�ес алсын деп уахиді бірінен 
со� бірін 'здіксіз т'сіріп отырды*». (;асас с�ресі 51)

УахидіJ то=таусыз жал>асуы да ;!ран К�рімніJ 
м!>жизаларыныJ бірі. Себебі барлы= адамдар жиналып, 
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ж�рдемші ретінде =ала>андарын ша=ырса да, ойларынан 
бір аятын да шы>ара алмайтындай д�режедегі аяттардыJ 
Алла� Расуліне (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бірінен 
соJ бірі т�суі ;!ран К�рімніJ уахи ар=ылы келетіндігін 
ай=ын д�лелдеуде. Б!л уахи>а пенденіJ �сте араласа 
алмайтынды>ыныJ да на=ты д�лелі.

Кішкене AлеJ кітабыныJ Aзі тынбай �рекет етіп, 
=аншама уа=ыт ж!мсап жазылатынды>ы м�лім. Б!>ан =оса 
=аншалы=ты !=ыптылы=пен м!=ият жазылса да пенденіJ 
жемісі бол>ан м!ндай еJбектерді кемшіліксіз деп айту да 
м�мкін емес. М!ндай ерекшелік тек =ана ил��и уахи �шін >ана 
айтыла алады. Уахи ал>аш т�скен к�йінде м�Jгі =алатындай, 
сансыз м!>жизаларды т�гел =амтып ж�не барлы= пенделік 
кемшіліктерден аула= к�йде жіберілген. ОсыныJ Aзі ;!ран 
К�рімніJ а=и=ат �рі !лы екенін т�сіндіруге жеткілікті.

М�дд�ссир с�ресі т�скеннен соJ Алла� Расулі
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) тыны>у �шін жат=ан 
жерінен !шып т!рды. Хазіреті Хадиша (радиалла�у ан�а) 
анамыз б!дан хабарсыз бол>анды=тан, аJ-таJ болып:

– Неге т!рдыJыз, демалмадыJыз ба? - деді.

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) болса:

– Енді демалатын уа�ыт бітті, - деп, жаJа т�скен уахиді 
т�сіндірді.

Уахи ал>аш келген к�ндерде Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) 
Хазіреті Пай>амбарымыз>а д�рет алуды ж�не намаз о=уды 
�йретті. Алла� Та>ала РасулініJ кAJілін жадырататын 
>ибадатты �мір етіп, оны =уандыр>ан болатын.

QлемдердіJ С!лтаны кAJілі алып !шып, =атты =уанып 
�йіне оралды. Алла�тыJ Aзіне берген !лы сыйын ж!байына 
айтып, о>ан да д�рет алып намаз о=уды �йретті.137

137. Ибн Исха= 117 б.; ибн Хишам І, 262-263.
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Ал0аш*ы м9сылмандар

Ал>аш иман келтірген адам Хазіреті Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м). Б!л жа>дай аят к�рималарда 
былай білдіріледі:

«Пай0амбар Раббысынан �зіне т'сірілгенге иман 
келтірді...» (Ба=ара с�ресі 285-аят)

«Айт: Мен дінді тек Алла)*а арнап, о0ан *9лшылы* 
*ылу0а .мір етілдім. Сонымен бірге ал0аш*ы м9сылман 
болу0а б9йырылдым». (З�м�р с�ресі 11-12 аяттар)

АдамзаттыJ асыл Т�жінен кейін м!сылман бол>ан =адірлі 
ж!байы Хазіреті Хадиша (радиалла�у ан�а) болатын.

QлемдердіJ С!лтаны =ауымыныJ маза= етіп, =орлап 
азапта>анына тап болып �йіне =ай>ырып, налып к�йзелген 
к�йде =айт=анда Алла� Та>ала оныJ =ай>ысын Хазіреті 
Хадиша анамыздыJ ж!батып, дем берген сAдерімен 
жеJілдетіп, ил��и ж�рдемімен оныJ ат=аратын міндетін 
оJайлат=ан.138

Хазіреті Хадиша (радиалла�у ан�а) иман келтірген соJ 
Пай>амбарымыздыJ =ыздары Хазіреті Ру*ия, Pмм' Г'лсім
ж�не Фатима да м!сылман болды.139

138. Ибн Хишам І, 259.
139. Ибн са>д YIII, 36.
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Хазіреті Али (к�ррамалла�у уаж�а�у) Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) пен Хазіреті ХадишаныJ 
намаз о=ы>андарын кAріп:

– Б!л не н�рсе? - деп с!рады.

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) о>ан:

– Б�л – Алла#ты� зі �шін та�да�ан діні. Мен сені жал�ыз 
Алла#�а иман келтіруге ж!не о�ан �ана �ибадат жасау�а, 
еш�андай пайдасы да, зияны да жо� Лат пен Gззадан бас 
тарту�а ша�ырамын, - деді.

Сонда Хазіреті Али (радиалла�у ан�у):

– Мен =азірге дейін м!ндай дінді еш естімедім. Qкем Qбу 
Т�лібтен с!рамайынша ештеJе істей алмаймын, - деді.

QлемдердіJ С!лтаны ол уа=ытта т�бли> =ызметін 
жасырын ат=арып ж�ргендіктен:

– Ей, Али! Егер м�сылман болмаймын десе� са�ан 
айт�андарымды ешкімге тыс жарма, - деді.

Хазіреті Али ол т�ні к�тті. Алла� Та>ала оныJ ж�регінде 
Ислам>а деген с�йіспеншілік оятты. ТаJ ертеJ Хазіреті 
Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) барып 
Ислам діні жайында сауалдар с!рады. Жауаптарын ал>ан 
соJ, Алла� РасулініJ �мірін дереу орындап м!сылман 
болды. Qкесінен бата алмай біраз уа=ыт м!сылманды>ын 
жасырып ж�рді. Хазіреті Али б!л уа=ытта он жаста еді. (Ибн

Исха= 118 б.; Ибн Са>д ІІІ, 21)

Арда=ты Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
намаз о=ы>ысы келгенде Хазіреті Алимен (радиалла�у 
ан�у) бірге Мекке сыртына шы>ып, адамдардан аула= жерде 
намаздарын о=итын, кеш=!рым =айтып оралатын.
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Алла� =ала>ан уа=ыт=а дейін б!л осылай жал>асты.

Qбу Т�ліб !лы мен с�йікті інісініJ жасырын намаз о=ып 
ж�ргендерін білген соJ, Хазіреті Пай>амбарымыз =!рметті 
немере а>асын да Ислам>а ша=ырды. Qбу Т�ліб болса оныJ 
ша=ыруына былай жауап берді:

– Ей, бауырымныJ !лы! Мен аталарымныJ дінінен шы>а 
алмаймын. Біра= сен б!йырыл>ан н�рсеJді жал>астыра бер. 
Уалла�и, мен тірі т!р>анда са>ан ешкім тисе алмайды.

Хазіреті Алиге де:

– �лым! Ол сені тек жа=сылы==а ша=ырады. Сен оныJ 
жолына мы=тап жабыс. Одан еш айырылма, - деді. (Ибн

Хишам І, 265)

Абдулла� бин Мас>уд140 (радиалла�у ан�у) сауда-сатты= 
�шін Меккеге келген кезінде Алла� Расулі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) Хазіреті Хадиша ж�не Хазіреті Али
�шеуі бірге ;а>баны тауап етіп ж�ргенін кAргендігін ж�не 
осы кезде Хазіреті ХадишаныJ т�с�ттурге =атты кAJіл 
бAлгенін айтады. (З�х�би, Сияр І, 463)

140. Абдулла) бин Мас0уд (радиалла�у ан�у) – ал>аш=ы м!сылмандардан. 
Ла=аб аты Qбу Абдуррахман. М!сылман бол>ан к�ннен бастап Хазіреті 
Пай>амбарымыздыJ =асынан еш айырылма>ан ж�не о>ан =ызмет 
=ылудан рахаттанатын. Ибн Мас>уд �лсіз, жіJішке >ана кісі еді. Дауысы
�сем, ж�зі кAркем еді. Ол м!сылман бол>ан кезде м!сылмандардыJ саны 
Aте аз болатын. М�шриктер о>ан Меккеде тынышты= бермеді. Сосын ол 
М�дина>а хижрет етіп Муаз бин Ж�б�лді паналады. Хазіреті Пай>амбар 
хижрет еткен соJ М�дина>а орналасты. Барлы= со>ыстар>а =атысты. 
Хазіреті Пай>амбар оныJ ;!ран о=ы>анын тыJдаудан л�ззат алатын.
Т�псір, хадис, фи=� саласында>ы тереJ білімімен кAптеген >алымдар 
т�рбиеледі. Атап айт=анда Куфалы= >алымдар оныJ риуаяттары мен 
кAз=арастарына с�йене отырып фи=�а байланысты кAз=арастар 
айтты. Ол 848 хадис риуаят еткен. Хазіреті Осман кезеJінде КуфаныJ 
=азылы>ынан кетіп, М�дина>а орал>ан. Аз уа=ыттан соJ алпыс жастан 
ас=анда, сол жерде д�ние салды.
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Yф�йф �л-Кинди де сауда-сатты=пен Меккеге келіп, 
АббастыJ (радиалла�у ан�у) �йінде =она= болады. Yф�йф 
Хазіреті Пай>амбарымыз, Хазіреті Хадиша ж�не Хазіреті 
АлидіJ ;а>бада намаз о=ып жат=андарын кAріп, Аббастан
(радиалла�у ан�у) олар жайында с!рады. Хазіреті Аббас
олар туралы айтып берген соJ:

– Ант етейін, мен мына �лемде осы дінге сенетін мына �ш 
кісіден бас=а ешкімді білмеймін, - деген болатын.

Yф�йф (радиалла�у ан�у) �идаятты тап=ан соJ �немі 
былай Aкінетін:

– QттеJ сол уа=ытта иман келтіріп, екінші м�мин еркек 
мен бол>анымда >ой! ОлардыJ тAртіншісі болуды =атты 
армандайтынмын. (Ибн Са>д YIII, 18; Ибн Хажар, �л-Исаба ІІ, 487)

Хазіреті Алиден кейін арда=ты Пай>амбарымыздыJ 
азат еткен =!лы З.йд бин Хариса (радиалла�у ан�у) 
м!сылман болды. Намаз о=ып Расул!лла�=а (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) =ызмет етіп, одан еш айырылмайтын. 
Тайфты=тардыJ Хазіреті Пай>амбарымыз>а ат=ан тастарына 
Aз денесін =ал=ан ретінде тосып, =ан жоса болып шынайы 
махаббатымен Aзін Алла� Расуліне атады. Осы �шін 
�лемдердіJ С!лтаныныJ арнайы ілтипатына лайы= болып, 
с�йіспеншілігіне бAленді.

Арда=ты РасулдіJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Хазіреті З�йдке деген махаббатын Хазіреті ОмардыJ 
(радиалла�у ан�у) мына сAзі керемет д�лелдеуде:

Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у) З�йдтіJ !лы Усама>а 
�ш мыJ бес ж�з дирхам айырды, Aз !лы Абдулла�=а одан 
бес ж�з дирхам аз айырды. Абдулла� �кесі Хазіреті Омардан 
м!ныJ себебін с!рап:
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– Усаманы неге менен арты= кAресіJ? Ол менен кAп 
со>ыс=а =атыспады >ой, - деді.

Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у) теJдессіз �ділдігімен 
бірге тереJ руханиятын ж�не кішіпейілділігін кAрсетіп, 
былай керемет жауап берді:

– �лым! Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
оныJ �кесін сеніJ �кеJнен арты= жа=сы кAретін. Усаманы да 
сенен арты= жа=сы кAретін. Міне сонды=тан Расул!лла�тыJ
жа=сы кAргенін AзімніJ жа=сы кAретінімнен арты= т!ттым. 
(Тирмизи, М�н�=иб 39)

Осы ж�не осы>ан !=сас кAптеген мысалдарда>ы сия=ты 
асхабы кирам Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) жа=сы кAргенін AздерініJ жа=сы кAргендерінен 
арты= санайтын.141

Хазіреті �бу Б.кір (радиалла�у ан�у) пай>амбарлы=тан 
б!ран да Хазіреті Пай>амбарымыздыJ досы еді. Бала кезінен 
оныJ кAркем мінезіне, туралы>ына ж�не сенімділігіне ку� 
болатын. КAркем мінезімен еш Aтірік айтпайтын кісініJ Ха= 
Та>ала>а =арсы Aтірік айтуыныJ �сте м�мкін емес екендігіне 
сенетін. Осы себептен Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) оны Ислам>а ша=ыр>ан кезде еш ойланбастан 
=абыл етті.142

QлемдердіJ С!лтаны осы турасында>ы хадис 
ш�рифінде:

«Алла# мені сендерге Пай�амбар етіп жібергенде е� 
алдымен ма�ан «Сен тірікшісі�» деді�дер. Біра� <бу Б!кір 
«Ол тура айтады» деп, жанымен !рі малымен ма�ан барынша 
ж!рдем етті», - деген. (Б!хари, Асхабун Н�би 5)

141. Хайс�ми VI, 174; Ибн Са>д IV, 30.
142. Ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ, 78.



231

ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp АЛRАШ;Ы YШ ЖЫЛЫ. ЖАСЫРЫН ДАRУАТ КЕЗЕpІ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

Еш н�рсе Расул!лла�ты (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Хазіреті Qбу Б�кірдіJ м!сылман бол>анындай =уандырма>ан. 
Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) м!сылман бол>ан 
кезде еш тартынбастан м!сылманды>ын жариялап, бас=а 
адамдарды да Алла� Та>ала>а ж�не Расуліне иман келтіруге 
ша=ыра бастады.143

Арда=ты Пай>амбарымыздыJ Aмірінде Хазіреті Qбу 
Б�кірдіJ алар орны ерекше. Бір м�дденіJ іске асуы �шін 
мына �ш шарт л�зім:

1. @ткір пікір.
2. Ол пікірдіJ тAJірегіне шо>ырлан>ан маман адамдар.
3. Материялды= =аражат.

@ткір пікір – ИсламныJ м�н-мазм!ны, б!л уахимен 
ай=ындал>ан. Хазіреті Qбу Б�кір =ал>ан екі факторда Aте 
маJызды роль ат=ар>ан. Я>ни =ажетті мамандар сонымен 
басталды ж�не ол м�б�рак сахабаныJ мал-м�лкі кAптеген 
Ислами =ызметтермен бірге м!сылман =!лдарды сатып алып 
азат ету сия=ты б!л м�дденіJ материялды= =ажеттіліктеріне 
ж!мсалды.

Б!л екі ерекшелікті біраз т�сіндірер болса=, Хазіреті Qбу 
Б�кір мен арда=ты Пай>амбарымыздыJ арасында>ы жасты= 
ша=тарында>ы досты>ы пай>амбарлы= міндеті берілгеннен 
кейін =имас �рі ажырамас !лы досты==а айналды.

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) ал>аш=ы 
м!сылмандардан болуымен =атар, иманына к�м�н мен ш�к 
т�сірмей «Сыдды=» сипатына ие болды. Кейінгі уа=ыттарда 
да ИсламныJ дамуы мен жайылуында материялды= ж�не 
рухани ж�рдемін аямастан, б�кіл д�ние-м�лкін Алла�
жолына атады.

143. Ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ, 80-81.
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Махаббат деген – жа=сы кAрген кісісін шын с�ю ж�не осы 
с�йіспеншілік ар=ылы ол кісініJ жа=сы кAрген н�рселерін 
де жа=сы кAру, оныJ =ала>ан н�рселерін AзініJ =ала>ан 
н�рселерінен арты= кAру ж�не де жа=сы кAрген адамы �шін 
барлы= н�рсесін пида ете білу. Міне Хазіреті Qбу Б�кірдіJ 
(радиалла�у ан�у) Aмірі де Алла� Расуліне >ашы=ты=пен 
шын кAJілден ба>ынудыJ сансыз мысалдарына толы:

Бір к�ні кAJілдердіJ дауасы Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
мазасызданып =ал>анын естіген Хазіреті Сыдды=, уайым-
=ай>ыдан Aзі де тAсек тартып жатып =ал>ан болатын.

Б!л екі достыJ арасында>ы !лы махаббаттыJ себебімен 
Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

«<бу Б!кір менен, мен де оданмын. <бу Б!кір д�ниеде 
де, а�ыретте де мені� бауырым» (Д�йл�ми І, 437) деп рухани 
�лемдегі досты>ын ж�не ж�ректен ж�рекке ашыл>ан рухани 
жолды білдірген.

Расул!лла� (ал�й�иссалату у�сс�л�м) соJ>ы с�тінде 
тAсек тартып жат=анда:

«Барлы� есіктер жабылсын, тек <бу Б!кірдікі �алсын!»
(Б!хари, Асхабун Н�би 3) деп, Хазіреті Qбу Б�кірмен арасында>ы 
рухани байланыс пен жа=ынды=ты білдірген.

Біл.л Хабаши мен анасы да Алла� Расулі адамдарды 
Ислам>а жасырын ша=ырып ж�рген кезеJде м!сылман 
болды. Хазіреті Біл�л (радиалла�у ан�у) м!сылманды>ын 
жарияла>ан ал>аш=ы жеті кісініJ бірі болатын. Дінінен бас 
тартуы �шін кAрсетілген ауыр зорлы=-зомбылы==а тAзіп 
шыдайтын. Дініне =арсы шы>уы �шін зорла>ан кезде «Qхад! 
Qхад! Алла� жал>ыз! Алла� жал>ыз!» дейтін.
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Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) Хазіреті Біл�л 
мен анасын сатып алып, оларды азат етті.144

Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) б!л �рекетімен 
Пай>амбардыJ ілтипатына бAленді ж�не мейірімділік пен 
жомартты=та м�Jгілік Aшпес есте =алды.

Хазіреті М�улана (=уддиса сирру�) б!л о=и>аны кAJіл 
�німен бейнелеп былай дейді:

«Біл!л Хабашиді� м�сылман бол�анды�ы �шін ауыр 
азап�а душар бол�анын естіген Хазіреті Сыдды� Хазіреті 
М�стафаны� алдына барып, бейшара Біл!лді� жа�дайын 
баяндады».

«Ол былай деді: Мына !лемді лшеген м�б!рак кісі са�ан 
�ашы� болыпты. Сені� махаббаты�а ��штар болыпты.
Осы себептен залымдар ол періштедей адам�а з�лымды� 
крсетуде. Кін!сіз болса да �анаттарын ж�лып жатыр. Ол 
�ымбат �азынаны ширк топыра�ына кмгілері келеді».

«Ысты� к�нні� астында �ызып т�р�ан ��м�а жат�ызып, 
жала�аш денесін тікенді б�та�тармен �рып жатыр».

«Біра� денесі �ызыл �ан�а боялып жатса да ол: «Алла# 
жал�ыз, Алла# жал�ыз» деп, Ха� Та�ала�а с!жде етуден бас 
тартпады».

«Мейірімділігі мен жанашырлы�ынан Хазіреті <бу 
Б!кірді� б�кіл т�ла бойы �ай�ы-�асіреттен сыздап Біл!лді� 
жа�дайын Хазіреті Пай�амбар�а к�йінішті м��ымен 
т�сіндіріп жатты».

«Со�ында к�іліндегі ниетін білдіріп: «Уа, Расул�лла#! Оны 
сатып ал�ым келеді. Б�кіл мал-м�лкімді беруге дайынмын. 

144. Ибн Са>д ІІІ, 232; Хаким ІІІ, 319.
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Жаббар Ха��а бой �сын�ан, о�ан ж!не Расуліне ��л бол�ан, 
осы себептен Алла# д�шпандарыны� ашуын ілігіп, зорлы�-
зомбылы��а тап бол�ан м�б!рак кісіні ондай жа�дайдан 
��т�армайынша б�л д�ниеде жаным жай таппайды» - 
деді».

«Хазіреті М�стафа (саллалла#у ал!й#и у! с!лл!м) б��ан 
�атты �уанып: «Ей, Аалла#ты� Расуліні� мейірімді досы! 
Б�л саудада мен де са�ан орта�пын...» - деді».

Хазіреті <бу Б!кір дереу Біл!лді� �ожайыныны� �йіне 
бет алды. Біл!л крген �орлы�тан талы�сып кеткен еді. 
Хазіреті Біл!лді� мейірімсіз �ожайынына мынадай ауыр 
сздер айтты:

«Ей, о�ба�ан! Ей, шатынап ��тыр�ан �атыгез! Б�л 
Алла#ты� досын �алайша сабайсы�? Ей, ынсапсыз! Б�л нені� 
ші, нені� ашуы?»

«Ей, ра�ымсыз �анішер! Сен зі�ді адаммын деп ойлайсы� 
ба? Ей, адамды�тан сада�а кеткір, жиіркенішті адам! Сен 
адам бейнесіндесі�, біра� адамгершіліктен ж�рдайсы�».

«Осы сздерден кейін <бу Б!кір (радиалла#у ан#у) ол 
адамны� ��л�ынын д�ниемен толтырды. Б��ан Біл!лді� 
�ожайыны а�-та� �алып, <бу Б!кірді� !рекетін ауызы 
ашылып тамашалады».

«Оны� б�лай та�ыр�а�анын сезген Gлы Сыдды� !лгі 
н!сіпсізге былай деді: Ей а�ыма�! Сен бала секілді, бір жа��а��а 
ма�ан ба�а жетпес інжу берді�. Біра� б�дан бейхабарсы�. 
Біл!лді� екі д�ниеге татитынын білмейсі�. Мен оны� рухына 
�араймын, ал сен болса� денесіні� т�сіне...»

«Егер сен ба�аны та�ы да ктергені�де, оны алу �шін б�дан 
да кбін берер едім. Одан да жо�ары ктерсе� �олымда�ыны� 
б!рін берер едім, тіпті �арызданар едім. Сонда да б�л сауда-
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сатты�та мен табысты болар едім. Ей, н!сіпсіз адам! 
Мынаны ��ып ал, асыл тасты� �адірін тек зергер біледі».

Хазіреті М�ул�на (=уддиса сирру�) б!л =ыссада 
мейірімділік пен жанашырлы=ты толы= бейнелей білген. 
Сонымен =атар к�міл т!л>а>а ба>а жетпейтіндігін, я>ни 
д�ниелік н�рселердіJ кісініJ руханиятыныJ =асында 
еш=андай =!ны жо= екендігін білдіріп, б!л шынды=ты 
кAкейімізге то=ыды.

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) м!ндай 
жомартты>ымен Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) деген шынайы махаббатын та>ы да кAрсете білді.

Хазіреті Qбу Б�кірдіJ (радиалла�у ан�у) Алла�
Расулін (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) шексіз с�йгендігін 
кAрсететін мысалдардыJ бірнешеуі мыналар:

– Ол �келген ;!ран К�рімді ж�не ИсламныJ �кімдерін 
шын ж�ректен !натып, онымен амал ететін.

– ОныJ �мбетіне мейірімділікпен =арап, жанашырлы= 
кAрсететін. Олар>а пайдалы болу �шін ат салысатын.

–Д�ние-м�лікке кAJіл бAлмейтін. ;ажет болса кедейлікке 
дайын еді �рі разы болатын.

– О>ан =ауышуды армандайтын.

– Оны Aте кAп еске алатын.

Халид бин Саидты� (радиалла�у ан�у) �идаят=а келуіне 
=ор=ынышты т�с кAруі себеп бол>ан. Бір к�ні т�сінде �лкен 
жалында>ан ш!=ырдыJ шетінде т!р>анын кAрді. Qкесі оны 
оттыJ ішіне итеріп жібергісі келіп т!рды, ал Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) болса дереу оныJ белінен 
=!ша=тап алып от=а т�сірмей =!т=арып =алды. Шошып 
оянып кетті де Aз-Aзіне:
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«Алла�=а ант етейін, б!л шынайы т�с!» деді де, Хазіреті 
Qбу Б�кір ар=ылы Хазіреті Пай>амбарымыз>а барып 
Исламды =абылдады.

Qкесі !лы ХалидтіJ м!сылман бол>анын естіп, о>ан 
ж�бір-жапа кAрсетіп:

– Ей, бейшара! ;!ры кет! Ант етейін б!дан былай са>ан 
еш =араспаймын, - деді.

Сонда Халид:

– Сен меніJ несібеме кедергі болу>а тырыссаJ да Алла�
сAзсіз меніJ ризы>ымды береді, - деді.

Хазіреті Халид Хабашстан>а хижрет еткенге дейін 
Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =асынан бір 
елі де ажырамады. (Хаким ІІІ, 277-280)

Кейіннен ХалидтіJ �йелі Pм.йна ханым, бауыры Амр
ж�не оныJ �йелі Фатима ханым да Исламды =абыл етті.

Б!л т�бли> жасырын ж�рген уа=ыттырда Qбу Б�кірдіJ 
(радиалла�у ан�у) �гіттеп себепші болуымен �бу Фук.йха, 
Хазіреті Осман, З'б.йр бин Аууам, Абдуррахман бин Ауф, 
Саад бин �би Уа**ас, Талха бин Убайдулла) (радиалла�у 
ан�ум �жмаин) иман ны>метіне =ауышты.145

Хазіреті Осман (радиалла�у ан�у) басынан Aткен мына 
о=и>аны арда=ты Пай>амбарымыз>а былай т�сіндірді:

«Уа, Алла�тыJ Расулі! Біз Шамда болатынбыз. �й=ылы-
ояу жат=анымызда кенеттен:

«Ей, !й=ыда>ылар! ОяныJдар! Меккеде Ахмед келді» 
деген дауыс естідік. Меккеге орал>ан соJ сіздіJ пай>амбар 
бол>аныJызды естідік». (Ибн Са>д ІІІ, 255)

145. Ибн Хишам І, 268.
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Талха бин Убайдулла� (радиалла�у ан�у) та былай 
баяндайды:

«Бусра ж�рмеJкесінде ж�рген кезімде бір поп 
адамдардан:

– АраларыJда Харам хал=ынан бол>андарыJ бар ма? – 
деп с!рап жатты.

– И�, мен бармын, - дедім.

Поп:

– Ахмед келді ме? - деп с!рады.

Мен:

– ;андай Ахмед? - дедім.

Поп:

– Ахмед бин Абдулла� бин Абдулмутталиб. Ол Меккеден 
шы>ады. СоJ>ы пай>амбар. Харамнан шы>ып =!рмалы, 
таста= ж�не =!нарсыз жерге хижрет жасайды. О>ан жылдам 
барып =осылуыJды насихат етемін, - деді.

ПоптыJ айт=андары кAJіліме =атты �сер етті. Дереу ол 
жерден кетіп Меккеге келдім де:

– ЖаJа бір о=и>а болды ма? - деп с!радым.

– И�, бар. Абдулла�тыJ !лы М!хаммедул Qмин Aзіне 
пай>амбарлы= келгенін айтуда. Qбу Б�кір де о>ан еріп кетті 
- деді. (Ибн Са>д ІІІ, 215)

Qбу Yбайда бин Жаррах, Qбу С�л�ма, Qр=ам бин Qбил 
Qр=ам, Осман бин Мазун, Qсма бинти Qбу Б�кір, Хаббаб 
бин Qрат, Абдулла� бин Мас>!д, Абдулла� бин Жахш, 
Жа>фар бин Qбу Т�ліб, ж!байы Qсма бинти Yм�йс, Qбу 
Х!зайфа, Амр бин Фухайра (радиалла�у ан�ум �жмаин) 
ал>аш м!сылман бол>ан м�б�рак кісілердіJ кейбірі.
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Д.рул �р*ам – ал0аш*ы м9сылмандарды� т.лім-т.рбие 
орталы0ы

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ал>аш=ы 
�ш жылда Исламды жасырын жайды. Да>уатын =абыл 
етпегендерден б!л �Jгімені ешкімге тыс жармауларын 
Aтінді.

Пай>амбарлы=тыJ ал>аш=ы жылында Qр=ам бин Qбул 
Qр=ам (радиалла�у ан�у) м!сылман бол>ан соJ, асхабы 
кирам оныJ �йінде жасырын бас =оса бастады.

«Д�рул Ислам» деген атпен де танылатын «Д�ру-л
Qр=ам» Меккеде Сафа тAбесініJ маJында болатын. С�йікті
Пай>амбарымыз (ал�й�иссалату у�сс�л�м) ;!райш 
м�шриктерінен жасырынып осы =асиетті �йге баратын, 
=асына келгендерге Исламды т�сіндіріп, ;!ран К�рім 
о=итын �рі �йрететін. Ол жерде барлы>ы бірге намаз о=итын. 
КAптеген адам Исламмен осы жерде танысты.

Пай>амбарлы=тыJ алтыншы жылында Хазіреті Омар 
м!сылман бол>ан>а дейін б!л �й ИсламныJ жайылып, 
�йретілуінде Aте маJызды =ызметтер ат=арды.

Qр=ам (радиалла�у ан�у) кейіннен Д�рул Qр=амды 
уа=ф (м�ліктіJ табысы мен пайдасын Алла� жолына атау) 
етіп атады. ОныJ уа=ыф=а берген =!жаты мынадай:

«Бисмилл��ирра�манирра�им. Б!л – Qр=амныJ Сафа>а
біраз жа=ын маJда>ы �йіне жаса>ан келісім Aсиеті. ОныJ 
жері Харам Ш�рифке кіргендіктен, ол да харам болып 
саналады, я>ни =олс!>ылмас болды. Сатылмайды, м!ра>а да 
берілмейді. Хишам бин Ас пен оныJ азат еткен =!лы б!>ан 
ку�». (Ибн Са>д ІІІ, 242-244; Хаким ІІІ, 574-575/6129)
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;азіргі уа=ытта Д�рул Qр=амды Сауд Арабия патшалы>ы 
=!латып, Харам Ш�рифке =ос=ан.

Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
пай>амбарлы=тыJ ал>аш=ы �ш жылын жасырын да>уатпен 
Aткізді. Да>уаттыJ жасырын жасалуы Расул!лла�тыJ
=андайда бір маша=ат пен зорлы=тан =оры==анды>ынан 
емес, дінді са=тап =алу �шін еді. Бір жа>ынан т�бли>ын ашы= 
т�рде жасау �мірі де келмеген болатын. Егер б!л кезеJде 
Ислам ашы= т�рде жариялан>анда жаJадан иман келтірген 
кAпшілігі кедей �рі �лсіз м!сылмандар>а =ауіп тAнер еді. 
ОлардыJ =ырылып кетуі дінніJ басталмай жатып жо= боп 
кетуіне себеп болуы м�мкін еді.

Д�рул Qр=ам о=и>асынан Ислами метод=а =атысты 
мынадай н�тижелер шы>ару>а болады:

1. ;ажет бол>анда бір м�дде �шін жасырын �рекет ету де 
керекті.

2. Т�лім-т�рбие – кез келген �леуметтік, діни ж�не 
саяси =оз>алыстыJ іске асуында еJ басты �рі маJызды 
фактор. АдамдардыJ сапалы болуы �шін, орта= м�дденіJ 
диалектикасы мен �дебін жа=сы меJгерулері =ажет.

Осы>ан орай Ислами =!рылымдардыJ =ияметке дейін 
!станатын жолы мен методы Хазіреті Пай>амбарымыздыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) осы �рекетініJ тAJірегінде 
белгіленуі =ажет. ИсламныJ =айта Aркендеуі �шін немесе 
Ислам еш барма>ан жерлерге жайылуы �шін жасалынуы 
=ажет �рекеттерде осы т�лім-т�рбиеге баса назар аударылуы 
тиіс.
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ПАЙ;АМБАРЛЫ
ТЫ	 ТРТІНШІ ЖЫЛЫ

Са0ан берілген .мірді ашы* 9*тыр: 

Е� жа*ын туыстары�а ескерт (а*ырет азабымен 
*ор*ыт)

Yш жыл>а созыл>ан жасырын да>уаттан кейін, я>ни 
пай>амбарлы=тыJ тAртінші жылы Алла� Та>ала былай деп 
�мір жіберді:

«(Qй, Расулім! Енді) Са0ан берілген .мірді ашы* 
9*тыр да шірік келтірушілерден 9за* бол. Рас сені 
маза*таушылар0а *арсы Біз са0ан жеткіліктіміз!» (Хижр

с�ресі 94-95 аяттар).

Б!л =асиетті аяттар да т�бли>тіJ (дінніJ жеткізілуі) 
б!дан кейін ашы= т�рде істелінуіне �мір етілген еді. 

Та>ы бас=а бір =асиетті аятта б!л м�селе �уелгіден де 
т�сінікті, немесе ескерту т�рінде былай делінген-ді:
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«�й Пай0амбар! Раббы� тарапынан т'сірілгенді т.бли0 
ет! Егер м9ны істемесе�, Оны� елшілігін ат*арма0ан 
боласы�! Алла) сені адамдардан *ор0айды. К'діксіз Алла) 
к.пірлер *ауымын тура жол0а салмайды». (М�ида с�ресі 67-

аят)

Б!дан кейін Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Ха= Та>аланыJ �мір еткеніндей:

«Олар0а айт: �й, адам балалары! Шынды0ында мен 
барлы0ы�а Алла)ты� жіберген елшісімін; Ол сондай 
Алла), жер мен к�кті� иелігі О0ан т.н. Одан бас*а ил.) 
(т�Jір) жо*. Ол .рі тірілтеді, .рі �лтіреді. Алла)*а ж.не 
(ОныJ) с�здеріне сенген, жіберілген 'мми (о=у-жазу
білмейтін) Пай0амбарына иман келтірі�дер .рі о0ан мойын 
9сыны�дар сонда 0ана тура жолды табасы�дар». (А>раф

с�ресі 158-аят)

Біра= б!ны =алай, =ай жерден бастайтынын біле алмай 
ж�ргенде мынадай бір аят келіп т�сті:
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«Алдымен е� жа*ын а0айындары�а ескерт! (А=ырет
азабымен =ор=ыт) Са0ан ерген м'миндерге (мейірім)
*анаты�ды жай. Егер олар са0ан *арсы шы*са, онда: 
«�лбетте мен сендерді� істегендері�нен 9за*пын» де. 
те 'стем, ерекше мейірімді Алла)*а т.уекел ет. Ол, сені 
т9р0ан с.ті�де к�ріп т9рады». (Шу>ара с�ресі 214-218 аяттар)

Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
ашы=тан-ашы= да>уат=а баста>анында ил��и �мірдіJ 
талабымен еJ �уелі жа=ын туыс=андарын иман>а ша=ырды. 
Yйінде =она= =ылып, соJында туыс=андарына былай деді:

«Qй, Абдулмутталиб!лдары! Мен жекелей ал>анда 
сіздерге, жалпы ал>анда б�кіл адамзат=а пай>амбар етіп 
жіберілдім. Сіздер меніJ кейбір м!>жизаларыма ку� 
болдыJыздар. Енді =айсыларыJыз меніJ бауырым ретінде 
�рі жолдасым болу �шін ма>ан б�йат (дін де сAз алу) 
етесіздер?»

Айтыл>ан сAздерге ешкім де кAJіл бAлмейді. Б�рі де жым-
жырт болып тына =алады. Ол кезде �лі балалы= ша>ында, 
біра= иман келтіргендердіJ керуеніне ілесіп �лгерген 
Хазіреті Али орнынан атып т!рып:

– Qй, Алла�тыJ Расулі! Са>ан ж�рдем етемін! - дейді. 

Айналасында>ылардыJ менсінбей, маза= еткен т�рлеріне 
Алла� РасулініJ �лемге н!р шаш=ан аз >ана езу тарт=ан 
к�лкісі Хазіреті Алиге арналады. Qрі >ашы=тардыJ бір 
рет болса да с�юді арман еткен м�б�рак =олдарымен оныJ 
басын сипайды.146

Жа=ындары ал>аш=ы да =абыл етпесе де Алла� Расулі
кAJіліне алмады. @йткені О>ан Алла� Та>ала былай деп 
�мір еткен-ді: 

146. Ахмед І, 111, 159; Х�йсами, YІІІ, 302-303.
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«Ясин (!>ымын Алла� біледі). Тере� сырлы 
9ран0а 
серт. К'діксіз сен аны* елшілерденсі�. Тура жолдасы�».
(Ясин с�ресі 1-4 аяттар)

«...Сені адамдар0а пай0амбар *ылып жібердік. Ку.гер 
ретінде де Алла) жеткілікті». (Ниса с�ресі 79-аят)

«Біз сені б'кіл адам баласына, тек *ана с'йіншілеуші 
.рі *ор*ытушы (ескертуші) *ылып жібердік. Біра* б9ны 
адамдарды� к�бі т'сінбейді». (С�б� с�ресі 28-аят)

«Олар0а айт: �й, адам баласы! К'м.нсіз мен к�ктер 
мен жерді� иесі Алла)ты�, барлы0ы� 'шін жіберген 
пай0амбарымын!» (А>раф с�ресі 158-аят)

;асиетті аяттарда келтірілгеніндей-а= Алла� Расулі
(саллалла�у ал�й�и ус с�лл�м) Aзге пай>амбарлар>а 
=ара>анда ерекше жа>дайда б�кіл адам баласына жіберілген 
еді. М!ны бір хадис ш�рифте Aзі де тілге тиек еткен:
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«Ма�ан, менен алды��ы пай�амбарларды� еш�айсысына 
берілмеген бес ерекшелік берілді: 

1. Бір айлы� жол �за�ты�ынан д�шпанны� ж�регіне �рей 
салу (Алла#тан) кмегін алдым.

2. Ма�ан жер-ж�зі мешіт !рі таза саналды. Сонды�тан 
да, �мметімнен �айсы бір м�мин болсын, намаз уа�ыты 
кіргенде, дереу сол жерде намазын тесін!

3. Менен алды��ы ешбір пай�амбар�а халал болма�ан олжа 
алу, ма�ан халал болды.

4. Шапа�ат ету р��саты берілді.

5. Менен б�рын�ы пай�амбарлар, тек з хал�ына �ана 
жіберілген еді. Мен болсам, б�кіл адамзат�а пай�амбар бо-
лып жіберілдім». (Б!хари, Т�яммум, 1)147

Алла� Елшісі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ашы=тан-
ашы= жаса>ан ал>аш=ы да>уатына, жа=ын туыстарынан сол 
кездері �лі бал>ын бала Хазіреті Алиден бас=а ешкім жылы-
шырай танытпады.

Бірнеше к�ндерден кейін жа=ындарын �йіне =айта 
ша=ырады. Ас беріп к�ткеннен кейін олар>а былай дейді: 

«... Qй, Абдулмутталиб!лдары! Уалла�и, арабтардыJ 
ішінен д�ниелік �рі а=ыреттеріJізге =атысты, мен сендерге 
алып келген н�рседен де Aткен =айырлы н�рсені Aз =ауымына 
!сын>ан ешбір жігітті кAрмедім.

147. Бас=а бір риуаятта Алла� Расулі та>ы да �ш белгіден сAз еткен:
«1. Ма�ан ж!у!миул-к!лим (кптеген ма�ыналы сзді, �ыс�а �ана сзбен 
жеткізу) �абілеті берілді.
2. Пай�амбарлы� менімен ая�талды ж!не мрленді. Менен кейін еш�андай 
пай�амбар келмейді.
3. Бір уа�ыт �йы�тап жат�анымда ма�ан жер беті �азыналарыны� кілті 
!келініп алдыма тасталды». (Муслим, М�сажид, 5, 6)
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Qй, Абдулмутталиб!лдары! Мен жекелей ал>анда сіздерге, 
жалпы ал>анда б�кіл адамзат=а пай>амбар етіп жіберілдім. 
Сіздер б!л ретте б!дан алдын кAрмеген м!>жизалардыJ 
кейбіріне ку� болдыJыздар. Б!л міндетімді ат=ару>а ма>ан 
кAмекші �рі бауыр болып, осылайша ж�ннат=а лайы= болу>а 
=айсыларыJыз =абыл етесіздер? ;айсыбіріJіз б!л жолда 
бауырым �рі жолдасым болу �шін ма>ан б�йат етесіздер?»

QлемдердіJ С!лтаны Пай>амбарымыздыJ б!л да>уатына 
да жа=ындарынан ешкім ы=ылас білдірмейді. Онымен 
шектеліп =ана =оймай к�лкіге айналдырып, маза= =ылады. 
СAйтіп біраз уа=ыттан кейін �йді-�йіне тарасады. (Ахмед бин 

Ханб�л, І, 159; Ибн Саад, І, 187; Х�йс�ми, YІІІ, 302; Ибни Qсир, �л-К�мил, 

ІІ, 63; Б�лазури, І, 119; Х�лаби, І; 283)

АдамныJ айналасында>ы жа=ын-туыстары, негізінде 
оныJ айт=ан н�рселерін бас=алар>а =ара>анда тез =абыл 
етеді. Ал енді да>уатты =абылда>андардыJ жа=ындары да 
=абыл етсе, ИсламныJ халы==а б!л жолмен �лде =айда тез 
жайылаты т�сінікті. Біра= да>уатшыныJ Aз а>айындары 
иман келтіріп, о>ан =олдау кAрсетпесе, онда AзгелердіJ 
иман келтіріп, ы=ылас =оюы тіптен =иын. Осы себептен 
QлемдердіJ С!лтаны (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Мырзамыз, бір жа>ынан ил��и �мірге де бой !сына отырып, 
т�бли> �рекетін жа=ын туыстарынан баста>ан. 

Бір жа>ынан, пай>амбарлы>ыныJ ха==а ша=ыру 
міндетінде табанды болуы �шін де жа=ындарыныJ берер 
кAмегі ж�не =олдауыныJ маJызы зор. Неге десеJіз б!л 
а=и=ат б!рын>ы Aткен пай>амбарлардыJ ;!ран К�рімдегі 
мысалдарында былай деп баяндалады:
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«Олар: «�й, Ш90айып! Біз сені� айт*андары�ны� 
к�біне т'сінбейміз. Шынды0ында �з арамызда сені т�мен 
санаймыз. Егер а0айындары� болма0ан да, сені таспен 
атып �лтірер едік». (k!д с�ресі 91-аят)

Хазіреті Л!т та, (ал�й�исс�л�м) =ауымыныJ 
наданды>ынан не істерін білмей шарасыз =ал>анында, Aзіне 
=олдау кAрсететін жа=ындарыныJ жо= екендігіне м!Jайып 
былай дейді:

«...�тте�! Сендерге т�теп берер к'шім болса 0ой, 
немесе мы*ты бір бекініске паналасам». (k!д с�ресі 80-аят)

Ислам, туыс=андарды =ор>ап, =олдау>а ерекше ден 
=ойып, кAJіл бAлген. Сол �шін м!сылман, адамдардыJ иман 
ны>метіне =ауыш=анын =аласа, еJ �уелі AзініJ жан!ясы мен 
жа=ын-туыс=андарына кAJіл бAлуі керек. 

Осы>ан байланысты Алла� (азз� у� ж�лла – !лы �рі 
=!дыретті) былай баяндайды:

«...Туыс*андар бір-біріне м'миндерден .рі 
м9хажирлерден де �те жа*ын...» (Ахзап с�ресі 6-аят)
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Пай0амбарымызды� (саллалла)у ал.й)и у. с.лл.м) 
Сафа т�бесінде *9райышты*тарды Ислам0а ша*ыруы

Ислам>а ша=ыру>а еJ �уелі жа=ындарынан бастау>а 
б!йры= ал>ан Пай>амбарымыз (ал�й�исс�л�ту у� с�лл�м) бір 
к�ні Сафа тAбесіне шы>ып, ;!райш тайпасына дауыстайды. 
Олар да б!л дауысты естіп, Сафа тAбесіне келеді. Алла�
Елшісі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) биік бір жартастыJ 
�стіне шы>ып алып олар>а былай деп �н =атады:

– Qй, ;!райш жама>аты! Мен сіздерге мына таудыJ 
етегінде немесе мына ал=апта д!шпанныJ атты �скерлері 
бар, д�л =азір сіздерге шабуыл жасап, д�ние-м�ліктеріJізді 
тонайды десем, ма>ан сенерме едіJіздер?

Олар еш ойланбастан:

– И� сенеміз! @йткені сені осы к�нге дейін шыншыл деп 
білеміз. СеніJ Aтірік айтаныJды еш кAрмедік! - дейді.148

Сол ара>а жинал>ан д�йім ж!рттан сAзге келмей осындай 
=!птау ал>ан Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
олар>а мына ил��и а=и=атты жеткізді: 

148. Б!л жерде, Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) т�бли> етпес 
алдын �уелі кісілік-т!л>алылы>ын мойындатып ал>ан. @йткені 
адамдар алдымен мінез-=!лы==а т�нті болады, кейін барып мойын 
!сынады. ;азіргі кездегі Ислам>а ша=ырып ж�ргендер де д�л сол 
секілді т!л>алы=тарын мойындатулары керек. «Qмин» ж�не «Сады=»
(шыншыл, сенімді) болулары, шыншыл екендіктері =о>ам тарапынан 
=абылданулары маJызды. Ясин с�ресінде келтірілген Хабиб �н-Н�жжар, 
т�бли>те бол>ан салих (шыншыл, тура) кісілердіJ т!л>алы=тарын былай 
деп танытады:

«(Qй, =ауымым!) Сендерден а*ы с9рамайтын осы кісілерге ері�дер. 
йткені олар тура жолда ж'ргендер». (Ясин с�ресі 21-аят) ;асиетті 
аятта осымен =атар т�бли>тіJ тек =ана Алла� ризалы>ы �шін іске 
асырылуы �рі т�бли>шілердіJ �уелі AздерініJ тура жолда болулары 
керек екендігі баяндалады.
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– Олай болса мен сіздерге =азір, алдымызда =атты азап 
к�ні к�тіп т!р>анын, Алла�=а иман келтірмегендердіJ сол 
=атты азап=а тап болатындарын ескертемін. Мен сіздерді 
сол =атты азаптан =!т=ару �шін жіберілдім. 

Qй, =!райшты=тыр! Сіздерге деген меніJ ахуалым, 
д!шпанды кAзі шалып, отбасына зиян тигізуінен =ор=ып, 
дереу ескертуге асы==ан адамныJ ахуалы сия=ты.

Qй, ;!райш жама>аты! Сендер !й=ы>а кеткен адамдай 
AсесіJдер. �й=ыдан т!р>андай тірілесіJдер. Сендер міндетті 
т�рде =абірден т!рып Алла�тыJ =!зырына шы>ып, жер 
бетіндегі �рбір �рекеттеріJе есеп бересіJдер. СоJында
жа=сылы=тарыJ мен істеген =!лшылы=тарыJныJ сый-
сияпатын аласыJдар, жаман істеріJніJ де жазасын ж�не 
азабын татасыJдар. Сыйлы= м�Jгілік – ж�ннат; жаза болса, 
м�Jгілік – тоза=». (Б!хари, Т�псір, 26; Муслим, Иман, 348-355; Ахмед

бин Ханб�л, І, 281-307; Ибн Саад, І, 74, 200; Б�лазури, І, 119; С�мира �з-

Зайди, І, 357-359)

Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л 
=!тпасына ол жердегілерден жалпылама =арсылы= болмады. 
Біра= кAкесі Qбу Л��аб:

– Qй, оJба>ан-ай! Бізді м!нда осы �шін ша=ырдыJ 
ба? - деп орынсыз �рі �депсіз сAздерді сар=ытады. ;ар>ыс 
айтып Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
ж�регін жаралайды.

Qбу Л��абтыJ б!л �рекетінен кейін «Т�бб�т (М�с�д) 
с�ресі» т�седі: 
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«�бу Л.).бты� екі *олы *9рысын! 
9рыды да... 
Оны� мал-м'лкі мен к.сібі де �зіне пайда бермеді. Ол, 
жалында0ан отта жанады. �йелі, отын к�теріп кіреді. Оны� 
мойнында *9рма жапыра0ынан есілген ар*ан болады».
(Т�бб�т с�ресі 1-5 аяттар) (Б!хари, Т�псір 26/2, 11-2; Муслим, Иман 

355)

Аятта Qбу Л��абтыJ �йелі де келтірілген. @йткені ол 
да, к�йеуі сия=ты Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) ж�ретін жолына жанта= тастап, ед�уір ж�бір 
кAрсеткен-ді.

Осымен =оса б!л с�ре жалпы ал>анда �улет ж�не 
н�сіл жа>ынан жа=ын болудыJ еш=андай да пайдасыныJ 
тимейтініне меJзеліп кеткен. ЕJ маJыздысы рухани 
жа=ынды=, та=уалы=. Руханият �улетке, н�сілге =арамайды. 
Qулет, денеге >ана байланысты н�рсе. Ал, дене болса 
топыра==а т�сіп жо= болады. АдамныJ =адір-=асиеті, 
руханиятыныJ байлы>ымен артады. РухтыJ =адірі де 
осында жатыр. АдамныJ затты= тарапы есептелетін дене, 
рухтыJ (жанныJ) са=талатын бір ж�регі ж�не б�рінген 
киімі сия=ты. Сол �шін адам баласы �р т�рлі киім киуімен 
=адірлі болып =алмайды. 

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =ажыр-
=айратымен �пкелері Хазіреті Сафия мен Хазіреті Ати=а,
Хазіреті АббастыJ азат еткен =!лы Qбу Рафи, Qбу З�рр
ж�не Амр бин Абаса м!сылман болды. 
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Qбу З�рр (радиалла�у ан�у) жа�илият д�уірініJ 
Aзінде п!т=а табынба>ан. @зініJ �идаят=а келуін былайша 
�Jгімелейді:

Мен Rифар тайпасынан едім. Меккеде бір кісі шы>ыпты, 
AзініJ пай>амбар екендігін айтып ж�р екен» деген хабарды 
ал>ан соJ, Алла� Та>ала сол кезде-а= Ислам>а деген 
махаббатымды ашты. Інім Ун�йске: 

– Меккеге бар. СAйтіп, кAктен хабар келгенін айтып 
ж�рген кісімен сAйлес. Ол туралы ма>ан м�лімет �кел! - 
дедім.

Інім Ун�йс, Меккеге барып, Расул!лла�пен (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) жолы>ып, ОныJ айт=андарын тыJдап 
алып, =айта келді. О>ан: 

– Не істедіJ? ;андай жаJалы= �келдіJ? - деп с!радым. 

– Меккеде сеніJ дініJнен бір кісіге жолы=тым, Aзін 
Алла� жібергендігін айтып ж�р, деді.

– Жарайды, халы= ол туралы не дейді? - деп с!радым. 

– А=ын, кAріпкел, сый=ыршы дегендей н�рселерді 
айтады! - деді.

Інім а=ын болатын, �рі а=ынды=тыJ =ыр-сырын да жа=сы 
білетін. Ол Хазіреті Пай>амбар жайында былай деді:

– Мен кAріпкелдердіJ не айтатынын білемін. ОныJ 
айт=андары кAріпкелдердіJкіне еш !=самайды. ОныJ 
сAздерін AлеJніJ не бір т�рімен салыстырып кAрдім. 
Уалла�и оныJ сAздеріне AлеJ деуге ешкімніJ аузы бармас. 
Ол шынды>ында да д!рыс н�рсені айтып ж�р. О>ан жала 
жап=андар на>ыз AтірікшініJ Aзі! Ол тек =ана =айырлыны, 
жа=сылы=ты ж�не ахла=и =!ндылы=тарды айтып, 
жаманшылы= пен =айырсыз н�рселерден тыйым салады».
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ІнімніJ айт=андарына кAJілім толмады. Дереу керек 
азы>ымды ж�не су торбамды салып алып жол>а шы=тым. 
Меккеге келдім. Расул!лла�ты (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) еш танымаймын, біреуден с!раудан да тартыным 
келем. СAйтіп т!р>анда =асыма Хазіреті Али келіп: 

– Бай=ауымша сіз б!л жерлік емессіз >ой демін? деді.

О>ан:

– И�! дедім.

– Олай болса бізге =она= болыJыз! деді.

Алиге (радиалла�у ан�у) ере жAнелдім. МеккеліктердіJ 
дауры=тырып ж�рген терроризм м�селесінен ж�рексініп, 
келген себебімді де с!рамады. ТаJ ат=ан соJ Расул!лла�ты
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) тауып алу �шін =айта 
М�сжидул-Харам>а (;а>баны айтады) келдім. Кеш 
бат=анша іздегеніммен еш=андай да сыбыс естімедім. Али
(радиалла�у ан�у) ма>ан =айта жолы>ып =алып:

– Сіз баратын жеріJізді �лі таба алмай ж�рсіз бе? - деді.

Мен:

– И�! - дедім.

Али (радиалла�у ан�у):

– Олай болса ж�ріJіз бізе та>ы да =она= болыJыз, - деді.

Yйлеріне келгенімде:

– СеніJкі =андай м�селе? Б!л жерге не �шін кедіJ? - деп 
с!рады.

Тіс жармау>а �рі ма>ан шы>ар жол тауып беретініне сAз 
ал>ан соJ:
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– Бізге жеткен жаJалы=тар>а =ара>анда б!л жерде бір 
кісі шы>ыпты. @зініJ пай>амбар екендігін айтады екен! 
Онымен жолы>ып, сAйлесу �шін келдім, - дедім.

– М!нда келіп д!рыс =ылыпсыJ! Б!л кісі Алла�тыJ
Елшісі, ха= пай>амбары. ТаJ ертеJ ма>ан ер, мен кірген �йге 
сен де кір! Егер са>ан =ауіпті жа>дай туа =алса, ая= киімімді 
т�зелткен сия=ты болып, =абыр>а>а с�йкене =алам, сен 
болсаJ то=тамай Aтіп кете бер, деді.

СAйтіп не керек Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) алдына барды=. 

– Асс�л�му ал�йк� уа, Расул!лла�! - деп о>ан екі рет 
м!сылманша с�лем бердім.

– Уа, М!хаммед! Сен адамдарды неге ша=ырып ж�рсіJ? 
- деп с!радым.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Жал>ыз ж�не еш=андай серігі жо= Алла�=а иман 
келтіруге, п!ттар>а табынбау>а, �рі меніJ Алла�тыJ Расулі
екендігіме ку�лік беруге ша=ырып ж�рмін, - деді.

Ма>ан Исламды т�сіндірген соJ дереу м!сылман болдым. 
Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) м!сылман 
бол>аныма =атты =уанып, ба=ыт=а кенеліп, к�лімседі.

– Qй, Qбу З�рр! Сен =азір б!ныJды меккеліктерден 
=!пия !ста, сAйтіп еліJе =айт! - деді.

– Уа Расул!лла�! Мен иаманымды жарияла>ым келеді», 
- дедім. 

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Меккеліктер са>ан зиян бере ме деп =орамын! - деді.
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– Уа Расул!лла�! Мен Aлетінімді білсем де, ал>ан 
бетімнен =айтпаймын! - дедім.

;адірлі Пай>амбарымыз �ндемеді.

;!райшты=тардыJ М�сжидул Харам>а жинал>ан бір 
уа>ында =астарына барып бар дауысыммен:

– Qй, ;!райш жама>аты! Qш��ду �нл� ил��� иллалла� 
у� �ш��ду �нн� Мухаммадан абду�у у� расулу�!» - деп 
ба=ырдым.

М�шриктер:

– Мына адам адасты! Мына адам адасыпты! Т!рыJдар 
жабылып !рыJдар мына сабийды149 - деп орындарынан атып 
т!рып, мені Aлекседей =ып !рды. Сол арада Алла� РасулініJ
кAкесі Аббас жетіп келіп, =!ша=тап =ор>ап =алды да олар>а:

– Нендей Aкініш сендерге! Qй, ;!райш жама>аты! 
Сендер сауданыJ адамысыJдар. Сауда>а барар жолдарыJ 
да Rифар тайпасынан Aтеді. Жо= �лде сауда жолдарыJа 
бAгет =алап т!рсыJдар ма? - деп ара>а т�скеннен кейін мені 
босатып жіберді.

ЕртеJіне таJертеJ М�сжидул Харам>а бар>анымда кешегі 
о=и>а та>ы =айталанды. Орнымнан т!рып, Алла� РасулініJ
=асына бардым. Пай>амбарымызды кAргенде:

– Мен са>ан тыйым сал>ан жо=пын ба? - деді.

Мен:

– Уа, Расул!лла�! Б!л тірлігім жан-д�ниемніJ =алауы 
еді, мен де соны орындадым, - дедім.

149. Меккеліктер сол уа=ыттарда, м!сылман бол>андар>а «діннен шы==ан» 
деген ма>ына>а саятын «сабий» сAзін =олданатын.
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Біраз уа=ыт Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) =асында болдым. Кейін:

– Qй, Алла�тыJ Расулі! МеніJ не істегенімді =алайсыJ? 
дедім.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Са>ан н!с=ауым келгенше Исламды т�бли> ет! Орта>а 
шы==анымызды (ашы=тан-ашы= дінді жарияла>анда) 
есітсеJ =асыма кел!» - деді. (Б!хари, М�накибул Ансар 33, М�накиб 

10; Ахмед бин Ханб�л V, 174; Хаким ІІІ, 382-385; ибн Саад ІV, 220-225)

QлемніJ С�йіктісі Мырзамыз, адамдарды Ислам>а 
шы=ыруын жал>астырды. ;ажылы= маусымында, У=аз, 
М�ж�нна, З�лм�жаз секілді ж�рмеJкелерді, адамдардыJ 
кAптеп жиналатын жерлерді �р=ашан аралап жолы==ан 
кісілеріне, мейлі ол =!л болсын �лде к�шті-�лсіз, бай-кедей 
деп т�р-�лпетіне =арамай Ислам>а, Алла�тыJ бірлігіне 
ша=ырып отырды.150

Пай>амбарлы=тыJ б!л кезеJінде енген аяттар, кAбінесе 
=ияметтіJ азабыныJ к�штілігінен хабар береді:

«С�зсіз Раббы�ны� азабы болады. О0ан тойтарыс 
бере алатын еш н.рсе жо*. Ол к'ні аспан *атты те�селеді. 
Таулар 9шып ж'реді. Сол к'ні (пай>амбарларына) �тірік 
деушілерге нендей �кініш! Олар, с'�гіп кеткен батыл 

150. ;араJыз, Ибн Саад І, 216-217.
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(б!рыс, наданды=) жолдан шы0а алмай дал бол0андар. 
Олар сол к'ні, тоза**а итеріліп, тасталып: «Міне! Сендер 
�тірік деген тоза*!» делінеді». (Тур с�ресі 7-14 аяттар)

;адірлі Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
пай>амбарлы>ын жариялауымен �рі да>уатына ашы=тан-
ашы= баста>аннан кейін м�шриктерге ж�не п!ттарына 
=арсы мынадай аяттар т�се бастайды:

«(Qй, м�шриктер!) Сендер ж.не Алла)тан бас*а 
табын0ан н.рселері�, б.рі� тоза*ты� отыны боласы�дар. 
Сендер со0ан кіресі�дер». (Qнбия с�ресі 98-аят)

«(Qй,Расулім!):Олар0а: Мен де сендер сия*ты адаммын. 
Ма0ан: Ил.)тары�ны� (т�JірлеріJніJ) бір-а* Ил.) (т�Jір)
екендігі уахи етілуде. Сонды*тан да Со0ан ж�нелі�дер! 
Одан жарыл*ау тіле�дер! (Алла�=а) серік *ос*андар0а 
нендей �кініш» де». (Фуссилат с�ресі 6-аят)

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
м�шриктердіJ табынып ж�рген п!ттарын теріске шы>арып, 
к�пір болып, надынды=та Aліп кеткен ата-бабаларыныJ 
тоза=та екендегін айт=аны �шін, ;!райш м�шриктері 
Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =арсы 
шы>ады. О>ан =арсы Aшпенділік пен д!шпанды=та б�рі 
бір ауыздан бірігеді. Тек Qбу Т�ліб, Алла� Расулін =ор>ап 
т!р>аны �шін О>ан еш зиян тигізе алмайды.151

151. Ибн Саад І, 199.
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Qбу Ж��ил, Qбу Л���б, У�лид бин Му>ира, Умаия бин 
Халаф, Ас бин Уайл, Надр бин Харис, У=ба бин Qби Муайт 
Утба бин Р�би>а секілді аз>ын м�шриктер, Алла� Елшісіне 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =арсы Aшпенділікте =атты 
кетіп, м�Jгілік зяин>а тап бол>ан бейшаралар еді.

Т.бли0ті� (Исламды жеткізу) ма�ыздылы0ы ж.не 
.дісі

Т�бли>, Ислам дінін ж�не оныJ негіздерін т�сіндіріп, 
адамдарды осы �мірлердіJ аясында Aмір с�руге ша=ыру. ЕJ 
т�сінікті сAзбен айт=анда т�бли> «�мру бил маруф, н��и 
анил мункар». Я>ни жа=сы, �рі игі н�рсеге ша=ыру, жаман 
�рі жа>ымсыз н�рселерден =айтару деп аны=тама берілген. 

Алла� Та>ала, =асиетті аяттарда т�бли>ті б�кіл 
м�миндерге ж�ктелген міндет ретінде былай дейді:

«Сендерден жа*сылы**а ша*ыратын, сондай-а* 
игілікті б9йырып, жаманды*тан тыятын бір *ауым болсын. 
Міне солар шынды0ында *9тылушылар». (Qли Имран с�ресі 

104-аят)

«Сендер адам баласы (игілігі) 'шін орта0а суырылып 
шы0арыл0ан е� *айырлы 'мметсі�дер. (@йткені)
Жа*сылы**а ша*ырып, жаманды*тан тыясы�дар...» (Qли

Имран с�ресі 110-аят)
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Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бір ха-
дис ш�рифінде т�бли>тіJ маJыздылы>ы жайында былай 
дейді:

«Бізден бір н!рсені есітіп, оны д!л сол к�йінде 
бас�аларына жеткізген кісіні� Алла# ж�зін а�артсын! Dзіне 
білім жеткізілген кптеген кісілер бар, олар ол білімді зіне 
а�тар�аннан да жа�сыра� т�сінеді !рі (мірде) �олданады».
(Тирмизи, Rылым, 7)

«Алла#�а ант етіп айтайын, (д�ниедегі е� �ымбат ны�мет 
саналатын) �ызыл т�йелері� бол�аннан грі, Ха� Та�аланы� 
сені� себебі�мен бір �ана кісіні� зін #идаят�а �ауыштыруы 
сен �шін аса �айырлы». (Б!хари, Асхабун-Н�би, 9)

«Fидаят�а (тура жол�а) ша�ыр�ан кісіге, зіне ергендерді� 
сауабы сия�ты сауап жазылады. <рі оларды� сауаптарынан 
да еште�ке кемімейді». (Муслим, Rылым, 16)

СахабаныJ бірі Qнас (радиалла�у ан�у) Ислам жолында 
ж�рген кісілердіJ а=ыретте алатын �лкен м�ртебелерін 
баяндайтын бір хадис ш�рифті былайша на=ыл етеді:

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бір к�ні 
былай деді:

– Сендерге кейбір адамдар туралы айтайын ба? Олар 
пай>амбар да емес, шейіт те емес. Біра= =иямет к�ні 
пай>амбарлар мен шейіттер, олардыJ Алла� алдында>ы 
м�ртебелеріне с�йсіне =арайды.152 Н!рдан жасал>ан 
мінбелердіJ �стіне отырып алады, барлы>ы да оларды 
танитын болады. 

152. Б!л сAздіJ б!лай айтылуында>ы кAзделген ма=сат, т�бли>пен ш!>ылдан>ан 
кісініJ =адірін білдіру. Qйтпесе олар пай>амбарлар мен шейіттерден де 
жо>ары болулары м�мкін емес. @йткені пай>амбарлар мен шейіттер 
де бар Aмірлерін Ислам жолына арнайды. ОлардыJ т�бли>шілердіJ 
амалдарын =!птауы �рі осы себепке байланысты =уанулары міндеттіJ 
=асиеттілігі мен =адірлілігін кAрсетеді.
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Сонда арда=ты сахабалар:

– Олар кім болды уа, Расул!лла�? - деп с!райды.

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Олар, =!лдарын Алла�=а, Алла�ты да =!лдарына 
с�йгіздірген кісілер. Жер-ж�зінде насихат айтып, 
т�бли>шілер ретінде кезеді, - деді.

Мен:

– Qй, Алла�тыJ Расулі! Алла�ты =!лдарына с�йгіздіруді 
т�сіндік. Ал, =!лдарын Алла�=а с�йдіру =алай болма=? - деп 
с!радым.

Ол былай деді:

– Адамдар>а Алла�тыJ жа=сы кAрген н�рселерін 
!сынады, жа=сы кAрмеген н�рселерден де =айтарады. 
Адамдар осылайша тыJдап, ба>ын>ан кезде, Алла� (азз� у� 
ж�лл�) оларды с�йетін болады». (Али �л-Мутта=и, ІІІ, 685-686; 

Б�йхаки, Шуабул Иман, І 367)

А=ыннныJ бірі Ха==а >ашы= бол>ан б!л секілді 
т�бли>шілердіJ жан-д�ниелеріндегі тебіреністі жыр-
шума>ында былайша келтіреді:

;алаймын �лемдегі б�кіл халы= с�йсе сол жанымды,
С�ймеген адам =алмасын б!л �лемде сол с!лтанымды.

Та>ы бір а=ын б!л жайында>ы сезімдерін былайша 
жырлайды:

С�йіктімді с�йсе >ой шіркін б�кіл �лем хал=ы,
К�ндіз-т�ні сAзіміз жанымныJ (Алла�тыJ) болса 

=иссасы.

Т�бли> міндетін толы= орында>ан кісініJ олжасы, 
д�ниеніJ еJ =!нды =азыналарынан да жо>ары болса,
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б!л міндеттіJ орындалмауы да б�кіл =о>амды =!рдым>а 
апаратын с!мды= н�тижелерге апарып со>ады. 

Алла� РасулініJ б!л м�селедегі !стан>ан ба>ыты біз �шін 
Aте маJызды:

«Ма�ан мір сыйла�ан Алла#�а ант етіп айтамын, сендер 
не жа�сылы���а ша�ырып, жаманды�тан тыясы�дар немесе 
(олай істемеген жа�дайда) Алла# з тарапынан сендерге бір 
азап жібереді, содан кейін сендер сол уа�ытта д��а етесі�дер, 
біра� д��алары� �абыл болмайды». (Тирмизи, Фит�н 9)

;адірлі сахабалардан Qбза �л-Хузай (радиалла�у ан�у) 
былайша �Jгімейлейді: 

«Бір к�ні Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
мінберге шы>ып сAз сAйледі. М!сылмандардан кейбір 
жама>аттарды жа=сылы=пен ауыз>а ал>аннан кейін 
мыналарды айтты:

– Кейбіреулерге не бол>ан, кAршілеріне м�селелерді 
т�сіндермейді, білмегендерін �йретпейді, оларды тереJ 
ойлану>а (білімділікке) т�рбиелемейді. Оларды жа=сылы==а 
ша=ырып, жаманды=тан (дінніJ =алама>ан н�рселерінен) 
тыймайды?

(Осымен =атар) бас=а да кісілерге не бол>ан, 
білмегендерін кAршілерінен с!рап �йренбейді, тереJ ойлы 
болу>а тырыспайды?

Алла�=а ант етемін, білімділер не кAршілерін �йретеді, 
оларды білімділікке т�рбиелейді, жа=сылы==а ша=ырып, 
жаманды=тан тыяды; ал, білмегендер болса кAршілерінен 
с!рап �йренеді, діни м�селелерді т�сінуге тырысады, 
немесе оларды (екі жа=ты да) сAзсіз осы д�ниеде 
жазаландырамын.
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Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) сAзін бітірген 
соJ мінберден т�сіп �йіне =айтты. Кейбіреулер:

– БіздіJ ойымызша (Йемендік) аш>арилерді айтты, 
Aйткені олар фа=и� (шари>ат >алымы) кісілер, кAршілері 
болса дAрекі, мінездері шата=, =!ды= басында отырып, 
кAшіп-=онып ж�ріп Aмір кешетін адамдар, - дейді.

Аш>арилар бол>ан б!л �JгіменіJ м�н-жайын аны=тау 
�шін Алла� Расуліне (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) келіп: 

– Уа Расул!лла�! Сен бір =ауымды жа=сылы=пен, ал бізді 
жаманды=пен ауыз>а алыпсыJ. БіздіJ =айсы тірлігіміздіJ 
себебімен б!лай болды? - дейді.

QлемдердіJ Мырзасы еш=андай, деп жауап =айтармайды. 
Тек алдыJ>ы айт=ан сAздерін =айталайды. Аш>арилер
айтыл>ан сAздіJ Aздеріне =атысы бар-жо>ын т�сіне 
алмайды. Толы= біліп алу �шін Пай>амбарымыздан бірнеше 
рет с!райды. Расул!лла� (ал�й�исс�лату у� с�лл�м) болса 
�р келгендерінде бая>ы сAзді =айталап айтады. СAйтіп
Аш>арилер:

– Олай болса бізге бір жыл уа=ыт бер! - дейді. 

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) олар>а 
кAршілерін т�рбиелеп, діни м�селелерді �йрету �шін бір 
жыл уа=ыт береді де соJында мына аятты о=иды:

«Сондай Израйл 9рпа*тарынан к'пірлік келтіргендерге 
(=арсы бол>андар>а), Д.уіт ж.не М.риям9лы Исаны� 
(а.с.) тілі ар*ылы ла0ынет етілген. Б9л оларды� *арсы 
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келіп, шектен шы*андарыны� салдарынан болды. Олар 
бір-бірін істеген жаманды*тарынан тыйу0а тырыспайтын 
еді. Ант етейін оларды� істегендері нендей жаман». (М�ида

с�ресі 78-79 аяттар) (Х�йс�ми, І, 164; Али �л-Муттаки, ІІІ, 684/8457)

ЖаратылыстыJ Н!ры (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Алла�тыJ берген сыйыныJ ар=асында =ол жеткізген к�міл 
ж�регі ар=ылы, адамзатты тура жол>а ша=ыру>а деген 
ы=ыласы мен ха= дінді т�бли> етуі бір с�т те то=тама>ан. 
@зіне берілген б!л ил��и аманатты орындау ма=сатында 
оны Aте жо>ар>ы д�режелерге жеткізген. Осынау маJызды 
міндетті ат=ару барысында кедергі болатын б�кіл д�ниелік 
!сыныстарды (меккелік м�шриктердіJ !сын>ан !сыныстары 
сия=ты) ойланбастан =айтарып таста>ан Ха==а =!лды=ты 
барлы= н�рседен жо>ары !ста>ан. 

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Исламды �ркімніJ т�сінігініJ д�режесіне =арап, =арсы 
алдында>ы кісі !>а алатындай =ылып т�сіндіретін. Бір >ана 
кісініJ иман келтіруі оны д�ниедегі еJ ба=ытты адам етіп, 
зор =уаныш=а кенелдіретін-ді. Неге десеJіз ХайбардыJ азат 
етілуі сия=ты сондай маJызды о=и>аныJ =арсаJыныJ Aзінде 
бір =!л>а Исламды !за= т�сіндіруден л�ззат алып, оныJ 
�идаятына себепші бол>ан. (Ибн Хишам, ІІІ, 398)

Осымен =атар он к�н жол ж�рерлік !за=ты=та жат=ан 
Тайыф сапарында жай >ана христиан =!лдыJ бірі бол>ан 
АддастыJ �идаятына себепші бол>аны бар. Осы себептен 
Тайыфта>ы тарт=ан б�кіл азаптарын !мытып-а= кетіп еді.

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б�кіл 
адамзаттыJ ИсламныJ н!рымен н!рлануы �шін бар 
к�шін ж!мса>ан. Qрі т�бли> еткенде шаршап-шалды>уды 
білмейтін. ОныJ дінді жеткізудегі аса жауапкершілігін 
кAрсететін бір о=и>аны сахабаныJ бірі Т�мим бин Ус�йд 
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(радиалла�у ан�у) былайша баяндайды:

«Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =!тпа о=ып 
т!р>анда =асына барып:

– Уа, Расул!лла�! Дінін білмейтін бір бейшара келді, 
с!рап �йренгісі келеді, - дедім.

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!рылып 
ма>ан =арады. ;!тпаны то=татып =асыма келді. Сол арада 
дереу о>ан орынды= секілді ая=тары темірден (жасал>ан) 
бір н�рсе �келінді. Yстіне отырып, Алла� Та>аланыJ Aзіне 
�йреткен кейбір н�рселерді ма>ан т�сіндірді. Кейін =айта 
=!тпасын жал>астырып, сAзін ая=тады». (Муслим, Ж!ма 60)

;адірлі сахабалар а=и=атты айтып, кAздері шал>ан 
=ателіктерді т�зету м�селесінде Aте м!=ият болатын. СоныJ
ішінде Алла� РасулініJ с�ннетіне теріс амал жаса>андарды 
ескертуге келгенде б�рі де жанын салып кірісіп кететін. 
Qр=айсысы керек кезде AздерініJ мойнына т�скен 
міндеттерінен =ашпай, =аншалы=ты =иын жа>дай>а тап 
болса да ал>ан беттерінен =айтпай д!рыс н�рсені айтатын. 
Еш=ашан Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) с�ннетіне теріс келетін жа>дай>а жандары шыдап 
т!ра алмайтын-ды. ОныJ хадистеріне =арсы шы==андармен 
ешуа=ыт бірге отырмайтындарын м�лімдейтін.153 Хадис-
ш�рифке =арсы Aз ойын айтатындар>а, б!дан былай онымен 
бір Aлкеде т!рмайтындарын айтып, ол жерден кетіп =алатын-
ды.154

СуфиянС�ури (=!ддис� сирру�) т�бли>тіJ маJыздылы>ы 
жайлы былай дейді:

153. ;араJыз, Шафи>и, Рисала 193 б. Станб!л-1985; Суюти, Мифтах 48 б. 
Бейрут-1985.

154.  ;араJыз, Муатта, Бую 33; Ибн М�жа, Му=аддима 2.
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«Меккеде т!р>аныJнан (сол жерде жергілікті болуыJнан), 
Хорасан>а барып, т�бли> етуіJ сен �шін абзалыра=». 

Т�бли> ету осыншалы=ты маJызды екен, енді осы 
міндетті Aз орнымен толы= т�рде орындай алатын кісілердіJ 
о=ытылып, жан-жа=ты дайындалуы соншалы=ты маJызды. 
Мына бір о=и>а ы=ыласты т�бли>шініJ =адірін тамаша 
баяндайды:

Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у) бір к�ні достарымен 
бірге отыр еді. Олар>а (Алла�тан) кейбір н�рселерді талап 
етіп, тілеуді !сынады. Сол жердегілердіJ кейбірі:

– Ішінде отыр>ан мына �йдіJ іші тол>ан а=шам болса >ой, 
Алла� жолында сарп етер едім! - деп ниетін білдіреді. 

Та>ы бас=алары: 

– Осы отыр>ан мына �йдіJ іші тол>ан алтыным болса 
>ой, Алла� �шін =аржасам! - дейді.

Ал кейбіреулері:

– Отыр>ан мына �йдіJ іші тол>ан жау�арым бол>анда, 
соныJ б�рін Алла� жолында сарп етер едім! - деп тілек 
тілейді.

Тек Хазірет Омар (радиалла� ан�у):

– Одан да, одан да кAбін с!раJдар! - дегенде олар:

– Алла� Та>аладан бас=а не с!рау>а болады?! - дейді.

СAйтіп Хазірет Омар (радиалла�у ан�у):

– Мен ішінде отыр>ан мына �йдіJ Qбу Уб�йд� бин 
Ж�ррах, Му>аз бин Ж�б�л ж�не Хуз�йфатул Яман сынды 
(ерекше т!л>алы, таJдаулы, барлы= жа>ынан к�міл) 
кісілердіJ тола бол>анын �рі б!ларды Алла�=а мойын 
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!сыну жолында, я>ни т�бли> етіп, т�зету жолында =ызметке 
жіберуді =алаймын... дейді. (Б!хари, Тарихус-Са>ир, І, 54)

Мейірім мен мархаматтыJ на>ыз =айнар кAзі �лы
Раббымыз, =!лдарын Ха= дінге ша=ыр>анда бізге еJ �серлі 
�дістерді былай баяндайды:

«(Qй, Расулім!) Адамдарды Раббы�ны� жолына 
даналы* ж.не к�ркем 'гіт ар*ылы ша*ыр. �рі (керек
бол>ан жа>дайда) олармен е� жа*сы жолмен (кAркем т�рде)
к'рес...» (Нахыл с�ресі 125-аят)

«Іштеріндегі з9лымды* *ыл0андары�нан бас*а 
Кітап иелерімен тек к�ркем т'рде (сAз таластырыJдар)
к'ресі�дер. «Бізге т'сірілгенге де сендерге т'сірілгенге де 
иман келтірдік. Бізді� Т.�іріміз де сендерді� Т.�ірлері� де 
біреу-а*. �рі Біз О0ан бой 9сынды*». (R�нк�бут с�ресі 46-аят)
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«Игі амалдар істеп: Мен мойын 9сын0андарданмын» 
деп адамдарды Алла)*а ша*ыр0ан кісіден с�з т9р0ысынан 
одан �ткен жа*сы с�зді кім бола алады? Жа*сылы* пен 
жаманды* те� емес. Жаманды*ты е� к�ркем т'рде жол0а 
салу0а тырыс.155 Сол уа*ытта (кAресіJ) сенімен жауласып 
ж'рген адамны�, са0ан жан досы�дай болып кетеді». 
(Фуссилат с�ресі 33-34 аяттар)

«(Олар>а): Мені� жолым осы. Парасаттылы*пен 
Алла)*а ша*ырамын. Мен ж.не ма0ан ергендер міне 
осындаймыз. Сондай-а* мен Алла)ты д.ріптеймін .рі 
серік *осушылардан емеспін», де». (Юсуф с�ресі 108-аят)

@сиет етілген осы ил��и �дістіJ орындалуымен тарихта 
небір тікенек болып =атып =ала>ан рухтар г�лге айнал>ан, 
=ара т�нек бас=ан ж�ректер н!р>а тол>ан. 

Ха= Та>ала М!са мен Харунды (ал�й�исс�л�м) Пер>ауын 
сия=ты азып-тоз>ан, тура жолдан �бден адас=ан адам>а 
жібергенде биязылы=пен �рекет етулерін Aсиет етіп былай 
деген:

155. Б!л аятта ЮсуфтыJ (ал�й�исс�л�м) х�лінен тамаша мысал берілген. 
Ол Aзіне =астанды= жаса>ан бауырларыныJ кінасын беттеріне баспай, 
AзініJ кім екенідігін жасырып, олар>а сый-сыяпат жаса>ан. СоJында
бауырлары оны танып: «Алла)*а ант етейік, шынында Алла) сені бізге 
'стем етті ...» (Юсуф с�ресі 91-аят) деп оныJ д�режесініJ жо>арылы>ын 
=абыл етіп, мойындап кешірім с!ра>ан. Б!л жа>дай іс-�рекетіJмен т�бли> 
етудіJ =аншалы=ты �серлі екендігіне ап-ашы= мысал. Толы>ымен о=у 
�шін =араJыз, Осман Н!ри Топбаш «Пай>амбарлар баяны» 2 том, 129-
130 б. Алматы 2007.
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«О0ан жылы с�йле�дер, м'мкін насихат ты�дап, 
Алла)тан *ор*ар». (Та�а с�ресі 44-аят)

Б!л =асиетті аятта т�бли> �дісініJ екі т!сын бай=аймыз:

1. А=и=атты алдыJда>ы адам>а айтып жат=анда, оныJ 
кісілігіне кAлеJке т�сірмей биязы мінез таныту.

@йткені Пер>ауын, М!саныJ (ал�й�исс�л�м) 
м!>жизаларын кAріп, =аншама рет иман келтіруге 
ыJ>айлан>анымен, Хаман ж�не сол сия=тылар о>ан кедергі 
болды. Qрине Aзі де т�каппарлы>ы !стап иман келтірмейді. 

Ха= Та>ала, М!са>а (ал�й�исс�л�м) «=аули л�ийн, 
я>ни жылы сAйлеуді» �мір етіп, біздерге де осы т�бли> 
�дісін !стануды �йретуде. Міне осы>ан с�йенер болса=, 
алдымен ж�ректер жібітіліп, одан кейін т�бли> етіледі.156

Пай>амбарлар мен Алла� достарыныJ Aмірлерінен еш=ашан 
!рыс-керісті кAре алмайсыJ. Осындай іс-�рекетпен ша=ыру 
Aте маJызды =!былыс.

Алла� Та>ланыJ дінге ша=ыру>а мінтеттеген 
пай>амбарлары, ж�ректерге н!р себу �шін келгендерінен, 
адамдар>а �р=ашан ж�рек елжіретер �рекеттер жасап, 

156. Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) хижреттіJ жетінші жылында 
Хайбар азат етілгеннен кейін =уаJшылы==а душар бол>ан МеккеніJ 
хал=ына алтын, арпа ж�не =!рма Aнімдерін жіберіп ж�рдемін тигізеді. 
Qбу Суфиян б!лардыJ б�рін Aзі =абылдап алып, =!райшты=тардыJ 
кедей-кепшігіне тар=атып: «Алла�, бауырымныJ !лын жа=сылы=пен 
сый-сияпат жасасын! @йткені Ол туыс=анды= а=ысын орындады!» деп 
=уанышын паш еткен-ді. (Я=уби, ІІ, 56) Расул!лла�тыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) б!ндай !лы ахла>ы, меккеліктердіJ ж�ректерін 
жібітіп, біраз уа=ыттан кейін МеккеніJ азат етілуінде ж�ректері жібіген 
�лгі м�шриктер осы ж�не де бас=а да жа=сылы=тарды кAріп, тез арада 
м!сылман болды.
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айналасына �рдайым махаббат ж�не мейірім шашып, 
=аншама адамныJ �идаят=а келулеріне себепші бол>ан. 
Егер олар осылайша биязы мінез кAрсетпей терісінше �рекет 
еткендерінде, Aзі �реJ дегенде байланыс =!р>ан адамдармен 
байланыс м�лде �зіліп, соJында олар>а Ха=ты т�бли> 
ету м�мкіншілігінен м�лдем айырылар еді. Ал жайттыJ 
орын алуы Алла�тыJ ма=сатына теріс т�седі. @йткені 
Алла� Та>ала =!лдарыныJ ішіне т�сіп кеткен батпа=тан 
шы>уларын =алайды. Сол �шін Ха= Та>ала адамзаттыJ б�кіл 
тарихы бойынша мыJда>ан пай>амбарлар жіберген, �рі еJ 
кAркем т�рде �рекет етулерін б!йыр>ан. Осымен =атар осы 
ма=сатпен жіберілген �улие кісілер де адамдардыJ рухани 
жа>ынан т�рбиелегенде жо>арыда>ы н�б�уи (пай>амбарлы=) 
�дісті !станып отыр>ан.

КAркем мінезге теріс келетін, дAрекі, =атаJ �рі =ырып-
жоятын бір �діс =олдану ар=ылы ат=арыл>ан =ызметтерден 
жа=сылы= к�туге болмайды. Qсіресе адамдардыJ жан-
д�ниесіне енетін т�рбие, т�бли>, о=у-а>арту =ызметтерінде 
б!л м�селе Aте-мAте маJызды. @йткені =асиетті аятта 
Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ж�не 
оныJ ар=асынан ерген б�кіл �мметке арнап:

«(Qй, с�йіктім!) Олар0а Алла)тан (Са>ан берген) мейірімі
бойынша, ж9мса* сы�ай бай*атты�. Егер т9рпайы, *атал 
ж'ректі бол0аны�да, .рине олар ма�айы�нан тар*ап кетер 
еді ...». (Qли Имран с�ресі 159-аят)

2. ;арсы алдыJда>ы адамныJ =андай екендігіне 
=арамастан, б�кіл адамзат=а бірдей т�бли> етілуі керек:
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Пер>ауын иман келтіруден !за= залым �рі =анышер адам 
еді. Ол М!саныJ (ал�й�исс�л�м) кAзін =!рту �шін =аншама 
бейк�на с�билерді Aлтірген-ді. ОныJ осыншалы=ты 
залымды>ына =арамастан Ха= жол>а ша=ырылды.

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) да Qбу 
Ж��илді =аншама рет Ислам>а ша=ырды. Ал Qбу Ж��ил 
болса, Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
кAрініп т!р>ан ап-ашы= пай>амбарлы>ын ішінен =абыл етсе 
де, н�псісіне еріп, т�каппарлы==а салынып мойындамай 
кеткен. Біра= Алла� РасулініJ �лгідей жо>ары кAркем 
ахла>ыныJ ар=асында, Омар бин Хаттаб, Qбу Суфиян,
Хинд ж�не Уахши сынды �уелде Ислам д!шпаны бол>ан 
кісілердіJ �идаятына себепші болды. 

Міне осындай парасаттылы=тыJ ар=асында, мейлі 
Ислами =ызметтерде, мейлі адамдармен =арым-
=атынастарда болсын =арсыJда>ыныJ сырт=ы іс-�рекетімен 
=оса ішкі жан-д�ниесін де есепке ала отырып, абайлап 
�рекет ету кAркемділікке, биязылы==а ж�не кAрегенділікке 
т�рбиелейді. Сонды=тан да сопылардыJ �рекеттерінде еJ 
д!рыс �рі жемісті н�тижелерге жетудіJ негізгі сыры да, 
жо>арыда>ы �дісті кеJінен =олдануларында жатыр.

Алла� ЕлшісініJ >ибрат=а толы жиырма �ш жылды= 
т�бли>пен Aткен Aмірін зерделей =ара>анымызда, бір 
т�бли>шініJ жолын ай=ындап беретін мына м�селелерді 
кAреміз:

1. Алла� Расулі т�бли>ті �уелі еJ жа=ын туыстарынан 
баста>ан. Неге десеJіз Ха= Та>ала былай дейді:
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«(Алдымен) жа*ын а0айындары�а ескерт! (А=ырет
азабымен =ор=ыт!)». (Ш!>ара с�ресі 214-аят)

«�й, иман келтіргендер! здері�ді .рі отбасылары�ды 
отыны адамдар мен тастардан бол0ан оттан *ор0а�дар. 
Оны� басында сондай *атал .рі жуан денелі періштелер 
бар. Олар Алла)*а *арсы келмейді. �мір етілген барлы* 
н.рсені (б!лжытпай) орындайды». (Тахрим с�ресі 6-аят)

2. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Ислам>а 
ша=ыр>анда �рбір айт=ан сAзі мен �рекетін тексеріп барып 
=имылда>ан. Басында =арапайым н�рседен бастап, жайлап 
к�рделіге Aткен. 

Алла� Та>аланыJ еJ ал>аш=ы �мірі «О*ы» (Rала= с�ресі 

1-аят) аяты еді.

Кейін Пай>амбарымыз>а пай>амбарлы= міндеті беріліп,  
«Орны�нан т9р да ескерт!» (Мудассир с�ресі 2-аят) �мірі 

келеді. Ал одан кейін барып:

«(Алдымен) жа*ын а0айындары�ды ескерт! (А=ырет
азабымен =ор=ыт)». (Ш!>ара с�ресі 214-аят)

Б!ныJ артынша т�бли> міндетініJ шекарасы б�кіл 
=аланы =амтитындай кеJейіп, былайша �мір келеді:



270

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

«(М!хаммед а.с.) Раббы� олар0а *аланы� орталы0ына 
аяттарымызды о*итын бір пай0амбар жібермейінше, ол 
�лкені� хал*ын *9ртып жібермейді. Негізі Біз тек хал*ы 
залым бол0ан *аланы 0ана жо* *ыламыз». (;асас с�ресі 59-

аят)

Одан кейінгі аят Aлкелерді де =амтитындай д�режеде 
да>уаттыJ кAлемі кеJейе т�седі:

«Б9л кітап (;!ран) �зінен б9рын0ы келген кітаптарды 
растайтын, *алаларды� анасы Меккені� хал*ы мен 
ма�ында0ы адмдарды 'гіттеуі� 'шін т'сірген м'б.рак бір 
кітап ...». (Qн>ам с�ресі 92-аят)

СоJында т�бли> міндетініJ кAлемі б�кіл адамзатты 
=амтитындай кAлемде �лкейгені хабарланады:

«(Qй, М!хаммед а.с.) Біз сені б'кіл .лемге тек ра*ымды 
етіп жібердік». (Qнбия с�ресі 107-аят)
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«Біз Сені б'кіл адам баласына тек *уандырушы .рі 
ескертуші (*ор*ытушы) етіп жібердік. Біра* адамдарды� 
к�бі м9ны білмейді (т�сінбейді)». (С�ба с�ресі 28-аят)

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
=арсы алдында>ы т!р>ан адам>а Исламды т�сіндіргенде 
Aте биязылы=пен т�сіндірген, �рі шари>ат =а>идаларын 
�йреткенде де д�л осы жолдан таJба>ан. Намаз бен оразаныJ 
�мір етілуі, ішімдік пен пайыздыJ харам болуы си=яты 
ж�не бас=а да кAптеген =а>иадаларды мысалы>а келтіруге 
болады.

Пай>амбарымыз, иман, >ибадат ж�не ахла= т!р>ысынан 
мы=ты бір д�режеге алып келген сахабаларын, бір с�ттік 
Aзгеріспен емес, сездірмей, абайлап, а=ырын басып �лкен бір 
м�ртебеге шы>арды. Мысалы Муаз бин Ж�б�лді Йеменге 
жіберіп т!рып, о>ан айт=ан Aсиеттері б!>ан таптырмас 
д�лел:

«Негізінде сен, хал�ы !#лі кітап бол�ан бір елге 
баражатырсы�. Оларды Алла#тан бас�а ил!# жо�ты�ына 
ж!не мені� Алла#ты� Расулі екендігіме ку!лік етуге ша�ыр. 
Егер б�ны мойындап �абыл етсе, Алла#ты� олар�а к�ніне 
бес уа�ыт намазды парыз еткенін жеткіз. Б�ны да �абыл 
етіп, мойындаса, байларынан алынып кедейлерге берілетін 
зекетті� парыз бол�анын хабарла. Б�ны да �абылдап, мойын 
�сынса, мал-м�лкітерінен е� жа�сысын алудан аула� бол! 
Ж!бірленгенні� (ха�сызды� кргенні�) бедд��асын алудан 
са�тан, йткені оны� бедд��асы мен Алла# арасында перде 
(кедергі) жо�». (Б!хари, Зекет, 41, 63; Муслим, Иман, 29-31)

3. Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Исламды 
т�бли> етіп, т�рбие ету �шін =арсы алдында>ы адамныJ, 
уа=ыт т!р>ысынан, мекен ж�не рухани д�ниесі т!р>ысынан 
еJ ыJ>айлы бол>ан уа>ын к�зететін еді. 
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Сахабадан ибн М�с>уд (радиалла�у ан�у) халы==а �р 
бейсенбі к�ні уа>ыз айтатын-ды.

Бір кісі о>ан:

– Qй, Qбу Абдуррахман! М�мкін болса бізге �рк�ні уа>ыз 
айтсаJ >ой! - дейді.

Ибн М�с>уд (радиалла�у ан�у) о>ан мынадай жауап 
=айырады:

– Сендерді жалы=тармау �шін �рк�ні уа>ыз айтпай 
ж�рмін. @йткені Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
да бізді жалы>ып кетпесін деп, тыJдау>а =!мартып т!ратын 
кезімізді к�зетеін (к�тетін). (Б!хари, Rылым 11, 12)

МеккеніJ азат (ф�тх) етілуі кезінде Аббас (радиалла�у 
ан�у) м!сылман бол>ысы келген Qбу Суфиянды алып келіп, 
Алла� Расуліне былай дейді:

– Уа, Расул!лла�! Qбу Суфиян Aзіне ілтипат кAрсетуді 
жаны с�йетін адам. (ОныJ риза болатынындай) бір н�рсе 
істесеJіз!

Б!ны естіген Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м):

– Д!рыс айтасыJ! (;ала>а кіргенде хабарлаJдар:) Кім 
Qбу СуфиянныJ �йіне кірсе =ауіпсіздікте, кім есігін жауып 
алса (�йінен сырт=а шы=паса) =ауіпсіздікте» дейді. (Qбу

Д�уіт, Харас 2425/3021)

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) �р=ашан 
Aзіне с!ра= =оятын адамдардыJ б�ріне де олардыJ 
жа>дайларына =арай жауап беретін. Я>ни �рбір т!л>а>а 
жеке-жеке �р т�рлі жауап =айыр>ан.

Мысалы:
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АмалдардыJ еJ абызалы не? - деп с!ра>ан адамдар>а 
олардыJ жа>дайына =арап мынадай �р т�рлі жауап берген:

«Амалдарды� е� абзалы, Алла#�а деген иман, Алла# 
жолында жи#ад !рі �абыл бол�ан �ажылы�!». (Б!хари, ;ажылы= 

4)

«Уа�ытында о�ыл�ан намаз!» (Б!хари, М�у�=ит 5)

«Алла#ты д!ріптеу (зикрулла#)!» (Муатта, ;!ран 24)

«Алла# �шін жа�сы кру!» (Qбу Д�уіт, С�ннет 2)

«Хижрет!» (Н�сай, Б�й>ат 14)

«<ке-шешеге �ызымет крсету». (Ибн Qсир, Усдул-Rаб� ІY, 

330)

4. Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
�р=андай жа>дайда жеJіл =ылуды, с�йіншілеуді AмірініJ 
негізгі ба>ыты =ылып ал>ан-ды. Т�бли> еткенде де б!л 
м�селелерге =атты назар аудар>ан.

Хадис ш�рифте былай дейді:

«Же�ілдеті�дер, �иындатпа�дар. С�йіншіле�дер, жек 
крсетпе�дер». (Б!хари, Rылым, 11, Qдеп 80)

Б!>ан =оса Ха= Та>ала да:

«...Алла) сендерге же�іл бол0анын *алайды, ауыр 
бол0анын *аламайды...» (Ба=ара с�ресі 185-аят)
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«...Ра*ымдылы0ым барлы* н.рсені *амтыды ж.не 
*оршады...» (А>раф с�ресі 156-аят)

QлемніJ Ма=танышы (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
б!л аятты т�псірлеп былай деген:

«Алла� Та>ала болмысты жарат=ан кезде, Aз м�ртебесіндегі 
АрштыJ �стінде т!р>ан кітабына: «Ра=ымдылы>ым
шынында да >азабымнан к�шті!» деп жаз>ан». (Б!хари, Таухид, 

15, 22, 28, 55; Муслим, Т�уба, 14-16)

Сахаба Qбу k!райра (радиалла�у ан�у) мынадай бір 
о=и>аны баяндайды:

Бір б�д�уи (далалы= араб) М�сжидун Н�б�уиге 
(Пай>амбар Мешіті) кіші д�ретін б!зып кетеді. Сахабалар
дереу оны азарлау>а кAшеді. Б!>ан =арап Хазіреті Пай>амбар 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Ол адам�а тйіспе�дер. Д!рет б�з�ан жерге су ��йы�дар. 
Сендер же�ілдік крсету �шін жіберілді�дер, �иынды� 
крсету �шін емес, дейді. (Б!хари, Уду> 58, Qдеп, 80)

5. Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Ислам>а 
ша=ыру барысында адамдарды ил��и азабпен ескерткен, 
оларды а=ыретке �зірленуге �гіттеген. 

QлемдердіJ С!лтаны да>ут=а еJ ал>аш рет баста>анда, 
хашим!лдарына былай деп �ндеу таста>ан-ды:

«Мен сендерді «Л� ил��� илл�лла� у�хд��у л� шарика 
л��: Алла�тан бас=а ешбір ил�� жо=! Ол жал>ыз! ОныJ 
орта>ы жо=!» деп ку�лік келтіруге ша=ырамын. Мен де, 
ОныJ =!лы �рі Расулімін. М!ны д�л осылай =абыл етіп, 
=!птасаJдар, сендердіJ ж�ннат=а кіретіндеріJе кепілдік 
беремін.
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Сендер, =иямет к�ні игі амалмен келмей, д�ние-м�лікті 
мойындарыJа ар=алап келер болсаJдар, мен сендерге назар 
аудармаймын! Сол кезде сендер ма>ан: «Уа, М!хаммед!» 
дейсіJдер. Мен болсам солай деймін».

Алла� Елшісі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) «Солай
деймін» дегенінде, ж�зін олардан бас=а тарап=а б!рды. 
СAйтіп б!л �рекетін екі рет =айталайды. (Ибн Исха=, 128 бет; 

Я=уби ІІ, 27)

6. Пай>амбар мырзамыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
т�бли> еткенде тек сAз ж�зінде >ана емес, сол айт=андарын 
к�нделікті Aмірінде де ат=ара отырып, х�лімен де 
кAрсететін.

ИсламныJ Aмірге а=тарыла отырып, !сынылуы т�бли>тіJ 
еJ тамаша т�рі. ;адірлі сахабалар, жер-ж�зініJ еJ т�кпіріне 
дейін барып, иманды жеткізіп, адамдарды �идаят=а ша=ыру 
�шін Aздерін толы>ымен Ислам жолына ата>ан еді. Осы таJда 
да д�л солар секілді зор ыждахат, ы=ыласпен ИсламныJ 
�семдіктерін д�ние-ж�зіне таныту, еJ жа=сы т�бли> �дісі 
болып т!р.

Исламмен Aмір с�ре отырып Исламды т�сіндіру, оны 
жеткізу, м�мкін бол>анынша �рбір м�минніJ басына т�сер 
міндеті. ;азіргі таJда БА; дамуы секілді м�мкіншіліктердіJ 
артуымен б!л міндеттіJ жауапкершілігі де соншалы=ты 
артты деуге болады. @йткені жер-ж�зініJ бір б!рышында 
Aмір с�ріп, Исламнан хабары болма>андар былай т!рсын, 
AзіміздіJ =асымызда т!рып, оларды Ислам>а ша=ырып, 
ескерте алмаса= ертеJ солар а=ыретте жа>амыз>а жабысып 
есептеспеулеріне кім кепіл бола алады?

Б!л т!ста Qбу k!райра (радиалла�у ан�у) былай дейді:

– Мынаны естуші едік:
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;иямет к�ні бір адам, тіптен танымайтын бір адамныJ 
жа>асына жабысып, даулсады. Сонда �лгі адам:

– Ма>ан не дейсіJ? Бір-бірімізді тіптен танымаймыз >ой! 
- дейді.

Екіншісі болса:

– Д�ниеде (ж�ргенде) мені =ателік істеп, жаманды= жасап 
ж�рген кезімді кAріп т!рып, тос=ауыл болып, ескертпейтін 
едіJ, деген жауап айтады. (Рудани, Ж�м>ул Ф�уаид Y, 384)

Исламды т.бли0 ету (жеткізу) ж.не Миссионерлік

Исламда т�бли> ету мен ха= жолды кAрсетудегі ма=сат: 
ха= дінніJ адамдар>а таратылуы.157 Ма=сат – адамдарды 
зорлы=-зомбылы= жолымен, �р т�рлі айла>а салып, 
м!сылман =ылу емес �сте.158

Христиан миссионерлігініJ ма=саты – адамдарды =андай 
да бір жолмен христианды= дінге кіргізу ж�не бабтиз (к�н�дан 
арылу �шін шомылдыру) =ылу.159 МиссионерлердіJ Aзіне 
пір т!татын Павлус, бір хатында AздерініJ �рекеттерініJ 
шекарасын сызып былай дейді:

«Мен т�уелсізбін, ешкімніJ =!лы емеспін. Біра= 
кAптеген кісіні Aзіме баураймын деп б�рініJ =!лы 
болдым. Еврейлерді баурап алу �шін еврей секілді �рекет 
істедім. @зім шари>атты !станбасам да, шари>атшыларды 
баурау �шін олар>а шари>атты !станатын секілді сыJай 
бай=аттым. Иса М�сіхтіJ заJдарын !станбасам да, заJ>а 
ба>ынбайтындарды баурау �шін заJсыздар сия=ты �рекет 

157. ;араJыз, М�ида с�ресі 67-аят.
158. ;араJыз, Ба=ара с�ресі 256-аят; Ясин с�ресі 17-аят.
159. ;араJыз, Матта Інжілі 28: 19-20.
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істедім. Qлсіздерді баурау �шін �лсіз болып кAріндім. Не 
істесем де кейбіреулерді =!т=ару �шін �ркіммен �р т�рлі 
кейіпке т�стім».160

Міне, жо>арыда айтыл>андай Паулус, ал>а =ой>ан 
м�ддесіне жету �шін, еш=андай =а>ида, �рдіс !станбай 
�р т�рлі себептер мен т�сілдерді =олданудан тайынба>ан. 
Ал Исламда шари>аттыJ ал>а =ой>ан ма=саттар>а жету 
�шін, р!=сат берілмеген себептер мен т�сілдерді =олдану>а 
тыйым салын>ан. Qуел бастан Aзгертілген Христианды=тыJ 
!стан>ан б!л б!рыс �дісі, я>ни кAпшілк =ауым>а хабарды 
жеткізудіJ орнына оларды =андай да бір жолмен 
христиандастыру �рекеті, дінніJ негізі б!зылып жо= 
болып кетуіне �рі хабардыJ жеткен �рбір жерде �р т�рлі 
кейіпке еніп, дінді !станушылардыJ уа=ыт келе а>ымдар>а 
айналуына �кеп со>ады.

Христиандандыру �рекеттерінде миссионерлердіJ, 
=о>амды= ж�не саяси т!р>ыдан =иын жа>дай>а тап бол>ан 
кедей, =араусыз, �лсіз, со>ыс пен таби>ат апаттарына душар 
бол>ан адамдар>а барып, б!л кісілердіJ басына т�скен 
материалды �рі рухани к�йзелістерін Aз пайдаларына 
=олданып, олардыJ имандарын сатып алып ж�ргендері 
бай=алады.

Осымен =атар миссионерлердіJ, империализммен ты>ыз 
байланыста екендігі, ма=саттарыныJ діннен гAрі саяси 
екендігі аны=тал>ан. МиссионерлердіJ кAздеген м�дделері 
�р т�рлі мемлекеттерге жайласып алып, мектептердіJ, шет 
тілдерді о=ыту орталы=тарыныJ, ж�не де осы секілді бас=а 
да о=у-а>арту іс-шараларыныJ атын б�ркеніп, адамдарды 
христиандандыру>а тырысып ба>уда.

160. ;араJыз, Коринтилерге хат, І, 9:19-22.
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ПаулустыJ �дісін !стан>ан =азіргі миссионерлер, 
«та=ийя» (кAздеген м�ддені жасыру) жасауда, я>ни негізгі 
ма=саттарын жасырып, =арсыда>ы адамныJ разы болатын 
жа>ына ауысып отыруды негіз =ылып ал>ан. Мысалы, 
нысана>а ал>ан м!сылмандар>а жа=сы =ырынан кAріну 
�шін, ;!раннан аяттар о=у, м!сылман кейіпіне б�ріну, 
«папа», «шіркеу =ызметкері» орнына «!стаз»; «шіркеу» 
орнына «мешіт» секілді Ислами терминдерді =олдану 
сия=ты �діс-т�сілдерді !стануда. Б!нымен де шектелмей, 
адамдарды діндерінен шы>арып, Aздеріне назар аударту 
�шін, Христианды=тан орны келген кезде шімірікпей бас 
тартуды �детке айналдыр>ан.161

МиссионерлердіJ б!ндай =!йтыр=ы �рекеттеріне =арсы, 
м!сылмандар да AздерініJ ж�не балаларыныJ т�рбиесіне 
=атты м�н берулері керек. Исламды сондай тамаша бір т�рде 
�йреніп, �йреніп =ана =оймай оны амал>а асырып, Aзге де 
адамдар>а жеткізулері =ажет. М!сылман ж!ртшылы>ы еJ 
болма>анда, б!зыл>ан діндерін жаю �шін осыншалы= к�ш 
сарп еткен миссионерлерден >ибрат алып, ха= Ислам дінін 
Aмірге а=тара отырып жаю>а тырысулары керек. @йткені 
=анша ра=мет айтып, ш�кір етсек те азды= =ылатын, Ислам 
ны>метініJ т�бли> жауапкершілігін �сте жадымыздан 
шы>армаумыз л�зім.

А=ынымыз мар=!м Мехмет Акиф, м!сылмандардыJ б!л 
м�селедегі кемшілігін тілге тиек етіп былай дейді:

Миссионерлер, к�ндіз-т�ні жерді тAJкеріп жат=анда,
Т�сінбедім, уахи >алымдары, уахи к�тіп отыр ма?!

161. ;араJыз, Шинаси Гvндvз, 5-28 б.
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�бу Л.).б пен .йеліні� Хазіреті Пай0амбар0а *арсы 
жаса0ан .рекеттері 

С�йікті Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) ба=ыт тол>ан !ясы, Qбу Л���б пен У=ба бин Qби 
МуайттыJ �йлерініJ арасында орналас=ан-ды. Б!лар �р т�рлі 
к�л-=о=ысты �келіп Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) есігініJ алдына тастайтын еді. КAршілерініJ б!ндай 
�депсіз тірлігінен Пай>амбарымыздыJ п�к таза ж�регінде 
реніш пайда болады:

– Qй, Qбду Манаф!лдары! Б!л нендей кAршілік 
кAрсеткендеріJ?! деп айыптап, к�л-=о=ысты сада>ымен 
есігініJ алдынан с�ріп тастайтын. (Ибн Саад, І, 201)

Qбу Л���б, бір к�ні жекс!рын =ылы>ын істейіндеп 
жат=анда хазіреті Хамза оны кAріп =алып, к�л-=о=ысты 
=олынан ж!лып алып, басына тAJкереді. Qбу Л��аб бір 
жа>ынан =о=ысты тазалап, сонымен =оса Хазіреті Хамза>а 
=ар>ыс айтып жатты.162

Qбу Л���бтіJ �йелі Yмм� Ж�мил де, Алла� Расуліне
ж�бір кAрсетуде к�йеуінен =алыс =алмайтын еді. К�нде 
кеш бат=ан соJ, а>аштыJ тікенді б!та=тарын бума =ылып 
орап, т�нде Пай>амбарымыздыJ ая>ына кіруі �шін ж�ретін 
жолдарына тастайтын. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) болса, жібектіJ �стінен Aткендей тікендердіJ 
�стінен басып Aте жAнелетін.163

ОлардыJ жаса>ан б!ндай з!лымды=тарыныJ себебімен 
(солар жайлы) Т�бб�т (М�с�д) с�ресі т�седі. Yмм� 
Ж�мил б!ны естіген соJ =олына �лкен бір тас алып, 
Пай>амбарымызды іздеуге шы=ты. Алла� Расулі, сол 
уа=ытта Хазіреті Qбу Б�кірмен бірге ;а>бада еді. 

162. ;араJыз, Ибн Qсир, �л-Камил ІІ, 70.
163. ;араJыз, Ибн Хишам І, 276; ;уртуби ХХ, 240.
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Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) Yмм� Ж�милдіJ келе 
жат=анын кAріп, Пай>амбарымыз>а:

– Уа, Расул!лла�! Мынау Yмм� Ж�мил. Жаман бір �йел. 
Сізді кAріп =алып, ж�бір кAрсетуінен секем алып т!рмын. 
Б!л �йел сізге бір зиян бермей т!рып, б!л арадан кетсеJіз 
д!рыс болар еді! - дейді.

Пай>амбарымыз:

– Ол мені кAре алмайды! - дейді. 

Шынында да Yмм� Ж�мил =асына келіп т!рып, Алла�
Расулін кAре алмайды. Qбу Б�кірге (радиалла�у ан�у) 
келіп, аузына келгенін оттап кетіп =алады.164

Пай>амбарлы=тан б!рын Пай>амбарымыздыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =ызы Хазіреті Yмм� Г�лсімге, 
Qбу Л���бтіJ !лы Утайба, Хазіреті Ру=ия>а да екінші !лы 
Утба =!да т�сіп, �лі �йлене =ой>ан жо=-ты. Т�бб�т с�ресі 
т�скеннен кейін Yмм� Ж�мил !лдарына:

– Ру=ия мен Yмм� Г�лсім діннен шы=ты. Олардан 
ажыраJдар! - дейді. 

Qбу Л���б болса:

– М!хаммедтіJ =ыздарымен ажыраспасаJдар, басым 
бастарыJа харам болсын! - деп ант етеді. 

СAйтіп Утайба Алла� Расуліне келіп:

– Мен, сеніJ дініJді =абылдамаймын. ;ызыJнан да 
ажырадым. Б!дан былай сен де ма>ан жола ма, мен де са>ан 
жоламаймын! - деп QлемдердіJ МырзасыныJ кAйлегін 
жыртады.

164. ;араJыз, ибн Хишам І, 378-379; ;!ртуби ХХ, 234.
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Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) УтайбаныJ 
істеген б!л т�рбиесіздігіне:

– Алла�ым! Оны иттеріJнен біріне =аптыр! - деп бедд!>а 
=ылады.

Б!л о=и>адан біраз уа=ыт Aткен соJ, Утайба сауда-сатты= 
�шін бір керуенге еріп сапар>а шы>ады. З�р=а деп аталатын 
бір жерге жетіп то=тайды. Сол т�ні бір арыстанныJ керуенді 
торауылдап ж�ргенін кAріп Утайба:

- Енді =айттім! Уалла�и М!хаммеддіJ дегені келіп б!л 
арыстан мені жейді! @зі Мекке де, мен Шамда болсам да, 
меніJ Aлтірушім бин Qби К�бш� болма=!165 - дейді.

Арыстан сол т�ні керуен айналасын біраз торауылда>ан 
соJ кетіп =алады. Жолдастары Утайбаны араларына 
алып !й=ы>а кетеді. Арыстан =айта келіп, араларынан 
Aтеді. Асы=пай иіскеп отырып, УтайбаныJ д�л =асына 
жа=ындайды. Басын ыJ>айлап келіп тістегені соншалы=ты 
Алла� д!шпаны AлімніJ есігінен сы>алайды. 

Утайба:

– Мен сендерге «М!хаммед, адамдардыJ еJ шыншылы» 
демеп пе едім? - дейді де Aліп кетеді.

Qбу Л���б, !лы УтайбаныJ а=ырыныJ не бол>анын 
естігенде:

– Мен сендерге «М!хаммедтіJ !лыма жаса>ан 
бедд!>асынан =ор=амын» деп едім >ой? - дейді.166

165. Б!рыныра=, Хуза тайпасынан Qбу К�бш� есімінде бір кісі, п!ттар>а табыну 
м�селесінде =ауымына =арсы келген еді. Мvшриктер Пай>амбарымызды 
со>ан !=сатып, ибн Qби К�бш� дейтін-ді. Qбу К�бш�ныJ, Алла�
РасулініJ �кесі немесе анасы жа>ынан келетін аталарынан бірініJ, яки 
сvт �кесініJ ла=ап аты деп те айтылады.

166. ;араJыз, ибн Саад VІІІ, 36-37; Б�йхаки, Д�л�йл ІІ, 338-339; Х�йсами VІ, 19.
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Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м), сол 
кезеJде Qбу Л��аб сия=ты бас=а да кAптеген м�шриктіJ 
небір ж�бірлеріне тап болады. ОлардыJ б�ріне де сабыр 
етіп, т�бли>ті то=татпайды. 

Меккеліктерді� байланыс*а т'сулері 

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
ештеJкеге бой бермей Исламды т�бли> етуді жал>астыруы, 
м�шриктердіJ ызасын келтірді. М!сылмандар>а деген 
ашулары к�н сайын артты. @йткені жаJадан келген дін, 
олардыJ пайда табу кAздеріне зиян келтіретін еді. КAп 
к�тпей дереу Qбу Т�лібке ж�гініп, болып жат=ан жа>даятты 
т�сіндіріп, інісіне кедергі болуын с!ранады. Qбу Т�ліб 
олар>а жылы-шырай танытады. Хазіреті Пай>амбар>а да 
ештеJке айтпайды. 

СAйтіп соJында еш н�рсеніJ Aзгермегенін кAрген 
м�шриктер =айтадан Qбу Т�лібке келіп:

– Qй, Qбу Т�ліб! Енді шыдамымыз таусылды! @зіJ жа=сы 
білесіJ ініJніJ баласы біздіJ дініміз бен т�Jірлерімізді 
жамандап ж�р. Егер де ініJді мына істеп ж�ргенінен 
=айтармасаJ, са>ан да о>ан да =арсы шы>амыз. Не оны 
б!дан =айтарасыJ немесе оны =ор>ауыJды =оясыJ! Біз о>ан 
кAресіні кAрсетеміз... - дейді.

Qбу Т�ліб істіJ б!лай насыр>а шабатынын кAрген соJ 
Алла� Расуліне (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) келіп, 
м�шриктердіJ айт=андарын т�сіндіріп жеткізеді. Оны 
=ор>аудан бас тартпайтынды>ымен бірге м�шриктерге де 
=арсы шы==ысы келмейтінін білдіре отырып:

– Мені де, AзіJді де =ор>а! - дейді.
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Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =атты 
ренжиді. @йткені кAкесініJ б!л сAздері кей жа>дайда 
Aзін =ор>аудан бас тартамын ма>ынасына да келетін еді. 
М�б�рак кAздері жасаурайды. Ол уа=ытта м!сылмандар �лі 
тым �лсіз-тін. Байлы= пен ба==а �бден кенелген ;!райш 
м�шриктеріне =арсы т!рарлы= к�штері жо=-тын. 

Сол уа=ытта =иыншылы==а тап бол>ан ЕлшісініJ к�ш-
жігер алуы �шін Ха= Та>ала былай деп хабар келтірді:

«Раббы�ны� атын д.ріпте. Барлы* н.рседен аула* 
болып, О0ан бет ал. Ол (Алла�), шы0ысты� да батысты� да 
Раббы. Одан бас*а ешбір ил.) жо*. Олай болса Оны пана 
т9т». (М�з�мміл с�ресі 8-9 аяттар)

Б!л аяттан кейін Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) =ай>ы-м!Jы тар=айды. Мыз>ымастай иманымен, 
!лы ер-ж�ректікпен кAкесі Qбу Т�лібке мынадай >ып 
керемет сAз сар=ытады:

– Qй, кAкешім! Алла�=а ант етейін! Б!л адамдар, бір 
=олыма к�нді, бір =олыма да айды =ойса, мен сонда да 
да>уаттан бас тартпаймын!

Осы сAздерді айтып, кAзі жас=а толып кетіп =алады.

Пай>амбарымыздан м!ндай жауапты к�тпеген Qбу 
Т�ліб =айран =алады. Иман келтірмесе де Хазіреті 
Пай>амбарды AзініJ !лындай =атты жа=сы кAретін еді. Qрі 
Qбдулмутталиб =айтыс болардан б!рын !лдарын жинап 
алып, немересі М!хаммедті =айсысы Aз =ам=орлы>ына 
алатынын айт=анда:
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– Qкешім! @зіJіз жа=сы білесіз мен бай емеспін. Біра= 
ж�регім ж!мса=, мейірімдімін. ІнімніJ баласына =арауды 
Aзіме борыш санаймын. Б!л жAнінде са>ан сAз бере аламын. 
Оны ма>ан аманат =ылып тапсыр! - деп Aтінген-ді. 

Сол �шін QлемдердіJ мырзасыныJ б!лайша кAJілі =аяу 
кеткенін Qбу Т�лібтіJ мейірімге тол>ан ж�регі шыдай алмай 
оныJ артынан ай=айлап:

«Qй, інімніJ !лы! Келе >ой =ала>ыныJды айт! Ант етейін 
олар не берсе де мен сені �сте бермеспін!» (Ибн Хишам І, 276-

278; ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ, 96-97)

М�шриктер ойла>ан ма=саттарына жете алма>ан соJ 
У�лид бин Му>ираныJ !лы Умараны ертіп алып Qбу Т�ліке 
=айта келеді де:

– Б!л Умара, ;!райш жастарыныJ ішіндегі еJ к�штісі �рі 
еJ с!луы. Сен б!ны ал да, оныJ а=ылын, к�шін Aз пайдаJа 
=олдан. СеніJ балаJ болсын. Qкесі мен ата-бабаларыныJ 
дініне =арсы шы>ып, =ауымын бAлген, пікірлеріне 
нем=!райды =ара>ан ініJді бізге бер. Оны Aлтірейік! - деп 
далбасалап, осындай а=ыма=ты= !сыныс тастайды. 

Qбу Т�ліб:

– Уалла�и сендер ма>ан сондай бір жаман !сыныспен 
келіп т!рсыJдар! Сендер ма>ан !лдарыJды бересіJдер, 
мен оны сендер �шін ба>амын. Мен де сендерге баламды 
беремін, сендер оны AлтіресіJдер солай ма? Б!ндай н�рсе 
м�лде болмайды! - деп жауап береді. (Ибн Хишам І, 279; Ибн 

Саад І, 202)

М�шриктер Qбу Т�лібке:

– М!хаммедке хабар бер, бізге келсін о>ан т�уірірек 
!сыныстар жасайы=, - дейді.
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КAкесі ша=ырт=анда Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) дереу жетіп келеді. Ахнас бин Ш�рик:

– Сен бізге ж�не ил��тарымыз>а тиісуді =ой, біз де сені 
ж�не Т�JіріJді мазаламаймыз?! - дейді.

Расул!лла� басын кAтеріп аспан>а =арап:

– Мына к�нді кAріп т!рсыJдар ма? - дейді.

– И�, кAріп т!рмыз, - дегенде, Алла� Расулі, Ислам 
дінініJ !лылы>ы мен д!рысты>ын еJ тамаша т�рде орта>а 
=оятын м�ні бір жауапты береді:

– Онда мен сендердіJ мына к�нніJ с�улесінен 
пайдалануларыJа кедергі бола аламын ба?

Qбу Т�ліб:

– Алла�=а ант етейін, інімніJ баласы бізге еш=ашан Aтірік 
айтапа>ан! - дейді.

Жолы болма>ан м�шриктер Пай>амбарымыздыJ 
алдынан ашуланып т!рып кетеді. (Ибн Исхак 136 б; ибн К�сир, 

�л-Бидая ІІІ, 92; Ибн Саад І, 202-203)

Ибн АббастыJ (радиалла�у ан�у) бізге жеткізген хабары 
бойыша б!дан кейін ;!райштыJ басшылары ;а>баныJ 
Хижр бAліміне жиналып, Пай>амбарымызды кAре салып 
б�рі бірден жабылып Aлтіретіндіктеріне, Лат, М�нат, Узза, 
Найла ж�не саф атты п!ттарыныJ атымен ант етеді. Qркім 
Aзіне тиесілі =ан дауыныJ пайын Aтейтініне де келіседі.

Б!ны естіген =ызы Фатима (радиалла�у ан�а) жылап 
отырып Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
=асына келеді. ;ауымыныJ жасырын жаса>ан келіссAздерін 
айтады.

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) су алдырып, 
д�рет алады. Кейін тіке М�сжидул Харам>а барады.
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М�шриктер Пай>амбарымызды кAріп, =!тырып:

– Qне анау, сол! - дейді.

Біра= Пай>амбарымыздыJ айбатты ж�зін кAргенде 
берген сAздеріне =арамастан, б�рі бірдей бастарын тAмен 
салады. ЕшбірініJ орындарынан =оз>алу>а шамалары 
келмейді. Бастарын кAтеріп, Расул!лла�тыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) бетіне де =арай алмайды. Пай>амбарымыз 
=астарына келіп, алдарында тік т!рады. СAйтіп =олына бір 
уыс топыра= алып:

«Ж�здеріJ =ара болсын!» - деп солар>а =арай шашады.

Сол к�ні кімге топыра=тыJ !ш=ыны тиген болса, (сол 
м�шриктер) Б�дір со>ысында к�пір болып Aлтіріліп, 
тоза=тыJ ш!J=ыры іспеттес бір =!ды==а кAміледі. (Ахмед бин 

Ханб�л, І, 303)

Б!л о=и>аныJ артынша Qбу Т�ліб, Хашим!лдары мен 
Мутталиб!лдарын ша=ырып алып, олардан �улеттіJ =!рметі 
�шін Хазіреті Пай>амбарды (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
=!райшты=тардан =ор>ауды с!ранды. Б!л !сынысты Qбу 
Л���бтан бас=асыныJ б�рі ма=!лдайды.167

Qбу Т�лібке жаса>ан !сыныстарынан оJды н�тиже ала 
алма>ан м�шриктер, кейін Алла� РасулініJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) Aзіне тіке барып:

– Сен �улет жа>ынан асыл заттысыJ �рі м�ртебе жа>ынан 
да жо>арыдасыJ! Б!>ан дейін арабтардыJ ішінен ешкім 
істемегенді істеп, айтпа>анды айтып ж�рсіJ. Арамызды
бAлдіJ. Бізді бір-бірімізге жау =ылдыJ. Б!л істегендегі 
ма=сатыJ не?

Бай болу �шін б!лай істеп жатсаJ, са>ан =ала>аныJша 

167. ;араJыз, ибн Хишам І, 281; Ибн Qсир, �л-К�мил ІІ, 65.
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мал-м�лік берейік. ТайпалардыJ ішінде сенен ас=ан бай 
болмасын!

Басшылы= =аласаJ, =азір-а= сені Aзімізге басшы 
сайлайы=, МеккеніJ �кімі бол!

Ал егер асыл затты �йелмен �йленуді =аласаJ, са>ан 
;!райштыJ еJ с!лу �йелдерінен =ала>аныJды алып 
берейік!

Егер жын мен шайтанныJ аз>ыруына т�ссеJ, емшілерге 
апарайы=. Сені =!т=ару �шін �рнешік маша=ат=а кAнеміз.

Не =аласаJ, соны істеуге дайынбыз. Тек =ана б!л 
�рекетіJнен =айтсаJ бол>аны! - дейді.

Бейшара м�шриктер адамныJ жанына еJ =ымбат мал-
м�лік, билік ж�не �йел сия=ты н�рселермен Хазіреті 
Пай>амбарды (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ал>ан бетінен 
=айтарамыз деп ойла>ан-ды. 

Олар адамды �рдайым жолынан тайдыру �шін 
=олданатын б!л �ш �лкен н�рсе н�псініJ т!за>ы еді. Біра= 
м�шриктер Алла� РасулініJ н!рлы Aмірінде б!л секілді 
мардымсыз н�рселердіJ еш=андайда маJызы жо=ты>ын 
т�сіне алмады.

@йткені Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
сондайлы= на=ты жауабы да осы а=и=атты тай>а таJбай 
бас=андай =ылып ай=ындап т!рды:

«Мен сендерден ешн�рсе де с!рамаймын. Мал-м�лік 
те, салтанат пен билік те с!рамаймын! МеніJ жал>ыз >ана 
=алауым мынау: П!ттар>а табынудан бас тартыJдар, тек 
=ана Алла�=а >ибадат етіJдер!» (Бин К�сир, �л-Бидая ІІІ, 99-100)
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Ал м�шриктер болса н�псілеріне ауыр келгендігінен 
оныJ !лы к�ресін еш т�сіне алмады. ;атты кетіп соJында 
Пай>амбарымыздыJ п!ттар>а табынуын =алайды. Б!>ан 
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =асиетті 
аятта келтірілгендей олар>а Aзін былайша танытады:

«(Олар>а) айт: «Ма0ан Раббымнан ап-ашы* д.лелдер 
келген уа*ыт, сендерді� Алла)тан �зге жалбарын0андары�а 
*9лшылы* *ылуыма *ата� тыйым салындым. Сондай-а* 
.лемдерді� Раббысына бой 9сыну0а .мір алдым». (Rафыр 

с�ресі 66-аят)

«...(Олар>а) айт: Мен тек Алла)*а 0ана *9лшылы* 
*ылу0а .рі О0ан .сте орта* *оспау0а .мір алдым. Мен 
жал0ыз О0ан 0ана ша*ырамын ж.не *айтар жа0ым да Сол 
жа*». (Ра>ыд с�ресі 36-аят)

«(М!хаммед а.с.) «Мен тек *ана осы (=!рметті) *аланы�
(МеккеніJ) Раббысына *9лшылы* *ылу0а .мір алдым. 
Негізі .рбір н.рсе Оны� иелігінде. Ма0ан м9сылман 
болып, 
9ран о*у б9йры0ы берілді. Ал енді кім тура жолды 
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9станса, .рине ол �зі 'шін т9станады. Ал кім адасар болса: 
«Мен тек *ана ескертушілерден боламын» де». (Н�міл с�ресі 

91-92 аяттары)

«(Олар>а) айт: К'м.нсіз Раббым мені тура жол0а,
(Алла�ты бір деп таны>ан) Ибра)имні� (а.с.) на0ыз дініне 
салды. Ол .сте орта* *осушылардан емес-ті.

(Олар>а) айт: К'діксіз мені� намазым, *9рбаным, 
�мірім ж.не �лімім б.рі де .лемдерді� Раббы Алла) 
'шін. Оны� серігі жо*. Ма0ан тек осы .мір етілді .рі мен 
м9сылмандарды� е� ал0аш*ысымын.

(Олар>а) айт: Алла) .р н.рсені� Раббы бола т9ра, Одан 
бас*а Раб іздеуім керек пе?..» (Qн>ам с�ресі 161-164 аяттар)

«(М!хаммед а.с.): Мені� жолым (міне) осы! Мен 
парасаттылы*пен Алла)*а ша*ырамын...» де». (Юсуф с�ресі 

108-аят)

«(Олар>а) айт: Б9ны� орнына сендерден а*ы 
с9рамаймын. з ойымнан бір н.рсе шы0ар0ан .рі �зіні� 
кейпінен бас*алай болып к�рінгендерден емеспін». (Сад

с�ресі 86-аят)
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Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
б!ндай мыз>ымас =арарынан кейін м�шриктер тым 
болмаса п!ттарыныJ жамандалмауын с!ранады. Хазіреті 
Пай>амбардан п!ттарына тиіспеуін Aтінеді. Б!ныJ артынан 
Ха= Та>ала былай деп аят келтіреді:

«(А=и=атты) �тірікке шы0ар0андар0а бой 9сынба. Олар 
сені� ж9мса* болуы�ды *алайды, оларда Са0ан ж9мсасын. 
(Оларды п!ттардан тыймасаJ сонда олар да ж!мсайды)». 
(;алам с�ресі 8-9 аяттар)

Я>ни ИсламныJ а=и=аттарын =абылдау>а жанаспа>ан 
м�шриктер, пайдаларына аспайтын аяттарды =алыс =алдыру 
шартын =оса отырып, Пай>амбарымызбен байланыс =!рып, 
�рі осылайша онымен жа=сы =арым-=атынас кAпірін 
орнатамыз дегендей ойларын білдіреді. Біра= =асиетті 
аяттыJ �кімі Aте аны= айтыл>ан-ды:

«(Егер олай істегеніJде) ол кезде к'діксіз (Біз де), са0ан
�мір мен �лімні� азаптарын еселеп таттырар едік. С�йтіп 
�зі�е, Бізге *арсы бір ж.рдемші де таба алмас еді�». (Исра

с�ресі 75-аят)

Я>ни таухидтен бас тарту>а, м!ндай =иын-=ыстау кезеJде 
де тыйым салын>ан. @йткені б!л дінніJ =!рылмай жатып, 
=!лауына �келіп со>атын-ды. М�шриктердіJ де амал>а 
асыр>ысы келген арам пи>ылды �рекеті де осы еді. Біра= 
=ала>андарына =ауышама>ан соJ, ал>а тарт=ан талаптарын 
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наданды=пен =оярда =оймай зорлы=пен дауры=тырып алып, 
п!ттарын =ор>ап =ал>ысы келеді. СAйтіп соJында мынадай 
к�лкілі !сынысты ал>а тартатындай жа>дай>а т�седі:

- Сен біздіJ п!ттарымыз>а табын, біз де сеніJ Алла�ыJа
>ибадат етейік. Осылайша арамызда>ы келіспеушілік 
жойылады! дейді.

ИсламныJ рухы мен логикасына м�лде теріс келетін б!л 
!сыныс=а Алла� Та>ала ;!ран К�рімінде былай деп жауап 
береді:

«(Олар>а) айт: «�й, (надан �рі а=ыма=) к.пірлер!»
«Мен сендерді� табын0андары�а табынбаймын. Мені� 
табын0аныма сендер де табынбайсы�дар. Сір. мен 
сендерді� табын0андары�а табынушы емеспін. Сондай-
а* сендер де мені� табын0аныма табынушы емессі�дер. 
Сендерді� діндері� �здері�е, мені� дінім �зіме т.н!».
(К�фирун с�ресі 1-6 аяттар) (Ибн Хишам І, 386)

;адірлі РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
ша=ыр>ан да>уатына ал>аш=ыда кедей-кепшік, =!лдар 
мен �лсіз жандар иман келтіреді. Осымен =атар Хазіреті 
Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) сынды байлардан да иман 
келтіргендер бол>анымен, сандары Aте аз-ды. Расул!лла�тыJ
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) арада>ы байланысты ны>айту 
�шін жаса>ан м�шриктердіJ мал-м�лік ж�не билік сия=ты 
�р т�рлі !сыныстарын =абылдамауы, оныJ кейбіреулердіJ 
айтып ж�ргендеріндей ниетінде байлы= немесе лидер болу 
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сия=ты пи>ылдардан ада екендігіне ап-ашы= д�лел. @йткені 
Пай>амбарымыздыJ к�ндік Aмірі, �леуметтік жа>ынан 
жа>дайы жа=сы бол>ан к�нніJ Aзінде кедейлердіJ Aмірінен 
пар=ы жо=-ты. СAзсіз б!л жа>дай ол кісініJ бойында>ы 
та=уалы= пен кішіпейілділік ж�не =ана>ат секілді н�б�уи 
ахла=тыJ бір кAрінісі еді. 

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) егер =аласа 
=!райшты=тардыJ !сын>ан лидерлікті немесе басшылы=ты 
=абыл етіп, б!л м�мкіншілік пен к�шті келешекте Исламды 
жаю барысында =олдана алатын-ды. Біра= Пай>амбарымыз 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!ндай саясат =олданып, 
�рі оны к�ресінде пайдалану>а кAJілі �сте разы болмады. 
@йткені Ислам ал>а =ойыл>ан ма=сат=а жетуде �р=андай 
�діс-т�сілді =олданар кезде дінніJ =адірлілігін са=тауды 
бірінші жол>а =ояды. Осы себептен м!сылмандар кAптеген 
жерлерде ынта-шынтамен �рекет етуге ж�не жи�ад=а 
шы>у>а м�жбір =алады. Неге десеJіз ИсламныJ !стан>ан 
жолы – еш=андай да а=ауы жо= «сиратул муста=им» жолы.


9ран К.рімні� И0жазы ж.не ты�да0андар0а берер 
.сері

И0жаз,сAздікте бір кісіні шарасыз =алдыру немесе а=ырын-
а=ырын ашу деген ма>ына>а келеді. Терминологиялы= 
ма>ынасына келсек, ;!ран К�рімніJ м�ртебелердіJ еJ 
!лысынан т�скендіктен, мейлі тілдік-шешендік жа>ынан 
болсын, шари>ат жа>ынан болсын, яки >айыптан хабар беру 
жа>ынан болсын, оныJ екінші бір !=сасын келтіруден б�кіл 
адамдардыJ шарасыз, �лсіз екендігін білдіреді.

Алла� Та>ала адамзат=а т�сірген соJ>ы Кітабын еJ 
кAркем т�рде Араб тілінде т�сіруді ма=сат еткендіктен, б!л 
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тілде сAйлейтін адамдар>а ;!ран т�спей т!рып, =аншама 
>асырлар б!рын сAйлесудіJ кAркемдігін, сAздіJ кAркемдігін 
ж�не �дебиет кAркемдігін ба>ышта>ан-ды. Арабтар �р т�рлі 
жарыстар Aткізу ар=ылы б!л салада тер тAгіп, тілдердіJ 
одан сайын дамуына септігін тигізіп, н�тижеде б!л тіл, 
ил��и сAзді таныту>а себеп болатындай тілдік байлы==а �рі 
кереметтілікке жетеді.

Rасырлар зулап Aткеннен кейін осындай іс-шаралардыJ 
ар=асында арабтар арасында кAркем сAйлеу еJ тамаша бір 
Aнер х�ліне айналады. А=ындар мен шешендер, кAпшілік 
арасында ма=тау>а лайы=ты кAзді =ызы=тыратын бір 
м�ртебеге жетеді. ОсыныJ салдарынан Хазіреті Пай>амбар 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) кAрсеткен м!>жизалардыJ 
еJ �лкені �рі сAздердіJ !лы>ы ил��и сAз – ;!ран К�рім 
болды.

Адам баласын Aзге жан иелерінен ерекшелеген еJ басты 
сипаттары – а=ыл, !>ым, т�сінік ж�не баяндау (сAйлеу) 
бол>ан соJ �рине еJ соJ>ы т�скен �рі еJ керемет кітап 
бол>ан ;!ран К�рімніJ м!>жизалы= жа>ы да а=ыл, баян 
ж�не >ылым саласында орта>а шы==ан. @йткені Ха= Та>ала 
былай дейді:

«Рахман, 
9ранды 'йретті. Адамды жаратты. О0ан 
баяндауды (с�йлеуді) 'йретті». (Рахман с�ресі 1-4 аяттар)

;!ран К�рімніJ теJдессіз и>жазы жайында тілді 
зерттейтін >алымдар небір еJбектер жазып, б!л еJбектерінде 
Aте =!нды пікірлерді ал>а тарт=ан. Біз м!нда б!лардыJ 
бірнешеуіне >ана то=талып кетпекпіз.
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Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
пай>амбарлы>ын м�лімдегенде к�пірлер:

«О0ан Раббы тарапынан неге м90жизалар 
т'сірілмейді?..», деп =арсы шы>ады.

Алла� Та>ала олар>а былай деп жауап =айырады:

«...Олар0а: «М90жизалар тек Алла)ты� 0ана *асында. 
Мен болсам тек ашы* ескертуші 0анамын» де. �рине 
олар0а о*ылып жат*ан Кітапты са0ан т'сіргеніміз �здеріне
(м!>жиза ретінде) жетіп аспай ма? (Одан арты= м!>жиза 
бола ма?) К'діксіз 
9ранда, иман келтірген *ауым 'шін 
.рине рахмет ж.не насихат бар». (Rанк�бут с�ресі 50-51 аяттар)

;!ранныJ и>жазы: кAркемдігі ж�не баяндау �дісі, 
ма>ынасыныJ кеJдігі, =арастыр>ан негізгі м�селелерініJ 
адамзатты =ана>аттандыруы, >айыптан хабар беруі, �р=ашан 
Aзектілігін са=тауы, шари>ат саласында>ы �стемдігі сия=ты 
кAптеген т!старда кAрініс табады. 

;!ранныJ м!>жизалы>ыныJ еJ кAзге т�сер �рі маJызды 
т!сы кAркемдіктен (б�л�>ат) ж�не баяндаудан т!рады. 
Б�л�>ат дегеніміз негізгі ма=сат=а, та=ырып=а ж�не =арсы 
алдында>ыныJ жа>дайына =арап, я>ни жа>дайдыJ барысына 
=арап д�л ыJ>айлы �рі орынды сAз айту. ;!ран К�рімде 
сAз =оз>ал>ан б�кіл м�селелерде б!ны еJ тамаша бір т�рде 
ж�йеге =ой>ан.
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;!ран К�рім тіл байлы>ы жа>ынан да еJ керемет кітап. 
;олдан>ан сAздер жа>ынан да, оныJ ма>ынасы жа>ынан да 
титтей де кемшілік табу м�мкін емес.

;!ранда ма>ына сия=ты диксион168 да Алла� Та>ала>а 
т�н. Оны (;!ранды) =удси хадистен Aзгеше ететін еJ негізгі 
ерекшелігі осы. Сонды=тан да ;!ран м�тініне жататын бір 
сAзді бас=а бір арабша сAзбен ауыстыру, егер �дейілеп істелсе 
адамды діннен шы>арып жібереді. Ал білместікпен істелсе, 
ма>ынаныJ біршама Aзгеретіндігінен ат=арыл>ан >ибадатты 
б!зады. М!ндай білместікпен жасал>ан =ате о=ылудыJ 
немесе сAздіJ AзгертілуініJ шари>ат бойынша �кімініJ не 
болма>ы жайында >алымдар фи=� кітаптарында «з�лл�тул 
=ари» та=ырыбымен кAптеген �кімдер орта>а шы>ар>ан.

Б!л м�селе осыншалы=ты к�рделі бола т!рып, ;!ранныJ 
=атарда>ы =арапайым адамдардыJ да т�сінгіне сай етіліп 
орта>а =ойыл>ан бір аудармасымен >ибадаттыJ д!рыс 
болатыны жAніндегі алдамшы пікірлер, Aкінішке орай имани 
жа>ынан барып т!р>ан адасушылы=.

;!ранныJ баяндауында ма>ына мен сAздіJ тепе-теJдігі 
бар. Ол баянда>ысы келген �рбір ма>ынаны Aте тамаша �рі 
еJ к�шті бір т�рде а=тара алатын ж�не екінші бір !=сасы жо= 
сAзді =олданады. Осылайша сAз бен ма>ына арасында>ы тепе-
теJдікті «к�лам» сипатыныJ негізгі асыл иесіне т�н д�режеге 
жеткізеді. Б!л м�селеде еJ мы=ты деген �дебиетшілердіJ Aзі 
;!ранныJ �деби байлылы>ымен теJдесу былай т!рсын, тым 
�лсіз, Aте шарасыз жа>дай>а тап болады. 

168. Диксион, сAйлер кезде сAздіJ таJдалуы, айтыл>ан н�рсеніJ ж�не ойдыJ 
жеJіл жолмен жеткізілуі.ТілдіJ кAркемділігі мен байлы>ын, шешендігін 
ж�не сAздіJ д!рыс �рі орынды =олданылуын =амтитын ма>ыналардыJ 
бір бvтініне берілген атау.
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Б!л ретте ибн Атия (рахм�тулла�и ал�й�) былай дейді:

«;!ран ол сондай бір кітап, егер одан бір сAз алынып 
тасталса, оныJ орнын толтыру �шін б�кіл араб тілі зерттеліп, 
астан-кестен болса да, алын>ан сAзден арты= лайы=ты бас=а 
бір сAз табу м�мкін емес».169

;!ран К�рім =исса, насихат, тартысу, тарих, шари>ат, 
а=ырет, ж�ннат ж�не тоза= сия=ты та=ырыптарды, 
=ор=ытатын �рі с�йіншілейтін аяттарды, ма>ыналарыныJ 
басымдылы>ына =арап, баяндаудыJ �р т�рлі т�сілін =олдана 
отырып, сAздіJ �деби байлы>ы мен кAркемдігіне аса м�н 
беріп адамзат=а !сынады. Б!л да оныJ ил��и сAз болуына 
лайы=ты н�рсе. 

;!ран К�рім �р=илы уа=ытта ж�не �р т�рлі жерлерде 
Aмір с�рген, сонымен =атар білім д�режелері бір-бірінен �лде 
=айда ерекше бол>ан б�кіл адамдар>а арнап �ндеу салады. 
;абілеттері �р т�рлі мыJда>ан адамныJ =атысып отыр>ан 
м�жілісте ;!ран аяттары о=ыл>анда, сол жердегілердіJ 
�р=айсысы AзініJ т�сініктеріне =арап кAптеген н�рселерді 
т�сінеді. Б!л да �рине пенденіJ к�ші жетпес !лы =!дыреттіJ 
бір кAрінісі. 

;ыс=а =айыр>анда айтарымыз, �рбір пай>амбардыJ 
м!>жизасы AзініJ келген д�уіріне сай. Хазіреті Пай>амбар 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б�кіл адамзат=а пай>амбар 
болып жіберілгендіктен оныJ еJ �лкен м!>жизасы болып 
саналатын ;!ран К�рім б�кіл замандар мен мекендерді 
=амтып =иямет =айым>а дейін осылайша жал>асын табады.

;!ран К�рімде Алла� Та>аланыJ бар екендігі мен 
=!дретіне д�лел болу �шін де кAп жерде >ылыми а=и=аттар>а 

169. З�р=ани, М�нахилул Ирфан, ІІ, 325; Мухаммед Абдулла� Драз,
�н-Н�б�ул Азим, 112 б; Ата, Азаматул ;уран, 85 б.
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да то=талып кетеді. МыJ тAрт ж�з жылдан бері =арай 
>ылым саласында орта>а шы==ан таJдай =а=тырарлы= 
небір >ылыми табыстар мен зерттеулердіJ ;!ранныJ ешбір 
�кімін жоя алмай терісінше �р=ашан =!птап отыруы да оныJ 
м!>жизалы>ына �лкен д�лел болса керек. 

Б�гінгі таJда д�ние ж�зініJ адамдары еJ білгір деген 
>алымдарды жинап алып, солар>а энциклопедиялар 
жаздырып, сонымен бір-біріне ма=танады. А>ылшындардыJ
Британникасы мен француздардыJ Лароуссесін осы>ан 
мысал етсек болады. Біра= б!л адамдар �р жылы жаз>ан 
энциклопедияларын AJдейді немесе =ажет бол>анс 
соJ жаJадан =осымша та>ы да томдар шы>арады. Б!л 
томдарда Aткен к�ндерде жасал>ан зерттеу ж!мыстарыныJ 
н�тижесінде орта>а =ойыл>ан жаJа ма>л!маттардыJ 
себебімен кейбір ескі ма>л!маттар =айта AJделеді 
немесе олар>а жаJа толы=тырулар енгізіледі. Rылыми 
жаJалы=тардыJ таJ=аларлы=тай д�режеде дамы>ан =азіргі 
таJда да, еJ мы=ты деген >алымдардыJ �р т�рлі >ылым 
саласында орта>а =ой>ан осы ата=ты энциклопедияларыныJ 
Aзі, жылдар Aткен сайын =ателері тауылып, AJделуге душар 
болуда. Ал ;!ран К�рімніJ келтірген =исапсыз >ылыми 
а=и=аттары мен жаJалы=тарына =анша >асыр болса да, 
AJделуге ж�не Aзгертілуге м!=таж болмауы оныJ т�п-
тамырыныJ ил��и екендігіне, я>ни Алла�тыJ сAзі екендігіне 
еJ �лкен б!лтартпас д�лелдердіJ бірі. 

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ;!ранныJ 
м!>жизалы>ын ж�не б!л м!>жизалы= ерекшелігініJ 
м�Jгілікке жал>асатынын м�лімдейтін бір хадис ш�рифінде 
былай дейді:

«;!ран К�рім – орта>а шы>атын �р т�рлі б�ліктен 
=!т=аратын, б!рын>ы =ауымдардыJ хабарларын, 
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кейінгілердіJ хал-жа>дайын, адамдардыJ арасында 
шы>атын о=и>алардыJ �кімін =амты>ан, д!рыс пен б!рысты 
айыр>ан, =ажетсізден аула=, Aзін т�рк еткен аз>ынды Алла�
Та>аланыJ =!рдым>а жіберген, одан бас=а да тура жолды 
іздегенді Алла�тыJ адастыр>ан, Ха= Та>аланыJ мекем 
жібі, зікри хакимі ж�не сиратул муста=имі бол>ан, Aзіне 
ергендерді еш=ашан адастырма>ан, оны сAйлеген тілдердіJ 
жаJылма>ан, >!ламалардыJ Aзіне тойма>ан, =аншама 
=айталанса да ескірмеген, адамдарды =айран =алдырарлы= 
м!>жизалы= еркешеліктері �сте т�гелмеген, жындар оны 
тыJда>ан кезінде:

«...Шынды0ында біз, *айран *алдыратын бір 
9ран 
ты�дады*» (Жын с�ресі 1-аят) дегізген, Aзімен сAйлегендерді 
д!рыс сAйлеткен, онымен �кім бергендердіJ д�л т�сіп, �діл 
�кім берген, оны амал>а асыр>андар сыйлы= ал>ан, о>ан 
ша=ыр>анныJ сиратул муста=имді тап=ан ил��и бір сAз». 
(Тирмизи, Ф�д�илул ;уран, 14; Д�рими, Ф�д�илул ;уран, 1)

;!ран К�рім =ай жа>ынан алсаJда �лкен бір м!>жиза. 
Міне сонды=тан да ;!ран К�рім, сол кезеJде кAркем 
�дебиетте шыJ>а жеткен арабтардан ж�не =ияметке дейін 
Aмірге келіп-кететін адамдар мен жындар>а, Aзіне !=сас бір 
сAз орта>а =оюды !сынып, =аншама >асырдан бері сAзінен 
танбай келуде. Б!л ретте ;!ран К�рімде ал>аш рет Тур 
с�ресініJ 34 аятында:

«(М�шриктер, ;!ранныJ Алла�тыJ сAзі еместігінде) 
шыншыл (�рі ниеттері т�зу) болса, *анекей сол сия*ты бір 
с�з келтірсін» делінеді.
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М�шриктер б!л ил��и !сыныс=а жауап бере алмай 
бейшара жа>дай>а т�скен соJ Алла� Та>ала олардыJ б!л 
т!ста>ы на>ыз бейшаралы=тарын одан да ашы= �рі т�сінікті 
етіп мына аятты т�сіреді:

«Немесе олар: «
9ранды �зі жасады» дей ме? 
(М!хаммед а.с.) олар0а: «Егер айт*андары� шын болса, 
Алла)тан бас*а к�мекке ша*ыра алатындары�ды 
ша*ыры�дар да со0ан 9*сас *9растырыл0ан он с'ре 
келтірі�дер» де». (kуд с�ресі 13-аят)

«
9лымыз0а т'сірген 
9раннан к'діктенсе�дер, онда 
*анекей сендер де со0ан 9*са0ан бір с'ре келтірі�дер, егер 
с�здері� рас болса Алла)тан бас*а сенген к�мекшілері�ді 
де ша*ыры�дар». (Ба=ара с�ресі 23-аят)170

Алла� Та>ала соJ>ы рет Исра с�ресініJ 88-аятын т�сіріп 
былай дейді:

«Олар0а айт: «Егер адамдар .рі жындар бір-біріне 
к�мекші болып, осы 
9ранны� бір 9*сасын келтіруге 

170. ;осымша =араJыз, Юнус сvресі 38-аят.



300

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

жиналса, ант етейін сонда да б90ан 9*са0анды келтіре 
алмайды». (Исра с�ресі 88-аят)

М�шриктер, б!л ил��и сынау>а жауап бере алма>андары 
�шін, Aтірікке шы>ару, б�лік шы>ару, жала жабу сия=ты 
шабуылдар>а кAшіп ;!ран тілімен айт=анда:

«...Б9л, 'йретіліп келе жат*ан бір си*ыр». (Муддассир

с�ресі 24-аят),

«...Б9рыннан жал0асып келе жат*ан си*ыр». (;амар

с�ресі 2-аят),

«...Б9л (;!ран) жай 0ана �зіні� (ойдан) шы0ар0ан 
�тірігіні� бірі...» (Фур=ан с�ресі 4-аят),

«Б9л (;!ран) жай 0ана б9рын0ыларды� ертегілері»
(Qн>ам с�ресі 25-аят) деген сия=ты а=и=ат=а м�лдем 
жанаспайтын, сонымен =атар AздерініJ далбасагершіліктері 
мен =арарсызды=тарын да орта>а =ой>ан кейбір ма>ынасыз 
м�лімдемелермен айналысады. 

;!ран К�рімніJ бір >ана с�ресін келтіру м�селесіндегі 
б�кіл д!шпандарына =арсы айтыл>ан б!л сAз, =азіргі кезеJге 
дейін б�кіл дінсіздерді шарасызды==а салып, ты>ыры==а 
�кеп тіреуде. ;ияметке дейін де осылайша болма=. 
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Христиандар, арабтар>а арабша �йретерліктей д�режеде 
>ылым ж�не кAркем �дебиетте Aзіне сAз жуытпас дін 
адамдарын дайындап шы>ар>ан. Біра= олардыJ еш=айсысы 
;!ранныJ ал>а тар=ан м�селесіне =андай да бір =арсылы= 
кAрсетіп, жауап =айыру>а =ажырлылы= таныта алма>ан. 
;аншама >асырдан бері ИсламныJ н!рын сAндіру �шін 
малын-жанын салып т!рып, ыжда>аттылы=пен ж!мыс 
жасап, кAптеген =иыншылы=тар>а тап бол>ан имансыз бен 
дінсіздер =ауымы, соншама �бігерлік пен абыржушылы=тыJ 
орнына (�рине оны іске асыру м�мкін болса) б!л м�селеге 
(;!ран секілді бір с�ре келтіруге) кіріссе болмас па 
еді?! Міне осындай тарихи шынды=тыJ Aзі, ;!ранныJ 
б!ндай !сынысыныJ =аншалы=ты !лылы>ын �рі оныJ 
=арсысында>ы д!шпан к�штерініJ =аншалы=ты �лсіздігін, 
олардыJ =арсы т!ру>а ж�не =абылдамау>а м�мкін еместей 
д�режеде екендігі ап-аны= кAрініп т!р>ан жо= па?! 

Б!л ретте бір бAлмеге кіріп алып, =аншама айлар бойы 
еJбектенген аты �лемге �йгілі небір шешендер шы==ан, 
біра= милары айналып жерге т�сердей еJбектеніп, =аншама 
тырысып ба=са да, бір >ана аят келтіре алма>ан.

@йткені ;!ран К�рімніJ с�релеріне !=сатып бірдемелер 
жаз>ан Мус�йл�м�тул К�ззаб ж�не сол сия=тылар, істеген 
�рекеттерімен ж!ртты =атты к�лкіге =ары= =ыл>ан жа>дай>а 
тап бол>ан. Жаз>ан н�рселері де комедиядан �рі аспай, тек 
AздерініJ а=ыма=ты=тарын кAрсеткен-ді. @йткені ;!ран, 
тек =ана кAркемдігі ж�не �деби байлылы>ымен >ана емес, 
сонымен =оса б�кіл >асырлардыJ ішіндегі =айнап жат=ан 
а=и=аттарын да Aзінде =амты>ан м!>жизалар кітабы. 
Сонды=тан да, =ашан ж�не =ай жерде Aлерін білмейтін �лсіз 
пенденіJ, �рине, теJдесі жо= !лы а=и=аттарды =амтитындай 
ішінде м!>жизалар толы бір аят келтіруі м�лдем м�мкін емес 
ж�йт. Неге десеJіз, пенденіJ араласуымен жазыл>ан б�гінгі 
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Т�урат ж�не ІнжілдіJ жайын AздеріJіз жа=сы білесіздер. 
КітаптардыJ екеуі де негізгі н!с=асынан ауыт=ы>аны 
соншалы=ты =аншама =арама-=айшылы=тар>а толы.

;!ранныJ, =азіргі таJ>а дейін AзініJ �серлілігін 
жо>алтпай жал>асын тауып келген баяндау м!>жизасы 
оныJ Ил��и бір кітап екендігініJ еJ �лкен �рі б!лтартпас 
д�лелін, т�жірибе ар=ылы кAріп келе жатырмыз. ЕJ ал>аш 
т�се баста>ан к�нінен бастап, =азіргі кезге дейін он бес 
>асыр Aтсе де, ;!ран>а =арсы шы>ып, тартысып оны жеJе 
ал>ан бірде-бір адам жо=. Сына>ысы келгендер де б�кіл 
адамзаттыJ алдында мас=ара болып, =ияметке дейін =ыр 
соJынан =алмайтын !ят=а =ал>ан жайлары бар.171

;!ран К�рім, AлеJ де емес, =ара сAз де емес. Ол AлеJніJ 
де, =ара сAздіJ де ерекшеліктерін біріктірген баяндау т�рі 
�рі б!л бяндау>а лайы=ты керемет бір т�ртібі мен музыкасы 
бар. Адам баласы �р=ашан ;!ран о=ы>ан кезінде, осы 
музыканыJ �серін рухыныJ сонау тереJдіген сезіне алады.

;!ранныJ м�тінін о=ып жатып, �уенді аз>ана созсаJ 
немесе =андай да бір Aзгеріс істесеJ, оныJ т�ртібі ж�не 
ма>ынасы сол с�тте б!зылады. 

;!ран К�рім, б!л ерекшелігімен адамдардыJ ж�регінде 
кереметтей к�шті бір �сер =алдырады, арабтар, оны 
Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) м�б�рак 
ауызынан есітіп топ-тобымен келіп, иман келтірген-ді. Б�кіл 
м�шриктер, о>ан !=сас бір аят та келтіре алма>анды=тарынан 
;!ранныJ кAркемдігі мен �деби байлылы>ын іштерінен 
=абыл етіп, біра= сырт=а тіс жарма>ан. Олар ;!ранды, тек Aз 
пайдаларына д!рыс келмегені �шін ж�не бір жетімге мойын 
!сыну н�псілеріне ауыр келгені �шін =абыл етпеген.

171. Бути, Мин Р�у�>и ;уран 126, 129, 130 б.
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Ибн Аббастан келтірген дерек кAздерде м�шриктердіJ 
ішіндегі а=ылдыларыныJ бірі саналатын У�лид бин М�>ира, 
бір к�ні Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
барып Aзіне ;!ран о=ып беруін Aтінеді. Алла� Расулі о>ан:

«Негізінде Алла) сендерге .ділеттілікті, игілікті ж.не 
а0айын0а *арайласуды б9йырады. Ж.не де арсызды*тан, 
*арсы шы0удан .рі зорлы*-зомбылы* жасаудан тыяды. 

9ла* асып, 9станарсы�дар деп сендерге насихат береді»
(Нахыл с�ресі 90-аят) деген аятын о=ып береді. 

У�лид:

– Б!ны ма>ан та>ы да о=ы! - дейді.

Пай>амбарымыз аятты =айталап о=ы>анда У�лид:

– Уалла�и, б!л сAзде сондай бір т�ттілік бар, сондай бір 
�семдік �рі жар=ырау бар, б!та=тары жеміске толы, тамыры 
тереJге кеткен, жап-жасыл бір а>аш=а !=сайды. Б!ны 
бір адам баласыныJ айтуы м�мкін емес. Еш ш�б�сіз б!л 
сAз, �рбір н�рсеге �стем келеді. О>ан еш н�рсе де теJ келе 
алмайды, =арсылас=андарын сAзсіз жермен-жексен етеді, - 
деуден Aзін тия алмайды.

;атты таJ =ал>ан У�лид, орнынан т!рып Хазіреті Qбу 
Б�кірдіJ �йіне барып, о>ан ;!ран К�рім жайында бірнеше 
с!ра=тар =ояды. Кейін =!райшты=тардыJ =астарына келіп:

– Qбу К�бш�ныJ !лыныJ айтып ж�ргендері шынын 
айтсам таJ=алдырарлы=! Уалла�и ол AлеJ де емес, си=ыр да 
емес, жындыныJ сандыра>ы да емес! ОныJ айтып ж�ргені 
ш�б�сіз Алла�тыJ сAзі» дейді.
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ОныJ айт=ан б!л сAздері Qбу Ж��илге жеткенде:

– Уалла�и У�лид егер дінінен шы>ар болса, онда б�кіл 
;!райш та дінінен шы>ады, - дейді де дереу =асына жетіп 
барып:

– Qй кAке! ;ауымыJ са>ан деп мал жинап жатыр. Ал сен 
М!хаммедке барып, одан бірдемелер д�метіпсіJ, - дейді.

У�лид:

– ;!райш мені жа=сы таниды, олардыJ ішіндегі еJ байы 
менмін, - дейді.

Qбу Ж��ил:

– Олай болса М!хаммед жайында сондай бір н�рсе 
айт, сеніJ оны =абыл етпегеніJе �рі оны !натпа>аныJа 
=ауымыJныJ кAзі жетсін, - дейді. 

У�лид:

– Не айтайын? Уалла�и іштеріJде AлеJді, р�ж�зді172

ж�не =асиданы менен арты= білетін ешкім жо=. ОныJ 
айт=андары б!лардыJ еш=айсысына да !=самайды. Уалла�и, 
М!хаммедтен жаJа >ана сондай бір сAз тыJдадым, ол сAз 
адамныJ да, жынныJ да сAзіне !=самайды. ОныJ керемет 
бір т�ттілігі �рі тартымдылы>ы бар» - дейді.

Qбу Ж��ил та>ы да талап етіп:

– ;ауымыJ, о>ан =арсы бір н�рсе айтпа>аныJша сенен 
разы болмайды, - дейді. 

172. Р.ж.з, Араб AлеJдерінде бір жанырдыJ (бахир) аты. Б!л жаныр 
AзініJ бойында тез ж�не жай асы=пай о=ылу>а мvмкіндік бергені vшін 
кAптеген аспаптармен де сvйемелденеді. Осы себептен ма>ынаныJ Aте 
жо>ар>ы д�режеге шы>алатын бол>ан соJ ж�не де =ай>ылы �рі =уанышты 
жайттарды сAзбен жеткізе алатын б!л жанырдыJ (бахри р�ж�здіJ) 15 
ша=ты тvрініJ бар екені айтылуда. (Тахирул М�у�уи, Qд�бияат Лу>ати, 
120 б. «р�ж�з» айдары.)
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Ол:

– Тиме ма>ан, біраз ойланайын, дейді.

СAйтіп:

– Б!л б!рыннан бері �йретіліп келе жат=ан бір си=ыр, - 
деп далбасалайды. (Хаким ІІ, 550/3872; Т�бари, Т�фсир ХХІХ, 195-

196; Уахиди, 468 б.)

ОныJ басына т�скен б!л жа>адайды ;!ран К�рім 
былайша баяндайды:

«Шынында ол, ойластырып, шамалады. Сосын *9рып 
кеткір ол, *алай шамалады? Содан кейін ол *9рып кеткір, 
*айтып шамалады? Сосын ол *арады, кейін тыжыранып, 
*аба0ын т'йді. Кейін ар*асына б9рылып, т.к.ппарланып: 
«Б9л, адам баласыны� с�зінен бас*а еш н.рсе емес!» 
деді». (Мудд�ссир с�ресі 18-25)

Халы=тыJ ;!ран тыJдауына кедергі бол>ан м�шрик 
басшыларынан Qбу Суфиян, Qбу Ж��ил ж�не Ахнас бин 
Ш�рик, т�нде ;а>бада ;!ран о=итын Хазіреті Пай>амбар>а 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =атарынан �ш т�н бірі 
бірінен хабары жо= жасырынып, керемет рахат=а бAленіп 
тыJда>ан, сAйтіп ж�ріп кездейсо= кездесіп =алып Aздерін 
кін�лап, бір-біріне:

– Ойбай-ау ешкім біліп =оймасын! Халы=, біздіJ б!л 
істеп ж�ргенімізді біліп =ойса =атты !ят=а =аламыз. СAйтіп,
б!дан былай ;!ран тыJдамау керек м�селесінде ешкімге де 
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сAзімізді Aткізе алмайтын боламыз! - деп істеген тірліктерін 
айып=а алып, б!дан былай екінші рет м!ндай н�рсе істемеуге 
сAз берісіп анттасады. (Ибн Хишам, І, 337-338)

КAп адамдар ;!ранныJ осындай �серлілігінен м!сылман 
бол>ан. Б!лардыJ ішінде Хазіреті Омарды (радиалла�у 
ан�у) алса=, ол кісі к�йеу баласыныJ есік алдына 
бар>анында =аншалы=ты ашу>а мініп, ыза>а толып т!рса 
да, ;!ранныJ �уенін есітіп ж�регініJ елжіреп, ж!мсарып 
кетіп, ойларыныJ астан-кестеJ бол>аны кAпшіліктіJ кAзі 
жеткен на>ыз шынды=. @йткені Хазіреті Омар мінезініJ 
=аттылы>ымен таныл>ан адам еді. 

;!ран К�рімніJ �серіне =алып Исламмен таныс=анныJ 
біреуі ол Ж�б�йр бин Мут>им (радиалла�у ан�у) еді. Ол да 
Расул!лла�тан (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Тур с�ресін 
естіген соJ ж�регі діріл =а>ып сонда>ы жа>дайын:

– Ж�регім шы>ып кетер ме деп ойладым, деген сAздермен 
жеткізеді. (Ахмед бин Ханбал, ІY, 83, 85)

@зі бол>ан о=и>аныJ м�н-жайын толы>ымен былайша 
баяндайды:

«Расул!лла�ты (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) а=шам 
намазында Тур с�ресін о=ып т!р>анында тыJдадым. 

«Олар, бір жаратушысыз (Aздерінен-Aздері) жаратылды 
ма? �лде жаратушы �здері ме? Яки олар, к�ктер мен 
жерді �здері жаратты ма? Жо*, олар Алла)*а еш*ашан 
нанбайды. Немесе Раббы�ны� *азыналары соларды� 
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*асында ма? �лде .рн.рсеге ие солар ма?» (Тур с�ресі 35-37 

аяттар) деген аяттарына келгенінде �серленгенімнен ж�регім 
шы>ып кете жаздады». (Б!хари, Т�фсир, 52)

М!хаммедтіJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
пай>амбарлы>ыныJ ал>аш=ы кездерінде AлеJ жазу 
жарыстарынан AлеJі бірінші орын алып, ;а>баныJ 
=абыр>асына ілінген Имрул ;айстыJ =арындасы �лі Aмірден 
Aтпеген-ді. О>ан ;!ран К�рімнен бірнеше аят о=ылады. 
КAркем сAз бен �деби байлы=ты Aте жа=сы білетін б!л �йел 
;!ран аяттарын естігінде:

– Б!л, �сте адамныJ сAзі емес. Егер жер-ж�зінде м!ндай 
сAз болат!>ын болса, бауырымныJ AлеJдерініJ ;а>баныJ 
=абыр>асында ілулі т!ру>а лайы=сыз. Оны т�сіріп орнына 
б!л сAзді ілу керек, деуге м�жб�р болып, бауырыныJ 
=асидасын Aз =олымен ;а>баныJ =абыр>асынан т�сіреді. 
Д�реже жа>ынан оныJ астында ілулі т!р>ан AзгелердіJ 
=алуы м�нсіз бол>анды=тан олар да біртіндеп т�сіріледі.173

А=ыл-есі д!рыс адамныJ ;!ранды тек =ана тыJдаса 
болды, оныJ Ха= сAзі екендігіне кAзі �бден жетеді. Сол
�шінде Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
;!ран К�рімді адамдар>а естіртумен міндеттелінді.

Б!л жAнінде =асиетті аятта былай дейді:

«(М!хаммед а.с.) егер м'шриктерді� біреуі сенен пана 
тілесе, Алла)ты� с�зін ты�дай алуы 'шін, (ойланып-
тол>анып, а=и=аттар>а =аны= болу �шін) о0ан пана бер. 
Сонан со� оны сенімді орнына жеткіз...». (Т�уб� с�ресі 6-аят)

173. ;араJыз, Ахмед Ж�уд�т Паша, І, 83.
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Демек Алла� сAзініJ дыбысыныJ естілуі, иман н!рыныJ 
ж�рекке орналасуына себепші болады. 

;!ран �уенініJ рухтарды Aзіне баурап алатын т�ртіптілік 
пен музыкалы= тартымдылы=, онда>ы дауыс ыр>а>ыныJ, я>ни 
сAздердіJ, �ріптердіJ, сукун174 мен х�р�к�лардыJ, !зынды-
=ыс=алы сAздердіJ еJ тамаша бір т�рде орналасуыныJ 
н�тижесінде іске асуда. КAбінесе бір дауыстан екінші бір 
дауыс=а Aткенде пайда болатын ерекше бір т�ртіптілігімен 
ж�ректерді баурап алуда. 

Ма>ынасын т�сінбегендердіJ Aзі егер т�ртібі мен 
=а>идаларына сай о=ыса, оныJ дыбысынан сондай бір 
керемет л�ззат алады.175

М'шриктерді� 
9ран0а *арсы 9станымдары

Ислам, м�шриктердіJ н�псіге бой алдыр>ан Aмір с�ру 
�рдістерін жойып, а=и=аттан, �ділдіктен, =ияметтен, 
=айта тіріліп есеп беруден, істелген жаманды= пен 
ха=сызды=тардыJ жазасыз =алмайтынды>ынан хабар берді. 
К�пірлердіJ б!л м�селеден =атты мазалары =аша бастайды. 
ОныJ �стіне Ислам, м�шриктердіJ ил��тарын жо==а 
шы>арды. Б!>ан =оса Алла� РасулініJ алып келген «Yлкен 
хабармен» Меккеде =атты шу кAтеріледі. Н�б� с�ресініJ 
ал>аш=ы аяттары б!л шулы о=и>аны былай деп баяндайды:

174. Араб �ріптеріне т�н домала= белгі.
175. Сонды=тан да, ;!ран К�рімніJ о=ылуыныJ Aзі, Aз алдына >ылым 

саласы болып шы=ты. Ол >ылым =ыра>ат ілімі болып, он усулге (жол, 
�діс) бAлініп, «;ира>атул Ашара» деп аталды. Qрбір =ыра>ат усулі д�л 
м�з�аб имамдары секілді олар да «=ыра>ат имамы» атымен аталып он 
тvрлі мектептен т!рады. БіздіJ Aлкемізде кеJінен тара>ан �рі халы==а 
жа=ыннан таныс мектеп ол «Асым ;ыра>ат» мектебі.
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«Олар бір-бірінен нені с9расады? Олар ха*ында келісе 
алмай жат*ан .лгі 'лкен .рі зор уа*и0а ж�нінде таласуда».
(Н�б� с�ресі 1-3 аяттар)

Адам, ха==а ж�не а=и=ат=а жа=ын жаратыл>анды=тан, 
ж�регімен жасырын н�рсеге разы бола алмайды. Qр=ашан 
білініп т!р>ан ашы= н�рсеге =!мартып т!рады. Сол �шін 
Aзі білмейтін �рі біледе алмайтын н�рселер оны ты>ыры==а 
апарып тірейді. Адамзатты �уелбастан (пай>амбарлар 
ар=ылы тура жол>а жAнелтіліп келе жатса да) Aлім м�селесі 
=атты алаJдат=ан. АдамныJ ми =ыртыстарында улы жылан 
сия=ты жай>асып ал>ан б!л с!ра=, �р т�рлі т�сініктер мен 
аны=тамалар ар=ылы ойдан Aшіріліп, жойылып тастал>ысы 
келген. Біра= �ркімді шынайы Aмірде жан ал=ымынан 
ал>ан Aлім уа=и>асы (міндетті т�рде) �рбір ж!мыр 
бастыныJ басына келетін а=и=аттыJ бірі бол>анды=тан, 
оны шынайылы>ымен танып-біліп, =абылдау пенденіJ 
ма=сатыныJ еJ маJыздыларынан болса керек. 

Пенде ойыныJ б!ны т�сінуге м�мкіншілігі жетпейтін 
б!л келешекке байланысты м�селені тек =ана уахидіJ 
=!дыреті шеше алады. Б�кіл пай>амбарлардыJ �сіресе Ра-
сул Qкр�мніJ (Qкр�м - Aте =адірлі, сыйлы дегенге саяды) 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л болаша==а байланысты 
берген хабары �шін о>ан рахмет айтудыJ орнына (Aкінішке 
=арай) адамды= кісілік пен =!ндылы=тан ж!рдай бол>ан 
кейбір адамдар тарапынан маза==а алынып, =ар>ыс жау-
дырылып жатты. Жаратылыста>ы хикметі пен негізгі асыл 
ма=сатыныJ терісіне =арай Aмір с�рген м�шриктер мен 
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=арсы келушілер, Расул Qкр�мніJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) уахи ар=ылы білдірген а=ыретке байланысты 
хабарды =айран =алып =арсы алды. Н�псілік Aмір с�ру 
жолдарына теріс келген б!л м�Jгілік =!тылудыJ жолын 
кAрсететін ша=ыру>а сырт айналып б!рылып, =асарысып 
=абыл етпеді. 

;!ран К�рім а=ыреттен, «н�бил-азим: �лкен хабар» де-
ген атпен баяндайды. Б!ныJ себебі мен хикметі Aте жа=сы 
т�сінікті. @йткені адамдар (=андай жа>дайда Aмір с�рсе де) 
Aлім дегенде барлы>ы да уайым-=ай>ы>а салынып =иналыс=а 
т�седі. Б�кіл Aмір бойы алдарынан шы>ып отыратын Aлім 
м�селесі, �сіресе имансыз жандарды тереJнен азап=а 
т�сіреді. @мір с�ріп жат=андар �шін Aлімнен �лкен маJызды 
о=и>а болма>аны �шін, б!>ан байланысты хабардыJ да 
маJыздылы>ыныJ пар=ына бара беріJіз. Неге десеJіз б!ны 
толы= т�сіне ал>андар Aткінші, п�ни ны>меттерді т�рк етіп, 
алдамшы болаша=тан, шын, на>ыз �рі м�Jгілік болаша==а 
жAнелген-ді. @лімнен >ибрат алып Aмір с�рілмеген Aмір, 
=араJ>ы бір жаманшылы==а тол>ан �лемнен пар=ы жо=. 
Адам>а ба=ыт ж!лдызы, �демі с�рілген бір AмірдіJ соJында 
келген Aліммен туады. Сол �шін де Ислам діні, Aлімді 
�р=ашан еске алып, о>ан дайын болуды �гіттейді.

;!ранныJ, а=ырет пен Aлім сия=ты н�псілері мен 
менмендіктеріне ауыр со==ан баяндауларынан мазала-
ры =аш=ан к�пірлер, Пай>амбарымыздан оны Aздеріне 
!найтындай етіп Aзгертуін талап етеді. Алла� Расуліне
келіп:

– Бізге, ішінде Лат пен Узза>а >ибадатты т�рк етуді �мір 
етпейтін бір ;!ран алып кел. Егер Алла� са>ан м!ндай бір 
;!ран келтірмесе сен осындай бір ;!ран шы>ар немесе 
Алла�ыJнан са>ан келтіргенді былайша Aзгерт: азап аятыныJ 
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орнына рахмет (ра=ымдылы=) аятын =ой, харамныJ орнына 
халалды, халалдыJ орнына харамды =ой! - дейді.

Б!лар жайында мынадай аят т�седі:

«Сондай-а* олар0а аяттарымыз ашы*тан-ашы* д.лел 
т'рінде о*ыл0ан кезде, (Aлгеннен кейін) Бізбен кездесуді 
к'тпегендер: «Б9дан бас*а бір 
9ран келтір немесе м9ны 
ауыстыр!» - деді. (М!хаммед а.с.): «Оны �з тарапым-
нан �згертуіме болмайды. Мен �зіме уахи етілгенге 0ана 
еремін. Расында мен, Раббыма *арсы келетін болсам, 9лы 
к'нні� азабына шарпудан *ор*амын» де». (Юнус с�ресі 15-

аят) (Уахиди, 270 б; Алуси ХІ, 85)

М�шриктер не істерін білмей далбасалап =алады. 
М!сылмандар>а істелген з!лымды=, ж�бір, =анаушылы= 
пен =орлы=тар к�ннен-к�нге арта бастады. Меккеде Aмір 
с�ру сын кAтере алмас жа>дай>а келді. Сол �шін Aзге 
м!сылмандар секілді Хазіреті Qбу Б�кір де хижрет ету 
�шін Расул!лла�тан (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) р!=сат 
с!райды. Ол кісіге р!=сат берілген соJ Хабашистан>а =арай 
сапар>а аттанады. 

Бір екі к�н жол ж�рген соJ «;ара» тайпасыныJ басшысы 
ибн Д�>инамен кезігеді.

Ибн Д�>ина:

– Qй, Qбу Б�кір! Сен секілді бір кісі елінен шы=пауы 
керек, �рі шы>арылмауы керек. Уалла�и, сен =ауымыJныJ 
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ж�не тайпаJныJ кAркісіJ! Qрдайым жа=сылы= жасап, 
туыстарыJды =ор>ап, =олпаштап ж�ресіJ. Ж�гін кAтере 
алма>ан �лсіздердіJ ж�гін кAтерісесіJ. Арт=а =айт, сен меніJ 
=ор>ауымдасыJ, - дейді.

Хазіреті Qбу Б�кір сAйтіп ибн Д�>инамен бірге Меккеге 
кері =айтады. Меккеге кірген кездерінде, ибн Д�>ина оны Aз 
=ор>ауына ал>анды>ын б�кіл =!райшты=тар>а жариялайды. 

Б!ны естіген =!райшты=тар, ибн Д�>ина>а кейбір шарт-
тарды =ояды:

– Qбу Б�кірге айт! Раббысына арнайтын >ибадатын 
�йініJ ішінде істесін! Онда =ала>анынша намазын, ;!ранын 
о=ысын, біра= �йінен тыс жерде ашы=тан-ашы= намаз, ;!ран 
о=ып бізді мазаламасын! @йткені біз оныJ, �йелдеріміз 
бен бала-ша>амызды Aзіне �йір =ылып алуынан =ор=амыз, 
дейді.

Ибн Д�>ина м�шриктердіJ б!л шарттарын Хазіреті 
Qбу Б�кірге айтады. Ол да келісім береді. СAйтіп �йініJ 
алдына бір намазхана жасап алады. Сол жерде намаз ж�не 
;!ран о=иды. Ж�регі ж!мса= мейірімге тол>ан ол ;!ран 
К�рім о=ы>анда, м!J>а батып, кAз-жасына ерік бола алмай 
кAл болатын-ды. Ол ;!ран К�рім о=ы>анда, м�шриктердіJ 
�йелдері мен балалары оныJ =асына �йіріліп, =айран =алып 
;!ран тыJдайтын. Б!л жайт ;!райш м�шриктерін =атты 
=обалжытады. Сонды=тан да ибн Д�>ина>а =ол=а салып, 
Хазіреті Qбу Б�кірдіJ б!лай істеуіне кедергі болуын немесе 
оны =ор>амауын с!ранады.

Ол:

– Qй, Qбу Б�кір! Не �йіJде отырып даусыJды 
шы>армайсыJ немесе меніJ =ор>ауымнан шы==аныJды 
жариялайсыJ! - дейді.
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Содан Qбу Б�кір Сыдды= (радиалла�у ан�у) Алла�=а
т�уекел етіп, мынадай >ибрат=а толы жауап =айтарады:

– ;ор>ауыJды са>ан =айтарамын. Ма>ан Алла�тыJ
=ор>ауы жеткілікті. (Б!хари, М�н�кибул-Ансар 45; ибн Хишам І,

395-396)

Араб ж!ртшылы>ы �дебиетке =атты =ызы>атын бол>ан 
соJ, Aте шешен �рі �деби бай сAзден керемет �серленіп, 
о>ан ден =оятын. QдебиеттіJ дамы>аны соншалы=ты кей-
де тек =ана бір шума= AлеJ, кейбіреулерді кAкке шы>арса, 
кейбірін жерге ты>ып жіберуге жеткілікті еді. М�шриктер, 
кейде Aзгені =ой>ан да Aздерін де баурап алатын ;!ранныJ 
соншалы=ты д�режеде �серлі екендігін естен шы>армай 
кейбір са=тану шараларын =ол>а алады. ;!ранныJ о=ылуына 
ж�не тыJдалуына тыйым сал>ан м�шриктер, кейде ;!ран 
о=ыла =ал>анда, адамдардыJ ил��и сAзді естіп одан �серлену 
ар=ылы ж�ректерініJ ауыт=ып кетуіне кедергі болу �шін шу 
шы>аратын-ды. Алла� Та>ала б!ны =асиетті аятта былай ба-
яндайды:

«
арсы келушілер: «Б9л 
9ранды ты�дама�дар. 
О*ыл0анда шу шы0ары�дар. Б.лкім же�іске жетерсі�дер» 
десті». (Фуссилат с�ресі 26-аят)

QлемдердіJ Мырзасы (ал�й�исс�л�ту у�сс�л�м) 
=ауымыныJ о>ан кAрсеткен �р т�рлі з!лымды=тарына 
=арамастан олар>а Исламды т�бли> етуден �рі м�Jгілік 
ба=ыт=а ша=ырудан кері т!рмады. М�шриктер бол-
са =ажылы==а, !мра>а немесе бас=адай бір тірлікпен 
Меккеге келген арабтарды =ала сыртында =арсы алып, 
Пай>амбарымыз>а жа=ындамауларын ж�не оныJ сAздеріне 
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=!ла= аспау керектігін олар>а ескертіп, кейде =ор=ытып та 
алатын. Алла� Расуліне жынды, си=ыршы, кAріпкел сия=ты 
аттар та>атын-ды. @здері м!ныJ б!лай еместігін білсе де 
Меккеге келгендерді сендіріп, о>ан жа=ындатпау>а тыры-
сып ба>атын-ды. 

Туфайл бин Амр176 Меккеге келгенінде, ;!райштыJ сор-
па бетіне шы>арларынан бірнеше кісі =асына келіп:

– Qй, Туфайл! Сен а=ынсыJ �рі =ауымыJныJ ішіндегі 
сAзі тыJдал>ан сыйлы адамсыJ. Елімізге келдіJ біра=, ара-
мыздан шы==ан мына адам>а абай бол! ОныJ жа>дайы бізді 
=иынды==а со=тырды. Хал=ымызды ж�не тірлігіміздіJ 
быт-шытын шы>арды. Айт=ан сAзі си=ыр сия=ты �сер етіп, 
адамныJ �кесініJ, бауырыныJ ж�не �йелініJ арасын б!зып 
тындырды. БіздіJ басымыз>а келген б!л м�селе сеніJ �рі 
=ауымыJныJ басына келуінен =ор=амын. Онымен �сте 
сAйлесе кAр ме, �рі ештеJке де тыJдай кAр ме, деп ескертті. 

Б!ндай ескертуден секем алып =ал>ан Туфайл, 
Расул!лла�тан (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ештеJке 
тыJдамау>а ж�не онымен еш сAйлеспеуге =арар алды. Ке-
рек десеJіз М�сжидул-Харам>а бар>ан кезінде де Алла�
РасулініJ айт=андарын есітпеу �шін =!ла=тарына ма=та 
ты>ып алды. Одан кейін істеген тірлігіне !ялып:

– ;!рып кетсемші! Мен а=ылды �рі а=ын адаммын. 
СAздіJ жа=сысын да жаманын да жа=сы білемін. Олай 

176. Туфайл бин Амр .д-Д.уси (радиалла�у ан�у) =адірлі, сыйлы, а=ылды, 
а=ын �рі =она=жай бір кісі еді. Есігі �ркімге ай=ара ашы= т!ратын-ды. 
Аштарды тойдырып, Aзінен =ор>ан с!ра>анды панасына алып, ж�рдем 
с!ра>ан>а кAмегін аямайтын. Пай>амбарлы=тыJ оныншы жылында 
м!сылман бол>аннан кейін Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
М�дина>а хижрет еткенге дейін, Д�уіс тайпасын Ислам>а ша=ыр>ан еді. 
Ием�м� со>ысында керемет бір батырлы= кAрескеннен кейін сол жерде 
шейіт болады.
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болса мына адамныJ сAзін тыJдасам =андай жаманшылы= 
болма=? Жа=сы болса =абыл етемін, жаман болса тастармын, 
деген ой>а келді де сол арада к�тті. Расул!лла� (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) ;а>бадан �йіне =айт=анында ол да 
ар=асынан барып:

– Уа, М!хаммед! ;ауымыJ ма>ан сен жайлы былай 
дейді. Мені соншалы=ты =ор=ытты, сAздеріJді естімейін 
деп =!ла=тарыма ма=та ты>ып алдым. Кейін Алла�тыJ
ж�рдемімен сAзіJді тыJдау>а кAштім. Сен мына айтып 
ж�ргендеріJді ма>ан т�сіндіремісіJ? - дейді. 

Туфайл сAзін былай жал>астырды:

– Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ма>ан 
Исламды т�сіндіріп, ;!ран о=ыды. Уалла�и мен еш уа=ыт 
;!раннан Aткен жа=сы сAз, Исламнан Aткен жа=сы бір дін 
естімедім! Дереу м!сылман болып, Алла�тан бас=а ешбір 
ил��тыJ жо= екендігіне ку�лік еттім.

Туфайл (радиалла�у ан�у) Пай>амбарымыздыJ =асында 
бірнеше к�н бол>аннан кейін р!=сат алып, т�бли> ету 
ниетімен Aз тайпасына =айтты. Адамдар>а д�лел ретінде 
=олдана алатын бір кереметі болу �шін Расул Qкр�мніJ 
Алла�=а д!>а етуін Aтінеді. Алла� РасулініJ д!>асыныJ 
берекесімен, �уелі екі кAзініJ арасында шамшыра= сия=ты 
бір н!р пайда болды. Одан кейін AзініJ с!ранысы бойын-
ша б!л н!р бетінен Aшіп аса-тая>ыныJ басында пайда бо-
лады. Д�л осылай =ауымына =айтып, шейіттік м�ртебеге 
жеткенінше т�бли> ж�не жи�адпен айналысты.177

ТуфайлдыJ (радиалла�у ан�у) ша=ыруына ал>аш=ы бо-
лып, ден =ой>ан (Ислам>а кірген) адам, еJ кAп хадис риуаят 
еткен ата=ты сахаба Qбу k!райра (радиалла�у ан�у) еді.178

177. Ибн Хишам І, 407-408; ибн Саад ІV, 237-238.
178. Ибн Хажар, �л-Исаб� ІІ, 226.
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;!ран К�рімге деген осыншалы=ты карсы �рекет 
жаса>андарымен м�шриктер ішкі жан-д�ниесімен жал>ыз 
=ал>андарында а=и=атты мойындап, ;!ран К�рімді жа-
сырын тыJдаудан Aздерін тыя алмайтын-ды. Б!л жолы да 
бас=а бір сылтауды ал>а тартып:

«Олар: «Б9л 
9ран (Мекке, Тайыф) екі *аладан 'лкен 
бір адам0а т'сірілсе болмас па еді» деді». (Зухруф с�ресі 31-

аят)

Хазіреті Пай>амбарды (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
ха= пай>амбар деп �рі ;!ран К�рімді де ха= кітап ретінде 
ішкі �лемдерімен =абыл ете т!рып, н�псілері оны =!птау>а 
кедергі болды. ;!ранныJ Алла�тыJ кітабы екендігін =абыл 
етіп, біра= ;!ранныJ =алауына ж�не Aлшемдеріне жаJса= 
пікір =осты. ОлардыJ н�псіге бой алдыр>ан �рі а=и=аттан 
ма=!рым =ал>ан ойларынша, ;!ран, �л-ау=аты жо= жетім 
�рі тексіз біреуге емес, не МеккеніJ байларынан У�лид бин 
Му>ира>а немесе ТайыфтыJ байларынан Амр бин Умайр>а 
т�сірілу керек еді. 

@йткені У�лид бин Му>ира былай деген-ді:

«;!райштыJ �лкені �рі мырзасы мен, яки Са=ифтыJ
!лы>ы Амр бин Умайр т!р>анда, ;!ран М!хаммедке т�сірілу 
керек пе?!» (Ибн Хишам І, 385)

Негізінде =!лдардыJ Ха= Та>ала алдында>ы м�ртебесі, 
байлы=та да емес, тектілікте де емес, тек та=уалы=та >ана. 
Ал Хазіреті М!хаммед М!стафа (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) тектілік жа>ынан олардыJ ішіндегі еJ �стемі еді. 
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Расул9лла)*а ж.не 
9ран0а жабыл0ан жалалар

Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =арсы не 
істесе де шарасыз =ал>ан м�шриктер, б!л жолы оныJ �мми 
(а=ылды, біра= о=у-жазу білмейді) екендігін біле-т!ра, 
;!ранды христиан =!лдан �йренгенін ал>а тартатындай 
д�режеде а=ыма=ты==а барды. Б!ндай !лы бір дінніJ негізін 
=ала>ан =!л, б!л м�ртебені бас=а біреуге жайдан-жай бере 
салмайтынын олар еш ойланбай ма? Qрі ол =!л Aзі христиан 
болып =ала мекен?

Б!л орынсыз жаланыJ жауабын ;!ран К�рім былай 
береді:

«Ш'б.сіз Біз оларды�: «
9ранды М9хаммедке бір 
адам 'йретеді» дегендерін білеміз. (Олар еш ойланбай 
ма?) оларды� 9й0ар0ан адамыны� тілі б�где. Ал 
9ран 
ашы* араб тілінде». (Нахыл с�ресі 103-аят)

«(Qй, Расулім! Олар да негізінде біледі) Сен б9л 
9ран 
келмей т9рып бір кітап о*ыма0ансы�; жазу да жазба0ансы�. 
Егер о*ып-жазуды білетін бол0аны�да, (ол кезде) .рине
батыл0а (б!зы=тар, к�пірлер) ергендер к'діктенер еді 
(бас=алардан �йрендіJ дер еді)». (Rанк�бут с�ресі 48-аят)

Осымен =оса Алла� Та>ала, м�шриктердіJ жалаларынан 
�серленбеуі �шін Расуліне былай деді:
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«(М!хаммед а.с.) Сен 'гіттей бер. йткені сен Раббы�ны� 
ны0меті ар*асында ба*сы да жынды да емессі�. Неме-
се олар сені: «Ол бір а*ын. Сонды*тан оны� заманны� 
п.лекеттеріне шарпылуын к'теміз бе?» дейді. Олар0а айт: 
«К'ті�дер. Мен де сендермен бірге к'тушілерденмін». (Тур 

с�ресі 29-31-аяттар)

«...
арсы келушілер, �здеріне келген а*и*ат 'шін: 
«Мынау ап-ашы* бір си*ыр» дейді. Немесе олар: «Оны 
�зі ойлап тапты дей ме? (М!хаммед а.с.): «Егер мен оны 
�зім ойлап тап*ан болсам, сонда мені сендер Алла)тан еш 
*ор0ай алмайсы�дар. Алла), сендерді� 
9ран ха*ында 
жаса0ан тас*ынды*тары�ды �те жа*сы біледі. Сондай-а* 
ол, мені мен сендерді� арамызда ку.лік етуге жеткілікті. 
Ол, аса жарыл*аушы, ерекше мейірімді». (Ах=аф с�ресі 7-8 

аяттар)

М�шриктер тура жол>а келуге ынталары болма>аны �шін, 
Алла� Расуліне ж�не ;!ран>а �р т�рлі жалаларды жапсы-
ра берді. Біра= аи=атты да білуші еді. @йткені ;!райштыJ 
сорпа бетіне шы>арлары, м!сылманды=тыJ Мекке тысына 
жайылуынан =ор=ып У�лид бин Му>ира>а барып бір-біріне 
былай десті:
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– Меккеге келген тайпалар>а М!хаммед ха=ында не 
дейік? - дейді.

У�лид, Хазіреті Пай>амбармен (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) сAйлесіп, на= Aзінен ;!ран К�рім тыJда>ан-ды. Бы-
лай дейді:

– Мен AлеJніJ т�р-т�рін білемін. МеніJ одан тыJда>аным 
AлеJ емес. @леJнен де �стем бір сAз-ді. Ол сAздер, =ара сAз 
де емес-ті. @йткені сондай мінсіз �рі шексіз кAркемдікке �рі 
�деби байлы==а толы н�зік бір �уені бар еді. Мен б!рын-
соJды ондай ешбір сAз естіген емес-тім. Ба=сыныJ сAзіне де 
еш !=самайды. Мен одан жындылы=тыJ бірде-бір белгісін 
=арай алмадым. Біз о>ан си=ыршы да дей алмаймыз. 
@йткені о=ып, дем салмайды. Дуа жасамайды. Сонды=тан
да си=ыршылар>а !=сас жAні жо=! 

Б!л сAзден кейін У�лид, м�шриктердіJ арам пи>ылдарына 
лайы=ты бір н�рсе айту �шін Aз-Aзін =инап болса да былай 
дейді:

– Біра= ол, бауырды, бауырдан бAлді. Туыс=андар ара-
сына бAлінушіліктіJ д�нін септі. Сол себептен сAздері де 
си=ыр мен дуадан бас=а н�рсе емес! (Ибн Ж�узи VІІІ, 403-404; 

Хаким ІІ, 550; Уахиди 468 б.)

;!ран К�рім жайында>ы жалалардан бір н�тиже шы=па>ан 
соJ м�шриктер, б!дан кейін Хазіреті Пай>амбардыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) м�б�рак т!л>алы>ына 
шабуыл>а кAшеді.

Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) !лы 
;асымныJ екі жасына тол>анда шетінеп кеткенін м!рсат 
біліп, Ас бин УайлдіJ аузымен о>ан «�бт�рсіJ» дейді. Я>ни 
!рпа>ы �зілген, н�сілі т�гелген, артында тігерге т!я>ы жо= 
деп маза= етті. Осылайша Алла� РасулініJ адамдардыJ 
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арасында>ы беделін т�сіріп, оныJ ж�ректердегі �серіне 
селкеу т�сіргілері келеді. 

«(М!хаммед а.с.) Ш'б.сіз Біз са0ан К.ус.рді бердік. 
Сонды*тан Раббы� 'шін намаз (айт намазы) о*ып, *9рбан 
шал. (;ай>ырма! Біліп =ой) на0ыз .бт.р, 9рпа0ы жо* са0ан 
�шпенділік 9стап, жаман с�з айт*анны� �зі». (К�ус�р с�ресі 

1-3 аяттар)

Б!л с�реден !==анымыз, =ай заман да ж�не =ай жерде 
болмасын, Алла� Расуліне (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
жаман сAз айтып, Aшпенділік !ста>андардыJ орта= аты 
«�бт�рлік» болады. QлемдердіJ Мырзасына б�д�уи (ауылда, 
шAлде =оныс тепкен м�дениетсіз арабтар) деуге ауызы 
бар>ан кAргенсіздер, QлемніJ Ма=танышына AздерініJ 
кемшіліктерін жапсыру>а батылы бар>ан а=ыма=тар, оныJ 
алып келген ха= дініне (Алла� са=тасын) шAл заJы деген 
бейшаралар, материалды �рі рухани н�сібі жо=, !рпа=сыз, 
�бт�р біреулер еді. 

А=ын =андай тамаша жырла>ан, =араJызшы:
......
Ж�зіJніJ н!рынан екі �лем н!рланды,
......

БалаJа сеніJ, жаны с�ймейді м!нда>ыныJ кейбірі,
Ол мал>!ндар =ияметте шайтаннан Aткен �бт�р-ді!..
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Алла� Расулін (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) жек 
кAргендер, д�л алдыJ>ы пай>амбарларды =абылдама>андар 
сия=ты, кAбінесе т�к�ппар басшылар мен кісімсіген, 
кAкірегіне нан піскен бай-ба=уаттылар еді. 

Алла� Та>ала б!л жAнінде былай дейді:

«Біз *айсі бір �лкеге ескертуші жіберсек, с�зсіз ол 
жерді� ба*уатты .рі *9тыр0андары: «Біз, сендерді� 9сын0ан 
н.рселері�ді *абылдамаймыз, *арсымыз» деді. Сондай-
а* олар: «Біз, мал-м'лік жа0ынан да, 9рпа* жа0ынан да 
баймыз. Сонды*тан да азап*а душар болмаймыз» деді».
(С�б� с�ресі 34-35 аяттар)

«(М!хаммед а.с.) к�п ант ішкен ынжы*тар0а, .р*ашан 
кемшілік іздеп айыптап, текке т9рмай �сек тасы0ан0а, 
.рдайым жа*сылы**а тыйым сал0ан0а, шектен шы**ан 
к'н.хар0а, сот*ар .рі тексіздерді� ешбіріне, мал-м'лкі 
ж.не балалары бар деп мойын 9сынба. (ОлардыJ �рбіріне) 
аяттарымыз о*ыл0ан с.тте: «Б9рын0ыларды� ертегісі» 
деді». (;алам с�ресі 10-15 аяттар)

Сондай-а= ха=ында «Т�бб�т с�ресі» т�скен Qбу Л���б:

«Мені, �згелермен те� т9т*ан дін, *9рып кетсін!..» - 
деген-ді.
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Хазіреті Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
ж�не Ислам дінініJ еJ аз>ын д!шпандарыныJ басшысы Qбу 
Ж��ил былай дейді:

«М!хаммедтіJ айтып ж�гендерініJ д!рыс екендігін 
білеміз! Біра= осы кезге дейін оныJ тайпасы не істесе, біз де 
істедік; олардан кем т�спедік. Ал =азір олар: «Арамыздан бір 
пай>амбар шы=ты!» деп ма=танады. Ал біз арамыздан =айтіп 
ол сия=ты бір пай>амбар шы>ара аламыз? Б!л м�мкін емес! 
Сол �шін мен, М!хаммедтіJ пай>амбарлы>ын еш=ашан 
=абыл ете алмаймын!.. (Ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ, 113)

Осымен =оса Qбу Ж��ил, Aшпенділік пен =ыз>аныштыJ 
�рі д!шпанды=тыJ буымен бір сAзінде былай деген:

«Егер оныJ намаз о=ып жат=анын кAрсем, басын 
ая>ыммен таптаймын!»

Кейінірек Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Харамуш-Ш�рифте (;а>ба) намаз о=ып жат=анда оны 
кAріп =алып, айт=ан сAзін орында>ысы келіп, дереу �рекетке 
кAшеді. Біра= сол с�тте бет-�лпеті сап-сары болып кетеді. 
;атты =оры==аны соншалы=ты =олында>ы тасты уысында 
!стап т!ра алмайды. Айналасында>ылар т�к т�сінбей =айран 
=алып, Qбу Ж��илден не бол>анын с!райды. Qбу Ж��ил 
ж�рексініп �рі =ор=ып:

– О>ан жа=ында>анымда алдымнан сол с�тте бір =!тыр>ан 
т�йе шы>а келді. Жо=! Уалла�и ол сия=ты =ор=ынышты 
бір т�йені осы уа=ыт=а дейін кAрген емеспін! Ол мені с�л 
болма>анда ж!тып жіберер еді! - дейді. (Ибн Хишам І, 318; Ибн 

К�сир, �л-Бидая ІІІ, 92-93)

@йткеніАлла� Та>ала, =!лы �рі Елшісі Хазіреті М!хаммед 
М!стафаны (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ж�не де онымен 
жіберген дінін =ор>ап, �р=ашан �стем =ылады. 
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Сонды=тан да м�шриктер, �лі-к�нге дейін Алла�тыJ
Расулін =абылдай алмады. ;асарысып ;!ранныJ алып 
келген а=и=атына жа=ындамады. ;ашан да ил��и 
шынды=тардан =ашумен болды:

Алла� Та>ала б!л жAнінде былай дейді:

«Олар0а не болды? Олар д.л арыстаннан 'ркіп *аш*ан 
*9лан сия*ты (�лік�нге дейін) насихаттан *аш*а*тайды?!»
(Мудд�ссир с�ресі 49-51 аяттар)

А=ын, к�пірлердіJ а=и=атты =арай-т!ра иман>а 
келмеуініJ ж�не �идаяттыJ н�сіп м�селесі екендігін =андай 
тамаша жырлайды:

Fидаят болмаса егер Сенен, �абілеттілік неге жарар Уа, 
Рабб!

Арабша білседа�ы б�л Ж!#ил, аят неге жарар Уа, Рабб!

Тек к�пірлердіJ б!лай Ислам>а ыJ>ай танытпаулары ж�не 
=асарысулары, кейінірек ил��и емтиханныJ =ажеттілігі 
болса керек, Алла� Расулі мен м�миндерге =арсы небір 
з!лымды= пен ж�бір кAрсетушілікке айналады.

Ж.бір к�рсету кезе�і 

Qбу Т�лібке жаса>ан !сыныстарынан т�к шы=па>ан соJ 
�рі Алла� Расулі де (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) титтей 
де кері т!рма>ан соJ м�шриктер, айлалы �рекетке кAшеді. 
Ал>аш=ыда тайпасы мен �улеті кAптерге тиісе алмайды. 
@йткені м!сылмандар>а жасалып жат=ан б!л з!лымды=тар, 
�зірше жалпылама сипат=а кAшпеген-ді. 
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Б!л кезеJде м�шриктердіJ ж�бір-зомбылы>ын кAбінесе 
ешкімі жо=тар, =!лдар мен к�Jдер кAрді. Сір� олар>а 
кAрсетілмеген ж�бір-зомбылы= =алма>ан-ды.

Хазіреті Хаббаб (радиалла�у ан�у),179 =ызып т!р>ан оттыJ 
�стіне жат=ызылып, от денесінен еріп а==ан майлармен 
сAнгенге дейін кAкірегіне басылатын еді.

Хаббаб (радиалла�у ан�у), темір !стасы еді; кейбір 
м�шриктер о>ан =арыз-ды. ;арызын с!ра>анында о>ан:

– Qуелі М!хаммедті т�рк ет, кейін =арызымызды береміз! 
- дейді.

Ол, жал>ан д�ниеніJ пайдасын бір жа==а ысырып 
=ойып:

– Мен оны �сте т�рк етпеймін! Мен онымен біргемін! - 
деп, м�Jгілік ба=ытты таJдайды.

Тарт=ан азаптарыныJ бірін Aзі былай деп баяндайды:

«Бір к�ні берген =арызымды с!рап Ас бин Уайлге 
бар>анымда:

– М!хаммедті т�рк етпегеніJше а=шаJды бермеймін, - 
дейді.

Мен:

– Сен Aлгенше, �рі де =айтадан тірілгеніJше М!хаммедті 
еш=ашан т�рк етпеймін, - дедім.

179. Хаббаб бин �р.т (радиалла�у ан�у), ал>аш=ы м!сылман бол>андардыJ 
алтыншысы. М�шіріктер тарапынан ауыр ж�бір кAрсетушілікке тап 
бол>ан ы=ыласты м!сылман-ды. КAрген зорлы=-зомбылы=тыJ іздері кAз 
ж!м>анша ар=асынан Aшпеді. М�дина>а хижрет еткеннен кейін Б�дірден 
бастап б�кіл со>ыстар>а =атысты. Расул!лла�тан (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) 32 хадис-ш�риф риуаят етті. Жетпіске тая>ан ша>ында хижри 37 
милади 657 жылында Куфада д�ниеден Aтті.
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– Я>ни мен =азір Aлемін, кейін =айта тірілемін солай ма? 
- деді.

Мен:

– И�, - деп жауап бердім.

Ас бин Уайл:

– Олай болса жаJадан тірілгенімде д�ние-м�лкім болады, 
сол кезде мен де са>ан =арызымды Aтермін, - деді.

Б!>ан байланысты мына аят т�сті:

«(М!хаммед а.с.) аяттарымыз0а *арсы келіп: «�лбетте 
ма0ан д'ние-м'лік, бала беріледі» дегенді к�рді� бе? Ол
(к�пір), 0айыпты білді ме? Немесе Рахман (бол>ан Алла�)
тарапынан у.де алды ма? Жо*, .сте олай емес! Біз оны� 
айт*андарын жазамыз .рі о0ан азапты арттыр0ан сайын 
арттырамыз. Сондай-а* айт*андарын (д�ние-м�лік пен 
баласын) аламыз да, ол Бізге жал0ыз �зі келеді». (М�риям

с�ресі 77-80 аяттар) (Б!хари, Т�фсир 19/3; М�слим, Мунафи=ин 35-36; 

Тирмизи, Т�фсир 19/3162)

ХаббабтыJ (радиалла�у ан�у) �йелі Yмм� Qнм�р 
да о>ан ж�бір кAрсетуде Aзгелерден кейін =алмады. 
Отта =ыздырыл>ан темірмен Хазіреті ХаббабтыJ басын 
!йытатын-ды. Хаббаб (радиалла�у ан�у) Пай>амбарымыз>а 
барып Yмм� Qнм�р жайында арыз айтады. Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):



326

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

«Алла�ым! Хаббаб=а ж�рдем ет!» деп д!>а еткеннен 
кейін Qнм�рдыJ басы ауырып, иттер сия=ты !ли бастайды. 
О>ан басын !йыту керектігін айтылады. Сол �шін Хаббаб 
(радиалла�у ан�у) темірді отта =ыздырып алып, онымен 
Yмм� Qнм�рдыJ басын !йытады.180

Хазіреті Біл�л (радиалла�у ан�у)181 де еJ ауыр ж�бір 
кAргендердіJ бірі еді. ;ожайыны Умаийа бин Халаф, Біл�лге 
ойда жо= небір ж�бірлерді шектіретін-ді. Оны =ызып 
т!р>ан =!м>а жат=ызып, �стіне тас =оятын еді. Кейде Мекке 
кAшелерінде с�йрейтін-ді. Біл�л Хабашиді (радиалла�у 
ан�у) бір к�н ж�не бір т�н сусыз =алдыр>аннан кейін, 

180. ;араJыз, Ибн Qсир, Усдул-Rаб�, ІІ, 115.
181. Біл.л бин Р.бах (радиалла�у ан�у), Хабашистанды= бол>аны �шін 

Біл�л Хабаши деген атпен танымал бол>ан. Меккеде м!сылман бол>анын 
ашы=тан-ашы= жария еткен жеті сахабаныJ бірі еді. Анасы Хамам� да 
м!сылман-ды. Сол �шін де екеуі де ИсламныJ ал>аш=ы жылдаырнда 
к�пірлерден кAп ж�бір кAреді. ХижреттіJ бірінші жылы еJ ал>аш=ы 
болып азан о=умен танымал бол>ан Біл�л Хабаши (радиалла�у ан�у) 
тыста ж�не сапарда �р=ашан Пай>амбарымыздыJ азаншысы болды. 
Расул!лла�пен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бірге б�кіл >азауаттар>а 
=атысты. МеккеніJ азат етілген к�ні, ;а>баныJ шатырына шы>ып, 
азат (фатх) азанын о=иды. Алла� РасулініJ д�рет суын дайындап, �р 
т�рлі істерде о>ан =ызмет ететін. Со>ыстарда т�нде оны =ор>ап, Aзге де 
мемлекеттік ж!мыстарында да о>ан кAмек кAрсететін-ді. Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) д�ниеден =айт=ан соJ м�лде азан 
о=и алмайды. Хазіреті ОмардыJ халифалы>ыныJ кезінде М�динадан 
кетіп, Сирияда кейбір со>ыстар>а =атысады. Сол жердегі м!сылмандар 
халифаны орта>а салып, Біл�л>а (радиалла�у ан�у) азан о=ып беруін 
Aтінеді. Хазіреті ОмардыJ Aтінішімен Біл�л бір рет азан о=иды. (З���би,
Сий�р, І, 357) Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) алтын 
ша>ын еске т�сірген м!сылмандардыJ кAз-жастары кAл болады. Біл�л 
Хабаши (радиалла�у ан�у) Пай>амбарымыздан =ыры= тAрт хадис-
ш�риф риуаят еткен. Алла� Елшісіне >ашы= бол>ан б!л сахаба, шамамен 
алпыс жасында Димаш= =аласында кAз ж!мады. ;айтыс боларында:
- ЕртеJ иншалла� с�йікті достарыма; Хазіреті М!хаммедке (ал�й�иссалату 
у�сс�л�м) ж�не жолдастарына =ауышамын, дейді.М!ны естіген �йелі:
- Qттеген-ай, кAрген к�німді-ай! деп жылап жібереді. Ж�регі са>ыныш=а 
толы Пай>амбар>а >ашы= Біл�л (радиалла�у ан�у) болса:
- Ай, =андай тамаша, =андай керемет! дейді. (З���би, Сий�р, І, 359).



327

ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp Т@РТІНШІ ЖЫЛЫ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

темірден жасал>ан бір кAйлек кигізіп, мидай шыжы>ан 
к�нніJ астында, =ыз>ан =!мныJ �стінде !стап, денесініJ 
майы ерігенге дейін к�ткізеді.

М�шриктер Біл�л>а (радиалла�у ан�у) �р т�рлі зорлы=ты 
кAрсеткендерімен =ала>ан н�рселерін айт=ыза алмайды ол 
то=тамастан:

– Ахад, Ахад, Ахад (Алла� біреу, Алла� біреу)! - деумен 
болды.182

М!сылмандар тек ж�бір кAріп =ана =оймай, осымен =атар 
Aлтірілді де. АммардыJ (радиалла�у ан�у) �кесі Хазіреті 
Ясир,183 м�шриктердіJ айт=ыз>ысы келген н�рсені айтпа>ан 
соJ, олардыJ таттыр>ан ауыр азаптарынан шейіт болады. 

Анасы Хазіреті Сумая (радиалла�у ан�а) да, ауыр 
азаптардан кейін бір ая>ы бір т�йеге, екінші ая>ы да бас=а бір 
т�йеге байланып, айуанша бAлшектеліп, аянышты жа>айда 
шейіт етіледі.

Осылайша Ясир жан!ясы (радиалла�у ан�ум) ИсламныJ 
еJ ал>аш=ы шейіттері болады.184

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бір к�ні б!л 
жан!я>а д�л зорлы=-зомбылы= кAріп жат=ан кездерінде 
жолы>ып:

– Сабыр етіJдер �й, Ясир жан!ясы! ;уаныJдар �й, Ясир 
жан!ясы! Еш к�діксіз сендердіJ сыйлы=тарыJ ж�ннат 
болма=! - дейді. (Хаким ІІІ, 432, 438)

182. ;араJыз, Ахмед бин Ханб�л І, 404; Ибн Саад ІІІ, 233; Б�л�зури І, 186.
183. Ясир бин Амр (радиалла�у ан�у), Йеменнен келіп Меккеде =оныстанады. 

Qбу ХузайфаныJ к�Jі Сумаямен �йленіп, одан Аммар ж�не Абдулла�
есімді екі !лы д�ниеге келеді. (Ибн Саад ІV, 136, VІІІ, 264) Ясир отбасы 
м�шелерініJ б�рі дерлік м!сылман болады. Діндерінен =айтулары �шін 
ауыр азап кAреді. 

184. ;араJыз, ибн Хажар, �л-Исаба ІІІ, 648; З�махшари, ІІІ, 164.
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Хазіреті Аммар (радиалла�у ан�у)185 да небір зорлы=-
зомбылы==а душар болады.

;!райш м�шриктері, бір к�ні Хазіреті Аммарды !стап 
алады да, басын =!ды=тыJ ішіне ты>ып:

– М!хаммедке =ар>ыс айтып, Лат пен Уззаны 
мада=та>аныJша сені босатпаймыз, деп =инап отырып 
а=ыры айт=ызады. 

Алла� Елшісіне:

– Уа, Расул!лла�! Аммар к�пір болыпты! - деп хабар 
тар=айды.

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Жо=! Аммар басынан тырна>ыныJ !шына дейін 
иманмен тол>ан. Иман оныJ еті мен =анына дейін сіJіп 
кеткен, - дейді. 

Сол уа=ытта Аммар (радиалла�у ан�у) 
Пай>амбарымыздыJ =асына келеді. М�б�рак сахаба жылап 
т!рады...

QлемдердіJ Мырзасы оныJ а==ан кAз-жасын =олымен 
с�ртіп жатып:

– Са>ан не болды? - деп с!райды.

Аммар (радиалла�у ан�у):

– Уа, Расул!лла�!Са>ан =ар>ыс айтпа>анымша п!ттардыJ 
да сеніJ дініJнен жа=сы екендігін айтпа>ынымша жібермеді! 
- дейді.

185. Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м): «Ж�ннат �ш кісімен; Али,
Аммар ж�не С�лманмен =ауышуды =алайды». «Аммар, �р=ашан о>ан 
!сыныл>ан н�рсеніJ еJ турасын таJдайды», - деп б!л арда=ты сахабаныJ 
м�ртебесін баянда>ан. (Тирмизи, М�накиб 32, 34; Ибн М�ж�, Му=аддима 
11).
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Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Сен б!ларды айт=анда ж�регіJ =алай еді? - деп 
с!рады.

Аммар:

– Ж�регім Алла�=а ж�не Расуліне деген иманнан 
рахаттанып т!рды. Дініме берілгендігім соншалы=ты, 
темірден де мы=ты еді, - дейді.

Б!ны естіген Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
бір жа>ынан оныJ кAз-жасын с�ртіп т!рып, бір жа>ынан:

– Qй, Аммар! Егер олар осы айт=андарыJды та>ы да 
айт=ызу �шін сені =инайтын болса, та>ы да айта сал! - 
дейді.

Б!л о=и>а>а байланысты мына =асиетті аят т�седі:

«Ж'регі иманмен орны**аннан кейін (дінінен *айту0а) 
зорлы* к�ргендерден бас*алар, .лдекім иман келтіргеннен 
со� Алла)*а *арсы келіп, ж'регін имансызды**а бой ал-
дырса, олар0а Алла)ты� ашуы ж.не зор азап бар». (Нахыл

с�ресі 106-аят) (Бин Саад ІІІ, 249; Бин Qсир, �л-К�мил ІІ, 67; Х�йсами, 

ІХ, 295; Уахиди 288-289)

Б!л о=и>а, иман>а =арсы бір сAздіJ, тек =ана Aлім аузында 
т!р>анда >ана айтыла алатынына, б!дан бас=а жа>дайларда 
айтылу>а р!=сат жо=ты>ына шари>ат бойынша д�лел 
болады.
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ИсламныJ д!шпаны м�шриктер, Хазіреті Сух�йбті186

(радиалла�у ан�у) де талып =ал>ынынша !ратын еді. 

Зиннир� Ханым болса м�шриктер тарапынан мыJ бір 
т�рлі ж�бір кAретін к�J еді. Qбу Ж��илдіJ кAрсеткен 
зорлы=-зомбылы=тарыныJ н�тижесінен кAзі кAрмей кAр 
болып =ал>ан-ды.

Qбу Ж��ил:

– КAрдіJ бе? Лат пен Узза сеніJ кAзіJді кAр етті, - дейді.

Зиннир� Ханым:

– Жо=! Уалла�и, меніJ кAзімді кAр еткен олар емес. Лат 
пен Узза пайда да бере алмайды, зиян да бере алмайды. 
МеніJ Раббым, кAзімді кері беруге =!дыреті жетеді, - дейді.

ТаJ ат=ан соJ Алла� Та>аланыJ Зиннир� ХанымныJ 
кAздерін кері бергеніне ку� болады. (Ибн Хишам І, 340-341; ибн 

Qсир, �л-К�ми ІІ, 69; Усдул Rаб� VІІ, 123)

186. Сух.йб бин Синан (радиалла�у ан�у), Сух�йби Руми деген атпен 
танымал бол>ан. Балалы= ша>ында, �уелі римдіктерде кейін арабтарда 
т!т=ында болады. Меккеде ибн Ж�д>анныJ сыбайласы болып 
т!р>анда Аммар бин Ясирден (радиалла�у ан�у) Исламды �йреніп, тез 
арада м!сылман болды. Б�кіл мал-м�лкін м�шіріктерге беріп, небір 
маша=аттар>а тап болып М�дина>а хижрет етті. Ол жайында:

«Адамдарды� арасында сондай кісілер бар, олар Алла)ты� ризалы0ы 
жолында �здерін сатады. Алла) *9лдарына тым ж9мса*», (Ба=ара 
с�ресі 207-аят) деген аят т�сті. Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) оны кAріп: «<бу Яхия! Dте табысты !рі берекелі бір сауда-
сатты� істеді�!» дейді. (Хаким, ІІІ, 450-452) Сада= атудыJ �лкен шебері 
бол>ан Сух�йб (радиалла�у ан�у), Хазіреті Пай>амбармен бірге б�кіл 
со>ыстар>а =атысты. Орта бойлы, бидай реJді, Aте жомарт кісі еді. Б�кіл 
Aмірін Ислам жолына арнап, тыным таппай Aткізген Сух�йби Руми
(радиалла�у ан�у) хижреттіJ 38 жылы 73 жасында ба=илы= болып, 
М�динада>ы Ба=и ;абірстанына =ойылды. 
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Осы кісілермен =оса, бас=а да кAптеген м!сылмандар, 
осындай =иыншылы=тар мен азаптарды бастан Aткізді. 
Амир бин Фух�йр�, Qбу Фух�йр�, Ми=дад бин Амр, Умму 
Уб�йс, Луб�йн� Ханым, Н�хдия Ханым ж�не =ызы сия=ты 
Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
таJдаулы, саJла= сахабалары, а=ыл>а симайтын, адам 
сенгісіз азаптар>а душар болды. М�шриктер оларды киімсіз 
�рі ая=тарынан шынжырмен байлап, с�йреп апарып, к�нніJ 
еJ =атты ысы>ан уа>ында са>аттар бойы шAлге тастап, 
�стеріне �лкен жартас сыны=тарын =ойып, естерінен танып, 
сандыра=та>андарынша зорлы=тыJ небір т�рін кAрсетін-ді. 
КеJірдектерін =ысып, Aліп =алдау дегенше босатпайтын-
ды.187

Б!л жа>дай>а �уелі Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) ж�не б�кіл м�миндер =ынжылып ж�рді. 
@йткені сол уа=ытта ештеJке де істеуге м�мкіншіліктері 
болмады.188 Біра= иманы к�міл Хазіреті Qбу Б�кір 
(радиалла�у ан�у) оныJ ішінде Хазіреті Біл�л де бар жеті 
м!сылман =!лдарды =ожайындарынан сатып алып азат 
етіп, осылайша оларды соJы жо= зорлы=-зомбылы=тардан 
=!т=арып алды.

Дейт!р>анмен м�шриктердіJ ж�бірі бар>ан сайын 
к�шейіп, �лсіз �рі ешкімі жо= м�миндерден кейін Алла�
Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ж�не =асында>ы 
Хазіреті Qбу Б�кір, Хазіреті Осман, Зуб�йр бин Аууам,
Мус>аб бин Умайр сия=ты бай-ба=уатты адамдардыJ Aзі 
зорлы=-зомбылы=тан =!р ала=ан емес-ті.

187. ;араJыз, ибн М�ж�, Му=аддима 11; Ахмед бин Ханб�л І, 404.
188. Мехмет Акиф, Пай>амбарымыздыJ м!сылмандыJ зорлы=-зомбылы= 

кAруінен тарт=ан =ай>ысын былайша баяндайды:
Еш ойламайсыJдар ма Хазіреті Пай>амбарды
;ашан �лдебір м�минніJ ая>ына батса тікен,
П�к ж�регін басады оныJ =ай>ы
Сендерден �лбетте Н�биді =ор>аушы жандар шы>ады...
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М�шриктер МеккеніJ тAменгі таптарынан бол>ан 
бейшара бай>!с адамдарды Хазіреті Пай>амбарымыз>а 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) айдап салып, о>ан а=ын, 
си=ыршы, кAріпкел-ба=сы ж�не жынды сия=ты Aздері де 
сенбейтін Aтірік-Aсекпен жала жауып ж�бір кAрсететін-
ді.189

Абдулла� бин АмрдіJ (радиалла�у ан�у) Aз кAзімен 
ку� бол>ан бір о=и>а>а =ара>анда, бір к�ні Арда=ты Расул
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ;а>баныJ Хижр жа>ында 
намаз о=ып т!р>анда У=ба бин Qби Му>айт келеді де 
QлемдердіJ Н!ры Пай>амбарымызды буындыру �шін 
жамыл>ышын мойнына орап =атты =ыса бастайды. Хазіреті 
Qбу Б�кір сол арада жетіп келіп иы>ынан !стап оны 
ажыратып алады сAйтіп:

– РаббымыздыJ ап-аны= д�лелдерімен келген адамды 
«Раббым Алла�!» дегені �шін AлтіресіJдер ме? - дейді. 
(Б!хари, Т�фсир, 40)

Та>ы да осы>ан !=сас бір о=и>аны ибн М�с>уд (радиалла�у 
ан�у) былайша Aрбітеді:

«Бір к�ні Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
;а>баныJ =асында намаз о=ып жатыр еді. Qбу Ж��ил 
де жолдастарымен сол жерде еді. Бір к�н б!рын бір т�йе 
сойыл>ан т!>ын. Qбу Ж��ил жолдастарына:

– П�ленше деген �улеттіJ сой>ан т�йесініJ ішек-=арнын 
кім алып келіп, с�ждеге бас =ой>анында М!хаммедтіJ 
иы=тарына тастайды? - дейді.

Сол жерде отыр>андардыJ еJ оJба>аны орнынан 
атып т!рып, ішек-=арынды !ста>ан к�йі Алла� Расулі
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) с�ждеге бар>анында оныJ 

189. ;араJыз, Ибн Хишам, І, 309-310.
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м�б�рак иы=тарына ла=тырады. Б!>ан б�рі бірдей ба=ырып 
к�леді. Рахаттан>андары соншалы=, бір-бірініJ �стіне =!лай 
жAнеледі. Мен (біраз !за=та) тіке т!рып олар>а =арап т!р 
едім. Егер мені =ор>айтын біреуім бол>анда, оны дереу 
�стінен алып тастар едім. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) с�ждеде еді, басын кAтере алмай жатты. Сол с�тте 
Хазіреті Фатима>а хабар барды. Ол кезде ол �лі тым жас 
болатын. Келді де ішек-шаба=ты арда=ты �кесініJ �стінен 
алып тастады. СAйтті де �лгілерге =арап ауыр-ауыр сAздер 
сарп етті. М�шриктер Фатима>а (радиалла�у ан�а) ештеJе 
дей алмады. QлемдердіJ С�йіктісі намазын о=ып бітірер 
кезінде дауысын жо>арылатып:

– Алла�ым! ;!райшты Са>ан тапсырдым! - деп б!л сAзді 
�ш рет =айталады.

М�шриктер Расул Qкрам МырзамыздыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) б!л д!>асын естігенде к�луге шамалары 
келмей =алды. ОныJ д!>асыныJ себебінен бойларын 
=ор=ыныш сезімі билей жAнеледі. (@йткені олар, Алла�
РасулініJ д!>аларыныJ айна-=атесіз орындал>анын 
б!рындары да кAрген-ді.) Кейінірек Алла� Расулі
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Уа, Алла�ым! Qбу Ж��илді, Утбаны, Шибаны, 
У�лидті, Умайя бин Халафті, У=ба бин Qби Муайтты Са>ан
тапсырдым, - деп Ислам жауларыныJ есімдерін бір-бірлеп 
айтып шы=ты. 

М!хаммедті ха= жолмен жіберген Алла� Та>ала>а 
ант етейін, Расул!лла� аттарын атап т!рып айт=ан б!л 
адамдардыJ б�рі де Б�дір к�ні жерде серейіп-серейіп 
жат=андарына ку� болдым. Кейінірек оныJ б�рін с�йреп 
апарып Б�дір =!ды>ына ла=тырды». (Б!хари, Салат 109, Жихад 

98, Жизия 21; М�слим, Жи�ад 107) 
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Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) басынан 
Aткізген б�кіл з!лымды=тар>а =арамастан, таухидке ша=ыру 
міндетінде м�шриктермен еш=андай да жолмен байланыс 
=!рудан !за= т!рды. Дінінде �сте �лсіздік кAрсетпеді. 
Сонымен =оса асхабы кирам>а с!райтын-ды:

– ІштеріJнен кім барып ;а>бада м�шриктерге ;!ран 
о=иды?

Б!л !сыныс=а шын ж�ректен «Мен уа, Расул!лла�!» - 
деген Абдулла� бин М�с>уд, ;а>бада м�шриктерге ;!ран 
К�рім о=ы>анды>ынан несібесіз залымдар тарапынан =атты 
со==ы астына алынып сабалады.

Достары:

– Негізі біз, сеніJ осындай жа>дай>а тап боларыJнан 
=оры==ан едік! - дейді. 

Абдулла� бин М�с>уд болса:

– МеніJ ойымша д�л =азір олардан Aткен �лсіз �рі бай>!с 
жа>дай>а т�скен ешкім жо=! ;аласаJдар мен ертеJ де барып, 
олар>а та>ы да ;!ран естіртемін! - деді. 

Достары:

– Жо> �! Олар>а !намайтын н�рсені естірттіJ. Са>ан осы 
да жеткілікті! - дейді. (Ибн Хишам, І 336-337)

Qбу Ж��ил бай-ба=уатты біреудіJ м!сылман 
бол>анды>ын естісе болды, дереу барып оны мас=аралап:

– Сен �кеJніJ дінін тастадыJ, �! Ал ол болса сенен 
Aткен =айырлы адам еді. Демек сен оныJ пікірлерін керек 
=ылмадыJ, беделіне кAлеJке т�сірдіJ, солай ма?! Ант етейін, 
біз де сеніJ пікірлеріJе м�н бермейміз �рі оныJ =ателерін 
табамыз. Беделін т�сіреміз, деп до= кAрсетеді.
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Егер м!сылман бол>ан кісі, сауда-сатты=пен айналысатын 
біреу болса о>ан:

– Уалла�и, сеніJ саудаJды к�йретеміз, =аржыJды 
=!рдым>а жібереміз, - дейді. М!сылман бол>ан, �лсіз �рі 
кедей біреу болса оны !рып-со>ып немесе алдап-с!лдап 
Исламнан шы>ару>а тырысып ба>атын-ды.

Бір рет ибн Аббас=а (радиалла�у ан�у):

– Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ж�не 
асхабы м�шриктерден, діндерін тастау>а себеп болатындай 
д�режеде зорлы=-зомбылы= кAретінбе еді? деп с!ра= 
тасталды.

– И�, уалла�и м�шриктер олардыJ біреуін !стап 
ал>анда, !рып-со>ып, тама=сыз �рі сусыз =алдырып ж�бір 
кAрсеткендері соншалы=ты, ал>ан со==ыныJ ауырлы>ынан 
отыра алмас жа>дай>а келітін-ді. О>ан не =аласа соны 
айт=ызатын еді. О>ан:

– Алла�тан бас=а, Лат ж�не Узза да ил�� па? - деп 
с!райтын, ол да: 

– И�! - дейтін.

;атты кеткендері соншалы= Aтіп бара жат=ан Жуал 
=оJызын кAрсетіп:

– Мына Жуал да Алла�тан бас=а ил�� па? - деп с!райды, 
ол кAрсетілген ауыр зорлы=тан =!тылу �шін:

– И�! - дейтін. 

@зіне келіп, есін жи>ан кезінде таухидке =айтадан =айтар 
еді, деді. (Ибн Хишам І, 339-343; ибн Саад ІІІ, 233; ибн К�сир, �л-Бидая 

ІІІ, 108)

Б�кіл м!ндай з!лымды= сахналарын (!сына ал>анымыз 
бар !сына алма>андарымыз бар б�рін де) т�ф�кк�р етіп 
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(тереJ бойлау, ойлану, >ибрат алу), «Ислам» ны>метініJ 
мыJда>ан адамдардыJ =аншама зорлы=-зомбылы=ты 
бастарынан AткізудіJ ар=асында бізге дейін жеткендігін �рі 
б!л жолда �сте керіге шегілмегендігін т�сініп, оныJ =адір-
=асиетін д!рыс ба>алауымыз =ажет. 

Алла� Та>ала егер =аласа ИсламныJ дамып, жайылуын 
жеJілдету ар=ылы б!л жолда м!сылмандар>а еш=андай 
да =иыншылы= кAрсетпеуіне болатын-ды. Біра= б!лай 
бол>ан жа>дайда б!л жол>а бас тігудіJ м�ні мен ы=ыластыJ 
д!рысты>ы, табандылы=тыJ, =айраттылы=тыJ �рі 
�ректеттіліктіJ бір ма>ынасы =алмас еді. Qрине олай 
бол>анда м�мин мен м!нафы=тыJ, шыншыл мен AтірікшініJ 
бір-бірінен айырмашылы>ы білінбес-ті.

Алла� Та>ала =асиетті аяттарда былай дейді: 

«�лиф. Л.м. Мим (!>ымын Алла� біледі). Адамдар: 
«Сендік» деумен сыналмайтынды*тарын ойлай ма? 
Ант болсын Біз олардан б9рын0ыларды да сына0ан едік. 
Сондай-а* Алла), .лбетте шыншылдарды да, �тірікшілерді 
де орта0а шы0арады (біледі)».

«�йтпесе, іштер�інен жи)ад етушілер мен сабыр 
етушелерді аны*тап, орта0а шы0армайынша ж.ннат*а 
кіреміз деп ойлайсы�дар ма?» (Qли Имран с�ресі 142-аят)
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«(М!сылмандар!) Сендерге б9рын0ы �ткендерді� 
басына келгендері (=иыншылы=тар) сендерді� де 
бастары�а келмей ж.ннат*а кіре алатындары�ды 
ойлады�дар ма? Олар0а сондай ашаршылы*тар мен (ауыр)
*иыншылы*тар келіп, тербетілгендері (�біржігендері)
соншалы*ты Пай0амбар ж.не оны� *асында0ы иман 
келтіргендер: «Алла)ты� ж.рдемі *ашан болар екен», - 
дейтін еді. Естері�де болсын! Алла)ты� ж.рдемі жа*ын».
(Ба=ара с�ресі 214-аят)

Таухид к�ресі жолында ауыр сына=тармен жолы>у, 
с�ннеттулла� заJдылы>ы. Б�кіл пай>амбарлар мен сады= 
(шынайы, шыншыл) =!лдар, �р=ашан =иыншылы= кAріп, 
азап тар=ан. Керек десеJіз біршамасы осы жолда шейіт 
етілген. Сол �шін де бір м!сылманныJ, =иыншылы= 
пен азаптар>а тап бол>анда �мітсіздікке салынуы д!рыс 
емес. @йткені м�миндер, Алла�тыJ �мірін Aмірге �келу 
м�селесінде зиян мен п�лекеттерге =аншалы=ты !за= шыдап 
берсе, Алла�тыJ ризалы>ына ж�не сыйына соншалы=ты тез 
жетеді.

М9сылмандарды сабырлылы**а ж.не шыдамдылы**а 
ша*ыру

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) де бір 
пенде еді. Qр=ашан жиі-жиі о>ан жасал>ан жа>ымсыз іс-
�рекеттер оныJ кAJіліне =аяу т�сіріп, �идаят=а келуі 
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�шін бар к�шін салып тер тAккен адамдарыныJ опасыз 
=ылы=тары, ж�регін жаралайтын-ды. Кейде сондай =атты 
=инал>анды>ы соншалы=, Aзін ж!бататын бір ж!батушы>а 
м!=таж болатын.

Qрине оны ж!батушы тек Раббысы >ана. Алла� Та>ала 
РасулініJ =ай>ы>а батуын =аламай, оны =асиетті аяттарымен 
рухани т�рде ж!бататын:

«...(Qй, Расулім!) Оны� са0ан деген ке�шілігі (ризы*-
несібесі, жа*сылы0ы) ж.не ж.рдемі тым зор». (Исра с�ресі 

87-аят)

«(М!хаммед а.с.) кім *арсы келсе, сонда оны� *арсылы0ы 
сені кейтпесін. Оларды� *айтар жері Біз. Сонда олар0а не 
істегендерін баян етеміз. Расында Алла) к�кіректегілерді 
толы* біледі. Оларды аз пайдаландырып, сосын ауыр 
азап*а зорлаймыз». (Л!=ман с�ресі 23-24 аяттар)

«(С�йіктім!) Олар0а *арсы к'йіп-піспе, .рі оларды� 
*9р0ан т9за*тары мен айлакерліктерінен �кпе� 
*ысылмасын». (Н�міл с�ресі 70-аят)
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Алла� Та>ала С�йіктісін осылайша ж!батып, оны 
сабырлы болу>а ша=ырды:

«(М!хаммед а.с.) оларды� айт*андарына сабыр ет. 
Раббы�ды к'н шы0удан б9рын .рі батудан б9рын ма*тап, 
д.ріпте!». (;аф с�ресі 39-аят)

Б!л =асиетті аяттардан кейін к�ш-жігері барынша арт=ан 
Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) асхабыныJ да 
кAJілін аулап, ж�ректеріндегі жараны емдеген-ді.

Хаббаб (радиалла�у ан�у) былай дейді:

Бір к�ні Алла� Расулі ;а>баны кAлеJкелеп отыр>анында, 
=асына барып о>ан м�шриктерден кAрген зорлы=-
зомбылы>ымызды айтып ша>ымданды=. 

Сонда ол бізге былай деді:

«Сендерден б�рын�ы н!сілдерді� арасында, �стап алып 
ш��ыр�а тастал�ан, кейін арамен басынан ая�ына дейін 
екіге блінген, темір тара�тармен еттері тырнал�ан, 
со�ан �арамастан діндерінен !сте �айтпа�ан м�миндер 
бол�ан. Алла#�а ант етейін, Алла# Та�ала б�л дінді 
толы�тырып, �стем етеді. (Оны� �стемдігі соншалы�ты) 
бір кісі Алла#тан ж!не �ойларына �ас�ырды� шабуылдауын 
уайымдаудан бас�а бір �ор�ыныш бойын билемей, Сан�адан 
Хард!м!уітке барып-келе беретін болады. Dкінішке орай 
сендер сабырсызды� танытып жатырсы�дар!..» (Б!хари,

М�н�кибул Ансар 29)
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«(М!хаммед а.с.) *арсы келгендерді�, елдерді к�лдене� 
басып кезіп ж'руі сені алдамасын. Аз 0ана пайдаланудан 
кейін оларды� баратын жері тоза*, ол тоза* нендей 
жаман орын. Біра* сондай Раббыларына *арсы келуден 
*оры**андар 'шін, Алла) тарапынан астарынан �зендер 
а0атын, .рі онда м.�гі *алатын ж.ннаттар бар. Салих 
(ізгілер) кісілер 'шін Алла) *асында0ылар (ны>меттер)
*андай жа*сы». (Qли Имран с�ресі 195-198 аяттар) 

М�шриктердіJ =орлауы мен кAрсеткен азаптары к�н 
санап Aсуімен бірге, осы ма>ынада>ы аяттар да Алла� Та>ала 
тарапынан м�миндердіJ ж�ректеріне ж!баныш беретін еді. 
Бір жа>ынан алып =ара>анда кAрген б!л =орлы=тар мен 
зорлы=-зомбылы=тар, =!лдарды Раббыларына жа=ындата 
отырып, екінші жа>ынан, м�миндердіJ Алла�=а деген 
т�уекелдері мен сенімдерін де Aлшеп-тартарлы= таразы 
іспеттес =ызмет ат=арды. Басына м!ндай іс т�скенде 
м!сылман>а жарасар еJ тамаша амал ;!ран К�рімде 
былайша баяндалады:
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«Ендеше, Раббы�ны� 'кіміне сабыр ет. (Я>ни Алла�тыJ
�кімі келгенге дейін к�те біл! Б!л �кімді к�тіп отыр>анда 
�сте) олардан ешбір нанк�рге немесе к'н.)ар0а ба0ынба. 
Ертелі-кеш Раббы�ны� есімін зікір ет. Т'нні� бір б�лімінде 
О0ан с.жде етіп, т'нні� 9за* бір б�лімінде де Оны д.ріпте».
(Инсан с�ресі 24-26 аяттар)

Б!л �мірлерге мойынс!н>ан м�минніJ ж�регі рахат=а 
бAленіп, б!дан былай>ы уа=ытта азап пен =иыншылы==а 
иімей, сабыр етіп, шыдамдылы= таныта алатынына к�ман 
жо=-ты. Qсіресе т�нде о=ыл>ан т���жжуд намазы, =!лды 
Алла�=а жа=ындатып, оныJ жан-д�ниесіне сондай бір 
керемет к�ш-=уат беретіндігі соншалы=ты, б!дан былай 
ол м�минніJ ж�регі иманмен �бден ны>айып алады. Б!л 
жAнінде Ха= Та>ала былай баяндайды:

«Шын м.нінде т'нде т9ру, ).м н.псіге .серлі ).м с�з 
жа0ынан жа*сыра* (о=у>а =олайлы)». (Муз�ммил с�ресі 6-аят)

Т���жжуд �мірі тікелей Хазіреті Пай>амбар>а 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) >ана =атысты бол>анымен, 
�мметіне де �лдері келгенінше �рі AздерініJ =алаулары 
бойынша ат=аратын бір !сыныс т�рінде т�скен-ді. Парыз 
>ибадаттардан тыс рухани жо>арылау>а Aз �лесін =осатын 
та=уалар>а !сыныл>ан б�кіл >ибадаттар, осы іспеттес 
�кімде.

М�миндерге барлы= жа>ынан ба=ыт жолдарды 
ба>ышта>ан Ха= Та>ала, Расулін >ана назар>а алып былай 
деген-ді:
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«(Уа, Расулім!) Олар0а айт: Ха* (а=и=ат) келді. Батыл 
(негіссіз жал>ан, б!рыс н�рселер) жойылды (жы>ылды).
Негізінде батыл жойылуы керек». (Исра с�ресі 81-аят)

Тек =ана жо>арылау>а міндеттелгендер, б!л жAнінде 
=олдарынан келгенше тырысып, �рекет етуге м�жб�р. 
@йткені адам баласы, =!лды= емтиханныJ себебінен 
небір =иыншылы=тармен кезігеді. Сол �шін де, =!л к�рес 
ж�ргізіп, тер тAкпейінше еш=ашан да к�ткен н�тижесіне 
жете алмайды. 

Алла� Та>ала б!л а=и=аттыJ пай>амбарлар>а да =атысты 
екендігін =асиетті аяттарымен былай деп баяндайды:

«
ашан пай0амбарлар к'дер 'зіп, �здерін жал0ан0а 
шы0арылды* деп ойла0ан кездерінде, міне сонда 0ана 
олар0а ж.рдеміміз келіп, *ала0андарымызды аманшылы**а 
*ауыштырамыз. Ал кін.лі (к�н��ар) *ауымнан .сте 
азабымызды кері *айтармаймыз». (Юсуф с�ресі 110-аят)

Б!л =асиетті аяттарды естігенде м�миндердіJ ж�ректері 
=аншалы=ты =!зырлылы==а =ауышып, =айраттан>ан 
болса, м�шриктердіJ Aшпенділіктері мен ашу-ызалары 
соншалы=ты артты. Алла� Расуліне (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) кAрсеткен ж�бірлерінен тыйылу былай т!рсын, 
к�ніге азап пен зорлы= кAрсетудіJ жаJа бір т�рін ойлап 
табатын-ды. М�миндердіJ тарт=ан азаптары тыйылудан 
=алып, к�н Aткен сайын к�шейіп, адам шыдап болмас 
д�режеге Aсіп отырды. 
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Б!л жа>дайдыJ Aршігені соншалы=ты, м�шриктер ендігі 
кезде уахидіJ =айнар б!ла>ынан =!тылуды ойлайтындай 
д�режеде а=ыма=ты==а салынады. QлемдердіJ ;уанышы 
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) болса 
�лкен сабырлылы=ты кAрсетіп, Ха= Та>ала>а сыйынып, 
ОныJ ж�рдеміне ж�не =ам=орлы>ына с�йенді. Біра= ил��и 
у�деніJ орын алуына �лі ерте еді.

РасулініJ кAJілі =ай>ы-м!J>а =атты бат=анын кAріп, 
со>ан бола са>ы сынбасын деп Раббысы оны былайша 
ескертіп, ж!батты:

«(Уа, С�йіктім!) Ешуа*ыт, Алла) пай0амбарларына 
берген у.десінен таяды деп ойлама! Шексіз Алла) �те 
'стем, �ш алу к'шіне ие». (Ибра�им с�ресі 47-аят)

«(Уа, Расулім!) 9лы пай0амбарларды� сабыр 
еткендеріндей сен де сабыр ет. Олар 'шін асы*па; олар 
�здеріне у.де етілгенді, к�рген к'ні, д'ниеде к'ндізден 
бір дем 0ана т9р0андай білінеді. Б9л бір 9*тыру. Б9за*ы ел 
0ана жо* етіледі». (Ах=аф с�ресі 35-аят)
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ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp БЕСІНШІ ЖЫЛЫ

Хабашистан хижреті

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
=!райшты=тардыJ т�геп-таусылмайтын зорлы=-
зомбылы=тарынан =!тылу �шін м!сылмандар>а хижрет 
�мірін берді. @йткені олар, діни міндеттерін емін-еркін 
орындай алмайтын-ды. М!нымен =оса бас=а да Aлкелерге 
дінді кеJінен жаю олардыJ діни міндеттері еді. 

Асхабы Кирам =ай жа==а хижрет ететіндерін 
с!ра>андарында ;адірлі Расул Qкр�м:

«Хабашистан>а! @йткені ол жерде, хал=ына з!лымды= 
кAрсетпейтін бір патша бар. Qрі ол жа= туралы=тыJ орын 
тепкен мекені. Алла� Та>ала мынау басымыз>а т�скен 
=иыншылы=тардан шы>удыJ бір шарасын кAрсеткенге 
дейін сол жа=та болыJдар», дейді. (Ибн Хишам І, 343; Ибн Саад

І, 203-204)

Б!л еJ ал>аш=ы хижрет Мекке д�уірініJ бесінші жылы 
Р�ж�б айында болды. 

Ал>аш=ы керуен м�шелері он екі еркек, бес �йел болып, 
барлы>ы он жеті кісіден =!ралды. Іштерінде Осман бин 
Аффан, ж!байы хазіреті Ру=ия, Зуб�йр бин Аууам, Мус>аб 
бин Умайр, Абдуррахман бин Ауф, Qбу С�л�м�, Yмм� 
С�л�м�, Осман бин Мазун, ибн М�с>уд (радиалла�у ан�ум) 
сынды сахабалардыJ беделді кісілері бар-ды.
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Меккеден жасырын шы>ып кеткен М!хажирлер Шуайба 
жа>алауына жеткендерінде Алла� Та>аланыJ бір сыйы 
ретінде екі сауда кемесі жолы>ады. М!хажирлер олармен 
жарты алтын ба>а>а келісіп, Хабашистан>а тартып кетеді. 
;!райшты=тар М!хажирлерді !стау �шін арттарынан адам 
жібергенімен одан оJды н�тиже шы>ара алмайды. Сахилге
жеткендерінде кемелер �лде =ашан �лкен теJізге шы>ып 
�лгерген-ді. (Ибн Саад І, 204)

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Хабашистан>а 
хижрет еткен Хазіреті Осман ж�не =ызы Ру=иядан біраз>а 
дейін хабар ала алмады. QлемдердіJ С�йіктісі жиі-жиі =ала 
сыртына шы>ып, сол жа=тан келгендерден балаларыныJ 
жа>дайын с!рап т!ратын еді. ;!райшты= бір �йел Хабаш 
айма>ынан келеді. Расулі Qкр�м Пай>амбарымыз =ызы мен 
к�йеу баласыныJ жа>дайын сол �йелден с!растырады. Ол:

– Уа, Qбул ;асым мен оларды кAрдім, - дейді. 

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Жа>дайлары =алай еді, жа=сы ма? - деп с!райды.

Qйел:

– Осман, Ру=ияны бір есекке мінгізіп алып бара жат=ан, 
Aзі де артынан ілесіп алыпты, - дейді.

М!ны естіген QлемдердіJ С!лтаны:

– Алла� жар болып, ж�рдем етсін! Ш�б�сіз Осман бин 
Аффан, Луттан (ал�й�исс�л�м) кейін жан-!ясымен бірге 
Алла� �шін хижрет еткен еJ ал>аш=ы адам, - дейді. (Али �л-

Мутта=и ХІІІ, 63/36259)

Ал>аш=ы М!хажирлер Хабашистанда �ш ай >ана болады. 
@йткені меккелік м�шриктердіJ де иман келтіргендері 
жайында �Jгіме белеJ алып кетеді. Осы>ан байланысты 
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хижрет керуені де елге =ері =айт=ан еді. Отыз �ш еркек, алты 
�йелден =!рал>ан отыз то>ыз кісілік керуен, пай>амбарлы=тыJ 
бесінші жылы Ш�уу�л айында Хабашистаннан шол>а 
шы>ады. Меккеге жа=ындап =ал>андарында м�шриктердіJ 
м!сылман бол>андары туралы хабардыJ б!рысты>ын есітіп, 
=айтадан Хабашистан>а кері =айт=ылары келсе де, жолдыJ 
ауырлы>ын ойлап кері =айтпайды. Бір жа>ынан біреудіJ 
=ам=орлы>ына кірмей Меккеге де кіруге ж�рексінеді. СAйтіп
м�шрик туыс=андары мен достарыныJ =ам=орлы>ымен, 
кейбірі жасырын, білдірмей Меккеге кіреді. (Ибн Хишам ІІ, 3-8; 

Ибн Саад І, 206; Х�йс�ми VI, 33)
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;арани* м.селесі

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) жаJадан 
т�скен «Н�жім» с�ресін Харам Ш�рифте отыр>андар>а 
дауыстап о=ып жатады. С�реніJ соJында>а с�жде аятына 
келгенде Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) Ха= Та>ала>а с�жде етеді. Онымен бірге м�миндер 
де, дінсіздер де, адамзат-жын дерлік б�рі с�жде етеді. (Б!хари,

Т�фсир 53/4)

Тек =ана м�шриктер, с�реніJ ішінде келтірілген 
п!ттарыныJ есімдерін есітіп, Алла�=а емес, AздерініJ 
п!ттарына с�жде етеді. 

Міне кейіннен ойлап табыл>ан �рі «Rарани= м�селесі» 
деп орта>а тастал>ан !ят=а =алдыру �шін шы>арыл>ан о=и>а 
осылай бол>ан. 

Меккелік м�шриктердіJ Ислам дініне кірудегі негізгі 
себебі, м!сылмандар мен м�шриктерге арнал>ан �лгі екі 
бAлек-бAлек с�жденіJ бір уа=ытта орындалуы еді.

Бол>ан жайдыJ негізгі себебі осы болса да, кейінірек 
«Rарани= м�селесі» деген бір жала орта>а тастал>ан 
еді. Шайтан аяттардыJ арасына «п!ттардан да шапа>ат 
к�туге болады» дегендей ма>ына>а келетін бір фысылты 
(аз>ыру, б!зу, у�с-у�с�) =ос=ан екенмыс, м�шриктер б!>ан 
=уанып, с�жде етіпті, біра= жіберілген =ателік кейіннен 
бай=алыпты!..

Б!л о=и>аны тек кейбір м�сташриктер190 сия=ты Ислам 
жауы бол>ан кейбіреулер >ана а=и=ат деп =ал>ан. @йтпегенде 
еJ �лкен т�псір, хадис, сияр ж�не Ислам тарихы >алымдары, 

190. @здері м!сылман емес, біра= Исламды =аралау �шін діни >ылымдармен 
айналысатын шы>ыстанушылар.
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риуаят жа>ынан болсын, Ислам а=идасымен байланысы 
жа>ынан болсын б!л ойдан шы>арыл>ан о=и>аны зерттеп, 
т�бегейлі жан-жа=ты =арастырып оныJ жал>ан екендігін 
на=ты т�рде орта>а =ой>ан-ды. 

QуеліАлла�Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ил��и 
уахиді адам баласына !ластыру міндетінде >апылды=тан 
ж�не жаJылысып, =ателесуден аластатыл>ан. ШайтанныJ 
пай>амбарлардыJ рис�лат191 міндеттеріне араласуы �сте 
м�мкін емес. Алла� Та>ала шайтанныJ м�мин =!лдар>а да 
билік, �стемдігін ж�ргізе алмайтынды>ын баянда>анда192

Расул!лла�тыJ т�бли>ына араласуы тіптен а=ыл>а 
сыймайтын жайт. 

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
рис�латында �р т�рлі кемшілік, >апылды=, к�н� мен 
=ателіктерден азат бол>ан ж�не �келген ;!ран К�рім де 
Алла� Та>аланыJ =ам=орлы>ында бол>ан.

Б!л жAнінде аяттарда былайша баяндалады:

«Оны� (;!ран>а) алдынан да, артынан да батыл (б!рыс 
н�рселер) келе алмайды (араласпайды). Ол б'кіл .лемні� 
ма*та0ан хикмет иесі аса дана, �те ма*таулы Алла) 
тарапынан т'сірілген». (Фуссилат с�ресі 42-аят)

191.  Пай>амбарлы=.
192.  ;араJыз, Хижр с�ресі 42-аят. 
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«Шынында да 
9ранды Біз т'сірдік. �лбетте Оны 
*ор0аушы да Біз боламыз». (Хижр с�ресі 9-аят)

Rарани= м�селесі =оз>ал>ан риуаят, с�н�д193 жа>ынан 
м�рдут. Б!>ан байланысты ибн Хуз�йм�:

«Rарани= =иссасы, дінсіздердіJ шы>ар>ан Aтірігі», 
деген.194

Сахих хадистерді риуаят еткен кітаптардыJ еш=айсысы 
б!л о=и>аны на=ыл етпеген, ешбір сенімді рауи (хадис 
риуаят еткен мухаддис) б!ны сахих ж�не муттасыл 
(с�н�ді �зілмеген хадис) бір с�н�дпен риуаят етпеуі, оныJ 
негізсіздігін кAрсету �шін жетіп асады.195

Rарани= м�селісін а=ыл>а салып кAрсеJіз, оныJ олай 
болуы м�мкін емес. @йткені Rарани=те ширктіJ иісі шы>ып 
т!р. Ал Ислам діні �уелбастан к�лима таухидті !сын>ан. 
ИсламныJ негізі бол>ан таухид сенімі т!р>анда б!ндай 
сенімдердіJ діннен орын алуы м�мкін емес. Неге десеJіз 
сAз болып отыр>ан Н�жім с�ресініJ басынан бастап, соJына 
дейін ширк жо==а шы>арыл>ан, осымен =атар п!ттардыJ 
т�кке жарамайтынды>ына �рі м�шрикттердіJ тек ой>а ж�не 
н�псініJ аз>ыруына >ана еріп отыр>андары баяндал>ан. 
М!ндай с�реніJ ішіне м�шриктер д!рыс кAріп, с�жде 
ететіндей бір сAздіJ араласуы, мейлі араластырыл>ан к�нніJ 
Aзінде б!ныJ м�шриктерді разы =ылуы м�мкін емес. Осымен 
=оса Мекке м�шриктерін тас-тал=ан еткен осыншама 
аяттардыJ арасында (Алла� са=тасын) шайтанныJ =ос=ан 
екі сAзімен жібіп с�ждеге барулары да екі талай н�рсе. 

193. Хадисті риуаят етуші мухаддис есімдерініJ тізімі.
194. Исмайл Жеррахо>лу ДИА, «Гараник» мд., ХІІІ, 363.
195. ;ади Ияд ІІ, 132.
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Б!л жала>а еJ тамаша жауапты д�л осы с�реніJ бас 
жа>ында беріліп кеткен:

«Жолдастары� (М!хаммед а.с.) ауыт*ымады да, 
адаспады да. Ол �з н.псісінен (ойынан) с�йлемейді. Оны� 
с�йлегендері к�кейіне салын0ан уахи 0ана». (Н�жім с�ресі 2-4 

аяттар)

Б!л м�селеніJ Ислам>а =арсы кAрсо=ырлы=пен жасал>ан 
=астанды=тыJ бір кAрінісі екендігі, Ислам >!ламалары 
тарапынан =аншама рет д�лелденген. Он �ш жылды= Мекке 
д�уірі – ширкті т�п-тамырымен жойып, ж�ректердегі таухид 
сенімін =уаттандыру жолында бар к�шін салып к�ресумен 
Aткен-ді. @йткені таухид сенімі – Алла�=а =андайда бір 
болмысты орта= =осуды т�бегейлі =абыл етпейді. 

Екінші Хабашистан хижреті 

Меккелік м�шриктер =айтып келген м!хажирлердіJ 
Хабашистанда жа=сы =арсы алын>андарын білген соJ, б!дан 
=атты сескеніп �рі =обалжып, кAрсетіп жат=ан =орлы=тарын 
одан сайын к�шейтеді. 

У�лид бин Му>ираныJ =ор>ауында алаJсыз Aмір с�ріп 
жат=ан Осман бин Мазун (радиалла�у ан�у) Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) пен асхабыныJ зорлы=-
зомбылы=, азаптар>а душар бол>анын, кейбіреулерініJ отпен 
=а=тал>анын, ал кейбірініJ ар=алары =амшымен осыл>анын 
кAріп, ойланып:
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– Уалла�и, достарымныJ ж�не туыс=андарымныJ Алла�
жолында тарт=ан т�рлі-т�рлі азаптарды меніJ кAрмеуім, 
бір м�шриктіJ =ор>ауында Aмір с�руім, �лкен бір кемшілік! 
Алла�тыJ =ор>ауы одан да шарапатты �рі сенімді! - деген 
т!жырым>а келіп =ор>аушысы У�лидтке барып. О>ан:

– Qй, кAкемніJ !лы! Сен мені Aз =ор>ауыJа алдыJ! 
Жа=сылап т!рып =ор>адыJ да, �рі берген у�деJді орындадыJ! 
Енді сеніJ =ор>ауыJнан шы>ып, Расул!лла�тыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) =асына бар>ым келеді. Ол ж�не асхабы 
– мен �шін еJ тамаша �лгі. Мені =!райшты=тардыJ =асына 
алып барып, Aз =ор>ауыJан шы>ар>анды>ыJды м�лімде! - 
дейді. (Ибн Исха= 158 б; Х�йс�ми VІ, 34)

М�шриктердіJ з!лымды=тары мен кAрсеткен ж�бірлері 
одан сайын арт=анды>ынан, м!сылмандар д�л сол жылы 
екінші рет Хабашистан>а кетуге м�жб�р болды. Б!л жолы 
то=сан адам еді. Жетпіс жеті ер кісі, он �ші �йел болды. 
Басшы болып Хазіреті АлидіJ а>асы Жа>фар Таийар 
(радиалла�у ан�у)196 сайланды. 

196. Жа0фар бин �бу Т.ліб (радиалла�у ан�у), Хазіреті Пай>амбардыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) кAкесініJ !лы болады. Хазіреті Жа>фар, 
Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) �лі Qр=амныJ �йіне 
барып Исламды жаю>а бастамас б!рын м!сылман бол>ан-ды. Qйелі 
Qсма бинти Yм�йспен бірге Екінші Хабашистан хижретіне =атысты. 
(Ибн Саад ІV, 34) Жа>фар бин Qбу Т�ліб пен жолдастары, хижреттіJ 
жетінші жылы Хабашистаннан М�дина>а =айтты. Б!л кезде Алла�
Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м), Хайбар Rазауатында еді. 
Хайбар олжаларынан Хабашистаннан келгендерге де пай бAліп берді. 
(Б!хари, М�>ази 38) Хазіреті Жа>фар хижреттіJ секізінші жылы бол>ан 
Мута сапарына =атысып, сонда шейт болды. ибн Омар былай дейді: 
«Жа>фарды (радиалла�у ан�у) шейттердіJ арасынан тауып алды=. 
Денесінде то=саннан ас=ан найзаныJ, о=тыJ ж�не =ылыштыJ сал>ан 
іздерін кAрдік». (Б!хари, М�>ази 44)
Хазіреті Жа>фардыJ =ан майданда со>ысып жатып, кесілген екі =олыныJ 
орнына, Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) о>ан ж�ннатта екі 
=анат берілгендігін хабарлап: «Жа>фарды, періштелермен бірге ж�ннатта 
!шып ж�ргенін кAрдім», дейді. (Тирмизи, М�накиб 29/3763) Осыдан 
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Л�йл� ханым былайша баяндайды:

«М!сылман бол>анымыз �шін Омар бізге =атты 
ашуланып ж�рді. Хабашистан>а хижрет ету �шін сапар>а 
аттану>а дайындалып жатыр едік, мен т�йеніJ �стінде отыр 
едім жетіп келіп:

– ;айда бара жатырсыJдар ей, Yмм� Абдулла�? - деп 
с!рады.

– Дінімізге келгенде бізге ж�бір кAрсеттіJдер, енді біз 
азапталмайтын жерге кетіп барамыз, - дедім. (Омар):

– Алла� сендермен бірге болсын! - деді.

К�йеуім Амир келген соJ, Омар бин ХаттабтыJ таныт=ан 
ж!мса=ты>ын о>ан айттым.

Ол:

– МеніJше сен оныJ м!сылман болуынан �міттісіJ. 
Уалла�и ХаттабтыJ есегі м!сылман болса да, ол сонда да 
м!сылман болмайды. (Х�йс�ми, VІ, 23-24)

QлемдердіJ С�йіктісі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
МырзамыздыJ ж!байы Хазіреті Yмм� С�л�м� (радиалла�у 
ан�а) былай деген екен:

«Біз Хабашистан>а ая= бас=аннан бастап, Н�ж�шиден 
кAптеген жа=сылы= кAрдік. Бізді �рдайым =ор>ап, =олпаштап 
ж�рді. Алла� Та>ала>а =!зырлы �рі алаJдаусыз >ибадат 
еттік. (Ахмед бин Ханб�л І, 201-202)

Хабашистан м!хажирлерінен Yмм� Хабиб� (радиалла�у 
ан�а) анамыз сол кездері бол>ан мына бір о=и>аныJ, 
м!сылмандардыJ Алла� Расулін (саллалла�у ал�й�и у� 

кейін Жа>фар (радиалла�у ан�у), сам>ап !шушы деген ма>ынада 
«Таийар» ла=абымен аталып кетті.
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с�лл�м) кAрмей т!рып, оны =аншалы=ты =атты жа=сы 
кAргендіктерін орта>а =ояды:

«Н�ж�шилік Qбр�ха есімді бір к�Jі бар еді. Расул!лла�пен
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) некем Хабашистанда 
=иылып, М�дина>а бару �шін сапар>а дайынды= жасалып 
жат=анда ма>ан:

– Сенен Aтінерім, Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) с�лемімді жеткізіп, о>ан, дініне кіргенімді айтсаJ, 
- деді. 

Qбр�ха ма>ан кAп ілтипат кAрсетті, жол>а деген 
дайынды>ымды жасап берді. ;асыма �р келгенінде:

– Бай=а Aтінішімді !мытып кетіп ж�р ме! Алла� Расуліне
міндетті т�рде с�лемімді жеткіз! - дейтін. 

М�дина>а Расул!лла�тыJ =асына келгенде некеніJ 
уа=ытында Qбр�ханыJ ма>ан кAрсеткен =ызметін айтып, 
с�лемін жеткіздім. Алла� Расулі к�лімсіреп:

– Уа ал�йкум у� рахматулла�и у� б�р�к�ту�, - деп 
с�лемін алды. (Ибн Саад VІІІ, 98)
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ПАЙ;АМБАРЛЫ
ТЫ	 АЛТЫНШЫ ЖЫЛЫ


9райшты� Н.ж.шиден м9хажирлерді Меккеге 
*айтаруын талап етуі

Бірінші Хабашистан хижретіне п�лендей кAJіл бAлмеген 
;!райш м�шриктері, ол жа=та>ы м!хажирлерге кAрсетілген 
жа=сы м�мілені естігенде абыржып =алады. Ислам 
айнала>а осылай жайыла берер болса, б!>ан тос=ауыл =ою 
м�мкін емес жа>дай>а келетін т�рі бар. Хабаш патшасынан 
м!сылмандарды Меккеге =айтаруын талап ету м�селесінде 
бір шешімге келіп, дереу Абдулла� бин Рабиа мен Амр бин 
Асты, Н�ж�шиге ж�не сардарларына деп дайындат=ыз>ан 
сый-сияпатты тапсырып болып былай дейді:

– Уа, Ханием! БіздіJ кейбір а=ыл то=татпа>ан жастарымыз, 
сеніJ еліJен пана тілеп кепті. Олар аталарыныJ діндерін 
т�рк еткендерімен сеніJ де дініJе кірмеді. Олар жаJа бір 
дін шы>арды. Туыс=андары оларды арт=а =айтару �шін бізді 
са>ан жіберді. @йткені =ауымдары, б!ларды Aзгелерден 
жа=сы таниды. ;ателіктерін бас=алар>а =ара>анда жа=сы 
біледі.

Олар Н�ж�шидіJ Жа>фар мен жолдастарыныJ сAзіне 
=!ла= асып, �серленіп =алуынан сескенді. Сол �шін 
де Н�ж�шидіJ, м!хажирлерді тергемей-а= =олдарына 
тапсыруын Aтінді.
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Н�ж�шидіJ сардарлары да:

– Мырзам! Б!л адамдар д!рыс айтады. ;ауымдары 
оларды жа=сы таниды. Сен оларды мына адамдардыJ 
=олына бере сал, елдеріне алып кетсін, - дейді.

Н�ж�ши ашуланып:

– Qсте! Мен оларды тыJдамастан, дереу =олдарына 
бере салмаймын. Мені Aзгелерден арты= санап, еліме келіп 
панала>ан бір жама>ат=а =астанды= жасай алмаймын, - дейді 
де =!зырына келу �шін м!хажирлерге хабар жібертеді.

Н�ж�ши AзініJ діни адамдарын да ша=ыртады. Олар 
келіп Н�ж�шидіJ айналасына кітаптарын ашып отыра 
кетеді.

М!хажирлер келген соJ Н�ж�ши екі жа=ты да =!зырында 
беттестірді. Тарихи бір кезеJ болды. М!сылмандардыJ 
атынан Хазіреті Жа>фар (радиалла�у ан�у) сAйледі.

Н�ж�ши м!хажирлердіJ басы Жа>фар Таийар>а =арап 
б!рылды да:

– ;!райшты=тар елші жіберіпті, сендердіJ Меккеге 
=айт=андарыJды =алайды, - дейді.

Жа>фар, патша>а =арап:

– Уа, Патшам! Мыналардан с!раJызшы; біздіJ 
=айт=анымызды =алайтындай біз соншама =!л ма едік? - 
дейді.

Н�ж�ши Амр бин Ас=а =арады. Ол да жауап =айырды:

– Жо> �, б�рі де бостанды=та!

Кейін тергеу былайша жал>асты:

– С!раJызшы б!лардан, біз б!лар>а =арызбыз ба, бізді 
=айтар>ысы келетін?
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– Жо> �, еш=айсысыныJ ешкімге =арызы жо=.

– С!раJызшы б!лардан. Біз адам Aлтірушіміз бе, бізді 
жазалау �шін =айтар>ылары келетін?

– Жо> �, б!ндай бір ниетіміз де бол>ан емес.

– Онда бізді не �шін кері =айтар>ылары келеді?

Сол кезде Амр былай деді:

– Б!лар ата-бабаларымыздыJ дінінен шы=ты. 
Т�Jірлерімізге =ар>ыс айтады. ЖастарымыздыJ са>ын 
сындырды. Хал=ымыздыJ арасына б�лік салды. Б�кіл 
Мекке хал=ы екіге бAлінді.

Б!ны естіген Н�ж�ши:

– Сендер не меніJ дініме, не =ауымдарыJныJ дініне 
кірмегендеріJе =ара>анда, сендер =абылда>ан б!л дін =андай 
дін Aзі? - деп с!райды.

Жа>фар Таийар сAз алды:

– Уа, Патшам! Біз ж��ил (надан) бір =ауым едік. Тастан, 
а>аштан жасал>ан п!ттар>а т�Jір ретінде табынатын едік. @лі 
хайуандардыJ еттерін жеп, =ыз балаларды тірідей топыра==а 
кAмер едік. ;!мар ойындарын ойнап, Aсім=орлы=пен 
айналысатын едік. Зинаны ж�не бір �йелдіJ бірнеше 
еркекпен =атынас =!ратын намыссызды=ты д!рыс кAруші 
едік. Туыс=андарымыз>а деген міндеттерімізді білмеуші едік. 
КAршілеріміздіJ ха=тарын жеуші едік. К�штілер �лсіздерді 
езіп, байлар кедейлердіJ терімен баюшы еді. Арамызда, ха=-
=!=ы= дегенге кAJіл бAлмейтін едік.

Алла� Та>ала мейірімділік танытып, біздіJ б!лардан 
арылуымызды =алады. Арамыздан бір Пай>амбар 
жіберді. Ол Пай>амбар асыл т!=ымнан, �рі тап-таза бір 
тайпадан шы==ан. О>ан «�л-Qмин» деген ат =ой>анбыз. 
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Ол бізді Алла�тыJ бірлігіне ша=ырды. О>ан >ибадат етуді 
�йретті. Ата-бабаларымыздыJ п!ттарынан =!т=арды. 
Ахла=сызды=тыJ барлы>ынан арындырды. ;ан тAгуді, 
=!мар ойнауды, ішімдікті, жал>ан сAйлеуді, жетімдердіJ 
мал-м�лкін жеуді тыйып тастады. Бізге �р=ашан жа=сылы= 
істеуді �йретті. Д!рысты=ты, сAзде т!руды, кAрші ж�не 
туыс=андармен жа=сы м�міледе болуды, �йелдердіJ 
намысын, =ыз балаларыныJ Aмірін са=тап =алуды �мір етті. 
Бізді жабайылы=тан =!т=арды. М�дениеттілікке жеткізді. 
Жа=сы адам болуымыз>а ар=ау болды. Біз де о>ан сендік. 
ОныJ жолымен ж�рудеміз. Осы себептен =!райшты=тарды 
жау =ылып алды=. Т�рлі-т�рлі зорлы=-зомбылы=тар 
кAрдік. Біра= зорлы=-зомбылы=тар шыдас бермейтіндей 
жа>дай>а келгенде, дінімізден =айтпа>анымыз �шін 
Пай>амбарымыздан р!=сат алып, патшалардыJ арасынан 
сізді д!рыс кAріп, еліJізге келдік. ЕліJізде з!лымды==а 
!шырамаймыз деп �міт етіп =ор>ауыJызды пана т!тты=!

Жа>фардыJ (радиалла�у ан�у) айт=ан сAздерін м!=ият 
тыJда>ан Н�ж�ши:

–Алла� тарапынан Пай>амбарларыJа жіберілген уахиден 
жадыJда жатта>ан бір н�рсе бар ма? - деп с!рады.

Жа>фар (радиалла�у ан�у):

– И�, - деді де М�риям с�ресініJ ал>аш=ы аяттарынан, 
Яхия мен ИсаныJ (ал�й�исс�л�м) туылуларына байланысты 
аяттарды о=ы>анда Н�ж�ши �рі оныJ =асында>ы адамдары 
=атты �серленіп жылайды.

Н�ж�ши:

– Алла�=а ант етейін, б!л сAздер Хазіреті М!са>а ж�не 
Хазіреті Иса>а т�скен уахидіJ =айнар б!ла>ы, - дейді де 
;!райштыJ елшілеріне б!рылып:
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– Мен б!л м!хажирлерді сендерге бере алмаймын! - деп 
!сыныстарын =абыл етпейді.

Елшілер Н�ж�шидіJ =!зырынан былайыра= шы==ан 
соJ, Амр:

– Алла�=а ант етейін Н�ж�шиге, б!лардыJ Иса бин 
М�риямныJ бір =!л екендігіне иман келтіретіндерін айтамын 
сAйтіп б!лардыJ тамырына балта шабамын, - дейді.

Келесі к�ні, Н�ж�шидіJ =!зырына шы>ып:

– Уа, Ханием! Олар М�риям!лы Иса ха=ында Aте ауыр 
бір сAз айтып ж�р. ;аласаJ ша=ырып алып, Ол жайында не 
айтып ж�ргендерін с!ра, - дейді.

Н�ж�ши, м!сылмандарды =айта ша=ырып алып, олар>а:

– М�риям!лы Иса ха=ында не дейсіJдер, айтыJдаршы 
=�некей, - дейді.

Хазіреті Жа>фар Таийар:

– Біз оны, Пай>амбарымыздыJ �йреткені сия=ты 
танимыз. Алла� Расулі ол туралы былай дейді:

«Иса Ала�тыJ =!лы, Расулі, Рухы �рі барлы= н�рсені 
шетке ысырып =ойып, Aзін Алла�=а (Алла� жолына) арна>ан 
М�риям>а сал>ан (еккен) К�лимасы», - дегенде, Н�ж�ши 
жерден бір тая= алып:

– Алла�=а ант етейін М�риям!лы Иса сеніJ айт=аныJныJ 
на= Aзі. СендердіJ айт=андарыJ мен Хазіреті ИсаныJ 
а=и=атыныJ арасында мына тая=тай да бір айырмашылы= 
жо=.

Н�ж�ши б!ны айт=анда айналасында>ы сардарлар 
к�бірлей бастайды. Н�ж�ши олар>а:
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– Уалла�и сендер =анша к�бірлесеJдер де а=и=ат осы! - 
дейді. М!хажирлерге де:

– БарыJдар! Сендер меніJ елімде барынша =аупсізсіJдер! 
Сендерге тіл тигізген жазаландырылады. Таудай алтын 
берсе де мен сендердіJ ешбіреуіJе ж�бір кAрсетпеймін. 
Алып келген сыйлы=тарын мына екі адам>а кайтарыJдар. 
Мен олар>а (сыйлы=тар>а) м!=таж емеспін. Егер Хазіреті 
Пай>амбардыJ =асында бол>анымда, оныJ ая=тарына су 
=!йып, =ызмет етер едім! - дейді. (Ибн Хишам І, 356-361; Ахмед

бин Ханб�л І, 202-203; V, 290-291; Х�йс�ми VІ, 25-27)

Та>ы бір риуаятта келтірілгендей Н�ж�ши мыналарды да 
айт=ан екен:

«Мен М!хаммед Алла�тыJ Расулі екендігіне ку�лік 
келтіремін. Ол Хазіреті ИсаныJ с�йіншілеген кісі. Егер мен 
мына салтанаттыJ басшысы болма>анымда, �рі адамдардыJ 
м�селелерімен міндеттелмеген болма>анымда оныJ 
ая=киімдерін тасу �шін =асына баратын едім». (Qбу Д�уіт, 

Ж�н�йз 55-57/3205)

Хазіреті Жа>фардыJ (радиалла�у ан�у) Н�ж�шиге 
берген жауаптары Ислам>а ша=ырушылар>а =айда, =алай 
сAйлеу керектігі жAнінде тамаша бір мысал болады. Сол
�шін де �р=ашан б!л �дісті !стану керек.

Одан ;!ран К�рім о=уын с!ран>анда кез-келген жерді 
емес, та=ырып=а сай, =ажетті жерден керекті аяттарды, 
я>ни М�риям с�ресініJ Хазіреті Исамен байланысты 
бAлімді о=ып жауап беруі =!птарлы= жа>дай-а=. Осымен 
=атар м�шриктердіJ м!хажирлерді арт=а =айтару �шін ал>а 
тарт=ан сылтаулар>а а=ылмен де, логикалы= жа>ынан да 
жауап беріп, Aздеріне келген дінніJ ха=ты, =!=ы=ты ж�не 
кAркем мінезді �мір еткенін айтуы да кAJілге =онымды.
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Пай>амбарымыз м!хажирлерге басшы етіп Жа>фарды 
(радиалла�у ан�у) та>айындауында да �лкен м�н-ма>ына, 
хикметтер бар. Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
б!л іс-�рекетімен басшылы==а та>айындалатын адамныJ, 
басшылы= ететін жердіJ ж�не тайпаныJ жа>дайына =арап 
со>ан лайы=ты адамды =ызметке =ою керек екендігін бізге 
�йретуде.

Екінші Хабашистан хижретіне =атыс=ан м!хажирлердіJ 
бір бAлігі, Пай>амбарымыздыJ М�дина>а хижретінен кейін, 
бір бAлігі болса, Хайбар азат етіліп жат=анда М�дина>а 
келіп, Хазіреті Расул Qкр�мді (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) =уаныш=а бAлейді.

Хазіреті Хамзаны� м9сылман болуы

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ;а>бада 
м�шриктерге ;!ран К�рім о=у �шін тек асхабын >ана 
жібермеуші еді. Жиі-жиі Aзі де барып, Алла�тыJ аяттарын 
о=итын-ды. Осындай ;!ран о=удыJ бірінде Qбу Ж��ил, 
Хазіреті Пай>амбарды (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
мас=аралауда шектен шы>ып кетеді. Айналасына жиналып 
=ал>ан Aзге м�шриктерге де к�шін кAрсету �шін одан сайын 
Aршітіп есірейін деп еді, бір �йел ж�гіріп келіп, д�л сол 
кезде аJнан =айтып келе жат=ан Хазіреті Хамза>а бол>ан 
м�н-жайды а=тарды:

– Qй, жігіттіJ с!лтаны! ;а>бада ініJді мас=аралап жатыр, 
о>ан ж�бір кAрсетеме деп =ор=амын, бір жаманды= істеп 
=ояр олар! - дейді.

Хазіреті Хамза дереу ;а>ба>а ж�гіріп барып, =ар>ысат=ыр 
Qбу Ж��илді то=татып тастайды. ;олында>ы сада>ымен 
ол а=ыма=тыJ басына =атты !р>анды>ы соншалы=ты Qбу 
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Ж��илдіJ басынан =ан а>а бастады. Хамзаны м!ншалы=ты 
ара>а т�седі деп ойлама>ан иманныJ жауы, не істерін білмей 
сас=анынан Aміріме =ауіп тAнер деп алды-артына =арамай 
=аша жAнеледі. Б!>ан ку� бол>ан бас=а м�шриктер де топ-
тобымен тар=ап кетеді. @йткені барлы>ы да ХамзаныJ к�шін 
Aте жа=сы білетін еді. Одан ;!райштыJ б�кіл балуандары 
тартынып, беттесуге д�ттері шыдамайтын-ды. 

Б!дан кейін Хазіреті Хамза QлемдердіJ Мырзасы, інісі 
Хазіреті М!хаммед М!стафа>а (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) барып:

– Міне AшіJді алдым уа, М!хаммед. Енді уайымдама! - 
дейді.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) болса, 
кAкесініJ б!л ісіне жауап ретінде:

–Уа, кAке! Мен негезі сеніJ м!сылман бол>аныJа 
=уанамын! - дегенінде, Хазіреті ХамзаныJ ж�регіндегі 
>апылды=тыJ перделері т�рілді. Ол жігіт с!лтаныныJ 
а=и=ат=а ж�рек кAзі ашылып, к�лімсіреп, інісініJ н!рлы 
бейнесіне =арап:

деп ку�лік сAзін айтты.

Хазіреті Хамза (радиалла�у ан�у) Пай>амбарымыздан 
екі жас �лкен т!>ын �рі кAкесі ретінде с�т бауыры еді.197

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м): 

«Уа, кAке! Мен негізі сеніJ м!сылман бол>аныJа 

197. ;араJыз, ибн Хишам І, 312-313; Хаким ІІІ, 213; ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ,
84.
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=уанамын!» деуімен, AзініJ AшініJ алынуына емес, �сілі 
оныJ �идаятына =уанатынын баяндап, маJыздысы жал>ан 
Aмір сергелдеJі емес, м�Jгілік а=ырет Aмірі екендегін 
айт=ан.

Хазіреті ХамзаныJ (радиалла�у ан�у) м!сылман бол>ан 
к�ні Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) Расул!лла�=а
барлы>ымыз бірге М�сжидул Харам>а барып, сол 
жердегілерді Ислам>а ша=ыру �шін =атты Aтінеді. Алла�
Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) болса: 

– Уа Qбу Б�кір! ;азір санымыз Aте аз, - дейді. 

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) =оймай та>ы 
Aтінгенінде, Пай>амбар асхабымен бірге Дарул Qр=амнан 
шы>ып М�сжидул Харам>а барды. ;а>ба>а бар>андарында 
Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) адамдарды Алла�=а ж�не 
Расуліне иман келтіруге ша=ыру>а баста>аны сол еді, 
м�шриктер Хазіреті Qбу Б�кірге ж�не м!сылмандар>а =арай 
ж�гіріп келіп, оларды =атты со==ыныJ астына алады. Утба 
Qбу Б�кірдіJ (радиалла�у ан�у) �стіне шы>ып алып, темір 
Aкшелі ая=киімдерімен тепкілейді. Qбу Б�кірдіJ (радиалла�у 
ан�у) �сті-басыныJ б�рі =ан>а боялады. Тайпасы бол>ан 
Тайма!лдары, Хазіреті Qбу Б�кірді м�шриктердіJ =олынан 
�зер дегенде арашалап алады. 

Тайма!лдары, оны тал>ан к�йінде �йіне апарады. @ліп 
=алар деген оймен дереу арт=а =айтып М�сжидул Харам>а 
кіріп:

– Егер Qбу Б�кір Aлетін болса, уалла�и біз де Утбаны 
Aлтіреміз, - дейді.

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) тек кешке =арай 
Aз-Aзіне келіп есін жинайды. ЕJ алдымен =анша =иналса да 
бар к�шін жинап алып мынаны с!рады:
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– Расул!лла� =алай, жа=сы ма?

Анасы Yмм�л Хайр =айта-=айта:

– Бір н�рсе ішіп-жесеJші, - деп =оймады. 

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) оны тіптен 
естімеген сия=ты:

– Расул!лла� не істеп жатыр, жа>дайы =алай? - деп 
с!раумен болады. 

Yмм�л Хайр:

– Балам-ау! ДосыJ жайында ештеJе де білмеймін, - 
дейді.

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) анасын, 
Расул!лла� жайында ма>л!мат алу �шін, м!сылман ханым 
Yмм� Ж�милге198 жібереді. Yмм� Ж�мил (радиалла�у ан�а) 
келіп, Хазіреті Qбу Б�кірдіJ м!ндай бейшаралы= халін 
кAргенде Aзін !стай алмай бар даусымен:

– Алла�=а ант етейін, са>ан б!ны істегендер к�м�нсіз 
олар пасы= �рі к�пір! ОлардыJ са>ан істегендерін Алла�
ж�й =алдырмасын! - деді.

Кейін Qбу Б�кірдіJ с!ра>ына Алла� РасулініJ сау-
саламатта, =азір Дарул Qр=амда екендігін айтты. 

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у):

– Алла�=а ант етемін, Расул!лла�ты кAрмегенімше, 
ештеJе де аузыма алмаймын, - дейді.

Ж!рт тынышталып, ел жат=ан соJ, анасы мен Yмм� 
Ж�мил, =олты>ынан демеп, Qбу Б�кірді (радиалла�у ан�у) 

198.  Б!л ханым, Yмм� Ж�мил бинти Хаттаб есімді м!сылман �йел болатын. 
Qбу Л���бтыJ �йелі Yмм� Ж�милмен шатастырып алма>айсыз. 
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Пай>амбарымыздыJ =асына алып барады. Хазіреті Qбу Б�кір 
(радиалла�у ан�у) QлемніJ С!лтанын (ал�й�исс�л�ту 
у�сс�л�м) кAре салып, тізелерін =!ша кетті. ;адірлі 
досыныJ б!л халі Пай>амбарымыздыJ жібектей жіJішке 
ж�регін елжіретіп, =атты �серге =алдырады. Хазіреті Qбу 
Б�кір (радиалла�у ан�у):

– Qке-шешем сеніJ жолыJа пида болсын уа, Расул!лла�!
МеніJ еш=андай уайым-=ай>ым жо=. Qлгі пасы=, шірік 
неме мені біраз тепкілеп ал>аны боламаса, - деді де Алла�
Расулінен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) анасыныJ 
�идаят=а келуі �шін д!>а етуін с!ранды.

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
д!>асыныJ берекетімен, Qбу Б�кірдіJ (радиалла�у ан�у) 
асыл анасы да иман келтіреді.199

К�н санап м!сылмандардыJ саны жылдам артуынан 
ж�не Хазіреті Хамза (радиалла�у ан�у) сынды ерж�рек 
батырлардыJ Ислам>а кіруінен кейін, =атты саса баста>ан 
м�шриктер, араларында бір жиналыс Aткізіп, б!ныJ алдын-
алу �шін шара ойлап табу>а кіріседі:

– М!хаммедтіJ жа>дайы бар>ан сайын =�шіне енуде, 
біздіJ жоспарларымымыздыJ тас-тал=анын шы>арды. 
ЕJ мы=ты деген си=ыршымызды, балгер-ба=сымызды, 
а=ынымызды о>ан жіберіп сAйлестіріп кAрелік, - дейді.

Б!>ан Утба бин Р�бияны д!рыс кAріп, Алла� Елшісіне 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) соны жібереді. Утба, 
м�шриктердіJ одан алдын !сын>ан !сыныстарын =айтадан 
!сынумен болды. СAзін бітіргенге дейін Алла� Расулі оны 
�ндемей тыJдап алды да:

199. ;араJыз, ибн Qсир, Усдул Rаб� VІІ, 326; ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ, 81.
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– Qй, Qбул У�лид! АйтарыJды айтып болдыJ ба? - деп 
с!райды.

Утба:

– И�, - дегенде, Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м):

– Енді сен мені тыJда, - дейді.

Бисмилла� деп Фуссилат с�ресін о=и бастайды. С�жде
аяты бол>ан 37-ші аятты да о=ып с�жде еткен соJ:

– Qй, Qбул У�лид! О=ы>андарымды тыJдадыJ. М!нда 
сен, анда ол! - дейді. 

Утба орнынан т!рып, жолдастарына =арай бара 
жат=анында, оны кAрген м�шриктер:

– Уалла�и, Qбул У�лид ба>ана бара жат=анда>ыдан 
=атты Aзгерген бір кейіпте келе жатыр. Т�р-�лпеті =атты 
Aзгеріпті.

;астарына жеткенде =обалжып асы>ыс Утба>а:

– Не болды, айтсаJшы? - дейді.

Утба:

– Уалла�и, сондай бір сAз естідім, б!>ан дейін о>ан !=сас 
ештеJе естімегем. Ол AлеJ де емес, си=ыр да емес, балгер-
ба=сылы= та емес. М!хеммед:

«(М!хаммед а.с.) егер ы�0ай танытпаса (бет б!рса) 
олар0а айт: «Сендерге Ад ж.не С.муд еліне келген 
найза0ай0а 9*са0ан бір найза0аймен ескертемін», (Фуссилат 

с�ресі 13-аят) деген кезде, одан ары о=ымасын деп =олыммен 
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аузын басып, туысты>ым �шін ант іштім. М!хаммедтіJ 
айт=ан �рбір н�рсесі айна-=атесіз бол>анын кAргенім �шін 
басымыз>а азап т�сетінінен =оры=тым. 

– Qй, ;!райш жама>аты! КеліJдер мені тыJдаJдар! Оны 
Aз жолына жеке =алдырыJдар, ара>а =ыстырылмаJдар! 
Егер оны арабтар Aлтірер болса, сендерден Aзге біреудіJ 
=олымен одан =!тыламыз. Керісінше арабтар>а �стем келер 
болса, оныJ �стемдігі сендердіJ де �стемдіктеріJ. ОныJ 
=!дыреттілігі мен =адірлілігі, сендердіJ =!дыреттіліктеріJ 
мен =адірліліктеріJ. Осылайша М!хаммедтіJ ар=асында 
адамдардыJ еJ ба=ыттысы боласыJдар! - дейді. 

;!райшты=тар:

– Qй, Qбул У�лид! Ол сені де тілімен си=ырлап =ойыпты! 
- дегендерінде, Утба:

– МеніJ пікірім осы. Сендер не істегілеріJ келсе, соны 
істеJдер! - деп жауап =айырады. (Ибн Хишам, І, 313-314; Ибн 

К�сир, �л-Бидая, ІІІ, 111-112)

Хазіреті Омарды� м9сылман болуы

Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у), Алла� Расулінен
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) он �ш жас кіші еді. Qулет 
жа>ынан Пай>амбарымызбен то>ызыншы атада барып 
бірігеді.

М�шриктер, �рдайым бас =осып а=ылдасатын м�жіліс 
мекендері Дарун Н�ду�да жыйылып ;адірлі Расулімізді
Aлтіруге =арар ал>ан-ды. Б!л �шін араларында>ы еJ батыры 
�рі =атал мінезді Омар бин Хаттабты таJдап жіберген-ді. 
Омар Алла� Елшісін (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aлтіру 
ма=сатымен ойында бас=а ештеJке жо= жол>а шы>ады. 
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Жолда Ну>айым бин Абдулла�ты (радиалла�у ан�у) 
жолы=тырады.

Ну>айым, ОмардыJ ж�рісінен сескеніп:

– Qй, Омар! ;айда бет алдыJ? - деп с!райды. 

Омар:

– Ата-бабасыныJ дінін тастап, жаJа бір дін алып келген 
М!хаммедті Aлтіруге бара жатырмын, - дейді. 

Парасатты сахаба бол>ан Ну>айым (радиалла�у ан�у) 
уа=ыт !т=ысы келіп:

– Qй, Омар! Уалла�и н�псіJ сені алдапты! Сен оны Aлтірер 
болсаJ Qбду Манаф!лдары сені сау =ояды деймісіJ?! Сен
алдымен Aз отбасыJа =арасаJ д!рыс болар еді, - дейді.

Омар ашуланып:

– Сен кімді айтып т!рсыJ?! - дейді.

Ну>айым (радиалла�у ан�у):

– Кім болушы еді, к�йеу балаJ Сайд бин З�йд пен 
=арындасыJ Фатиманы айтып т!рмын. Уалла�и екеуі де 
м!сылман болды, - деп жауап =айырады. 

Ну>айым (радиалла�у ан�у) ОмардыJ б!л =астанды==а 
бара жат=анын кAрген соJ, оны =арындасы мен к�йеу 
баласыныJ �йіне жолдап, жа>дайды Алла� Расуліне
хабарлау �шін уа=ыт !т=ан-ды. 

Омар Ну>айымнан б!л сAздерді естіген соJ =аны басына 
шауып, =атты ашуланады да тура =арындасыныJ �йіне 
тартады.

Д�л сол уа=ытта =арындасы мен к�йеу баласы ж�не 
олардыJ =асында Хаббаб (радиалла�у ан�у) бар еді. Олар 
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;!ран К�рімді о=ып жат=ан-ды. ОмардыJ Aздеріне =арап 
ашуланып келе жат=анын кAріп, Хаббабты �йлерініJ бір 
бAлмесіне жасырып =ояды. Фатима Ханым да дереу ;!ран 
К�рімніJ пара>ын жасырып �лгереді. 

Омар �йге кіргенде:

– Qлгі =!ла>ыма келген дауыстар не еді? - деп 
ай=айлайды.

К�йеу баласы мен =арындасы:

– Са>ан кAрінген болар �ншейін, м!нда ондай бір н�рсе 
жо= еді, - дейді.

Омар:

– Жо=! Уалла�и екеуіJніJде М!хаммедке ергендеріJді 
естідім! - дейді де ашуланып к�йеу баласына атылып, оны 
!ра бастайды. Араларына т�скен Фатиманы да тAмпештейді. 
Б!дан кейін Фатима:

– Qй, Омар! Не істесеJ соны істе! ;аласаJ бізді Aлтір! Біз 
м!сылманшылы=тан �сте =айтпаймыз! - дейді.

Фатима (радиалла�у ан�у) иман к�шімен б!л сAздерді 
жан даусымен айт=анда м�б�рак ж�зінен тызылдап =ан 
а>ып т!рды. 

;арындасынан м!ндай жауапты к�тпеген Омар сасып 
=алады. ;арындасыныJ ж�зіндегі =анды кAріп, о>ан жаны 
ашиды. Істеген ісіне Aкініп:

– Qлгі о=ы>андарыJды �келіJдерші =ане, - дейді.

;арындасы:

– Біз сеніJ сахифа>а (;!ран аяттары жазыл>ан пара=) бір 
зиян беруіJнен =ор=ып т!рмыз, - дейді. 
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Омар:

– ;оры=па! - дейді де, оны о=ып ал>аннан кейін =айтарып 
беруге т�Jірлері атымен ант етеді. 

Б!дан кейін барып, Фатима Ханым, оныJ м!сылман 
болуын �міт етіп:

– Qй, а>а! Сен п!т=а табынушы екенсіJ таза емессіJ! 

Ал ;!ранныJ жазулы сахифасына п�к таза еместер =ол 
тигізе алмайды! - дейді.

Омар орнынан т!рып >!сыл ал>аннан кейін >ана 
Фатима Ханым о>ан сахифаны береді. Кейін мына =асиетті 
аяттарды200 о=и жAнеледі:

200. Хазіреті ОмардыJ о=ы>ан аяттары, Хадид с�ресініJ бастап=ы аяттары 
бол>анды>ы жайында да риуаят бар. (Б�йхаки, Д�л�ил ІІ, 217)
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«Та-)а. (Qй, М!хаммед!) Са0ан 
9ранды маша*ат 'шін 
т'сірмедік. Біра* Алла)тан *оры**ан кісіге насихат 'шін 
т'сірдік. (;!ран) жер-ж'зі мен биік к�ктерді жарат*ан 
Алла) тарапынан т'сірілді. Ол Рахман (=!дырет �рі 
Aктемтемдігімен) Аршты ме�герді. К�ктердегі, жердегі .рі 
екеуіні� арасында0ы барлы* н.рсе О0ан т.н. Сен с�зі�ді 
мейлі .шкере с�йле. Расында Ол сырды да *9пияны да 
біледі. Ол Алла). Одан бас*а ешбір ил.) (т�Jір) жо*. Е� 
к�ркем есімдер О0ан т.н. (М!хаммед а.с.) Са0ан М9саны�
(а.с.) *ыссасы келді ме? Сол уа*ытта ол бір от к�ріп, 'й-
ішіне: «Т9р0ан жерлері�нен тапжылма�дар. Бір от к�рдім. 
Б.лкім сендерге бір шо* .келермін немесе отты� *асынан 
бір жол к�рсетуші табармын» деген-ді. Ол жа**а бар0ан 
с.тте о0ан: «�й, М9са!» деп 'ндеу айтылды: «Рас Мен 
к'діксіз сені� Раббы�мын. Тез ая*киімі�ді шеш. йткені, 
сен *асиетті Туа ойпатындасы�. Мен сені та�дадым. Енді
(са>ан) уахи етілетін н.рселерді ты�да». К'діксіз Мен 
Алла)пын. Менен бас*а ешбір ил.) жо*. Сонды*тан ма0ан 
*9лшылы* *ыл. Сондай-а* мені еске алу 'шін намаз о*ы. 
йткені *иямет аны* болады. �ркім істегеніні� а*ысын 
алуы 'шін оны� мезгілін .дейі жасырын 9стадым. Ендеше, 
*ияметке сенбей, �з н.псісіні� *алауына ергендер, сені� 
о0ан иман келтіруі�е кедергі болмасын. (Солай болатын 
болса) кейін *9рисы�». (Та�а с�ресі 1-16 аяттар)

Б!л аяттарды о=ы>ан Омар бір с�тке =атып =алады да:

– Б!л неткен �демі сAздер! ;аншалы=ты =адірлі 
(маJызды) десеJізші! - деген сAз аузынан =алай шы==анын 
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аJ>армай да =алды.

;!ранныJ �деби байлы>ы мен кAркемдігі оны =атты 
�серге бAлеген-ді. Б!л сAздер бір адам баласыныJ �сте айта 
алмайтын а=и=ат пен хикметтерге тола еді. Бір с�т тереJ 
ой>а шомып кетті. 

Хазіреті ОмардыJ сарп еткен сAздерін естіген Хаббаб 
(радиалла�у ан�у) жасырын>ан жерінен шы>ып:

– Qй, Омар! Уалла�и Расул!лла�тыJ д!>асы са>ан н�сіп 
болады. Алла� Расулі кеше:

«Уа, Раббым! Исламды Qбул Хак�м бин Хишам немесе 
Омар бин Хаттабпен к�шейте кAр!» - деп д!>а еткен-ді. Qй, 
Омар! Енді Ала�тан =оры=саJшы!» - дейді.

Хазіреті Омар, Хаббаб=а:

– Qй, Хаббаб! Сен мені М!хаммедтіJ =асына алып 
барсаJшы, м!сылман болайын! - дейді.

Дереу жол>а т�седі. Б!л сапарда>ы ат=ан =адамдары 
иман, >ашы=ты= пен ж�рек д�рсілі Расул!лла�тыJ шынайы 
ха= жолын =абылдаудыJ нышаны еді. 

Хазіреті Омар Qр=амныJ �йіне жеткенінде оныJ 
алдынан Хазіреті Хамза шы>ып, беліне =ылышын асынып 
алып, кез келген =олайсызды==а �зір т!р>ан-ды. @йткені 
Н!>айым (радиалла�у ан�у) олар>а б!дан алдыJ>ы бол>ан 
жайтті хабардар етіп =ой>ан еді. Кейінгі Aзгерістерді ешкім 
де естіміген-ді.

Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aзі де 
орнынан т!рып Омар>а =арсы ж�реді. Оны аулада к�тіп 
алып, не �шін келгенін с!райды. Хазіреті Омар келгендегі 
ма=сатын былайша жеткізеді:



372

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

– М!сылман болу>а келдім уа, Расул!лла�!

М!ны естіген Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) Ха= Та>аланыJ =!дырет к�шіне ш�кіршілік етіп:

«Алла�у Qкбар» - деп т�кпір келтіреді. Б!ны естіген б�кіл 
сахабалар жо>ары дауыспен т�кпір келтіреді. Осылайша 
Алла� ЕлшісініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) д!>асы 
=абыл етілген-ді.

Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у) сAз баста>анында 
ж�регі орны>ып, =!зыр ішінде еді. ЕJ ал>аш=ы сарп еткені 
ку�лік сAзі болды:

Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
д!>асы Омар бин Хаттаб=а н�сіп болды. Ал Qбул Хак�м 
бин Хишам, я>ни танымал атымен айтса= Qбу Ж��ил болса, 
т�скен ба=ытсызды= батпа>ына батып, жо= болды.201

Хазіреті ОмардыJ Алла� РасулініJ =!зырында ку�лік 
сAзін келтіріп, м!сылман бол>аннан кейін, оныJ !сынысымен 
б�кіл м!сылмандар болып, Qр=амныJ �йінен шы>а салып, 
т�кбір келтіріп, ;а>ба>а =арай бет алды. 

Б!л жа>дай м�шриктерді =атты шошытады. Сол кезде 
Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Хазіреті 
Омар>а ха= пен батылды ажырат=аны �шін «Фару=»
сипатын береді.202

201. ;араJыз, Ибн Хишам І, 365-368.
202. ;араJыз, Диярба=ри І, 296.
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Хазіреті Омар сол бір кездерді кейін былайша 
баяндайды:

«М!сылман болат!ра азап пен зорлы=-зомбылы= 
кAрмеген, б!л жолда к�респеген ешкім =алма>ан еді. Тек 
ма>ан >ана ешкім тимеген еді. @з-Aзіме былай дедім;

«М!сылмандар �р т�рлі п�лекеттерге тап бол>анда, мен 
сап-сау =ал>ым келмейді».

Ислам>а кірген к�ні ойландым, Мекке м�шриктерінен, 
Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =арсы 
ба>ыттал>ан д!шпандык іс-�рекетттердіJ басы-=асында еJ 
кAп кім ж�рсе, со>ан барып м!сылман бол>анымды айту>а 
бел будым. ТаJ ат=ан соJ Qбу Ж��илдіJ есігін =а=тым. Есік 
алдына шы>ып:

– ;ош келдіJ �й, Омар! ;андай жаJалы= алып келдіJ? 
- деді.

Мен:

– Алла�=а ж�не Расуліне иман келтіріп, ол алып келген 
б�кіл н�рселерді =!пта>анымды са>ан хабар беруге келдім! 
- дегенде ла>ынет етіп, есікті ж�зіме !ратындай етіп жауып 
алды. (Ибн Хишам, І, 371)

Кейінірек Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у) ;!райштыJ 
аз>ын м�шриктерінен бол>ан на>ашысы У�лид бин Му>ира>а 
ж�не а=и=аттыJ =ас жауынан та>ы да екі м�шрикке барып, 
осы жа=сы хабарды айтады. Біра= олардыJ ешбірініJ о>ан 
=арсы бір н�рсе істеуге батылдары жетпей, бар бол>аны есікті 
ішінен тас жауып, �міттері �зіліп �йді-�йлеріне ты>ылды. 

Абдулла� бин М�с>уд (радиалла�у ан�у) былай дейді:

«Хазіреті ОмардыJ м!сылман болуыныJ Aзі – ф�тх, 
хижрет етуі – ж�рдем, халифалы>ы да – ра=ымдылы= еді. 
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Омар (радиалла�у ан�у) м!сылман бол>ан>а дейін ;а>баныJ 
алдында ашы=тан-ашы= намаз о=ыма>ан едік. Ол м!сылман 
бол>аннан кейін ;!райш м�шриктерімен к�рес ж�ргізді, 
сAйтіп олар да бізге тиіспеді. Осылайша ол жерде намаз о=и 
алды=». (Х�йс�ми ІХ, 62-63)

Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у) Хижретке дейін 
Меккеде ИсламныJ жолында бар к�шін салып к�ресті �рі 
м�миндермен бірге кAптеген азап шекті.
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ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp ЖЕТІНШІ-ТОRЫЗЫНШЫ
ЖЫЛДАРЫ: БОЙКОТ ЖЫЛДАРЫ

М'шриктерді� м9сылмандарды *ыспа**а алу саясаты:

Pш жыл0а созыл0ан бойкот 

Ислам, к�н Aткен сайын к�ш алып, ал>а =арай дамый 
т�сті. ИсламныJ б!лай =ар=ынды дамуы м�шриктердіJ 
=ыз>анышын тудырып, Aшпенділіктерін арттырды. 
Б!л жа>дай>а б!дан ары шыдай алма>ан м�шриктер 
Пай>амбарымыз>а =астанды= жасау>а б�рі бір ауыздан 
келіседі.

– Оны жасырын немесе ашы=тан-ашы=, міндетті т�рде 
Aлтіреміз, - деп ант беріседі. 

Qбу Т�ліб, ;!райш м�шриктерініJ б!ндай =астанды=ты 
істеуге б�рі бір ауыздан =арарлы екендігіне кAзі жетіп, 
Алла� РасулініJ Aмірі �шін алаJдай бастайды. СAйтіп,
Хашим!лдары мен Мутталиб!лдарын жинап алып 
QлемдердіJ С!лтаныныJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
жанында болып, оны �р т�рлі =ауіп-=атерден =ор>ауларына 
байланысты �мір берді. 

М!харрам айы ту>ан т�ні Qбу Т�ліб, Алла� Расулі ж�не 
б�кіл Хашим!лдары мен Мутталиб!лдары, Qбу Т�лібтіJ 
ауылында жиналады. Тек Qбу Л���б =ана =атыспайды, ол 
м�шриктермен бірге болуды жAн кAреді. 
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Сонды=тан да м�шриктер, ИсламныJ одан ары =арай 
жайылып, к�шейуіне м!рсат бермей т�п-тамырын жою �шін 
бір жоспар =!рады:

Экономикалы= ж�не �леуметтік бойкот жасап, б!л дінге 
жаJадан кіргендерді осылайша =инап, жолдарынан тайдыру 
еді.

Осы ма=сатпен, Qбу Ж��илдіJ басшылы>ымен жинал>ан 
=ара ж�ректер, м!сылмандар>а ж�не оларды =ор>ап отыр>ан 
Хашим!лдарына сауда-сатты=тыJ барлы= т�рінен алыс-
беріс жасауды, =ыз алып, =ыз беруді ж�не де �р т�рлі м�дени 
іс-шаралармен бірге б�кіл пенделік =арым-=атынастар>а 
тыйым салынды. Б!ны уа>даласу сAзімен бекітіп, ;а>баныJ 
дуалына асып =ояды. 

Б!л келісім пара>ын, Мансур бин И=рим� жаз>ан-ды. 
Пара=ты жаз>ан к�ні Алла� РасулініJ д!>а жасауыныJ 
н�тижесінде =олы істемей =алады. Осыдан кейін м�шриктер 
Aз араларында:

«Хашим!лдарына з!лымды= жаса>анымыз �шін Мансур 
ба=ытсызды==а !шырады», дей бастады. (Ибн Хишам І, 372-373; 

Ибн Саад І, 208-209; Б!хари, Хаж 45)

Б!л бойкоттан кейін, алдымен МеккеніJ �р т�рлі 
ауданынында т!ратын б�кіл м!сылмандар, бір-бірімен 
ты>ыз байланыста болу �шін Шиб>и Qбу Талиб деп 
аталатын Хазіреті Пай>амбардыJ кAкесініJ ауданына =оныс 
аударады. Расул!лла�та (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Qр=амныJ �йінен шы>ып осы аудан>а =оныстанады. 

Qбу Т�ліб �р=андай бір жаманды= пен =астанды==а =арсы 
=олынан келген барлы= =ауіпсіздік шараларын =олданады.  
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) кешкісін 
�деті бойынша тAсегіне жатып, т�нніJ бір уа>ында адамдар 
!й=ы>а кеткенде Qбу Т�ліб !лдарыныJ бірін, інілерін 
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немесе немере інілерініJ біреуін Алла� РасулініJ тAсегіне 
жат=ызып, Пай>амбарымызды оныJ орнына ауыстыратын 
еді.203

М!сылмандар �шін �лкен жо=шылы= басталды. Qбу 
Ж��ил ж�не оныJ аз>ын адамдары, к�ні-т�ні демей 
м!сылмандар т!ратын ауданды торауылдап, ол жа==а азы=-
т�лік кірмеуін =атты =ада>алап отырды. 

Базарлардан м!сылмандар жа==а баратын б�кіл жолдар>а 
бекет =ойды. Базар>а сатылу>а келген азы=-т�лектерді 
м!сылмандар>а т�к =алдырмастан сатып алып =оятын-ды. 
М!сылмандар тек =ажылы= маусымында >ана Qбу Т�ліб 
ауданынан сырт=а шы>а алатын еді. М�миндердіJ бірі бала-
ша>асына аз>ана жейтін бірдемелер алу �шін сатушы>а 
жа=ындаса бол>аны, Qбу Л���б дереу азы=-т�ліктіJ басында 
т!рып алып:

– Qй, саудагерлер! Ба>аларды М!хамедтіJ асхабына 
=атты кAтеріJдер, олар сендерден еш н�рсе ала алмайтын 
болсын. Сендер меніJ бай �рі сAзінде т!ратын адам ретінде 
танисыJдар. Егер осылай істер болсаJдар сендерге еш=андай 
зиян келмейтініне мен кепілдік беремін! дейді.

М!сылмандар ашты=тан жылап-сы=та>ан балалары 
�шін жейтін еш н�рсе ала алмай кері =айтатын. Саудагерлер
таJертеJ Qбу Л���б=а барып, онда =ал>ан заттарды жо>ары 
ба>амен сатып алатын-ды.204

 Б!ндай =иын жа>дайда Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) пен Хазіреті Хадиша анамыз, б�кіл жиып-терген 
д�ние-м�ліктерін м!сылмандар �шін сарп етеді.205

203. Ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ, 132.
204. Сух�йли ІІ, 127-128.
205. Я=уби ІІ, 31.
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М�шриктер Aздері т!ратын ауданныJ б�кіл жолдарын 
жауып =ой>анымен, кейбір меккеліктер жасырын т�рде 
туыстарына ж�рдем беретін еді. Хаким бин Хизам бір 
керуенмен Шамнан бидай алып келген-ді. Бір т�йеге бидай 
артып, жасырын т�рде м!сылман ауданыныJ жолына алып 
келіп, т�йеніJ ар=асынан !рып жіберіп, м!сылмандар>а 
=арай т�йені =уады. Олар да т�йеніJ �стіндегі бидайды 
т�сіріп алады. Та>ы бір т�ні т�йеге !н артып солардыJ 
жолына салып жібереді.

Хишам бин Амр да д�л солай м!сылмандар>а кAмек 
кAрсеткен кісініJ бірі еді. ХишамныJ бірнеше т�йеге азы= 
ж�ктеп м!сылмандар>а жібергенін естіген адамгершіліктен 
ж!рдай м�шриктер, оны =атты ескертіп =ор=ытады. 
Ескертулерге =!ла= аспай Хишам туыстарына ж�рдем 
кAрсетуді то=татпа>ан соJ, м�шриктер ауыр сAздер айтып 
оны ауыр со==ы астына алады. Qбу Суфиян ара>а кіріп 
оныJ Aлтірілуіне кедергі болып:

– ;оя беріJдер бейба=ты! Туыстарына жа=сылы= 
жасапты! QттеJ біз де б!ныJ істегенін істей алса= =ой, 
=андай тамаша болар еді! - деп, Хишамды аман алып =алды. 

Б!л кезеJде м!сылмандар =атты =иыншылы= пен 
жо=шылы==а тап болады. Кейбіреулері а>аш жапыра=тарын 
жеп =арындарын тойдыру>а м�жб�р =алады. Балалар 
ашты=тан улап-шулап жатты. ОлардыJ жан ай=айлары сол 
б�кіл =ала>а естіліп жатты. 

М�шриктердіJ б!л =оршауда>ы ма=саттары Хазіреті 
Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) олар>а 
мойынс!нып келгенге дейін м!сылмандарды аш =алдырып, 
осылайша Алла� Расулін Aлтіру �шін ыJ>айлы уа=ытты 
к�ту. Тек Qбу Т�лібтіJ басшылы>ында>ы Хашим!лдарымен 
біріккен м!сылмандар Пай>амбарымызды =ор>ау �шін, 
керек болса =асы= =аны =ал>анынша со>ысу>а дайын еді. 
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Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
меккеліктердіJ зорлы=-зомбылы=тары шыдас берместей 
д�режеге жеткенде, м�б�рак =олдарын кAкке кAтеріп 
;!райш м�шриктеріне былай бедд!>а жасайды:

– Уа, Раббым! Мынау залым =ауым>а ЮсуфтыJ 
(ал�й�исс�л�м) заманында>ы сия=ты жеті жыл =иыншылы= 
азабын беріп, ма>ан ж�рдем ет! 

Б!л д!>адан кейін жаJбыр то=тап, ;!райш м�шриктеріне 
=атты =уаJшылы= пен =!р>а=шылы=тыJ келгені 
соншалы=ты барлы= н�рсені к�йдіріп, сыпырып �кетті. 
КAбісі ашты=тан Aледі. Жейтін еш н�рсе таба алма>ан 
соJ, Aлекселерді, терілерді жей бастайды. ОлардыJ бірі 
аспан>а кAз таста>анда, онда>ы ашты=тыJ салдарынан 
айналасында>ы барлы= н�рсені т!ман>а !=сататын-ды.

Алла� Та>ала ;!ран К�рімде б!л о=и>аны былайша 
баяндайды:

«(М!хаммед а.с.) ендеше аспанны� адамдарды 
*аптайтын ашы* бір т9ман шы0аратын к'нді к'т. Б9л жан 
т'ршіктірерлік бір азап». (Д!хан с�ресі 10-11 аяттар)

Б!л =уаJшылы= =атты белеJ ал>ан соJ Qбу Суфиян
QлемдердіJ Мырзасы Пай>амбарымыз>а Aтініш етіп:

«Уа, М!хаммед! Сен ра=ымдылы=пен жіберілгеніJді, 
Алла�=а мойынс!нуды, туыстар>а ж�рдемдесуді айтып 
ж�рсіJ. ;ауымыJ болса, =!р>а=шылы=тан жо= болып 
кеткелі т!р. Олардан б!л п�лекетті =!рту �шін Алла�=а д!>а 
етсеJші! Егер сеніJ д!>аJныJ себебімен Алла� б!л п�лекетті 
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бізден аула= �кететін болса, Алла�=а иман келтіреміз!» - 
дейді. Артынша ант етіп, сAз береді.

Б!дан кейін Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) д!>а етеді. ЖаJбыр жауып, =!р>а=шылы=тыJ ізі 
жойылады. Рахат=а бAленген м�шриктер =айтадан ширкке 
т�седі.206

Ха= Та>ала, имансыздардыJ б!л �рекеттері жайында 
былай дейді:

«Адам баласына бір *иыншылы* келсе: Жантайып 
жат*анда немесе отыр0анда яки т'регеп т9р0анда Бізге 
жалбарынады; алайда *ашан Біз одан *иыншылы*тан 
айы*тырса*, тіптен �зіне келген *иыншылы*тан Бізге 
еш*ашан жалбарынба0анындай сы�ай бай*атады. Міне, 
сонды*тан да шектен шы0ушылар0а істеген істері осылайша 
к�ркем к�рсетілді». (Юнус с�ресі 12-аят)

Бойкотты� то*татылуы 

Небір =иыншылы=тарды бастан Aткізген б!л �ш жылдыJ 
соJына таман, Алла� Та>ала м�шриктердіJ ;а>ба>а асып 
=ой>ан келісім шарт жазыл>ан =а>аздарына =!рт т�сіреді. 
;!рт =а>азда>ы «Бисмикалла�умм�: СеніJ есіміJмен 

206. Б!хари, Т�фсир 30, 44; Муслим, Мунафи=ин 40; Ахмед бин Ханб�л І,
431, 441. 
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бастаймын уа, Алла�ым» деген сAзінен бас=асыныJ б�рін, 
я>ни з!лымды==а баста>ан сAздерді т�гелдей дымын 
=алдырмай жеп =ояды. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) Aзіне уахимен білдірілген б!л хабарды кAкесі 
Qбу Т�лібке айтты. Qбу Т�ліб б!л хабарды бауырларына 
жеткізіп:

– ЕJ �демі киімдеріJді киіп =!райшты=тар>а барыJдар. 
Олар бай=амай т!р>анда, олардан б!рын барып, =а>аздыJ 
м�н-жайын айтыJдар, - дейді.

Qбу Т�ліб пен бауырлары м�шриктерге б!л 
хабарды жеткізгенде олар дереу адам жіберіп =а>азды 
алдырт=андарында, оныJ д�л Алла� РасулініJ айт=анындай 
екендігіне ку� болады. ;!райштар су сепкендей басылады. 
Qбу Т�ліб б!дан к�ш алып, батылданып:

– Ендігі кезде, з!лымды= еткендеріJді, ту>ан-туыстармен 
байланысты �зіп жаманды==а бар>андарыJа кAздеріJ жетті 
ме? - дейді.

М�шриктердіJ еш=айсысы Qбу Т�лібке жауап =айыру>а 
шамасы келмей тек:

– Б!л си=ырдыJ на= Aзі деп, ап-ашы= а=и=ат=а теріс 
б!рылып, з!лымды=тарына =айта басады. 

;!райштыJ басшыларыныJ кейбіреулері 
Хашим!лдарына істеген жаманшылы=тарынан бір-бірін 
жаз>ырады:

– Бауырларымыз>а =арсы б!л істегендеріміз, 
з!лымды=тан Aзге ешетеJе де емес! - дейді.

Пай>амбарлы=тыJ оныншы жылы ая= бас=анда, 
=!райшты=тардан бірнеше адам бойкотты то=тату �шін 
�рекетке кAшеді. Хишам бин Амр, Зухайр бин Qби Умая>а:
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– Qй, Зухайр! На>ашыларыJ бір н�рсені алып-сатудан, 
�йленуден, т.б. н�рселерден ма=р!м етіліп, жо=шылы=тыJ 
ішінде =иналып жат=анда сен =ала>аныJды ішіп-жеп, 
киінуге =алайша кAJіліJ разы болады? Уалла�и Qбу 
Ж��илді, AзініJ на>ашыларына =арсы б!ндай бір келісімге 
ша=ырсаJ, еш=ашан да =абыл етпес еді, - дейді. 

Хишам, Зухайрды кAндірген соJ Мут>им бин Адиді, Qбул 
Бахт�ри мен З�м>а бин Qсадті бір-бірлеп Aз жа>ына Aткізеді. 
Б!л бес адам МеккеніJ жо>арысында>ы Хажун атты жерде 
жиналып, не істеу керектігі жAнінде а=ылдасады. Келісім 
б!зыл>ан>а дейін к�ш-жігер ж!мсау>а сAз беріседі. 

ТаJ ат=ан соJ М�сжидул Харам>а барады. Зухайр, �стіне 
Aте =ымбат киімін киіп алып ;а>баны тауап етеді де:

– Qй, меккеліктер! Біз =ала>анымызша ішіп-жеп, киініп 
ж�релік, ал Хашим!лдары мен Мутталиб!лдары алыс-
берістен ма=р!м етіліп =!рып кете берсін �, осы д!рыс па енді? 
Алла�=а ант етейін, туыс=анды= =арым-=атынасты б!з>ан 
з!лымды=тыJ нышаны бол>ан мына =а>аз жыртыл>ан>а 
дейін ж�йдан-ж�й отыра аламаймын, - дейді. 

Qбу Ж��ил =арсы шы=са да, =ал>ан тAртеуі б!рын>ы 
келіскендері бойынша Зухайрды =!птайтындарын 
білдірген соJ, іс дереу оJ>а басады. Мут>им орнынан 
т!рып, ;а>баныJ дуалында асулы т!р>ан =а>азды жыртып 
тастайды. Б!дан кейін Адий бин ;айс, З�м>а, Qбул Б�хт�ри 
ж�не Зухайр =ару-жара=тарын асынып, Хашим!лдары мен 
Мутталиб!лдарына барып, оларды Qбу Т�ліб аудынынан 
шы>арып, �йлеріне =айтарды. Осылайша м!сылмандар �ш 
жыл>а созыл>ан �рі ауыр>а со==ан жо=шылы=тан Алла�тыJ
ж�рдемімен арылады. Qбу Т�ліб бойкотты б!з>андарды 
бір AлеJ жазып мада=тайды. Ал м�шриктер болса, 
Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Исламды 
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т�бли> етуіне кедергі келтіре алмайтынды=тарын біліп, 
�міттері су>а кетеді.207

СAйтіп не керек, кAрген =орлы=тар мен =иыншылы=тар, 
м!сылмандардыJ имандарын одан сайын к�шейтіп, 
=атарларыныJ одан сайын кAбейуіне себеп болды. К�пірлер 
�деттегідей зиян>а !шыра>аннан бас=а бір пайда таппады.

Пай>амбарлы=тыJ сегізінші жылында, иранды=тар 
римдіктерді (Византиялы=тар) со>ыста жеJеді. РимдіктердіJ
=алаларын жа>ып-жы>ып, Станбул>а дейін таяп келіп, 
ВизантияныJ императорын ауыр салы= тAлеуге м�жб�р 
етеді.

Иранды=тар от=а табынатын бол>ан соJ, м�шриктер 
олардыJ жеJісіне =атты =уанады. Q�лі кітап бол>ан 
римдіктердіJ жеJіліске !шыраулары, Пай>амбарымызды 
=атты м!J>а бAлейді. Осыдан кейін Алла� Та>ала б!>ан 
байланысты мына аяттарды т�сіреді:

«�лиф. Л.м. Мим. Римдіктер же�ілді. (Арабтар>а) е�
жа*ын жерде олар же�ілгеннен кейін бірнеше жылды� 
ішінде жедел же�іске ие болады. 
айткенде де .мір 

207. ;араJыз, ибнХишам І, 397-406; ибн Саад І, 210-211.
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Алла)тікі. Сол к'ні м'миндер де Алла)ты� *алауымен 
*уаныш*а кенеледі. Алла) *ала0анына ж.рдем етеді. Ол
(=!дыретімен балы= н�рсеге) аса 'стем, (ра=ымшылды>ымен 
есіркеуші) ерекше мейірімді». (Р!м с�ресі 1-5 аяттар)

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м): 

– СAзсіз парсылар жеJіліске !шырайды! - дейді. (Ахмед

бин Ханб�л, І, 276) 

Б!л ил��и хабарды естіген Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) 
м�шрик Уб�й бин Хал�фпен, римдіктердіJ парсыларды 
�ш жыл ішінде жеJетіндіктеріне байланысты он т�йеге 
б�стеседі.208

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) б!л б�стесуді 
Алла� Расуліне айт=анында Ол:

- Аятта>ы «бид» сAзі �ш пен то>ыз арасында>ы сандар>а 
айтылады. Сен дереу барып, т�йелердіJ санын кAбейт, 
уа=ытты да !зарт, дейді.

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) =айта барып, 
уа=ытты то>ыз жыл>а, т�йелердіJ санын да ж�зге 
кAбейтеді.

Римдіктер к�н-санап к�шейіп иранды=тарды =атты 
жеJіліске !шыратады. Б!ны естіген Qбу Б�кір (радиалла�у 
ан�у) Уб�йдіJ берешегі ж�з т�йені алып, Пай>амбарымыз>а 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) алып келеді. Алла� Расулі
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

- Б!ларды кедейлерге тар=ат, деп б!йырады. 

Ол сAйтіп кедейлерге тар=атады.

208. Б!л о=и>а б�стесу тыйым салынбастан б!рын бол>ан-ды.
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;!ран К�рімніJ б!л м!>жизасын кAрген Меккелік 
м�шриктердіJ кAбісі м!сылман болады.209

Ша**и 
амар – Айды� екіге б�ліну м90жизасы

Алла� Та>ала «сиратул муста=имге» ша=ыру міндетімен 
міндеттелген пай>амбарларды адамдар>а �сер етіп, олардыJ 
иман>а келулері �шін таJ>ажайып бір к�шпен ерекшелеген. 
Б!л, алдына кедергі болатын к�пірліктіJ =арсыласуына 
=арсы шы>ып, оны Aшіру �шін керек. Сонды=тан да 
пай>амбарлар>а ж!ртшылы=тыJ олар>а сеніп, арттарынан 
ерулері �шін кейбір таJ=алдырарлы= сыйлы=тар, 
м�мкіншіліктер берген б!лар>а «м!>жиза» деп айтылады.

М!>жизалар �рбір пай>амбар>а, Aз д�уірлерінде 
адамдарды таJдай =а=тырып, таJ=алдыратын �рі =!дірет 
пен к�шке с�йене отырып, орта>а =ойылатын сол кездіJ 
басты ерекшеліктеріне =арай �р т�рлі бол>ан. Мысалы, 
Хазіреті М!са (ал�й�исс�л�м) д�уірінде си=ыршылы= 
дамы>ан еді. Сол себептен о>ан Аса ж�не Ядиу Б�йда210

сия=ты си=ыршылы= м!>жизасы берілді.

Хазіреті Иса д�уірінде болса медицина >ылымы 
дамы>ан-ды. Д�рігерлердіJ м�ртебелері халы=тыJ алдында 
Aте жо>ары еді. Сол �шін де о>ан еJ мы=ты д�рігерлердіJ 
Aзін шарасыз =алдырып, оларды мойынс!ндыратындай бір 
м!>жиза берілді. Мысалы, Aлілерді тірілту сия=ты. 

209. ;араJыз, Тирмизи Т�фсир 30/3194; ;уртуби ХІV, 3.
210. Ядиу Б�йда, я>ни а= =ол дегенді білдіреді. Б!л Хазіреті М!са>а берілге 

то>ыз м!>жизаныJ бірі. (;араJыз, А>раф с�ресі 108-аят; Исрас�ресі 
101-аят; Та�а с�ресі 22-аят; Шу>ара с�ресі 33-аят; Н�міл с�ресі 12-аят; 
;асас с�ресі 32-аят) Ол =олын шы>ар>ан кезде д�л к�нніJ с�улесі сия=ты 
айналаныJ барлы>ы жап-жары= болатын-ды. 
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Ал Пай>амбарымыз Хазіреті М!хаммедтіJ 
(ал�й�иссал�ту у�сс�л�м) пай>амбарлы>ы =иямет =айым>а 
дейін б�кіл заман мен мекендерді =амты>анды=тан о б!рын>ы 
пай>амбарлардыJ барлы>ында бол>ан ерекше к�штерге, 
билікке �рі м!>жизалар>а ие болып, барлы>ынан да �стем 
еді. Сонды=тан да оныJ м!>жизалары, сол д�уірдіJ еJ �серлі 
ерекшелігі бол>ан �деби байлы= пен сAз кAркемдігімен 
>ана шектеліп =алмай, �р т�рлі салаларда да кAрініс 
тауып отыр>ан. Б!лардан бір мысал берсек, жо>арыда>ы 
м�шриктердіJ бойкоттарыныJ себебінен �лсіреп, шаршап-
шалды==ан м�миндердіJ бір сепіліп, =арсы т!рып к�ресуге 
к�ш-=айрат дарып, �міт оты жа>у �шін �рі к�пірлерге >ибрат 
болсын деп «Ша==и ;амар» я>ни «АйдыJ екіге бAлінуі» 
м!>жизасы іске ас=ан-ды.

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л 
�лкен м!>жизасы бойкот жылдарында, я>ни Мекке кезеJініJ 
то>ызыншы жылы болды. 

Айлы бір т�нде Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м)Раббысына д!>а етіп, ай екіге бAлініп, б!л м!>жиза �р 
т!стан кAрінген-ді. Ай екіге бAлінгенде бір бAлігі Qбу ;уб�йс 
тауы жа=тан, екінші бAлігі ;уа=иян тауы жа=тан кAрінді. 
М�шриктер Aз кAздерімен кAрген б!л ап-ашы= м!>жиза>а 
сонда да иман келтіруге ниет білдірмейді. Qбу Ж��ил «Б!л 
бір си=ыр >ой» деп б!л м!>жизаны =абылдамайды.

Б!л м!>жиза>а ку� бол>ан м�шриктер, Хазіреті 
Пай>амбарды (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) меJзеп:

«Бізді си=ырлап тастады, біра= бас=аларды си=ырлай 
алмайды», дейді.

Сол �шін Меккеден шал>ай, !за= жерлерден келген 
керуеншілерден де осындай о=и>аны кAріп-кAрмегендерін 
с!райды. Олар да айдыJ екіге бAлінгендігін растайды. 
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Б!л о=и>аныJ артынша мына аят т�седі:

«
иямет жа*ындады .рі ай б�лінді. Олар бір м90жиза 
к�рсе болды дереу жалтарады да: «Б9рыннан келе жат*ан 
бір си*ыр», - дейді». (;амар с�ресі 1-2 аяттар) (Уахиди 418 б; 

Тирмизи, Т�фсир 54/3286)

Б�кіл МеккеніJ хал=ы, айдыJ екіге бAлінгенін бір ауыздан 
=!птады. Ж�регінде титтей де иманы барлар, Алла� Расулін
=олдады; ал ж�рек кAзі т!мшалан>андар болса, «;андай 
�лкен си=ыршы» деді. 

Ата=ты француз астрономы >алым Лефранчойс де 
Лаланде, айдыJ б!рын>ы Aткен жолдарын зерттей отырып, 
«Ша==и ;амар» м!>жизасыныJ д!рысты>ын =абыл етуге 
м�жб�р бол>ан.211

Алла� Та>аланыJ пай>амбарларына ба>ышта>ан 
м!>жизалардыJ хикметін =ыс=аша баяндап кетсек былай 
болма=:

1. Адамдарды �серлендіріп, иман>а тарту.

2. М�миндердіJ имандарын к�шейтіп, кAJілге ж!баныш 
сыйлау.

3. Пай>амбарлардыJ пай>амбарлы>ын д�лелдеу.

4. Ил��и =!дыретпен =арсы келушілерді бейшаралы==а 
т�сіріп, м�миндерді болса таJ =алдыру.

211. ;араJыз, Зекай Конрапа 110 б.
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;!ран К�рімніJ �рбір аяты, м�миндердіJ иманын, =арсы 
келушілердіJ =арсы т!руын к�шейткені сия=ты м!>жиза да 
аятта «ла я�ди» деп келтірілгеніндей, я>ни РаббыJ �идаят 
н�сіп етпейтіндердіJ =арсылы>ын к�шейтеді.212

«Ша==и ;амар» о=и>асы Пай>амбарымыздыJ �лкен 
м!>жизаларыныJ бірі болып саналады. Пай>амбарымыз 
«А=ыр заман пай>амбары» бол>аны �шін оныJ (Ша==и 
;амар) осы д�ниеде іске асуы, =иямет =айым белгілерініJ 
бірі болып есептеледі. Осы жAнінде =асиетті аятта:

«
иямет жа*ындады .рі ай екіге б�лінді», (;амар с�ресі 

1-аят) деп жо>арыда>ы а=и=ат айтылуда. 

Пай0амбарымызды� .р*андай жа0дайда болсын 
т.бли0ті то*татпауы 

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
=ауымыныJ кAрсеткен б�кіл зорлы=-зомбылы>ына 
=арамастан адамдарды Ислам>а ша=ырудан бір с�т болсын 
кері т!рма>ан. Qрбір с�тте адамдарды �идаят=а ша=ырып, 
=арсысында>ы адамныJ жа>дайына =арап �р т�рлі �дістерді 
=олдана отырып, м�міле жасады.

212. « » Алла� �идаят бермейді. Б!л сAз ;!ран К�рімде д�л 26 аятта 
Aтеді. Мысалы:

«...Алла), залымдар0а )идаят бермейді». (Ба=ара с�ресі 258-аят)

«...Алла), к.пірлерді )идаят*а келтірмейді». (Ба=ара с�ресі 264-аят)

«...Алла), пасы*тар *ауымына )идаят бермейді». (Маида с�ресі 108-
аят) аяттары осыныJ бірер мысалы.
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;!райшты=тардыJ жамбасы жерге тимеген еJ мы=тысы 
Ру=ан�, бір к�ні Мекке ойпаттарыныJ бірінде Расул!лла�=а
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) кезіккенде, Пай>амбарымыз 
о>ан:

– Qй, Ру=ан�! Сен �лі к�нге дейін Алла�тан =оры=пай, 
�рі Исламды =абыл етпей =асарысып ж�ре бермікпісіJ? Кел 
оданша м!сылман бол! - деп, оны Ислам>а ша=ырады. 

Ру=ан�:

– Уа, М!хаммед! Сен мені к�ресіп жеJер болсаJ, са>ан 
иман келтіремін! - дейді.

;адірлі Расул (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Мен жеJер болсам, айт=андарымныJ ха= екендігін 
=абыл етемісіJ? - дейді.

Ру=ан�:

– И�, Сен мені жеJсеJ, мен не Исламды =абыл етемін, не 
мына =ойларым сеніJкі болады! Егер мен сені жеJер болсам, 
сен мына пай>амбарлы= да>уатыJнан =айтасыJ! - дейді. 

СAйтіп к�ресе кетеді. QлемдердіJ С�йіктісі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) оны !стар-!стамас жерге атып !рады. 
Ру=ан� Aз-Aзін =ор>ай алмай =алады. 

– Уа, М!хаммед! Та>ы да к�реселік, - дейді. 

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =айта 
к�реске т�седі де та>ы да жеJеді. 

Ру=ан�:

– Qй, кAкемніJ баласы! ;ане та>ы бір рет к�реселік? - 
дейді.
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Yшінші рет жауырыны жерге тиген Ру=ан� та>ы да иман 
келтірмейді.

Пай>амбарымыз Ру=ан�ніJ иман келтірмегенінен ж�не 
де осы т!ста кейбір сAздерден �серленіп, о>ан:

– ;ойларыJды ал да бара >ой, - дейді.

Б!>ан Ру=ан�:

– Уалла�и сен менен �лде =айда шарапаттысыJ! - дейді. 

Ру=ан� (радиалла�у ан�у) жылдар Aткен соJ Мекке азат 
етілгеннен кейін м!сылман болады, М�дина>а барып, сол 
жерде =оныс тебеді. (Ибн Хишам І, 418; ибн Qсир, Усдул Rаб� ІІ,

236)

Бір рет Qзди Ш�ну� тайпасынан Димад бин Сал�б�,
умра �шін Меккеге келеді. Димад д�рігерлікке =атты 
=ызы==ан, есі ауыс=андар>а дем салып ж�рген �рі >ылым>а 
Aте =!штар адам еді. М�шриктердіJ «М!хаммед жынды!» 
дегенін естігенде:

– Мен барып сол адамды бір кAрейін. М�мкін меніJ 
себебіммен Алла� о>ан шипа берер, деп м�шриктердіJ 
м�жілісінен шы>ып кетеді. СAйтіп Пай>амбарымыз>а 
барып:

– Уа, М!хаммед! Мен жындыларды жазушы едім. ;аласаJ 
сені де емдейін. М�мкін Алла� са>ан шипа берер, - дейді. 

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Димад=а
мынадай жауап береді:

«Ма=тау Алла�=а лайы=. Біз О>ан ма=тау айтып, 
ж�рдемді де, жарыл=ауды да Одан к�теміз. Н�псіміздіJ 
жаманды>ынан Алла�=а сиынамыз. Алла� кімге �идаят 
берсе, оны ешкім де адастыра алмайды. Ал адастыр>анына 
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да тешкім де �идаят бере алмайды. Мен, Алла�тан бас=а 
ешбір ил��тыJ жо=ты>ына ку�лік етемін. Ол біреу, жал>ыз. 
ОныJ орта>ы да, серігі де жо=. М!хаммед ОныJ =!лы, �рі 
Расулі екендігіне де ку�лік етемін». 

Расул Qкр�мніJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
айт=андары Димад=а =атты !найды да:

– Мен еш=ашан б!дан Aткен бір �демі сAз естімегем. Сен
мына сAздеріJді та>ы бір рет =айталаймысыJ? - дейді.

АдамзаттыJ Асыл Т�жі айт=андарын та>ы да =айталайды. 
Димад б!ндай інжу-маржандай сAздерді та>ы да екі рет 
=айталат=ыз>ан соJ:

– Уалла�и, мен кAріпкел-ба=сылардыJ, си=ыршылардыJ, 
шайырлардыJ, �р т�рлі адамдардыJ сAздерін естідім. Біра= 
сеніJ мынау айт=андарыJ сия=ты еш=андай сAз естімедім. 
Б!л естігендерім �деби байлы= пен кAркем сAз дариясыныJ 
еJ =ымбаттылары. ;олыJды бер са>ан б�йат етейін, - дейді 
де м!сылман болады.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– ;ауымыJныJ атына да б�йат етемісіJ? - деп с!райды.

Димад:

– ;ауымымныJ атына да би>ат етемін, - дейді. (Муслим, 

Жума 46; Ахмед бин Ханб�л І, 302; Ибн Саад ІV, 241)

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Димад
(радиалла�у ан�у) м!сылман бол>аннан кейін дереу 
=ауымыныJ атынан да б�йат алды. СAйтіп оны =ауымына 
Исламды т�бли> ету �шін елші �рі м!>алім етіп жіберді.
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ай0ылы жыл: Хазіреті Хадиша мен �бу Т.лібті� 
*айтыс болуы

М�шріктердіJ =ыспа>ынан =!тыл>аннан кейін 
Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) мен 
м!сылмандардыJ =уаныштары !за==а созылмады. @йткені 
байкоттыJ жойылуынан кейін дереу артынша AзініJ ж�не 
м�миндердіJ =ор>аушысы бол>ан, олар>а бар к�шін салып 
Aз =ам=орлы>ына ал>ан кAкесі Qбу Т�ліб =айтыс болады.

Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) оныJ 
иман келтіруін =алап =айта-=айта дінге ша=ырушы еді. Qбу 
Т�ліб б!ндай =айталаудан кейін інісіне:

– Мен сеніJ а=и=атты айтып отыр>аныJды т�сінемін. 
Біра= сеніJ айт=аныJа иман келтірсем, ;!райыштыJ 
�йелдері мені айыптап сAз =ылады! - дейді. 

Хазіреті Пай>амбардыJ пай>амбарлы>ын шынды>ында 
=абыл етіп, біра= н�псініJ =алауына еріп =абыл етпейтін 
еді.

Алла� Елшісі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) оныJ иман 
келтірген рухпен РаббысыныJ алдына баруын =алап, Aлер 
алдында да:

– Уа, кAке! Са>ан не т!рады, бір >ана сAз айта салсаJшы, 
сонда Алла� са>ан м�Jгілік ба=ыт сыйласын! - деп 
=айталайды.
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Д�л сол уа=ытта сол жерге келіп =ал>ан Qбу Жа�ил б!>ан 
кедергі болады. @йткені Qбу Т�лібке �р=ашан ш���дат 
сAзін айтуды !сын>ан Хазіреті Пай>амбар>а (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) =арама-=арсы Qбу Жа�ил:

– Сен аталарыJныJ дініндесіJ! - деп ескерте беретін.

СоJында Qбу Т�лібтіJ Расулуллла�=а (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) соJ>ы сAзі былай болады:

– Мен ескі дінімізді !стап (АбдулмутталибтіJ діні) 
Aлудемін. ;!райыш меніJ артымнан сAз =ылып, Aлімнен 
=оры==анды=тан дінін Aзгертті демейтін бол>анында сеніJ 
сAздеріJді =абыл етер едім! (Б!хари, Ж�наийз 81, М�на=ибул 

Ансар 40; ибн Саад І, 122-123)

Б!л сAздерді естіген Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м):

– Мен де сен �шін �р=ашан исти>фар (Алла�тан кешірім 
с!рау) етемін! - дейді, біра= кAкесініJ �йінен =ай>ырып 
шы>ады.

Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =атты 
=ай>ырып, кAкесі �шін са>ан �р=ашан исти>фар етемін! - 
дегені �шін =асиетті аятта былай делінді:

«(Расулім!) Сен жа*сы к�ргені�ді тура жол0а сала 
алмайсы�. Біра* Алла), *ала0анын тура жол0а салады…»
(;асас с�ресі 56-аят) (Муслим, Иман 41-42)

kидаят (иман келтіру) =!лды сиратул-муста=имге (тура 
жол) апаратын ил��и бір н!р. КімніJ кAJілі о>ан сусап, 
Ха==а жа=ын болса, сонда >ана н�сіп болады. 
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;асиетті аятта былай баяндалады:

«…(Алла�) �зіне бет б9р0анды тура жол0а салады!».
(Ра>ыд с�ресі 27-аят)

Б!л істе бас=аларыныJ �рекеті тек =ана себепші болудан 
т!рады. Олай болма>ан да Aзге біреудіJ – мейлі ол пай>амбар 
Aзі болсын – талпынысымен �идаяттыJ н�сіп болуы 
�р=ашан бола бермейді. @йткені – Хазіреті Пай>амбар =анша 
талпынса да - Qбу Т�лібтіJ а=и=атты біліп т!рып, тізгінді 
н�псісіне !статып Ха==а мойын имеуінен о>ан �идаят н�сіп 
болмайды.

Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
=атты =ай>ылануына себеп бол>ан Qбу Т�лібтіJ д�ниеден 
оз>анына �лі �ш к�н де бол>ан жо=, Алла� РасулініJ
дерттес серігі �рі =олдаушысы, жан жары, С�ийдун-Ниса
(�йелдердіJ мырзасы), Хадишатул-Кубра (�лкен, сыйлы 
Хадиша) (радиалла�у ан�а) анамыз да кAз ж!мды. ;адірлі 
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бен 
м�миндердіJ ж�ректерінде =ай>ы �стіне та>ы бір =ай>ы 
=осылды. Алла� Елшісі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
сондай =атты жа=сы кAрген м�б�рак ж!байын =абірге Aз 
=олдарымен =ояды. QлемдердіJ мырзасыныJ кAкірегі 
=ай>ы>а, ал кAздері жас=а тол>ан-ды. 

Хазіреті Хадиша анамыз, QлемніJ С!лтаны
(ал�й�иссалату у� с�лл�м) �шін Ислам>а ша=ыру жолында 
на>ыз сенімді кеJесшісі, дерттесер жолдасы, �рі =!зырлы 
мекені еді. ОныJ Aлімі Алла� Расуліне:
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– Мынадай �мметке келген екі �лкен �ай�ыны� �айсысына 
�атты �ай�ыратынымды білмеймін (Я=уби ІІ, 35; Т�бари, Тарих 

ІІ, 229) дегізетін д�режеде ауыр болды. 

Б!л екі =ай>ылы о=и>аныJ себебінен Мекке д�уірініJ 
оныншы жылы «;ай>ылы жыл» деп аталды. 

КAкесі мен ж!байыныJ Aлімінен кейін, Хазіреті 
Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) еш=андай 
сырт=ы кAзге ілігер �рі Aткінші с�йеніш, жан-сау>алар н�рсе 
=алма>ан еді. Осылайша оныJ ішкі д�ниесі мен ж�регі Ха= 
Та>ала>а >ана арналды. @йткені т�уекел мен жанды салып, 
мойын иер жал>ыз �рі м�Jгілік ба>ыт тек Алла� Та>ала 
>ана болатын. Сонды=тан болса керек, Пай>амбарымыз 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) балалы= ша>ында �ке-
шешесі мен атасыныJ панасынан ма=!рым =алып, Алла�тыJ
т�рбиесімен Aсіп ер жетті.

Хадииша анамыз Aте жа=сы адам еді. Уахи �келуші 
періште бір к�ні Алла� Расуліне келіп: 

– Уа, Расул!лла�! Хадиша =олына бір ыдыс тама=пен 
са>ан келе жатыр. Хадиша =асыJа келгенде, о>ан РаббыJнаJ
ж�не менен с�лем айт! Оны у-шуы жо= �рі шаршатпайтын 
ж�ннатта інжуден салын>ан бір сараймен с�йіншіле! - дейді. 
(Б!хари, М�накибул Ансар 20)

Хазіреті Хадиша (радиалла�у ан�а) ил��и с�лемге былай 
деп жауап берді: 

– Ол (�лы Алла�) С�лемніJ на= Aзі, с�лем одан келеді, 
Ж�брейілге де с�лем бердік! Qй, Алла�тыJ Расулі!
Алла�тыJ с�лемі, ра=ымы �рі берекесі са>ан болсын».
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Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) AмірініJ 
соJына дейін б!л м�б�рак ж!байын !мыт=ан емес. О>ан 
деген махаббаты Aле-Aлгенше еJ жа=сы т�рде жал>асты. 

Айша (радиалла�у ан�а) мына бір жайтты баяндайды: 

«Пай>амбардыJ (ал�й�иссалату у� с�лл�м) �йелдерініJ 
еш=айсысын Хадишаны =ыз>ан>анымдай =ыз>анбадым. 
Негізі оны кAрген де емеспін. Біра= ;адірлі Алла� Расулі
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) оны жиі-жиі еске алып 
отыратын. ;ой сойып етін бAлгенде, кAбінесе ХадишаныJ 
достарына тар=ататын. Бір рет (шыдай алмай) Алла�
Расуліне:

– Сір� жер-бетінде Хадишадан бас=а �йел =алма>андай! 
- дедім.

;адірлі Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Ол осындай да осындай еді, - деп жа=сы =асиеттерін 
санады ж�не:

– Балаларым да содан туылды, - деді.

Ішімнен:

– Б!дан кейін Хадиша туралы жаман сAз айтпаймын 
дедім». (Б!хари, М�накибул Ансар 20; Qдаб 73; Муслим, Фадаилус-

Сахаба 74-76)

Бір к�ні ХадишаныJ сіJлісі Хал� бинти Хуайлид, Алла�
РасулініJ (саллала�у ал�й�и у� с�лл�м) алдына кіру �шін 
р!=сат с!рады. ;адірлі Пай>амбарымыз (саллала�у ал�й�и 
у� с�лл�м) ХадишаныJ дауысын есіне алып:

– Алла#ым, б�л (ХадишаныJ сіJлісі) Хал! бинти Хуай-
лид �ой! - деп бір жасап =алды.

Б!л кAрініске ку� бол>ан Айша (радиалла�у ан�а) шыдай 
алмай:
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– ;артайып аузында>ы тістері т�скен �рі бая>ыда =айтыс 
болып кеткен =!райышты= бір =артты несіне еске алдыJ? 
Алла� оныJ орнына, одан да =айырлысын берді, - дейді. 
(Б!хари, М�накибул-Ансар 20)

Хазірет Айша «одан да =айырлысын» - деп Aзін айт=ан 
еді. ОныJ б!л сAзін !натпа>ан Алла� Расулі (саллала�у 
ал�й�и у� с�лл�м) мына жауапты береді: 

– Олай емес, Алла# Та�ала ма�ан одан ткен �айрлысын 
бермеді. Халы� ма�ан сенбегенде, ол сенді. Барлы�ы ма�ан 
тірікші деген де ол айт�анымды �абыл алды. Ешкім ма�ан 
бір н!рсе де бермегенде, ол мені д�ниесімен �олдады !рі Ха� 
Та�ала ма�ан одан балалар н!сіп етті. (Ибн Ханб�л VІ, 118)

Тайыф*а сапар шегу

КAкесі мен ж!байыныJ =айтыс болуынан кейін, Хазіреті 
Пай>амбарымыз>а (саллала�у ал�й�и у� с�лл�м) жасал>ан 
з!лымды= пен к�ш кAрсетулер одан сайын Aршіп кетеді. 
Пай>амбарлар С!лтанына =арсы істелген д!шпанныJ 
=иянаты, тым кAбейіп кетеді. ОныJ кAбейгені соншалы=ты, 
;адірлі Пай>амбарымыз (саллала�у ал�й�и у� с�лл�м) 
=атты =ианалады. Сол себепті Алла� Расулі =асына З�йдті
(радиалла�у ан�у) алып Меккеге 160 ша=ырым жердегі 
Тайыф =аласына ж�ріп кетеді. Ол жерде он к�н болады. 

Тайыфты=тар>а исламды т�сіндіреді. Оларды тау�идке 
ша=ырады. ;аланыJ сыйлы кісілерімен жолы>ып, п!т=а 
табынуды тастап, жал>ыз Алла�=а =!лды= !рып, =!лшылы= 
=ылу>а �гіттейді. Тайыф =аласыныJ маJында =асына барып 
�Jгімелеспеген бір жан =алмайды. 

Біра= б!л да>уат=а =!райышты=тар>а !=сайтын 
тайыфты=тардыJ =атты серпілісіне себеп болады. Н�псіге 
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тізгінді !стат=ан Тайыф =аласыныJ т!р>андарыныJ бір 
де біреуі Ислам>а кірмейді. Онымен де =оймай Хазіреті 
Пай>амбар>а (саллала�у ал�й�и у� с�лл�м) істемеген 
ж�бір-жапасы =алмайды. Qуелі маза= =ылады. Кейін сAге 
бастайды. СоJында =!лдарына Алла� РасулініJ ж�ретін 
жолыныJ екі жа>ына тізіліп т!рып алып, оны сAгіп, тас 
астына алады. Алла� Расулі (саллала�у ал�й�и у� с�лл�м) 
=аладан шы>ып кеткенше артынан =алмай ж�бірліктерін 
то=татпайды. Онымен де то=тамай =!лдарын ар=асынан 
жіберіп, та>ы да тастыJ астына алып !р>ызады. QлемніJ Aзі 
оныJ =!рметі �шін жаратыл>ан Пай>амбарлар С!лтаныныJ
м�б�рак ая=тары =ан>а малынып, ая= киімдері =ан>а 
толып кетеді. Оны ла=тырыл>ан тастан =ор>ау>а бар 
к�шін сал>ан =ажырлы сахаба З�йд те (радиалла�у ан�у) 
жараланып =алады. З�йд (радиалла�у ан�у) Алла� Расуліне
ла=тырыл>ан тастар>а Aз денесін тосып т!рып:

– Qй, Тайыф хал=ы! Тас жаудыр>ан адамныJ пай>амбар 
екенін білемісіJдер?! - деген-ді. 

Содан барып зор>а дегенде меккеліктердіJ біреуініJ бау-
ба=шасына жетіп, =!рма а>ашыныJ астына келіп дем алады. 
Жер-кAк, Ж�брейіл, Микайл, Исрафил, Qзірейл б�рі де 
=ай>ы-м!J>а бат=ан-ды. 

Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) баста>ан періштелер Алла�
Та>аладан р!=сат алып, Расул!лла�тыJ (саллала�у ал�й�и 
у� с�лл�м) =асына зымырай жAнелеп келіп:

– Уа, Расул!лла�! Б!йры= бер, б!л =ауымныJ кAзін 
=!ртайы=! - дейді. 

Ол ра=ымды �рі мейірімді пай>амбар, басына т�скен б!л 
аянышты жа>дайдыJ Aзінде теріс бата (бедд!>а) =ылмай 
терісінше =олдарын Ха= Та>ала>а жайып:
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– Алла#ым! К�шімні� бос�а кеткенін, шарасызды�ымды, 
халы� тарапынан м�с!пір жа�дай�а т�скенімді Са�ан �ана 
айта аламын. 

<й, мейірімділерді� е� мейірімдісі! Егер ма�ан �арсы 
азабы� болмаса, шеккен азабым мен басыма келген б!лелерге 
к�іл блмеймін!

Т!�ірім! Сен �ауымыма #идаят бер, олар білместік 
�ылды.

Т!�ірім! Сен разы бол�ан�а дейін мен кешіруі�ді тілеймін...
- деп жалбарынады. (Ибн Хишам ІІ, 29-30; Х�йс�ми VІ, 35)

Расул!лла� (саллала�у ал�й�и у� с�лл�м) МырзамыздыJ 
дем ал>ан ба=тыJ иесі Раби>а!лдары, QлемдердіJ 
МырзасыныJ х�ліне жаны ашып, о>ан =!лдары Аддаспен
бір таба= ж�зім беріп жібереді. Аддас таба=ты Пай>амбар>а 
!сынады:

– АлыJыз, жеJіз! - дейді. 

Хазіреті Пай>амбар (саллала�у ал�й�и у� с�лл�м):

« » «Бисмилл��ир-рахманир-рахим» - деп жей 
бастайды.

Б!л сAз Аддасты =айран =алдырады. @йткені осы уа=ыт=а 
дейін м!ндай сAзді ешкімнен естімеген еді. ТаJ-тамаша 
болып:

– Б!л сAзді б!л маJда>ылар білмейді де, айтпайды да! - 
деп к�бірлейді.

Артынша =айранды>ын жасыра алмай:

– Сіз ерекше адамсыз! Б!л елдіJ адамына !=самайсыз! 
Сіз кім боласыз? - дейді.
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Алла� Расулі (саллала�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Сен =ай жерліксіJ, =ай дінненсіJ? - деп с!райды. 

Аддас:

– Ниновалы=пын, христианмын! - дейді.

;адірлі Пай>амбарымыз: 

– Демек сен, салих =!л Юнус бин МаттаныJ еліненсіJ! 
- дейді.

Аддас одан сайын =айран =алып: 

– Сен Юнусты =айдан танисыJ? - дейді.

Пай>амбарымыз (саллала�у ал�й�и у� с�лл�м): 

– Юнус мені� бауырым. Ол пай�амбар. Мен де 
пай�амбарды� бірімін! - дейді.

Б!ны естіген АддастыJ жан-д�ниесін иман н!ры билеп, 
=уанышпен орнынан атып т!рып, Хазіреті Пай>амбардыJ 
(саллала�у ал�й�и у� с�лл�м) =олына, ая>ына жы>ылып 
ш��адат сAзін айтады. (Ибн Хишам ІІ, 30; Я=уби ІІ, 36)

;ожайындары оныJ б!л =ылы>ына !рыс=анында Аддас
былай деп жауап =айырады: 

«Мен есімді білгелі, жер-бетінде одан Aткен =айырлы 
адамды кAрмедім! Ол ма>ан сондай бір �Jгіме айтты, оны 
тек пай>амбарлар >ана біледі». (Ибн Хишам ІІ, 31)

;андай ба=ыт десеJізші Алла� РасулініJ (саллала�у 
ал�й�и у� с�лл�м) Aміріндегі еJ =иын ша=та 
Аддас (радиалла�у ан�у) Алла�=а иман келтіріп, 
Пай>амбарымызды (саллала�у ал�й�и у� с�лл�м) ж!бат=ан 
бір м�мин болу шарапатына кенеледі. QлемдердіJ С!лтаны
оныJ м!сылман болуына соншалы=ты =уан>ан еді. Сол
кезде шеккен бар =иыншылы>ын бір с�тке !мыт=ан-ды. 



401

ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp ОНЫНШЫ ЖЫЛЫ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

Б�гінгі таJда АддастыJ Исламды =абылда>ан орында 
оныJ атымен аталатын бір мешіт бар. 

К�л-к�сір мол мейірім ж.не Рахмани ж9баныш

Хазіреті Айша (радиалла�у ан�а) анамыз былай дейді: 

– Уа, Расул!лла�! �х!д со>ысында =инал>аныJыз 
сия=ты бас=а =инал>ан кездеріJіз болды ма? - деп Хазіреті 
Пай>амбардан с!радым:

Былай деді: 

– И!, сені� �ауымы�нан кп жаманшылы� крдім. Б�л 
жаманшылы�тарды� е� жаманы оларды� ма�ан А�аба 
К�ні213 істеген �ылы�тары. Сонымен бірге Тайыфты� 
Абдукулалды� �лы Абдиялилді пана т�т�ым келіп еді. Мені 
�абылдамады. (Керісінше мені ��лдарына таспен ат�ызып 
бас-ая�ымды �ан�а боятып, крсетпеген ж!бірі �алма�ан 
еді.) Сйтіп �атты �ай�ырып, тауым ша�ылып, кері арт�а 
�айттым. 'арнус-С!либ ал�абына жеткенше есімді жия ал-
мадым. Сол жерде басымды ктеріп, ккке кз ж�гірткенімде, 
бір б�лытты� мені кле�келеп ж�ргенін крдім. Жа�сылап 
�арасам б�лтты� ішінен Ж!брейілді (ал!й#исс!л!м) 
бай�адым. Ма�ан:

– Алла# Та�ала �ауымы�ны� са�ан не істегенін !рі сені 
�ор�ауды �алай �абыл етпегені�ді естіді. Олар�а �ала�ыны�ды 
істеуі� �шін са�ан Тауларды� Періштесін жіберді, - деп дау-
ыстады.

213. А*аба К'ні: Алла� РасулініJ Мина да А=аба деген жерде т!рып 
адамдарды Ислам>а ша=ыр>ан к�н. Сол кезде адамдардыJ бір бAлігі 
Исламды =абылдап жатты, бір бAлігі де Расул!лла�=а (саллала�у ал�й�и 
у� с�лл�м) ж�бір кAрсетті. Міне, сол к�н «А=аба К�ні» деген атпен жария 
болды.
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Б�дан кейін Тауларды� Періштесі ма�ан �н �атып с!лем 
берді. Кейін:

– <й, М�хаммед! 'аумы�ны� са�ан не дегенін Ха� Та�ала 
есітті. Мен Тауларды� Періштесімін. Не �аласа� соны 
ат�аруым �шін Алла# Та�ала са�ан жіберді. Не істегенімді 
�алайсы�? Егер �аласа� мына екі тауды оларды� �стіне та-
стап жіберейін, - деді.

Сол кезде:

– Жо�, мен Ха� Та�аланы� оларды� �рпа�тарынан тек 
Алла#�а �ана �ибадат �ылатын !рі О�ан еш н!рсені серік 
�оспайтын адамдарды шы�арады деп тілеймін, - дедім.
(Б!хари, Б�дул-Хал= 7; Муслим, Жи�ад 111)

А=ынныJ бірі Алла� Та>аланыJ С�йіктісіне деген шексіз 
махаббатын =андай тамаша сAз етеді:

«Уа, Расул!лла�! Сені Ха= Та>аланыJ жа=сы кAретіндігі 
соншалы=ты, д�ние-ж�зін �рі ішіндегі барлы= н�рсені сеніJ 
жолыJда =!рбан етеді».

Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Тайыф=а арна>ан сапарынан мынадай кAптеген >ибрат алу>а 
болады:

1. Біріншіден т�бли>тіJ Aте маJызды екенін кAрсетуде. 
Пай>амбарымыз =ай>ылы жыл болуына =арамастан 
т�бли>ті то=татпа>ан. Т�бли>ті сабырлы т�рде �лсіретпей 
жал>астыр>ан.

2. Тайыфты=тар Пай>амбарымыз>а тас атып =аншама 
ж�бір кAрсетсе де, Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) олар>а теріс бата =ылма>ан. Б!л Алла� РасулініJ
мейірімділігін кAрсетеді. Осы>ан =арап, кез келген т�бли>ші 
мейірімді болуы керек. 
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3. Т�бли>ші =атені Aзінен іздеуі керек. АдамдардыJ тура 
жол>а келулері �шін д!>а етіп, аса �мітсіздікке т�спеуі =ажет. 
Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бір =етелік 
кAргенінде Aзін сAздіJ арасына =осып:

– Ма�ан не бол�ан осы, сендерді былай бай�ап 
�алдым!214 - деуші еді. Осымен =оса Хазіреті СулейменніJ
(ал�й�исс�л�м) kуд�уд (Б�бісек) =!сыныJ жиналыста жо= 
екенін бай=ап:

«...Ма0ан не бол0ан �зі (араларыJда) Oуд)удті к�ре 
алмай т9рмын? дегенді» (Н�міл с�ресі 20-аят)

4. Тайыф сапарында АддастыJ иман келтіруі Aте маJызды. 
Неге десеJіз Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) еJ 
=иын жа>дай>а душар бол>анда АддастыJ иман>а келуінен 
к�ш алды. Б!л о=и>адан шы>атын н�тиже, еJ =иын кезде 
болса= та бір кісініJ иман>а келуі бізге жігер-к�ш беруі 
керек.

5. Т�бли>ші іс-�рекетімен �лгі болуы керек.

6. Исламды жайып ж�рген кісі, адамдармен =алай =арым-
=атынас жасау жолын жа=сы білуі керек. М�дениетті 
болуы =ажет. Пай>амбар МырзамыздыJ Аддас=а жаса>ан 
м�мілесіндегідей =ай жерде нені, кімге не айтуды білуі 
керек.

214. ;араJыз, Муслим, Салат 119; Qбу Д�уіт, Хат�м 4, Qд�б 14.
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Жындарды� Пай0амбарымыздан (саллалла)у ал.й)и 
у.с с.лл.м) 
9ран ты�дап иман келтірулері 

Аддастан Aзге ешкім де иман>а келмеген Тайыф сапарынан 
=айтып келе жатып Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) бір жерге т�неген кезінде ;!ран о=иды. ОныJ 
;!ран о=ы>анын бір топ жын тыJдап т!рады. Шетінен б�рі 
а=и=ат=а кAздері жетіп Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) иман келтіреді. СAйтіп =ауымдарын Ислам>а 
ша=ыру �шін тарап кетеді. (Ибн Саад І, 212)

Ибн Аббас (радиалла�у ан�у) былай дейді:

«Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бір топ 
сахабасымен У=аз Ал=абына бару �шін жол>а шы==ан-ды.

Ол кезде (жын тайпасына жататын) шайтандардыJ 
кAктен келетін хабарларды алуларына тыйым салын>ан 
еді.215 (Сонды=тан да олар>а �рдайым кAктен хабар 
�келетін) жындар>а ши�абтар216 жіберілетін. Осылайша 
олар =ауымдарына (=ол =усырып, бос) =айтатын. 

;ауымдары:

– Не болды, неге (бос) =айттыJдар? - деп с!райды.

Олар:

215. «Жындар кAкке кAтеріліп, ол жерде уахиді тыJдайтын. Бір сAз естісе 
о>ан Aздерінен то=сан то>ыз Aтірік =осатын. Сол бір >ана сAз а=и=ат 
кейін =осыл>андар Aтірік болатын. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) пай>амбар болып жіберілгенде кAкке шы>уларына тыйым 
салынды. Б!дан б!рын жындар кAкке шы==андарында олар>а ши�аб 
тасталмайтын». (Тирмизи, Т�псір 72/3324)

216. Ши�аб, сAздікте жалын, оттыJ жалыны делінген. Негізінде кAктен 
ж!лдыздыJ а==аны сия=ты болып кAрінетін жалын>а айтылады. ;азіргі 
кездіJ т�псіршілері ши�абтыJ метеорит екендігін ал>а тартуда.
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– Біз бен кAктегі хабарлар арасына кедергі =ойылды, 
�стімізге ши�абтар тасталды. (СAйтіп біз =ашып =!тылды=), 
- дейді.

;ауымдары:

– Б!л, жаJадан шы==ан бір н�рсеніJ себебінен болуы 
м�мкін, жердіJ шы>ысы мен батысын шарлаJдар, (б!л 
кедергі туралы хабар �келіJдер), - дейді. 

Жындар (жер-ж�зін шарлап шы>у �шін топ-топ=а 
бAлініп алып, ж�ріп кетеді. Б!лардан) Тихам� тарапына 
бар>ан бір топ, (У=аз Ал=абына бара жат=ан Н�хл� т!сында) 
сахабаларымен бірге таJ намазын о=ып жат=ан Хазіреті 
Пай>амбар>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) кезігеді. ;!ран 
К�рімніJ о=ылуын естіп, =!ла= т�реді:

– БіздіJ кAктен хабар алу>а кедергі бол>ан н�рсе міне 
осы! - деп арт=а =айтады.

;ауымдарына былай дейді:

– Qй, =ауымымыз! Шынында да біз тура жол>а бастайтын 
керемет �демі бір ;!ранды тыJдады=. Qрі о>ан иман 
келтірдік. Б!дан былай еш=ашан, ешкімді Раббымыз>а серік 
=ылмаймыз.

Б!л о=и>а>а Ха= Та>ала ;адірлі Пай>амбарына «Жын» 
с�ресін т�сіріп, жындардыJ ;!ран тыJда>андарын ж�не 
=ауымына айт=ан сAздерін жеткізеді:

– (Qй Расулім!) Олар0а: Жындардан бір тобыны� 
9ран 
ты�дап былай дегендері ма0ан уахи етілді» де: «Шынында 
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біз 0ажайып, керемет бір 
9ран ты�дады* .рі о0ан иман 
келтірдік. (Б!дан кейін) ешкімді, еш*ашан Раббымыз0а 
серік *оспаймыз. (Жын с�ресі 1-2 аяттар) (Б!хари, Т�рсір 72, Азан

105; Муслим, Салат 149; Тирмизи, Т�псір 72/3324)

Осымен =атар Алла� Та>ала «Ах=аф» с�ресінде б!л 
о=и>аны мынадай етіп баяндайды:

«(М!хаммел а.с.) Сол уа*ытта Са0ан жындардан 
9ран 
ты�дайтын бір топты жіберген едік. 
9ранды ты�дау0а 
дайын бол0ан с.тте (бір-біріне) «Тынышталы�дар!» десті. 

9ран о*ылып т.м.мдал0ан кезде, *ауымдарына ескертуші 
болып *айтты. Олар *ауымдарына былай деді: «�й 
*ауым! Шын м.нінде біз М9садан (а.с.) кейін т'сірілген 
.рі алды�0ыны растаушы, бір кітапты ты�дады*. Сондай-
а* ол кітап, ха*ты (а=и=ат) ж.не тура жолды к�рсетуші. 
«�й, *ауым! Алла)ты� ша*ырушысына (М9хаммедке
(а.с.) ері�дер! О0ан иман келтірі�дер. Сонда Алла) та 
сендерді� к'налары�ны� бір *ысымын ба0ыштасын .рі 
сендерді к'йзелтуші азаптан са*тасын. �лдекім Алла)ты� 
ша*ырушысына ермесе де, (=абылдамаса) жер-ж'зінде
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Алла)ты .сте .лсірете алмайды. �рі оны� Алла)тан �зге 
досы да жо*. Міне, осылар ашы* адасуда». (Ах=аф с�ресі 29-

32 аяттар)

 Бас=а да =асиетті аяттар да жындардыJ кAктен хабар алу>а 
=алай тыйым салын>андары турасында былай делінеді:

«(Жындар айтты): «Біз к�кке к�терілген ша*та, оны 
мы*ты к'зетшілер ж.не атыл0ан жалындар0а (ши�абтар>а) 
толтырыл0ан т'рде к�рдік. Шынды0ында біз к�к ж'зіні� 
кейір т9старында ты�дау 'шін отыратын едік. Біра* б9дан 
былай кім ты�да0ысы келсе �зін к�здеген жалында0ан 
бір ж9лдызбен кезікті. Шынды0ына келсек, жер-
ж'зіндегілерге жаманды* (істелінуін) ма*сат етілді ме, 
.лде, Раббылары олар0а жа*сылы* *алады ма, ол жа0ын 
білмейміз». (Жын с�ресі 8-10 аяттар)217

217. Хазіреті М�улана б!л о=и>аны ма>ыналы кеJ т�рде былай керемет 
т�ісіндереді:
«Шайтандар кAк-ж�зіне шы>ып, аспан сырларын тыJда>ысы келеді».
«Сол сырлардан аз>ана тыJдаса болды, сол с�тте кAктен ши�абтар келіп 
оларды аспаннан сыр>ытып жіберетін». 
«СAйтіп былай дейтін: «Бір пай>амбар жіберілген. ОныJ =асына барып, 
нені =аласаJдар соны одан алыJдар».
«Егер ба>а ша= келмейтін інжу іздесеJдер «Pйлерге есіктерінен 
кірі�дер!»*
Сол есіктіJ =а==ышын =а= та, есік алдында к�т. @йткені са>ан немесе сен 
сия=тылар>а кAкке шы>у>а жол жо=». 
«Qрі сендер �шін !за= сапар>а аттанудыJ керегі жо=. Біз сырлардыJ-
сырын топыра=тан жаратыл>ан =!лымыз>а бердік (�йреттік)».



408

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

Алла� ЕлшісініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Тайыф 
сапарынан кAзге кAрініп т!р>ан олжасы тек =ана Аддас
еді (радиалла�у ан�у). Біра= негізінде Алла� Та>ала О>ан 
кAптеген сыйлы=тар ба>ышта>ан-ды. Осылардан бірі, 
О>ан екі т�рлі �лемніJ с!лтанды>ы берілді. Осымен =атар 
�лі Меккеге жетер-жетпес жындар Одан ;!ран тыJдап, 
Aз �лемдерінде т�бли>ті бастап та кетті. Кейінірек кAп 
кешікпей Алла� Та>ала С�йкті Елшісін �лемдердіJ с!лтаны 
етіп Ми>ражды н�сіп етті.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Тайыфтан 
=айт=анда Н�хладан Меккеге бет алып, Хира тауына 
жеткенде МеккеліктердіJ біреуіне жолы>ады. Оны бірінші 
Ахнас бин Ш�рикке, кейін Сух�йл бин Амр ж�не Мут>им 
бин Ади>а с�лемдеме айтып жібереді. Олар>а: 

– М!хаммед «РаббымныJ ма>ан берген рис�лат 
(пай>амбарлы=) міндетін т�бли> етіп т�м�мда>ан>а шейін 
мені =ор>ауына аласыJ ба? деп с!рап жатыр», - деуді 
тапсырды.

«Егер =иянатшыл болмасаJ, Ил��тыJ Халифасы бол>ан сол кісініJ 
=!зырына барыJдар. Іші =уыс =амыс секілді болсаJдар да, оныJ кAмегімен 
�рі с!хбатымен =амыс-=!ра= сия=ты боласыJдар».
* «Pйлерге есіктерінен кірі�дер». (Ба=ара с�ресі 189-аят): Наданды= 
д�уірінде �рі ИсламныJ ал>аш=ы жылдарында адамдар =ажылы= немесе 
умра �шін ихрам>а б�рінгенде бау-ба=ша>а ж�не �йге есігінен кірмеуші 
еді. ;алалы= болса шатырдан бір тесік ашып алып, содан кіріп-шы>атын. 
Ал, б�д�уи (даланыJ арабтары) болса шатырдыJ есігінен кірмей ар=асын 
жыртып кіретін. Ихрамнан шы==анша осылай жал>астыратын. М!ны 
жа=сылы= �рі мойын !сыну деп =абылдайтын. Алла� Та>ала Ба=ара 
с�ресініJ 189-аятын т�сіріп, �йлерге ар=адан кірудіJ жа=сылы==а да, 
мойын !сыну>а да жатпайтынын білдірді. (Уахиди, 56-57 б.)
Кейінірек б!л аятты «бір істі т�ртібіне сай істеу» деп т�сініп �рбір салада, 
�рбір істе =олданылатын болды. Хазіреті М�ул�на да б!л т!ста: «Алла�ты
табу �шін ОныJ есігі секілді бол>ан «��лулла�=а» (Алла�тыJ дос 
=!лдары) барып ж�гініJдер» деп суфизм т!р>ысынан т�псір жаса>ан.
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Екеуі =абыл етпей тек Мут>им >ана =ол !шын береді. 
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) сол т�ні 
Мут>имніJ �йінде =онады. ТаJ ат=ан соJ Мут>им !лдары 
мен =ауымын =асына ша=ырып:

– ;ылыштарыJды асыныJдар сAйтіп Б�йтулла� 
тіректерініJ =асында жыйналыJдар! - дейді.

;а>ба>а жетенде =ауымына =арап:

– Qй, ;!райыш жама>аты! М!хаммедті Aз =ор>ауыма 
алдым! О>ан ешкім тимесін! - деп ай=айлайды. 

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ;а>баны 
тауаф етіп екі р�к�>ат намаз о=ып, �йіне =айтан>а дейін 
Мут>им мен !лдары оны =ор>ап ж�рді. (Ибн Саад І, 212; ибн 

К�сир, �л-Бидая ІІІ, 182)

КAп жылдар Aтті біра= иман келтіру шарапатына лайы= 
болма>ан Мут>им, Б�дірде м!сылмандар>а =арсы со>ысып 
сол жерде Aлтіріледі. Т!т=ындар турасында бір шешімге 
келе алмай жат=анда Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) Мут>имніJ !лы Ж�б�йрге:

– <тте� Мут�им тірі болып, менен т�т�ындарды� бо-
сатылуын �аласа, фидя (т�т�ынды салы� ар�ылы босату) 
алмай б!рін де босатып жіберер едім, - деген сAзімен о>ан 
деген борышын білдірген еді. (Б!хари, Хумус 16; Ибн Хишам І,

404-406)

Исламды т�бли> еткен де, Aзіне кAмек кAрсетіп, =ол !шын 
берген м�шрикке осылайша азаматты= білдіріп, борышты= 
кAрсету неткен ахла=и =!ндылы= десеJізші.
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�р т'рлі тайпа адамдарымен жолы0ып, оларды Ислам0а 
ша*ыруы

Тайыфтан келген соJ Алла� Расулі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) біраз>а дейін халы=пен араласудан 
шет =алды. Кейін =айтадан да>уат=а бастады. М�шриктер 
барынша аяусыз =атты м�міле жаса>ан соJ Алла� Та>ала 
Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) араб 
тайпаларыныJ адамдарымен жолы>ып оларды Ислам>а 
ша=ыруды �мір етеді. 

Сол �шін Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
=ажылы= кезінде Меккеге келгендерге �рі У=аз, М�ж�нна, 
Зулм�жаз секілді ж�рмеJкелерге =атыс=андар>а дауыстап 
;!ран К�рім аяттарын о=ып, оларды Ислам>а ша=ырып 
отырды.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) м!ндай 
!лкен ж�рмеJкелерге жинал>ан Б�ни Qмир, Мухариб, 
Ф�зара, Rассан, Мурра, Ханифа, С�лейм, Абс, Б�ни Наср, 
Б�ни Б�==а, Кинд�, К�лб, Хариса, Узра, Худайрима сынды 
тайпалардыJ шатыр =!р>ан орындарына барып, оларды 
Ислам>а ша=ырушы еді. Пай>амбарлы>ын =!птап, РаббыныJ
о>ан берген рис�лат (пай>амбарлы=) міндетін Aтеуде Aзіне 
ж�рдем етулерін !сынатын.218

Ж�бир (радиалла�у ан�у)219 былай баяндайды:

218. ;араJыз, Ибн Саад І, 216-217; Ахмед бин Ханбал ІІІ, 322, 492; ибн К�сир 
ІІІ, 183-190.

219. Ж.бир бин Абдулла) (радиалла�у ан�у) хижретте 16 жыл алдын 
М�динада туылды. Qкесі Абдулла� бин Амр, �х!д >азауатында шейт 
бол>ан ал>аш=ы сахаба. Qкесі тірі кезінде 9 =арындасына =арау �шін 
со>ыстар>а =атыса алмаушы еді. Qкесі д�ниеден Aткен соJ Алла�Расулімен
бірге 19 >азауат=а =атысады. Ж�бир (радиалла�у ан�у) Екінші А=аба
Би>атына =атыс=андардыJ еJ кішкентай м�шесі еді. Пай>амбарымыз 



411

ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp ОНЫНШЫ ЖЫЛЫ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

«Алла� Расулі =ажылы= маусымында (арафада) т!рып 
=ажылар>а дауыстап: 

«Мені =ауымына алып баратын ешкім табылмай ма? 
;!райыш, РаббымныJ сAзін т�бли> етуіме кедергі болды» 
деген еді». (Qбу Д�уіт, С�ннет 19-20/4734)

@кінішке орай, олардыJ арасынан ешкім да>уатты 
=абыл етіп, Aзін =ор>ауына алып, ж�рдем кAрсететін ешкім 
табылмайды. Керісінше іштерінен бірі Пай>амбарымыз>а 
=аба>ын т�йіп, жа=тырмаса, енді бірі «Сені =ауымыJ бізден 
жа=сы таниды >ой! Олар са>ан неге ермеді?» деп Алла�
Расулімен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) тайталасып 
жатты. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) болса, 
=ажетті жауаппен шектеліп, оларды Ха= жол>а ша=ырудан 
танбады.220

(саллалла�у ал�й�и у�ссалам) Ж�бирді =атты жа=сы кAретін. Кейде оны 
т�йесіне мінгестіріп алатын. Нау=астанып =ал>анында оны зиярат ететін. 
Qкесі шейт бол>анда кAп мAлшерде =арызданып кетіп еді. Ж�бир сол 
=арыздарды Aтеймін деп =атты =иналады. @йткені =арыз берушілердіJ 
кAбі еврейлерден болып, =арызыдарын дереу Aтеуін талап еткен-ді. ОныJ 
сол жылы Aнімі де аз шы>ады. Расул!лла� (саллалла�у алей�и у� с�ллам) 
жыйыл>ан =!рмаларды бAлік-бAлік =ылып жый>ызады. М�б�рак =олына 
таразыны алып, �ркімге тиесілі мAлшердегі а=ыларын береді. Алла�
РасулініJ м!>жизасыныJ себебімен Ж�бирдіJ б�кіл =арыздары Aтеледі 
�рі =!рмалары да еш азаймайды. 
«Муксирун» деп аталатын еJ кAп хадис на=ыл еткен жеті сахабадан бірі 
бол>ан Хазіреті Ж�бир (радиалла�у ан�у) 1540 хадис риуаят етіпті. 
;адірлі сахабаныJ бірі Абдулла� ибн Ун�йс, «кімде кім м�с�пірдіJ 
а=ысын жеген болса, оныJ ж�ннат=а кіре алмайтынды>ы» туралы бір 
хадис риуаят еткенін естіді. Ж�бир (радиалла�у ан�у) б!л хадисті 
Пай>амбарымыздан тікелей естіген ал>аш=ы адамнан естігісі келеді. 
Біра= б!л сахаба Шам =аласында т!ратын еді. СAйтіп Ж�бир бір т�йе 
сатып алып М�динадан Шам>а тартып кетеді. �за= сапар шегіп �йтеуір 
бір ай дегенде Шам>а жетіп, хадисті Абдулла� ибн Ун�йстіJ Aз аузынан 
есітіп жазып алады. Qбден =артай>ан соJ кAзі тіптен кAрмей =алады. 
Хижра жыл санауымен 78 жылы, ал, милади (грегориан) жылмен 697 
жылы 94 жасында М�динада кAз ж!мады. Ол М�динада>ы о д�ниеге 
аттан>ан сахабаныJ еJ соJ>ысы еді.

220. Ахмед бин Ханбал ІІІ, 322; ибн Саад І, 216.
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Мудардан немесе Йеменнен бір адам =ажылы==а яки 
ж�рмеJкелерге бару �шін жол>а шы==анында =ауымы о>ан:

– Абай бол>айсыJ! ;!райышты=тардыJ жас жігіті сені 
дініJнен шы>арма>ай! - деп ескертетін-ді.221

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бір 
к�ні Минада, Ш�йбан бин С�лаба !лдарыныJ =асына 
барып, AзініJ Алла� Расулі екендігін айт=анында, тайпа 
басшыларынныJ бірі М�фрук бин Амр:

– Qй, ;!райышты= бауырым! Сен адамдарды неге 
ша=ырып ж�рсіJ? - деп с!райды.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) жа=ын келіп 
=астарына отырды. Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) орнынан 
т!рып QлемніJ Н!рына киімімен кAлеJке жасайды. Алла�
Расулі М�фрукке:

– Мен сендерді Алла�тан бас=а ешбір ил�� жо=ты>ына, 
Алла�тыJ серіксіз �рі жал>ыз екендігіне, меніJ де Алла�тыJ
Расулі екендігіме ку�лік беруге, Алла� тарапынан ма>ан �мір 
етілген н�рселерді орында>ан>а дейін =ор>ау>а, �рі ма>ан 
ж�рдем етуге ша=ырамын. @йткені =!райыш, Алла�тыJ
�міріне =арсы шы=ты. Алла�тыJ Расулін Aтірікші =ылды, 
батылды (б!рыс жол) !станып, ха==а (д!рыс жол) =арсы 
келді. Алла� еш н�рсеге м!=таж емес, Ол �р т�рлі ма=тау-
мада==а (хамд=а) лайы=! - дейді.

М�фрук:

– Qй ;!райышты= бауырым! Сен б!дан бас=а неге 
ша=ырып ж�рсіJ? - деп с!райды.

221. Хаким ІІ, 681/4251.
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Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) «Qн>ам» 
с�ресіндегі мына аяттарды о=иды:

«Олар0а айт: «Келі�дер, сендерге Раббылары�ны� 
нені харам еткенін о*иын: О0ан еш н.рсені серік 
*оспа�дар, .ке-шешеге жа*сылы* істе�дер, кедейліктен 
*ор*ып, балалары�ды �лтірме�дер! йткені сендерді� де, 
оларды� да ризы*-несібелерін Біз береміз. Жаманды*ты� 
белгілісіне де, белгісізіне де жа*ындама�дар. �рі Алла) 
харам (тиісуге тыйым сал>ан) еткен кісіні жазы*сыз 
�лтірме�дер. Міне сендерге осыларды Алла) .мір етті. 
�рине т'сінерсі�дер. 

Жетімні� м'лікіне жа*ындама�дар, біра* ол, есейгенге 
дейін жа*сы бас*ару0а болады. лшеуді, тартуды 
туралы*пен орында�дар. Біз біреуге тек шамасы жететінді 
0ана ж'ктейміз. 
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С�з с�йлеген кезде, (пайдасына болсын, зиянына болсын 
бір н�рсеніJ шешімін айтатын адам) жа*ындары� болса 
да .ділетті болы�дар. �рі Алла)*а берген у.делері�ді 
орында�дар. Жа*сылап ойланарсы�дар деп осыларды 
Алла) н9с*ады. 

К'діксіз б9л мені� е� тура жолым. Ма0ан ері�дер (бас=а) 
жол0а т'спе�дер. йткені ол жолдар сендерді Алла)ты� 
жолынан айырады. Сонды*тан да Алла) са*танып та*уа 
жолын 9станарсы�дар деп сендерге осыларды .мір етті
(н!с=ады)». (Qн>ам с�ресі 151-153 аяттар)

М�фрук:

– Qй, ;!райышты= бауырым! Сен та>ы да не н�рсеге 
ша=ырасыJ? Уалла�и (Алла� атымен) б!лар пенденіJ 
сAздері емес! Егер адам баласыныJ сAзі болса, біз оны жа=сы 
білеміз (біліп =ояр едік), - дейді.

Б!дан кейін QлемніJ С�йіктісі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м):

«�лбетте Алла) .ділеттілікті, игілікті ж.не а0айын0а 
*арайласуды б9йырады. Ж.не де аз0ынды*тан, 
*арсылы*тан ).м зорбалы*тан тыяды. Ол, ойланып, а*ыл 
ж'ргізерсі�дер деп сендерге насихат береді». (Нахыл с�ресі 

90-аят) аяттарын о=ыйды.

М�фрук:

– Qй ;!райышты= бауырым! Уалла�и сен мені еJ 
жо>ар>ы ахла==а ж�не еJ игі амалдар>а ша=ырдыJ! Са>ан
Aтірікші деген =ауым жала жап=ан екен! - деді. 
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ТайпаныJ Aзге басшыларынан Хани мен Мусанна да 
д�л осындай жауап береді. Біра= =ауымдарымен сAйлесіп, 
а=ылдаспай б!л !сынысты =абыл ете алмайтынды=тарын, 
сонымен =оса Кисра ж�не Парсылармен келісім шарт=а 
отыр>андарын, егер !сынысты =абыл етсе олардыJ б!>ан 
разы болмайтынды=тарын ал>а тартады.

Сонымен ішкі-жан д�ниелерімен =абыл еткенменен, 
д�ниелік пайдаларына зиян тиетіндіктен �рі Aздеріне =ауіп 
тAнетіндіктен Алла� РасулініJ !сынысын =абылдамайды.222

Тари= бинАбдулла� (радиалла�у ан�у) былай 
баяндайды:

«Зулм�жаз ж�рмеJкесінде Расул!лла�тыJ (ал�й-
�иссалату у� с�лл�м) �стіне бір =ызыл жейде киіп ал>анын 
кAрдім:

– <й, адамдар! Л! ил!#а илл!лла#ты айты�дар да, 
��тылы�дар! - деп =атты дауыстап т!р еді.

Бір адам оныJ артынан =алмай таспен !рып ж�ріп бір 
жа>ынан:

– Адамдар! Са= болыJдар о>ан ермеJдер, Aйткені ол 
Aтірікші, - деп ай=айлап ж�рді. 

�р>ан тастары ;адірлі Пай>амбарымыздыJ ая=тарын 
=ан-жоса =ыл>ан.

Айналамда>ылар>а:

– Мына кісі кім? - деп с!радым.

– Qбдулмутталиб!лдарыныJ жігіті, - деді.

– Онда оныJ артынан =алмай таспен !рып ж�рген кім 
ол? - дедім.

222. Ибн Qсир, Усдул R�ба V, 250-251; ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ, 187-189.
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– Ол кAкесі Qбу Л���б =ой, - деді. (Хаким ІІ, 668; ибн Qсир, 

Усдул R�ба ІІІ, 71)

Мудрик �л-Qзди (радиалла�у ан�у) Пай>амбарымыздыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Ислам>а ша=ыру барысында 
басына т�скен =иыншылы=тардыJ бірін былайша 
баяндайды:

«Qкеммен бірге =ажылы= р�сімдерін жасап жатыр едік. 
Мина>а жай>ас=анымызда бір топ адаммен жолы=тым. 
Qкеме:

– Б!л жама>ат не �шін жинал>ан? - деп с!радым. 

Qкем:

– ;ауымыныJ дінінен шы==ан мына кісі �шін! - деді.

;олымен н!с=а>ан жа>ына =ара>анымда Расул!лла�ты
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) кAрдім. Ол кісі:

– <й адамдар! Л! ил!#а илл!лла#ты айты�дар да, 
��тылы�дар! - деп �н =атып т!рды.

АдамдардыJ кейбірі оныJ ж�зіне т�кірсе, кейбірі басына 
топыра= шашып, ал кейбіреулері о>ан =ар>ыс жаудырып 
жатты. Т�ске дейін д�л осылай жал>асты. Сол заматта 
омырауы ашы= бір =ыз келіп, ішіне су =!йыл>ан бір ыдыспен, 
с�лгі алып келді. @зі жылап т!р. Алла� Расулі ыдысты алып 
су ішіп, беті-=олын жуды. СAйтіп басын кAтеріп:

– Балам, орамалы�мен омырауы�ды жап! <ке�ді, т�за��а 
т�сіп, �орланып бас иіп леді екен деп �оры�па! - деді.

Qлгі келгенніJ кім екенін с!радым:

– ;ызы Зейнеп! - деді. (Ибн Qсир, Усдул R�ба V, 130; Х�йсами 

VІ, 21) 
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Зейнеп, Хазіреті Фатима ж�не Пай>амбарымыздыJ Aзге 
де =ыздары, балалы=-жасты= ша=тарын, ИсламныJ еJ �лсіз 
�рі м!сылмандардыJ еJ =атты езілген ша>ында Aткізді. 
Хазіреті Зейнеп ж�не Aзге де бауырлары Расул!лла� пен 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) м!сылмандардыJ тарт=ан 
азабын бір кісідей олар да тартып Aтті. Qкелері �йден 
Исламды т�бли> етуге шы==анда, олар да кейде уайымдап 
�й алдында к�тсе, кейде =адірлі �келерініJ =асынан бір елі 
=алмай оны =ор>ап =алу>а тырысатын. 

Пай>амбарымыздыJ б!л =адірлі =ыздары, аналары 
Хазіреті Хадиша =айтыс бол>анда да �келеріне кAмекші 
болып, оныJ кAрген =иыншылы=тарын орта=таса кAтерген-
ді. КAрген =аншама ж�бірден =айы>ып, кAз жастары кAл 
бол>ан-ды. Qрдайым Фатима =анын с�ртіп, Зейнеп су 
=!йып беті-=олын жуатын. Осылайша =аншама жыл бойы 
жал>асты.

Алла� РасулініJ У=аз ж�рмеJкесінде Ислам>а да>уат 
еткен кAптеген тайпаныJ ішінде Амир бин Саса !лдары да 
бар еді. Олар>а: 

– Мен Алла#ты� Елшісімін! Сендерге бар�аным да, 
Раббымны� !мірлерін халы��а жеткізіп, елшілік міндетімді 
толы� орында�ан�а дейін мені �ор�айсы�дар ма? Іштері�нен 
ешкімді де �инамаймын! - дейді.

– Біз, сені =асымыздан =уа да алмаймыз, са>ан иман да 
келтіре алмаймыз. Тек т�бли> ету міндетіJді орында>ан>а 
дейін =ор>ай аламыз! - дейді бір ауыздан.

Осы с�тте Б�йхара есімді сол тайпа>а жататын бір кісі 
шы>ып, Пай>амбарымыздыJ кім екенін с!рап алып, Aз-
Aзіне:
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– Уалла�и, мына адамды Aзіме =!райышты=тардан алар 
болсам, оныJ ар=асында б�кіл арабтар>а �кім ж�ргізер едім! 
- деп к�бірлейді. Кейін Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м):

– Егер біз са>ан би>ат етсек, Алла� та са>ан =арсыласыJды 
жеJгізсе, сенен кейін пай>амбарлы= бізге =ала ма? - деп 
с!райды.

Пай>амбар:

– Іс біткенні� б!рі Алла#тыкі! Алла# оны кімге �аласа 
со�ан береді! - дейді.

Б�йхара:

– Демек, кAкірегіміз сен �шін б�кіл араб о>ыныJ 
нысанасы болады да, Алла� сені жеJіске жеткізген кезінде 
басшылы= бас=асына беріледі солай ма?! Б!л бізге пайдалы 
емес! - дейді де =ауымына б!рылып:

– Мына ж�рмеJкеден сендер !=сап жаман н�рсе алып 
=айт=ан адамды кAргенім жо=. Б�кіл араб тайпаларын жау 
=ылып аласыJдар ма? Оны Aз =ауымы сендерден жа=сы 
таниды. Егер =ауымы одан бір =айырлы н�рсе кAргенде 
б�рінен б!рын оны солар =олдайтын еді... - деп ба=ырады. 
Содан барып Пай>амбарымыз>а б!рылып:

– Тез т!р да б!л жерден кет! - дейді.

Алла� Расулі орнынан т!рып, т�йесіне мінгенін де, 
Б�йхара т�йеніJ кAкірегін т�ртіп =алады. Т�йе жат=ан 
жерінен бірден атып т!р>анда С�йікті Пай>амбарымыз 
жерге =!лап т�седі.

Дуба бинти Амир есіміндегі м!сылман бір �йел, 
Мырзамыз>а жасал>ан б!л маза=ты кAрер-кAрмес:
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– Qй, Амир �улеті! КAз алдарыJда Алла�тыJ Расуліне
істелген мына ж�бірді кAре т!ра оны мен �шін =ор>айтын 
адам жо= па іштеріJде? - дейді.

QйелдіJ туыстарынан �ш кісі атып т!рып, мал>!н 
Б�йхара>а атылады.

Осы о=и>адан кейін Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) б!лар �шін:

– Уа, Алла#ым! Б�лар�а берекеті�ді жаудыр! - деп д!>а 
етеді.

Осы д!>аныJ себебімен Алла� Та>ала олар>а иман н�сіп 
етеді, соJын да шейттік д�режесіне лайы= болады.

Б!л тайпаныJ =атты =артай>анды>ынан =ажылы==а келе 
алмай ж�рген басшылары бар еді. Елдеріне бар>анда бол>ан 
м�н-ж�йді о>ан айтып береді. Qлгі =арт дереу =олдарын 
басыныJ �стіне =ойды да:

– Qй, Амир!лдары! ;олдан кеткен б!л м!рсатты =алай 
AтейсіJдер? Н�псімді =!дыретімен !стап т!р>ан Алла�=а
ант етейін, Исмайыл!лдарыныJ ешбіреуі осы уа=ыт=а дейін 
Aтірік айтып пай>амбар екендігін ал>а тартпа>ан! Qрине оныJ 
айт=андары ха= �рі шынды=! СендердіJ а=ылдылы=тарыJ 
сол кезде =айда =алды? - деп оларды жаз>ырады.223

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) м!ндай 
=арсы шы==андар>а =арамастан, дінді адамдар>а ашы= 
!сынудан бір с�т болса да кері т!рмай ж�рмеJкеге келген 
Aзге де тайпалар>а а=и=атты паш етті. 

223. Ибн Хишам ІІ, 33-34; Ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ, 184; Ибн Х�жар, �л-Исаба 
ІV, 353.
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Пай0амбарымызды� Хазіреті С.удамен 'йленуі

С�уда анамыз С�кран бин АмрдіJ ж!байы болатын. 
М!сылмандардыJ басына ауыр к�н ту>анда Хабашистан>а 
хижрет еткен еді. С�кран кAп уа=ыт Aтпей сол жа=та =айтыс 
болады. Хазіреті С�уда, Ислам десе жанын аямаушы еді. 
Со>ан =арап Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
о>ан ма=тау айтады. Пай>амбарымыз оны басына т�скен 
шарасызды=тан алып шы>у �шін Aзімен �йленуді !сынады. 

Алла� РасулініJ Хазіреті С�уда анамызбен �йленуіне 
Осман бин Маз>унныJ �йелі Х�ула ханым себеп бол>ан-
ды.

Х�ула Ханым �йлену м�селісін Хазіреті С�уданыJ
�кесіне айт=анында, ол:

– Шынын айтсам М!хаммед Aте =адірлі к�йеу болады! - 
деп �йленулеріне разылы>ын береді.

Біра= С�уда Ханым =айтыс бол>ан к�йеуінен =ал>ан 
бес немесе алты бірдей кішкентай баласы бол>аны �шін 
Пай>амбарымыз>а к�йеуге шы>у>а бата алмай ж�рді. 

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) оныJ 
тартын>анын кAріп:

– СеніJ менімен �йленбеуіJніJ себебі неде? - деп 
с!райды.

Хазіреті С�уда:

– Уалла�и уа, Расул!лла�! Ма>ан сенен Aткен с�йікті 
біреу табылма>ан да, меніJ сенімен �йленбеуіме не кедергі 
бола алады? Біра= мына кішкентай балалар, азаннан кешке 
дейін сеніJ басыJда ба=ырып-ша=ырып, мазаJды алама 
деп =ор=амын. Qйтпегенде сені =уантып, ба=ытты ету �шін 
=уана-=уана =абыл етер едім, - дейді. (Ибн Саад VІІІ, 53-57; 
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Ахмед бин Ханб�л І, 318-319; VІ, 211; Х�йсами ІV, 270)

Б!л �йлену пай>амбарлы=тыJ оныншы жылы Рамазан
айында болады.

С�уда анамыз QлемніJ С�йіктісін зор =!рметпен 
сыйлап, ынта-шынтасымен =ызмет кAрсететін-ді. Ол кісі 
Пай>амбарымыздыJ жал>ыз =ал>ан бір =иын-=ыстау кезде 
Aмірлік жан-жолдасы бола білді. Хазіреті С�уда (радиалла�у 
ан�а) Алла� РасулініJ ананыJ ысты= ала=анына �рі ба>ып-
=а>у>а м!=таж болып =ал>ан кішкентай =ыздарына =арап, 
олар>а аналы= мейіріммен назар салып, с�йіспеншілікпен 
Aсірді.
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ПАЙ;АМБАРЛЫ
ТЫ	 ОН БІРІНШІ ЖЫЛЫ

А*аба кездесуі

Т�нніJ бір уа>ы болатын...

;а>баны зиярат етуге келген алты кісіден 
т!ратын М�диналы= бір топ адам, А=аба ал=абында 
Пай>амбарымызбен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) кездесті. 
ОныJ �лемге жар=ырап шуа= жай>ан н!рына =арап:

«Б!л =андай �демі адам!» деп бір-бірімен ма=!лдасады. 
Ж�ректеріне сол уа=ыт пай>амбар>а деген махаббаттыJ 
!ш=ындары мен рахмет самалы есе баста>ан-ды. СAйтіп
т!р>анда Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
=астарына жа=ын келіп, пай>амбарлы= міндетін ат=ару 
�шін бас=алар сия=ты оларды да Ислам>а ша=ыру �шін �н 
=атты:

– Біраз отырсаJыздар, (сіздермен) с!хбат =ылса=! - 
дейді.

М�диналы= алты м�шелік б!л �депті кісілер, осындай 
таJ-тамаша адаммен сAйлесуді Aздеріне парыз санады. 
Дереу Пай>амбарымызды айнала отыра =алады. 

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) олар>а 
;!ран К�рімнен аяттар о=у ар=ылы Исламды !сынды. Екі 
д�ние ба=ытын =алайтын болса, осы иманныJ ша=ыруына 
=!ла= асу керектігін т�сіндірді. 
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М�диналы=тар жа=ында бір пай>амбардыJ келетінін ата-
бабаларынан �рі кAршілері еврейлерден жиі-жиі естіген еді. 
Пай>амбарымыздыJ да>уатына =аны= бол>ан соJ бір-біріне 
=арап:

– Достар! Уалла�и б!л, еврейлердіJ келеді деп бізді 
=ор=ыт=ан пай>амбар >ой! Абай болайы=, еврейлер о>ан 
бізден б!рын иман келтіріп =ойып ж�рмесін, - дейді. 

;адірлі Пай>амбарымыздыJ ал>аш кAргеннен бастап таJ 
=алдыр>ан н!рлы маJдайына та>ы да бір рет =арап алып, 
оныJ айт=андарыныJ а=и=ат екеніне кAздері жетіп, ил��и 
да>уат=а шын кAJілден «и�» деп =абыл алады. Б�рі =осылып 
бірдей ку�лік сAзін айтады:

« »

Пай>амбарымыз олардан, м!сылмандармен М�дина>а 
бар>андарында Aздеріне ж�рдем етіп, етпейтіндіктерін 
с!райды.

Б!л М�диналы= еJ ал>аш=ы м!сылмандар, Qуес ж�не 
Хазр�ж тайпаларыныJ арасында =атты со>ыстар бол>анын, 
араларында>ы д!шпанды=тыJ Aршіп кеткенін айтып, 
осы жылы келетін болса олар>а толы= т�рде ж�рдем ете 
алмайтынды=тарын т�сіндіріп бір жыл>а кейін =алдыруын 
Aтінеді. СAйтіп м�диналы=тар Ислам>а да>уат етеміз деп сAз 
беріп, келесі жылы =ажылы= кезінде =айта келуге у�де беріп 
тар=асады.

Б!л кішкентай >ана иман керуені, Aз =алаларына =атты 
Aзгеріп, =уанышпен барады. Ж��илияттыJ кірлерінен 
арылып, =ай>ы-м!Jды сілкіп тастап, д�л бір =!с секілді 
жеJілденіп =алады. М�дина>а келгендерінде Qлем біткенніJ 
мырзасы, екі д�ниеге жары= шаш=ан н!рды сипаттап, 
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адамдар>а айтып, оларды Ислам>а ша=ыруды бастап та кетті. 
СоныJ ар=асында М�динада Пай>амбарымыз (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) жайында �Jгіме =оз>алма>ан бір де бір 
�й =алмайды.224

Ж'ректі� 'шінші рет тазартылуы (шарху садр): 
Ми0раж0а дайынды*

Исра мен Ми>раж т�нінде Пай>амбарымыздыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Ха= Та>аламен кездесуінен 
б!рын ил��и кAріністерге дайынадалу �шін ж�регі �шінші 
рет иман мен хикметке толтырылды.225

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л о=и>аны 
былайша баяндайды:

«Мен 'а�баны� Хатим блігінде жат�ан едім. Gй�ылы-
ояу бір халде ма�ан біреу келді де мынадан мына�ан дейін 
(ккірегімді) жарды. (Б!ны айтып жатып AJешінен =ыл 
біткен жерге дейінгі бAлікті кAрсетті.) Ж�регімді шы�арды. 
Кейін ма�ан ішіне иман ж!не хикмет толтырыл�ан алтын-
нан жасал�ан бір ыдыс !келінді. Ж�регім (шы�арылып сумен 
!рі З!мзаммен) жуылды. Содан кейін ішіне иман ж!не хик-
мет толтырылып �айта орнына орнатылды...» (Б!хари, Б�дул 

Хал= 6, Qнбия 22, 43; Муслим, Иман 264)

С'йіктіні� С'йіктісіне арна0ан ба0асыз сыйы – Ми0раж

Исра о=и>асы хижреттен 18 ай б!рын бол>ан еді.

Исра деп атал>ан б!л ил��и сый, б�кіл пенделік перделер 
кAтеріліп, адами сезімдердіJ тысында толы=тай ил��и 

224. ;араJыз, ибн Хишам ІІ, 38; ибн Саад І, 219; Х�йсами VІ, 40.
225. ;араJыз, Б!хари, Салат 1; Муслим, Иман 263.
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Aлшемдермен орта>а шы==ан бір ны>мет еді. ;ыс=аша айтар 
болса=, пенделерге т�н мекен ж�не заман т�сінігі жойыл>ан, 
милиартта>ан адамдардыJ Aміріне сыймайтындай !зын бір 
сапар �рі =исапсыз кAріністер, бір секундтан аспайтын аз 
>ана бір уа=ыт ішінде Aткен.

Ха= Та>ала б!л турасында былай дейді:

«
9лын (М!хаммедті ал�й�иссалату у� с�лл�м) т'нні�
бірінде, М.сжидул Харамнан �зіне кейбір аяттарымызды 
к�рсету 'шін, айналасын м'б.рак *ыл0ан М.сжидул А*са0а 
апар0ан Алла), .р т'рлі кемшіліктерден п.к. Ш'б.сіз Ол, 
.рн.рсені естуші .рі білуші». (Исра с�ресі 1-аят)

;асиетті аят егер Aте маJызды �рі таJ =аларлы= жайттар>а 
назар аудар>ысы келсе аяттыJ басы п�ктеумен басталады. 
Т�псіршілердіJ айтуынша «Субх�на», Алла� Та>аланы 
кемшілік сипаттардан толы=тай п�ктейтін бір сAз. Осымен 
=атар Ха= Та>аланыJ керемет Aнеріне деген =айранды=ты 
білдіру �шін де =олданылады. Qрі еJ маJызды зікірлердіJ 
бірі.

;ыс=аша айт=анда б!лы сAз;

1. АдамныJ а=ылына сыймайтын Исра о=и>асын !лы=тау 
�рі растау ж�ректердіJ тазалануына бастама. Алла�
Та>аланы ма=л!=тар>а !=сатудан �рі зат, дене жа>ынан да 
!=сатудан =ор>айды. 

2. Ми>раж>а м�лдем сенбегендерге Ха= Та>аланыJ �лсіз, 
к�шсіз ж�не осындай �р т�рлі кемшіліктерден п�к екендігін 
д�лелдейді.
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;асиетті аяттыJ жал>асында т�нді мысал>а келтіреді. 
@йткені Исра т�н =ату еді. Уахи негізінде т�нде келді деген 
т!жырым басымыра=. Д!рыс �рі б!рыс о=и>алар да ж�не еJ 
�лкен маJызды >ибадаттар мен о=и>алар да кAбінесе т�нде 
орын алады. Неге десеJіз н�піл >ибадаттар ж�не с�ресі 
уа=ытында Aтелетін т���жуд намаздары, еJ �лкен >ибадат. 

М�сжидул А=са мен айналасында>ылардыJ м�б�рак 
болуыныJ негізгі себебі былайша баяндал>ан:

1. Дін ж�не д�ние берекеттерімен берекелі =ылын>ан. 
Айналасында кAк-Aніс, Aсімдікпен =атар Aзендер бар. 

2. КAптеген пай>амбарлар сол жерде Aмір с�рген ж�не 
осы себептен де уахидіJ енетін мекені бол>ан.

3. Исра о=и>асыныJ ар=асында ерекше берекелі етілген.

Осы сапар шегуде Ха= Та>ала =!лы �рі Расулі М!хаммед 
М!стафа>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) >ажайып �рі таJ 
=аларлы= о=и>алар мен кAріністер кAрсетілген. 

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) сол т�ні 
М�сжидул А=сада б�кіл пай>амбарлар>а имам болып намаз 
о=ытты.226

Qбу k!райрадан (радиалла�у ан�у) на=ыл етілген 
бір хадиске с�йенер болса=, Исра т�ні Расул Qкрам>а 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) біреуіне шарап, екіншісіне 
с�т =!йыл>ан екі кесе алдына =ойылады. Хазіреті Пай>амбар 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) біраз =арап т!рып с�т 
=!йыл>ан кесені таJдайды. Б!ны кAрген Ж�брейіл:

– Сені, адамныJ жаратылу ма=сатына сай келетінге жAн 
сілтеген Алла�=а ш�кір (хамд) болсын. Егер де ішімдік 

226. Ибн Саад І, 214.
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толтырыл>ан кесені кAтергеніJде, �мметіJ адасып кетер еді, 
- дейді. (Муслим, Иман 272, Qшриба 92)227

Ха= Та>ала =асиетті аятта:

«Ол �зіні� *ала0анындай (н�псісінен) с�йлемейді
(сAйлегені кAкейіне салын>ан уахи)» (Н�жім с�ресі 3-аят) деп 
Пай>амбарымыздыJ Aз н�псісінен �рі AзініJ ойынан бір 
н�рсе орта>а =оймайтынын баяндайды. 

Негізгі істеуші (файл мутла=) Ха= Та>ала, ал Алла�
Елшісі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) болса О>ан толы=тай 
сенім арт=ан. Б!л т!ста Алла� Та>ала, с�тті таJдатуы ар=ылы 
с�йіктісіне еJ абзалына жAн сілтеп отыр. Осымен =оса б!л 
хадис ш�риф бізге, М!хаммедтіJ �мметініJ �стемдігін 
кAрсетуде.

Исра о=и>асында М�сжидул Харамнан М�сжидул А=са>а
апарыл>ан Пай>амбарымыз>а (ал�й�иссалату у� с�лл�м) 
одан кейін сол жерден кAк-ж�зіне кAтерілуге, я>ни Ми>раж 
ны>меті берілді. Шынында да М�сжидул А=са>а бар>ан 
Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л 
жерден Хазіреті Ж�брейілдіJ жол бастауымен «Сидратул
Мунта�а>а» дейін шы=ты. 

QлемніJ Мырзасы Пай>амбарлардыJ Асыл Т�жі 
(ал�й�иссалату у� с�лл�м) мырзамыз б!л о=и>аны былайша 
баяндайды:

227. ;осымша =араJыз, Б!хари, Т�псір 17/3, Qшриба 1, 12; Н�сай, Qшриба 
41.
Исра мен Ми>раж о=и>асы ар=ылы, ИсламныJ на>ыз таби>и, я>ни 
адамныJ тумысына сай дін екені толы= д�лелденген. Осымен =атар арам 
пи>ылды, ж�ректері а=аулы адамдар>а кAк-ж�зініJ есіктерініJ (рухани 
�лем) ашылмайтынды>ы білдірілген.
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– Мен 'а�баны� Хатим блігінде �й�ылы-ояу едім... 
Ма�ан есектен биік, �ашырдан �ыс�а а� т�сті бір жануар 
!келінді. Б�л Пыра� еді. Алды��ы ая�ын кзі�ні� жете ала-
тын е� со��ы н�ктеге дейін �ойып жол ж�ретін. Мен оны� 
�стіне мінгізілген едім. Ж!брейіл (ал!й#исс!л!м) мені осы-
лайша апарды. Д�ниені� кгіне дейін келдік. Есікті� ашылуын 
�алады.

– Келген кім? - делінді.

– Ж!брейіл! - деді.

– 'асы�да�ы кім? - делінді.

– М�хаммед (ал!й#иссалату у! с!лл!м), - деді.

– О�ан Ми�раж ша�ыруы жіберілді ме? - делінді.

– И!! - деді.

– 'ош келіпті! Б�л келуі �андай жа�сы келіс! - делінді де, 
есік ашылды. 

Есіктен кіргенде, сол жерде Адамды (ал!й#иссалам) 
крдім.

– Б�л !келері� Адам �ой! О�ан с!лем бер! - делінді. 

Мен де с!лем бердім. С!лемімді алды. Кейін ма�ан:

– Салих (игі, п!к, рухани таза) балам �ош келді�, салих 
пай�амбар �ош келді�! - деді.

Кейін Хазіреті Ж!брейіл мені жо�ары шы�арып екінші 
кк-ж�зіне келдік. Б�л жерде Яхия ж!не Хазіреті Исамен 
(ал!й#исс!л!м) кездестім. Олар !пке�лдары еді.

Кейін Ж!брейіл мені �шінші ккке шы�арды, ол жер-
де Хазіреті Юсуфпен (ал!й#исс!л!м) кездестік. Тртінші 
�абатта�ы кк-ж�зінде Хазіреті Идриспен (ал!й#исс!л!м), 



429

ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp ОН БІРІНШІ ЖЫЛЫ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

бесінші �абатта�ы кк-ж�зінде Харунмен (ал!й#исс!л!м), 
алтыншы �абатта�ы кк-ж�зінде Хазіреті М�самен 
(ал!й#исс!л!м) кездестік.

– Салих бауыр �ош келді�, салих пай�амбар �ош келді�! - 
деді.

Мен оны� �асынан кеткенімде жылады. О�ан:

– Неге жылады�? - делінді.

– Dйткені менен кейін бір жас пай�амбар келді, оны� 
ж!ннат�а кіретін �мметі, мені� ж!ннат�а кіретін 
�мметімнен !лде �айда кп! - деді.228

Кейін Ж!брейіл мені жетінші ккке шы�арып, Ибра#иммен 
(ал!й#исс!л!м) кездестік.

Ж!брейіл (ал!й#исс!л!м):

– Б�л !ке� Ибра#им �ой! О�ан с!лем бер! - деді.

Мен с!лем бердім, ол да с!лемімді алды. Кейін:

– Салих �лым �ош келді�, салих пай�амбар �ош келді�! - 
деді.

Одан кейін ма�ан:

– Уа, М�хаммед! Bмметті�е менен с!лем айт, осымен 
�оса олар�а ж!ннат топыра�ыны� те жа�сы, суыны� те 
т!тті, жеріні� сондай ке� !рі т�п-т�зу екенін жеткіз. 
Олар�а айт, ж!ннат�а кптеп а�аш ексін. Ж!ннат а�аштары 
«с�бханалла#, у!лхамдулилла# ж!не л! ил!#! илл!лла#у 
уалла#у !кбар!» деуден т�рады, - деді.

228. Хазіреті М!саныJ (ал�й�исс�лам) жылауы, =ыз>аныштан туып отыр>ан 
жо=. К�міл х�лге жете алма>анды>ыныJ себебінен м!Jайып, жыла>ан-
ды.
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Кейін Сидратул Мунта#а�а шы�арылдым. Б�ны� 
жемістері (Йеменні�) Х!жар ��рмасы сия�ты ірі еді, 
жапыра�тары да пілді� ��ла�тары сия�ты еді. 

Ж!брейіл (ал!й#исс!л!м) ма�ан:

– Міне осы, «Сидратул Мунта#а!» - деді.

Б�л жерде трт зен бар: Екеуі батыни (рухани) зен, 
�ал�ан екеуі де за#ири (д�ниелік) зен. 

– Б�лар не сонда (б�ны� ��ымы не) !й, Ж!брейіл? - деп 
с�радым.

Ж!брейіл (ал!й#исс!л!м):

– Мына екі батыни зендер, ж!ннатты� екі зені. За#ири 
зендерді� бірі Ніл, екіншісі Ефрат зені!229 - деді. (Б!хари,

Б�дул Хал= 6; Qнбия 23, 43; М�накибул Qнсар 42; Муслим, Иман 264; 

Тирмизи, Т�псір 94, Да>уат 58; Н�сай, Салат 1; Ахмед бин Ханб�л V, 418)

Сидратул Мунта�ада Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м):

– Qй, Алла�тыJ Расулі! Б!дан ар>ы жа==а AзіJ >ана 
AтесіJ! - деді.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Не �шін? - деп с!радым.

Ол жауап ретінде:

– Ха= Та>ала ма>ан осы жерге дейін шы>у>а р!=сат 

229. Кейбір >алымдардыJ ал>а тарт=ан пікірлеріне =ара>анда Ніл мен Ефрат 
AзендерініJ Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ж�ннатта 
кAрсетілуініJ сыры мынада: ИсламныJ н!ры жер-ж�зіне жайылады; 
Ислам, Ніл мен Ефрат AзендерініJ айналасында>ы берекелі топыра==а 
(жерге) ие болады. Сол AлкелердіJ хал=ы иранды=тардыJ от=а 
=!лды>ынан �рі ВизантияныJ �штік сенімінен арылады. Б!л AлкелердіJ 
хал=ы !рпа=тан-!рпа==а таухидтіJ туын кAтеріп Ислам>а =ызмет етеді.
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берген. Егер осы жерден ал>а та>ы бір =адам атсам, жанып, 
к�л боламын! - деді. (Рази ХХVІІІ, 251)

СAйтіп осыдан кейінгі жолды Алла� Расулі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) жал>ыз Aзі жал>астырады. О>ан >ажайып 
кAріністер кAрсетіледі. Ха= Та>аланыJ жамалын кAру 
ны>метіне ерді. 

Б!л сапарда>ы таJ>ажайып кAріністердіJ толы=тай, 
=ыр-сырымен =а>аз бетіне т�сірілуі, адам баласыныJ ойы 
да =уып жете алмайтын бір а=и=атты, пенденіJ т�сінігіне 
салып сыйдыру>а тырысу сия=ты м�мкін емес н�рсе. Б!л 
сапардыJ негізгі а=и=аты мен ішкі сыры Алла� пен ОныJ 
с�йіктісі арасында м�Jгілік бір сыр болып =алатын д�ние. 
Qлгі керемет кAріністер толы=тай «>айыб �лемініJ» 
шекарасында орын ал>ан-ды.

Осымен =атар, Алла� ж�не ОныJ !лы= Пай>амбары 
арасында>ы б!л кAркем, >ажайып сырлардыJ орын алуы, 
уахиге ден =ой>андар>а Жаратушы Жаппар ИеміздіJ соJсыз 
=!дірет пен !лылы= ж�не с�н-салтанытын кAрсетуде.

Сондай-а= Ми>раж о=и>асы Хазіреті Пай>амбардыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) соJ>ы рет Тайыфта кAрген 
з!лымды=тардыJ н�тижесінде ж�регін торла>ан =ай>ы-
м!Jды сейілтіп, =уаныш=а кенелту �шін орын ал>ан ил��и 
сый десек те болады. 

Негізінде уа=ыт пен мекенге ба>ынбай орын ал>ан 
б!л ил��и о=и>а адамныJ ойы �шін тым ауыр. О>ан адам 
баласыныJ ойы жетпек емес. М!ндай пенденіJ ой =абілетініJ 
шекараларын �лде=айда артта =алдыратын, ерекше т!старда 
ойды мазалап, басты =атыру>а тыйым салын>ан. 

@йткені Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
б�кіл пай>амбарлардыJ кAрген ил��и сыйлардыJ ешбіріне 
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!=самайтын �рі тым ерекше бір ил��и ны>метке бAлене 
отырып, Ми>ражда �лы Жаратушы>а (Заты Улу�ият) т�н 
уа=ытсыз �рі мекенсіз бір �лемде:

«(М!хаммед М!стафа мен РаббыныJ) арасы, сада*ты� 
екі басындай .лде одан да жа*ыныра* болды» (Н�жім

с�ресі 9-аят) деп аятта баяндал>анындай Ха= Та>аланы кAру 
м�мкіншілігіне лайы= бол>ан. 

Б!л кAріністіJ бір >ана тозаJыныJ Aзін тамашалаймын 
деп !лы пай>амбарлардыJ бір бола т!ра, Хазіреті М!саныJ 
(ал�й�исс�л�м) талып =!ла>анымен салыстыратын болса=, 
Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Алла�тыJ алдында>ы !лы д�режесі мен о>ан н�сіп еткен 
ерекше =абілеті мен к�шініJ жо>арылы>ын шамалап білуге 
болады.

Бір жа>ынан М!са>а (ал�й�исс�л�м) =асиетті мекенде 
ая= киімдерін шы>ару керектігі �мір етілген. @йткені жалаJ 
ая= басып, ол жердіJ берекетінен AзініJ бойына сіJіріп, 
=асиетінен =асиет алып =айтуы �шін Ха= Та>ала солай �мір 
еткен-ді. Ал Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Ми>раж т�ні бір жа>ынан:

«Qй, С�йіктім! Сен АрштыJ �стінде кебісіJмен ж�р, 
сAйтіп Арш, сеніJ кебісіJніJ шаJымен =асиеттілікке б�рінсін 
�рі АрштыJ н!ры сенімен =ауышу ны>метіне жетсін!» 
делінген еді. (Бурс�уи V, 370)

Екі QлемніJ С!лтаныныJ Ми>раж>а шы>уымен кAк-
ж�зініJ =уаныш=а кенелуін а=ын Кемал Qдиб К�ркч�!лы 
=андай тамаша жырла>ан десеJізші:
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Ми>раж т�ні келбетін кAріп, тамашаладым деп,

КAкж�зі жер-ж�зін жауып =алып, с�жде етті ш�кіршілік 
=ылып!

Алла� Та>ала Ми>ражды ;!ран К�рімде былайша 
баяндайды:

«Батып бара жат*ан ж9лдыз0а230 ант етемін». (Н�жім

с�ресі 1-аят)

С�реніJ б!лай антпен басталуы, ішінде айтылатын 
а=и=аттар>а кейбіреулердіJ =арсы келулерініJ себебімен 
Ми>раждыJ а=и=ат екендігін ны=тап баяндау>а байланысты. 
Сол �шін де б!л м�селе анттыJ артынша келген =асиетті 
аяттарда былайша келтірілген:

«Жолдастары� (М!хаммед М!стафа) адаспады
.рі б9рыс*а да сенбеді (ауыт=ымады). Ол �з ойынан 

230. Ха= Та>аланыJ ант еткен ж!лдыз сAзіне байланысты т�псірші >алымдар 
бірнеше аны=тама берген. Б!л аны=тамалардыJ еJ маJыздысы ретінде 
«ж!лдыз»-дыJ Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
немесе ;!ран К�рімнен бAлік-бAлік болып т�скен аяттар екендігі ал>а 
тартыл>ан. Егер осылай аны=тама берер болса=, онда жо>арыда>ы аяттыJ 
ма>ынасы былай болма=:
1. Ми>раж>а шы>ып, т�скен М!хаммед М!стафамен ант етемін!
2. ;!ранныJ т�суі кезеJіндегі �рбір келген уахидіJ енген уа=ытына ант 
етемін!
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с�йлемейді. Ол к�кейіне салын0ан уахидан бас*а н.рсе 
с�йлемеді. йткені о0ан оны �те к'шті 9лы жаратыл0ан
(Ж�брейіл а.с. РаббысыныJ �мірімен) 'йретті. Кейін е� 
жо0ары к�к-жиекте (Сидратул Мунта�ада Ж�брейіл а.с.) 
�з бейнесінде тура т9рды». (Н�жім с�ресі 2-7 аяттар)

АяттыJ арабшасында келтірілетін «истиуа» сAзі, жауу, 
=!ша=тау �рі т!ру ма>ыналарына келеді. Т�псіршілердіJ 
кAпшілігі истиуа сAзі Ж�брейілге (ал�й�исс�л�м) 
айтыл>анын ал>а тарта отырып, осымен =атар Хазіреті 
Пай>амбар>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) да байланысты 
екенін айт=ан. Егер Пай>амбар>а байланысты болса, онда 
истиуа Алла� РасулініJ =адірі мен =асиетініJ, ма=амы мен 
д�режесініJ тым бикітігін кAрсетеді. Я>ни Алла� Расулі
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) алдымен еJ жо>ары>а 
шы>ып т!рды:

«Кейін ол жа*ындап т�мендеді». (Н�жім с�ресі 8-аят) Я>ни
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ил��и 
к�штіJ ар=асында жо>ары>а кAтерілді. Т!р>ан жері мен 
=!зырлы орнынан арман =арай та>ы кAтерілді. 

Осылайша ;адірлі Пай>амбар Ми>ражда еJ жо>ары �рі 
еJ биік мекенде т!руымен >ана шектелмей Алла�=а =арай 
жа=ындады да. СоJынан ил��и к�штіJ �сері барынша 
кAбейіп Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
бір с�тте еJ жо>ар>ы мекенніJ ар>ы жа>ына Aтеді:
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«(М!хаммед М!стафа мен РаббыныJ) арасы, сада*ты� 
екі басындай .лде одан да жа*ыныра* болды». (Н�жім с�ресі 

9-аят)

;асиетті аятта>ы  «Сада=тыJ екі басындай 
�лде одан да жа=ыныра=» сAзі адамзат �лемінен тым жо>ары 
бір шынды=тыJ пенденіJ т�йсігіне жат келмей оныJ с�л де 
болса т�сіне алуы �шін =олданылып отыр. АяттыJ сада=тан 
мысал бергендігініJ ма>ынасы былай:

Исламнан б!рын арабтар бір келісімге келіп шарт 
жасас=анда екі о= шы>арып, біреуін екіншісініJ �стіне =ойып, 
екеуініJ !шын теJ =ойып бірлестіргеннен кейін >ана екі о=пен 
біра-а= рет атып жіберетін. Б!л олардыJ біреуініJ разы бо-
латын н�рсеге екіншісініJ де разы болатынды>ына, біреуін 
ашуландыратын н�рсе екіншісін де ашуландыратынды>ын 
кAрсететін бірлік пен б�тіндік келісімі еді. 

Міне, осы>ан =ара>анда «=аба =аусайн», «сада=тыJ екі 
басы», ��м затты= т�рде ��м рухани т�рде жа=ынды=ты 
кAрсетеді �рі осылайша пенденіJ т�сінігінен тым жо>ары 
!лы а=и=ат болып саналды. Я>ни Хазіреті М!хаммед 
М!стафа (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л ретте Раббы-
сына жа=ында>анды>ы соншалы=ты, б�кіл кAліктер мен се-
бептер ортадан алынып тасталды да т!па-тура:

«Алла) сол уа*ытта *9лына уахи ететін н.рселерін 
к�кейіне салды». (Н�жім с�ресі 10-аят)

;асиетті аятта>ы салын>ан уахидіJ не екендігі былайша 
баяндалады:
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1. Намаз: Ми>ражда берліген �мірлердіJ еJ 
маJыздыларыныJ бірі – намаздыJ парыз болуы. Хазіреті 
Пай>амар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м), Хазіреті М!саныJ 
(ал�й�исс�л�м) кеJесімен Ха= Та>аладан Aтініп, алдын елу 
уа=ыт парыз бол>ан намазды бес уа=ыт=а т�сіргізіп алады. 
Осымен =оса Алла� Та>ала бірге он есе беріп, бес уа=ыт 
намаз о=ы>ан>а елу уа=ыт намаздыJ сауабын жазатынын 
м�лімдейді. Кейінірек Ха= Та>ала мынадай м�лімдеме жа-
сайды:

«Qлдекім бір жа=сылы= істегісі келіп, оны істей алма-
са, ол кісіге (жа=сы ниеті �шін) бір сауап жазылады. Ал
істей ал>ан жа>дайда он сауап жазылады. Ал, �лдекім, бір 
жаманшылы= істегісі келіп, біра= оны істеуден баз кешсе, 
о>ан к�н� жазылмайды. Егер сол жаманшылы=ты істер бол-
са, бір к�н� жазылады!» (Муслим, Иман 259)

Б!л та=ырыпта>ы !зын хадис ш�рифте баяндал>анындай, 
Алла� Та>ала алдын елу уа=ыт парыз бол>ан намаз, кейін 
Пай>амбарымыздыJ Aтінішімен бес уа=ыт=а т�сіріледі. 
Б!дан не !>амыз? Б!ныJ ма>ынасы адамдардыJ мойнында>ы 
Алла�тыJ а=ысы елу уа=ыт намаздыJ Aтелуі. Біра= Ха= 
Та>ала @зініJ к�рім сыйымен бізге б!ндай міндеттен бірге 
он берілуі ар=ылы азайды. Негізінде Алла� Та>аланыJ:

«Мен жындар мен адамдарды Ма0ан 0ибадат
(=!лшылы=) етсін деп *ана жараттым» (Зарият с�ресі 56-аят)

деуі ар=ылы адам баласы �шін негізгі асыл ма=сат >ибадат 
екендігі білдірілген. Біра= Т�Jірлік мейірімніJ ар=асында еJ 
�лсіз адамды да есепке ала отырып, елуден беске т�сірілген. 
Дегенмен кімніJ к�ші жетіп бекітілген парыздардан тыс на-
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маз о=уды кAбейтсе тыйым салынба>ан, керісінше =!ба-=!п 
алынады.

На>ыз к�міл м�миндер парыз бол>ан бес уа=ыт=а 
=осымша, =!лшылы=, ишра=, �ууабин секілді н�піл на-
маздарды �сіресе т�нгі т���жжуд намаздарын =алдырмай 
о=иды. Б!лар б!л о=и>аныJ таби>и бір н�тижесі. @йткені 
б!л сия=ты >ибадаттар адамдардыJ к�ш жігерін жеткізіп, 
л�ззат алып о=уы �шін намаз уа=ыты елу уа=ыттан Хазіреті 
Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aтініші бой-
ынша бес уа=ыт=а т�сірілген.

2. Алла� Расуліне (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) арнап:

«Пай>амбарлардыJ ешбірі сенен алдын, �мметтердіJ де 
еш=айсысы сеніJ �мметтеріJнен б!рын ж�ннат=а кірмейді!» 
деп баянда>ан. (Рази, ХХVІІІ, 248)

3. Ба=ара с�ресініJ соJ>ы екі аяты уахи етілді:

«Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
(Ми>ражда) �ш н�рсе берілді: Бес уа=ыт намаз, Ба=ара 
с�ресініJ соJы ж�не �мметінен ширк =оспа>андарыныJ 
�лкен к�н�ларыныJ ба>ышталатыны...» (Муслим, Иман 279)

Дейт!р>анмен Ми>ражда>ы уахидіJ кеJ т�рдегі ма>ынасы 
мен негізгі сырын тек Алла� пен Пай>амбары >ана біледі.

Б!л т!ста>ы аны>ы Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) Ми>ражда>ы кAргендері =иял, т�с емес, ж�регініJ 
де ж�не денесініJ де =!птап, тамашала>ан а=и=аттан т!рады. 
;!ран аятымен айтар болса=:
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«(М!хаммед М!стафаныJ) к�зіні� к�ргенін ж'регі 
жал0ан0а шы0армады. (Qй, =арсы келушілер!) Ал енді 
оны� к�ргендері жайында енді онымен таласасы�дар ма?»
(Н�жім с�ресі 11-12 аяттар)

Алла� Расулі Ми>раж т�ні Раббысына =ауышып, 
=исапсыз кAріністер мен >ибратты о=и>аларды тамашалап 
бол>ан соJ, ешбір пенденіJ жете алмайтын ерекше мекеннен 
=айтып келе жатып, Ж�брейілді (ал�й�исс�л�м) =алдырып 
кеткен жерде (Сидратул Мунта�ада) екінші рет асыл Aз 
т�рінде кAрді. 

;асиетті аятта былай делінеді:

«Расында (М!хаммед М!стафа), оны (Ж�брейілді) Си-
дратул Мунта)ада екінші рет к�рді. Т9ра*тау а0ашыны� 
жанында». (Н�жім с�ресі 13-14 аяттар)

Аятта Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
д�реже жа>ынан Ж�брейілден де (ал�й�исс�л�м) жо>ары 
екендігі меJзелген. @йткені Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м) 
Ми>раж т�ні: «Енді бір сауса= !шындай-а= жа=ындасам, 
сAзсіз жанып кетемін!» деген д�режесінде =алып, ал 
Пай>амбарымыз одан �рмен =арай жылжы>ан еді. Б!ныJ 
м!ндай екендігін Алла� РасулініJ =айтарда та>ы да 
Ж�брейілге жолы>уынан аны= кAреміз.

«Ол жерде М.у. ж.ннаты бар. Ол (уа=ытта) Сидраны 
*апта0ан н.рсе *аптады». (Н�жім с�ресі 15-16 аяттар)
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QлемніJ С!лтанына (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
с!ра= тасталды:

«Уа, Расул!лла�! Сидраны =апта>ан не н�рсе кAрдіJ? 

– Алтын кAбелектер оны орап, б�ріп ал>андарын ж�не 
жапыра>ында бір періштеніJ отырып алып Алла�ты т�сбих 
еткенін кAрдім. (Т�бари ХХVІІ, 75; Муслим, Иман 279)

Ибн АббастыJ (радиалла�у ан�у) на=ыл еткен бір 
хадиске с�йенер болса=:

Алла� Та>ала, М!саны сAз, Ибра�имді дос ж�не 
М!хаммед М!стафаны ру-ятулла� (Алла� Та>аланыJ т�р-
т�сін, =андай екендігін біздіJ т�йсігімізге сыймайтын (біз 
т�сіне алмайтын) бір т�рде кAру) ны>метіне =ауыштырып 
кAJілдерін ал>ан. (Т�бари ХХVІІ, 64)

КAздіJ С�йіктініJ =!зырында т!р>анда, Одан бас=асына 
таймауы �дептіліктіJ еJ жо>ар>ы м�ртебесі. Шынында да:

«(М!хаммед М!стафаныJ) к�зі таймады да 'стірт те 
*арамады. Расында ол, Раббысыны� е� 'лкен аяттарынан
(белгілерінен) бір б�лігін к�рді». (Н�жім с�ресі 17-18 аяттар)

Б!л аяттар>а =арап отырса= Хазіреті Пай>амбар 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Ж�брейілмен 
(ал�й�исс�л�м) бірге бас=а да ма=л!=тардыJ (жаратыл>ан 
�рбір н�рсе) шекарасына ая= баса алма>ан «Сидратул
Мунта�а»-ныJ ар>ы бетіне Aткендігін бай=аймыз. Аятта
осымен =атар пенденіJ т�сінігіне с�йкестендіріп «Сада=тыJ
екі басы арасы немесе одан да жа=ын» деп =ашы=ты= жа>ы 
баяндал>анымен =!лдардыJ толы= =ыр-сырымен т�сіне 
алмайтынындай бір =ауышу екені аны= еді.
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Б!л =ауышуда Пай>амбарлар С!лтаны сAз =!діретініJ 
к�ші жетпейтіндей д�режеде !лы а=и=аттар, я>ни 
РаббысыныJ т�рбиелеуші аяттарынан, м�лкі мен 
салтанатыныJ кAркемдігінен, тек =ана кAріп тамашалау 
ар=ылы >ана болатын �лкен аяттар (белгілер) кAрген-ді. 

Осы ретте т�псіршілер «Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) Алла�ты ж�рек кAзімен кAрді» дейді. 
(Т�бари ХХVІІ, 63)

Ибн Аббастан (радиалла�у ан�у) бізге жеткен риуаят=а 
=ара>анда ;адірлі Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м):

«Мен, �лы Раббымды крдім!» - деген. (Ахмед бин Ханб�л І,

285; Х�йс�ми І, 78)

Та>ы бір деректе Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) «РаббыJды кAрдіJ бе?» деген с!ра==а:

«Бір н!р кAрдім!» - деп жауап берген екен. (Муслим, Иман 

292)

ЕJ д!рысын Алла� біледі...231

Хазіреті Пай>амбардан (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Исра ж�не Ми>раж жайында кAптеген м�ліметтер =ал>ан. 
СолардыJ бірнешеуін келтіріп кетсек:

«Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Ми>ражда 
бір топ адам>а кезігеді, =араса олардыJ еріндері т�йеніJ 
еріні сия=ты екен. Бірнеше міндетті =ызметшілер олардыJ 
еріндерін кесіп ауыздарына тас ты>ып жатыр. 

231. Ми>раж>а байланысты =асиетті аяттардыJ т�псірі, кAрнекті >алым 
Елмалылы Хамды Языр !стаздыJ «Хак Дини Куран Дили» атты 
т�псірінен алынды.
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– Qй, Ж�брейіл! Б!лар кім? - деп с!райды.

Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м):

– Б!лар жетімдердіJ мал-м�ліктерін ха=сыз (адалды>ын 
с!рамай) жолмен жегендер! - деді. (Т�бари XV, 18-19)

Кейін Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) та>ы 
бір топ=а жолы=ты. Олар да ба=ырдан (темір т�рі) жасал>ан 
тырна=тарымен беттерін ж�не кAкіректерін тырмалап 
жатыр:

– Qй, Ж�брейіл! Б!лар кім? - деп с!райды.

Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м):

– Б!лар (>айбаттау ар=ылы) адамдардыJ етін жегендер. 
ОлардыJ кісіліктеріне сAз келтіріп, намыстарына тигендер, 
- деп жауап берді. (Qбу Д�уіт, Qд�б 35/4878)

Одан кейін Хазіреті Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) зина істегендерді, Aлексе жеген ба=ытсыз жандар 
т�рінде; пайыз жегендерді, =арындары =ампайып ісіп кеткен 
�рі шайтан !рып кеткен мас=ара т�рде; зина жасап балаларын 
Aлтірген �йелдерді, біразын кAкіректерінен, біразын басы 
тAмен =аратылып асулы к�йде зиян>а !шыра>ан т�рде 
кAрді.232

Сол �шін де Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м):

«Егер мені� білгенімді сендер де білсе�дер, сзсіз аз к�ліп, 
кп жылар еді�дер!» - деген. (Б!хари, Т�псір 5/12)

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) осымен 
=оса Ми>ражда кAрген кAріністерге байланысты бір хадис 
ш�рифінде былай дейді:

232. ;араJыз, Т�бари ХV, 18-19.
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«Ми�раж т�ні ж!ннат есігінде мына м!тінні� жазулы 
т�р�анын кзім шалды:

«Сада�а он есе, �арыз�а беру болса он сегіз есе сый-
сияпат�а кенеледі». 

Мен:

– Qй, Ж�брейіл! ;арыз>а берілген н�рсе не �шін 
сада=адан арты= болады?» - деп с!радым.

– @йткені, тіленші (кAбінесе) Aзінде а=ша болса да сада=а 
с!рай береді. Ал =арыз с!раушы болса, м!=таж бол>ан соJ 
с!райды, - деп жауап =айырды. (Ибн М�жа, Сада=а 19)

Пай>амбар (ал�й�иссалату у�сс�л�м) бас=а бір хадис 
ш�рифінде былай дейді:

«(Ми�раж уа�ында) ж!ннат есігіні� алдында т�рып 
ішке кз ж�гірттім. Ол жерге кіргендерді� кбі кедейлер еді. 
Байлар да (есеп-�исап беру �шін) �амауда еді. Б�ларды� 
тоза�ты� бол�андарын от�а ла�тырылу �шін !мір келіп еді. 
Тоза�ты� есігінде де т�рдым. Ол жерге кіргендерді� кбісі 
!йелдер еді». (Б!хари, Ри=а= 51; Муслим, Зу�д 93)

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л 
хадис ш�рифімен �сіресе �йелдерге, Алла�тыJ азабына 
душар етер іс-�рекеттерден Aздерін =ор>аулары �шін арнайы 
бір ескерту жасауда.

Ми>раж себебімен мына бір а=и=атты да айта кету 
керек, жай адамдар уа=ыт м�селесінде тек =ана Aткен кезді 
>ана біле алады, ал пай>амбарлар болса, Алла� Та>аланыJ 
р!=сатымен �рі Aткен, �рі =азіргі ж�не келешектегініJ 
еншісіне т�н ма>л!маттарды біле алады. Расул!лла�тыJ
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) махшар жайлы хабар 
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беруі �рі б!л хабарларды «кAрдім, естідім» секілді Aткен 
ша=тармен айтуы, міне жо>арыда>а айт=ан м�селелерге 
бірер Aнеге.

Сондай-а= Алла�тыJ Елшісі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) Aткен ша=та>ы ж�не болаша=та>ы м�селелерді 
д�л ай=ындап беретін Ми>раж т�нінде келешекке =атысты 
>ибратты о=и>аларды кAрген ж�не б!ларды Aткен ша= 
формасында я>ни бол>ан бір кезеJді баянда>ан. Осы>ан 
байланысты бір мысал беретін болса= «Ашшара мубашшара» 
я>ни ж�ннатпен с�йіншілеген он сахабаныJ бірі Абдуррахман
бин Ауф ха=ында болды. Хадисте былайша баяндалады:

«Сол т�ні (Ми>раж) Абдуррахман бин Ауфты кAрдім. 
Ж�ннат=а еJбектеп кіріп бара жатыр екен. О>ан былай 
дедім:

– Неліктен б�йтіп =иналып келе жатырсыJ?

Сонда ол: 

– Уа, Расул!лла�! Д�ние-м�лкімніJ есебініJ салдарынан 
тіпті балаларыма дейін =артайтып жіберетіндей =иналдым. 
Тіпті б!дан кейін сізді кAре алмайтын шы>армын деп 
ойладым - деді». (М!хаммед Парса, Фаслул Хитаб 403 б.)

Абдуррахман бин Ауф (радиалла�у ан�у) Ми>раждан 
кейін б!л о=и>аны естіген соJ дереу Айша анамыздыJ =асына 
барып, Пай>амбарымыздан осындай бір хадис-ш�рифтіJ бар 
жо>ын с!растырды. Айша анамыз б!л хадистіJ бар екендігін 
айт=анда ол =уаныштан ж�регі �лпілдеп, сол уа=ытта 
Шамнан енді келген керуенін д�л сол к�йінде барлы>ын 
бірдей Алла� жолында арнап жібереді. 

Шынында да Алла� Расулі б!дан да бас=а кAптеген 
белгілер кAрген еді. Та>ы бір хадис ш�рифінде: «Сол т�ні 
ккке ктерілдім. Сондай бір �лы� д!режеге шы�тым, ол 
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жерде �аламны� жазып жат�ан дыбыстарын естідім».
(Б!хари, Салат 1)

Я>ни Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
сондай биік ма=ам>а дейін кAтерілген. Сондай-а= онда 
жаратылысты жазып жат=ан =аламдардыJ дыбысын естіп, 
а=и=аттар>а ку� бол>ан.

Жо>арыда>ы айтыл>ан хадис ш�рифтерде белгілі 
бол>андай Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Ми>раж т�нінде Aткен ша=та>ы, осы ша=та>ы сондай-а= 
келешектегі н�рселерден хабардар бол>ан.

Ми0ражда0ы бірнеше м.селе

1. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л сапар>а 
шы=пастан б!рын «ша==у садр (ж�ректіJ тазартылуы)» 
о=и>асы орын ал>ан-ды. Б!л о=и>а рухани жа>ынан кемелдену, 
ж�ректіJ тазала>ымен іске асатынды>ын кAрсетуде. Ол 
ж�рек сондай д�режеге жетуі керек – іші тек =ана ил��и 
н!р>а толуы керек. Ж�рек, �р т�рлі маша=аттан =!тылып, 
тазартыл>аннан кейін, айналасы ил��и кAріністердіJ �сері 
жан-д�ниені жаулап алады.

2. Исра о=и>асы =!лын ерекше т�рде сапар шеккізген 
Алла�тыJ теJдессіз =!дірет к�шін кAрсетеді. 

3. Ми>раждыJ та>ы бір т!сы оныJ =иыншылы==а, 
азап=а толы Тайыф сапарынан кейін орын алуы. Соншалы=
маша=аттыJ артынан кейін келген =уаныштыJ с�йіншісі 
болды.

4. ;!ран К�рімде баяндал>ан парыздар Ж�брейіл 
(ал�й�исс�л�м) ар=ылы келген. Ал намаз болса, Ми>ражда 
тікелей Ха= Та>аланыJ на= Aзінен �мір келді. Б!л намазда 
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ерекше бір сыр жат=анын �рі оныJ Aзге >ибадаттар>а 
=ара>анда шо=ты>ыныJ биік екендігін кAрсетеді.

Шынында да намаз дінніJ тірегі. Онымен !ласатын 
к�мілдік ешбір >ибадатпен іске аспайды. Ислами >ибадат-
=!лшылы=тарыныJ ішіндегі намаздыJ м�ртебесі, а=ыреттегі 
ны>меттердіJ ішіндегі еJ жо>ары м�ртебе болып саналатын 
ру-ятулла� м�ртебесі, я>ни Ха= Та>аланы тамашалау 
м�ртебесі секілді. @йткені намаз – м�миндердіJ ми>ражы. 
Жал>ан Aмірдегі =!лдардыJ Алла�=а еJ жа=ын с�ттері – 
хушумен (ынта-шынтамен) ат=арыл>ан намаз уа>ы. Намаз 
– =!лдыJ осы д�ниеде т!рып Раббысымен =ауышуы. 
Сонды=тан да Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
«Намаз кAзімніJ н!ры»233 деген. Осымен =атар соJ>ы 
деміне дейін �мметіне, «намаз>а кAJіл бAлуді»234 мы=тап 
тапсыр>ан.

5. Ми>ражда Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) кAк-ж�зініJ есіктерініJ ашылуы, оныJ 
пай>амбарлы>ыныJ тек Мекке, ;!райыш ж�не Са=ифпен
>ана шектелмейтіндігіне, оныJ пай>амбарлы= міндетініJ 
б�кіл �лемді =амтитынына �рі �лемдердіJ мырзасы 
екендігіне �лкен белгі.

6. Ми>раж о=и>асы адам баласыныJ к�ші жетіп, бара 
алатын еJ соJ>ы н�ктесін кAрсетті, я>ни адамныJ рухани 
жо>арылауыныJ =андай екенін баяндады. 

7. Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
М�сжидул Харамнан М�сжидул А=са>а апарылуы, тарих 
бойынша =аншама пай>амбардыJ жіберілген б!л екі діни 
орталы=тыJ арасында>ы к�шті байланысты одан сайын 

233. Н�сай, Ишратун-Ниса 1.
234. ;араJыз, Qбу Д�уіт, Qд�б 123-124.
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к�шейтті. Сонымен =атар б!л о=и>а, ИсламныJ б�кіл 
с�м�уи (Алла�тан келген Ха= діндер) діндерді =амты>анын 
�рі Ха= Та>ала =асында>ы жал>ыз >ана дін екендігіне де 
д�лел болды. @йткені Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) М�сжидул А=сада б�кіл пай>амбарлар>а имам 
болуы осыны ай>а=тайды. 

Ми0ражды� хабарлануы

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Исра 
мен Ми>раж о=и>асын ;!райыш м�шриктеріне хабарла>ысы 
келгенде:

– Qй, Ж�брейіл! ;ауымым мені =олдамайды! - дейді.

Ж�брейіл (ал�й�исс�л�м):

– Qбу Б�кір сені =олдайды. Ол сыдды= =ой (шыншыл, 
�діл), - дейді. (Ибн Саад І, 215)

М�шриктер, Ми>раж о=и>асын естігендерінде, дереу 
Aтірікке шы>ару>а кAшті. Халы=тыJ ішінде Aсек-аяJ �п-
с�тте етек алды. Б!л м!рсатты жа=сы =олданып, м�миндерді 
де аз>ырып, имандарына =аяу т�сіруді ойлайды. Онымен де 
=оймай Хазіреті Qбу Б�кірге де барады. Біра= ол, Хазіреті 
Пай>амбар>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) деген шексіз 
сенімімен:

– Ол не айтса да д!рыс! @йткені оныJ Aтірік айтуы 
м�мкін емес! Мен оныJ �рбір �келгеніне ш�б�сіз сенемін..., 
- дейді.

М�шриктер:

– Сен оны =олда>аныJа =ара>анда бір т�н ішінде Б�йтул 
Ма=диске барып-келгеніне сенесіJ бе? - дейді.
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Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у):

– И�! Б!нда таJ=аларлы= не бар? Уалла�и ол ма>ан т�нде 
немесе к�ндіздіJ бір уа>ында Aзіне Алла�тан хабар келгенін 
айтар болса мен ж�не оны =!птаймын, - дейді. 

СAйтті де Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) ;а>бада отыр>ан 
Пай>амбарымыздыJ =асына барады. Бол>ан о=и>аныJ м�н-
жайын оныJ м�б�рак аузынан тыJдап болып:

– Садда=та! (д!рыс айтасыJ) Уа, Расул!лла�! - дейді. 

Алла� Расулі де (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) оныJ 
б!лай =!птауына д�н риза болып, �лемді жары==а бAлеген 
к�лкісімен Хазіреті Qбу Б�кірге:

– Уа, Qба Б�кір! Сен «Сыдды=сыJ!» - дейді. (Ибн Хишам, 

ІІ, 5)

Сол к�ннен бастап Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) 
«Сыдды=» ла=абымен таныла бастады. 

;адірлі сахабалар да Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) 
сия=ты Алла� Расулін (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бір 
ауыздан =!птады.

М�миндерді алдай алма>ан м�шриктер одан кейін 
Пай>амбарымыз>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) келіп 
Оны сынап, с!ра= астына алады. Б�йтул Ма=дисті с!райды. 
Алла� Та>ала Б�йтул Ма=дисті ЕлшісініJ кAз алдына 
�келеді. Алла� Расулі (ал�й�иссалату у�сс�л�м) =ойыл>ан 
с!ра=тар>а Б�йтул Ма=дисті тамашалап отырып жауап 
береді. (Б!хари, М�н�кибул Ансар 41; Т�псір 17/3; Муслим, Иман 276)

М�шриктер б!дан !стай алма>ан соJ жолда>ы бір 
керуенді ж�не сол керуендегі кейбір айры=ша белгілерді 
с!райды. Керуен де, сол кезде д�л М�сжидул А=са сия=ты 
Расул!лла�=а кAрсетіледі. Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и 



448

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

у� с�лл�м) =ажетті ма>л!маттарды олардыJ =ала>андарынан 
да асырып береді. Мысалы, =осымша ретінде керуенніJ к�н 
шы>ып келе жат=анда Меккеге кіріп келетінін де айтады. 

Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
берген жауаптарына =айран =ал>ан м�шриктер «М�мкін 
еJ соJ>ы айт=аны шын болмас» деген оймен шапа= шашар 
уа=ыт=а дейін !йы=тамай б�рі бірге керуенді к�теді. СAйтіп
не керек керуен басы кAрінеді, біра= кAздерін шел бас=андары 
=асарыс=андарын =оймай:

– Б!л си=ырдыJ на= Aзі! - дейді. (Ибн Хишам ІІ, 10)

Алла� Та>ала:

«Біз ал0аш жарат*анда .лсіздік к�рсеттік пе? Жо*, 
олар жа�а жаратылыс ж�нінде к'мандануда» (;аф с�ресі 15-

аят) деген. Qрбір н�рсені жо=тан бар етіп жарат=ан Алла�=а
=!лын Ми>раж>а шы>ару =иын болып па екен? Енді б!ны 
=абыл етпеу дені д!рыс еместіктіJ кAрінісі болса керек.

Бейшара, а=ыма= м�шриктер Ми>раж о=и>асына Aстіп 
сенбей та>ы да Алла� Расулін маза= =ыл>ан-ды. Не керек 
�йтеуірАлла�РасулініJ олардыJ арасында ж�ру ны>метінен, 
істеген осындай жа>ымсыз �рекеттерініJ себебінен м�лдем 
айырылып =ал>ан еді. @йткені олар �лемніJ соныJ =!рметі 
�шін жаратыл>ан бір Пай>амбар>а ш�кіршілік етудіJ орнына 
=арсы келіп, адамды==а жатпайтын ха=сызды= істеп, �бден 
шектен шы>ып =!тырып кетіп еді.

Шынында да б!дан кейінгі ат=арылатын жал>ыз н�рсе: 
«Алла�тыJ Пай>амбарымызды олардыJ арасынан шы>арып 
алып, оныJ =адірін білетін бас=а бір =о>ам>а апаруы еді!»
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Негізі Алла� Та>ала да Тайыф сапарынан кейін кAп уа=ыт 
Aтпей-а= ;!ран>а ж�не Елшіге б�йат ететін м!нтаздай таза 
бір =о>амныJ ал>аш=ы елшілерініJ бір тобын С�йіктісіне
жіберген-ді...
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ПАЙ;АМБАРЛЫ
ТЫ	 ОН ЕКІНШІ Ж�НЕ ОН
PШІНШІ ЖЫЛЫ

Бірінші А*аба Б.йаты 

Алты адам болып Меккеге келіп А=абада иман н!рымен 
н!рлан>ан м�диналы=тар келесі жылы он адам болып =айта 
келеді. Б!л жолы да А=абада кездеседі. 

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) жаJадан 
=осыл>андарды да таухидке ша=ырды. Жолдастарынан 
ИсламныJ !лылы>ы мен жа=сылылы>ын есітіп 
Пай>амбарымыздыJ ма=тауын тыJда>ан �лгі алты кісі де 
Исламды =абылдап, иман келтіреді.

Б!л кездесудіJ А=абада>ы кездесуден Aзгешелігі 
Пай>амбарымыз>а б�йат етіледі. М�диналы=тар Алла�
РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =олын =ысып 
еJ ал>аш=ы б�йаттарын істеп, сAз береді. Б!л би>аттыJ 
себебінен екінші А=аба кездесуіне «Бірінші А=аба Б�йаты» 
деген ат беріледі.

Б!л б�йатта м�диналы=тар, Алла� Расуліне тAмендегідей 
м�селелерде сAз береді:

1. Алла�=а ешбір т�рде ширк келтірмеу.
2. �рлы= жасамау.
3. Зина>а жа=ындамау.
4. ;ыз баланы тірідей кAмбеу.
5. Ешкімге жала жаппау.
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6. Алла�=а ж�не Пай>амбарына ита>ат етуден танбау. 
(Б!хари, М�накибул Ансар 43)

М�диналы=тардыJ б!л еJ ал>аш=ы сAз берулері Ислам 
тарихы �шін �лкен жаJ>ырудыJ бастамасы болады. Б!л сAз 
беру – Хижаз бен Арабстанда жал>асын тауып келе жат=ан 
ширк келтіру, з!лымды= ж�не жаман �дет->!рыптардыJ 
тамырына біржола балта шабу еді.

М9с0аб ибн Умайрды� м90алімдік міндетке 
та0айындалуы ж.не М.динаны� 
9ранмен азат етілуі 
(Пай>амбарлы=тыJ 12-ші жылы) 

М�диналы= жаJа м!сылмандар Исламды �йрену �шін 
хат ар=ылы Расул!лла�тан (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
Aздеріне ;!ран К�рімді �йрететін, Исламды т�сіндіретін 
�рі намаз о=ытатын бір м!>алім жіберуін с!ранады. 
Пай>амбарымыз сAйтіп олар>а (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) М!с>абты (радиалла�у ан�у) жібереді.235

;адірменді Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) М!с>абпен (радиалла�у ан�у) бірге ал>аш болып 
иман келтіргендердіJ бірі Абдулла� бинYмми М�ктумді де 
М�дина>а ;!ран �йрету �шін жібереді.236

М!с>аб бин Умайр (радиалла�у ан�у) Aте жас кезінде-
а= Ислам>а иман келтіріп, жан!ясыныJ =атты ж�бір 
кAрсеткеніне ж�не мирас болу =!=ы>ынан айырып 
таста>андарына =арамастан дінінен =айтпа>ан. @йткені 
ол, сырт кAзге кедей болып, жал>ыз =алса да, шынды>ына 

235. Ибн Саад І, 220.
236. Б!хари, М�накибул Ансар 46.
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келгенде иман =уатымен =уаттан>ан, ж�регі ба=ыт=а толы 
болатын. ИсламныJ кеJінен жайылуы �шін жанын салып 
�рекет етті.237

М!с>аб (радиалла�у ан�у) М�дина>а бар>аннан кейін ол 
жерде Ислам кеJінен жайыла бастайды. Пай>амбарымыздыJ 
т�бли>пен міндеттеген б!л жап-жас сахабасы адамдар>а 
Алла�тыJ дінін т�сіндіру �шін к�н-т�н демей =ызу �рекет 
етеді. М!с>абтыJ (радиалла�у ан�у) талпынысыныJ 
берекетінен �идаят=а келген еJ ал>аш=ы ба=ытты кісілерден 
Qс>ад бин Зурара (радиалла�у ан�у) оны �йінде =она= 
=ылып, б�кіл іс-шараларында о>ан кAмекші болады.

Бір к�ні М!с>абты =асына ертіп, Зафар!лдары
ба=шасыныJ ішіндегі =!ды= басында отыр>ан-ды. 
Абдул�шхал!лдарыныJ басшыларыныJ бірі Саад бин 
М!>аз, м!ны ести салып, Усайд бинХудайр>а:

– Сен не істеріJді жа=сы білетін, ешкімніJ кAмегін 
керек =ылмайтын адамсыJ. QлсіздеріміздіJ сеніміне селкеу 
т�сіру �шін біздіJ ауыл>а келген �лгі адамдар>а барып, 
олар>а ескерту жаса, екінші рет біздіJ ауылдыJ маJайына 

237. Хазіреті Али (радиалла�у ан�у) мына бір ж�йтті баяндайды: «Біз 
Пай>амбармен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бірге мешітте отыр едік. 
Кенет М!с>аб шы>а келді. Yстінде тері =иындыларынан жамауланып 
тігілген бір шапаннан бас=а ештеJе жо= еді. Алла� Расулі оны кAріп, 
Меккедегі ны>меттердіJ молшылы>ында Aмір с�рген х�лімен =азіргі 
х�лін ойлап жылап жіберіп былай, - деді:
– ІштеріJнен біріJ, таJ ертеJ бас=адай, т�с =айта бас=адай �демі киім киіп, 
алдына бір таба= тама= =ойылып, екінші бірі алынып жатса, �йлеріJді 
К�>баныJ жамыл>ысы сия=ты жамыл>ылар>а б�рінген кездеріJде 
жа>дайларыJ =алай болма=!»
– Уа, Алла�тыJ Расулі! Qрине жа>дайымыз ол к�ні =азіргіден де жа=сы 
болады. @йткені ол кезде д�ниеге деген тапшылы= болмайды, Aзімізді 
барынша >ибадат-=!лшылы==а береміз» - дейді.
Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) былай дейді:
– Керісінше =азір сендер ол кездегіден жа=сы жа>дайдасыJдар». 
(Тирмизи, ;иямет 35/2476)
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жоламасын! Qс>ад туысым болма>анында б!л тірлікті Aзім-
а= істер едім, - дейді.

Усайд найзасын =олына ілген бойда сол жа==а жетіп 
барып, =атулы =аба=пен:

– Сендер не �шін келдіJдер м!нда? Мынау =асыJда>ы 
бейтанысты �лсіздеріміздіJ сенімдеріне селкеу т�сіру 
�шін ертіп келдіJ бе?! Б!дан былай м!ндайды =айталаушы 
болма! Егер Aмір с�ргілеріJ келсе б!л жерден дереу тайып 
т!рыJдар! - дейді.

Сондай а=ылды �рі парасатты М!с>аб (радиалла�у ан�у) 
о>ан:

– С�л кідіріп, �уелі не дейтініме =!ла= т�ріп кAрсеJші? 
Сен Aте а=ылды адамсыJ, айт=андарымды д!рыс кAрсеJ =!п 
аларсыJ, д!рыс кAрмесеJ =абыл етпессіJ, - дейді.

Усайд:

– Орынды сAз айттыJ! - дейді де найзасын жерге =адап 
=асына отыра =алады. М!с>аб Исламды т�сіндіріп ;!ран 
К�рім о=иды.

Усайд ;!ран К�рім тыJда>анында �лі сAзін бастамай 
жатып ж�зінде ИсламныJ н!ры жар=ырап, ж�регі Ислам>а 
жыли бастайды. ;!ран К�рім жайында:

– Б!л неткен керемет, неткен !лы сAз!238 Сендер б!л дінге 

238. Усайд (радиалла�у ан�у) ;!ранныJ керемет �семдігін енді >ана сезініп 
Алла�тыJ к�л�мін AмірініJ соJына дейін сондай бір ыждахаттылы=пен 
о=ып Aтті. Ол б!л жайында Aзі былай дейді: «Бір т�ні Ба=ара с�ресін 
о=ып отыр едім. Атым =асымда байлауылы т!р>ан. Кенет атым кісінеп, 
тыпыршый бастады. (;!ран) о=уды то=таттым. Ат та тыныштала =алды. 
;айтадан о=уды бастап едім, ат =айтадан кісіней бастады. Кейін балам 
Яхияны ат таптап кетер деп =ор=ып =асыма алдым. Сол с�т аспан>а 
=арасам �стімде шам>а !=са>ан бір н�рселерді кAрдім. Кейін кAкке 
=арай кAтеріліп, кAзден >айып болды. ТаJ ат=ан соJ бол>ан жайтты 
Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) айт=анымда, ма>ан:
– О=ы �й, Усайд, о=ы! - деді...
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кірер кезде не істейсіJдер? - дейді.

Усайд (радиалла�у ан�у) орнынан т!рып, Хазіреті 
М!с>аб пен Qс>адтыJ (радиалла�у ан�ума) �йретуімен 
>!сыл алып, киімдерін тазалады ж�не ку�лік келтірді. Кейін 
екі р�к�т намаз о=ып:

– Артта сондай бір адам =алдырып кеттім, ол егер мойын 
!сынса, =ауымынан ешкім о>ан =арсы келмейді. Ол Саад
бин М!>аз! Енді мен оны сендерге жіберемін! - дейді.

– Qй, Абдул�шхал!лдары! Мен жайында не дейсіJдер? 
- деп с!рады.

Олар:

– Сен біздіJ мырзамызсыJ, ойшылды= жа>ынан еJ 
�лкенімізсіJ �рі басшымызсыJ, - дейді б�рі бір ауыздан.

М!нан соJ Саад (радиалла�у ан�у):

– Сендер Алла�=а ж�не Расуліне иман келтірмейінше 
еркектер мен де, �йелдермен де сAйлесу ма>ан харам болсын, 
дейді.

Сол к�ні кешке дейін б!л тайпадан м!сылман болма>ан 

Кейін:
– Qй, Усайд! Ол кAргендеріJніJ кім екендерін білемісіJ? - деп с!рады.
– Жо=, - дедім.
Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):
– Олар, сеніJ ;!ран о=уыJды тыJдау>а келген періштелер еді. Егер 
сен о=уды то=татпа>аныJда, таJ ат=ан>а дейін сені тыJдайтын еді. Ол 
періштелер адамдардан жасырынбас еді, адамдар да оларды кAре алатын 
еді, - деді. (Б!хари, Ф�д�илул ;уран 15) Айша (радиалла�у ан�а) былай 
деп баяндайды: «Егер �р=ашан мына �ш х�лден танбас болсам, еш 
к�м�нсіз ж�ннатты= болар едім: ;!ран К�рім о=ы>ан кезімде немесе 
о=ыл>ан ;!ранды тыJда>ан кезде, Пай>амбарымыздыJ =!тпаларын 
тыJда>ан кезде ж�не бір жаназа кAрген кезімде. И�, =ашан бір жаназа 
кAрсем о>ан жасал>андарды Aзіме де жасала>андай етіп, оныJ бар>ан 
жеріне мен де баратын си=ты ойлаймын». (Хаким ІІІ, 326/5260)
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ешкім де =алмайды. (Ибн Хишам ІІ, 43-46; Ибн Саад ІІІ, 604-605; Ибн 

Qсир, Усдул Rаб� І, 112-113)

Хазіреті М!с>аб (радиалла�у ан�у) С�лима!лдарыныJ
басшыларыныJ бірі Амр бин Ж�мухты да Ислам>а 
ша=ырады. О>ан Юсуф с�ресініJ алдыJ>ы сегіз аятын о=ып 
береді. Амр ойлану �шін біраз уа=ыт с!ра>анымен де ны= 
=арар бере алмайды. СAйтіп б!дан бір н�тиже шы=па>ан 
соJ АмрдыJ б!рыныра= м!сылман бол>ан !лы М!>аз 
тайпасында>ы м!сылман жігіттермен келісіп, бір т�ні 
�кесініJ п!тын кAмескі, шеткерек жердегі н�жіс ш!J=ырына 
ла=тырып жібереді. ТаJертеJ б!л кAрініске ку� бол>ан Амр,
=айран =алып п!тын ш!J=ырдан шы>артып алып, тазалап 
�тір су сеуіп орнына =ойып =ояды. 

Д�л сол о=и>а бірнеше к�н =атарынан =айталан>ан соJ, п!т 
Aзін =ор>ауы �шін п!ттыJ мойнына =ылышын асып =ояды. 
ЕртеJіне п!ттыJ та>ы да ш!J=ырда жат=анын кAріп, >ибадат 
етіп ж�рген жансыз затыныJ ешн�рсеге жарамайтынды>ына 
�рі Aзін =ор>ау>а да шамасы жетпейтіндігіне кAзі жетіп, 
ширктіJ =араJ>ылы>ынан арылып, ИсламныJ н!рлы 
шуа>ына кенеледі. Батпа>ына батып ж�рген адасушылы=тан, 
Aзін Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ар=ылы 
=!т=ар>ан Алла�=а ш�кіршілік етеді. СAйтіп кейін =ауымын 
да Ислам>а ша=ырады.239

ИсламныJ М�динада осылайша жа=сы =арсы 
алын>анынан хабардар бол>ан Алла� Расулі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) ж�не Меккелік м!сылмандар =атты 
=уанып =алады. ОлардыJ =уан>анды>ы соншалы=ты сол 
жыл>а «;уаныш жылы» атын береді. @йткені б!дан соJ 
М�дина ИсламныJ бесігі болу>а дайын жа>дай>а келіп 
=ал>ан-ды.

239. Ибн Хишам, ІІ, 61-63; З�х�би, Сияр, І, 182.
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Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) М�дина 
=аласы жAнінде былай дейді:

«@лкелер =ылышпен азат етілді, біра= М�дина ;!ранмен 
азат етілген». (Б�зз�р, Муснад 1180 хадис; Рудани 3774 хадис)

Екінші А*аба б.йаты (Пай>амбарлы=тыJ он �шінші 
жылы)

Бірінші А=аба кездесуінен бір жыл Aткен соJ 
м�диналы=тар та>ы да =ажылы= маусымында Расулуллапен
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) кездеседі. Б!л жолы ішінде 
екі �йел болып, жетпіс бес кісі келген-ді.

Б!л жолы да Алла� Расуліне б�йат етеді. Б!>ан да 
«Екінші А=аба б�йаты» деген ат берілді.

ТайпаныJ алдында келе жат=ан М!с>аб (радиалла�у ан�у) 
Aз �йіне жа=ындамай �уелі Расул!лла�тыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) =асына барады. Ансарлы=тардыJ
арасында Исламды =абылда>андардыJ к�н санап артып келе 
жат=анды>ын хабарлады. QлемдердіJ Мырзасы (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) М!с>абтыJ алып келген б!л хабарына 
=атты =уанады. 

Хазіреті М!с>абтыJ �уелі Алла� РасулініJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) =асына бар>аны, м�шрик шешесініJ 
=!ла>ына жеткенде ол =атты ашуланады.

Ал ол болса:

– Мен Расул!лла�тан (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
б!рын ешкімніJ де =асына бармаймын. Ол бола т!ра, 
ешкімге де �уелгі жолды бере алмаймын, - дейді.

Пай>амбарымыздан р!=сат ал>ан соJ барып шешесініJ 
=асына барып, оны Ислам>а ша=ырады. (Ибн Саад ІІІ, 119)
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Міне саJла= сахабалардыJ Расул!лла�=а деген 
с�йіспеншілігі осындай-ды.

Ж�бир (радиалла�у ан�у) былай дейді:

«Хазіреті Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) Aзін ж�не м!сылмандарды =ор>ай алатын бір тайпа 
іздегенімен ешкімніJ о>ан ы=ылас білдіре =ойма>ан ша=та, 
Алла� Та>ала бізді Ясрибтен (М�дина) о>ан жіберіп, біз иман 
келтірдік �рі оны =ор>ауымыз>а алды=. БіздіJ ішімізден 
біреу Алла� Расуліне барып иман келтіріп, Мырзамыз да 
о>ан ;!ран о=ып беретін. (Qлгі адам) �йіне орал>ан кезінде 
де б�кіл �й іші о>ан еріп, м!сылман болатын. Ансар �йлерініJ 
ішінде ИсламныJ т�сіндірілмеген бірде-бір �й =алмайтын. 
Кейін бір ара>а келіп сAйлестік, сAйтіп:

– Расул!лла�ты (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) енді 
=ашан>а дейін Мекке тауларында ауыр азаптыJ ортасында 
=алдырып =оямыз?! - дедік.

Б!дан соJ =ажылы= маусымында б�йат ету �шін о>ан 
барды=». (Ахмед бин Ханбал ІІІ, 322; Хаким ІІ, 681-682)

Б!л парасатты кісілер т�шри= к�ндерінде А=абада
жолы>у �шін Пай>амбарымыз>а сAз беріседі. Алла� Расулі
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) М�диналы=тар>а:

– �йы=та>анды оятпаJдар, уа=ытында кездесу орнына 
келмегенді де к�тпеJдер! - дейді. 

Т�нніJ �штен бірі Aткенде QлемдердіJ Ма=танышы 
Пай>амбарымызбен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
кездескендеріндей А=аба ал=абына барып оны к�те 
бастайды. Біраздан кейін Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) кAкесі Аббаспен бірге келді. Аббас �лі м!сылман 
бола =оймаса да Qбу Т�лібтен кейін інісін Aз =ор>ауына 
ал>ан-ды. М�диналы=тардыJ Алла� Расулін AздерініJ 
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Aлкелеріне ша=ыр>аннан кейін Пай>амбарымыздыJ кAкесі 
Аббас олар>а былай дейді:

– Qй, м�диналы=тар! Біз оны д!шпандарынан =ор>ады=. 
Б!дан кейін де =ор>аймыз. ОныJ біздіJ арамызда Aте 
жо>ары бір м�ртебесі бар. Біра= сендер жа=сы кAріп, 
=!рмет т!т=андарыJ �шін оны =ауіпсіз айма==а М�дина>а 
ша=ырып отырсыJдар. Ол да б!ны =абыл етіп отыр. Тек, 
егер оны д!шпандардан =ор>ай алсаJдар >ана елдеріJе алып 
кетіJдер. Мен оны кAмексіз =алдырмайтындарыJа ж�не 
алдамайтындарыJа байланысты сендерден у�де ал>ым келіп 
т!р. @йткені кAршілеріJ бол>ан еврейлердіJ ініме деген 
д!шпанды=тары бар. ОлардыJ ор =азбайтынды=тарына 
к�м�нім бар. Араб тайпаларыныJ да д!шпанды=тарына 
=арсы т!ра алатын к�штеріJ болса, онда б!л іске кірісіJдер. 
АраларыJда жа=сылап келісіп алыJдар кейін б!л м�селеде 
араздасып ж�рмеJдер. Егер =астарыJа бар>аннан кейін, 
=ор=ып о>ан кAмек кAрсетпей, =арсыластарныJ =олына 
тастап кетер болсаJдар, AздеріJе сенбесеJдер =азірден б!л 
ша=ырудан бастартыJдар. АраларыJда сAйлегісі келген бар 
болса, келсін сAйлесін, біра= сAзін кAп !затпасын. @йткені 
барлы= жерде м�шриктердіJ =!ла=тары мен жансыздары 
бар. Б!л жерден тар=а>аннан кейін де б!л м�селені жасырын 
!стаJдар. 

Qс>ад бин Зурара (радиалла�у ан�у) орнынан т!рып, 
Пай>амбарымыздыJ кAкесі АббастыJ тілге тиек етіп 
білдірген алаJдаушылы=тарына жауап ретінде мынадай бір 
сAз айтты:

– Уа, Расул!лла�! Сен бізді б!рыннан бері жал>асын 
тауып келе жат=ан сенген дінімізді тастау>а �рі Aз дініJе 
мойын !сыну>а ша=ырдыJ. Б!л Aте ауыр �рі =иын н�рсе 
болса да, сеніJ б!л !сынысыJды =абыл еттік. Сен бізді 
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жа=ын-алыс б�кіл м�шрик туыстармен ж�не кAршілермен 
байланысты �зуге ша=ырдыJ. Б!л Aте ауыр �рі =иын н�рсе 
болса да, біз сеніJ б!л !сынысыJды =абыл еттік. Біз Aзін 
тек =ана =ауымы >ана емес, Aз кAкелерініJ де Aлтіргісі 
келген бір адамды =ор>ауымыз>а алып отыр>анымыздыJ 
пар=ына барып отырмыз. Осы>ан да =арамасатан біз сеніJ 
б!л м�селедегі !сынысыJды =абыл алды=. Уа, Алла�тыJ
Расулі! Біз Aзімізді, балаларымызды ж�не �йелдерімізді 
=ор>а>анымыз сия=ты сені де =ор>айтын боламыз. Егер біз 
б!л сAзімізден тайып кетсек, Алла�=а берген антын б!з>ан 
ба=ытсыздар сия=ты болайы=. Уа, Расул!лла�! Мынау са>ан 
деген шын антымыз! Ж�рдем тілеп, панасына сыйынатын 
тек Алла� Та>ала >ана!

Хазіреті Qс>адтан кейін Абдулла� бин Р�у�ха (радиалла�у 
ан�у) орнынан т!рып, Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м):

– Уа, Расул!лла�! РаббыJ �шін �рі AзіJ �шін бізге 
=ала>аныJдай шарт =оя аласыJ, - деді.

Алла�тыJ с�йікті =!лдарына (радиалла�у ан�ум) 
Пай>амбарымыз былай деді:

– Раббым �шін шартым, о�ан �ибадат етіп, ешн!рсені 
О�ан орта� �оспаулары�. Dзім жайында�ы шартыма келсем, 
жандары� мен мал-м�лктері�ді �алай �ор�аса�дар, мені де 
солай �ор�а�дар.

М�динадан келген м�б�рак сахабалар =ауымы былай деп 
с!ра= =ойды:

– Б!лай істесек, орнына бізге не беріледі?

Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
жауап ретінде:
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– Ж�ннат бар! – деген еді, сол жердегілер:

– Неткен табысты сауда-сатты=! Б!дан =айтпаймыз да, 
=айтуды да =аламаймыз! - дейді бір ауыздан. (Ибн К�сир, 

Т�фсир ІІ, 406)

Абдулла� бин Р�у�ха (радиалла�у ан�у) Мут� со>ысында 
б!л табысты сауда-сатты=ты ая=тап, Пай>амбарымыздан 
шейіт болатынды>ына байланысты с�йіншіні алып, 
со>ыста жан беретінін біле т!ра бар ы=ыласымен ай=ас=а 
=ойып кеткен-ді. Мал-м�лкін б�йтул-мал>а (м!сылман 
мемлекетініJ орта= =азынасы), ал жанын Ха= Та>ала>а 
тапсырып, Ж�нн�тул А>ла>а !ш=ан-ды. @зге сахабалар 
да �р т�рлі жерлерде Алла� жолында>ы жи�адтарын 
жал>астырып, б!л б�йаттарынан танба>ан-ды. Осылайша 
рухани саудаларын берекелендірген-ді.

М�диналы= м!сылмандардыJ берген б!л б�йаттарымен 
байланысты мынадай аяттар т�седі:

«К'діксіз Алла) м'миндерді� жандарын, малдарын 
олар0а (берілетін) ж.ннатпен сатып алды. Олар, Алла) 
жолында со0ысады, �лтіреді ж.не �лтіріледі. Б90ан 
байланысты Тауратта, Інжілде ж.не 
9ранда Алла) атына 
ха* у.де бар. Алла)тан арты* у.десін кім орындайды? 
Ендеше іске асыр0ан б9л саудалары�а *уаны�дар! Міне 
осы (шынында да) 'лкен *9тылу». (Т�уб� с�ресі 111-аят)
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Б!дан кейін та>ы да бірнеше кісі сAз алып сAйледі. 
Олардан кейін Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) м�диналы=тар>а арнап сAз сAйлеп, олар>а 
;!ран К�рім о=ып, Исламды т�сіндірді. Кейінірек =андай 
шарттармен б�йат ететіндерін айтты. Б!рын>ы бAлімдерге 
=оса мына м�селелерді де б�йат шарттарына =осты:

1. Qмір, бас=арушылы= м�миндердіJ =айсысыныJ 
=олына Aтсе де о>ан =арсы келмеу.

2. Алла� жолында ж�ргенге байланысты м�шриктер мен 
Aзге =арсы келушілер тарапынан айтыл>ан айыптаулардан 
=оры=пау. 

3. Молшылы=та да, =иыншылы=та да, =уанышта да 
=ай>ыда да Алла�тыJРасуліне мойынс!нып, оны Aз жанынан 
да арты= кAріп, о>ан еш=ашан =арсы келмеу керек.

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

«ІштеріJнен ма>ан он екі на=иб240 таJдаJдар. Олар 
тайпаларыныJ у�кілі болады!» - дейді.

М�диналы= м!сылмандар, то>ызын Х�зр�ж, �шеуін Qус 
тайпасынан =ылып, он екі на=иб сайлайды.

Пай>амбарымыз у�кілдерге:

– ХауарилердіJ М�риям!лы Иса �шін кепіл бол>андары 
секілді сендер де =ауымдарыJныJ кепілісіJдер. Мен де 
м!сылман =ауымыныJ кепілімін! - дейді.

На=ибтер:

Б�рі бір ауыздан «И�», - дейді. 

Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
кAкесі Аббас, бір талдыJ астында Пай>амбарымыздыJ 

240. На=иб: У�кіл. Бір =ауымныJ немесе тайпаныJ басшысы яки у�кілі.



462

ХАЗІРЕТІ М�ХАММЕД М�СТАФА

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

=олынан !стап м�диналы= м!сылмандармен біртіндеп 
б�йат еткізеді.

Б!л б�йатта Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
ша=ыру алып М�дина>а хижрет =арары берілді. @йткені ол 
уа=ыттарда аты Ясриб бол>ан М�дина, барлы= жа>ынан да 
Исламды =!ша= жайып =арсы алу>а дайын еді.

Б�йат т�нде істелгені �шін, б!дан меккелік м�шриктердіJ 
хабары болмады. Б�йат беріліп біткен кезде А=абаныJ
�стінен шайтан:

– Qй, Мина хал=ы! Qй, ;!райш жама>аты! М!хаммед 
пен =асында>ы діндерін Aзгерткендер сендермен со>ысу 
�шін жиналып келісім жасас=андарын білмейсіJдер ме? - 
деп а=ырып жіберді.

Расулі Qкр�м (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Б!л дауыс сендерді =ор=ытпасын! Ол Алла�тыJ
д!шпаны ІбілістіJ даусы. ТыJда ей, Алла�тыJ д!шпаны! 
Са>ан �лі кAрсетемін, - дейді де м!сылмандар>а:

– Дереу орналас=ан жерлеріJе барыJдар! - дейді.

Аббас бин Убад� (радиалла�у ан�у):

– Сені ха= дінмен ж�не кітаппен жіберген Алла�=а ант 
етейін, =аласаJ Мина хал=ын да =ылыштан Aткіземіз, - 
дейді.

Пай>амбарымыз:

– Біз м!ндаймен �мір етілмедік (м!ндай н�рселермен 
міндеттелмедік)! Сендер енді орындарыJа барыJдар! - 
дейді.

М!сылмандар орындарына барып таJ ат=ан>а дейін 
!йы=тайды. ТаJ ат=ан соJ ;!райш м�шриктерініJ кейбірі 



463

ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp ОН ЕКНІШІ ЖQНЕ ОН YШІНШІ ЖЫЛДАРЫ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

м!сылмандардыJ да орналас=ан тайпа>а келіп, Пай>амбармен 
келісімге келіп-келмегендерін с!райды. Ешн�рседен бейха-
бар тайпада>ы м�шриктер ант етіп, м!ндай н�рсеніJ жо= 
екендігін айтты. Біра= �лгі ;!райш м�шриктері сонда да 
А=аба б�йаты жAнінде с!растыра береді. Б�йат жайын-
да хабардыJ д!рыс екендігіне кAздері жеткен соJ, М�дина 
жолдарын жауып =ойып, м!сылмандарды табу �шін барлы= 
жа==а адам жібереді. М�шриктердіJ шабармандары жолда 
Саад бин Убаданы (радиалла�у ан�у) !стап алады да одан:

– Сен М!хаммедтіJ дініне кірдіJ бе? - деп с!райды. 

– И�! - дегенінде екі =олын мойнына тартып байлап 
=ояды да !рып-со>ып, !зын шаштарыныJ !шынан с�йрей 
отырып Меккеге алып келеді де о>ан зорлы=-зомбылы= 
кAрсетеді. Б!дан алдын да кAмек кAрсетіп, ха=сызды=тан 
=ор>ап =ал>ан Жуб�йр бин Мут>им241 мен Харис бин Харб 
дереу барып, Саадты (радиалла�у ан�у) м�шриктердіJ 
=олынан =!т=арып алады. 

М�диналы= м�миндер оны =!т=арудыJ жолын ойласты-
рып жиналып жат=анда, Саад (радиалла�у ан�у) алдарынан 
шы>а келеді. (Ибн Хишам ІІ, 47-57; ибн Саад І, 221-223; ІІІ, 602-603; 

Ахмед бин Ханб�л ІІІ, 322, 461, 462; Х�йс�ми VІ, 42-44)

Ибн Аббас (радиалла�у ан�у) былай дейді:

«Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м), Хазіреті 
Qбу Б�кір ж�не Хазіреті Омар м!хажирлерден. @йткені 

241. Жуб.йр бин Мут0им (радиалла�у ан�у), Расул!лла�тыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) туыс=андарынан болып келеді. �за= уа=ыт Исламды 
=абыл етпеді. Пай>амбарды Aлтіруге шешім =абылда>андардыJ ішінде 
б!л да болды. Б�дір со>ысында м�шіріктердіJ =атарында еді. �худ
>азауатында =!лы Уахшиге Хазіреті Хамзаны шейіт еткізді. Худайбия 
келіссAзінен кAп !замай дереу иман келтіріп, Aте ы=ыласты бір м!сылман 
болды. Мінезі де Aте биязы, �рі зерек сахаба бол>ан Жуб�йр, алпыс хадис 
риуаят еткен. Хижри 58 / милади 678 жылы М�динада кAз ж!мады. 
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олар м�шриктерден =ашып М�дина>а хижрет еткен. 
Сондай-а= Ансарлардан да М!хажирлер бар. Олар да А=аба
т�ні, ширктіJ мекені бол>ан М�динадан Расул!лла�=а
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) келген-ді». (Н�саий, Б�й>ат 

13)

А=аба б�йаттары тек он екі немесе жетпіс бес адамныJ 
>ана б�йаты емес, б�кіл м!сылмандардыJ Алла� Та>ала>а 
ант етіп, сAз беруі болып саналады.

Б!л д�ние а=ыреттіJ сатып алынатын базары. 
Расул!лла�пен (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) жасалын>ан 
б!л б�йат=а біз де б�кіл жан-ж�регімізбен атсалысып, 
=атысуымыз керек. Сондай-а= асхабы кирам сия=ты «=андай 
пайдалы бір сауда-сатты=» дей алуымыз =ажет. 

Мус>аб (радиалла�у ан�у) М�динада ИсламныJ негізі 
болды. Біз де кAJілімізде ИсламныJ негізін =алауымыз 
керек. Дінге ша=ырушы адам =ажет болса, �йме-�й ара-
лап, іс-�рекетімен �лгі болуы тиіс. Т�бли>шініJ ж�регінде 
Алла�=а ж�не Елшісіне деген шынайы махаббат болса, 
Мус>аб (радиалла�у ан�у) сия=ты, Ислам �шін д�ниелік 
=алауларынан бас тарта алады. 

Мекке кезе�іні� басты ерекшеліктері

Он �ш жыл>а созыл>ан Мекке кезеJінде меккелік 
м�шриктердіJ м!сылмандар>а =арсы ба>ытта>ан 
=астанды=тары мен жаса>ан зорлы=-зомбылы=тары мына 
бес бAлімде топтасады:

1. Маза= =ылу.
2. ТAмен санау.
3. Зорлы=-зомбылы=.
4. Qр=андай сауда-сатты=ты ж�не м�дени-�леуметтік, 

=о>амды= ара-=атынасты �зу.
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5. М!сылмандарды хижрет етуге м�жб�рлейтіндей 
д�режеде =инап-=ыстау м!нымен =оса адам Aлтіру.

ОлардыJ б!л �ректеттерін Алла� Та>ала =асиетті аяттар-
да былайша баяндайды:

«Расында к'н.)арлар иман келтіргендерге (осы
д�ниеде) к'летін еді. Олар жандарынан �ткенде, *ас-
к�здерін *ысып ымдасып маза* ететін. Олар 'йлеріне 
*айт*анда (маза=та>андарына м�з болып), к��ілдері
к�тері�кі болатын. М'миндерді к�рген кездерінде: «С�зсіз 
б9лар адас*ан» дейтін». (Мутаффифин с�ресі 29-32 аяттар)

Ал, �р=ашан уахимен с�йемелденіп �рі не істеу керектігі 
жAнінде н!с=ау алып отыр>ан Алла� РасулініJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) !стан>ан жолы былайша болып келеді:

1. М�мин ж�ректерде руханияттыJ артуы �шін талпыну.
2. Маша=ат пен =иыншылы=тар>а сабыр ету.
3. КAркем сAзбен насихат ету.
4. К�ресті еш=ашан то=татпау.
5. Алла� Та>ала>а т�уекел етіп, о>ан ынта-шынтамен 

берілу.

Б!л =а>идалардыJ н�тижесінде Алла� Расулі
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =андай бір жа>дай болма-
сын ж�ргізген к�ресінде жеJіске жетіп отыр>ан �рі алдынан 
шы==ан кедергілердіJ жолын тауып жойып отыр>ан. Б!л 
!зын-ыр>асы таусылмайтын =иыншылы==а толы кезеJніJ 
соJында оныJ жемісі ретінде =ай жа>ынан алып =ара>анда 
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да стратегиялы= айма= болып саналатын М�дина =аласы 
ашылып, адамдардыJ топ-тобымен келіп иман келтіретін 
Алла�тыJ сыйына кенеледі.

Yлкен �мітпен бар>ан Тайыфтан таспен ат=ыланып 
=айт=ан Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) да>уат 
�шін алдын М�дина>а барма>анымен, ол жерде Исламият 
Алла�тыJ =!дыретімен �п-с�тте дамып, кеJінен етек жай-
ып, аз уа=ыт ішінде Хазіреті Пай>амбардан бастап барлы= 
м�миндерге =!ша>ын жаяды.

Бір ойшыл, Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) к�ресіндегі табандылы>ын �рі оныJ =аншалы=ты 
мінсіз зеректігін тілге тиек етіп былай дейді:

«Ма=саттыJ �лкендігі, себептердіJ кішілігі �рі н�тиженіJ 
ау=ымдылы>ы адам ойыныJ �ш �лкен таразысы болса, мо-
дерн тарихтыJ еJ !лы т!л>аларын (Хазіреті) М!хаммедпен 
салыстыру>а кімніJ батылы барады?» (A. de Lamartine, 
L’histore de la Turguie)

Алла� Та>ала м�миндердіJ хижрет етулері �шін =аншама 
=иыншылы=тарды бастан Aткізген он �ш жылды= кезеJнен 
кейін >ана р!=сат берген. Он �ш жылды= бір з!лымды=тан 
кейін >ана м�миндердіJ иманы к�мілдікке жетіп, ж�ректері 
=!зырлы =алып=а еніп, рухани жа>ынан байлы==а кенеледі. 
Бір сAзбен айт=анда м�миндер, имандарыныJ а=ысын 
Aтеді.

Б!л кезеJде (Меккеде) М�динада жемісін беретін, 
б�кіл адамзат=а шамшыра= болатын Ислам мемлекеті мен 
м�дениетініJ іргетасы =аланып, иманныJ бой>а сіJірген 
=уытымен, =арсылас=ан =иыншылы=тар>а мойыма>ан 
кAркем мінезді ірі т!л>алар т�рбиеленді. Б!л кісілер 



467

ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp ОН ЕКНІШІ ЖQНЕ ОН YШІНШІ ЖЫЛДАРЫ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

(=адірлі сахабалар), б�кіл �мметке жол кAрсететін =!с жолы 
ж!лдызарына айнал>ан-ды.

Мекке аяттарыны� ерекшеліктері

@здеріJізге м�лім, еJ ал>аш=ы т�скен аяттар таухидке 
ша=ыру, Aлгеннен кейін тірілуге иман келтіру, м�миндерді 
ж�ннатпен с�йіншілеу, к�пірлер мен б!за=ыларды тоза=пен 
=ор=ыту сия=ты а=ида>а байланысты м�селелер еді. Б!л 
та=ырыптарда �р т�рлі д�лелдер келтіріп, адамдардыJ иман-
дарын барынша к�шейткеннен кейін, ендігі кезек =арым-
=атынастар>а байланысты �кімдер ене бастады. @йткені 
адамдар батыл сенім мен �дет->!рыптар>а кAр-со=ыр бо-
лып байлан>анды=тан, олардыJ б�рін сырып-тастау оJай>а 
со=пады. Qсте-�сте, а=ырын басып, абайлап �рекет жаса-
май адамдарды жаман �деттерден бірден арындыру>а ты-
рысу, жек-кAруге �рі Исламнан бет б!ру>а �кеп со=тыруы 
м�мкін.

Хазіреті Айша анамыз былай дейді:

«ЕJ ал>аш=ы т�скен с�ре «Муфассал»242 с�релерініJ бірі 
еді. М!нда ж�ннат ж�не тоза= жайында айтыл>ан-ды. Ха-
лал мен харам>а байланысты �кімдер тек адамдар Ислам>а 
толы>ымен бой алдыр>аннан кейін >ана т�се бастады. Егер 
еJ ал>аш рет:

– Ішімдік ішпеJдер! деген �мір т�скенде адамдар:

– Біз ара=ты �сте тастамаймыз! - дер еді.

242. Муфассал с�релер ;!ран К�рімніJ соJ>ы бAлімі. Басым кAз=арас 
бойынша 50-ші с�ре «К��ф» с�ресінен «Нас» с�ресіне дейінгі бAлім. 
;ыс=а бол>анды=тан �рі =айта-=айта Бисмилл�мен бAлініп т!р>анды=тан 
осындай есім берілген.
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Сондай-а= ал>аш=ыда:

– Зина жасамаJдар! деген б!йры= келгенде адамдар та>ы 
да:

– Зинаны �сте =оймаймыз! - дер еді.

Мен Меккеде ойын =уып ж�рген бір бала кезімде Хазіреті 
М!хаммедке (ал�й�иссалату у�сс�л�м) 

«Жо* олар0а у.де етілген (негізгі азап) уа*ыты (ол) 
*иямет. Міне ол мезгіл, шынында да �те *ор*ынышты .рі 
тым ащы», (;амар с�ресі 46-аят) (секілді иман мен =ияметке 
байланысты) аяттар т�скен-ді. (;арым-=атынас=а байланы-
сты �кімдерді =амты>ан) Ба=ара мен Ниса с�релері болса 
тек мен оныJ =асына бар>анымда >ана (М�динада) т�скен 
еді». (Б!хари, Ф�д�илул ;уран 6)

Меккелік с�релер баяндау жа>ынан =ыс=а �рі н!с=а 
болып, ширк пен п!т=а =!лды==а =арсы на=ты тойтарыс 
береді. @йткені меккелік м�шриктер �р=ашан �деби сайы-
стар Aткізіп т!ратын шешендікке бір табан жа=ын адамдар 
еді. Оларды �серге =алдыратын сAз �деби бай �рі кAркемдігі 
жа>ынан барынша мінсіз болу керек еді. 

Алайда Алла� Та>ала м�шриктердіJ �дебиеттегі 
арты=шылы=тары мен д�режелерін жо==а балап, 
зейіндерініJ быт-шытын шы>ару �шін сAзді баста>анда 
олардыJ �йреніп =ал>ан �дістерінен тыс Хуруфул Му=аттаны 
=олдан>ан. Ба=ара мен Qли Имраннан бас=а, басында Хуру-
фул Му=аттасы бар с�релердіJ барлы>ы да меккелік болып 
келеді.
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Сонды=тан да осындай ерекшеліктерге байланы-
сты ал>аш т�скен аяттардыJ �деби баяныныJ �серлілігі 
соншалы=ты, =арсы алдында>ы адамныJ ж�регініJ т�бінен 
орын алып, �демілігі мен кAркемдігі тыJдаушыныJ =!рышын 
=андыратын-ды.

Меккеде т�скен =асиетті аяттардыJ баяндау �дістерініJ 
ерекше т!старыныJ бірі кейбіреулері >ана болмаса кAбісі 
«Qй, адамдар!» т�рінде болып келеді. 

Меккелік с�релерде м�шриктердіJ =абыл ете алатын, 
�йреншікті т�сініктеріне теріс келетін кAптеген м�селелерді 
=абылдаулары �шін, олар =атты =!рмет т!татын к�н, ай, 
ж!лдыз, к�н мен т�н ж�не осы>ан !=сас жаратылыстар 
атына ант етілген. @йткені ант етілген б!л жаратылыстар 
Алла�тыJ =!дірет-к�шін кAрсетеді.

Осымен =атар ;!ран =иссаларыныJ басым кAпшілігі 
Мекке кезеJінде т�скен. @йткені «Aткеннен >ибрат алу», 
меккелік аяттардыJ еJ кAп маJыз берген м�селелерініJ бірі. 
Пай>амбарлар мен д�ниеден Aткен халы=тардыJ =иссалары 
атап айтса=, Адам (ал�й�исс�л�м) ж�не Ібіліс =иссасы 
келтірілген с�релер, кAбіне-кAп меккелік болып келеді. 
Б!лардан ерекше бAлініп т!р>аны ол М�динада т�скен 
«Ба=ара» с�ресі >ана.

Ежелгі халы=тар мен =ауымдардыJ басынан Aткізген 
>ибрат=а толы =иссаларыныJ баяндалуы, меккелік 
м�шриктерге а=и=аттыJ а=тарылуында ж�не де олардыJ 
�сте-�сте тура жол>а келуінде Aте-мAте маJызды рAл 
ат=ар>ан. ;иссалар баяндал>ан б!л аяттарда «таухид сенімі» 
�р=ашан да алда т!р>ан.

Меккелік аяттар т�бли>шініJ =алай, =айтіп да>уат жасау 
керектігін со=ыр>а тая= !стат=андай етіп кAрсетеді. ОныJ 
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б!л �рекеті д�ниедегі Aз =!л=ыныJ =амы �шін емес, тек =ана 
Алла� Та>аланыJ ризалы>ын алу ма=сатымен ат=арылып, 
сый-сияпатын да тек =ана Алла�тан к�ту керектігіне �йретеді. 
Сонды=тан болар «Ш!>ара» с�ресінде Н!х, Худ, Салих, Л!т 
пен Шу>айбтыJ (ал�й�имусс�л�м) =ауымдарына �рдайым 
Алла�=а мойынс!нуды �рі та=уалы=ты �гіттеп AздерініJ 
тек елші екендіктерін айтып:

«Мен б9л 'шін сендерден еш*андай а*ы с9рамаймын. 
Мені� а*ым, тек .лемдерді� Раббысына 0ана т.н»,
дегендері на=ыл етіледі. (Ш!>ара с�ресі 109, 127, 145, 164, 180 аят-

тар)

;!ран аяттарыныJ екінші жартысы кAбінесе Меккеде 
т�скен. МеккеліктердіJ кAбісі т�к�ппар бол>аны �шін «
: жо= олай емес» сAзініJ =айталануымен олардыJ жа>дайы 
=абыл етілмей, б!л менменсінген кісімсыма=тарды ескерт-
кен. Осы себептен «к�лл�» сAзі Aткен с�релердіJ дерлік 
барлы>ы меккелік болып келеді осымен =оса «к�лл�» сAздері 
;!ран К�рімніJ екінші жартысынан басталады. 

Д�л сол секілді с�жде аяттарын =амты>ан с�релер де 
Меккеде т�скен. Осылайша Алла�тан бас=а н�рселердіJ 
алдында с�ждеге бар>ан адамдар, Ха= Та>ала>а с�жде етуге 
ба>ытталып, олардыJ іштен Aзгерулеріне жол ашыл>ан-ды. 

Меккеде т�скен б!л ал>аш=ы аяттар б!рын>ылардан 
=ал>ан �деттердіJ наданды=тан туында>анды>ын, �рі 
т�бегейлі батыл екендігін баяндайды. Осымен =атар барша>а 
т�н, �лемдік деJгейде ахла=и д�ст�рлердіJ негізін орта>а 
=ой>ан-ды.
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Меккелік аяттар иман, ахла= ж�не пікір жа>ынан мекем 
бір =о>амныJ негізін =алады. Б!л аяттарда ахла=и �мірлер 
мен �кімдер орын алды. Осылайша м�миндердіJ имандарын 
к�шейтіп, сабырлылы=, тAзімділік, ыждахат-=айраттылы= 
сия=ты =!ндылы=тарды �йретіп, батыл сенімдерден 
арындыр>ан-ды.

Меккелік аяттарда =!=ы=ты= та=ырыптар, намаздан 
бас=а >ибадаттар>а байланысты �кімдер де орын алма>ан. 
Мысалы, Юнус, Ра>ыд, Ясин, Хадид с�релері меккелік 
бол>анымен, ахкам (�кімдер) аяттары еш кездеспейді. Б!л 
с�релерде кAбінесе иман негіздері, жаратылыс, Алла�тыJ
сипаттары, пай>амбарлардыJ >ибрат=а толы =иссалары 
ж�не =ияметке байланысты о=и>алар баяндал>ан.

Пай0амбарларды� со�0ы *олданар шарасы – Хижрет 

(Пай>амбарлы=тыJ 13 жылы)

Хижретке р9*сат етілуі ж.не М.дина0а хижрет 

Екінші А=аба б�йатынан кейін м�шриктер 
м!сылмандардыJ Aз-Aздерін =ор>ай алатын, я>ни сенімді бір 
жерге хижрет ететіндерін естігендерінде, кAрсетіп жат=ан 
зорлы=тарын одан сайын к�шейтеді. М!сылмандар б!ндай 
шыдас бермес ауыр зорлы=-зомбылы= себебімен Меккеде 
=алу>а м�мкін болма>ан соJ, жа>дайларын Пай>амбарымыз>а 
айтып, хижрет ету �шін р!=сат с!райды: 

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Алла�тыJ
р!=сатымен м!сылмандар>а М�дина жолын кAрсетіп былай 
дейді:
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«Ендігі жерде сендер хижрет ететін �аланы�, екі �ара 
таста�ты� арасында�ы ��рмалы� бір жер екендігі ма�ан 
крсетілді». (Б!хари, К�ф�л�т 4)

Олар>а Ансармен, я>ни м�диналы= м!сылман бауырла-
рымен аралас-=!ралас болуларын �мір етіп:

«Алла# Та�ала сендер �шін бауырларды !рі ��зырлы бола-
тын бір лкені ба�ыштады!» - дейді.

Б!дан кейін м!сылмандар м�шриктерге білдірмей дай-
ындалып, бір-біріне ж�рдем етіп, жасырын т�рде (топ-топ 
болып) хижрет ете бастады.243

@йткені м!сылмандардыJ одан алдын хижрет етіп, олар-
ды жылы-шыраймен =арсы ал>ан Хабашистан, �лемдік бір 
дін �шін орталы= бола алатындай жа>дайда емес еді. М�дина 
болса ��м саяси жа>ынан ��м сауда-сатты= жа>ынан болсын, 
осымен =атар бас=а да кAптеген жа=тардан Ислам>а орталы= 
бола алатындай жа>дайда>ы бір =ала еді. Сонды=тан да жап-
пай хижрет сол м�б�рак Aлкеге н�сіп болды. 

Шынында да М�дина м!сылмандар бас сау>алап паналай-
тын керемет бір мекенге айнал>ан-ды. Осылайша меккелік 
м�шриктердіJ =оры==андары айна-=атесіз бастарына келеді. 
Ислам, Мекке тысына шы>ып, М�динада �лкен бір =!рметке 
ие бол>ан-ды. Б!л, м�шриктердіJ Хазіреті Пай>амбарды 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ж!ртынан =уып жіберу �шін 
=айта-=айта мазасын ал>андары Aздері �шін =аншалы=ты 
�лкен бір зиян екендігін аJ>ара алма>анды=тарыныJ сал-
дарынан еді. Шынды>ында б!л олар �шін �лкен бір зиян 
болды. Біра= олардыJ кAзін шел бас=ан-ды. Сезбейтін,
естімейтін, т�сінбейтін еді. 

243. Ибн Хишам ІІ, 76; Ибн Саад І, 226. 
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Алла� Та>ала Расуліне:

«(М!хаммед а.с.) олар сені� маза�ды алып, (ол) жер-
ден (Меккеден) шы0ара жаздады. Сонда олар, сенен кейін 
мекендерінде �те аз т9ра алады. (Олар>а Мекке баянды 
=алмайды)». (Исра с�ресі 76-аят)

Бейшара м�шриктер сол кездегі к�штері мен н�псілерініJ 
аз>ыруына алданып, м!сылмандарды сай=ы-маза= =ылып, 
=ор=ытып, материалды жа>ынан =ыспа==а алып, зорлы=-
зомбылы= кAрсеткендеріне м�з болып, осылайша Меккедегі 
беделдерін са=тап =алды= деп ойлады. Негізінде олар Aте 
жа=ын уа=ытта неге ку� болатындарын білмейтін-ді. Олар-
ды аны= бір жеJіліс пен =ай>ы-м!J к�тіп т!рды...

@йткені М�дина>а а>ылып кетіп жат=ан м!сылмандар, 
м�шриктерден =оры==андары �шін емес, ИсламныJ 
негіздерін тамаша бір т�рде орындау ма=сатымен хижрет 
етті.

Хижретті еш=ашан зилл�т (мас=аралы=, =орлы=) пен 
жо=шылы=тан ж�не шарасызды=тан =ашу деп ойламау 
керек. М�дина – М!хажирлер �шін хижрет мекені, Aзге 
м�мин бауырларымен бірлесіп, Aздерін =уып шы==ан жерге 
Алла�тыJ дінін �стем ету �шін жай>ас=ан орын.

Мар=!м а=ын Нежіп Фазыл244 б!л а=и=атты Aз AлеJінде 
былай жырлайды:

244. Толы= аты-жAні Нежіп Фазыл Кысак�рек (1904-1983), =аза=тыJ Абайы
(1845-1904) сия=ты Анадолу т�ріктерініJ ата=ты а=ын-жазушысы, 
кемеJгері �рі кAкірек кAзі ашы= ойшылы бол>ан.
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Хижрет – Aзге ж!рттан к�тілген =ам=ор-ды
Да>уатшыны Aз ж!рты ая>ынан шалды
Елорданы сырттан =оршау м!рат т!тылды
Елорданы айналадан азат ету ма=сат болды
Хижрет – Aзге ж!рттан к�тілген =ам=ор-ды...

Сонды=тан да м!хажирлер мал-м�лкін, туысын, не-
н�рсесі бар б�рін де Меккеде тастап кетті. Кейбірі жасырын, 
кейбірі ашы=тан-ашы= М�дина>а тарта жAнелді. 

Хазіреті Али (радиалла�у ан�у) былай дейді:

«М!хажирлерден жасырын хижрет етпеген ешкімді 
де кAрмедім. Омар бин Хаттаб б!лар>а кірмейді. Ол хиж-
рет ететін кезінде =ылышын =!шанды, сада>ын иы>ына 
асты, о=тары мен найзасын =олына алды да ;а>ба>а бар-
ды. ;!райш м�шриктерініJ басшылары сол уа=ытта 
;а>баныJ =асында еді. Омар (радиалла�у ан�у) ;а>баны 
жеті рет тауаф еткеннен кейін солардыJ =асына барып, сол 
уа=ытта-а= келешектегі жеJістердіJ ал>аш=ы =адамын атып 
м�шриктерге бар даусымен:

– Міне, мен де М�дина>а ж�ргелі т!рмын! Анасын жы-
латып, �йелін жесір, бала-ша>асын жетім =алдыр>ысы кел-
гендер болса ізіме т�ссін, мына =ырдыJ артында алдымнан 
шы=сын!

Біра= ешкім оныJ артына т�сіп, бара алмады. (Ибн Qсир, 

Усдул Rаб� ІV, 152-153)

М�диналы=тар Меккеден келген бауырларын =!ша= жая 
=арсы алып, олар>а ынта-шынталарымен кAмек кAрсетті. 
Сонды=тан да меккелік м!сылмандар>а «М!хажир», 
м�диналы= м!сылмандар>а да, ж�рдем кAрсеткендер 
ма>ынасында «Ансар» деген ат та>ылды. 
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Алла� Та>ала былай дейді:

«(Ислам дініне кіру м�селесінде) ал0а шы0ып, ал0аш*ы 
иман келтірген М9хажирлер мен Ансарлардан ж.не 
жа*сылы*та олар0а ергендерден Алла) разы болды. �рі 
олар да Алла)тан разы болды. Сондай-а* Алла), олар 
'шін ішінде м.�гі *алатын, астарынан �зендер а0атын 
ж.ннаттар дайында0ан. Міне, осы 'лкен *9тылу». (Т�уб�

с�ресі 100-аят)

Ислам >алымдары м!сылмандардыJ хижрет етулеріне 
р!=сат берілгенінен мына �кімдерді шы>ар>ан:

Хижрет – Хазіреті Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) кезеJінде парыз еді. ОныJ =асиеттілігі =ияметке 
дейін жал>асын таппа=. МеккеніJ ф�тхімен ая=тал>ан хиж-
рет болса, тек Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
кезеJіне >ана т�н-ді. 

Бір м!сылманныJ азан, жама>ат, ораза, намаз ж�не бас=а 
да ИсламныJ �кімдерін орындай алмайтын бір жерде Aмір 
с�руі жайыз емес (р!=сат жо=).

Алла� Та>аланыJ мына аяты осы м�селеге д�лел бола 
алады:
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«Періштелер, �здеріне з9лымды* *ыл0андарды� жан-

дарын ал0анда: «
айда еді�дер?», - дейді. Олар: «Біз жер-
ж'зінде .лсіз едік» дейді. Періштелер: «Алла)ты� жері 
ке� емес пе? Сендерде сол кезде хижрет етсе�дер болмас 
па еді?», - дейді. Міне б9ларды� баратын орны тоза*. Тоза* 
неткен жаман орын-ды. Тек .лсіз .рі жа0дайы жо*ты*тан 
шарасыз *алып, хижрет етуді� жолын таба алма0ан ер-
кектер, .йелдер ж.не балалар б9лар0а жатпайды...» (Ниса

с�ресі 97-98 аяттар)

Б!л аяттарда М�дина>а хижрет етпей м�шрик =о>амныJ 
ішінде =алып, Aздеріне з!лымды= еткендері жайында айты-
луда. Б!лар діндерін, рахат Aмірге, �деттегі ойын-к�лкіге, 
жан!ялары мен мал-м�ліктерге ж�не пайда табу кAздеріне 
(сауда-сатты= т.б.) ауыстыр>ан еді. Сол себептен де, «Біз
жер-ж'зінде .лсіз едік», т�рінде ал>а тарт=ан олардыJ 
сылтаулары =абыл етілмеген. Осымен =атар шынында да 
хижретке �лі келмеген =арт, �лсіз, ауру-сыр=ау еркектер 
мен �йел, бала-ша>алардыJ ал>а тарт=ан себептері =абыл 
етілген-ді.

Хижрет о=и>асынан шы>арыл>ан та>ы бір �кім – 
м!сылмандардыJ т!рып жат=ан Aлкелері мен мемлекеттері 
=аншалы=ты бAлек-бAлек болса да, Aзге м!сылмандар>а 
=олдарынан келгенінше ж�рдем кAрсетулері парыз. Ис-
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лам >!ламалары, жер-ж�зініJ =андай да бір континентінде 
з!лымды= кAріп, т!т=ын>а т�скен немесе з!лымды==а 
!шыра>ан м�мин бауырларына кAмек кAрсетуге м�мкіншілігі 
бола т!ра =ол !шын бермеген жа>дайда, м!сылмандардыJ 
�лкен к�н� алатындары жAнінде ижма (>алымдардыJ �кім 
бергенде бір пікірге келулері) еткен. 

Пай>амбарымыз (ал�й�иссалату у�сс�л�м) Хижрет-
ке =атты кAJіл бAлген. МеккеніJ ф�тхіне дейін б�кіл 
м!сылмандардыJ М�дина>а хижрет етулерін =ала>ан-ды. 
@йткені М�динадан бас=а жерлер к�пір Aлкелері (Ис-
лам шари>аты мен =а>идалары орындалмайтын Aлке) 
еді. М!сылмандардыJ ол Aлкелерде сенімдеріне сай Aмір 
с�рулері Aте =иын>а со=ты. 

М'шриктерді� *астанды* шаралары 

МеккеніJ к�н Aткен сайын босап =ал>анына ку� бол>ан 
м�шриктер, ж�йлап-ж�йлап б!л м�селеніJ соJы Aздері �шін 
насыр>а шауып бара жат=анды>ын аJ>ара бастады. Дереу
б�ліктіJ орталы>ы Дарун-Н�дуада жиналады. Жиналыс=а 
Aзін Н�жидтік деп таныстыр>ан бір =арт та =атысты. Б!л 
=арт адам кейпіне б�рінген шайтаннан бас=а ешкім емес 
еді.

Не істейтіндері жAнінде !за= уа=ыт бір-бірімен пікір-
тартыс ж�ргізеді. Пай>амбарымызды !стап алып, =апас=а 
салу немесе Меккеден =уып шы>ару сия=ты бірнеше 
!сыныстар ал>а тасталды. �сыныстардыJ барлы>ына да 
шайтан =арсы шы>ады. СоJында еJ жаман бір шешімде бір 
пікірге келеді. Ол шешімдері:

Алла� Расулін (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aлтіру!
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Б!л !сынысты сол д�уірдіJ Пер>ауыны бол>ан Qбу 
Ж��ил былайша Aрбітті:

– Qрбір тайпадан бір-бір =арулы жігіт алайы=. 
ЖігіттердіJ барлы>ы да о>ан бір мезетте шабуыл жаса-
сын. Б�рі бірден !рып Aлтірсін. Осылайша одан =!тылып, 
рахат табайы=. Жігіттер осылай істесе, оныJ =аны б�кіл 
тайпалар>а ж�ктеледі. Абду Манаф!лдары болса, барлы= 
тайпамен со>ысу>а к�штері жетпейді, сонды=тан да =!нын 
>ана алу>а разы болады. СAйтіп, біз Абду Манаф!лдарына 
оныJ =!нын >ана тAлеп =!тыламыз, - дейді.

Н�жидтік бір шалдыJ кейпіне б�рінген шайтан 
(ла>натулла�и ал�й�):

– Б�рекелді, міне еJ д!рысы осы адамныJ сAзі! Б!дан 
Aткен д!рыс бір !сыныс жо=, - дейді. (Ибн Хишам ІІ, 93-95)

Б!л =арар алын>ан уа=ытта Алла� Расулі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) Меккеде жал>ыз Aзі =ал>андай еді. Ол 
�мметініJ =амын ойлайтын Пай>амбар бол>анды=тан, ал-
дымен оларды жіберіп алып, Aзі М!хажирлердіJ соJында 
=ал>ан-ды. Негізі Алла�тыJ да =алауы осы еді. Осы>ан бай-
ланысты б!л =асиетті сапарда жал>ыз >ана жолдасы бола-
тын Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) хижрет �шін дан р!=сат 
с!ра>анында:

– Сабыр ет! - деп былай деген-ді:

– М�мкін Алла� са>ан =айырлы бір жол серігін берер! 
(Ибн Хишам ІІ, 92)

Б!>ан =атты =уан>ан Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у 
ан�у) хижретке дайынды= жасап, сегіз ж�з дирхам>а екі 
т�йе сатып алып, оларды �йінде тAрт ай бойы жа=сылап  
!рып ба>ып-баптайды. (Б!хари, М�накибул Ансар 45)
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М�шриктер ал>ан =арарларын іске асыру �шін �рекетке 
кAшкендерінде, Алла� Расулі де (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) хижрет �шін ил��и �мірді ал>ан еді:

«(Расулім!) Олар0а айт: Уа, Раббым! Мені кіретін 
жеріме д9рысты*пен кіруімді н.сіп ет! Шы0атын жерімнен 
де д9рысты*пен шы0уымды н.сіп ет! Ма0ан тарапы�нан, 
шынайы бір ж.рдем етуші к'ш бер!» (Исра с�ресі 80-аят)

Б!л =асиетті аяттан бас=а Ж�брейілде (ал�й�исс�л�м) 
м�шриктердіJ =!р>ан айлаларын Хазіреті Пай>амбар>а ба-
яндайды да:

– Б�гін т�нде тAсегіJе жатпа! - дейді. (Ибн Хишам, ІІ, 95)

Б!дан кейін Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) к�нніJ шыжып т!р>ан шаJ=ай т�сте, жанныJ б�рі 
дем алып жат=анда Qбу Б�кірге (радиалла�у ан�у) барып, 
хижрет �мірініJ келгенін айтты. 

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) с!рады:

– Біргеміз бе уа, Алла�тыJ Расулі?!

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м): 

– И�, біргеміз! - дейді.

Хазіреті Qбу Б�кір б!л жауап=а д�н риза бол>аны 
соншалы=ты, кAзінен ыршып-ыршып т�скен кAз жастары, 
оныJ жан-д�ниесін тамаша бір т�рде бейнелеп т!рды.245

245.  ;араJыз, ибн Хишам ІІ, 97-98.
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Одан кейін Пай>мбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м), Хазіреті Алиді шы=ырып алып, хижрет жайын 
айтып, Aзіне тапсырыл>ан аманаттарды иелеріне беру �шін 
оны Aкіл етіп та>айындайды. @йткені Меккеде =ымбат бір 
заты бола т!ра, шыншылды>ы мен туралы>ын білгендірі 
�шін, оны Расул!лла�=а аманат =ылмайтын жан жо=-ты.

М�шриктердіJ жоспарларынан са=танып былай дейді:

– Уа, Али! Б�гін т�нде мені� тсегіме сен жат! Мына ша-
панымды да �сті�е жауып ал. 'оры�па. Сен �аламайтын бір 
н!рсе са�ан тимейді! (Ибн Хишам ІІ, 95, 98)

Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) шапа-
нын Хазіреті АлидіJ �стіне жаптыруы, затпенен т�б�рік 
=алдыру>а бір мысал бола алады. Б!>ан !=сас мысалдар то-
лып жатыр.

Мысалы, Хазіреті Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) У�йс�л ;араниге де шапанын жіберіп жатып:

«Б�ны иы�ына жапсын, �мметіме д��а етсін!» - деген. 
(Фаридуддин Аттар, Т�зкиратул Qулия 21 б.)246

Б!л жерде кAJіл аудартатын та>ы бір маJызды жайт 
– Хазіреті АлидіJ (радиалла�у ан�у) Расул!лла�=а
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) деген шынайы сенімі. Неге 
десеJіз =адірлі сахабалардыJ барлы>ы да Алла� РасулініJ
�мірлерін орындауда �сте кешіктірмеген. ОныJ сAздері мен 
іс-�рекеттеріне мойынс!нуда еш=ашан нем=!райдылы= 
танытпа>ан. Еш=ашан неге ж�не не �шін деп с!рама>ан, 
берілген =андай да бір �мір болса, дереу сол с�тте орында>ан. 
ОныJ с�ннеттерініJ ешбірін тастамай барлы>ымен де амал 
етуге тырысып ба>атын-ды. ОныJ жолын т�рк еткендерінде 

246.  ;араJыз, Муслим, Ф�д�илус-Сахаба 223-225.
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адасатынды=тарын жа=сы біліп, абайлап ж�ретін еді. ;адірлі 
сахабалардыJ ;!ран К�рімге ж�не с�ннетке т�уелділіктері 
– кAлеJкеніJ иесіне т�уелділігі сия=ты еді.247

Хазіреті Али (радиалла�у ан�у) былай баяндайды:

«Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Мек-
кеден хижрет етер кезінде екеуміз бірге ;а>ба>а барды=. 
QлемдердіJ мырзасы ма>ан:

– Отыр! - деді.

Иы>ымнан басып ;а>ба>а шы==ысы келді. Бірден �л-
=уатым кетті. QлемдердіJ Ма=танышы бол>ан Мырзамыз 
меніJ �л-=уатымныJ кеткенін кAріп, дереу иы>ымнан т�сті. 
@зі жерге т�сті де:

– Бас иы=тарыма! - деді.

Иы=тарына бастым. Ма>ан бірден сондай бір к�ш-=уат 
келді, егер =аласам кAк-аспанныJ шыJына !шып жете ала-
тындай сезіндім! СAйтіп не керек Байтулла�тыJ �стіне 
шы=тым. Ол жерде =оладан немесе ба=ырдан жасал>ан бір 
п!т бар екен. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
ма>ан:

– Qй, Али! Оны тAменге ла=тыр! - деді.

Ол тAменге т�сер-т�спес, шыны бір ыдыс сия=ты сынып 
=алды.

Дереу ;а>баныJ �стінен т�стім. ЕшкімніJ кAзіне т�сіп 
=алмау �шін ол жерден дереу кетіп =алды=». (Ахмед бин Ханб�л 

І, 84; Хаким ІІІ, 6/4265)

247. ;араJыз, Хумус 1; Муслим, Жихад 52; Qбу Д�уіт, Хараж 18; Ахмед бин 
Ханб�л І, 10.
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Хижрет т�ні Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
�лі �йінен шы=пай жатып, м�шриктер �йдіJ айналасын 
=оршап алады. Біра= Алла�=а деген т�уекелі мен т�уелділігі 
мы>ым Хазіреті Пай>амбарда (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) еш=андай =ор=ыныштыJ нышаны бай=алмайды. 
Расул!лла� м�б�рак =олдарына бір уыс топыра= алып, 
м�шриктердіJ �стіне сеуіп, Ясин с�ресініJ мына аяттарын 
о=ып, араларынан Aте жAнеледі:

«Біз, оларды� мойындарына б90аулар салды*. Ол 
б90аулар иектеріне дейін т'скен; сонды*тан оларды� 
м9рындары жо0ары, к�здері т�мен салбырайды. (Осымен 
=атар) оларды� арттарынан да, алдарынан да б�гет жасап, 
к�здерін орады*. Енді к�рмейді». (Ясин с�ресі 8-9 аяттар)

Qлбетте кAрмейді! @йткені олардыJ ж�рек кAздерініJ 
кAрлігі, кAздерін кAр еткен-ді. Араларынан Aткен 
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) еді. Qрине, 
ж�рек кAздерін шел бас=андардыJ Н!рды кAруі м�мкін 
емес-ті. Сонды=тан да кAрмей =алды!..

Бір кісі м�шриктерге келіп олар>а:

– Сендер б!л жерде кімді к�тіп т!рсыJдар? - деп 
с!райды.

Олар:

– М!хаммедті к�тіп т!рмыз! - дейді.

Б!ны естіген �лгі адам: 
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– Алла� сендерді ма=саттарыJа жеткізбесін! Уалла�и 
М!хаммед (�лде=ашан) шы>ып, бастарыJа топыра= шашып 
кетті! - дейді.

М�шриктер =олдарын бастарына с�ргендерінде, =олдары 
топыра= болады. Дереу �й ішіне �Jіледі. Пай>амбарымыздыJ 
тAсегінде біреудіJ !йы=тап жат=анды>ын кAреді де:

– Qне М!хаммед! ТAсенішін жамылып !йы=тап жатыр, 
- дейді. 

Дереу тAсекке =арай !мтылады. ТAсектегі адам т!рып 
олар>а =ара>анда м�шриктер таJ =ал>андарынан сіресіп 
=ата =алады. @з кAздеріне Aздері сенбейді. @йткені ол жерде 
Алла�тыJ Расулі емес, Хазіреті Али болатын. 

@з-Aздеріне:

– Уалла�и, �лгі адамныJ бізге айт=аны д!рыс екен! - 
дейді.

;!райш м�шриктері Хазіреті Али>а (радиалла�у ан�у) 
ашуланып:

– КAкеJніJ !лы =айда ей, Али?! - деп ба=ырады.

Хазіреті Али (радиалла�у ан�у):

– Білмеймін, б!л жайында ештеJке айта алмаймын! Qрі 
оны ба=ылап та отыр>ан жо=пын. Сендер о>ан Меккеден 
шы>ып кет дедіJдер. «Бізден бAлін, кет!» дедіJдер. Ол да 
шы>ып кетті, - дейді.

Б!ны естіген м�шриктер Хазіреті Алиді азарлап, 
ж!л=ылайды. М!нысымен =оймай М�сжидул Харам>а 
алып барып біраз>а дейін =амап =ой>аннан кейін босатып 
жібереді. (Ибн Хишам ІІ, 96; Ахмед бин Ханбал І, 348; Уа=уби ІІ, 39)
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Ж�ректері т!мшалан>ан а=и=атты кAрмей кAр со=ыр 
бол>ан ба=ытсыздар, Пай>амбарымыздыJ �йін арам ниет-
пен к�тіп ж�ргенде, Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) ил��и =ор>аудыJ астында, �лде=ашан Qбу Б�кірдіJ 
(радиалла�у ан�у) �йіне жеткен-ді. @йткені м�шриктердіJ 
бір жоспары бар еді, біра= Алла�тыJ да бір жоспары бар, 
�рине одан бас=а орындалатын ешбір �кім жо=-ты. Б!л 
жAнінде Ха= Та>ала былай дейді:

«(Уа, Расулім!) К.пірлер сені 9стап алып байлауды не-
месе �лтіруді яки сені (еліJнен) шы0ару 'шін т9за* *9р0ан-
ды. Олар (Са>ан) т9за* *9рып жат*анда, Алла) та (олар>а) 
т9за* *9р0ан-ды. йткені Алла), т9за* *9рушыларды� е� 
*айырлысы». (Qнфал с�ресі 30-аят)

Азапты сапар

Yйінен шы>ып Хазіреті Qбу Б�кірдіJ �йіне келген Алла�
Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ол =абыл етпесе де, 
Aзі �шін баптал>ан т�йеніJ а=шасын берді. М�шриктердіJ 
арасынан олар>а кAрінбей Aткен Алла� Расулі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) �мметке �лгі болатыны �шін ендігі кез 
с�ннетулла�=а сай �рекет етіп, са=ты= жасады. Хазіреті Qбу 
Б�кірмен бірге �йдіJ ар=асына шы>ады. Т�йелерді де осын-
да бірнеше к�нге =алдырады.

Та>ы да са=танудыJ шарасы ретінде М�дина>а �ркім ба-
ратын жалпы жолмен емес, жасырын жолмен ж�руді д!рыс 
кAреді.
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Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) QлемдердіJ 
С!лтаныныJ кейде ар=асында, кейде алдына т�сіп, ж�ріп 
отырды. Алла� Расулі оныJ б!л �рекетін бай=ап =алып: 

– Qй, Qбу Б�кір! Не �шін б!лай істеп жатырсыJ? - деп 
с!райды.

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у):

– Уа, Расул!лла�! СіздіJ AміріJізге =ауіп тAніп =ала ма 
деп уайымда>анымнан Aстіп келемін, - дейді.

СAйтіп С�уір �Jгіріне жетеді:

– Уа, Расул!лла�! Мен �Jгірді тазала>ан>а дейін, сіз 
м!нда к�те т!рыJыз, - дейді де �Jгірге кіреді. YJгірдіJ ішін 
тазалап, =оJыздардыJ індерін жап=аннан кейін:

– Енді кіруіJізге болады уа, Алла�тыJ Расулі! - дейді. 
(Ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ, 222-223)

Б!л уа=ытта м�шриктер Qбу Ж��илдіJ басшылы>ымен 
Хазіреті Qбу Б�кірдіJ �йіне келіп, =ызы Qсмадан �кесін 
с!райды. Одан «білмеймін» деген жауап ал>ан соJ, бай>!с 
=ызды жазы=сыз тAмпештеп ашу-ызаларын содан алады.

КAздіJ н!ры бол>ан Пай>амбарымыз бен оныJ досы «Яры 
Rары»248 �Jгірде біраз уа=ыт болады. Осылайша Aздерін 
М�дина жолдарынан іздейтін м�шриктерден =ор>ана ба-
стайды. Деседе Алла�тыJ ра=ымы мен =ор>ауымда болады, 
алайда =!лдыJ шаралары таусыл>ан кезде ил��и ж�рдем 
кAмекке келеді. Шынында да бірнеше м�шриктер ізін =уып 
отырып, С�уір �JгірініJ аузына дейін жа=ындайды. Біра= 
�Jіліп =араса, �JгірдіJ аузы ешбір жан тимеген сия=ты 

248.  Яры Rары: YJгірлік досы деген ма>ынаны білдіреді. Пай>амбарымыз бен 
Хазіреті Qбу Б�кірдіJ С�уір �Jгіріндегі жолдасты=тарын баяндап т!рды. 
Кейінірек а=и=и досты==а да =олданыла бастады.
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Aрмекші !ясымен =апталып, м!нымен =оса бір кAгершінніJ 
!ясы да бар еді. Алла� Та>аланыJ �мірімен �JгірдіJ ау-
зында Пай>амбарымыздыJ ж�зін жауып кAрсетпейтіндей 
д�режеде бір а>аш Aсіп т!рды.249

М�шриктер АдамзаттыJ Асыл Т�жініJ б!л жерде болуы 
м�мкін еместігіне кAздері жетіп кері =айтады.

Б!л екі �зиз жолаушылардыJ ж�рдемшісі, тірегі, =ор>аны 
Ха= Та>ала >ана еді. Сол �шін де �JгірдіJ аузына дейін таяп 
келген ба=ытсыздар, бір кAгершін !ясы мен Aрмекші ауынан 
бас=а н�рсе кAре алма>ан еді. А=ын Ариф Нихат АсияныJ250

жырла>анындай:

Dрмекші ауада да емес,
Суда да емес, жерде де емес...
Ха�ты �арай алма�ан
Кздерде еді!

Біра= б!ныJ б�рі сыртта болып жат=анда �JгірдіJ ішінде 
Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) >ажайып к�й кешті. 
;оры==ан еді, Aзі �шін емес, Алла� Расулі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) �шін еді...

@йткені м�шриктер с�л >ана иіліп �Jілгендерінде, олар-
ды кAру =иын>а со=пас еді. М�шриктер �JгірдіJ оJ-солын, 
айналасын тінтіп:

– Егер �Jгірге кірген болса, кAгершінніJ ж!мырт=асы 
сынып, AрмекшініJ ауы да б!зылар еді, - дейді.

Кейбірі:

– YJгірдіJ ішіне кіріп =арайы=, - дегендерінде, Умая бин 
Халаф:

249. Ибн Саад І, 229; ибн К�сир, «�л-Бидая» ІІІ, 223-224.
250. Ариф Нихат Асия (1904-1975), Нежіп Фазылмен замандас бол>ан, ол кісі 

де Анадолу т�ріктерініJ ата=ты а=ындарыныJ бірі.
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– СендердіJ бастарыJ істей ме? YJгірді не істейсіJдер?! 
Аузында �сті-�стіне, =абат-=абат, AрмекшініJ ауы бар мына 
�Jгірге кіресіJдер ме?! Уалла�и меніJше мына AрмекшініJ 
ауы, М!хаммед туылмастан алдын бар еді! - дейді. 

Qбу Ж��ил болса:

– Уалла�и, меніJ ойымша, ол =асымызда. Біра= 
си=ырымен кAздерімізді дуалады, кAр етті,251 - дейді. 

Б!л уа=ытта =атты =обалжы>ан Хазіреті Qбу Б�кір 
Сыдды= Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
=арап:

– Мен Aлтірілетін болсам, жай >ана бір адаммын, Aлемін 
де кетемін. Біра= са>ан бір н�рсе болса, онда бір �ммет =!рып 
кетеді, - дейді.

Пай>амбарымыз тіке т!рып намаз о=ыды, Хазіреті Qбу 
Б�кір болса, айналаны ба=ылап отырды. Хазіреті Qбу Б�кір 
Пай>амбарымыз>а:

– Мына =ауымыJ сені іздеп жатыр. Уалла�и мен Aзім �шін 
=ор=ып отыр>ан жо=пын. Біра= са>ан зиян келтірулерінен 
=ор=ып отырмын, - дейді.

Расулі Qкр�м досына:

– <й, <бу Б!кір! 'оры�па (кейіме). Еш к�м!нсіз Алла# 
бізбен бірге! - дейді. (Ибн К�сир, �л-Бидая ІІІ, 223-224; Диярб�кри

І, 328-329)

;!ран К�рімде б!л о=и>а былайша келтірілген:

251. Ибн Саад І, 228; Хал�би ІІ, 209.
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«Егер сендер о0ан (М!хаммедке) ж.рдем етпесе�дер, 
біліп *ойы�дар, оны к.пірлер Меккеден шы0ар0ан кез-
де, '�гірдегі екі кісіні� бірі ретінде Алла) о0ан ж.рдем 
еткен. Сол уа*ытта (М!хаммед а.с.) жолдасына: Кейіме! 
Алла) бізбен бірге» дегенд-ді. Алла) та о0ан то*тау 
(=!зырлылы= н�сіп етті) салды. Сондай-а* оны, сендер 
к�рмейтін .скерлермен *олдады. С�йтіп к.пірлерді� с�зін 
т�мендетті. Алла)ты� с�зі болса, тым биікте. Алла) �зиз
(Aте �стем) .рі хикмет иесі». (Т�убе с�ресі 40-аят)

Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у):

«Біз �Jгірде бол>анымызда м�шриктердіJ ая=тарын 
кAріп т!рдым:

– Уа, Алла�тыJ Елшісі! Егер олар ая= жа=тарына бір 
=арайтын болса, бізді міндетті т�рде кAреді, - дедім.

Б!>ан:

– Qй, Qбу Б�кір! Yшіншісі Алла� бол>ан екі кісі �шін 
неге =обалжисыJ! - деді. (Б!хари, Ф�д�илул Асхаб 2, М�н�киб 45; 

Муслим, Ф�д�илус-Сахаба 1)
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Меккедегі он �ш жылды= к�рестен кейін, Алла� Расуліне
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) екінші �Jгір ретінде берілген 
С�уір, Хирадан ерекше бір рухани д�ріс орны еді.252 Ол жер 
– ил��и сырлар мен ;!діреттіJ к�шін кAріп, адам мен �лем 
кітабыныJ хикметтерін о=итын мекен еді. Ил��и �серге ке-
нелу �рі ж�ректі рухани байыту д�рісханасы еді.

Ол кісі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) б!л жерде 
�ш к�н, �ш т�н =она= болды. Жал>ыз емес-ті. Жолда-
сы пай>амбарлардан кейінгі адамдардыJ еJ абзалы �рі 
=адірлісі Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) еді. Хазіреті 
Qбу Б�кір онымен �Jгірде �ш к�н жолдас болу м�ртебесіне, 
=!рметі мен шарапатына еріп, «екіншініJ екіншісі» бол>ан-
ды. Пай>амбарымыз б!л �зиз жолдасына:

«...
оры*па (кейіме), Алла) бізбен бірге!..» (Т�убе с�ресі 

40-аят) деуімен, сондай-а= Алла�пен бірге болудыJ сырын 
аны=та>ан-ды. Б!л жасырын зікір т�лімініJ ал>аш=ы баста-
масы �рі ж�рек кAзініJ Алла�=а ашылып итминан>а253 еруі 
еді.

Я>ни С�уір �Jгірі т�геп-таусылмас �серлер кеJістігінен, 
Алла�=а =ауышудыJ негізгі ж�рек т�рбиесініJ бастап=ы 
мекені �рі б!л ил��и сапардыJ еJ ал>аш=ы кезеJі болды. 

Хазіреті Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
ж�рек �леміндегі сырлардыJ �мметіне паш етілуі, ал>аш рет 

252. С�уірдіJ, Хирадан ерекшелігі ол д�ріс орны еді. Хирада иман !ры>ы 
себілсе, С�уірде �бден к�шейген иманнан кейін ихсан ж�не сопылы=тыJ 
!ры>ы егілді. Б!дан да шы>атын н�тиже – ж�рек алдымен шари>атпен 
Aмір с�руі керек, одан кейін барып сопылы=ты !стануы керек.

253. Итминан – м�мин кісініJ н�псісініJ белгілі бір �лкен д�режеге жетуі.
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Хазіреті Qбу Б�кірмен (радиалла�у ан�у) осы �Jгірде баста-
лып, =ияметке дейін жал>асын табатын Алтын ШежіреніJ 
ал>аш=ы м�шелері болды. 

Иман к�шін Хазіреті Пай>амбар>а деген махаббаттан 
алды. Б�кіл !лы сапарлардыJ негізгі ма=саты, о>ан деген 
махаббат �рі Ха==а =ауышудыJ бір >ана жолы да, о>ан де-
ген махаббатпен шектелген. @йткені жа=сы кAрудіJ шарты, 
>ашы=ты=тыJ заJы – жа=сы кAрген кісіге деген махаббат 
ж�не сол >ашы=ты=тан туындайтын, я>ни сол кісініJ жа=сы 
кAрген н�рселерін сеніJ де жа=сы кAруіJ. МахаббаттыJ саф, 
таза болуы да рухани рабыта ар=ылы іске асады.254 Ил��и ма-
хаббатты, піспеген, =ам бір т�сінікпен оныJ м�н-ма>ынасын 
т�сіну м�мкін емес. 

Хазіреті Qбу Б�кірдіJ Пай>амбарымыз>а ж�рекпен 
жаса>ан рабытасын кAрсететін мына о=и>а �рбір кісіге AзініJ 
т�сінігі мен =абілетініJ мAлшерінше бір �сер =алдырады де-
ген ойдамыз:

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) Расул!лла�пен
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) бол>ан �рбір с!хбаттан 
ерекше бір л�зз�т алып, пай>амбарлы=тыJ сырларыныJ 
еJ шынайы махрамы бол>анды>ынан, ерекше кAріністерге 
кенелу �шін д�л =асында болса да, Алла� Расулін са>ынып 
т!ратын-ды.

@йткені Хазіреті Пай>амбардыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м):

«ЕшкімніJ мал-м�лкін Qбу Б�кірдіJ мал-м�лкін 
=аржа>ан сия=ты =аржамадым...» деген сAзіне, Qбу Б�кірдіJ 
(радиалла�у ан�у) кAзі жас=а толып:

254. Рабыта жайында кеJінен м�лімет алу �шін Осман Н!ри Топбаш, Иманнан 
Ихсан>а Тасаввуф кітабын =араJыз 291-301 б. Алматы – 2007.
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– Мен ж�не мал-м�лкім, тек =ана сен �шін емеспіз бе уа, 
Расул!лла�?! деуімен Aзін ж�не Aзімен бірге барлы= н�рсесін 
Хазіреті Пай>амбар>а (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
ата>анын �рі осы жолда ф�ни бол>анды>ын кAрсетеді. 
(Б!л рухани д�реже, сопылы= ілімінде «Ф�н� фир-Расул»
т�рінде баяндалады). 

С�уір �Jгірінде Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) бір с�т Хазіреті Qбу Б�кірдіJ (радиалла�у ан�у) 
тізелеріне м�б�рак басын =ойып жеJіл >ана !й=ы>а кетті. 
Сол уа=ытта Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) Aздеріне Aте 
жа=ын жат=ан бір ш!J=ырды кAрді. Ол ш!J=ырдан =андай 
да бір улы ж�ндік шы>ып Хазіреті Пай>амбар>а (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) зиян бермеуі �шін �рі Алла� РасулініJ
!й=ысын бAлмей дереу ая>ымен ш!J=ырды бекітеді. 

Ил��и емтихан болса керек, шынында да с�лден соJ 
к�дігі шынды==а айналды. @йткені бір жылан Хазіреті 
Qбу Б�кірдіJ ая>ын =атты ша>ып алып, уын тар=атады. 
ЖыланныJ уы ол �лкен сахабаныJ жанына бат=анды>ы 
соншалы=ты Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
оянып кетпесін деп тырп етпей отырса да, кAздерінен ыт=ып 
кеткен бірнеше тамшы жас=а ерік береді. Б!л жастыJ бір 
тамшысы Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
м�б�рак ж�зіне т�седі. Б!дан оянып кеткен Хазіреті 
Пай>амбар (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Не болды, уа Qбу Б�кір? Не болып =алды? - дейді.

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у): 

– ЕштеJе болмады, уа Расул!лла�! - десе де, Расул!лла�
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =ойма>ан соJ істіJ м�н-
жайын айту>а м�жб�р болады. (Б�йхаки, Д�л�ил ІІ, 477; ибн 

К�сир, �л-Бидая ІІІ, 223)
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Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) де-
реу м�б�рак т�кіріктерін жыланныJ ша==ан жеріне 
сауса=тарымен жа>ады. Алла�тыJ =!діретімен сол уа=ытта-
а= Qбу Б�кірдіJ (радиалла�у ан�у) ая>ыныJ ауыр>аны 
=ойып, жарасы жазылып кетеді. 

Зайф255 риуаяттарда б!дан кейін Алла� Расулі
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) жыланнан:

– Б!ны неге істедіJ? - деп с!райды.

Жылан да былай дейді:

– Уа, Расул!лла�! Мен =аншама жылдан бері сізді кAру 
�шін осы кішкентай >ана ш!J=ырда к�ттім. Д�л ма=сатыма 
жетер кезде сізді кAре алатын жолымныJ жабы= екендігін 
кAрдім. Сонды=тан да сізге деген с�йіспеншілігімніJ 
к�штілігінен Aз-Aзімді !стай алмай жауып =ой>анды ашу 
�шін оны ша>у>а м�жб�р =алдым. 

Осы себептен а=ын Фузули,256 Алла� РасулініJ
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) материалды= т!р>ыдан ��м 
рухани т!р>ыдан шипаныJ =айнар кAзі екендігін ж�не о>ан 
дос бол>андар одан шипа табатынды>ын былайша жырлай-
ды:

Досту гер зехри мар ичсе олур абы хаят,
Хасмы су ичсе днер елбетте зехри маре су...

255. Зайф – сAздік ма>ынасы �лсіз, =уатсыз дегенге келеді. Ал хадис >ылымында 
сахих (д!рыс, к�шті, =уатты) хадистіJ =уаттылы= д�режесіне жете 
алма>ан хадиске айтылады. Qрине зайф хадисте AзініJ =уаттылы>ына 
=арай �р т�рлі д�режеге бAлінеді.

256. ФузулидіJ азан ша=ырылып =ойыл>ан аты Мехмет, �кесініJ аты 
С�леймен (1480-1556). Классикалы= т�рік �дебиетініJ еJ ата=ты 
а=ындарыныJ бірі.
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(Егер Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
досы бол>ан адам, жылан уын ішседа>ы ол у, ол �шін бір Aмір 
суы болады. Біра= Пай>амбарлар С!лтанына д!шпан бол>ан 
адам, су ішседа>ы, ол су о>ан бір жылан уындай болады).

Б!л а=и=атты кAрсететін та>ы бір о=и>а Хазіреті ОмардыJ 
(радиалла�у ан�у) халифалы>ында орын ал>ан-ды:

Бізге жеткен деректерде Византия императоры, жа=сы 
ниеттіJ нышаны ретінде Хазіреті Омар>а жауларына =арсы 
=олдану �шін Aте к�шті бір у жібереді. @мірлері РимніJ алыс-
ж!лысымен Aтетін Византия императорлары �шін �детке 
айнал>ан б!л м�селеге Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у) 
=!лы= танытпайды. У алып келген елшініJ кAзінше удыJ 
ыдысын =олына алады да тек бисмилл�ні >ана айтып уды 
іше салады. Біра= удыJ еш=андайда �сері бай=алмайды.257

Б!л о=и>алар, я>ни Алла�тыJ р!=сатымен удыJ зияны-
нан =ор>ану, тек Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) ж�рек �лемінен несібесін алып, оныJ руханияты-
нан пайдалан>ан адамдар>а >ана т�н бір =асиет екендігін 
кAрсетеді.

Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у) халифалы>ы кезінде 
кейбіреулердіJ Aзін Хазіреті Qбу Б�кірден жо>ары =ойып 
сAз сAйлегенін естігенде:

«Уалла�и, Qбу Б�кірдіJ сол т�ні, ОмардыJ б�кіл 
�улетінен �лде=айда =айырлы! Ж�не де Qбу Б�кірдіJ 
сол к�ні, ОмардыJ б�кіл �улетінен �лде=айда =айырлы! 
Расул!лла� (ал�й�исалату у�сс�л�м) �Jгірге бару �шін 
�йінен шы==ан кезінде, Qбу Б�кір оныJ =асында еді», - де-
ген. (Хаким ІІІ, 7/4268)

257. Мустафа бин Халил �з-За>рауи, Рисалатул Бисмилл� 42 б. М!нда уды 
ішкен адам Халид бин У�лид (радиалла�у ан�у) екендегі келтірілген.
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С�уір �Jгірінде =она= болып =ал>ан кездерінде Хазіреті 
Qбу Б�кірдіJ =ызы Qсма тама= алып келеді, !лы Абдулла�
болса �кесініJ �мірімен к�ніге т�нде �Jгірде олардыJ 
=астарында =онып, таJ с�рі уа=ыты кіргенде ол жерден 
кетіп, д�л Меккеде т�неген сия=ты ;!райш м�шриктерімен 
таJды ат=ызатын. @зі сондай зерек �рі =абілетті жігіт 
бол>ан Абдулла�, к�ндізгі кезде де ;!райш м�шриктерініJ 
=астарында болып, Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) жайында айтыл>ан сAздерді тыJдап, ойла>ан айла-
лары мен =!р>ан т!за=тары жAнінде QлемдердіJ С�йіктісіне
хабарлап отырды.

Хазіреті Qбу Б�кір азат еткен =!лы Амир бин Фухай-
ра да Qбу Б�кірдіJ =ойларын МеккеніJ =ойшыларымен  
бірге Aріске жаятын еді. ТаJертеJ олармен бірге шы>ып, 
кешке =айтар кезінде =ойларыныJ ж�рісін б�сеJдетіп 
=ойшылардан артта =алып =ойып, =араJ>ы т�нек бас=ан соJ 
=ойларды айдап С�уір �Jгіріне =айтатын. Пай>амбарымыз 
бен �зиз досы, Aздеріне керекті с�тті осы =ойлардан сауып 
алатын. ТаJ ат=ан соJ ертеден т!рып Меккеге =айтатын 
Абдулла�тыJ ая= іздерін =ойлардыJ іздерімен жауып 
жіберіп, тып-типыл ететін.258

Yш к�ннен бері Расул!лла�ты (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) сандалып іздеген м�шриктер ендігі жерде оны тау-
ып алу>а деген �м�ттерін �зген еді. Расул!лла� (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) Абдулла�тан м�шриктердіJ �мітініJ 
�зілгендігін естіген соJ тAртінші к�ні жол кAрсетушініJ 
алып келген т�йелеріне мініп жол>а шы=ты. Не дегенмен 
б!л сапар, туып-Aскен жерінен айырылу бол>аны �шін 
Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =ай>ы-
м!J>а батуына себеп болды. Хазу�р� ойпатына келгенде 
т�йесін то=татып Меккеге б!рылып былай деді:

258. Ибн Хишам ІІ, 99; Б!хари, М�нкибул Ансар 45; Х�йс�ми VІ, 53.



495

ПАЙRАМБАРЛЫ;ТЫp ОН ЕКНІШІ ЖQНЕ ОН YШІНШІ ЖЫЛДАРЫ

"Х
И

КМ
ЕТ"

бас
па �

йі

«Сен, Алла#ты� �асында лкелерді� е� с�йіктісісі�. Егер 
б�л жерден шы�арылма�анымда сенен айырылмас едім. Се-
нен бас�а бір жерде �оныстанбас едім, �й со�пас едім...» (Ах-

мед бин Ханб�л ІV, 305; Тирмизи, М�н�киб 68/3925)

�лы Пай>амбардыJ б!л =ай>ысына Алла� Та>ала мына-
дай ж!баныш айтты:

«Са0ан 
9ранды (о=уды, т�бли> етуді ж�не о>ан 
мойынс!нуды) парыз еткен (Алла�) Сені *айтар жері�е 
*айтарады...» (;асас с�ресі 85-аят)

Б!л сAздер кері оралуды с�йіншілейді, осымен =атар 
Мекке ф�тхінен де хабар беріп, Алла� РасулініJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) кAJіліндегі =аяуды ерітіп, =уант=ан еді. 

Мекке мен М�дина арасы 400 ша=ырымдай жол еді. Ол 
кезеJде т�йеніJ ж�рісімен он �ш к�н жол ж�рілетін. Жол 
!за=, к�н ысты=, =!м дегеніJ жанып т!ратын. М�б�рак ке-
руен жол>а шы==аннан бастап то=тамастан жиырма тAрт 
са>ат жол ж�реді. 

Хазіреті Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) сауда-сатты= 
ма=сатында жиі-жиі Шам>а барып келіп ж�ргені �шін оны 
кAп адам танитын. Осы сапарда да таныс біреумен кездесіп 
=ал>андарында:

– Qй, Qбу Б�кір! Мынау =асыJда>ы кісі кім? - деп 
Пай>амбарымызды меJзеп с!ра>андар>а:

– Жол кAрсетушім! Ма>ан жол кAрсетеді! - деп =олдан 
келгенше са=ты= шараларын жасайтын. Негізінде б!л 
сAзімен: «Ол ма>ан еJ =айырлы жолды кAрсетіп келеді!» 
дегісі келетін. (Ибн Саад І, 233-235; Ахмед бин Ханб�л ІІІ, 211)
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Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Qбу Б�кір 
Сыдды= ж�не азат еткен =!лы Амир бин Фухайрамен
бірге Абдулла� бин Урай=иттіJ259 жол кAрсетуімен ;адид 
ойпатында тігілген бір шатыр>а кезікті. Б!л шатыр Yмм� 
Мабедтікі еді. Ол ары-бері Aтетін жолаушылардыJ ішіп-
жерлік азы=тарын тауып беріп =ызмет ететін. СAйтіп
М�динаныJ беделді жолаушылары Yмм� Мабедтен с�т 
с!рады.

Шатырда Yмм� МабедтіJ кAтерем бір =ойы бар еді. ОныJ 
с�ті мен майы болма= т�гілі =атты ары=ты>ынан жайылым>а 
да шы>а алмайтын. Сол �шін шатырдыJ бір б!рышында жа-
татын. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) =ойды 
сауу �шін р!=сат с!ра>анда:

– Qке-шешем са>ан пида болсын! Егер одан с�т шы>ара 
алсаJ сауа >ой, - деді.

С�йікті Пай>амбарымыз Алла� Та>аладан берекет беруі 
�шін д!>а еткеннен кейін бисмилл�ны айтып Aз =олдарымен 
=ойдан кAп с�т сауып алды.

Yмм� МабедтіJ (радиалла�у ан�а) айтуына =ара>анда 
ол =ой, Хазіреті ОмардыJ халифалы>ыныJ т!сында бол>ан 
=уаJшылы==а дейін Aмір с�рді. 

Та>ы да Yмм� Мабед (радиалла�у ан�а):

«Жер бетіндегі жануарлар жейтін еш н�рсе таба 
алма>анда, біз оны таJнан кешке дейін сауатын едік», - деп 
=ойда>ы берекетті баянда>ан. 

259. Абдулла) бин Ур.й*ит ол кезде м�шрик бол>анымен Aте сенімді кісі 
болатын. Кейіннен м!сылман болып-болма>аны туралы кAз=арастар �р 
т�рлі болса да, м!сылман бол>аны жайында>ы риуаяттар басымыра= 
болып келеді. 
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Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ол жерден 
кеткеннен соJ шатыр>а Yмм� МабедтіJ к�йеуі Qбу Мабед 
кіріп келді. Шатыр ішінде мол с�т кAрген соJ таJ =алып:

– Qй, Yмм� Мабед! Б!л с�ттер =айдан келді? ;ойлар 
!за= жайылымда жатыр, барлы>ы да =ысыр, б!л жерде сау-
ым мал жо=! Б!ныJ м�ні неде? - деп с!райды.

Qйелі:

– Б�гін бізге м�б�рак бір кісі келді. Мынадай мынадай 
істеді, - деп сол к�нгі ку� бол>ан о=и>аларды айтты.

К�йеуі:

– ;�не ма>ан ол кісініJ т�р-т�сін бейнелеп берші, - де-
генде, Yмм� Мабед Пай>амбарымыздыJ сырт келбетін бы-
лайша т�сіндірді:

«КAрген кісімді айтар болсам, сондай �демі, ж�зі н!рлы 
ахла=ы тамаша мінсіз еді. Бойында еш=андай айып жо=, 
�сіресе Aзіне тартып т!ратын с!лу реJі бар. КAзі =ара, кірпігі 
=алыJ, дауысында н�зіктік бар. КAзініJ а>ы аппа=, =арасы 
да =ап-=ара ж�не ;!діреттен с�рме с�рілген-ді. ;астарыныJ 
!шы жіJішке, шаштары =ою =ара еді. Жа>ы !зын �рі биік, ал 
са=алы =алыJ �рі аз>ана !зын еді.

Yндемегенінде байсалдылы= пен кісілік, ал сAйлегенінде 
�демілік, шырайлылы= пен т�ттілік бар. СAздері тізілген 
інжу-маржандай аузынан дана дана болып шы>атын. СAзі
аны=, ха= пен батылды Aте жа=сы ажырататын. Не �лсіздік 
саналатындай аз, не жалы=тыратындай кAп болмайтын. 

Сыртынан =ара>анда адамдардыJ еJ с!стысы, ал 
=асына барсаJ адамдардыJ еJ жа=сысы �рі н!рлы ж�зді 
еді. Орта бойлы, бойы не епетейсіз !зын да емес, !с=ынсыз 
кAрінетіндей =ыс=а да емес-ті. А>аштыJ ортасында Aсіп 
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т!р>ан г�л саба>ы сия=ты еді, �демілігі барлы>ынан да 
ас=ан-ды. ;асында бірнеше жолдастары бар, бір н�рсе айтса 
бол>аны, м!=ият тыJдап, берген �мірін орындау �шін бір-
бірімен жарысатын-ды. ;ызметіне ж�гірген, �рі аса =!рмет 
кAрсетілген кісі еді. К�лімсіреген бір шырайлы ж�зі бар. 
Ешкімді айыптап, зекімейтін-ді». 

Qбу Мабед б!л кAркем сипаттарды естігенде ант етіп:

«Б!л кісі ;!райш тайпасынан шы==ан Пай>амбар >ой! 
Онымен бірге болып, о>ан жолдас болуды =атты =алаймын. 
Qйткенменде бір жолын таба алсам б!л айт=андарымды 
міндетті т�рде орындар едім», - дейді. 

Сол к�ндері Меккеде иесініJ кім екендігі бейм�лім бір 
дауыстыJ Yмм� МабедтіJ шатырына келген =она=тарды 
ма=тап AлеJдер о=ы>анды>ы естілген. Rайыптан естілген 
б!л AлеJді естіген Хассан бин Сабит болса, араларынан 
Пай>амбарлары шы>ып кеткен =ауымныJ п�лекетке тап 
бол>анды>ын, �рі ол Пай>амбардыJ М�динада �идаятты 
жайып, Алла�тыJ сAзін о=ы>анын паш ететінін AлеJ 
шума=тарымен жауап берген-ді. (Ибн Саад І, 230-231; VІІІ, 289; 

Хаким ІІІ, 10-11)

Qбу Мабед пен оныJ ба=ытты жан!ясы, б�рі бірге 
Ислам>а кіріп, сахаба болудыJ шарапатына бAленеді.

;асиетті жама>атты алайда-б!лайда іздеп таба алма>ан 
м�шриктер, тап=андар>а �лкен сыйлы= та>айындады. Б!л 
у�деге басы айнал>андар жол>а т�седі. Сура=а бин Малик 
осылардыJ бірі еді. 

СоJында �йтеуір !за= іздеудіJ н�тижесінде Сура=а
Алла� Расулін (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) кезіктіреді. 
Оны кAре салып, атына =амшы !рады. Біра= сол с�тте бірден 
атыныJ ая=тары =!м>а кAміледі. @зі де жерге =!лайды.
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;аншама арпалыс=анымен =!мнан шы>ып, 
Пай>амбарымыздыJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) арты-
на т�се алмайды. Біраз уа=ыт тырысып кAрген соJ есі кіріп 
Aкіне бастайды. Алла� Расулінен кешіруін Aтінеді. Хазіреті 
Пай>амбар д!>а етеді. Б!л д!>аныJ берекетімен Сура=аныJ
аты =!мнан шы>ады. Б!л м!>жиза>а ку� бол>ан Сура=аныJ
жан д�ниесі сол с�тте Aзгеріп, Расул!лла�=а шынайы дос 
болады. КеруенніJ ба>ытын жасыру �шін кері =айтады. Сол
тарап=а келгендерді кері =айтарып, бас=а тарап=а сілтеп 
жібереді. (Муслим, Зу�д 75)

Алла� РасулініJ (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) мына 
с�йіншісі Сура=аныJ кAз алдынан кетпей =ойды:

– Qй, Сура=а! КисраныJ білезіктерін та>ып, белбеуін 
байлап, �рі т�жін киген кезде AзіJді =алай сезінесіJ?

Шынында да Иран азат етілгеннен кейін, КисраныJ 
білезіктері, белбеуі мен т�жі М�дина>а �келінгенде, Хазіреті 
Омар (радиалла�у ан�у) Сура=аны ша=ырып алып осыныJ 
б�рін о>ан та>ады да:

– Qй, Сура=а! ;олдарыJды кAтеріп: «Алла�у Qкбар! 
Алла�=а ма=тау болсын, б!ларды «Мен адамдардыJ 
Рабысымын!» деген Кисра бин Х�рм�зден шы>арып, 
Мудлиж!лдарынан Сура=а бин Маликке та=тырды!» де!» - 
дейді. (Ибн Qсир, Усдул Rаб� ІІ, 323; Ибн Хаж�р �л-Исаб� ІІ, 19)

Пай>амбарымыз Rамим деген жерге келгенде, Бурай-
да бин Хусайбпен ж�не оныJ =ауымымен кездеседі. Олар-
ды Ислам>а ша=ырады. СAйтіп олар Алла� Расуліне =!ла= 
асып, Ислам>а кіреді. АдамзаттыJ Асыл Т�жі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) Бурайда>а (радиалла�у ан�у) сол т�ні 
«М�риям» с�ресініJ бас жа>ын �йретеді.260

260. Ибн Саад ІV, 242.
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Бурайда басында>ы а= с�лдені жазып:

– Уа, Расул!лла�! Р!=сат етсеJіз ту !стаушыJыз болай-
ын! - дейді.

Осылайша ;уба ауылына дейін Алла� РасулініJ
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ту !стаушысы болады. 

Бурайдадан кейін м�б�рак жама>ат Шамнан =айтып келе 
жат=ан сауда керуеніне жолы>ады. Керуенде Зуб�йр бин 
Аууам да бар еді. Зуб�йр Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) ж�не Хазіреті Qбу Б�кірге (радиалла�у ан�у) а= 
жейде кигізеді.261

Хижрет жама>аты М�дина>а =арай адымдап жа=ындап 
келеді. М�шриктер Алла� Расулін Aлтіру �шін барлы= 
баскесерлер мен жолкесерлерді осы іске ж!мылдырып 
=ой>анымен ж�не небір =ауіп-=атерге =арамастан, ол 
кісі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) сонда да AзініJ асыл 
міндетін жал>астырып, жолда кездескен �ркімге Исламды 
!сынып отырды.

Осындай бір жайды асхабы кирамнан бол>ан Саад �д-
Д�лил262 (радиалла�у ан�у) былайша баяндайды:

«Хижрет барысында Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) Qбу Б�кірмен (радиалла�у ан�у) бірге бізге 
кезікті. Сол кездерде Qбу Б�кірдіJ бір =ызы, =асымызда>ы 
с�т ананыJ =олында еді. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) =ыс=а жолмен М�дина>а бар>ысы келді. Біз О>ан:

261. Б!хари, М�нкибул Ансар 45.
262. Б!л м�б�рак сахаба Пай>амбарымыз>а М�дина>а баратын екінші тAте 

жолды кAрсетіп, Ра=уб� жолы Aткелінде жол баста>аны �шін «Д�лил»
сипатымен аты =алды.
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– Б!л жер Ра=уб� AткелініJ Rайр жолы. Б!л маJда 
Qсл�м тайпасынан Муханан деп аттары шы==ан екі !ры 
бар. ;аласаJ олар>а біз барайы=, - дедік.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Сен бізді олар>а алып бар! - деді.

СAйтіп жол>а шы=ты=. Ра=уб�дан Aтіп тAбеніJ басына 
жеткенімізде, �лгі екі !рыныJ бірі жолдасына:

– Б!л кісі Емендік263, - деді.

Пай>амбарымыз оларды =асына ша=ырып, Исламды 
т�сіндіріп, м!сылман болуларын !сынды. Олар да м!сылман 
болды. Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
есімдерін с!ра>анда:

– Біз Муханан (=ор санал>ан екі адамбыз), - деді.

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Олай емес, сендер Мукр�ман (шарапатты екі 
адамсыJдар), - деп с�йіншілеу �шін алдын-ала М�дина>а 
жетулеріне �мір береді. (Ахмед бин Ханб�л ІV, 74)

263. Б!л сAздерімен Пай>амбарымыздыJ меккелік екендігі айтылуда. @йткені 
Мекке Тихам� айма>ында; Тихам� Емен шекараларыныJ ішіне кіреді. 
Осы себептен ;а>ба>а «�л-Каб�тул Яманий�» делінген. (Ибн Qсир, 
�н-Ни�ая V, 300)
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Зары0а к'ткен �зиз жолаушы

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
МырзамыздыJ жол>а шы==анды>ын естіген м�диналы=тар 
тол=у �стінде еді. Ол м�б�рак жолаушыныJ жолын тAрт 
кAзбен к�туде болды. Ол н!рлы жама>атты =арсы алу �шін, 
ол м�Jгілік ба=ыт керуеніне м�ше болу �шін М�дина хал=ы 
=ала сыртына дейін шы>ып, та>атсыздана к�тіп т!рды.

СAйтіп пай>амбарлы=тыJ он тAртінші жылы 12 
Рабиул�уу�л д�йсенбі к�ні бір дауыс б�кіл м!сылмандардыJ 
ж�ректеріне =уаныштан д�рсілдеп =оя берді:

«К�ткен м�б�рак жолаушы таяп =алды!»

Б!л с�йіншіден кейін т�кбір дауыстары б�кіл М�динаны 
жаJ>ыртып жібереді.

М!сылмандар =ару-жара=тарын асынып алады. Кейбірі 
атпен, кейбірі жаяу =адірлі =она=ты =арсы алу>а асы=ты. 

К�ткен м�б�рак жама>ат ил��и =ор>анныJ ар=асында 
аман-есен М�дина>а жа=ын жердегі ;!ба>а жеткендерінде 
айнала адам>а толып, нAпір ел болды. 

ТAбелерден «Талаал б�дру алайна»-ныJ тебірентер 
�уені, кAк-аспанды жаJ>ыртып, ж�ректерді тол=ытып 
ала жAнелді. Тарих сол уа=ыттан бастап =ияметке дейін 
шы>атын о=и>аларды мазм!ндайтын «хижрет к�нтізбегін» 
баста>ан-ды.

;арсы алу>а келген м!сылмандардыJ кAбісі, �лемніJ 
жаратылу себебі бол>ан, QлемдердіJ Мырзасы Хазіреті 
М!хаммед М!стафаны (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
б!рын-соJды кAрмегендері �шін танымайтын еді. Біраз 
уа=ыт=а дейін Хазіреті Qбу Б�кір Сыдды=ты (радиалла�у 
ан�у) Пай>амбарымыз деп ойлап =алды. 
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Расулі Qкрам (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) �ндемей 
отырды. Yстіне к�н с�улесі т�скен соJ Хазіреті Qбу 
Б�кір (радиалла�у ан�у) орнынан дереу атып т!рып о>ан 
жамыл>ышымен кAлеJке жасады. М!сылмандар сол кезде 
>ана Пай>амбарымызды таныды.264

М�дина осы к�ннен бастап, ИсламияттыJ жайылатын 
мекені �рі айнасы болды. К�пірліктіJ =араJ>ы ж�зі, осы 
хижретпен солды. М�сжидул Саадат ж�не М�сжидул ;!ба 
!лы бір м�н-ма>ына>а кенеліп, махшар>а дейін м�б�рак 
хижреттіJ =асиетті мекені �рі естелігі болып =алды. 

Ансарлар м!хажирлерге мал-м�ліктерін !сынып:

«Мінекей мал-м�лкім! Ал, жартысы сенікі болсын!» 
- дейді. Жомартты= пен ж�рдемс�йгіштікте тендесі жо= 
Ислам бауырмашылы>ыныJ негізін осылайша =алайды. 
М�дина Ислам тарихында>ы Aшпес �рі шAкпес д�режесіне 
шы==ан-ды. М�динада азандар, Рамазандар, мерекелер, зе-
кеттер, со>ыстар ерекше белгіленіп, AзініJ ерекше бір стату-
старымен, !лылы=тарымен �мметке �лгі ж�не мысал болып 
=алды.

QлемдердіJ С�йіктісі ;!бада бол>ан кезінде Амр бин 
Ауф!лдарынан К�лсум бин ХидмніJ �йінде =она= бол-
ды. Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) осы 
�йден шы>ып, Саад бин Хайс�м�ныJ �йіне барып, онда 
м!сылмандармен бірге отырып, олар>а с!хбат айтатын. 

Саад бин Хайс�м� (радилла�у ан�у) бойда= 
бол>анды>ынан м!хажирлердіJ бойда=тары соныJ �йінде 
=онатын. Сонды=тан да СаадтыJ (радиалла�у ан�у) �йіне 
«М�нзилатул Уззаб: Бойда=тар �йі» делінетін. (Ибн Хишам ІІ,

110; Ибн Саад І, 233)

264. Б!хари, М�н�кибул Qнсар, 45.
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Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ;!бада 
бол>ан кезінде жаназа>а =атысатын, ауру-сыр=аттарды зия-
рат ететін, ша=ыр>ан жерлерден =алмайтын-ды.

Qбу Сайд �л-Худри (радиалла�у ан�у) асхабтыJ ерекше 
т!старын кAрсететін сол к�ндерге т�н мына бір естелікті ба-
яндайды:

«Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) М�дина>а 
жаJадан келген уа=тарда арамызда біреу Aлім аузында жат-
са, барып о>ан хабар беретінбіз. Ол келіп нау=астыJ басын-
да т!рып, ол �шін исти>фар (кешірім с!райтын) ететін. КAз 
ж!м>ан соJ барып, =асында>ылармен бірге кері =айтатын. 
Кейде жаназа жерге =ойыл>ан>а дейін к�тетін.

О>ан ауыр келеді деп ойлап, арамызда былай келісіп 
алды=:

– Нау=асымыз =айтыс бол>ан>а дейін Алла� Расуліне
ештеJе айтпайы=. КAз ж!м>ан соJ айтармыз. Осылай істесек 
ол шаршамайды да, уа=ытын да жо>алтпайды.

СAйтіп осылай істей бастады=. Нау=асымыз =айтыс 
бол>ан соJ о>ан барып айтатынбыз, ол кісі келіп намазын 
о=ып, исти>фар етіп, кері =айтатын. Кейде жаназа жерге 
=ойыл>ан>а дейін к�тетін.

Біраз уа=ыт осылайша істеп ж�рдік. Кейінірек:

– Уалла�и б!лай да істемейік. Б!л да Расул!лла�ты шар-
шатады. Жаназа бол>анда оны Расул!лла�тыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) �йініJ алдына алып барайы=, сонда на-
мазын о=ысын. Б!л ол �шін �лде=айда оJай>а со>ады, деп 
!й>арды= та солай істедік.

Хадисті риуаят еткен кісі М!хаммед бин Омар былай 
дейді:
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«Осы себепке байланысты ол жерге «жаназа намазы 
о=ылатын жер» деген ма>ына>а келетін «мусалла» делінді. 
ЖаназалардыJ барлы>ы да сол жерге апарылатын. Алла�
Расулі =айтыс бол>аннан кейін де сол �діс жал>асын тапты». 
(Ибн Саад І, 257; Хаким І, 519/1349)

Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ;!бада 
ж�ргенде Хазіреті Али де (к�ррамалла�у у�ж���у) Aзіне 
тапсырыл>ан аманаттарды иелеріне =айтарып, арттарынан 
=уып жетеді.

;адірлі сахабалардыJ Алла� Расуліне ж�не ол жайлы 
=ымбат та ма>ыналы естеліктерге деген с�йіспеншіліктерін 
кAрсететін кAптеген риуаяттар бар. Мысалы, сахабалардан 
Б�ра бин Азиб (радиалла�у ан�у)265 �кесініJ �рбір ыJ>айы 
келген с�тте Алла� Расуліне байланысты естеліктерді 
тыJдау>а деген =!штарлы>ын былайша баяндайды:

«Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) �кемнен он �ш дирхам>а266

бір ер сатып алды да:

– Б�ра>а айта бар, оны біздіJ �йге алып бара>ойсын, - 
дейді.

Qкем:

– Жо=! Ма>ан Расул!лла�тыJ (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) Меккеден М�дина>а =алай хижрет еткендігін ай-
тып бермейінше апармаймын, - дейді.

265. Б.ра бин Азиб (радиалла�у ан�у) Ансар хал=ынан, ла=абы Qбу Аммар.
Хижреттен б!рын м!сылман болды. �х!д со>ысынан бастап б�кіл 
со>ыстар>а =атыс=ан. ХижреттіJ 73 жылы Куфада =айтыс болды. Yш 
ж�зден астам хадис риуаят еткен.

266. Дирхам – к�містен жасал>ан а=ша бірлігі. Бір дирхамныJ салма>ы 
шамамен �ш грам>а келеді.
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СAйтіп Qбу Б�кір (радиалла�у ан�у) хижрет сапарын 
!зыннан-!за= айтып берді». (Б!хари, Асхабун-Н�би 2; Ахмед бин 

Ханб�л І, 2)

Іргетасы та*уалы*пен *алан0ан мешіт – 
9ба мешіті

Хижрет сапарыныJ ал>аш=ы т!ра>ы бол>ан ;!бада 
Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Амр бин 
Ауф!лдарыныJ �йінде он тAрт т�н =она= болды. Міне ата=ты 
;!ба мешіті осы кезде салынды. Хазіреті Пай>амбардыJ 
(саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Aзі де мешіттіJ =!рылысына 
атсалысты.

;!ба мешіті Исламда т!р>ызыл>ан еJ ал>аш=ы мешіт. 
Хижрет секілді маJызды бір о=и>аныJ =арсаJында 
салын>анды>ы �шін жо>ары м�ртебесі бар. Б!л мешіт ;!ран 
К�рімде:

«...(М�дина>а хижрет еткенде) ал0аш*ы к'ннен бастап 
та*уалы* негізінде салын0ан мешіт...» (Т�убе с�ресі 108-аят)

деп баяндал>ан.267

Qбу k!райра (радиалла�у ан�у):

267. Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у) кейінірек хижретті к�нтізбеніJ басталу 
к�ні етіп алар кезде осы аятта>ы «ал>аш=ы к�ннен» деген сAзге с�йенген. 
(С�м�уди І, 248)
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«...Онда, тазалы*ты жаны с'йетін кісілер бар. Алла) 
та сондай таза бол0андарды жа*сы к�реді» (Т�убе с�ресі 108)

аяты да ;!ба хал=ы �шін т�скендігін айт=ан. (Тирмизи, Т�фсир 

9/3099; Qбу Д�уіт, Та�арат 23/44; ибн Маж�, Та�арат 357)

Хижрет еткен ал>аш=ы М!хажирлер ;!ба>а 
жеткендерінде, Амр бин Ауф!лдарыныJ =!рма =!р>ататын 
жерлерін тазалап, тегістеп сол жерде намаз о=уды бастайды. 
Qбу ХузайфаныJ азат еткен =!лы Салим ;!ранды білетін �рі 
еJ �демі о=итын бол>аны �шін еJ ал>аш рет м!хажирлерге 
сол кісі имам болды.268

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
ал>аш=ы м!хажирлердіJ намаз о=ы>ан б!л алаJды кеJейтіп 
;!ба мешітін салады. Мешіт тAрт б!рышты болып келген, 
кAлемі 32х32 метр. Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) =!балы=тардан тас �келулерін с!райды, тастыJ 
біреуін алып =!была тарапына =ояды да, Qбу Б�кір мен 
Омар>а (радиалла�у ан�ума) да д�л осылайша кезегімен тас 
=оюларын �мір етеді.

МешіттіJ =!рылысында еJ кAп тер тAккен Аммар бин 
Ясир (радиалла�у ан�у) болады. Сол �шін де о>ан «Ислам-
да ал>аш болып мешіт сал>ан» деп ат =ойылды.269

Абдулла� бин Р�уаха (радиалла�у ан�у) да �рі ж!мыс 
істеп, �рі AлеJ о=ып, осылайша м�миндердіJ шарша>анын 
басты.270

МешіттіJ азаншылы= міндетін асхабы кирамнан Саад
�л-;урази (радиалла�у ан�у) Aз міндетіне алды.

268. Ибн Саад ІІІ, 87; ІV, 311.
269. Ибн Хишам ІІ, 114.
270. Камил Мирас, Тежрид Тержемеси Х, 106.
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М�сжидун Н�б�уи ж�не М�динада>ы Aзге то>ыз мешіт 
сия=ты ;!ба мешітінде де о=у-а>арту іс-шаралары �рдайым 
ж�ргізілді. Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) 
б!л жерге �рбір келгенінде осы м�селені Aз назарынан тыс 
=алдырмайтын-ды.271

АдамзаттыJ Асыл Т�жі, екі �лемніJ =уанышы 
Пай>амбарымыз (ал�й�иссалату у�сс�л�м) сенбі к�ндері 
;!ба>а кейде кAлікпен, кейде жаяу барып, онда екі р�ка>ат 
намаз о=итын бол>ан.272

Бір хадис ш�рифте б!ны м!сылмандар>а да Aсиет етіп 
былай деген:

«Кім �йінде жа�сылап д!рет алып, кейін '�ба мешітіне 
барып, онда намаз о�ыса, ол �шін �мра сауабы бар». (Ибн

Маж�, И=ам� 197; Н�с�й, М�с�жид 9)

Хазіреті Омар (радиалла�у ан�у) халифалы>ы кезінде 
д�йсенбі ж�не бейсенбі к�ндері осы жерді зиярат етіп, ;!ба 
Aте алыс жерде бол>ан к�нніJ Aзінде ол жерге бару �шін 
т�йесін та>ы да жAJкеJдететінін айтатын.273

;!ба мешіті Хазіреті Осман ж�не Омар бин Абдулазиз та-
рапынан кеJейтілді. Кейінірек бірнеше рет жAндеуден Aтеді. 
Хижри 1245/милади 1829 жылы С!лтан ІІ Махмуд тарапы-
нан т!р>ызыл>ан жал>ыз м!наралы �рі тAбесі тегіс мешіт, 
Сауд Арабстан �кіметі тарапынан =!латылып, к�мбезді 
ж�не =ос м!наралы етіп, кеJейтіліп жаJадан т!р>ызылды. 

271. Хамидулла�, Ислам Пай>амбары ІІ, 771.
272. Б!хари, Фадлус-Салат 3, 4; Муслим, Хаж 516.
273. Ибн Саад І, 245.
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Рануна ойпатында о*ыл0ан е� ал0аш*ы ж9ма намазы

Сонымен ;!бада он тAрт к�н =она= бол>ан соJ Алла�
Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ж�не =асына ерген 
халы=, М�дина>а =арай бет алады. Ж!ма к�ні болатын. Т�скі 
мезгілде «Рануна» ойпатына жеткенде намаз уа=ыты кіреді. 
Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) т�йесінен 
т�седі. Сол кезде Ислам билігініJ бір нышаны ретінде парыз 
етілген «ж!ма» намазын о=ытады. Ж!ма намазында мына 
=!тпаны о=иды:

1. ;!тпа: 

«<й, адамдар!

Dлмей т�р�анда т!убе еті�дер, м�рсаттары� болып 
т�р�анда салих (ізгі) амалдар ат�ару�а тырысы�дар! 
Жасырын-ашы� кптеп сада�а беріп, Алла#ты кп-кп зікір 
етіп Раббылары�мен аралары�ды жа�сарты�дар! Осылай 
істесе�дер ризы�тандырылып, ж!рдем кріп, �апы �ал�ан 
н!рселері�ді �айта табасы�дар.

Gмытпа�дар Алла# осы жылды� осы айында, осы жерде 
сендерге �ияметке дейін «ж�ма» намазын парыз �ылды. <діл 
болсын-болмасын бастары�да бір имам бола т�ра мені� 
тірі кезімде немесе менен кейін кімде-кім нем��райды �арап, 
яки �абылдамай б�л намазды о�ымаса, оны� екі жа�асы бір 
жерге жиналмасын (о�бай кетсін)! <рі Алла# оны� істерін 
о�дамасын! Ол адамны� бас�а намазы жо� (�абыл етілмейді), 
т!убе еткендерді� жні блек... Dйткені кім т!убе етсе, 
Алла# оны� т!убесін �абыл етеді». (Ибн Маж�, И=ам� 78)

«<й, адамдар!

Дендері�ні� аманды�ында а�ыреттері� �шін 
дайындалы�дар! Сзсіз барлы�ы� да лесі�дер сйтіп 
атарлары�ды шопансыз тастайсы�дар. Кейін Алла# о�ан 
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т!ржім!сіз !рі кліксіз (ешкімді ара�а салмай) былай дейді: 
«Мені� расулім келіп, сендерге !мірлерімді жеткізбеді ме? 
Мен са�ан мал-м�лік бердім, кптеген жа�сылы�тар мен 
игіліктер бердім, сен зі� �шін не алып келді�?»

Б�л с�ра� �ойыл�анда !ркім жан-жа�ына �арап еште�ке 
де кре алмайды, алдына �ара�ан кезінде тоза�ты креді...

Олай болса ояны�дар! Кім жарты ��рмамен де болса от-
тан �ор�ану�а шамасы жетсе, оны іске асырсын! Ал кімде-
кім сол жарты ��рманы да таба алмаса, тым болмаса 
жа�сы сз айтып, жа�сылы� істеуге тырыссын! Dйткені бір 
жа�сылы��а, он еседен жеті ж�з есеге дейін сауап жазыла-
ды.

Алла#ты� с!лемі, ра�ымы ж!не берекеті сендерге болсын!
(Ибн Хишам І, 118-116; Б�йхаки, Д�л�ил ІІ, 524)

2. ;!тпа: 

«Алла#�а мада� айтамын !рі Одан ж!рдем с�раймын. 
Н!псілерімізді� зиянынан ж!не амалдарымызды� 
жаманшылы�ынан Алла#тан пана тілейміз. Алла# #идаят 
бергенді ешкім де адастыра алмайды, адастыр�анын да 
ешкім тура жол�а т�сіре алмайды.

Ку!лік етемін, Алла#тан бас�а ил!# жо�. Ол жал�ыз, 
орта�ы жо�. Сздерді� е� !демісі Алла#ты� кітабы. Алла# 
кімні� ж�регін '�ранмен кркейтіп !рі к�піршіліктен кейін 
Ислам�а б�рса, ол да бас�а сздерді емес '�ранды та�даса, 
міне сол адам ��тылады.

Е� д�рысы (жолды�), сздерді� е� !демісі !рі е� байы 
(кркемдігі) Алла#ты� кітабы.

Алла#ты� с�йгенін с�йі�дер! Алла#ты� к!ламынан !рі 
Оны зікір етуден жалы�па�дар. Алла#ты� к!ламынан 
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ж�ректері�е таршылы� болмасын! Dйткені Алла#ты� 
к!ламы, !рбір н!рсені� а�-�арасын ажыратады. Амалдарды� 
�айырлысын, ��лдарды� та�даулысы бол�ан пай�амбарларды, 
�иссаларды� е� !демісін ж!не �ибраттысын баяндайды.274

Халал мен харамды крсетеді.

Сендер тек Алла#�а �ана �ибадат еті�дер !рі О�ан 
ешн!рсені орта� �оспа�дар! Одан лайы�ты т�рде �ор�ы�дар. 
Істеген жа�сы істері�ді тілдері� де ��птасын. Алла#ты� 
к!ламымен бір-бірі�ді жа�сы крі�дер. Жадылары�нан !сте 
шы�арма�дар, Алла# Та�ала у!десін б�з�андарды азаптай-
ды.

Алла#ты� с!лемі сендерге болсын!» (Б�йхаки, Д�л�ил ІІ, 524-

525)

Б!л =!тпалар ИсламныJ ити=ад (сенім), >ибадат, ахла=, 
=арым-=атынас сия=ты та=ырыптарымен дінніJ жалпылама 
негіздерін =!райды. 

Ж!ма намазыныJ хижреттіJ =арсаJында парыз етілуі, 
м!сылмандардыJ жама>ат болуларыныJ =аншалы=ты 
маJыздылы>ын ж�не оныJ керектігін кAрсетіп т!р. 

М.динада0ы *уанышты с.ттер

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) ;!бадан 
М�дина>а ж�рер кезінде, на>ашылар болып саналатын 
Н�жж�р!лдарына хабар жіберді. Олар да бес =аруын сай-
ланып келіп, Хазіреті Пай>амбар>а (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) с�лем беріп:

274. ;!ран К�рімніJ �штен бірінен кAбін пай>амбар =иссалары =!райды. 
;иссалардыJ хикметтері �шін Осман Н!ри Топбаш, Пай>амбарлар 
Баяны І том, 10-21 беттерін =араJыз. Алматы 2008.
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– ;аннен-=аперсіз т�йеJізге мінуіJізге болады, - дейді.275

Ж!ма намазынан кейін Алла� Расулі (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) ;асуа т�йесініJ �стінде, Хазіреті Qбу 
Б�кір (радиалла�у ан�у) Н�жж�р!лдарыныJ басшылары-
мен ж�не Aзге де м!сылмандармен бірге М�дина>а кіреді. 

Екі QлемніJ Н!ры Имамул Qнбия Пай>амбарымызды 
(ал�й�иссалату у�сс�л�м) кAп =она= ету шарапаты-
нан ма=!рым =алатындарын т�сінген =!балы=тар одан 
айрылудыJ =асіретімен:

– Уа, Расул!лла�! Бізден жалы==аныJ �шін бе, жо= �лде 
біздіJ �йден де Aткен =айырлы бір жерге бару �шін б!л 
жа=тан кетіп барасыJ ба? - дейді.

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м):

– Ма�ан М!дина�а баруым !мір етілді! - деп олардан разы 
екендігін м�лімдеді. (Диярб�кри І, 339)

М�диналы= б�кіл м�миндердіJ тілегі Алла� Расулін
�йлерінде =она= ету болды. Qркім оны �йіне алып барып, 
=она= етуге талпынды, б!л жAнінде бір-бірімен таласып та 
=алды. Б!ны естіген Алла� Расулі (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м) т�йесі ;асуаны меJзеп:

– Жануарды бос �ойы�дар, жолына бгет болма�дар, ол 
м!мур (�ай жерге шгу керектігі о�ан айтыл�ан), - дейді. 
(Ибн Хишам ІІ, 112-113)

@йткені тек осылай >ана ешкімді де ренжітпей 
Расул!лла�ты кімніJ =она= ететіні жAніндегі м�селе 
шешілер еді.

СAйтіп м�б�рак т�йе соJында, бір екі жерге шAгіп =айта 
т!р>ан соJ Халид бин З�йдтіJ (радиалла�у ан�у) я>ни Qбу 

275. Б!хари, М�накибул Ансар 46.
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Qйюб �л-Ансари ХазіретініJ �йі алдында>ы алаJ>а шAгеді. 
Ба=ытты сахаба Хазіреті Qбу QйюбтіJ жан �лемі =уаныштан 
жарылардай болды. Расул!лла�=а (саллалла�у ал�й�и у� 
с�лл�м):

– Ішке кіріJіз уа, Алла�тыJ Расулі! Yйімізге ш�р�ф276

�келдіJіз! - деп �йіне ша=ырды. 

Расул!лла� (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) Qбу 
QйюбтіJ (радиалла�у ан�у) �йіне =арай келе жат=анда, 
Н�жж�р!лдарыныJ кішкентай =ыздары деф277 аспабымен 
алдынан шы>ып:

«Біз Н�жж�р!лдарыныJ =ыздарымыз!

Хазіреті М!хаммедтіJ туыс болу,

Онымен кAрші болу =андай ба=ыт, неткен �лкен ш�р�ф!» 
деп шума=тар о=ыды.

Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) олар>а:

– АйтыJдаршы =�некей, мені жа=сы кAресіJдер ме? - деп 
с!райды.

Олар:

– И�, уа, Расул!лла�! Сені Aте =атты жа=сы кAреміз, - 
дейді.

276. Ш�р�ф – =!т-береке, !лылы=, шарапат, жа=сылы=, рухани =!зырлылы= 
деген ма>ыналар>а келеді.

277. Деф – домала= пішінді, =олмен !рып �уен шы>арылатын музыкалы= 
аспап т�рі. @збек хал=ыныJ !лтты= аспабы.
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ОлардыJ =уаныштарын кAріп, =атты тол=ы>ан 
Пай>амбарымыз (саллалла�у ал�й�и у� с�лл�м) да:

– Алла# біледі, уалла#и, мен де сендерді жа�сы кремін! 
Уалла#и, мен де сендерді жа�сы кремін! Уалла#и, мен де 
сендерді жа�сы кремін, - дейді. (Ибн Маж�, Никах 21; Диярб�кри

І, 341)

Б�ра бин Азиб (радиалла�у ан�у) былай дейді:

«Мен м�диналы=тардыJ Расул!лла�тыJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) келгеніне =уан>андарындай, одан бас=а 
олай =атты =уан>андарын кAрмедім! Б�кіл м�диналы=тар 
�лкен-кіші, �йел-еркек жол>а лы= толып, �йлердіJ шатыры-
на шы>ып алып:

– Алла�тыJ Н�биі келді! Уа, М!хаммед! Уа, Расул!лла�!
Уа, М!хаммед! Уа, Расул!лла�! - деп =уаныштан ай=айлап 
жатты». (Б!хари, М�н�кибул Ансар 45; Муслим, Зу�д 75)

Хазіреті Qн�с бин Малик те (радиалла�у ан�у):

«Мен, Расул!лла�тыJ М�динаны шарапатты еткен 
к�ннен Aткен �демі, жар=ыра>ан, н!рлы бір к�н кAрмедім. 
Ол келгенінде б�кіл М�дина н!рланды». (Ахмед бин Ханб�л ІІІ,

122; Тирмизи, М�н�киб 618)

М�диналы= м!сылмандар Алла� РасулініJ (саллалла�у 
ал�й�и у� с�лл�м) М�дина>а келгендігі �шін AздерініJ 
ба=ыт=а кенелгендерініJ ш�кіршілігі ретінде т�йені =!рбан 
шалады.278

278. Ахмед бин Ханб�л ІІІ, 301.
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А=ын м�миндердіJ Алла� Расуліне (саллалла�у ал�й�и 
у� с�лл�м) деген с�йіспеншіліктерін бір жыр-шума>ында 
былайша келтіреді:

Аман лафзы Сенин исми шерифинле м�савидир;
Анынчун ашыкын зикри «аман» дыр г�зел ифаде едер:

«Аман» сAзі ж�не «М!хаммед» есімініJ �бж�д сандары 
бірдей, екеуі де 92-ге теJ келеді. Сонды=тан да >ашы=тыJ 
«Аман!» деген �рбір �нінде негізінде Хазіреті Пай>амбарды 
есіне келтіргісі келгенін, шынында да сондай керемет 
а=ынды= Aнер. Шынын айтса= мыJ есе =ыз>аныш!..

СAйтіп хижрет жылымен пай>амбарлы=тыJ Мекке кезеJі 
осылайша ая=талды. Б!дан кейін М�дина д�уірі басталды.
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