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Кіріспе 

 

Барлық мадақтың, барлық жақсылықтың, барлық пазылдың иесі болған 

Аллаһқа шексіз мадақтар болсын! Кҿркем есімдер мен жоғары теңеулерге лайық 

болған Аллаһқа барлық мақтаулар лайық! Барлық мадақ – Исламға бетімізді 

бұрып, тура жолға салған Аллаһқа тҽн! Шамамыз келгенше кітабы Құран мен 

елшісінің (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) сүннетін ұстану 

арқылы қол жеткізген осы жақсылықтары үшін Аллаһқа мадақтар айтамыз! 

Барлық жақсылық үшін алғыс алып, кез-келген жағдайда мадақталатын Аллаһқа 

хамдтар мен мақтаулар болсын! 

Аллаһтан ҿзге құлшылыққа  лайық тҽңір жоқ, Оның Ҿзі ғана лайық ҽрі Оның 

серігі жоқ екеніне жҽне Мұхаммедтің Оның құлы ҽрі елшісі екеніне, сүйіктісі ҽрі 

таңдаулысы екеніне куҽлік беремін. Аллаһым, пайғамбарды, оның отбасы мен 

сахабаларын жҽне олардың тура жолымен жүрген барлық жанды Ҿзіңнің 

құзырыңда жақсы сипаттармен сипаттап, мҽртебесін жоғары ет! 

Қазіргі таңда Қазақстан халқы Кеңес үкіметінің құшағынан босап, дербес 

елге айналды. «Құшақ» деуге де келмес, «қыспақ» десе тура болар ма?! Халқымыз 

жетпіс жылда жеті жүз жыл бойы жиған-тергенін ұмытып, санамыз уланып 

қалғаны осының айғағы. Қандас бауырларымыздың кейбірі дінін тек ҽдет-ғұрып 

деп білсе, енді бірі дінін ҽлі де тани алмауда. Исламның қайнар бұлағы болған 

Құранды біреулері түсінбесе, енді біреулері тіпті түсінуге де тырыспайды. 

Құранның кітап сҿрелерінде шаң басып, болмаса мұражайдағыдай шүберекке 

оралып, тҿрдің сҽнін ғана келтіріп тұратыны жанға батады. 

Біреулері «ата-бабамыздың жолымен жүреміз» дейді. Бірақ олар ата-

бабамыздың осы Ислам, Құран қағидаларымен жүргенін білсе де білмегенсіп 

жүретіні бір қызық! Қазақ халқы «қазақ» болғалы Ислам мен Құранды негіз еткен 

халық. Ыбырай атамыздың «Мұсылманшылық тұтқасы» кітабы, Абай атамыздың 

«Қара сҿздері», Міржақып Дулат ұлының «Оян қазағы» жҽне ҿзге де еңбек 

туындылары осының айғағы емес пе?! Міржақып ағамыздың: «Ҽйтеуір ата бабам 

мұсылман деп, дүрмекті қоятұғын келді кезің», - деген сҿзі де ата-бабамыздың дін 

іліміне деген үндеуі ғой! Ҿкінішке орай бұл аз мойындалуда.  

Осы орайда Ислам дініне баурап, халқымыздың діни сауатын ашуға сҽл 

болса да үлес қоспақ ниет бар. Исламның негізі – Құран болуы себепті Құранның 

маңыздылығы мен мҽнін, қасиеті мен сҽнін түсіндіріп ҿту ойға келді. Сол үшін 

осы бір шағын кітапшада баға жетпес құндылықтар мен тура жол, асқан шешендік 

пен бұлтартпас дҽйекке толы ұлы Раббымыздың бізге Ҿзінің пайғамбары 



 

Мұхаммед (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) арқылы жіберген 

соңғы кітабы Құрандағы ұлы сүре – Фатиха сүресін түсіндіруден бастауды дұрыс 

деп білдік. 

Құран – жиырма үш жылда бірте-бірте түскен ұлы кітап. Ұлылығы себепті 

араб тілінен алшақ халықтар, тіпті араб жұртының ҿзі де кҿбіне аяттардың мҽні 

мен мағынасын, тҽпсірін түсіне бермейді. Ұлы Құран араб нұсқасы күйінде де 

біраз түсіндірулерді талап етеді, ал енді ҿзге тілде болса тіпті терең түсіндірме 

мен тҽпсірге мұқтаж болып қалады. Ондай болса бір Аллаһқа тҽуекел деп, 

еңбегімізді бастайық! 

Аллаһ бізді Құраннан пайда алып, аяттарына бойлай ой жүгіртуші, аяттарын 

оқығанда, жаттағанда, ой жүгірткенде, түсінгенде жеңіл қабылдайтын құлдарынан 

қылсын! Кҿздеріміз рахаттанып, кҿкейлеріміз жай табатын аяттарды түсіндіруін 

Аллаһтан сұраймыз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Құран Кәрім 

 

 

Фатиха сүресінің түсіндірмесіне кіріспестен бұрын «кҿп сҿйлеп созбай, 

ҽдептен озбай», Құранның тілдік жҽне шариғаттағы анықтамасын беріп ҿткеніміз 
жҿн болар. 

Ұлы Құран – жаратылыс болып саналмайтын Аллаһтың ұлы сҿздері. Бұл 

Құранды Аллаһ Ҿзі сақтап, қорғайды ҽрі оны ешкім де құртып жібермек түгілі бір 
ҽрпін ҿзгертіп, бұрмалай алмайды. Аллаһ тағала Құранда: «Расында зикрді 

(Құранды) Біз түсірдік әрі расында оны Біз сақтаушымыз», - деген. (Хижыр, 9). 

Бұл сҿздерді Аллаһтан шынайы түрде қорқатын тақуа жандар еститін болса 

денелері тітіркеніп, тыпыршып, жүректері елжіреп қалады. «Сӛзсіз мүминдер – 

Аллаһ еске алынса жүректері қобалжиды да оларға Аллаһтың аяттары 

оқылса, сенімдері артып, Раббыларына тәуекел етеді». (Әнфәл, 2). 

Бұл – алынбас қамалдай болған таулардың ҿзі шыдас бермей үгітіліп 
кетерлік Ұлы сҿздер. «Егер осы Құранды бір тауға түсірсек еді, Аллаһтан 

қорыққандықтан үрейленіп, быт-шыт болғанын кӛрер едің. Бұл мысалды 

адам баласы түсінсін деп келтіреміз». (Хашыр, 21). Иҽ, адам баласы ҿзіне 

артылған міндеттің ұлылығын түсінсе игі. 
Құран сҿзінің тілдік мағынасын талқылай келе ғұламалар үш түрлі пікір 

айтқан. Бір тобы: «Бұл араб тіліндегі «оқу» етістігінен туындап, «оқылатын 

нҽрсе» деген мағына береді», - десе, енді бір тобы: «Бұл «жинау» деген мағына 

беретін сҿзден туындап, «ҿз бойында тура жол, дұрыс сенім, тарих жҽне жақсы 
мінез-құлық бастауларын жинаған кітап» деген мағына береді», - дейді. 

Имам Шафиғи болса: «Құран сҿзі ешбір етістіктен туындамаған тҽуелсіз 

жеке атау. Тҽурат, Зҽбур, Інжіл де осы сияқты. Бұл кітаптардың атаулары талқыға 
түспеуі керек», - деген. 

Құран сҿзінің шариғаттағы мағынасы: «Пайғамбарлардың ең соңғысы, 

жаратылыстағылардың ең таңдаулысы болған Мұхаммедке (Оған Аллаһтын 

салауаттары мен сҽлемдері болсын) Аллаһ тарапынан уахи арқылы түскен, 
Фатихамен басталып, Нҽспен аяқталатын, оқылуы құлшылық болған Аллаһтың 

сҿзі». Бұл Құранның лексикалық жҽне шариғи мағынасы. 

Құранның ең ҽуелгі сүресі – Фҽтихатул Китҽб немесе Фатиха сүресі. 
Құранды түсіндіру барысында ең алғаш кідіріс жасалатыны да осы сүре. Кҿлемі 

шағын болғанына қарамастан, бұл сүре толыққанды түсіндірмеге мұқтаж. 

Дініміздің ұлы тіректерінің бірі болған намаздың сауабы да осы Фатиха сүресін 

біліммен, сеніммен, толық түсініп оқу арқылы ғана артады. Осы орайда 
Құрандағы ең жиі оқылатын, тілге жеңіл, мағынасы терең сүрелердің бірі – 

Фатиха сүресінің түсіндірмесін келтірейік. 

 
Фатиха сүресінің мәртебесі 

 



 

Бұл ұлы сүренің артықшылығы жайында кҿптеген хадистер келген. 

Солардың кейбірін келтіріп, сүренің маңыздылығын ашық баяндайтын болсақ, 
бірде Ҽбу Һурайраға пайғамбарымыз (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері 

болсын) келіп: «Саған Інжілде де, Тәуратта да, Зәбурде де келмеген сүрені 

айтайын ба?», - дейді. Ҽбу Һурайра: «Иҽ, - деп еді, ол кісі осы Фатиха сүресін 

атаған. (Тирмизи, сахих /сенімді/ хадис). 

Кез-келген сҿз бен Аллаһ сҿзі арасындағы айырмашылық – жаратушы мен 

құлдың арасындағы айырмашылықтайын. Жай ғана жаратылыс сҿзі 

жаратушысының сҿзіне тең келе ме? Ал енді жаратушының сҿздері болған 
Тҽурат, Зҽбур, Інжілде теңі болмаған Фатиха сүресі осындай жоғары дҽрежеге ие 

болса, онда бұл сүрені басқа сҿзбен мүлдем салыструға келмей қалады! 

Адамдардың кемеңгер ойшылы, дана ғұламасы бір сипаттаудан тыс дана, кҽміл 

сҿз ойлап тапса да, оның сҿзі Құрандағы бір аятқа тең келе алмайды, ал Фатиха 
сүресімен тіпті салғыласа алмасы хақ! 

Тағы бір құдси хадисте пайғамбарымыз (Оған Аллаһтын салауаттары мен 

сҽлемдері болсын): «Аллаһ тағала былай деді: «Намазды Ӛзім мен құлымның 

арасында екіге бӛлдім, жартысы Маған, жартысы құлыма әрі құлыма 

сұрағаны тиесілі. Егер де құлым «Әл-хамду лилләһи роббил ғаләмийн» десе, 

Аллаһ: «Құлым Маған мадақ айтты», - дейді. Егер де құл: «Әр-рахманир 

рахим» десе, Аллаһ: «Құлым Мені мақтады», - дейді. Егер де құл: «Мәәлики 

иәумиддин» десе, Аллаһ: «Құлым Мені ұлықтады», - дейді. Егер де құл: «Ияәкә 

нәғбуду уә ияәкә нәстәғийн», - десе, Аллаһ тағала: «Бұл Мені мен құлымның 

арасында әрі құлыма сұрағаны тиесілі», - дейді. Егер құл: «Иһдинас сыратал 

мустәқийм. Сыраталләзинә әнғамта ғаләйһим ғойрил мағдууби ғаләйһим 

уәләд-дооллийн», - десе, Аллаһ: «Бұл құлымдыкі әрі құлыма сұрағаны тиесілі», 

- дейді», - деген. (Муслим). 

Хадистегі «намаз» деген жерде Фатиха сүресі меңзеледі жҽне бұл сүре Аллаһ 
пен құлдың арасында болады. Мұның ҿзі бұл сүренің ұлы дҽрежесі мен жоғары 

мҽртебесін кҿрсетеді. Бірақ мұндай сауапқа қол жеткізу үшін міндетті түрде 

сүренің мағынасын түсініп, мҽнін ұғынып, аяттарын ой елегінен ҿткізу керек 

етіледі. Аяттың мағыналарына ой жүгірткен адам мен тілі сүре оқып, ойы далада 
болған адам тең емес. Аяттың мҽнін ұғынған мен ұғына алмайтын жан да ҿзара 

тең бола алмайды. 

Ҽбу Сағид есімді сахаба былай дейді: «Бірде мен мешітте намаз оқып 
отырғанымда мені пайғамбар (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері 

болсын) шақырды. Мен жауап қатпадым. Сосын мен: «Ҽй, Аллаһ елшісі! Мен 

намаз оқып отырған едім»,- деп едім, ол кісі (Оған Аллаһтын салауаттары мен 

сҽлемдері болсын): «Аллаһ тағала Құранда: «Егер де Аллаһ пен елші 

шақыратын болса, онда жауап қатыңдар!»,-демеп пе еді?»,- деді де, артынша: 

«Сен мешіттен шықпастан бұрын мен саған бір сүре жайында хабар беремін, 

ол Құрандағы ең ұлы сүре», - деді де, қолымды ұстады. Кейін ол кісі (Оған 
Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) шыға бергенде мен: «Ҽй, Аллаһ 

елшісі! Сіз маған: «Бір сүре жайында хабар беремін, ол Құрандағы ең ұлы сүре»,- 

деп едіңіз ғой»,- дегенімде ол кісі (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері 



 

болсын): «Әлхамду лилләһи роббил ғаләмийн. Бұл маған берілген «әс-Сәбғул 

мәсәни (қайталанатын жетеу)» және «әл-Қуранул ғазыйм (ұлы Құран)»»,- 
деді». (Бұхари). 

Фатиха сүресінің түсуі 

 

Ғұламалар тарапынан бұл сүренің түсуіне байланысты үш пікір айтылған: 

Ибн Аббас, Қатада, Ҽбул Ғалия сынды бір топ ғұлама бұл сүрені Меккелік сүре 

дейді. Осы кҿзқарас дұрыстыққа жақын ҽрі қолымызда жүрген Мҽдина 

баспаханасынан шыққан Құран нұсқалары да осы кҿзқарасқа сай «Меккелік сүре» 

деп жазылып жүр. 

Ҽбу Һурайра, Мужҽһид жҽне 'Ато сынды бір топ ғұлама Фатиханы 

Мҽдиналық сүре десе, кейбір ғұламалар бұл сүрені екі рет, бір рет Меккеде, бір 

рет Мҽдинада түскен деседі. 

Имам Қуртуби: «Ҽуелгі кҿзқарас дұрыстыққа жақын. Аллаһ тағаланың: 

«Шын мәнінде біз саған қайталанатын жетеуді және Ұлы Құранды бердік» 

(Хижыр, 87), - деген сҿзі осының айғағы. Ал Хижыр сүресінің Меккелік сүре 

екеніне ғұламалар бірауыздан келіскен», - дейді. (Тәфсирул Қуртуби, 1/115). 

 

Фатиха сүресінің аяттар саны 

 

Ғұламалар Фатиха сүресінің жеті аяттан тұратынына бірауыздан келіскен. 

Бұған Аллаһ тағаланың: «Шын мәнінде біз саған қайталанатын жетеуді және 

Ұлы Құранды бердік», - деген сҿзі дҽлел. (Хижыр, 87). Аяттағы «қайталанатын 

жетеу» деген жерде Фатиха сүресі меңзеледі. 

 

Фатиха сүресінің есімдері 

 

Кейбір ғұламалар бұл сүренің жиырмадан астам есімі бар екенін айтқан. 

Барлық есімдері болмаса да, кейбірін келтіріп ҿтсек: 

1. «Фәтихатул-китәб» /кітаптың беташары, кітапты ашушы/. Халифа 

Алтай атамыз «Кітаптың кілті» деп те атаған. Пайғамбарымыз (Оған 

Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын): ««Фәтихатул китәб» 

ол «әс-Сәбғул мәсәни (қайталанатын жетеу)», «әл-Қурәәнул Ғазыйм 



 

(ұлы Құран)»», - деген. (Бұхари). Құранның ең басында тұруы жҽне ҽр 

намазда алғаш оқылатын сүре болуы себепті осылай аталса керек. 
Бұған қоса Құран сүрелері арасынан ең бірінші толық түскен сүре - осы 

сүре. 

2. «Уммул-китәб» /кітаптың анасы/. Арабтар бір нҽрсені басқарушы 

немесе бір саланы ҿз бойында толық қамтыған затты «анасы» деп 
атайды. Сірҽ, Фатиха сүресі Құранның жалпы мазмұнын толығымен ҿз 

бойында қамтуы себепті осылай аталған. 

3. «Уммул-Қуран» /Құранның анасы/. 
4. «Әл-Қурану әл-Ғазыйм» /ұлы, үлкен Құран/. 

5. «Әс-Сәбғул масани» /қайталанатын жетеу/. Кейінгі тҿрт есімге Аллаһ 

елшісінің (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын): 

««Әлхамду лилләһи роббил ғаләмийн» бұл «Уммул-Құран (Құранның 
анасы)», «Уммәл-Китәб (Кітаптың анасы)», «әс-Сәбғул мәсәни 

(қайталанатын жетеу)» және «Әл-Қурәәнул Ғазыйм (ұлы Құран)»», 

- деген сҿзі дҽлел болады. (Бұхари). Фатиха сүресінің «әс-Сәбғул 

мәсәни» /қайталанатын жетеу/ деп аталуын түсіндірген ғұламалардың 

бір тобы: «Намаз рҽкҽттарының ҽрбірінде қайта-қайта оқылуы себепті 

осылай аталған», - дейді. 

6. «Әл-Уәфия» /толық/. Бұл атауды Суфиян ибн Ғуяйна берген. 
Құранның барлық аяттарының жалпы мағынасын ҿз бойында толық 

қамтуы себепті осылай аталған. Сондай-ақ, намаз рҽкаттарында ҿзге 

сүрелерді бҿліп оқуға болады, ал бұл сүре міндетті түрде толық 

оқылады. Бұл да Фатиханың «толық» деген есімін қуаттай түседі. 
7. «Әл-Кәфия» /жеткілікті/. Бұл атауды Яхия ибн Ҽби Кҽсийр берген. 

Себебі бұл сүре оқылмайынша намаз толық бола алмайды ҽрі намаздың 

толық болуына осы сүре жеткілікті. 
8. «Әл-Әсәс» /негіз/. Себебі бұл сүре Құран негізі ҽрі ондағы сүрелердің 

ең біріншісі. 

9. «Суратул-хамди әл-улә» /бірінші мадақ сүресі/. Жалпы құранда «Әл-

хамду» деп басталатын бес сүре бар, ал Фатиха сүресі солардың ең 
біріншісі. 

10. «Суратул хамд әл-қусра» /ең қысқа мадақ сүресі/. Жоғарыда айтып 

ҿткен мадақпен басталатын бес сүренің біріншісі осы Фатиха ҽрі ең 
қысқасы (7 аят). Екіншісі: Ҽнғам (165 аят). Үшіншісі: Кҽһф (110 аят). 

Тҿртіншісі: Сҽбҽ (54 аят) жҽне соңғысы: Фатыр (45 аят). 

11. «Әр-Руқия» /ем/. Яғни адам бір жері ауыра қалса осы сүрені оқып, 

ауырған жеріне қолын қойып, ҿзін емдеуге жарамды сүре. Аллаһ елшісі 
(Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) бір сахабадан: 

«Бұның «Руқия (ем)» екенін қайдан білдің?»,-деп сұрағанында осы 

Фатиха сүресін меңзеген. (Бұхари, Муслим). 
12. «Әс-соләһ» /дұға, намаз/. Бұл атауға: «Намазды Ӛзім мен құлымның 

арасында екіге бӛлдім» деген құдси хадис дҽлел. (Муслим). Бұл хадистің 

толық нұсқасын жоғарыда келтіріп ҿткен болатынбыз. 



 

13. «Суратуд-дуға» /дұға сүресі/. Бҽлкім, кейбір ғалымдар дұғалардың ең 

үлкені осы сүре деп те атаған. 
14. «Сурәтус-суәл» /сұрау, тілеу сүресі/. Сүренің соңғы бҿлігі Аллаһтан 

тура жол сұрау аяттарын қамтуы себепті осылай аталған. 

 

 
 

«Әғуузу» дұғасы 

 
Құран аяттарын немесе толықтай сүрелердің бірін оқуға кіріскен адам ең 

алдымен «Әғуузу билләһи минаш шайтаанир ражийм» деп, артынша 

«Бисмилләһир рахманир рахим» деп бастағаны дұрыс. Ұлы Раббымыз Құранда: 

«Егер де Құран оқысаң қуылған шайтаннан қашып, Аллаһтан пана тіле», - 
деген. (Нахыл, 98). Ондай болса ҽрбір мұсылман аяттағы бұйрықты орындап, Құран 

оқуға кіріскен кезде Аллаһтан пана сұрап бастағаны оңды болмақ. 

Бірақ, хұтпа, уағыз жҽне жай дҽріс кездерінде Құран аяттарын дҽлел ретінде 
келтіруші адам «Ҽғуузу» дұғасын айтпаса да болады, себебі Аллаһ елшісі (Оған 

Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) де, сахабалар да бұлай жасамаған. 

«Әғуузу билләһи минаш шайтаанир ражийм» деп келетін дұғалық 

сҿйлемнің мағынасы «Алыстатылған шайтаннан қашып, Аллаһтан пана 
сұраймын» дегенді білдіреді. Бұлай айтуды шариғатта «истиғәзә» деп атайды. 

Истиғҽзҽ дұғасының ҽр сҿзін жеке-жеке талдап ҿтер болсақ, «Әғуузу» 

дегеніміз – «пана сұраймын, бет бұрамын, жабысамын» дегенді білдіреді. 

«Билләһи» дегеніміз – «құлшылыққа лайық болған Аллаһтан» деген сҿз. 
Аллаһтан ҿзге құлшылыққа лайық тҽңір жоқ ҽрі бізді сақтап, пана беретін де тек 

Ол ғана. «Мин» дегеніміз қазақ тіліндегі шығыс септігінің жалғауы мағынасын 

беретін кҿмекші сҿз. Бұл кҿмекші сҿз «Ҽш-шайтан» сҿзімен бірігіп, «шайтаннан» 
деген мағына береді. «Әш-шайтан» дегеніміз араб тіліндегі «ҽш-шатн /алыстау/» 

сҿзінен туындаған туынды сҿз. Ондай болса «ҽш-Шайтан» сҿзі жақсылықтан алыс 

болғанның бҽрін де қамтып кетеді. 

«Әш-шайтан» сҿзі жақсылықтан ада болып, адамдарды тек жамандыққа 
шақырып, азғырып жүрген жындар мен адамдардың бҽріне де қолданылады. 

Аллаһ тағала Құранда: «Осылайша әр пайғамбарға адамдардың және жынның 

шайтандарын дұшпан қылдық», - деген. (Әнғам, 112). 
Шайтандар «ҽуел бастан шайтан болғандар» жҽне «жүре шайтан болғандар» 

болып екіге бҿлінеді. Ҽуел бастан шайтан болғандарға ібіліс пен оның ұрпақтары 

кірсе, жүре шайтан болғандарға жақсылықтан қашық, жамандыққа асық болған 

адамдар кіреді. 
«Әр-ражийм» дегеніміз – «Аллаһтың мейірімінен жҽне жалпы жақсылық 

атаулыдан алыстатылған, қуылған, тасталған немесе атылған» деген мағына 

береді. Бұл жақсылықтан алыстатылған, қуылған, жұлдызбен атылған шайтан деп 
келіп, шайтанның сипатын білдіреді. Аллаһ тағала Құранда: «Расында біз дүние 

аспанын жұлдыздармен безедік әрі оны шайтандарға атуға жасадық»,-деген. 
(Мүлік, 5). 



 

Кейбір ғұламалар «ҽр-ражийм» сҿзінің «адамдар кҿкейлеріне азғыру, күмҽн, 

адасушылық ұрықтарын салушы, тастаушы» деген мағына беретінін де алға 
тартады. 

Ондай болса «Әғуузу билләһи минәш шайтаанир ражийм» сҿзінің қазақша 

баламасы «Қуылған, атылған немесе атушы шайтаннан қашып, Аллаһтан пана 

сұраймын», ал толық мағынасы: «Жақсылықтан алыстатылған, жамандыққа асық 
болған немесе адамдардың кҿкейіне күмҽн мен азғыру салушы жындар мен 

адамдар арасынан болған шайтанның азғыруынан, жамандығынан, дінім мен 

жаныма зияны тиюінен қашып, құлшылыққа лайық болған жалғыз Аллаһтан пана 
сұраймын». 

Адам баласының бұл дүниеде ең қымбатты байлығы – дінде берік тұрып, 

мұсылман болып, таза сүннетке ілескен күйде кҿз жұмуы. Ал шайтан болса 

адамды Исламнан қайтарып, егер Ислам қабылдаса сүннеттен қайтарып, адамның 
тура жолға жетуіне кедергілік жасап, бар күшін салады. Ондай болса ҽр адам 

Аллаһтан пана тілеп, қорған сұрауға мұқтаж келеді. Адамдар мен жындардан 

болған шайтандардан қорғап, сақтап тұратын да, қашқаныңда пана беретін де тек 
Аллаһ, Одан ҿзге ешкім де сұрағаныңа жауап қата алмайды! 

Адамның Құран оқуына, құлшылық жасауына кедергі болып, азғырып, 

сыбырлап, ойына ҽр нҽрсені салуы – шайтанның кҿл кҿсір жамандықтарының 

бірі. Осы дұғаны айтқан адамның жаны жай тауып, Ҿзінің қорғаушысының 
ұлылығын еске алып, шайтаннан сескенуді де ұмытады. Ҿзінің барлық жағдайын 

Аллаһқа тапсырып, тҽуекелге бел буып, қорғанышының беріктігін ұғынып, 

жақсылыққа жол ашылғанын түсініп, жамандықтың жолы күрмелгенін түйсініп, 

ақыры Құран аяттарына үңілуде сергек болып, шайтанның азғыруынан ада 
болмақ. 

Құран – тура жол бұлағы болса, шайтан – адасушылық пен күпірлік батпағы! 

Ол адам баласын азғыру арқылы ҿзінің батпағына тартып, таза кҿкейді лаймен 
былғап бағады. Сонда адам баласы оқып отырған Құран аяттарына күмҽнмен 

қарап, тіпті сеніп тұрса да жалқауланып, ойына сан қилы ойлар кіріп, сан алуан 

ойлар шығып жатады. Аяттардың мҽнін ұғына алмауы арқылы Құран аяттарынан 

ҽсер де ала алмайды. Сол үшін де Ұлы Раббымыз шайтанның айласынан қашудың 
жолын үйретіп, Құран аяттарын оқымастан бұрын «истиғазҽ» айтуды үйреткен. 

 

Истиғҽзҽ айту үлгілерінің ең кең таралған түрі «Әғуузу билләһи минаш 

шайтаанир ражийм» дұғасы. Бірақ, осыған қоса Аллаһты ұлықтай түсу үшін 

Раббымыздың сипаттарын қосып, бұдан ҿзге үлгіде айтса да болады. Мҽселен: 

«Әғуузу билләһис сәмийғил ғалийми минаш шайтаанир ражийм» дегендей. 

Мағынасы: «Қуылған, алыстатылған шайтаннан қашып, толық Естуші ҽрі бҽрін 
Кҿруші Аллаһтан пана сұраймын». Бұл жерде «толық Естуші» жҽне «бҽрін 

Кҿруші» деген екі есім-сипат қосылып, Аллаһтың ұлылығын білдіреді. 

Кейбір ғалымдар: «Шайтан адамның кҿзіне кҿрінбейді де оның азғыруы 
құлаққа естілмейді. Ал жауын білмеген адам қайтсе де жеңіліске ұшырайды. 

Ондай болса шайтанға қарсы одан күштірек, оны кҿріп-еститін біреуден пана 



 

сұрау керек етіледі. Сол үшін де толық Естуші, бҽрін Кҿруші Аллаһтан пана 

сұраймыз», - деп түсіндірген. 
Шариғатымызда истиғҽзҽның екі түрі келген. Бірі: «Әғуузу билләһи минәш 

шайтаанир ражийм» жҽне екіншісі: «Әғуузу билләһис сәмийғил ғалийми 

минәш шайтаанир ражийми мин һәмәзиһи уә нафхиһи уә нәфәсиһи». (Әбу Дәуд, 

сахих /сенімді/ хадис). Ҽуелгі сҿйлем мағынасы «Қуылған, алыстатылған шайтаннан 
қашып, Аллаһтан пана сұраймын», ал екінші сҿйлем мағынасы: «Қуылған, 

алыстатылған шайтаннан, оның сыбырынан, үрлеуінен жҽне түкіруінен қашып, 

толық естуші ҽрі бҽрін кҿруші Аллаһтан пана сұраймын». Сыбыры – 
ақылсыздық, жындылық, үрлеуі – тҽкҽппарлық жҽне түкіруі – жалған ҿлең мен 

орынсыз сҿз саптау. 

 

Пана сұрау – құлшылықтың бір түрі. Аллаһ тағала Құранда: ««Раббым! 

Шайтандардың сыбырынан қашып, Ӛзіңнен пана сұраймын. Раббым, олардың 

жаныма келуінен де Саған сиынамын»,-деп айт», - деген. (Мүминун, 97-98). Тағы 

бір аятта: ««Таңның Раббысынан пана сұраймын»,-деп айт», - деген. (Фәләқ, 1). 
Осы мҽндегі аяттардың бҽрі де пана тілеудің құлшылық екенін айғақтай түседі. 

Ақыл жүгіртіп қарайтын болсақ, адам баласы кҿз кҿрмейтін, құлақ 

естімейтін, жамандығын удай шашып, жақсылыққа тырысқанның аяғынан шалып 

бағушы шайтаннан пана сұрауда Аллаһтан ҿзгеге жүгінуі тура келмейді. Оған 
Аллаһтан ҿзге жҽрдем берер ешкім жоқ. Жұмыр басты пенделер ҿмірінің ҽрбір 

сҽтінде Жаратушы Жҽббар Иеге мұқтаж келеді. Жақсылыққа жол ашып, 

жамандықтың бетін қайтаратын да тек Аллаһ. Раббымыз бұл жайында: «Егер 

Аллаһ саған бір зиян жеткізсе, сонда оны Одан ӛзге айықтырушы жоқ, ал егер 

саған бір жақсылық қаласа, Оның кеңшілігін тойтарушы жоқ. Ол оны 

құлдарынан қалағанына береді. Ол ӛте жарылқаушы, ерекше мейірімді», - 

деген. (Юныс, 107). Жұттай жұтып алар зиянға маңдай тірескен сҽтте Аллаһтың 
құдіретінен ешкім де асып түсіп, жамандықты тойтарып, қалағанын жасай 

алмайды, ҽманда. Ал енді құшақ жая асығып келе жатқан жақсылықты да 

тойтарып, болдырмай қоюға шамасы келер пенде жоқ. Жақсылық пен 

жамандықтың бҽрі де Аллаһтың құдіретінде болса, пана мен үрей де тек Одан. 
Ондай болса пана сұрау сияқты құлшылық  түрінде Аллаһқа серік қосуға, ҿзгеден 

медет сұрауға қатаң тыйым салынады. Шын мҽнінде Аллаһ серік қосушыларды 

жарылқамайды! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Фатиха сүресінің тәпсірі 

Бисмилләһир рахманир рахим 

 

Ғұламалар «Бисмиллҽһ» сҿйлемінің аят не аят еместігі жҿнінде үш түрлі 

пікір айтқан. Бір топ ғұлама: «Бұл Тҽубе сүресінен ҿзге барлық сүре алдында 

келетін жеке аят», - дейді. Екінші топ ғұлама: «Бұл тек Фатиха сүресінің аяты, ал 

ҿзге сүрелерде тек сүрелер арасын бҿлуші, ажыратушы белгі ретінде келген»,-

дейді. Үшінші топ ғұлама: «Бұл тек Нҽміл сүресінің отызыншы аятында аят боп 

келеді, ал Фатиха жҽне ҿзге сүрелер басында тек ажыратушы белгі болып 

орналасқан», - дейді. 

Дұрыстыққа жақыны – үшінші кҿзқарас, яғни бұл тек Нҽміл сүресінің 

отызыншы аятында аят боп келген, ал ҿзге жерлерде тек сүрелер арасын бҿліп 

тұрушы белгі болып келеді. Осы кҿзқарасты қуаттайтын дҽлелдерді келтіретін 

болсақ, біріншіден, бұған мына хадис айғақ болады: «Аллаһ тағала былай деді: 

«Намазды Ӛзім мен құлымның арасында екіге бӛлдім, жартысы маған, 

жартысы құлыма әрі құлыма сұрағаны тиесілі. Егер де құлым «Әл-хамду 

лилләһи роббил ғаләмийн» десе, Аллаһ: «Құлым маған мадақ айтты»,-дейді. 

Егер де құл: «Әр-рахманир рахим» десе, Аллаһ: «Құлым мені мақтады»,-дейді. 

Егер де құл: «Мәәлики иәумиддин» десе, Аллаһ: «Құлым мені ұлықтады»,-

дейді. Егер де құл: «Ияәкә нәғбуду уә ияәкә нәстәғийн»,-десе, Аллаһ тағала: 

«Бұл Мені мен менің құлымның арасында әрі құлыма сұрағаны тиесілі»,-дейді. 

Егер құл: «Иһдинас сыратал мустәқийм. Сыраталләзинә әнғамта ғаләйһим 

ғойрил мағдууби ғаләйһим уәләд-дооллийн»,-десе, Аллаһ: «Бұл құлымдыкі әрі 

құлыма сұрағаны тиесілі»,-дейді»,-деген. (Муслим). Хадиске назар аударсақ, 

Аллаһ тағала сүрені бастағанда: «Ҽлхамду лиллҽдан» бастаған. 

Сондай-ақ, «намазды екіге бҿлдім» деген. Енді 7 аятты екіге бҿлсек, үш аяты 

Аллаһқа, үш аяты құлға, ал ортасындағы бір аят Аллаһ пен құлдың арасына 

бҿлінеді. Хадиске қайта кҿз салсақ, бірінші үш аятты оқығанда Аллаһ тағала: 

«Құлым мені мақтады, мадақтады, ұлықтады», - деп айтады. Содан кейін, 4-

ші аят оқылғанда: «Бұл менімен құлымның арасындағы нәрсе», - дейді. Одан 

кейінгі үш аятта: «Бұл тек қана құлымдыкі әрі құлыма сұрағаны тиесілі»,-

деген. 



 

Осыған қоса Ҽбу Бҽкр, Омар, Осман сынды үлкен сахабалар бұл аятты 

Фатиха аяты еместігін алға тартады. Ондай болса «Бисмиллҽ» аяты Фатиха 

сүресінің аяты емес, бҽлкім, Фатиханы ҿзге сүрелерден бҿліп, арасын ажыратып 

тұрушы белгі аяты. Имам Ҽбу Ханифа да осы пікірді ұстанып, жария намаздарда 

«бисмиллҽнің» оқылмайтынын алға тартады. 

Алайда қазіргі таңдағы Мҽдина мұнаууара Құран нұсқаларында 

«бисмиллҽні» Фатиханың бірінші аяты деп бекіткен. Қазақ тіліне аударылған 

Құран нұсқалары да арабша нұсқаға сай, «бисмиллҽні» алғашқы аят деп біледі. 

Сол үшін біз де бұл тҽпсірімізде «бисмиллҽні» алғашқы аят ретінде қабылдап, осы 

аяттан бастап түсіндіріп ҿтеміз. 

 

Бисмилләһир-рахманир-рахим (1) 

Аса Рақымды, ерекше Мейірімді Аллаһтың атымен (1) 

 

Қасиетті Құран «Бисмиллҽһир рахманир рахийм» аятымен басталған. Бұл 

Ұлы Раббымыздың мүминдерге берген ең үлкен нығметтерінің бірі, себебі осы 

арқылы мүмин адам кҿптеген жақсылықтарға, берекеге қол жеткізе алады. 

Аллаһ елшісінің (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) 

хадистерінде «Бисмиллҽның» маңызын, артықшылығын кҿрсететін дҽлелдер ҿте 

кҿп. Кез-келген іс осы сҿйлемді айтумен басталғаны дұрыс. Аллаһ тағала да ҿзінің 

ұлы Кітабындағы барлық сүрені осылай бастаған, Аллаһ елшісі (Оған Аллаһтын 

салауаттары мен сҽлемдері болсын) де ҿзінің хаттарын «бисмиллҽмен» бастап, 

үмметімізге үлгі болған. 

Пайғамбарымыздың (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) бір 

хадисінде: « «Бисмиллҽ» деп айт, егер осылай айтсаң, шайтан кішірейгеннің 

үстіне кішірейіп, шыбындай болып қалады»,-деген. (Әбу Дәуд, сахих /сенімді/ хадис). 

Сондай-ақ, жыныстық қатынас жасардан бұрын: «Бисмиллҽһи, Аллаһумма 

жаннибнҽш шайтан, уҽ жҽннибиш шайтана ма разақтана»,-деп айтса, туылған 

балаға ешқашан да шайтан зиян тигізе алмайды» деген хадис бар. (Бұхари, Муслим). 

Жалпы алғанда тамақ ішер алдында, киім киер алдында, жатарда есікті 

құлыптағанда, ыдыстың бетін жабарда жҽне т.б жақсы амалдарды бастағанда 

«Бисмиллҽ» деп айту керектігін қуаттайтын хадистер ҿте кҿп. 

«Бисмилләһ» дегеніміз «Аллаһтың есімімен» дегенді білдіреді. Араб тілінде 

мынандай ереже бар: «Егер жекеше түрде тұрған сҿз бір сҿзге матаса 



 

байланысатын болса, онда сол жекеше сҿз ҿз ішінде сол мағынадағы барлық сҿзді 

қамтиды». Байқап қарасақ, «Аллаһтың есімімен» деген тіркестегі «есім» сҿзі 

жекеше түрде келіп, «Аллаһ» сҿзіне матаса байланысқан, ондай болса мағынасы: 

«Аллаһтың барлық есімімен» деп түсіндіріледі. 

«Аллаһ» – бұл «құлшылық қылынуға лайық құдай» деген мағына беретін 

Аллаһтың жеке есімі. Раббымыздың есімдерінің бҽрі де кҿркем, ҿте ұлы, ал сол 

есімдердің ішіндегі ең ұлысы – осы есім. 

Бұл жалғанда құлшылық қылынатын құдайсымақтар, тҽңірсымақтар 

жетерлік. Ертедегі гректердің табиғат құдайлары, ежелгі мысыр құдайлары, 

үндістердің будда жҽне осыған ұқсас тҽңірлері, християндардың пұттары мен 

суреттері жҽне тағы басқа құлшылық қылынғанның бҽрі де «әл-иләәһ» деп 

аталады, яғни «құлшылық қылынған нҽрсе», басқаша айтсақ «тҽңір». Бірақ, 

олардың ешқайсысы да құлшылыққа лайық емес, себебі құлшылыққа лайық құдай 

біреу-ақ. «Аллаһ» сҿзі де осы «ҽл-илҽҽһ» сҿзінен туындайды жҽне «құлшылық 

қылынуға лайық құдай» деген мағына береді. 

 «Аллаһтың атымен» дегеннен кейін Аллаһтың «аса Рақымды, ерекше 

Мейірімді» деген екі есім-сипаты келген, яғни «әр-рахманир-рахим». Бұл екі 

есім «мейірімді, рақымды жҽне жұмсақ» деген мағына береді жҽне «әр-Рахман» 

есімі «әр-Рахим» есіміне қарағанда күштірек, қуаттырақ ҽрі мағынасы 

ауқымдырақ болады. 

Бұл екі есім араларындағы айырмашылықты түсіндіре келе Ислам 

ғұламалары: ««Әр-Рахман» – бұл осы дүниедегі барлық жаратылысқа, ал 

ахиретте тек мұсылмандарға түсірілетін мейірім иесі. Мына жалғанда кҽпір 

болсын, мұсылман болсын бҽріне бірдей мейірімін тҿгіп, бала, пана, денсаулық, 

ақыл беруі. Құран аяттарының кҿбінде жалпы жаратылыс айтылған кезде соңында 

осы «әр-Рахман» есімі айтылады, ал «әр-Рахим» болса Қиямет күніндегі тек қана 

мүминдерге берілетін мейірім иесі. Бұған Құрандағы: «Сондай-ақ, мүминдерге 

ерекше мейірімді», - деген аят дҽлел болады. (Ахзап, 43)»,-деп жауап берген. 

Ғұламалардың енді бір тобы: « «Әр-Рахман» дегеніміз ұлы мейірім иесі 

дегенді білдірсе, «әр-Рахим» дегеніміз ҽрдайым мейірім иесі дегенді білдіреді. 

Ондай болса бұл аяттағы мағынасы – мҽңгі жалғасатын, ұлы мейірім иесі»,-деп 

түсіндірген. 

«Бисмилләһир-рахманир-рахийм» мағынасы: «Аса рақымды, ерекше 

мейірімді Аллаһтың атымен». Байқап қарасақ «бастаймын» деген сҿз 

айтылмаған, ал енді кҿптеген аудармаларда «бастаймын» деген сҿз жазылады. Бұл 

қайдан келген сҿз? 



 

Ғұламалар былай дейді: «Бисмиллҽһир-рахманир-рахим, яғни аса Рақымды, 

ерекше Мейірімді Аллаһтың атымен» - дегеннен кейін жасырын етістік келеді ҽрі 

ол етістік істейін деп жатқан істің түрінен болады. Мысалы, тамақ ішейін деп 

жатқанда «Бисмиллҽһ» деген адам «Аллаһтың есімімен тамақ ішкелі жатырмын», 

кітап оқығалы жатқанда «бисмиллҽ» деген адам «Аллаһтың есімімен кітап 

оқығалы жатырмын» дегенді меңзеген болып табылады»,-дейді. Осы кезде 

ғұламалардың бір тобы: «Демек, егер «бисмиллҽдан» кейін «бастаймын» деген 

етістікті қойсақ, осы дұрысырақ, себебі бұл сҿз барлық іс ҽрекетті қамтиды. Тамақ 

ішсең де, кітап оқысаң да бҽрін де «бастаймын» деген сҿз қамтып кетеді», - дейді. 

Міне, сол үшін де қазақ тіліндегі аудармаларда «бастаймын» деген етістік 

қосылған. Бірақ бұл етістік айтылмайды, тек ойда болады. 

«Бисмилләһир-рахманир-рахийм» сҿйлемінің қазақша баламасы «Аса 

Рақымды, ерекше Мейірімді Аллаһтың атымен (бастаймын)», ал толық мағынасы: 

«Барлық жаратылысқа аса рақымды, Қияметте мүминдерге ғана ерекше мейірімді, 

кемшіліксіз, толық, ұлы ҽрі жалғасымды мейірімділік сипатына Ие, құлшылыққа 

тек ҿзі лайық болған Аллаһтың Ҿзіне тҽн барлық есімімен бастаймын». 

Енді осы аятты ой елегінен ҿткізіп, мҽнін ұғынып, ҽсерін сезінуге тырысатын 

болсақ, адам Құран оқуға кірісейін дегенде, Ібіліс ҿзінің ҽскерімен келіп, адамды 

жан-жақты азғыруға тырысып бағады. Байғұс пенденің ойына нелер кіріп, нелер 

шықпайды дейсіз?! «Болмашы кітапты оқып, уақытыңды зая кетірмекпісің? Одан 

да ҿзге нҽрсемен шұғылдансаң нетті?! Бұдан ҿзге жұмыстарың да жетерлік, 

демалғаның дұрыс. Жақсы бағдарлама жүріп жатыр, Құранды кейін оқырсың, 

қазір сонда барып, бағдарлама кҿр...», - деп, азғырудың ҽртүрлі айла тҽсілін 

келтіреді. Бойынан тек жамандық иісі аңқыған шайтанның барлық арман мұраты 

да осы, адамды ҿзінің Раббысынан алыстату, құлшылығына кедергі жасау. Бірақ... 

Ібілістің бұл азғындығына алдана қоймайтын мұсылман адам кеудесін керіп, 

шайтанның сағын сындырып, салын суға батыруды мақсат тұтып: «Ҽғуузу 

биллҽһ» дейді. Пана сұрағанда жалғыз Аллаһқа бет бұрып, Раббысынан медет 

сұрайды. Ҽркез ҿкшелеп, артынан аңдып сыбырлап, алдынан күтіп жыбырлап 

жүретін шайтанның айласын тек Аллаһ, тек құлшылыққа лайық Раббысы тоқтата 

алатынын сезініп, кҿкейін қуаныш билейді. Раббысынан не сұрайды? «Ҽғуузу 

биллҽһи минҽш шайтаанир ражийм», - деп, қуылған, ажыратылған, алыстатылған 

шайтанның жамандығынан, айласы мен азғыруынан қашып, Аллаһтан пана 

сұрайды. 

Шайтанның жамандығынан қашып, арпалысып, кҿкейі толқып тұрғанда 

«Бисмилләһир-рахманир-рахийм» дейді. Ҿзге бір құдайлардың есімі емес, 

ҽулие немесе ҽнбие емес, Аллаһтың ғана есімімен бастайды. Аллаһтың барлық 



 

кҿркем есімдерін тілге тиек етеді. Себебі құлшылыққа лайықты құдай жалғыз 

болса, тек соның есімімен бастап, соны шынайы құдай тұту – ақылдылықтың 

анық нышаны. 

Ол Аллаһ – аса Рақымды. Жас нҽрестеден бастап, кҽрі қартқа дейін, 

кішкентай құмырсқадан бастап, алып киттерге дейін тегіс мейірімін тҿгіп, 

рақымына бҿлейтін Аллаһ аса Рақымды, ұлы мейірім Иесі. Оның рақымы барлық 

нҽрсені қамтиды. 

Ол Аллаһ – ерекше Мейірімді. Бұл дүниеде дініне бет бұрып, сҿзіне иланған 

мүмин құлдарына мейірімін тҿгіп, азабынан ада етеді. Мүмин болудың 

артықшылығы да осында. Бұл дүниеде Аллаһтың жалпы мейіріміне бҿленсе, 

ақыретте де Аллаһтың мейірімінен алар үлесі бар. Асығушылар осыған асықсын! 

Осы аятты оқығаннан кейін адамның Аллаһқа деген махаббаты артып, 

мейіріміне деген үміті зораяды. Ҿзінің жағдайын түгелдей Аллаһқа тапсырып, 

тҽуекел етуде алдына жан салмайтын қалыпқа жетеді. Шын мҽнінде құлдың 

оқуын, ризығын, азығын жҽне ҿзге де іс-ҽрекеттерін берекелі ететін ол – Аллаһ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Әл-хамду лилләһи роббил ғааләмийн (2) 

 

Барлық мақтау әлемдердің Раббысы Аллаһқа тән! (2) 

 

Фатиха сүресінің ең алғаш аяты Аллаһқа мадақ пен мақтау айтып басталады. 

Бұл аятты оқыған кезде Аллаһ тағала жеті қат кҿктің ар жағынан: «Құлым Маған 

мадақ айтты», - деп жауап қатады. Бұл жалғанда зиялы, мҽртебелі адаммен 

тілдесу, сұхбаттасу – үлкен бақыт деп біледі біреулер. Қала ҽкімі марапат айтып, 

есімін атаса мақтанып, шаттанып қалады. Облыс шеңберінде аты аталып, 
бастықтар мен мансаптылардың алдында аты шыққанға шырқайып, марқайып 

қалады. Ал енді елбасы мақтап, құрмет кҿрсетсе, тҿбесі кҿкке екі-ақ елі жетпей 

қалары даусыз. Мұның бҽрі ҿткінші ғұмыр жылтырағы, қамшының сабындай 

ҿмірдің сандырағы ғана. Енді Ұлы Раббымыз Ҿзінің періштелері алдында 
есіміңізді ауызға алып, сізбен сұхбаттасып, жауап қататын болса, бұдан артық 

қандай бақыт, қандай шаттық керек? Жарысушылар осыған жарыссын да 

асығушылар осыған асықсын! 
«Әл-Хамд» дегеніміз – «жақсы кҿре тұра біреуге мақтау мен мадақ айту». 

Аяттағы «Әл-хамд» сҿзі «ҽл» жұрнағымен келген. «Ҽл» жұрнағының негізгі 

қызметі белгісіз жағдайда тұрған бір сҿзді белгілі жағдайға ҿзгерту. Мҽселен, 

белгісіз бір нҽрсе жайында ең алғаш айтқан кезде алдына «ҽл» жұрнағы қосылмай 
айтылады. Кейін дҽл сол нҽрсе тілге тиек етілсе «ҽл» жұрнағын қосып айту лҽзім, 

себебі ол белгісіз жағдайдан белгілі жағдайға ҿтеді. 

Бірақ, аяттағы «ҽл» жұрнағы бұл қызметті атқару үшін келмеген, себебі бұл 

Құрандағы ең алғашқы аят ҽрі бұдан бұрын «хамд /мадақ/» жайында сҿз 

қозғалмаған. Ондай болса бұл аят неліктен «ҽл-хамду» деп басталған? 

Бұл жердегі «ҽл» жұрнағы «барлық» деген мағынаны білдіру үшін келген. 

Ондай болса «ҽл-хамд» сҿзі «барлық хамд, барлық мадақ» дегенді білдіреді. 

Жоғарыда айтып ҿткеніміздей, «хамд» дегеніміз – «Жақсы кҿре тұра 

ұлықтай отырып, біреуді толық ҽрі жақсы түрде мадақтау». Хамдтың нағыз 

мағынасы осы. Ал кімнің жүрегінде Аллаһқа деген махаббат жоқ бола тұра 

немесе ұлықтамай Аллаһқа «хамд» десе, ол хамд емес, «мадх» деп саналады, 

себебі «мадх» дегеніміз – жақсы кҿрусіз, ұлықтаусыз жай ғана мадақтау. «Мадх» 

дегеніміз мадақтаудың келте түрі болуы себепті де Аллаһ тағала сүрені «ҽл-мадху 

лиллҽһ» деп бастамаған. Келтелік Аллаһқа жараспайды бҽлкім Аллаһ толықтық 

пен кемелдік иесі! 

«Барлық мақтау» дегеніміз – барлық жердегі, барлық кездегі жҽне мадақтың 

барлық түрі деген сҿз. Аллаһ тағала Рұм сүресінің 33 аятында: «Аспандар мен 

жердегі барлық мақтау Оған тән»,-деу арқылы барлық мекендегі мадақтардың 

тек Ҿзіне тҽн екендігін білдірген. 



 

Тағы бір аятта: «Дүниедегі және ахиреттегі барлық мақтау Оған тән»-

делінген. (Қасас, 70). Бұл аят барлық кездегі мадақ түрлерінің тек Оған тҽн екендігін 

білдіреді. 

Ал енді мадақ түрлеріне келер болсақ, біз Аллаһқа бес нҽрседе мадақ 

айтамыз. Бірінші түрі – Аллаһтың жаратушылығында, ризық беруінде, осы 

дүниені басқарып, баптап, тҽрбиелеуінде жалғыз болғаны үшін мадақ айту. Ол Ҿзі 

ғана ҽлемдердің Раббысы ҽрі Одан ҿзге жаратушы да, жаратылыста Оған кҿмек 

беруші де жоқ! «Кӛктерді және жерді жасаған, сондай-ақ, екі, үш және тӛрт 

қанатты періштелерді елші қылған Аллаһқа барлық мақтау лайық». (Фатыр, 

1). 

Екінші түрі – Аллаһтың құлшылыққа лайық жалғыз құдай болғаны үшін 

Оған мадақ айту. Нағыз тҽңір Ол ғана жҽне Одан ҿзге тҽңірсымақтың бҽрі де 

жалғандықтың шеңберінен ҽрі аттай алмаған пұттар мен елес қана. Құлдардың 

сҽжде жасауына, махаббатына, қорқуына, үміттенуіне, тҽуекел етуіне, жҽрдем 

сұрауына, пана сұрауына жҽне бұдан ҿзге құлшылық түрлерінің бҽріне де 

лайықты тек Ол ғана, Оның серігі жоқ. Құлшылық атаулының жалғыз иесі 

болғаны үшін Ол мадаққа лайық, себебі Ол нағыз тҽңір ҽрі Одан ҿзге тҽңірдің 

ешбірі де мадаққа лайық емес! 

Үшінші түрі – кҿркем есімдер мен жоғары сипаттарға ие болғаны үшін Оған 

мадақ айту. Кҿркем есімдері кҿркемдіктің шегінен шығып, суреттеуге келмес  

ұлы, кемел де келбетті есімдер болып табылады жҽне сипаттары да ҿте жоғары, 

бойында нұқсандығы жоқ сипаттар. Қай есімін алсақ та тек кемелдікпен 

сипатталған ҽрі сол үшін Аллаһқа мадақ болсын! 

Тҿртінші түрі – Аллаһ тағаланың Ҿз құлдарына кітап түсіргені үшін Оған 

мадақ айту. Құранда: «Құлына кітап (Құран) түсірген Аллаһқа барлық 

мадақтар лайық!»,-деген аят осының айғағы. (Кәһф, 1). Ондай болса Ол Ҿзінің 

ҽрбір бұйрығы мен тыйымында, жалпы шариғатында толықтай мақтауға лайықты. 

Кітабы арқылы тура жол келіп, Оның нені сүйіп, нені жек кҿретіндігі жайында 

хабар келді. Қараңғылықта болған адамзат Құранның септігімен жарық нұрға 

шығарылды. Ондай болса Оған шексіз мадақтар мен мақтаулар болсын! 

Бесінші түрі – Ол тағдыр белгілеп, ҽр нҽрсенің мҿлшері мен мерзімін 

белгілеп қойғаны үшін мадақтар мен мақтауға лайық. Қандай үлкен қуанышқа 

кенелсек те, неткен қиындыққа ұшырасақ та «Ҽлхамду лиллҽ» деп Аллаһқа мадақ 

айтуымыздың сыры да осында. Бұл дүниеде орын алған ҽрбір құбылыс Аллаһтың 

қалауымен, Аллаһтың тағдырымен. Ал Аллаһ тағдыр белгілеуде ең шебер, ҽділ 

ҽрі дана. 



 

Қуаныш пен қиындықтың қай түрі болса да Аллаһтың тағдыры, Аллаһтың 

қалауы. Аллаһ тағала барлық кезде де мадақ пен мақтауға лайық болып табылады. 

Аллаһ елшісі (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) ҽркез: «Ҽл-

хамду лиллҽһи алҽ кулли хҽҽл», яғни «Қандай жағдай болса да Аллаһқа барлық 

мақтаулар лайық» деп айтатын. Ондай болса Аллаһқа шексіз мадақтар мен 

мақтаулар болсын! 

Осылайша барлық жердегі жҽне барлық кездегі мадақтардың, біз естіп-

естімейтін, кҿріп-кҿрмейтін, біліп-білмейтін мадақ түрлерінің бҽрі де бірі қалмай 

тек Аллаһқа тҽн екенін аңғарамыз. Ол ҽлемдердің Раббысы, ҽлемдерді жаратушы, 

сосын ризықтандырушы, сосын тҽрбиелеп, баптаушы. Қайбір адам «Барлық мадақ 

ҽлемдердің Раббысы Аллаһқа тҽн» деп, жоғарыда айтылғанды жүрегімен сезініп, 

ақылымен ҿлшейтін болса Аллаһқа деген махаббаты, Оны ұлықтауы, Оны 

құрметтеуі артады. Аллаһқа мадақ айтайық! 

Ендігі кезекте тағы бір сұрақ туындайды: «Аллаһ неге «әл-хамд» сҿзінің 

орнына «әш-шукр» сҿзін қолданбады?» Біле жүріңіз, Аллаһтың сипаттары 

«ҿтімді» жҽне «ҿтімсіз» болып екіге бҿлінеді. Мысалы: «Ризықтандырушы, 

Сыйлаушы, Мейірімді» дегендей есім-сипаттары Аллаһтың ҿтімді есім-сипаттары 

болып табылады. Шын мҽнінде Аллаһтың бұл сипаттары Аллаһтан тарап, бізге 

жетеді. Күнделікті ризықтың келіп жатуы, бізге тура жол жҽне ҿзге де 

нығметтердің сыйлануы осының айғағы. 

Ал «аса Ұлы, аса Үстем» дегендей сипаттары ҿтімсіз сипат болып табылады. 

Аллаһ Ұлы, бірақ, Аллаһтың ұлылығы бізге қарай ҿтпейді, ол сипаты ҿзінде бар, 

Аллаһ аса Үстем, бірақ Оның үстемдігі Ҿзінің жеке дара сипаты. 

Енді «әш-шукр» сҿзі Аллаһтың тек ҿтімді сипаттары үшін айтылады. 

Мысалы: «Аллаһым, берген ризығыңа шүкірлік еттім» - делінеді, бірақ: 

«Аллаһым, Ұлы болғаның үшін шүкір еттім»,-деп айтылмайды. 

«Әл-хамд» болса Аллаһтың ҿтімді, ҿтімсіз есім-сипаттарына қатар айтыла 

береді, яғни Аллаһтың барлық сипатына қолданылады. Мысалы: «Ризық беруші 

Аллаһқа мадақ болсын, аса Ұлық болған Аллаһқа мадақ болсын» дегендей. 

Демек, Аллаһ тағала сүреде «ҽш-шукру лиллҽһи» десе, мағынасы тар болып 

қалар еді, бейнебір: «Тек ҿтімді сипаттарыңа шүкірлік еттім» дегендей. Сол үшін 

Аллаһ тағала: «Әл-хамду лилләһ» деген, яғни «Аллаһтың ҿтімді жҽне ҿтімсіз 

болған барлық сипаттарына мадақтар мен мақтаулар болсын» деген мағынада. 

«Лилләһи» сҿзі екі бҿліктен құрылып «Аллаһқа тҽн» деген мағына береді. 

Ҽуелгі бҿлігі «ли» жҽне екіншісі «Аллаһ». Бұл аятта келген «ли» жұрнағының 



 

араб тілінде атқаратын қызметі – осы лҽм алдындағы сҿздің лҽмнен кейінгі сҿзге 

толықтай тҽуелді, еш күмҽнсіз лайықты екенін кҿрсетеді. Аятқа назар салсақ, 

лҽмнің алдында «хамд», яғни мадақ айтылып, лҽмнен кейін «Аллаһ» сҿзі аталған. 

Ондай болса «барлық мадақ Аллаһқа тҽн жҽне Аллаһ барлық мадаққа еш 

күмҽнсіз лайықты» деген мағына шығады. 

Бұл дүниеде кейбір жандар мадақ пен марапатқа қол жеткізуі мүмкін ҽрі бұл 

ешкімге де таңсық емес, бірақ шынайы мадаққа, толық мақтауға тек Аллаһ 

лайықты! Ертеде жер жүзін билеп-тҿстегісі келген патшалар мен сұлтандар ҿз 

уақытында мадақ пен марапатқа кенелгені рас, алайда олардың бұл салтанаты кҿз 

жұма ҿздерімен қоса бҽсеңдеп, жойылып кетті. Бұл жалғанда пенде атаулына 

айтылған мадақтар ҿткінші, уақытша ҽрі келте келеді. Патшаны патшалығы үшін, 

ғалымды ілімі үшін, кҿркем мінездіні сол мінезі үшін ғана мадақтаймыз. Ал 

Аллаһқа айтылар мадақтар толық ҽрі мҽңгі. Раббымыздың барлық кҿркем 

сипаттары мҽңгі ҽрі нағыз кемелдікке ие. Ондай болса Оған айтылатын мадақтар 

да мҽңгі ҽрі кемел болмақ. 

Ендігі кезекте Аллаһ тағала Ҿзінің сипаттарын біртіндеп салалап, ең алдымен 

«роббил ғааләмийн» деген. «Робб» дегеніміз «ҿзінің иелігіндегі нҽрселерді 

басқарушы, оларға билігін жүргізуші, раббы, ие» деген сҿз. Бұл тілдік мағынасы. 

Ал енді Аллаһқа қатысты айтылғанда «Робб» сҿзі жоғарыдағы тілдік 

мағынасымен қатар қосымша үш мағына аясында жүреді: жарату, басқару жҽне 

тҽрбиелеу. 

Аллаһ барлық ҽлемді жаратты. Бұған ешкім де қарсы келмейді. Аллаһ барлық 

ҽлемді билеуші, бұл жайында келесі аяттағы Аллаһтың «ҽл-Мҽлик» есімін 

түсіндіргенде тоқталып ҿтеміз. Үшіншісі- «тҽрбиеші». Адам баласын жҽне барлық 

жаратылысты тҽрбиелеуші. Құрсақта жатқанымыздан бастап, қабірге жеткенше 

денемізді ҿсіріп, азықтандырып, тҽрбиелеуші. Ойланарлықтай миымызды, сҿйлей 

аларлықтай тілімізді жҿнге келтіріп, бірте-бірте дамытушы. Бұл барлық 

жаратылысқа ортақ тҽрбиесі. 

Ал енді жеке, жалқы тҽрбиесіне келер болсақ, адамзатты ҿзге жаратылыстан 

бҿлек тҽрбиелеп, оларға елші жіберіп, кітап түсірді. Күпірліктің тұншығар қара 

түнегінен құтқарып, имандылықтың жан рахат табар нұрына шығарды. 

Аллаһ тағала тек адамдарды тҽрбиелеп, тек адамдардың иесі болып қала ма? 

Жоқ. Аллаһ тағала «Роббул ғаалҽмийн», яғни «ҽлемдердің раббысы». «Әл-

ғааләмийн» дегеніміз – «ҽлем» сҿзінің кҿпше түрі, ал «ҽлем» сҿзі аясына 

Аллаһтан ҿзге жаратылыстың бҽрі де кіреді. Адам пайғамбардан бастап, Қияметке 

дейінгі адамзат, періштелер мен жындар, жан-жануар, құс-торғай, жҽндіктер, 



 

планеталар жҽне тағы басқа біз білетін жаратылыс пен бізден жасырылған 

жаратылыстардың бҽрі де ҿзіндік бір ҽлемдер. Осы сан-алуан ҽлемдердің 

Раббысы, тҽрбиешісі – Аллаһ. Алып планеталарды бір-біріне соқтырмай, жүйемен 

айналдырып, тҽрбиелеп, басқарып тұрушы – Аллаһ. Ұлғайтқыш (микроскоп) 

арқылы ғана кҿрінетін кішкентай молекулаларды, жасушаларды тҽрбиелеп, 

кҿбейтіп, тіршілік беруші – Аллаһ. Барлық ҽлемді басқарушы ол жалғыз Аллаһ. 

Осы жерде ҿте маңызды мҽселелердің бірін айтып ҿтер болсақ, 

Жаратушымыздың «Аллаһ» деген есімі «құлшылыққа лайық жалғыз құдай» 

дегенді білдіреді, ал «әр-Робб» деген есімі «жаратушы, басқарушы, 

тҽрбиелеуші» дегенді білдіреді. Байқап қарайтын болсақ, сүре басталмай жатып-

ақ «Аллаһ» есімі екі-үш рет айтылған да, «әр-Робб» есімі бір-ақ рет айтылады. 

Мұның сыры – құлшылық қылынуда Аллаһ жалғыз ҽрі Ислам дінінің негізгі 

мақсаты Аллаһтың жаратушы екенін мойындату емес, бҽлкім құлшылыққа тек 

Аллаһ қана лайықты екенін жеткізу. Ондай болса дінге шақырушы жандар ең 

алдымен құлшылықтың барлық түріне тек Аллаһ қана лайықты екенін түсіндіруі 

керек, себебі Аллаһтың жаратушы, басқарушы екені ешкімге де құпия емес. 

Бұл Аллаһтың бізге берген ұлы сабағы, баға жетпес дҽрісі. Дінге шақырушы 

жан Құранға еліктеп, ҽдісін Құранға сай құрғаны жҿн! Сол кезде ғана дініміз 

күшейіп, негізі түзу қаланбақ! Ал негізі берік ғимараттың ҿзі де алынбас қамалдай 

мықты болары ешкімге жаңалық емес. 

Осы түсіндірмеден кейін «Әл-Хамду лилләһи роббил аләмин» аятының 

мағынасы кеңейе түседі. Бұл аяттың қазақша баламасы: «Барлық мадақ бүкіл 

ҽлемдердің Раббысы Аллаһқа тҽн». 

Ал толық мағынасы: «Махаббат пен ұлықтау сезімінен туындаған барлық 

жердегі, барлық кездегі толыққанды мадақ түрлері бүкіл ҽлемдердің жаратушысы, 

басқарушысы жҽне тҽрбиелеушісі болған Аллаһқа тҽн ҽрі күмҽнсіз тек Оған 

лайық!». Осы мағынаны жүрекпен сезініп тұрып: «Ҽл-хамду лиллҽһи роббил 

алҽмин» деп айтқанға не жетсін?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Әр-рахманир-рахим (3) 

 

Аса Рақымды, ерекше Мейірімді (3) 

 

Бұл екі есім де Аллаһтың кҿркем есімдері болып табылады. Алдыңғы аятта 

Аллаһтың «Роббул ғааләмийн (ҽлемдер Раббысы)» деген есімі аталса, бұл жолы 

«әр-Рахман (аса Рақымды), әр-Рахим (ерекше Мейірімді)» делініп, екі есімі 

айтылған. 

Екі есім де Аллаһтың мейірім иесі екенін кҿрсетеді, алайда «әр-Рахман (аса 

Рақымды)» есімі «әр-Рахийм (ерекше Мейірімді)» есіміне қарағанда ауқымдырақ, 

мағынасы кеңірек келеді. 

«Әр-Рахман» дегеніміз – «жер бетіндегі барлық жаратылыс атаулына 

түсіретін ұлы мейірім иесі» дегенді білдіреді, ал «әр-Рахийм» дегеніміз – 

«Қияметте тек мүминдерге деген мейірімділік иесі». Аллаһтың мейірімділігі 

жаратылыстағылардың мейірімі сияқты емес, Ҿзіне тҽн түрде ҽрі оның 

анықтамасын беру мүмкін емес. 

Аллаһ тағала шексіз мейірім иесі. Құрандағы: «Менің мейірімім барлық 

нәрсені қамтыған», - деген аят осының айғағы. (Ағраф, 156). Алдыңғы аятта Аллаһ 

тағала Ҿзінің «ҽлемдер Раббысы» екенін айтып ҿтсе, бұл жолы Ол сол ҽлемдердің 

бҽріне толық мейірімін тҿгетінін білдіргісі келгендей. Оның мейірімі аршы жҽне 

оның айналасындағыны, күрсі жҽне оның астындағыны, кҿктерді жҽне 

кҿктегілерді, жерді жҽне жердегілерді ҽрі кҿк пен жердің арасындағыны толық 

қамтиды. 

Мейірімімен ай мен күнді жаратып, тіршілік жасауымыз үшін күндізді 

орнатып, демалуымыз үшін түн беріп, жерді жайып, ҽртүрлі кҿкҿніс пен 

жемістерді ризық етті. Шҿл басу үшін мҿлдір су беріп, жер құлпыруы үшін 

жаңбыр жаудырып, таза ауамен тыныс алсын деп жасыл шҿп пен желекті, ит 

тұмсығы ҿтпес ну орман мен бұлақты бойлаған тоғайларды жаратты. Тҿрт түлік 

мал мен жан-жануарды адам қызметіне арнап, ішсе ас, кисе киім, мінсе кҿлік етіп 

берді. Мұның бҽрі де Аллаһтың мейірімі мен шексіз рақымы. 

Бізге деген шексіз мейірімінің ең ұлы түрі – бізге түсірген діні! Ҿзінің шексіз 

мейірімімен адамзатқа кітаптар түсіріп, сол кітаптарды дұрыс түсіндіру үшін 

елшілер жіберіп, надандықтан құтқарды. Ұлы кітаптарды, елшілерді түсіне 

аларлықтай түйсік беріп, тырысқанның кҿкірегін ашып, қасарысқанның құлағы 

мен жүрегіне мҿр басып, кҿзіне перде салған. "Ол адамзатқа білмеген нәрсесін 

үйреткен". (Ғалақ, 5). 



 

Аллаһтың бұл дүниедегі мейіріміне кҽпірлер де қол жеткізе алады. Аллаһ 

тағала Құранда: «Ал кім күпірлік келтірсе, оған (бұл дүниеде) аз ғана пайда 

беремін», - деген. (Бақара, 126). Ондай болса кҽпір адам бұл дүниеде азғантай 

алданып, ризық пен несібеге қол жеткізе алады, себебі Аллаһтың жердегі мейірімі 

барлық жаратылысқа толық түсіріледі. Ал енді ахирет орнағанда Аллаһтың 

мейірімі тек мүминдерге түспек. Аллаһ тағала Құранда: «Ол мүминдерге ерекше 

мейірімді», - деген. (Ахзап, 43). Түсінген жан үшін бұл аят Аллаһқа деген шексіз 

махаббат пен зор үміттің қақпасын ашады. 

Енді алдыңғы аяттармен кішігірім байланыс жасап қарайтын болсақ, бұдан 

бұрын «әлемдердің Раббысы» делініп, Аллаһтың бірінші сипаты аталып ҿтті. 

Осынау алып ҽлемді, оның ішіндегі алып киттерді, кҿзге кҿрінбес бактериялар 

мен молекулаларды, адамдар мен жындарды, күн мен түнді, қыс пен жазды, бҽрін-

бҽрін Аллаһ жаратып, осының бҽрінің де Раббысы атанды. Осы аятты оқыған 

кезде адам Аллаһтың ұлылығын елестетіп, жүрегінде үрей туатыны сҿзсіз. 

«Жасаған күнҽларым үлкен болсын, кіші болсын, Раббым оны біліп отыр. 

Тозағынан қашамын деп қанша тырыссам да желкемнен алып, тозаққа салып, 

азаптауға толық шамасы келеді. Мен сияқты түкке тұрғысыз жаратылыс Оның 

ұлылығының алдында қалай ғана қасарысып, қайыспай тұра алар дейсің?!» - деп, 

ұлылығын елестетіп, кҿзге жас үйіріліп, кҿңілге ақау түсе бергенде екінші аятта: 

«Аса Рақымды, ерекше Мейірімді», - деп, кҿңілге жұбаныш орнатады. 

Қуанғаннан кҿзге жас келіп, сҽждеге бас қойылады да, Аллаһқа шексіз мадақ пен 

мақтаулар айтылады. 

Бұл аят – алдыңғы үрейден кейін жүрекке үміт ұялатар сүйінші аят. 

Құлшылықтың нағыз кемел түрі де Аллаһқа деген махаббат, Одан қорқу жҽне 

мейіріміне үміт етуге негізделеді. Осы кезде ғана құлшылықтың мҽні артып, 

иманның тҽтті дҽмі сезілмек. Байқап қарасақ, Аллаһ тағала Ҿзінің пенделеріне 

шынайы құлшылықтың үш ұстынын ҿте ҽдемі жеткізген! 

Сондай-ақ, бұл дінге шақыру ҽдісінің де бір кҿрінісі. Бұл ұлы Құранның 

ҽдісі. Ҽркез біріңғай қорқыта бермейді де, шектен тыс сүйіншілеп, босатпайды. 

Керек жерде үрей туғызып, керек жерде сүйінші айтады. Бұл барлық мұсылманға 

сабақ болар ұлы ҽдіс. Біреуге дін үйретуде жұмсақ сҿйлеп, жҽннатты айтып, 

Аллаһты таныстыру керек. Аллаһтың құлшылыққа лайық жалғыз құдай екенін, 

Оның берген ризығын, мейірімін айту орынды болмақ. Содан кейін тозақты 

айтып, Аллаһтың қаһарлы, ұлы екенін айтқан лҽзім. Осы кезде ғана дінге шақыру 

ҽдісі орталықта болып, дұрыс ағыспен жүрмек. 

Бұл пайғамбарымыздың ұстанған ҽдісі. Аллаһ елшісі (Оған Аллаһтын 

салауаттары мен сҽлемдері болсын) бір хадисінде: «Егер де мүмин жан Аллаһтың 



 

құзырындағы жазаның қаншалықты екенін білсе еді, ешбір жан жҽннаттан 

дҽметпес еді. Ал енді кҽпір адам Аллаһтың құзырындағы мейірімнің қаншалықты 

екенін білсе еді, ешбір жан жҽннаттан үміт үзбес еді»,-деген. (Муслим). 

Абай атамыз да «Бес нҽрсеге қашық бол» деп, жаман қылықтарды сипаттап, 

кейін «Бес нҽрсеге асық бол» деп, адамгершілікке үндейтін сипаттарды салалап 

ҿткен. Бабамыз дегендер барлық ата-бабаға емес, ұлы, кемеңгер, данышпандарға 

қарасын. Ал данышпан аталарымыз ҿздерінің ҿмірін шама-шарқынша дінмен 

байланыстырғаны соқырға таяқ ұстатқандай ап-анық! 

«Аса рақымды, ерекше мейірімді». Осы аятты оқыған адам босап, ҿзіне-ҿзі: 

«Ҽй, қоя берші осы. Бұл ҿмір бір рет берілетін қызық қой, қызығын кҿріп 
қалайын. Аллаһ мейірімді ғой, кешірер. Құлшылық дегенді уақыт келген кезде 

атқарармын. Жастың қаны ыстық демекші, жастығымда сайран құрып алайын. 

Баймын ғой, бастықпын ғой...ғой...ғой", - деп, осылайша Аллаһтың мейірімінен 

ғана үміт етіп, тайраңдай бергенде, Аллаһ тағала келесі бір аятпен ескертіп, былай 
дейді: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мәәлики иәумид-дийн (4) 

 

Қиямет күнінің Патшасы (4) 

 

Ұлы Раббымыз ҽуелгі аяттарда «әлемдер Раббысы», «аса Рақымды», 

«ерекше Мейірімді» деп, Ҿзінің кҿркем есімдерінің үшеуін атап ҿткен болса, бұл 

жолы «Қиямет күнінің Патшасы» деп, тҿртінші есімін атап ҿткен. Сол үшін де 

кейбір ғұламалар Фатиха сүресінің кҿркем есімдер негіздерін қамтитынын алға 

тартады. 

Аллаһтың есімдері ұлылық, сұлулық, жаратушылық, құлшылыққа 

лайықтылық жағынан қарастырылады ҽрі барлық есімі осы тҿртеуінің шеңберінде 

жүреді. 

«Аллаһ» есімі Аллаһтың құлшылыққа лайықтылығын паш ететін жалқы 

жҽне жалпы есімі. Жалқы деудің себебі – бұл Аллаһтың Ҿзіне тҽн есім, ал жалпы 

деудің себебі – бұл есім ҿз бойында барлық есімдерді қамтып тұрады. «Аллаһ» 

сҿзі ҿз бойында «Жалғыз, Мұңсыз» дегендей құлшылыққа лайықтылық, 

жалғыздық мағынасында келген есімдердің негізі болып табылады. 

«Әлемдерді жаратушы» есімі Аллаһтың жаратушылығын паш етіп, осыған 

қатысты «Ризықтандырушы, Тҽрбиелеуші, Сыйлаушы» жҽне осы мҽндегі 

есімдердің бҽрін де қамтиды. 

«Аса рақымды, ерекше мейірімді» есімдері Аллаһтың сұлулығын, 

кемелділігін, келбетін паш етеді ҽрі «Ҽдемі, Жұмсақ, Жомарт» дегендей 

есімдердің негізі болып табылады. 

«Қиямет күнінің иесі» есімі Аллаһтың ұлылығын кҿрсетіп, «Ұлы, Ұлық, 

Үлкен, Зор, Бақылаушы» дегендей есімдердің негізі болып табылады. Осылайша 

біз білетін есімдер мен бізге беймҽлім болған есімдердің бҽрі де осы тҿрт негізден 

бастау алады. 

«Әл-Мәлик» дегеніміз – «патша, ие» деген мағына береді. Аллаһ тағала бұл 

ҽлемнің Раббысы ҽрі Қиямет күнінің нағыз Патшасы себебі ол күні барлық 

патшалар Аллаһтың құзырына жиылып, үкімін күтеді. 

«Иәумид-дин» дегеніміз «дін, жаза, есеп-хисап алу күні» деген мағына 

береді. Бұл Қиямет күні атауларының бірі. Адам баласының бұл жалғанда жасаған 

амалдарының есебін алу күні ҽрі ҽр амалға тиісті түрде жазасы мен сыйы 

берілетін күн. 



 

Қиямет деген не? Қиямет деген адамдардың осы ҿмірдегі жасаған амалдары, 

айтқан сҿздері ,ойлаған ойлары,  ниеті мен сенімі үшін есеп беріп, жаза не сый алу 

үшін жиылатын арнайы күн! Бұл ұлы, үрейлі күн! Ол күннің үрейі сонша, ата-ана 

баладан, бала ҽке-шешеден қашып, ҽрбірі ҿз басын ойлап, сандалатын күн. 

Теңіздер қайнап, буырқанып, жер сілкініп, аспан жарылып, ай түтіліп, астан-

кестен болатын апат күні. Ол күні тіпті ең жиһангер, дарабоз батырлардың ҿзі бір 

сҿз айтпақ түгілі, тыныс алуға дҽті бармай, үрейленеді! Бұл дүниеде «патшалық 

пен билікте» болған мансаптылардың бҽрі де сол күні Аллаһтың құзырына 

жиылып, «патша» деген атынан айрылып, «құл» деген атқа ие болады. Қиямет 

күні «патша» деген атауды Аллаһтан ҿзге ешкім де иемдене алмайды! 

Тағы бір тілге тиек етер жайт, адам баласының бойындағы рухани аурулар 

екі түрлі болады: күмҽн ауруы жҽне шҽһуҽт ауруы. 

Күмҽн ауруы дегеніміз – адамның хақты қабылдауына кедергі болатын 

надандық, ілімсіздік. Бұл дерттің шипасы білім алу, дінді үйрену. Ал шҽһуҽт 

ауруы дегеніміз – адамның хақты білгеннен кейін ҿмір салтын соған қарай 

ҿзгертуіне кедергі болатын сезімдері. Бұл дерттің шипасы – білгенге сай амал 

жасап, дүниенің жылтырағына қызығуды тастау. 

Енді мұсылман адам Аллаһтың «Қиямет күнінің патшасы» екенін 

білгеннен кейін жүрегінде үрей туып, осы екі дертінің шипасын тез арада іздеуге 

тырысады. Қияметте Аллаһ алдына келген кезде дүниеқоңыз жҽне надан боп тұру 

ҽсте қиын! Ҿзінің білімге тырыспағаны үшін немесе дүние соңынан кҿзді жұма 

ергені үшін есеп беретінін білген кезде жүрегі жарылардай үрейге түсіп, амалын 

іздеп бағады. 

Осы аятты алдыңғы аяттармен байланыстырар болсақ, Аллаһ тағала алдыңғы 

аяттар арқылы ҿзінің мейірімді екенін білдірсе, бұл жолы ҿзінің ұлылығын, 

Қиямет күнін айтып: «Ҽй, қоя берші осы. Бұл ҿмір бір рет беріледі ғой, қызығын 

кҿріп, тайраңдап қалайын. Аллаһ мейірімді ғой, кешірер. Құлшылық дегенді 

уақыт келген кезде атқарармын. Жаспын ғой, баймын ғой, бастықпын 

ғой...ғой...ғой», - деушілерге ескерту жасаған. 

Кҿп адамдар бұл ҿмірге бір рет келетінін мойындайды, бірақ, бір рет келгенін 

түсінбейді! Ақылы бар адам бір рет берілер ғұмырын дұрыс жолда сарп етеді ҽрі 

бұл ғұмырдың бір рет берілетінін айтып, қиналады. Ал ақымақ жан бұл дүниесін 

ойын-күлкімен ҿткізіп, осы ҿмірдің бір рет берілгенін айтып, сылтауратады! 

Араларындағы айырмашылық неткен үлкен еді?! 



 

Ендігі кезекте ҽдетімізден озбай аяттың мағыналық аудармасын келтірсек, 

қазақша баламасы: «Қиямет күнінің иесі», ал толық мағынасы: «Есеп-хисап, жаза 

мен сый берілетін ұлы Күннің нағыз иесі, толық Патшасы». 

Жоғарыда біз бұл сүренің екіге бҿлінгенін атап ҿткен болатынбыз. Аллаһ 

тағала осы сүрені оқушы адам жайында айтып: ««Намазды Ӛзім мен құлымның 

арасында екіге бӛлдім, жартысы маған, жартысы құлыма әрі құлыма 

сұрағаны тиесілі. Егер де құлым «Әл-хамду лилләһи роббил ғаләмийн» десе, 

Аллаһ: «Құлым маған мадақ айтты»,-дейді. Егер де құл: «Әр-рахманир 

рахим» десе, Аллаһ: «Құлым мені мақтады»,-дейді. Егер де құл: «Мәәлики 

иәумиддин» десе, Аллаһ: «Құлым мені ұлықтады»,-дейді...» - деген. (Муслим). 

Осы жерге дейін Аллаһқа лайық болған аяттарды талдап ҿттік. Ендігі кезекте 

Аллаһ пен құлдың арасындағы ортақ аятты түсіндіріп, одан соң тек құлға қатысты 

аяттарды түсіндіреміз. 

Екіншіден: Бұл үш аятта да Аллаһтың сипаттары баян етілген. Бұл Аллаһтың 

бізге берген ұлы сабақтарының бірі. Адамдар ең алдымен Аллаһты танып, оны 

сүйе білу керек. Сол кезде адам ешкімге айтқызбай-ақ, құлшылыққа ҿзі беттеп, 

тырыса бастайды. Бұл дінді үйретудегі Аллаһтың ҽдісі ҽрі Аллаһ дінді дұрыс жаю 

ҽдісін бҽрінен артық біледі! Ондай болса жалғыз Аллаһқа құлшылық қылу, 

Аллаһтың жаратушы екенін түсіндіру жҽне Оның есімдері мен сипаттарын 

түсіндіру ісіне мҽн берместен ҿзге мҽселеде уағыз жасап дін жаюға кіріскен 

адамның амалы дұрыстықтан сҽл алшақтау болып табылады! 

Үшіншіден: Қазақ тілінде жазылған кейбір кітаптарда осы үш аят бір жолмен 

аударылып, былай жазылады: «Барлық мақтау бүкіл ҽлемдердің Раббысы, аса 

қамқор, ерекше мейірімді, Қиямет күнінің иесі Аллаһқа тҽн 2-3-4». Бұлай аудару 

түсінуге жеңілірек болып табылады. 

Тҿртіншіден: «Қиямет, жаза күнінің иесі» деген аяттан біз Қиямет күнінің 

хақ екеніне жҽне ол күні есеп-хисап беретінімізге иман келтіреміз. Аллаһ тауфиқ 

берсін! 

 

 

 

 

 



 

 

Ияәкә нәғбуду уә ияәкә нәстәғийн (5) 

Саған ғана құлшылық қыламыз әрі Сенен ғана жәрдем сұраймыз! (5) 

 

Ендігі кезекте Аллаһ пен құлдың арасындағы ортақ аятты түсіндіреміз. Бұл 

аяттың Аллаһқа қатысты бҿлігі – «Саған ғана, Сенен ғана» деген сҿздер, ал: 

«Құлшылық қыламыз, жҽрдем тілейміз» деген жердегі кҿпше түрдің үшінші жақ 

жалғауы бұл аяттың құл аузынан шыққан тілек, дұға сҿзі екенін білдіреді. Осы 

арқылы бұл аят Аллаһқа да, құлға ға қатысы бар аят болып шығады. Сол үшін де 

Аллаһ тағала: «Бұл құлымыз екеуіміздің арамыздағы нәрсе», - деген. 

Құран – араб тілінде түсірілген мұғжиза. Сҽні мен мҽніне толық кҿз жеткізіп 

тамсану үшін ҽлбетте араб тілін білген дұрыс. Бірақ, бұл дін тек араб тілді 

жұртшылыққа түспегендігін ескере отырып, осы бір керемет кҿркем ҽрі мҽнді 

аятты қазақ тілді оқырман жұртшылығына жеткізіп кҿрейік. 

Бұдан бұрын айтып кеткеніміздей, Аллаһқа деген құлшылықтың кҽміл болуы 

үшін адам баласы ҿз бойында үміт, үрей жҽне махаббат деген үш сипатты жинауы 

керек. Енді ҽуелгі аятқа назар аударатын болсақ, Аллаһ тағала «Әлемдердің 

Раббысы» деп, құлының жүрегіне махаббат енгізген. Ҿзінің Раббысы Аллаһ 

болуын кім қаламайды?! Бҽлкім ҽрбір ісін басқарып, ризығын беріп, тура жолға 

салып қойғаны үшін Оған деген махаббат күшейгеннің үстіне күшейе түседі. 

Келесі аятта: «Аса Рақымды, ерекше Мейірімді», - деп, үмітке жол ашқан. 

Одан кейін: «Қиямет күнінің иесі»,-деп, құлдың жүрегіне үрей ұялатқан. 

Құлының жүрегіне махаббат пен үміттің шоғын жағып, соңынан үрейлендірген 

соң құлшылығы толық болсын деп: «Саған ғана құлшылық қыламыз ҽрі сенен 

ғана жҽрдем сұраймыз», - деп түйіндеген. Аллаһқа құлшылық қылу осы кезде 

ғана толық, дұрыс болмақ! Міне, бұл Құранның кереметтігі мен кемелдігі! Ақыл 

иелері үшін бұл бір зор мысал! 

Сондай-ақ, аяттың арабша нұсқасында: «Ияәкә нәғбуду уә ияәкә 

нәстәғийн», - делінген. Осы аятты мұқият оқып, ҽрбір сҽтін оңды пайдаланып, 

мҽнін нақты түсініп отырған дұрыс, себебі бұл аяттар ішінде Ислам дінінің негізгі 

мҽні айтылады. 

Араб тілінің сҿйлем құрау ҽдісінде ең алдымен етістік, сосын сол етістікті 

атқарушы нҽрсе, артынан сол істің нҽтижесі айтылады. Ал егер бір сҿйлем бұл 

реттіктен ауытқыған болса, онда ол міндетті түрде ҿз ішінде арнайы бір мақсатты 



 

қамтиды. Түсініктірек болу үшін араб тіліндегі сҿйлеммен мысал келтірейік. 

Мҽселен: «Ҽкҽлҽ Ахмаду мауза». Бұл сҿйлемнің тілдік, тура аудармасы «Жеді 

Ахмад бананды». Түсініктірек болу үшін араб тіліндегі ҽр сҿз табын қазақ тіліне 

аударып, орындарын ауыстырмай сол күйі қалдырдық. Байқасақ, ең алдымен 

«жеді» деген етістік, сосын оны жеген адам «Ахмад» аталып, сосын етістік 

нҽтижесі, яғни етістіктің не нҽрсеге түскенін кҿрсететін «бананды» деген сҿз 

айтылған. Бұл еш кемшілігі жоқ, дұрыс сҿйлем. Бірақ, араб тілі ережесі бойынша 

осы сҿйлем соңынан басқа да жемістерді қосып, бананмен қоса алма, арбуз, қауын 

жегенін де атап кетуге болады, яғни «Ҽкҽлҽ Ахмаду мауза (бананды) уҽ 

туффҽхҽтҽ (алманы) уҽ быттихҽ (арбузды)...»,-дегендей. 

Енді біреу тұрып Ахмадтың тек қана банан жегенін білдіргісі келсе, ол банан 

деген сҿзді етістік пен істеушінің алдына жіберіп, былай деп айтады: «Мауза 

ҽкҽлҽ Ахмаду», яғни «Бананды жеді Ахмад». Міне, осы кезде бананнан ҿзге 

ешнҽрсе жемегені анық болады ҽрі басқа жемістерді қосып айту мүмкін болмай 

қалады. 

Осы аятта да дҽл осы шектеу ҽдісі қолданылған. Аллаһ тағала: «Нағбуду 

ияҽкҽ», (құлшылық қыламыз саған)» - десе де болар еді. Сҿйлемнің бұлай 

құрылуында «саған» деген сҿз ҿзінің тиісті орнында тұр, яғни етістік, сосын оны 

атқарушы, сосын етістіктің нҽтижесі. Бірақ, етістікті алға шығаратын болса, онда 

сҿйлем соңынан басқа да «құдайсымақтарды» қосып: «Саған, ҽулиеге, 

пайғамбарларға, жындарға да құлшылық қыламыз», - деп айтуға болар еді. Аллаһ 

тағала құлшылық атаулының бҽрі де тек Оған ғана арналу керектігін білдіру үшін 

«ияҽкҽ (саған)» деген есімдік сҿзді алға шығарып, Ҿзінен ҿзге ешкім де 

құлшылыққа лайықты еместігін кҿрсеткен. Сол себептен қазақ тіліндегі 

аудармаларда «ғана» деген шектеуші шылау сҿз қосылып, құлшылықтың тек 

Аллаһқа арналатынын білдіреді. Осы аят арқылы құлшылық атаулының барлық 

түрі тек қана Аллаһқа лайықта екендігі анық болады. 

«Нәғбуду» дегеніміз «құлшылық қыламыз» деген сҿз. Байқап қарасақ, 

алдыңғы аяттарда Ҿзіне мадақ айтқаннан кейін құлдары тарапынан атқарылған ең 

алғашқы ҽрекетті Оған ғана құлшылық жасау екенін кҿрсеткен. Құрандағы ең 

алғашқы бұйрық та: «Әй, адамдар! Раббыларыңа құлшылық жасаңдар!», - деп 

келген. (Бақара, 20). Ислам дінінің негізгі мақсаты – адамзатты жалғыз Аллаһқа 

құлшылық етуге шақыру. 

Құлшылық деген не? Бұл сҿз түсініктірек болуы үшін тілдік жҽне шариғи 

жағынан қарастырып ҿтейік. Мағынасын түсінген жан иманы күшейсін, ал 

мағынасын түсінбеген жан осы арқылы кҿзі ашылсын.  



 

Қазақ тілінің түсіндірме сҿздігінде құлшылық сҿзін «Құдайға табыну, сиыну» 

деп түсіндірген. Бұл сҿздің жалпы мағынасы. Ал енді осы туынды сҿздің түп 

тамырына үңіліп кҿрсек, бұл сҿздің «құл» деген сҿзден туындайтынын 

байқаймыз. «Құл деген қандай болуы керек?» - десе, ҽлбетте ол адамның ҿз 

бетінше ештеңе істей алмайтынын, тек иесінің айтқанын орындайтынын 

елестетеміз. Құл деген ҿз иесінің ашса алақанында, жұмса жұдырығында, «уф» 

десе ұшып, «суф» десе қонып жүреді. Бұл қарапайым адамдар арасындағы қарым-

қатынас. 

Енді бір сҽтке осы сҿзді ой елегінен ҿткізіп кҿрейікші. Біз де Аллаһтың 

құлымыз. Адам Аллаһтың бұйрығын ғана орындап, тыйғанынан бас тартуы керек 

емес пе?! Құранда былай жаса дегені бізге бұйрық. Оны орындау біздің, мына 

құлдардың міндеті. Шынайы құлшылық деген – Аллаһтың міндеттерін еш 

қарсылықсыз, екі етпей орындау. Аллаһтың құлы болсаң ҿзгенің алдында құл боп 

жорғалап, малай боп сорың кетпесін! Құлшылық жасауға келгенде шығып 

жататын ҽртүрлі сылтаудың бҽрі де адамның «құл» екендігін 

мойындамайтындығын білдіреді. Турасына келсек, ҿмір берген, білім берген, бала 

берген, пана берген, пайғамбар жіберген, мұсылман еткен, Құран түсірген, 

мейірімін аямайтын, ризығын тыймайтын Аллаһ алдында еш қиқу-сылтаусыз 

шынайы ықыласпен тек Оған ғана құлшылық жасауымыз керек. 

Ал енді шариғат осы «құлшылық» сҿзін қалай түсіндірген? Шариғаттағы 

«құлшылық» деген сҿз: «Аллаһ жақсы кҿріп, риза болатын кез-келген жасырын 

немесе жария сҿздер, амалдар жҽне ішкі сезім». Қайбір істі Аллаһ жақсы кҿрсе, 

мейлі ол жасырын болсын, мейлі жария болсын онда сол іс құлшылық болмақ. 

Қай сҿзді Аллаһ жақсы кҿрсе, мейлі ол жасырын не жария болсын, сол сҿз 

құлшылық болмақ. Қай сезімді, немесе сенімді Аллаһ жақсы кҿрсе, онда сол сенім 

мен сезім құлшылық болмақ. 

Құлшылық деген тек қана намаз, ораза, зекет, қажылықпен шектелмейді, 

бҽлкім құлшылық кең ауқымды қамтиды. Құран аяттарына үңілетін болсақ, 

құлшылықтың мына бір түрлерін байқаймыз: құрбан шалу, дұға жасау, тілеу, 

тҽуекел ету, үміт ету, қорқу, тҽубе ету, жҽрдем сұрау, пана тілеу, нҽзір атау 

сияқты түрлері бар. Жеке-жеке салалап, сараптап ҿтсек, ең ҽуелі құрбан шалудан 

бастайық. 

Құрбан шалу тек қана Аллаһқа арналып, ҽулие-ҽнбие, ҽруақтарға арналмауы 

керек. Ислам деген қиял-ғажайып ҽлем емес, Ислам – ақиқат нұры. Ал құрбан 

шалу сынды жоғарыда айтылған құлшылықтың бҽрі Аллаһтан ҿзге біреуге 

арналса, осы нұрды ҿшіреді. Құрбанды Аллаһтан ҿзгеге шалу үлкен күнҽ. 

Пайғамбарымыз (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) бұл 



 

жайында: «Бір шыбынның себебінен бір адам жәннатқа, ал екіншісі отқа 

кірген»-дейді. Адамдар одан: «Иҽ, Аллаһтың елшісі, бұл қалай?!»-деп сұрайды. 

Сонда пайғамбар (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын): «Бірде екі 

адам бір дінсіздер тайпасының жанынан ӛтіп бара жатады. Жанынан ӛтсең 

міндетті түрде соған құрбан шалу керек болған бір пұттары бар екен. Сонда 

пұтқа табынушылар екі жолаушының біріне: "Әйтеуір бір нәрсені 

құрбандыққа шал»-дейді. «Менде құрбан етерлік ештеңе жоқ»-дейді әлгі адам. 

Әлгілер қоярда-қоймай: «Тым болмаса бір шыбынды құрбан ет»-дейді. Ол 

адам шыбынды құрбандыққа шалып еді, оған жолын әрі қарай жалғастыруға 

рұқсат береді. Осы үшін ол отқа кірген. Кейін отқа табынушылар екінші 

жолаушыға: «Сен де бірнәрсе болса да құрбандық ет»-дейді. Сонда ол: «Мен 

тек қана Аллаһқа құрбан шаламын»-дегенінде оның басын кесіп алады. Ал ол 

болса жаннатқа кіреді» -деген бір хадисінде. (Ахмад, хадис тізбегі әлсіз, мәні дұрыс). 

Жоғарыда келтіріп кеткен құлшылық түрлеріне қайта оралсақ, екінші түрі – 

дұға жасау. Дұға жасаудың құлшылық екеніне дҽлел келтірер болсақ, Аллаһ 

елшісі (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) бір хадисінде: «Дұға – 

ол құлшылық»,-деген. (Әбу Дәуд, сахих /сенімді/ хадис). Адамдардың бұл дүниедегі 

сұрауларының бҽрі де дұға болып саналады ҽрі бұл жалғыз Аллаһқа бағытталуы 

керек. Қазіргі кезде кҿптеген адамдар осы сұрауларын, дұғаларын Аллаһтан емес, 

ҽулиелерден, қабір-мазарлардан, ата-баба рухтарынан сұрайтыны айтпаса да 

белгілі. Тіпті кейбірі «фэн-шуй» сынды арбаудың жетегіне еніп, байлықты ҽртүрлі 

«пұттардан» күтеді! Мұның бҽрі де ҽбүйір ҽпермейтін ҽрекет! 

Қол жайып, Аллаһтан тілек тілеуді Аллаһ ұнатады. Аллаһ тағала Құранда 

ҿзінің құлдарының дұға, тілек тілеуін бұйырған. «Аллаһтан дұға, тілек тілеуден 

ұяламын. Мен Аллаһқа жасаған жақсылықтарым аз ғой», - деу дұрыс емес. Аллаһ 

тағала кімнің болса да тілегін қабыл етеді ҽрі дұғаның кҿп болуы Аллаһқа деген 

мұқтаждығымыздың белгісі. Құлшылықтың ең кҿркем түрінің бірі осы – дұға. 

Ҿзіміз, отбасымыз, имамдарымыз, халқымыз үшін дұға тілеп, ҽркез Аллаһтан 

тілек тілейік! 

Сондай-ақ, тҽуекел ету де құлшылық. Аллаһ тағала Құранда: «Егер мүмин 

болсаңдар, Аллаһқа ғана тәуекел етіңдер!» - деген. (Мәйдә, 23).  

Үміт ету мен қорқудың да құлшылық екеніне дҽлел келтірер болсақ, Аллаһ 

тағала Құранда: «Шын мәнінде олар жақсылықтарда жарысып, үміттене, 

қорқа отырып бізден дұға тілейтін», - деген. (Әнбия, 90). 

Тҽубе етуге дҽлел келтірсек, Аллаһ тағала Құранда: «Әй, мүминдер! 

Түгелдей Аллаһқа тәубе етіңдер. Әрине құтыларсыңдар», - деген. (Нұр, 31). 



 

Ҿзіміз талқылап отырған: «Саған ғана құлшылық қылып, Сенен ғана 

жәрдем сұраймыз» -деген аят жҽрдемді тек қана Аллаһтан сұрау керектігін 

білдірсе, ал Фҽлҽқ сүресіндегі: «Таңның раббысынан пана сұраймын», - деген 

аят пен Нас сүресіндегі: «Адамдардың раббысынан пана сұраймын», - деген 

аяттары пана тілеу мен жҽрдем сұраудың құлшылық екенін ҽрі оны тек Аллаһтан 

сұрау керектігін кҿрсетеді. 

Нҽзір атау да құлшылық түрлеріне кіреді. Нҽзір атау дегеніміз - Аллаһқа 

берген уҽдені орындау. Аллаһ тағала Құранда: «Ол Аллаһтың құлдары нәзірін 

орындап, апаты етек алатын күннен қорқады», - деген. (Инсан, 7). 

Осының бҽрін дұрыс түйсініп, ой елегінен ҿткізе білу керек. Шыбын екеш 

шыбын үшін де тозаққа кетіп қалуға болады, ал оның себебі – серік қосуда. Аллаһ 

тағала Құранда: «Ол Ӛзіне серік қосуды кешірмейді, ал одан ӛзгенің бәрін де 

қалаған кісісіне кешіреді», - деген. (Ниса, 86). Пайғамбарымыз (Оған Аллаһтын 

салауаттары мен сҽлемдері болсын): «Кім Аллаһқа серік қоспаған күйі ҿлсе, ол 

жҽннҽтқҽ кіреді. Ал кім Аллаһқа серік қосып о дүниелік болса, онда ол отқа 

кіреді», - деп айтқан. (Муслим). Пайғамбар (Оған Аллаһтын салауаттары мен 

сҽлемдері болсын) бұл сҿздерін де, бұдан ҿзге айтқанының бҽрі де ойдан 

алынбаған, ол кісінің (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) 

сҿздерінің бҽрі де тек Аллаһтың жеткізген уахиы. 

Шынайы түрде тек Аллаһқа құлшылық жасаймын деген адам, сол сҿзіне 

шынымен де куҽ болған адам – жоғарыда аталған құлшылықтың бҽрін де тек бір 

Аллаһқа арнауы керек. Таухидтен ҿзге құтылудың жолы жоқ. 

Демек, «Саған ғана құлшылық қыламыз», - деген сҿзімізбен біз құлшылық 

атаулының бҽрін де тек Аллаһқа арнайтынымызды білдірдік. Ислам дінінің негізгі 

мақсаты осы – «Тек Аллаһқа құлшылық жасау». Басқаша айтсақ, Аллаһқа серік 

қоспау. Аллаһқа серік қосу дегеніміз – Аллаһқа біреуді теңеу немесе біреуді 

Аллаһқа теңеу. Құлшылықтың қай түрі болса да Аллаһтан ҿзге біреуге арналса, 

Аллаһқа серік қосу болып табылады. 

Аяттың жалғасында: «Сенен ғана жҽрдем сұраймыз», - делінген. Бұл сҿйлем 

де алдыңғы сҿйлем ҽдісі бойынша жасалып, жҽрдемнің тек қана Аллаһтан 

сұралатынын кҿрсетеді. Жҽрдемді тек Аллаһтан сұрау керек. 

Жҽрдем сұраудың екі түрі бар. Бірінші түрі – Аллаһтан ҿзге ешкім де жҽрдем 

бере алмайтын жағдайда жҽрдем сұрау. Жҽрдемнің бұл түрін тек қана Аллаһтан 

сұрау керек. Мҽселен: Шипа бер, бала бер, денсаулық бер, ғұмыр бер, тозақтан 

сақта, кедейліктен сақта дегендей. 



 

Екіншісі – Аллаһ жҽне басқалар да жҽрдем бере алатын жағдайда жҽрдем 

сұрау. Мҽселен, суға батып бара жатқан адам сол жағдайда Аллаһтан жҽрдем 

сұрап, артынша қасындағы біреуден жҽрдем сұрайды. Бұлай жҽрдем сұрау дінге 

еш қайшылығы жоқ. 

Жҽрдем сұраудың екінші жағдайында жҽрдем беруші тарап тірі, сол жерде 

болған болу керек жҽне жҽрдем жасауға шамасы жетерлік біреу болғаны дұрыс. 

Ал ҿлі, ол жерде жоқ немесе жҽрдем беруге шамасы келмейтін болса, одан 

жҽрдем сұрауға тыйым салынады. Мҽселен, суға батып бара жатқан адам ҿз ата-

бабасын, не болмаса сол кезде тірі, бірақ қасында болмаған біреуді шақырып 

жатуы оңды болмайды. Бұл серік қосушылық.  

Осы жерде тағы бір кішігірім үйлесімділікті анықтайтын болсақ, Аллаһ 

тағала алдымен: «Саған ғана құлшылық қыламыз», - деген аятты келтірген. Осы 

кезде аятты оқушы жанның кҿкейінде: «Құлшылық деген не?» - деген сұрақ 

туады. Ҽлемдердің раббысы, аса Мейірімді, аса Рақымды, Қиямет күнінің жалғыз 

иесі Аллаһ тағала келесі аятта: «Сенен ғана жҽрдем сұраймыз», - деп, 

құлшылықтың қай түрін атқарсақ та Аллаһтың жҽрдеміне мұқтаж екенімізді 

білдірген. Құлшылық түрлерінің ешбірі де Аллаһтың жірдемінсіз орындалмайды. 

Мҽселен, ораза тұту мен қажылық, зекет пен намаз бҿлек құлшылық ҽрі бірін 

жасау үшін екіншісін қатар жасау керек етілмейді. Зекет беріп жатқан адам 

міндетті түрде аузы берік болуы керек немесе намаз оқып тұрған адам тек 

қажылықта болуы шарт деп келмейді. Ал енді жҽрдем сұрау осы құлшылық 

атаулының бҽрінде қоса жүреді. 

Жаратушымыз осы аят арқылы «Құлшылықтың бір түрін баян еттім. Менің 

жҽрдемім болмаса бұған қол жеткізе алмас едіңдер, ондай болса менен жҽрдем 

сұраңдар», - дегісі келгендей. Демек, адам жаратылысы қай кезде де Аллаһқа 

мұқтаж. Аллаһ кҿрсетпесе тура жолдан баян берер ешкім жоқ. Аллаһтың құлы 

болып, Оған ғана құлшылық қыламыз ҽрі Оған құлшылық жасауды тек Оның 

кҿмегімен ғана үйренеміз! 

Бұл – ҽлемдерді Жаратушы Ұлы Раббымыз бен біздің арамызды 

байланыстыратын ұлы аят. Ислам дінінің негізгі мақсаты, пайғамбарлардың 

негізгі уазипасы, міндетін түсіндіретін ұлы аят. Барлық пайғамбарлар: «Құдай 

бар!» деп келмеген, бҽлкім: «Құдай бір!» деп келген. Ислам діні де: «Аллаһты 

дҽлелде»,-демейді, бҽлкім: «Аллаһқа ғана құлшылық жаса» деп келген. 

Жоғарыдағы ҽдісімізге сай, аяттың мағыналық аудармасы мен толық 

мағынасын беріп ҿтсек, «Ияәкә нәғбуду уә ияәкә нәстәғийн» аятының 

мағыналық аудармасы: «Тек Саған ғана құлшылық қыламыз ҽрі тек Сенен ғана 



 

жҽрдем сұраймыз», ал мағынасы: «Ҽй, Аллаһ! Ҿзің жақсы кҿретін жҽне Саған 

ұнаған жасырын жҽне жария сҿздерімізді, істерімізді жҽне сенімдерімізді тек 

Саған ғана арнаймыз. Ҽй, Аллаһ! Сенен ҿзге ешкім де қолұшын беріп, жҽрдем 

кҿрсете алмайтын жағдайларымыздың бҽрінде де тек Сенен ғана жҽрдем 

сұраймыз!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Иһдинас сыраатәл мустәқийм (6) 

Бізді тура жолға бастай гӛр! (7). 

 

Аяттың арабша нұсқасы «иһдина» дұғалық сҿзімен басталған. Бұл сҿз 

«иһди», яғни «тура жолға сала гҿр» жҽне «нә», яғни «бізді» деген екі сҿзден 

құралады. Байқап қарасақ, Фатиха сүресін жамағатпен оқыған адам да, жеке 

оқыған адам да бұл аятты «иһдинә» деп, тек ҿзі үшін емес, ҿзгелерді де қосып: 

«Бізді тура жолға сала гҿр» деп дұға жасайды. Бұл дұға жасау ҽдептерінің бірі. 

Адам баласы ҽр уақытта ҿзімен қоса ҿзгелер үшін де дұға жасауы керек. 

Сондай-ақ, Ислам діні бірлік пен ынтымақты, топтасу мен жинақы болуды 

ұнататын дін. Ондай болса ҽр жерден ҽртүрлі жамағаттар, топтар, ағымдар құру 

дұрыс емес, бҽлкім барлық мұсылман бір жамағат, бір топта болуы керек. Ал ол 

топ – Құран жҽне пайғамбар сүннетін ұстанып, аяттар мен хадистерді пайғамбар 

(Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) мен сахабалар сияқты түсіну. 

«Иһди» дұғалық етістігінің түбірі араб тіліндегі «һидая» сҿзінен туындайды. 

Һидая дегеніміз не? 

«Һидая» деген сҿздің тілдік мағынасы «сілтеу, бір бағытқа салу» дегенді 

білдіреді. Ал шариғаттағы һидая екі түрлі болады: «һидаяту иршҽд» жҽне 

«һидаяту тауфиқ». 

«Һидаяту иршҽд» дегеніміз – адам баласының Аллаһ, дін, пайғамбар 

жайында хабар алып, мағлұматты естуі. Һидаяттың бұл түрі барлық адамзат пен 

жынға берілген. Бұл жалғанда Аллаһты білмейтін, дін жайында естімеген ешкім 

жоқ. Бірақ, һидаяттың бұл түрі жҽннатқа кіруге жеткіліксіз. Жҽннатқа кіру үшін 

адам баласы һидаяттың екінші түріне де қол жеткізуі керек. 

Һидаяттың екінші түрі – «һидаяту тауфиқ». Бұл дегеніміз адам баласының 

Аллаһ, дін жҽне пайғамбар жайлы естіген-білгенін жүзеге асырып, амал жасап, 

иман келтіруі. Һидаяттың маңызды бҿлігі осы. Аллаһ жайлы естіп, есімдерін 

оқып-біліп, артынша иман келтіріп, тиісті түрде амал жасаушылар, дінді біліп, 

талаптарын орындаушылар, пайғамбарды біліп, артынан ерушілер нағыз һидаятқа 

қол жеткізгендер. 

Қайсыбір адам осы аятты оқыған кезде һидаяттың екі түрінің екеуін де 

сұрайды екен. Сондағы мағынасы: «Бізге Ҿзің, дінің жҽне пайғамбарың жайлы 



 

мағлұмат бер жҽне соны қабылдап, тиісінше амал етіп, иман етуімізді нҽсіп ет»,-

дегенмен тең. Ал енді мұсылман адам һидаяттың екі түріне де қол жеткізген 

болса, онда ол осы аятты оқуы: «Енді осы берген һидаятыңнан тайдырма. Ҿзің 

жайлы, дінің жайлы ілімімізді арттыра гҿр жҽне иманымызды берік қыл» 

дегенмен тең болады. Осы жерде ілім алудың, шариғат ілімі құдығын 

қазбалаудың маңыздылығы байқалады. 

«Әс-сыратул мустақийм» дегеніміз – «түп-түзу, тура жол» дегенді 

білдіреді. Бұл жол дүниедегі жол жҽне ахиреттегі жол болып екіге бҿлінеді. 

Ахиреттегі жол дегеніміз – жҽһҽннамның үстінен тартылған жүзі қылыштан 

ҿткір, шаштан жіңішке, бойында ілмектері бар сырат кҿпірі. Бұл кҿпір айналасы 

тас қараңғы. Кҽпір жандар кҿпірді кҿре алмайды да, жіңішкелігінен аяқтары 

тайып, ілмектеріне ілініп, отқа тасталады. Кҿпірдің үрейлілігі сонша, тіпті 

пайғамбарлардың ҿзі: «Аллаһым, сақта, сақта!» деп дұға етеді! Осы бір кҿріністі 

кҿз алдына келтірген адам еріксіз: «Иһдинас сыратәл мустәқийм» деп, 

Раббысына дұға етеді. 

Ахиреттегі тура жолдан аман ҿтіп, нұрға ие болғысы келген адам бұл 

дүниедегі тура жолда берік болуы керек. Дүниедегі тура жол дегенді 

ғұламалардың бір тобы «Құран» деп, бір тобы «Ислам» деп, бір тобы «сүннет» 

деп, бір тобы «пайғамбарға ілесу» деп түсіндірген. Ғұламалардың тағы бір тобы: 

«Бұл түсіндірмелердің барып тірелер жері ортақ, ҿзара байланысты. Құранмен 

жүрген адам Исламмен жүргені, Исламды ұстанған жан сүннетпен жүргені, ал 

сүннетпен жүрген жан пайғамбарға ілеседі», - деген. 

Имам Абдурахман ҽс-Сағди: «Тура жолға түсу дегеніміз – Исламға бет 

бұрып, одан ҿзге діннің бҽрін де тастау», - деген. Демек, Ислам діні бұл жалпы 

адамдарға арналған тура жол. Сҿзін жалғай келе: «Ал діннің ішіндегі тура жол 

дегеніміз – дін талаптарының бүге шігесін толықтай білу жҽне соған сай амал 

жасау», - деп түсіндірген. Бұл мұсылмандарға бағытталған үндеу. Ислам 

қабылдадым деп толастап қалу жеткіліксіз, себебі бұл тура жолдың ішіндегі тура 

жол – ілім жҽне амал арқылы діннің басқа да талаптарын орындау. Ал бұл нҽрседе 

үлгі боларлық нҽрсе – пайғамбар (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері 

болсын) сүннеті. Ондай болса сенім, амал жҽне сҿздің пайғамбар сүннетіне 

қайшы болған тұстарының бҽрі де тура жолдан ауытқушылық болып табылады. 

Сол үшін де Аллаһ елшісі (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын) 

ҿзінің хадисінде: «Яһудилер 71 тармаққа бҿлінді, Християндар 72 тармаққа 

бҿлінді, ал менің үмметім 73 тармаққа бҿлінеді. Біреуі жҽннаттық, қалғаны 

отта»,-деген. Сонда ол кісіден осы жалғыз топтың кім екенін сұрағанда ол кісі 

(Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын): «Мен жҽне менің 



 

сахабаларымның жолы», - деген. Хадистен байқағанымыздай, тура жолдың 

жалпы атауы – Ислам, ал сол Исламның ішіндегі тура жол – пайғамбар мен 

сахабалар жолына ілесу. 

Раббымыздың ұлы мейірімділігі сол, Ҿзінің құлдарына ең керекті, ең 

маңызды дұғаны үйретіп: «Иһдинәс сыратәл мустақийм» деген! Бұл дұғаға 

жаратылыстың бҽрі де мұқтаж. Пайғамбарымыз (Оған Аллаһтын салауаттары мен 

сҽлемдері болсын) да, сахабалар да, олардан кейінгі табиғиндер де осы сүрені мың 

қайырып, осы дұғаны айтудан жалықпайтын! Бұл келер ұрпақ біз үшін де, бізден 

бұрынғы мен кейінгілерге де ұлы мысал, үлкен сабақ, зор мирас! 

«Мен намаз оқыдым, тура жолдамын» деп айтып, кеуде керушілікті, ҿзіне-ҿзі 

сеніп қалушылықты тастаған жҿн ҽманда. Біздің бұл ұлы діннің бүге-шігесін 

білмейтініміз хақ, күмҽн мен надандық ауруы жүрегімізді басып алғаны ол да бар, 

ондай болса дұға етіп, білімімзді арттыруын сұрайық! Білген күннің ҿзінде 

шҽһуат пен тҽн рахатына қызығып, дүниенің жылтырағына еліктеп, амал етуіміз 

қиынға соғады кҿп жағдайда, ондай болса Аллаһтан берік иман мен 

тырысушылық, қажырлық, қайрат сұрайық. Мұсылман боп жүріп, артынша 

кҽпірге айналғандар да бар. Осындайдан қорқып, тұрақтылық сұрайық! Мұның 

бҽрі де біздің мұқтаждығымыз! 

«Әс-сыратул мустақийм», яғни «түзу, тура жол». Кейбір ғұламалар: «Қай 

жол болса да түзу, тура атануы үшін ҿз бойында екі сипатты қамтуы керек. 

Бірінші сипаты: мақсатқа жеткізуде одан ҿзге жол болмауы керек, ал екінші 

сипаты: ол апарар жері бір болған ҿзге жолдардан қысқа болуы керек». 

Тура, түзу жолдың бірінші сипаты – мақсатқа жеткізуде одан ҿзге жол 

болмауы керек. Аллаһ тағала «тура жол» деп бір-ақ жолды атаған, себебі тура 

жолдан ҿзгенің бҽрі де адасу! Бұл аят арқылы: «Християндардыкі де дұрыс, 

біздікі де дұрыс, ең бастысы Аллаһты жақсы кҿрсек болғаны»,-деген сҿздің дұрыс 

еместігі байқалады. Ертедегі сахабалар да, үлкен ғалымдар да: «Аллаһты жақсы 

кҿру мақсатқа жеткізбейді, бҽлкім, Аллаһ сені жақсы кҿре ме, міне осы 

маңызды»,-дейтін. Осы бір нақылды ой елегінен ҿткізсек, біреулер «Ҽйтеуір 

Аллаһты жақсы кҿріп, құлшылық жасай беру керек екен» деп, дінде жоқ кҿптеген 

нҽрселерді қосып алып, осының бҽрін де «дұрыс» кҿруі мүмкін. 

Кҽпірлер де Аллаһты ҿзінше жақсы кҿреді, християндар да Аллаһты жақсы 

кҿреді, ҿздерінше құлшылық жасайды. Сонда басты мақсат Аллаһты жақсы кҿру 

болса, онда барлығы да жҽннатқа кіреді емес пе?! Бірақ, Аллаһты жақсы 

кҿргенмен қатар Аллаһтың да бізге деген махаббаты болу керек. 



 

Осы кезде мынадай үлкен сұрақ туады: «Аллаһ бізді жақсы кҿру үшін не 

жасау керек?». Бұл сұраққа Ұлы Раббымыз былай деп жауап берген: «Айт, әй, 

Мұхаммед! «Егер де Аллаһты жақсы кӛрген болсаңдар, онда маған еріңдер! 

Сол кезде Аллаһ та сіздерді жақсы кӛреді»». (Әли Имран, 31). Аллаһтың 

махаббатына қалай жетуге болатыны енді түсінікті болған сияқты. Ол үшін 

пайғамбарымыз Мұхаммедтің жолымен жүріп, сол кісіге ілесу керек етіледі. Егер 

де пайғамбар жолымен жүріп, ол кісінің сҿзіне иланып, айтқанын орындап, 

тыйғанынан тыйылсақ, Аллаһ та бізді жақсы кҿріп, арман-мақсатымызға сол кезде 

ғана жете аламыз! 

Қасиетті Құран кҽрімде тура жол, дін, жақсылық айтылған кезде жекеше 

түрде айтылып, ал адасу, күпірлік, серік қосу аталған кезде кҿпше түрмен 

айтылады. Мҽселен, Аллаһ тағала пайғамбарға былай деуді бұйырған: «Бұл менің 

жолым, осы тура жолмен жүріңдер де, бұдан ӛзге жолдарға ілеспеңдер!». 

(Әнғам, 153). Бұның сыры – тура жол жалғыз, ал адасу, бидғат, күпірлік, серік қосу 

жолдары ҿте кҿп. Сол үшін де Аллаһ елшісі (Оған Аллаһтын салауаттары мен 

сҽлемдері болсын) ҿзінің хадисінде: «Яһудилер 71 тармаққа бҿлінді, 

Християндар 72 тармаққа бҿлінді, ал менің үмметім 73 тармаққа бҿлінеді. 

Біреуі жҽннаттық, қалғаны отта»,-деген. Сонда ол кісіден осы жалғыз топтың 

кім екенін сұрағанда ол кісі (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері болсын): 

«Мен жҽне менің сахабаларымның жолы», - деген. (Тирмизи, сахих /сенімді/ хадис). 

«Туп-тура, түзу жолдың» екінші сипаты – апарар жері бір болған ҿзге 

жолдардан қысқа болуы керек. Анығында екі нүкте арасына жүргізілген түзу 

сызық дҽл сол екі нүкте арасындағы қисық сызықтан қысқа болып табылады. Ал 

енді осы дүниеден жҽннатқа қарай апаратын жол – ол Ислам, Құран, сүннет жҽне 

пайғамбарға ілесу. Бұл жол тура, түзу ҽрі ең қысқа жол болып табылады. 

Аяттың қазақша баламасы: «Бізді тура жолға сала гҿр», ал толық мағынасы: 

«Ҽй, Аллаһ! Бізге Ҿзің, дінің жҽне елшің жайлы хабар алып, білгеніне иман 

келтіріп, тиісінше амал ету һидаятын бере гҿр. Бұған қол жеткізген күннің ҿзінде 

білімімізге білім қосып, аяғымызды бұл дүниедегі тура жолдан да, ахиреттегі 

жолдан да тайдырма. Ҿзіңнің қысқа ҽрі жалғыз жолыңа сала гҿр!». 

 

 

 

 



 

 

 

Сыратәл ләзийнә әнғамтә ғаләйһим, ғойрил мағдууби ғаләйһим уәләд-

дооллийн! (7) 

Ӛзің нығметке бӛлендіргендердің жолына, ашуға ұшырағандар мен 

адасушылардың жолына емес! (7) 

 

Алдыңғы аятта тура жол жайында сҿз етілді. Тура жол дегеніміз Құран, 

Ислам, сүннет жҽне пайғамбарға ілесу екені де айтылды. Аллаһ тағала «Менен 

тілеңдер» деп бұйырған болса, тура жолдың маңыздылығы ҿте үлкен. Бірақ, тура 

жолдың жалпы анықтамасы мен мағынасы белгілі болғанымен қайткен күнде 

үлгі, ҿнеге кҿрсетерлік біреулер керек. Осы кезде сұрақ туады: «Тура жол деген 

қай жол? Кімнің жолы?» 

Бұл сұрақтардың бҽріне де келесі аят жауап береді. «Ҿзің нығметке 

бҿлендіргендеріңнің жолына». Ондай болса тура жол дегеніміз – Аллаһ нығметке 

бҿлендіргендердің жолы. 

Аллаһтың нығметке бҿлендіргендері – тақуалар. Исламның талап-

мақсаттарын орындап, адамгершілікке жақын жүргендер. Бұл жалғанда ҿзін 

жҽннатқа лайықтымын деп білетіндер ҿте кҿп, алайда жҽннатқа кіруге шынайы 

лайықты болатындар тек Аллаһтың нығметіне бҿленгендер. 

Ертеде кітап иелері: «Християн немесе яхудиден ӛзгелер жәннатқа кіре 

алмайды»,-деп айтатын. (Бақара, 111). Ҿздерін туралықта деп біліп, жҽннаттың 

кілтін християндық не яһудилікте деп білетін. Бірақ, бұл олардың шындыққа 

жанаспайтын ойлары ғана. Аллаһ тағала ҽлгілердің осы сҿзінен кейін: «Олай 

емес, кімде-кім жүзін Аллаһқа толықтай тапсырып, ӛзі жақсылық істейтін 

болса, сонда оған Раббысының қасынан сыйлық бар»,-деген. (Бақара, 112).  Демек, 

Ислам талаптарын орындап, толықтай Аллаһқа берілу жҽне жақсылыққа тырысу – 

жҽннат кілті. Бұл жалпы алғанда нығметке бҿленгендер. 

Сондай-ақ, Аллаһ тағала нығметке бҿленгендердің кім екенін нақтылай түсу 

үшін тағы бір аятта: «Кімде-кім Аллаһ пен Оның елшісіне бойсұнса, онда ол 

пайғамбарлар, шыншылдар, шәһидтер және ізгілермен бірге нығметке 

бӛленгендердің қатарында болады. Бұлар неткен керемет дос еді?!» - деген. 

(Ниса, 69). 



 

Ондай болса пайғамбарлардың бҽрі де нығметке бҿленгендер. Аллаһтың сҿзі, 

діні жоғары болсын деп соғысқан шҽһидтер де нығметке бҿленгендер. Тек 

шындық сҿйлеп, Құран мен елшіге сеніп, растап, ақиқаттан ҿзгеге кҿз 

жұматындар да нығметке бҿленгендер. Ҿзге пасықтықтан аулақ болып, ізгілікке 

жақын жүргендер де нығметке бҿленгендер. Пайғамбарлар да, шҽһидтер де, 

шыншылдар да, ізгілер де Аллаһқа бойсұнып, жақсылыққа жҽн-тҽнімен берілген 

жандар. Енді осылардың қатарына қосылып, нығметке бҿлену үшін Аллаһ пен 

Оның елшісіне бойсұну керек етіледі. Басқаша айтсақ, Исламға толығымен бет 

бұрып, иманды тҽрбиелеп, жақсылық жасау. 

Осы аталғандар нығметке ҿздері қол жеткізген бе? Ҽлбетте, оларды нығметке 

бҿлеп, жақсылыққа беттерін бұрған – Аллаһ. Сол үшін де «Ҿзің нығметке 

бҿлендіргендеріңнің» деп келген аятта. Барлық ризық, барлық нығметтің иесі тек 

Аллаһ. Аллаһтан ҿзге нығмет пен ризық иесі жоқ. 

Осы арқылы адамның бойында менмендік, ҿзімшілдік, тҽкҽппарлық сезімдері 

жойылып, кішіпейілділік, Аллаһтан қорқу сынды жақсы сипаттар қалыптасады. 

Құл ҿзінің ҽлсіздігін, Аллаһқа деген мұқтаждығын түсініп, Раббысына қарай бет 

бұрады. Ҽрбір істің басы да, аяғы да Аллаһтың қолында. Қалағанына береді, 

қалағанына бермейді! Ал енді Аллаһ тарапынан берілетін игілік пен нығметтің ең 

абзал түрі – тура жол. Жалғыз болған тура жол. Себебі одан ҿзге жолдың бҽрі 

адасушылық, ал барлық адасушылық – отта! 

Аяттың келесі жартысында: «Ашуға ұшырағандар мен адасқандардың 

жолына емес», - деп, адамдардың осы екі тобынан сақтауды сұраймыз. 

«Ашуға ұшырағандар» деген жерде яһудилер меңзеледі. Олар не себепті 

ашуға ұшыраған? 

Байқап қарасақ, пайғамбарлар ең кҿп жіберілген халық – Исрайл ұрпақтары. 

Ал енді пайғамбарлардың қайта-қайта келуі бұл халықтың қателікке жиі бой 

алдыруының салдарынан. Бірақ, бұлар қателіктен гҿрі қасарысушылыққа, біліп 

тұрса да білгеніне амал жасамауға бейім келгені себепті осылай болды. Оларға ҽр 

пайғамбар Аллаһ тарапынан тура жол мен шариғат ҽкелді. Бірақ Исрайл 

ұрпақтары келген ілімді қабылдамай, халалды харам деп, харамды халал деп, 

ҿздеріне жаққанын дін кҿріп, жақпағанын алып тастап, шариғатқа, ілімге сай амал 

етпеді. 

«Енді пайғамбар келсе ілесеміз», - деп жүргендерінде Мұхаммед 

пайғамбарымыз елші болып жіберілді. Мүминдер анасы Сафияның бір оқиғасын 

еске алайық. Ертеде бір үлкен яһуди адам болыпты. Ол кезде Сафия анамыз 



 

кішкентай қыз болатын. Ҽлгі адам ҽркез осылардың үйіне қонақтап келіп, 

кішкентай Сафияны еркелетіп, ҽлпештейтін. 

Бір күні арабтардың арасынан пайғамбар шықты деген хабар тарайды. Сонда 

ҽлгі адам Сафияның үйіне келеді. Ҽркез келген сайын ең алдымен кішкентай қыз 

Сафияны сүйіп, еркелететін ҽлгі адам бұл жолы Сафияға мҽн бермей, суық рең 

танытады. Ҿздері күтіп жүрген пайғамбардың яһудилер арасынан емес, 

арабтардан шыққанына наразы болып, қабақ шытқан ҽлгі адам Сафияның ҽкесіне 

келіп, сұхбат құрады. Сҿйтіп Сафияның ҽкесінен: «Не істейміз? Артынан ереміз 

бе?» - деп сұрайды. Қыздың ҽкесі тҽкаппарлықтың түтініне булығып: «Жоқ, 

ермейміз», - деп, қабақ шытқан екен. Осылайша хақты біле тұра бет бұрғандары 

салдарынан олар ашуға душар болды. 

Бұл тек Исрайл ұрпақтарына, яһудилерге ғана қатысты аят емес, бҽлкім, 

біліп, білгеніне сай амал жасамайтын барлық адамға қатысты. Аллаһтың 

шариғатын естіген адам амал етуі міндетті, ал бұлай жасамаған адам ашуға 

ұшырап қалуы ғажап емес! 

«Адасқандар» деген жерде християндар меңзеледі. Себебі бұлар ілімдері аз 

болып, білімсіздігіне қарамастан құлшылықтың түрлерін кҿбейтіп, ақыры 

күпірлікке бірақ жетті. Білімі мен ілімінің аздығына қарамастан құлшылығын 

кҿбейтпекші болып, ақыры адасып кетті. 

Бұл тек християн қаумы үшін емес, білімсіз амал жасап, адасуға жақын 

жүретін барлық адамға қатысты аят. Білімсіз сҿз сҿйлеп, шариғатты бұрмалап, 

дінде жоқ болса да құлшылықтың үстіне құлшылық ойлап тауып, дінге 

жаңалықтар бидғат енгізу арты адасушылыққа апарады. Тіпті қоймаса күпірлікке 

де апармақ. 

Яһудилер жҽне білгеніне сай амал жасамаушы кез-келген адам – шҽһуат 

ауруымен ауыратындар қатарына жатады. Олар біліп тұрса да осы жалғанды алға 

қойып, амал етуден, иман келтіруден қашқақтайды. 

Ал християндар мен оларға ұқсап, білімсіз амал жасаушылар – күмҽн дертіне 

шалдыққандар. Сол үшін де олар надандыққа белшесінен батып, надандықтың 

қараңғылығынан шығуға тырыспайды! 

Демек, адамдар үш топқа бҿлінеді. Бірінші тобы – Аллаһтың нығметіне 

бҿленгендер, пайғамбарларға, шыншылдарға, шҽһидтерге жҽне ізгілерге еріп, 

тура жолда жүрушілер. Құран мен сүннетті бастау етіп, Исламды берік ұстанып, 

пайғамбарға ілесушілер. Екінші тобы – білген іліміне амал жасамайтындар, 

қасарысып иман келтірмейтіндер, яһудилерге ұқсаушылар. Үшінші тобы – білімі 



 

жоқ болса да құлшылықтарды ойдан жасап, кҿбейтіп, дінге жаңалық енгізіп, 

адасып, християндарға ұқсаушылар. 

Осы аяттан шығар пайдалардың тағы бірін айтатын болсақ, дін жайында 

түсіндіруші адам тыңдаушылардың жақсы түсінуі үшін мҽселелердің арасын 

ашып, айқындап отырып түсіндіргені дұрыс. Аллаһ тағала «Бізді тура жолға сала 

гҿр» деп, тура жол жайында баяндап ҿтті. Содан кейін сұраушының кҿкейінде 

сұрағы қалмасын деп тура жолдың қандай екенін түсіндіріп: «Ҿзің нығметке 

бҿлендіргендеріңнің жолына, ашуға ұшырағандар мен адасушылардың жолына 

емес», - деген. 

Бұл аяттың қазақша баламасы: «Бізді Ҿзің нығметке бҿлендіргендеріңнің 

жолына сала гҿр. Ашуға ұшырағандар мен адасушылардың жолына емес», ал 

толық мағынасы: «Аллаһым, бізді Ҿзің нығметке бҿлендірген пайғамбарлар, 

шҽһидтер, шыншылдар жҽне ізгілердің жҽне жалпы тақуалардың жолына салып, 

иман келтіріп, жақсылық жасаушылардың қатарына қос. Бірақ білгеніне амал 

жасамай ашуға ұшырағандар мен білімсіз амал жасап адасқандардың жолына 

салма!» 

 

Әәмин! 

 

Фатиха сүресін оқып болған адам «ҽмин» деп айтқаны дұрыс. Ҽбу Һурайра 

арқылы жеткен хадисте Аллаһ елшісі (Оған Аллаһтын салауаттары мен сҽлемдері 

болсын): «Егер имам «Ғойрил мағдууби ғаләйһим уәләд-дооллийн» десе, сендер 

артынша «Әмин» деңдер. Кімнің ҽмин деуі періштелердің айтқанына сҽйкес 

келсе, алдағы ҿткен күнҽлары кешіріледі»,-деген. (Бұхари). 

«Әмин» сҿзі «Аллаһым, қабыл ал!» деген мағына береді. «Ҽмин» сҿзін жай 

ғана «ҽмин» деп немесе «ҽҽмин» деп, «ҽ» ҽрпін созыңқы етіп айтуға болады. Екеуі 

де дұрыс. 

Бұл Фатиха сүресінің бҿлігі емес, бірақ соңынан «дұғамызды қабыл ал» деген 

мағынадағы қосымша сҿз ғана. Имамның оқығанына қосылып «Ҽмин» деген адам 

осы дұғаларды имаммен бірге оқығандай сауап алады. Дҽлел ретінде Мұсаның: 

«Раббымыз! Расында перғауын және оның шонжарларына дүние тіршілігінде 

зейнет пен мал бердің. Жолыңнан адастырулары үшін бе? Малдарын жоқ ет, 

жүректерін қатайт,! Жан түршігерлік азапты кӛргенге дейін олар иман 



 

келтірмейді», деген дұғасын келтірсе болады. Мұсаның осы бір дұғасынан кейін 

Аллаһ тағала: «Екеулеріңнің дұғаларың қабылданды»,-дейді. (Юныс, 88-89). 

Байқап қарасақ, бұл дұғаны Мұса айтқан, ал Аллаһ: «Екеуіңнің дұғаларың 

қабылданды»,-деген. Мұның сыры – Һарун Мұсаның ҽрбір сҿзінен кейін «ҽмин» 

деп тұрған болатын. Сол үшін де екеуі дұға еткендей болып, Аллаһ тағала: 

«Екеуіңнің дұғаларың қабыл болды»,-деген. Сол үшін осы бір баға жетпес дұға 

сүресін оқығаннан кейін оқыған адам да, естіген жан да «ҽмин» деп айтқаны 

дұрыс! 

Жария намаздарында имам Фатиха сүресін оқығаннан кейін «ҽмин» деп айту 

лҽзім. Ал енді жария айту мен жай ғана айту жайында ғұламалар арасында ҽртүрлі 

пікірлер айтылған. Бұл мҽселені фиқһ кітаптарынан іздеп табуға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды 

 

Бұл – мұсылман жұртшылығының ҿз намаздарында міндетті түрде оқуы 

керек болған сүре. Сол себепті кҿптеген адамдар ҿзге сүре білмесе де тілі келсін-

келмесін Фатиха сүресін оқып жүреді. Бұл сүре ҿзінің кҿлемінің 

ықшамдылығына, аяттарының аздығына қарамастан діннің толық мазмұнын 

қамтыған. Діннің негізгі мазмұны Аллаһты жалғыз деп білу, сүннетке ілесу, ізгі 

қасиеттерді тҽрбиелеу жҽне бұрынғы қауымдар тарихын білу сияқты салалардан 

тұрады. 

Аллаһты жалғыз деп білу ҿз ішінде үш негізді қамтиды: Аллаһты жалғыз 

жаратушы деп білу, құлшылыққа лайықтылығында жалғыз деп білу жҽне кҿркем 

есімдер мен сипаттардың жалғыз иесі деп білу. 

«Әлемдердің Раббысы» деген аят Аллаһтың жарату, басқару жҽне 

тҽрбиелеу ісінде жалғыздығын кҿрсетеді. «Саған ғана құлшылық қыламыз» 

деген аят Аллаһтың құлшылыққа лайықтылығында жалғыз екенін кҿрсетеді. «Аса 

рақымды, ерекше мейірімді» аяты Аллаһтың кҿркем есімдер мен сипаттардың 

жалғыз иесі екенін кҿрсетеді. 

Сүннетке ілесуге «Бізді тура жолға сала гӛр» деген аят дҽлел. Тура жолға 

ілесемін деген адам пайғамбар жолымен жүруі керек. Пайғамбар жолы, Ислам 

жолы біреу, түзу ҽрі ең қысқа жол! 



 

Жақсы мінез-құлық пен қадір-қасиетке «Саған ғана құлшылық қыламыз» 

деген аят дҽлел. Себебі ең кемел мінез-құлық – жалғыз Аллаһқа құлшылық қылу, 

ал Аллаһқа серік қосу – сорақылық! 

Ҿткен қауымдар тарихын білуге «Ашуға ұшырағандар мен адасқандардың 

жолына емес» деген аят дҽлел. Бұл екі аятта бұрын ҿткен қауымдардың не 

себепті ашуға ұшырағандығы жҽне не себепті адасқандығына сілтеу жасалған.  

Бұдан ҿзге мҽселелерге мысалдар келтірсек, дұға етуді Аллаһтың есімдерін 

атап барып жасаған дұрыс. Сол орайда Аллаһ тағала ең алдымен Ҿзіне толықтай 

мадақ айтып, кҿркем есімдерін келтіріп, артынан дұға аяттарын келтірген. 

Адам баласы бұл жалғанда жасаған ҽрбір амалы үшін есеп береді. Ал есеп 

алу ісі Аллаһтың міндеті. Оның назарынан жасырын жҽне жария сҿздің ешбірі де 

ысылып ҿтіп кете алмайды. Аллаһ тағала «Қиямет күнінің нағыз Патшасы». Ең 

ҽділ ҽрі дана патша. Барлық жаратылыс ҿзінің ақысы мен жазасын алуда Одан  

ҿзге ҽділ сотты, дана патшаны таба алмайды! 

Бұл сүреде діндегі ықыластылық, жалғыз Аллаһ ризалығы үшін амал ету 

керектігі де баян етілген. «Саған ғана құлшылық қыламыз әрі Сенен ғана 

жәрдем сұраймыз» аяты осының айғағы. 

Бұдан ҿзге де қасиеттерге толы бұл ұлы сүренің маңызы мен мҽнін бір-екі 

кітаппен түсіндіріп шығу мүмкін емес. Фатиха сүресінің хикметі ҿте терең, 

даналыққа толы. Кішігірім жеті аят ішінде дүние мен ахиреттің барлық мҽні 

сақталған. Жеті аяттың тҽпсірі түйе артар еңбекті талап етеді. Мұның ҿзі 

Құранның кереметтілігін, Ұлы жаратушы тарапынан келген мұғжиза екенін 

кҿрсетеді. Құранға негізделіп, болашаққа жол салған адаспас! 

Сҿз соңында осы ізденісімде болған кемшіліктер үшін Аллаһтан кешірім 

сұраймын! Ҿзіме де, оқырманға да осы айтылғанға сай иман келтіріп, амал 

жасауға Аллаһым жҽрдем беруін сұраймын. Раббымыз бізді нығметке 

бҿленгендердің қатарына қосып, ашуға ұшырағандар мен адасушылардан 

сақтасын! 

 

Һижра жыл санағы бойынша 1429 жыл, Шҽууҽлдің 2-сі. 

Милҽди жыл санағы бойынша 2008 жыл, Қазанның 2-сі. 
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