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РЕДАКЦИЯЛЫҚ БАС АЛҚАДАН

М.О. Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институты Мемлекеттік            
«Мəдени мұра» бағдарламасы шеңберінде жарық көрген «Əдеби жəдігерлер» 
атты жиырма томдық басылымды дайындап, жариялау жұмысын жалғас-
тыруда.

Аталған басылымның басты мақсаты – халықтың ежелгі заманнан бергі 
жазба мұралары мен əдеби жəдігерлерін сол күйінде өзіне қайтару, түркі 
халықтарына ортақ ежелгі жəне орта ғасыр əдеби ескерткіштері мен ХV–ХІХ 
ғасырлардағы ақындар шығармаларын неғұрлым толық жариялау.

Оқырманға ұсынылып отырған «Əдеби жəдігерлер» сериясының 18-ші 
томына ХVІ ғасырда өмір сүрген көрнекті мемлекет жəне қоғам қайраткері, 
тарихшы, жазушы, ғалым, ақын Заһираддин Мұхаммед Бабырдың «Шари-
ғат түсініктері» («Мубəййəн дəр фикһ») атты еңбегі еніп отыр. Осыған 
дейін аталған серияның 14-томында Бабырдың «Бабырнама» атты тарихи-
мемуарлық шығармасы жарияланған болатын. 

Бабырдың осы томды құрап отырған «Мубəййəн дəр фикһ» («Шари ғат 
түсініктері») еңбегінің түркі жазба əдебиетінде алар орны ерекше. Бабыр 
бұл шығармасында Ислам дінінің ұстындарын, иман негіздері мен шариғат 
шарттарын өлең сөзбен өрнектеген. Себебі ақын өмір сүрген орта – Исламның 
негізгі ағымдарынан саналатын сүнниттік жəне шиіттік бағыттардың өзара 
бəсекелесіп тұрған уақыты болатын.  Хорасан мен Мəурəннəһрде негізінен, 
сүнниттік бағытты, соның ішінде, Имам Ағзам мəзһəбін ұстанатын мұсыл-
ман жамағаты өмір сүргенімен де, Иранға Шаһ Исмаил Хатаидың таққа келуі-
мен, шиіттік ағым мемлекеттік дін болып жарияланады да, өзге жамағаттар ға 
қысым жасала бастайды. Осындай саяси-идеологиялық мəселелерді арыдан 
түсінген Бабыр дəстүрлі исламның негізгі ұстындарын өлең сөзбен жазуға 
кіріссе керек. Шығарма 1522 жылы (һижри жыл санағы бойынша 928 жылы) 
жазылып біткен. Əдеби жəдігердің көлемі – 2258 бəйіт, яғни 4516 жол. 
Шығарма негізгі бес бөліктен, анығы бес кітаптан тұрады. Олар: Иман кітабы 
(«Китəбус-салат»), Зекет кітабы («Китəбуз-зəкат»), Ораза кітабы  («Китəбус-
сəум»), Хаж кітабы («Китəбул-хаж») жəне соңы («Тəммəт»).  Əр кітап іштей 
бірнеше бөлімдерден тұрады. «Мубəййəн» шығармасы аруздың хəфиф бəхр 
үлгісімен (Фəғилəтун мəфағилун фəғилун) жазылған. 

Бабыр мұрасы бүгінгі күнге дейін біраз зерттелді. Əсіресе оның «Бабыр-
нама» атты тарихи-мемуарлық еңбегі Батыс ориенталистері мен орыс 
шығыстанушылары, сондай-ақ түркі тарихшылары тарапынан көп қарас-
тырылды. Бір емес, бірнеше жанрда (ғазал, рубаи, қытға, мəснəуи жəне 
т.б.) қалам тербеген Бабырдың лирикалық өлеңдері зерттеушілер назарына 
іліккенімен де, таза Ислам мəдениетін дəріптейтін «Мубəййəн дəр фикһ» атты 
шығармасы айтарлықтай зерттеле қойған жоқ. Десек те шығарманы əр жыл-
дары Ф.Көпрүлү, Р.Арат, И.Березин, А.Самойлович, З.Азимжанова, С.Хасан, 
Х.Хасан, О.Сейхан секілді ғалымдар зерттеп, шығарманың тілі мен көркемдік 
ерекшелігіне қатысты тың тұжырымдар жасағанын айта кеткен жөн.
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Орта ғасырда жазылған шығарманың біздің заманымызға дейін бірнеше 
нұсқасы жетті. Қазір ғылымға түрік ғалымы Көпрүлү нұсқасы (кезінде ғалым 
бұл нұсқа туралы мəлімет бергенімен де, қолжазбаның бүгінгі тағдыры ту ралы 
дерек жоқ), Өзбекстандағы бірнеше нұсқа (Əлішер Науаи музейі, Ə.Бируни 
атындағы Шығыстану институты), Берлин нұсқасы (Стаатсбибиотек), 
Ленинград нұсқасы, сондай-ақ Ресейдегі Шығыстану институтындағы нұс-
қалар белгілі. «Əдеби жəдігерлер» сериясының 18-ші томына еніп отырған 
кітап Өзбекстан Республикасының Əлішер Науаи атындағы музейінде 103-
ші инвентарь нөмірімен сақтаулы тұрған нұсқа негізінде дайындалды. Себебі 
бұл қолжазба өзге нұсқалардан жақсы сақталғандығымен ерекшеленсе керек. 
Қолжазбаның көлемі 13х18, талиқ каллиграфиялық үлгісімен жазылған, əр 
бет 9 жолдан тұрады. 

Бабыр мұрасы қазақ даласында əлі толық зерттеле қойған жоқ. Ғұлама 
ойшылдың «Бабырнамасы» қазақ тілінде жарық көргенімен де, оның көркем 
шығармалары мен аруз іліміне қатысты зерттеу еңбегі өз зерттеушілерін 
күтуде. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында кешегі кеңес заманында 
жарық көруіне қатаң тыйым салынған «Мубəййəн дəр фикһ» атты көркем 
шығармасын қазақ оқырмандарына таныстыруды жөн деп таптық. Бабырдың 
бұл құнды еңбегін түпнұсқа негізінде алғаш рет қазақ тіліне аударып, жеке 
том ретінде баспаға дайындаған – белгілі түркітанушы жас ғалым, филология 
ғылымдарының кандидаты Төрəлі Қыдыр. Туындының «Хаж кітабы» бө-
лігінен басқа бөліктері толық аударылып берілді.

Кітапты дайындау барысында сол Алтын Орда дəуірінің əдеби тынысы 
мен стильдік ерекшеліктерін толық сақтау мақсатында барынша түпнұсқа-
ға жақындатылып аударылды. Сондықтан да кітапта кейбір стильдік ерек-
шеліктер мен сөйлем құрылымдары сол қалпында берілді. Түсініксіз сөздер 
сол беттің төменгі жағына берілді. Шығармада кездесетін діни терминдер мен 
топонимикалық атауларға түсініктемелер жасалды. Сондай-ақ шығарманы 
ғылыми ортаға таныстыру мақсатында қолжазбаның факсимилесі (көшірмесі) 
де қоса берілді.

Иман негіздері мен шариғат шарттарын өлең сөзбен өрнектеу дəстүрі 
Алтын Орда тұсында белең алғаны белгілі. ХІV–ХV ғғ. «Мұғинул-мурид», 
«Раунақул-ислам» секілді шығармаларда діни құлшылықтарды орындау 
мəселелері көтерілген болатын. ХVІ ғасырда дүниеге келген Бабырдың 
«Мубəййəн дəр фикһ» шығармасы сол əдеби жəдігерлердің дəстүрлі жал ғасы 
болып, түркі жазба əдебиетінде өз орнын табатындығы ешбір талас тудырмаса 
керек. 

Томның ғылыми қосымшасында Бабырдың «Шариғат түсініктері» 
(«Мубəййəн дəр фикһ») атты еңбегі бойынша түсіндірме сөздік, пайдаланыл-
ған əдебиет тізімі, орыс жəне ағылшын тілдеріндегі түйіндемелер берілген.

Томның көлемі – 480 б.   
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МУБƏЙЙƏН ДƏР ФИКҺ1

БИСМИЛЛƏҺИР-РАХМƏНИР РАХИМ2

Хаққа хəмд-у сəна3 ада қылдым4,
Хақ атымен ибтида қылдым5.

Бастайтындай (Оған лайық) кім бар-дүр,
Қылмасаң атымен əбтəр6-дүр.

Құдіретті һəм кемелденген Тəңірі болар,
Қаһарлы һəм Ұлы Тəңірі болар.

Не қылса да, Оның қылары күмəнсіз,
Не болса да, Оның білері күмəнсіз.

Күтеді мейіріміңнен адасушылар,
Паң құлшылығымен жəне шаһтар.

Жаман мен жақсыға үміт Одан,
Қорықпақ Одан һəм сүйініш Одан.

Денеде қаншалықты түк болса,
Түк санындай тəнде тіл болса.

Мадаққа лайық болса ол тілдер,
Айтса мадағын айлар һəм жылдар.

Ол құдіреттің сөзі бір болғай,
Құдірет өзі əлсізге тіреу болғай.

Сəййидул-мурсəлин уə хатəмун-нəбийнің нə´ті          
(Саллаллаһу ´əлəйһи уə сəллəм)7

Уəжіп болды құдіретке шукр-е Худай8,
Мұстафа болды бізге раһнəмай9.

1 фикһта дəлелденген
2 Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен (бастаймын)
3 мадақ пен мақтау
4 орындадым
5 бастадым
6 кемшілік
7 Алла елшілерінің төресі һəм пайғамбарлардың соңының мадағы (Алланың оған 

сəлемі мен амандығы болсын)
8 Аллаға шүкір
9 жолбасшы
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Жолбасшысыз жолмен кім бара алғай?
Барса алғаш қамда-ақ қалғай.

Кім Ахмет секілді көсем болар?
Жолда жол қаупі болса не қылар?

Бойына енсін хил´əт-е «лəулəк»10,
Лат11 аузына əуелден түн шақ.

Ол – əнбийа сəр əфраз12,
Қабу қаусейн13 махрам-е раз14.

Маған қылғыл шапағатыңды жолдас,
Не дейін өзге ´əлəйкə саллаллаһ15.

Китаб нəзімнің себебі16

Білесің, ей, талапкер перзент,
Бауырым һəм жаныма пəйуəнд17.

Мəселелер ол зəрур еді,
Білмесең дінге қатер еді.

Жетті көңіліме жинастырсам,
Өлең тəртібіне сыйыстырсам.

Оны есте сақтауға асан18,
Ол мəселені білерсің йексан19.

Қиямет күнінде есеп болғай,
Маған əжір20, (ал), саған сауап болғай.

Осы ниетті мен қылыппын,
Ол мəселелерді мен біліппін.

10 «Лəулəк» шапаны. «Лəулəк – Мұхаммед пайғамбардың хадисі болып, онда 
Алла Тағала пайғамбарға: «Мен сені жаратпағанымда əлемді жаратпас едім», деген 
болатын

11 жəһилиет дəуіріндегі арабтардың табынатын негізгі үш пұтының бірі
12 пайғамбарлар төресі
13 пайғамбардың Алланың құзыретіне барған уақыттағы ара қашықтық.
14 сырлар кеніші
15 саған Алланың амандығы болсын!
16 кітаптың жазылу себебі
17 байланған
18 оңай
19 бірден
20 сауап
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Бəріне тырысып, ыждағат қылай,
Сенің атыңа мен тамам қылай21.

Өткінші дүние ісі оңай болар,
Дін ісін қылған ол лайық болар.

Дін мен білімде əр күні артық бол,
Дəулет пен бақытта Хұмайун бол.

Тілекшіл бол жаһанда, дəулет көр,
Жүз тұман абырой һəм ізет көр.

Бес парыздың тə´дады22

Ғұламалардың көбісі деді бұ мақал,
Парызды білмеу болды мубтил-е ə´мал23.

Парыз ілімі елге секілді қарыз болар,
(Оны) білу барша елге парыз болар.

Кімде-кім болса балиғ-у ´əқил24,
Оған бес парыз болды, мұны білгіл.

Бірі – иман, (ал), екінші – салат25,
Бұл екеуінен кейін, үшінші – зекет.

Рамазан оразасы мен хаж өтемек,
Парыз айн26 болды осы бес бишəк27.

Елдің болды баршасына тағат28 шарт,
Бірақ екеуінде бар истита´ат29 шарт.

Ол екеуі – хаж бен зекетті дер,
Болса егер байлығың бар, бер.

Енді бір-бірлеп қылайын бəрін тақрир30,
Хақ Тағаладан болса егер тағдыр.

21 бітірейін
22 есебі
23 амалдарды жоққа шығару
24 балиғат жасына жеткен жəне ақыл-есі бүтін 
25 намаз
26 əркімнің өзі орындауға міндетті парыз 
27 күмəнсіз
28 құлшылық
29 байлық
30 айтайын
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Бірінші кітап

Китаб-е иман
Алғашқы парыздың баяны

Бабыр, əуелгі парыз(ды) қыл тə´риф31,
Барлық адамға əуелі ол тəклиф.32

Мынау – иман, мен айтайын, есітіңдер,
Не десем де, оны көңүлге бітіңдер33. 

Мумину биһқа34 болар тəхқиқ35,
Қылар иқрар тіл36, көңүл тəсдиқ37.

Алты мумину биһтің зікірі38

Алты-дүр мумину биһ39, ей, мүмін40,
Айтайын баршасын, есіт менен.

Əуелі – иман Құдайға келтіргіл,
Серік-шірігін ойыңнан кетіргіл.

Жəне біл, періште болар мəужуд41,
Баршасы құл, (тек) Тəңірі-дүр мə´буд42.

Бар үшінші кітап иқрары43,
Тəңірі көмегі болса дей(ін) бəрі.

Жəне біл, пайғамбарларын бір Хақ,
Ақирет күнін тағы біл мұндақ44.

Жəне біл, Құдайдан, ей һəмдəм45,
Жақсылық болса егер, жамандық һəм.

31 түсіндір
32 ұсыныс
33 тоқыңдар
34 сенімге
35 шынайы
36 тіл айтып
37 көңілге тоқыр
38 иманның баяны
39 иман
40 мұсылман
41 бар
42 Жаратушы
43 сенімі
44 осылай
45 сырлас
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Жəне өлмектік һəм тірілмектік,
Тəңіріден (деп) осыларды білмектік.

Осылардың бəрін айтты Бабыр,
Білерсің баршасы толық иман-дүр.

Бұл толықты мен айттым хали46,
Бірақ мысалда бар ғой ижмалы47. 

Шəрхіменен48 бəрін баяндайын,
Білмеген болсаңыз аян қылайын.

Əуелгі мумину биһтің шəрхі49

Мынау, иман Құдайға келтірмек,
Серік-шірігін ойдан шығармақ.

Айытқал: «Лə илəһə иллаллаһ»,
Айт һəм мағынасынан һəм бол агаһ50.

Кəлимə осы-дүр, мұны тоқтат,
Дегені парыз болды бір нəубет51.

Жəне бұдан кейін келері,
Ол ақаид52 делінеді. 

Ұдайы болса ойыңа керек,
Тұрақты болса ойыңа керек.

Білгіл һəм сенімді осыған түз53,
Жан-көңліңде осылай отырғыз54.

Құдай ғой баршасын бар еткен,
Жер мен көк, (бірін) төмен, (бірін) жоғары еткен.

Білгіл, шексіз құлшылық иесі Ол,
Барша жаратылыстан бас Ол.

46 бəрін
47 қысқасы
48 түсініктемесімен
49 алғашқы иманның түсіндірмесі
50 хабардар
51 мезет
52 ақида ілімі
53 түзе
54 яғни, жайла
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Барлық нəрсені Ол жаратқан,
Жоқтық алқасында таратқан.

Бір-дүр жəне жоқ серік Оның ісіне,
Ұқсамас еш істе, еш кісіге.

Ықтияжы кісіге жоқ-дүр Оның,
Дос-жаран ісіне жоқ-дүр Оның.

Бар еді һəм қашанда болады,
Не болады, не толады.

Тəңірі болмысына пенде жол таппас,
Қашан һəм қайда, оған жол таппас.

Заты Оның гауһар да емес, зат та емес,
Істерінде кемшін де жоқ, арман емес.

Тəңірі заты мен аты елдей емес,
Пейілі мен сипаты елдей емес.

Өз басыңмен Құдайға ат демегіл,
Һəм ойыңмен сипат демегіл.

Бар жазылған ол сипатпенен,
Һəм аталған ол атпенен.

Оның өзі солай айтқан,
Иланушылар солай атаған.

Хақ Субханаһудың субути сипаттарының тəфсилі55

Бар субути сипаттары жеті,
Осыларды ғалымдар баян етті.

Ишара(т) хəйат56 сипатына

Бірі бұл жетіден хəйат болар,
Ол хəйаты бимəмат57 болар.

Бұл хəйат ел өміріндей емес,
Хақ сипаты ел сипатындай емес.

55 баяны
56 өмір сипатына ишара
57 өлімсіз
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Тəн-жаннан емес хəйаты Оның,
Ұқсамас халыққа сипаты Оның.

Ишара(т) ілім сипатына

Жəне бір(і) – ілім ғой сипаттардан,
´Алимул-ғəйб58 болды аттарынан.

Пікір мен ойдан емес бұл ілім,
Кəсіп пен ізденістен емес бұл ілім.

Тауда тас, түзде құм сандарын,
Оған аян ғой білер бəрін.

Ишара(т) ирадат сипатына

Біл үшінші сипат – ирадат-дүр,
Білмеген адам бақытсыз-дүр.

От күйер, су ағар ирадатынан,
Бастан-аяқ бəрі бар ирадатынан.

Қалауынсыз от ішінде мамық күймес,
Аш жеп əлем асына тоймас.

Ишара(т) құдірет сипатына

Жəне бір сипат Хаққа құдірет-дүр,
Онда құдірет-дүр, Онда қуат-дүр.

Барлық іс те сондай дана-дүр,
Бəрін жасауға да тауана59-дүр.

Көз жұмып ашқанша қылар мəужуд60,
Көз ашып жұмғанша қылар набуд61.

Не қылса да құдіреті дəстүр62,
Себеп пен көмек керек емес-дүр.

58 ғайыптарды білуші
59 шамасы жетеді
60 жаратар
61 жоқ қылар
62 яғни, жеткілікті
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Ишара(т) сəмғ-у басар63 сипаттарына

Жəне біл, сипаты сəмғ пен сипаты басар,
Ілімнен мұнда өзге мағына бар.

Бұл естімек құлақтан емес,
Бұл көрмекте көз көмек емес.

Мейлі қараңғы, мейлі жарық болсын,
Мейлі жырақ болын, мейлі жақын болсын.

Көрер һəм есітер аралықсыз,
Əлсіздік жоқ құзыретінде һəргиз64. 

Ишара(т) кəлəм65 сипатына

Жəне біл, кəлəм-дүр сипаты,
Толықсыған барша сипаты.

Сөйлеуші ғой кəлəмменен,
Не тіл, не ауыз жəне не камменен66.

Нүктелер əріпсіз, тіркессіз,
Хақ ´əдəмға67 деді шексіз.

´Əдəм ол сөзбен пайда болды,
Мұнша тар болды, мұнша бар болды.

Алтыншы мумину биһтің шəрхіне68 лайықты түрде мұнда жасалды

Жер мен көк ішіндегі барлығы хəдис69-дүр,
Тəңірі қалауы біл, ба´истур70.

Күпір мен дін, зуһд71 пен фисқ72, жақсы-жаман,
Тəңірі қалауымен бірге-дүр йексан73.

Пейіліңіз əр түрлі, біліңіз содан,
Жаман мен жақсы, барша Рахманнан74.

63 есіту жəне көру
64 ешқашан
65 сөйлеу
66 ауызбенен, яғни тілмен де, ауызбен де сөйлемейді деген мағынада
67 жоқ болу 
68 иманның түсініктемесіне
69 бар
70 себебімен
71 діндарлық
72 бұзықтық
73 бірдей
74 яғни, Алладан
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Жаман мен жақсы-дүр қазасы Оның,
Жақсыға-дүр бірақ разылығы Оның.

Діндарына тиер түмен75 азабы,
Жарылқан пасықты бисебебі76.

Зұлым емес-дүр, болар барлық ісі құп77,
Əділдік пен кеңшілік болар оған мəнсуб78.

Екінші мумину биһтің шəрхі79

Жəне періштелер тобы деп біліңіз,
Əр қайсысы бір істе-дүр біліңіз.

Бірі раки´80-дүрүр, бірі сажид81,
Бірі қаим82-дүрүр, бірі қа´ид83.

Бірі Хақ жадына мустағрақ84,
Білместен Хақтан өзгені мұтлақ85.

Келсе егер тамшы жаңбыры жерге,
Бар оныменен бір періште бірге.

Барса егер түйір топырағы көкке,
Ол баруды ойлама өздігінше.

Əр жауын жауса, əр желі ессе,
Əр нəрсе барса, əр нəрсе келсе.

Əрбір іске өкіл болды мəлəк86,

Мейлі жер əһлі87-дурур, мейлі əһл-е фəлəк88.

Біліңіз, періште тобының бəрі,
Еркек һəм ұрғашыдан болды бері.

75 мың
76 себепсіз
77 жақсы
78 лайық
79 иманның түсіндірмесі
80 Аллаға рукуғ жасаушы
81 Аллаға сəжде жасаушы
82 Аллаға (намаз ішінде) тік тұрушы
83 Аллаға (намаз ішінде) отырушы
84 батқан, яғни тек Алланы зікір етуші деген мағынада.
85 тіптен
86 періште
87 тұрғыны
88 көк тұрғыны
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Күпір мен күнəні білмейді,
Хақ бұйырғаннан өзге қылмайды.

Бұл періште ішінде төрт-дүр мəшһур89,
Аттары парақтарда-дүр мəстур90.

Жебірейіл һəм екінші Исрафил,
Бар үшінші періште Микəйіл.

Бар бұлардың біреуі Əзірейіл,
Əрқайсысы бір іске тағайындалған біл.

Бар бұрынғысы уахи алып келген,
Жəне бірі сүр ічінде дем сүрген.

Біреуі ризық жеткізер елге,
Бірі ел өмірін берер желге.

Бірнешесін адамзатқа біл тағин91,
Жақсы-жаманды жазатыны айын.

Екі күн, екі түн үй мен жолда,
Бірі оң қолда, бірі сол қолда.

Əр бейне рас етіп өздеріне,
Көрінер əһлі құрб92 көздеріне.

Жəне бірі періште-е рəхмəт93,
Жəне бірі азап үшін мусбəт94.

Екеуі көр ішінде-дүр сайил95,
Түр-келбеттері өте қайыл.

Бірі Мүңкір, бірі Нəңкүр-дурур,
Бəрі үкім қолында тұтқын-дурур.

Осылармен сіз жаман болмаң,
Күпір һəм күнəман жолдас болмаң.

Пенделік-дүр бұйұрса не шара,
Мейірім егер қылса, сұраса не шара?

89 атақты
90 жазылған
91 тағайындалған
92 жақын-туыстарына
93 мейірім періштесі
94 белгіленген
95 сұрақ сұраушы
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Үшінші мумину биһтің шəрхі96

Тəңіріге біл, көп кітап болар,
Онда да мейірім мен үндеу болар.

Əмбиеге келіпті бұ кутуб97,
Үмметіне нəбилері98 оқытып.

Бұ кітап төрт-дүр жəне он төрт,
Кімде-кім қарсы шықса түссін өрт99.

Бірақ иман əдетке қажет емес,
Қысқа иман кутубқа100 келтірілмес.

Бұ кітаптардан төрт-дүр мəшһур,
Бірі – Тəурат-дүр, бірісі – Зəбур.

Жəне Інжіл һəм жəне Фурқан101-дүр,
Енді мəшһур102 аты Құран-дүр.

Бұ кутуб103 соларға келді фуруд104,
Бірі – Мұса-дүр, бірі – Дəуіт.

Жəне Иса-дүр һəм Мұхаммед біл,
Осы тəртіппен ақылға сал.

Бұ кутуб105 делінді кейбір аты,
Баршасын біл, сөзі мен сипаты.

Сипаты Тəңіріден қашық емес,
Деме махлұқ106, (олай) дұрыс емес.

Төртінші мумину биһтің шəрхі107

Кімде-кім жеткізсе Құдайдан елге пəйам108,
Ол адамға қойылар пайғамбар нам.

96 иманның түсіндірмесі
97 кітаптар
98 пайғамбарлары
99 яғни, тозаққа 
100 кітаптарға
101 яғни, Құран
102 белгілі
103 кітаптар
104 тұлғалар
105 кітаптар
106 яғни, жаратылған емес
107 иманның түсіндірмесі
108 хабар 
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Елге дейді Құдай əхкамын109,
Əмір мен нəһи110 жəне əрбір пəйғамын111.

Тура жол елге көрсетеді олар,
Жақсылық жаққа елге көсем олар.

Осы қауым болмаса дəлалатта112,
Қалғай ел күпір мен залалатта113.

Бар болар барша əмбие мə´сум114,
Күнə һəм қылмыс олардан мə´дум115.

Қатесін тапса егер біреуіне жол,
Ұмытып не қателікпен жасаған ол.

Ишара(т) əмбиенің фазилеттеріне116 жəне Хазірет Мұхаммедтің 
абзалдығына (´Əлəйкумус-сəлам)117

Əмбие Тəңірі таңдағандары-дүр,
Барша ел тəн бұ хəйл-е жанлар118-дүр.

Бар болар барша елге фазылдары119,
Мейлі болсын періште, мейлі пері.

Баршаның абзалы – Мұхаммед-дүр,
Баршаның кемелі – Мұхаммед-дүр.

Баршаның қасиетін жинастырсаң,
Бір кісіде бəрін сыйыстырсаң.

Қасиет Ахметтей болмағай, ол һəм,
Болғай Ахмет қасиетінен кем.

Əр нəбидің құжаты бар,
Бір бөлек қауымы мен үмметі бар.

109 үкімдерін
110 əмірі мен тыйымы 
111 жарлығын
112 туралықта
113 адасушылықта
114 күнəсіз
115 қашық
116 пайғамбарлардың ерекшеліктеріне
117 Оларға (Алланың) сəлемі болсын
118 адамдар қауымы 
119 артықшылықтары
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Бірақ, біл, Мұхаммед-е араби120,
Бар-дурур барша ұлұсқа нəби121.

Барша əмбиеге ол хатим122,
Барша мəхкум123, ол ғой хакім.

Хатим124 болыпты оған пайғамбарлық,
Келмес енді адамға бұ жарлық.

Аспаннан Мəсі солай келгей,
Шариғатын шəрғ-е Мұхаммед125 білгей.

Үгіттейді ұлұсты бұ дінге,
Тырысады бəрін бұ айынға126.

Шариғатынша шариғат болмағай таңсық,
Қылды əр шариғатты бар мансұқ.

Ишара(т) Миғражына (Саллалаһу ´əлəйһи уə сəллам)127

Бір түні Тəңірінің кеңшілігінен,
Қасиеті мен кеңшілігінің шексіздігінен.

Уммуһани үйінде ерді Расул,
Жебірейіл аспаннан етті нүзүл128.

Жебірейіл алдында Пырақ шығып,
Көлік еді Пырақ һəм ол рақиб129.

Меккеден келді Бəйтул Мұқаддасқа,
Сен бұл жолды ойламағын қысқа.

Барды одан, аспанға мəйл етті130,
Жетті көкке сол мезет жетті.

120 арабтан шыққан Мұхаммед
121 пайғамбар
122 соңы, яғни пайғамбарлардың ақыры 
123 үкімінде
124 соңы
125 Мұхаммед шариғаты
126 дінге
127 Алланың оған сəлемі мен амандығы болсын
128 түсті
129 жолдас
130 жол алды
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Əмбиемен мухтəлит етті131,
Нұрынан барша аспан толды.

Көрді тозақ жəне жұмақты һəм,
Жақсы пейіл һəм жаман істі һəм.

Жолдасы əлсіз болды бармақтан,
Емес еді бұл əлсіздік арымақтан132.

Көретіндерді барды һəм көрді,
Есітер сөзді Хақ есіттірді.

Ояу еді Хақ бұ мейірім етті,
Ешкім жетпегенге ол жетті.

Келді одан солай шабытпен бері,
Суымаған еді əлі (жатқан) жері.

Күмəн бұл іске келтірме көңіліңде,
Жаман пікір жинама көңіліңде.

Барша Тəңірі қасында асан133-дүр, 
Құдірет алдында ақыл қайран-дүр.

Ишара(т) хауариқ-е əдеттің134 əр жерде бір аты бар

Ғажайып іс көрсетсе кісі,
Біліңіз не екенін оның бұл ісі.

Онда егер дағуа-е нубууəт135-дүр,
Біліңіз, оған мұғжиза ат-дүр136.

Немесе оның аты керемет-дүр,
Ақылда осы істе қайрат-дүр.

Күпіршіден хауариқ-е əдет137,
Пайда болса білің(дер), не дейді оған ат?

Болады ол айла немесе истидраж138,
Сиқырдан деп біліңіз оны ихраж139.

131 араласты
132 шаршағаннан
133 оңай
134 ғажайып іс
135 пайғамбарлық белгісі
136 яғни, мұғжиза деп аталады
137 ғажайып іс
138 көзбояушылық
139 пайда болған
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Адамзат болмысы мен періште болмысының бір-бірінен ерекшелігі 
туралы

Білгіл, абзал болар һəуас-е мəлəк140,
Мүміннің141 көрмейтінінен емес шəк.

Бар ғой абзал періште тобынан,
Барша мұсылман мұны біл шын.

Əмбиеден кейін уəлилер142-дүр,
Періштеге қасиеті бар-дүр.

Ишара(т) Мұхаммед үмметінің абзал үммет екендігіне, сондай-ақ 
үмметтердің арасында əділетті төрт халиф əзіз жəне құрметтісі-дүр

Рас, Мұхаммед нəбилер143 кемелі-дүр,
Үмметі һəм үмметтің абзалы-дүр.

Үмметінің ішінде көп əхбабы144,
Бəрінен жақсы ал-у асхабы145.

Бар Əбу Бəкір барша үмметке,
Лайық һəм жақсырақ бар халифатқа.

Болды одан кейін халифа Омар,
Бар еді осы іске ол дəрхур146.

Жəне Оспан мен Əли еді,
Осы төрт үммет абзалы еді.

Екеуі шайх147 һəм екеуі хатнəйн148,
Берді олар дін ісіне ниет пен зейін.

Кімде-кім шайқы мен əнбиені сөгер,
Қанын өз қолымен төгер.

Сөгуші шариғатта болар кəпір,
Тілімізді сен сақта, ей, Қадир149!

140 періштенің тектілігі
141 мұсылманның
142 яғни, əулиелер
143 пайғамбарлар
144 сүйіктісі
145 сахабалары
146 лайық
147 ақсақал
148 жас
149 Құдіретті Жаратушы!
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Расында шариғат етер тəкфір150,
Өлім болғай бұл күнəһарға тə´зір151.

Жақсы дең(дер) барша ал-у асхабын152,
Мадақтаңдар барша дос пен жаранын.

Жақсы дең(дер), жақсы һəм көрің(дер) жарыны,
Ізет һəм құрметпен біліңдер бəріні.

Баршасын жақсы и´тиқад қылыңдар153,
Баршаны жақсылықпен жад қылыңдар154.

Солай, халифалық Əлиге тапты қарар155,
Түсті сахабалар арасына хилаф-у никар156.

Хақ Əли құзыреті еді онда,
Кім қарсы шықты, болды шерменде.

Ол қарсылық еді нахақ һəм батыл157,
Бірақ оларға тигізбегейсің сен тіл.

Екеуі еді он мубəшширден158,
Осылай шатасты қателескенінен.

Ишара(т) əһлі қиблə тəкфирі159 дұрыс емес

Не нəрсе Тəңіріден алып келсе Расул,
Əр кісі оларды қылса қабыл.

Ол адам əһлі қибла160-дүр, біліңдер,
Оны кəпір демекті бəс қылыңдар161.

Мейлі көп зұлымдық пен қате қылса,
Күпірші болса, жүз күнə қылса.

150 күпірлік
151 əзір
152 сахабаларын
153 сеніңдер
154 яғни, еске алыңдар
155 яғни, халиф болғанында
156 дүрдараздық пен келіспеушілік
157 адасқан
158 жұмақпен сүйіншіленген он сахабаның екеуі
159 мұсылмандарды күпірлікте айыптау дұрыс емес
160 Қыбла қауымы, яғни мұсылмандар
161 тоқтатыңдар
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Үкім бермең(дер) оның сақауатына162,
Тозақтық (деп) жазбаңдар атына.

Егер адам болса салих-у ´абид163,
Күндіз-түн болса қаим-у сажид164.

Əмірлер тəркі етпесе һəргиз165,
Нəһилер166 жаққа баспаса із.

Үкім етпеңдер оны сағадатты167,
Демеңіз(дер) оны болды жəннатты.

Алайда ол он достар-е Илаһ168,
Жəннаттықтарына болды куə/һ/.

Жəне ал-е Расул169 бар еді,
Адн жəннатына сүйінші етті.

Жəне бəрін құзырет алдынан170,
Біл, сүйінші нəби мақалынан171.

Ишара(т) имамға

Дін ісіне көп иһтимам172 керек,
Əлем əһлі ішінде имам керек.

Лайық емес бұ іске өзге кісі,
Керек осы имамыңыз құрайиши173.

Патшасы-дүр шариғат имам деді,
Осы елге халифа нам деді.

Халық ішінде (ол) патша болар,
Айтқанын қылмасаң күнə болар.

Патшаға мойынсыну уəжіп-дүр,
Қылмағанға күнə уəжіп-дүр.

162 болмысына
163 діндар, тақуа
164 намазда тұрып, сəждеде болса
165 əсте
166 тыйым салынғандарға
167 бақытты
168 Алланың достары
169 пайғамбар жараны
170 яғни, Алланың құзыретінен
171 яғни, пайғамбар сөзінен
172 ыждағат
173 яғни, құрайыш тайпасынан
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Егер ол кісі күнəһар болғай174,
Қылмасына оның себеп болғай.

Патша қаншалықты залым-дүр175,
Ислам қауымы ішінде хакім-дүр.

Оған қарсы шығу болды харам,
Осы ғой шариғаттағы тəртіп-низам176.

Бұл имамдық ету шариғат ара177,
Кімге уəжіп болар екен, əйа.

Тентек ел осыны əуес қылмас,
Өзге елдің бұл қолынан келмес.

Егер онда болса бұған хуккам178,
Кімді қылсын өзгелерге имам.

Əркім де бұ істі қылмайды,
Салтанат тəсілін білмейді.

Егер имам қаласа не қылсын ол,
Салтанат тəсілін қайдан білсін ол?

Патшалық ойран болуға не шəк179,
Дінге де көп кедергі болар бишəк180.

Ишара(т) төрт имамға кім муқтəдай-е дін уə пишуə-е   
əһлі йақин181-дүр

Біл, бұл төрт имам бəрхəқ182-дүр,
Олар бұл дінге раунақ183-дүр.

Бұл имам шариғат адасы184-дүр,
Дін мен шариғаттың муқтəдасы185-дүр.

Бірісі – Əбу Ханифа Нұғман-дүр,
Жəне бірі – Шафиғи Паруан-дүр.

174 яғни, болса
175 яғни, залым болса да
176 тəртіп
177 шариғатта
178 əкімдер
179 күмəн
180 күдіксіз
181 дін көсемі жəне сенушілердің имамы төрт имамға ишара
182 шынайы, нағыз
183 шам-шырақ
184 яғни, шариғаттың өтелуі
185 жетекшісі
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Жəне бірі – Мəлік һəм жəне Ахмет,
Қылды олар талап шариғатта бихад186.

Бір-біріне ізбасар жəне һəмпай187, 
Дəреже мен көмек көп тапқай.

Тəңіріден бізге көп лəтифə188-дүрүр,
Көсеміміз Əбу Ханифа-дурур.

Тəңіріге шүкір айтыңдар йексан189,
Қылды біздерге істі ол асан190.

Ишара(т) заһид191 пен пасық, жақсы мен жаманның арқасында намаз 
(оқуға) дұрыс

Пасық болса, болса не заһид192,
Залым болса, болса не абид193.

Дұрыс болды ол имам болғай,
Көсемнің ісі орындалғай.

Қайсы-дүр бұ имам, есітің(дер) раз194,
Бұл имам болды елге пиш-е намаз195.

Бірінші мумину биһ196 пен жетінші мумину биһтің баяны

Жəне ақирет күнінің иманы,
Мынау айтайын, есітің(дер) оны.

Бұрынғы мекен онда көр-дүрүр,
Көр елінен Құдай сұрай-дұрұр.

Ол сұраушы екі періште-дүрүр,
Кім бұрын болды аттары мəзкур197.

186 шексіз
187 жолдас
188 нəзіктік
189 бір жолы
190 оңай
191 діндар
192 діндар
193 тақуа
194 сыр
195 намазды өтеуші
196 иман
197 яғни, жоғарыда айтып өтілді
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Кім Құдайың, пайғамбарың кім-дүр?
Дінің мен жолбасшың кім-дүр?

Егер жауапты сауаппен айтса,
Не азап көрмес, не қайғы жесе198.

Қабірін кең Құдай қылғай оған,
Ризуан ұжмақ ішінде ашылғай оған.

Күндіз-түні оған аян болғай,
Бақша жерінде орын болғай.

Егер жауабын жақсы айтпаса,
Тəңірінің ол жаққа қайтпаса.

Басына темірден соққы жегей,
Жан рахатына «Қош бол!» дегей.

Үнүн тапқанында гүрзі есері,
Есітер ғəйрі адами199 мен пері.

Егер пері мен адамзат есіткей,
Үрейден жандарын еріткей200.

Қабірі оны өте қатты сыққай,
Бір-біріне сүйектерін тыққай.

Ризуан болар оған Сақар басына,
Жүз мың реніш, сор, зор басына.

Жерін тозақ ішіне көргей ол,
Кейде от, кейде май ішінде көргей ол.

Ишара(т) Исрафилдің екі сүріне

Ақыр заман солай жақындаса,
Өмір соңы бəрі тасса.

Əмір болғай Құдайдан биқил201,
Демін сүр ішінде тартар Исрафил.

Шамдай өлгей ел бұл дем бірлə,
Һəм опат болғай ел дəм бірлə.

198 яғни, қайғы жемейді
199 адамнан басқа
200 шығарар
201 сөзсіз
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Бос болар бұ халықтан əлем,
Өмірлер болмағай бəни-адəм202.

Жəне болғай Құдайдан мə´мур203,
Сүр ішінде дем сүруге сахиб-е сур204.

Жетінші мумину биһтің болуы

Осылардан кейін бұл-дүр ахуал,
Келеді қолға нама-е ə´мал205.

Бақыттылардың оң қолынан келгей,
Онда ол бақытын білгей.

Бақытсыздар намасын206 тергей,
Арқадан сол қолына бергей.

Ишара(т) мизанға207

Жəне бұдан кейін таразы бар,
Құлшылық пен күнəні тартар.

Кімде-кімге келсе пəллə-е тағат208,
Білгей жұмақтығын сол сағат.

Кімде-кімге келсе пəллə-е ´исийан209,
Қалғай сол сəт биһуш-у қайран210.

Ишара(т) Арасаттың мəуақифыға211

Арасат ішінде тұру елу еміш212,
Əрбірінде болар сауал əр іс.

Тез өтер біреу берсе жақсы жауап,
Немесе, жылдар тартар қинау мен азаб.

202 адамзат баласы
203 жөнделген
204 сүр иесі, яғни Исрафил періште
205 амал дəптері
206 амал дəптерін
207 яғни, мизан таразысына
208 құлшылық баспалдағы
209 күнə баспалдағы
210 естен танып қалады
211 Арасатта тұруға
212 екен
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Кейбір елге Тəңірі мейірім еткей,
Есепсіз жұмақ ішіне ол жеткей.

Ишара(т) шапағат есігі əуелі хазірет Расулдан ашылғай жəне кімге     
Хақ жарлық берсе, ол шапағат қылғай

Мұстафа-дүр, біліңдер, үмметке,
Есік ашқай бұрұн шапағатқа.

Жəне əр кімге Хақ берер дəстүр213,
Көңілі қалағанға ол шапағатшы болар.

Ишара(т) сиратқа

Арасаттағылар бұлардан өтер,
Тозақ үстіндегі көпірге жетер.

Жіңішке қылдан һəм қылыштан ітіг214,
Баршаға керек одан өтпектік.

Жын, адам, мұсылман, кəпір,
Болғай ол көпір үстінде əзір.

Аяқ қойса кəпір сол деме,
Жерін көрер ол жаһаннамда.

Өтуші от ішінде терлеп өтер,
Мұсылман одан найзағайдай өтер.

Кейбір ел желдей, кейбірі құстай,
Кейбір елге көрінер ол түстей.

Кім-кімде болса əлсіз иман,
Өтпегі одан болмағай асан215.

Бірі еңбектеп, бірі жүгіріп,
Жығылып тұрып, бірі шалынып.

Біреу алғаш қадамнан-ақ қалғай,
Біреу ортасына жетіп құлағай.

Біреу соңғы қадамда жығылғай,
Жығылып тозақ ішіне тығылғай.

213 жарлық
214 өткір
215 оңай
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Ишара(т) жұмақ пен тамұқ ақиқат жəне мүшріктің орны тамұқ, 
мұсылманның мақамы жұмақ екені

Білгіл, жұмақ пен тамұқ хақ-дүр,
Мұсылманның мақамы жұмақ-дүр.

Кімде-кім болса мүшрік не кəпір,
Орнын етті тамұқ оның Қадир216.

Ишара(т) тозаққа

Кімде-кім тозаққа түссе кəпірден,
Шықпағай мəңгілік сол жерден.

Əр азабын ел елестетер,
Тозақтықтарға ол азап жетер.

Түссе егер мұсылман жаһаннамға,
Күнəсіндей қалар сол қамға.

Не шапағатшы шапағат етер оған,
Орны жəннəт ішіне жеткей оған.

Не Құдай оған мейірім еткей,
Одан ол қайғы мен бейнет кеткей.

Кімде-кім мұсылман өтсе бұл əлемнен,
Құтылар біл мəңгілік қайғыдан.

Күнəсіндей егер реніш жетер217, 
Бірақ ақыры жəннат жаққа кетер.

Ишара(т) хəузі Кəусарға

Жəне білгіл хəузі Кəусар,
Онда жұлдыздай тартулар бар.

Көпірден өтіп бұл суда тұрғай,
Халықты бұл суға жуындырғай.

Жуылсын деп тамұқ азабын,
Көңілі тынышталар бұ кезде бəрінің.

Тынышталып көңілі барғай жұмаққа,
Жүз мың шүкір еткей Хаққа.

216 Құдіретті Алла
217 яғни, жетсе
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Ишара(т) жұмаққа

Дəреже жəннат ішінде сегіз,
Тəңірі егер мейірім етсе, жетерміз.

Тəңірі жəннатты кімге бергей,
Амалына жараса жер бергей.

Онда хор, сарай мен ғилман218-дүр,
Сондай лəззатқа ақыл қайран-дүр.

Əр рахатты ел хаял етер219, 
Одан артық жəннат еліне жетер.

Мəңгілік жерлерінде болғай,
Қайғы мен мұңнан құтылғай.

Баршадан жақсы лəззəт-е дидар220,
Бізге еткіл нəсіп, ей, Ғаффар221.

Ишара(т) иман шарттарына

Білгіл, иман шарттары бар-дүр,
Имандылар арасында муқаррар222-дүр.

Біреуі – ғайыпқа келтір иман,
Болды иман осылай бидəрман223.

Ғайып ілімін Хаққа лайық біл,
Сөз осы шариғатта, осылай біл.

Жəне Хақтан керек үміт пен бим224,
Мұны деп тұрма, бар Құдай кəрим225.

Жəне білгіл халал хақты халал,
Біл, харамды һəм харам һəм обал.

Тəңірінің дұшпанына дұшпан бол,
Тəңірінің сүйгенін сүйген бол.

218 қызметшілер
219 яғни, ойласа
220 Алланың дидарын көру лəззаты
221 Ей, күнəларды кешуші Алла
222 белгіленген
223 шарасыз
224 қауіп
225 жомарт
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Ишара(т) иман уəжібтеріне

Кімде-кім иман бұларға келтірсе,
Осы дегендер үстінде тұрса.

Имандыларға неше уəжіп-дүр,
Айтайын, демек лайық-дүр.

Ғұлама сухбаты-дүр əуелі біл,
Жəне су шөлдегендерге жеткізгіл.

Ауру елге жəне ´ийадат226-дүр,
Біл, бұларды хош бақыт-дүр. 

Əкесіздерге сен мейірімділік қыл,
Татуластыр жауласқандар арасын, іс қыл.

Ғұсыл мəйіт-тұрұр, жəне мұны дер,
Құдайым, пақырға (бір) нəрсе бер.

Ишара(т) иманның нəтижесі мен пайдасына

Кімде-кім иман бұларға келтірсе,
Осы дегендер үстінде тұрса.

Құтылар пенделіктен, өлмектен,
Талмақтан, ынтасын бөлмектен.

Дүниелік-дүр бұларды йад алыңыз227,
Ақиреттікті дейін, құлақ салыңыз.

Мəңгілік азап пен бейнет,
Көрмес ақирет барар жəннат.

Китаб хатимесі228

Аллаға шүкір мұратыма жеттім,
Алғашқы парыз сөзін тамам еттім.

Бұл еді сүннет еліне му´тақидат229,
Баян еттім баршасын бат230.

226 жағдайын сұрау
227 жаттап алыңыз
228 кітаптың соңы
229 сенім
230 түгел
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Бұл мəселені мен баян еттім,
Бұл ақаиданы231 аян еттім.

Дейді асли-е и´тиқадийа232,
Қарсы болған, болар ´инадийа233.

Қалған он төрт фəрз-е шəр´ийə234,
Амалдар дейілді фəр´ийə235.

Тəңірі таупықы болса дейін бəрін,
Көрсетей онда əр амал жерін.

КИТАБУС-САЛАТ236

Бабыр, енді дегіл екінші парыз,
Дейілер сөзді онда қыл арыз237.

Бұл екінші, біл, намаз-дурур,
Пендеден Тəңіріге нийаз238-дурур.

Күндіз-түнгі уақыты бес болмыс239,
Үзір емес мұнда еш нəрсе һəм еш іс.

Біл, бұл парызда парыздар бар,
Жəне бар уəжіптер мен сүннеттер.

Мустахабтар-дүр жəне əдептер-дүр,
Шариғатшылар арасында муқаррар240-дүр.

Намаз парыздарының баяны

Парыз он екі-дүр намазда, біл,
Біліп ап əр қайсысын жерінде қыл.

Алтауын біл намаз сыртында,
Жəне алтауын намаз ішінде.

231 ақидаларды
232 сенімнің негізі
233 мойынсұнбаған
234 шариғат парызы
235 тармақталған
236 намаз кітабы
237 яғни, баянда
238 қажеттілік
239 болыпты
240 белгіленген
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Нешеуі шарт-тұр бұлардан, біл,
Жəне бірнешеуін рүкін дегіл.

Намаздың сыртындағы алты парызының баяны

Алты сыртындағыны бұрын арыз қылай241,
Соңынан шəрх ол алты парыз қылай242.

Бірінші шарты – ол таһарат243-дүр,
Біл, бұ үш парыздан ибарат244-дүр.

Біреуі жер, біреуі тон, біреуі су-дүр,
Ол он екіден үшеуі осы-дүр.

Бұл таһарат денеде тағы керек.
Төрт болар парызы оның елге бишəк245.

Факиһтар246 парыздарды атапты,
Тазалықта парызды үш санапты.

Демегіл біреуін ұмытыпты,
Тəнні һəм тонды247 бір тұтыпты.

Таза судың мəселесі

Рас, тазалық бəрі болар судан,
Əуелі судың тазалығын дейін.

Біл мəселесін ынтамен сұраған,
Бірі ағынды су, жəне (бірі) тұрған.

Бол, ағар су шамасынан агаһ248,
Ақырдан ағызса бір пəр-е каһ249.

Бұл суды таза һəм мутаһһар250 біл,
Не нəрсе жумақшы болсаң, осы суда жуғыл.

241 баяндайын
242 яғни, соңынан алтауының түсіндірмесін жасайын
243 дəрет
244 тұрады
245 күдіксіз
246 шариғаттанушылар
247 киімді
248 хабардар бол
249 каналмен
250 таза
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Бірақ ағынды суда бар-дурур ігрім251,
Ешнəрсе онда жумасын ешкім.

Егер нəжістер мен өлексе-дүр,
Бұл ағынды суда, онда үкім осы-дүр.

Егер судың жартысы не көбісіне тиер,
Су таза емес-дүр, солай болса егер.

Жəне тұрған судың шамасын біл,
Осы-дүр айтайын сен есіткіл:

Егер бұл судың мураббағ252 болса жері,
Болса оның айналасы қырық қары.

Шариғатта дейді мұны дəһ дəр дəһ253,
Бұл ағынды судай болды, бол агаһ254.

Деді бұ гəзді255 шариғатта жеті тұтам,
Бұл өлшем гəзи-дүр, ей, һəмдəм256.

Егер дөңгелек көрінсе бұл су жері,
Төңірегі керек отыз алты қары.

Егер ұзын су болса мəсахат қыл257,
Жүз қары болса хош таһарат қыл258.

Ендігі һəм бір қары керек болғай.
Бұл сулар секілді демек болғай.

Осылар тереңдігін біл, жетер бұл қадар259,
Жері көрінбегей, су алсаң егер.

Ендігі сол əр суды көрсең,
Ұзындығы мен енін жиыстырсаң.

Оннан он болса пəк болар,
Онда не жусаң да дұрыс болар.

251 иірім, шатақ
252 төртбұрыш
253 он да он
254 хабардар
255 ұзындық өлшемі, шамамен 104 см.
256 жолдас
257 өлше
258 дəрет ал
259 шама
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Осы сөздерді мен баян еттім,
Бəрінің үкімін аян еттім.

Түсі һəм дəмі немесе іспенен,
Өзгерсе нəжіспенен.

Біліңіз(дер), осы суды таза емес,
Сақтаныңыз мүмкін таза емес.

Су кіріп-шықса , кетсе өзгесі,
Тазарарда бұл болды тəдбирі260.

Егер нəжіс түссе өзге суларға,
Не болар шариғат үкімі бұларға?

Онда өзгеруі керек емес-дүр,
Нəжіс болмаққа ендігі дəстүр261.

Болса бұл суда бір өлі хайуан,
Болмаған болса онда қан ақпаған.

Не су хайуандарынан болса суда,
Осылардың өлігі болса суда.

Шыбын, маса жəне шаян йаңлығ262,
Бақа, бес аяқ жəне балық.

Бұл су болмас нəжіс болың(дар) агаһ263,
Қаншалық болмаса да дəһ дəр дəһ264.

Егер көлшікке кірсе ағар су,
Не сызып барса онда су əр су265.

Бір нəжіске жетті су нагəһ266,
Бірақ болмайды дəһ дəр дəһ267.

Пəк емес осы көл суы, біліңіз,
Тіптен, ол судан бас тартыңыз.

260 жолы
261 жарлық
262 секілді
263 хабардар
264 он да он
265 əр тараптан
266 кенет
267 он да он
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Əрқашан ол көлшік толғай268,
Тазарар сол сəт, су таза болғай.

Шариғат монша суын деді пəк,
Əр нəрсе бұл сумен жусаң нибак269.

Болса бұл судың нəжістігі таһир270,
Су кіріп-шыққан соң-ақ бұ су арыр271.

Болса таза емес осы су нагаһ272,
Қалай тазарар, дейін, болың(дар) агаһ273.

Су ағып кірсе, алса жерінен,
Не атып шықса тасып жерінен.

Болар ағынды су үкімінде бұ су,
Өзге не нəрсе жуар болсаң, кел жу.

Адамзаттың ауыз су таһир274-дүр,
Біл, ол таза һəм мутаһһар275-дүр.

Мейлі жүніп болсын, мейлі кəпір,
Білгесін ауыз суын таһир276.

Білерсің, халал хайуанның,
Суы пəк болды һəм инсанның277.

Не нəрсе етін жесе болмас,
Қалдығын да таза десе болмас.

Бірақ білгіл, сур-е бағл һəм ешек278,
Болды күдікті, мұнда жодүр шəк.

Отұрған үй мен сиба´-е туйур279,
Қалдығы мəкруһ, шариғатшылар деп-дүр.

268 яғни, толар болса
269 күдіксіз
270 таза
271 тазарар
272 кенет
273 хабардар
274 таза
275 таза 
276 таза
277 адамның
278 қашыр мен ешектің қалдығы
279 жыртқыш құстар
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Секілді тышқан жəне мысық һəм мар280,
Қаршыға менен лашын һəм сұңқар.

Мейлі тауық оттаған, ей, дана,
Қалдығы мəкруһ-дүр шариғат ара281.

Намаз оқитын жердің мəселесі

Енді жердің таһаратын282 айтай,
Шариғат елінің үкімін айтай.

Пəк жерде намаз қылғайсың,
Болмаса сақ болғайсың.

Сəжде жері, екі аяқ жері пəк,
Болса өзге, таза емес болса нибак283.

Жерге егер бір нəжісі жетті284,
Құрыды ол жер жəне əсері кетті.

Деме ол жерді арығсыз-дүр285,
Өте онда намаз, жайыз286-дүр. 

Бірақ мұнда тəйəммум етпегіл,
Шариғаттың жолын кем етпегіл.

Ағаш пен от жерде-дүр қайим287,
Қыш жерде кілем болар дəйім.

Егер ұсақ тас пен тау тəсəуур қыл288,
Бəрі жер үкімінде ғой, білгіл.

Əр тамы289 мен үйі арығсыз290-дүр,
Деме, онда намаз жайыз291-дүр.

280 жылан
281 шариғатта
282 тазалығын
283 қорқыныш жоқ
284 тисе
285 яғни, таза емес деме
286 орынды
287 өсіп тұрған
288 көз алдыңа елестет
289 яғни, үй
290 таза емес
291 дұрыс
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Əр əжетхана орны мен шарапхана,
Болса əр там болар секілді жəне.

Онда мəкруһ-дүр намаз, білің(дер),
Жиіркенішсіз өзге жерде қылың(дар).

Егер мусалла292 болса кілем саған,
Онда былай-дүр ықтият саған.

Таза емес жерінде қылма намаз,
Бар намазыңа өзге жерде жəуаз293.

Мешіт əдебінің мəселесі

Мешіт əдебін қылай тəлім,
Қыларсың Құдай үйін тə´зім294.

Мұнда сіңбірме, мұнда түкірме,
Балшық болса аяқтарыңда сүртпе.

Пəк емес болса мешітің мəнқуш295,
Онда сарп етсең тіллə мен күміс.

Бірақ өз малыңды онда сарп еткіл,
Кісі малы сауап емес-түр, біл.

Мұнда сарп етуші бұл-дүр аула296,
Үлес алса бұл малда бұқара.

Мешіт пен тамның үкімі бір-дүр, біл,
Соңынан еру лайық-дүр, біл.

Киім мəселесі

Тон297, айтылды, сəтр-е əурет-түр298,
Парыз-дүр, білуі зəрурат299-тұр.

292 намаз оқитын жер
293 рұқсат етілген жер
294 құрметтерсің
295 безендірілген
296 тағы жақсы
297 яғни, киім
298 əуретті жабушы
299 зəру
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Қашанда парыз-дүр, қылдым арыз300,
Бірақ тазалығы-дүр намазда парыз.

Жаппағы ерге келсе қолынан,
Тізеге дейін парыз болды кіндіктен.

Кіндігің біл, емес болар дахил301,
Тізені əуретке бірақ дахил302, біл.

Біл, əйелге жаппақ болды бəрін,
Табан, жүз жəне алақаннан өзгелерін.

Егер кəнизəк болса шариғатта,
Ер секілді болды сəтр-е əуретте.

Бірақ, білгіл, арқасы мен қарын,
Жаппағы парыз болды осыларын.

Бұл жамылғы керек-тұрұр андақ303,
Білінбесе астында қара, ақ.

Егер намазда əурет ашылса,
Төрттен азырақ екенін білсе.

Ол намазханның намазы-дүр жайыз304,
Бұл мəселелерді есте сақтағайсыз.

Мустахаб-дүр жамылғы тақпақтық,
Тəн мен йықтарды жаппақтық.

Біл, диба305 мен қызыл неме,
Ерге мəкруһ-дүр, кией деме. 

Шариғатты орында, ей, һəмдəм306,
Қылма жібекті жайнамаз һəм.

Егер киіміңе нəжістер жетті307,
Шариғат, білгіл, бұған не үкім етті.

300 айтып
301 кірмейді
302 кіреді, яғни тізе əурет болып есетеледі деген мағынада.
303 былай
304 дұрыс
305 түрлі-түсті жібек мата
306 жолдас
307 тисе
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Егер нəжіс ғализ308-дүр онда,
Білерсің үкімін айтқанда.

Болса дирһемдей, біл, мə´фу309-дүр,
Мейлі жуғызба, мейлі оны жудыр310.

Əр нəжіс үлес бар онда,
Салмағы дирһем-дүр назар сонда.

Бұ дирһем салмағын дейін, жад ал,
Қылды назар бір мысқал.

Немесе кеңдігі мұрат-турур,
Ханафиға бұл сенім-дурур.

Бұ дирһем енін жазыпты,
Алақан еніндей деп жазыпты.

Егер нəжістер хəфифə311-дүр анда,
Сал құлақ, үкімін айтайын пенде.

Қысылма, ол төрттен бірінен егер кем-дүр,
Мəселе, білмегенге көп қайғы-дүр.

Бір кісі намазын қылады,
Əр нəрсе онымен біледі.

Егер нəжіс тисе не-дүр үкімі,
Білесің, киім секілді болар үкімі.

Бірақ тəн менен тəн үстерінде,
Болмаса бір дирһемше бұ бəрі де.

Тиген болса хəфифə312, ей, һəмдəм313, 
Қосылғанның төрттен бірінен керек-түр кем.

Біл, дене мен киім жəне жайнамаз,
Қалай болар нəжіс, есіткіл раз314.

308 тығыз, қою, ауыр
309 кешірілген
310 жуғыз
311 жеңіл
312 жеңіл нəжіс
313 жолдас
314 сыр
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Егер жеңіл нəжіс тиер315,
Қалар одан мұнда түсі мен əсер(і).

Жұқпаса еш нəрсе бұларға нибак316,
Ол кезде мыналарды білгіл пəк.

Ол нəжіс нəрсе тисе қалай екен,
Үкім оған шариғатта қандай екен?

Егер нəжістен болса ол намлық317,
Біл, хəфифі секілді жуғыл арығ318.

Немесе керек ластануы онда,
Тамса су тазалықты сыққанда.

Егер нəжіс болса құрғақ, ол арық319,
Онда құрғақ керек сирайəтлық320.

Нəжасаттың321 алғашқы бөлімінің мəселесі

Біл, нəжасатты, екі бөлім-дүр,
Біреуіне хақиқи есім-дурур.

Бұл хəқиқи һəм екі бөлім, есіт,
Бірі – ғализа, бірін – хəфифə айт.

Қайсы-дүр бұл ғализа, дейін бір-бір(леп), 
Ірің мен қан-дурур жəне чағыр322.

Ол жердің қанға үкімі бұл болғай,
Олар нақис-е узу´323 болғай.

Болса мақұл бауыздалған,
Біл, таза-дурур оған іш қан.

Шыбын не бүрге мен бит қаны,
Неше көп болса, біл таза оны.

315 яғни, тисе
316 қорықпа
317 намлы
318 жеңіл нəжіс тигендей тазалап жу
319 таза
320 жұғуы
321 нəжістердің
322 арақ
323 дəреттің кемшілігі
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Бір əр түрлі құрт пен хашарат324,
Ақпаса қаны, де таза оған ат.

Мақұл емес тезек пен бəулін325,
Біл ғализа, есіт бұ ел қаулын326.

Майақ, тезек жəне құмалақ,
Болса əр қайсысынан болар мұндақ327.

Тауық, қаз, үйрек бұл-дүр хал,
Біл, бұл үшке ғализа-дүр бихал328.

Əрнəрсенің халал болса еті,
Зəрді шариғатта хафифа бітті329.

Əрнəрсе сүт, тер жəне сілекей,
Сұра үкімін, саған айтай(ын).

«Ғəйрі мə´қул құс саңы не екен?»
Біл, оны шариғатта хəфифə деміс330.

Желінетін құс саңыны біл бұ шақ,
Жаман иісі егер болмаса де, арық331.

Нəжіс тиген жерді жуудың баяны

Біл, нəжіс тиген жерді, қалай жуылар,
Қандай жолмен жуса пəк болар?

Болса көрінген нəжіс онда нетер?
Суменен айыбын кетірсе жетер.

Не ағынды нəрсе болса су йаңлығ,
Біл таза оны егер болса арығ332.

Үкімі болса нəжасəт есіткіл,
Оны тазартар не нəрсе, біл.

324 шыбын-шіркей
325 зəрін
326 сөзін, үкімін
327 солай
328 яғни, арам емес
329 жазды
330 дейді
331 таза
332 таза
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Секілді қылыш, айна һəм пышақ,
Тазартар бұларды біл топырақ.

Болса кебіс пен мəсі бұл мəр´и333,
Топырақ оны кетірген соң арыды334.

Егер көрінетін нəжасəт335 болмаса біл,
Бұл секілді деймін оны жуғыл.

Егер дене болса жуасың үш нəубет336,
Ол жумақ субуғ337-дүр оған ат.

Сығуын бұл іш жəне үш сық,
Соңғы сыққанды сығарсың қатты/ғ/.

Сығылмайтын нəрсені жууын біл,
Болды үш түрлі, айтай, есіткіл.

Бірі ол – су əсер етпес,
Денесінің арасына су жетпес.

Секілді білінбес һəм тоқыма заты,
Бар бұл үкім осылар мысалы.

Біл, тəн үкімінде-дурур бұлар,
Тəн секілді үш рет құярсың сулар.

Жəнə кімде-кім əсер етер оған су,
Оны бұл түр, ей, намазхан, жу.

Секілді чəрминə, ағаш һəм суфал338,
Əсер етер нəрсе болса бəрін жу бұл мысал.

Үш жуып, үш кептірсең пəк болар,
Мəселесін білмеген опат болар.

Бұл құруды (жайын) ол сұрағай,
Айт (оған) оның тамып тұрғай.

Жəне сияқты кілем мен киіз,
Бар бұларды сығудан ел əлсіз.

333 көзделген
334 тазарды
335 нəжістер
336 рет
337 жетіден бірі
338 саз-балшықтан жасалған
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Тазармайды біліңдер əр суда,
Күндіз-түні байлаңыз ағар суда.

Əр тері ас жесе тазарар, білгіл,
Мейлі ки, мейлі оны жайнамаз қыл.

Егер екі намыстан ол біреуі,
Бірі адам. Бірі доңыз терісі.

Нəжəсул-əйн339-дүр доңыз, білгіл,
Одан сақтандыру бұл сөз, білгіл.

Дене тазалығының мəселесі

Жəне, білгіл, дене таһаратыны340,
Түсінгін шариғатпен ´ибаретіні341.

Парыз білгіл тазалығын оның,
Жуғыл оны, есіт сөзімді менің.

Ішінде емес болар дирһем342де уəли343,
Тезек пен зəрдің шығар махаллы344.

Уəжіп болды (көлемі) дирһемдей болса, жумақ,
Сүннет болды, егер болса азырақ.

Зəр мен тезексіз етпең(дер), истинжа345,
Бидғат болды бұл, білгіл, ей дана.

Истинжаның алғашқы түрінің баяны

Біл, екі түрлі болды истинжа,
Бірі мынау, есіткіл, ей бəрна346.

Өзін жуардан бұрын тазала, ей, жар347,
Таза нəрсемен тазала, зинһар348.

339 нағыз нəжіс
340 тазалығын
341 тəртібін
342 күміс ақша
343 бірақ
344 жері 
345 төменгі жақтың тазалығы 
346 жігіт 
347 дос
348 абайла
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Біл, мəкруһ-дүр неше нəрсе,
Ол нəрсемен тазартайын, деме.

Жейтін нəрсе болмасын бұл емес һəм,
Хайуаннан басқа керек емес хас349 һəм.

Сияқты нан, қамыс пен шиша,
Сүйек, тері, бор жəне тише350.

Тазартуға осы халатта351,
Тас керек, не кесек не лəттə352.

Жаман емес ағаш құрғақ болса,
Не кіші болса, не үлкен болса.

Не қол топырақ, не тəн топырақ,
Болмастан шаң, топырақ жəне киім уфрақ353.

Тазала əр нəрсені, көңілің арыр354,
Санын үш те тағы мейлі бір.

Истинжа355 сүннеттерінің баяны

Енді сүннеттерін дейін, бір-бір,
Маған белгілі болғанын дейін заһир356.

Үш нəрсемен өзін арытқыл357,
Бірінің үш жағын бұл үкімде біл.

Егер артыққа қажеттілігің бар (болса),
Санын тақ сақтағыл зинһар358.

Жуу мен сүртуді жəм´ еткіл,
Шариғаттың бұйрығын есіткіл.

Һəм жу, һəм тазала солменен,
Қылма бұларды оң қолменен.

349 ерекше
350 балта 
351 жағдайда 
352 шүберек 
353 шаң-тозаң
354 тазарар
355 төмен жақтың тазалығы 
356 яғни, айтайын 
357 тазала
358 байқа 
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Затың онда бірақ сол да керек,
Тазалар нəрсе оң қолда керек.

Жусаң өзіңді тамға не жерге,
Сүрт қолыңды шариғат ісін дерге.

Истинжаның екінші түрінің баяны

Бұл-дүр екінші түрі истинжа,
Бұрынырақ қылып едім има359.

Əуелі оңынан жу содан соң киін,
Айтылар сөзді осындайда дейін.

Бос қой орындығыңды жуар шақта,
Қойма бос өзін ораза болғанда.

Ораза ұстаған өзін ықтият етсін,
Жуып тұрарда өзін арытсын360.

Бұл жұмақта саны емес мəснун361,
Көңілің тазарса жумағыл əфзун362.

Үш жуғанша бұ су ғализ363 емес,
Бірақ төртінші болса пəк деміш364.

Истибра мəселесі

Міне, дедім екі түрін истинжа,
Енді айтайын не-дүр истибра.

Ерге, əйелге мұны уəжіп біл,
Қылатын іс-дурур, мұны қылғыл.

Түбінен ұшына сағ үш нəубет365,
Не жөтел үш, сіңбір үш кəррəт366. 

Немесе мынау үш қадам жүріп жол,
Немесе мынау қисай басып сол қол.

359 ишара 
360 тазаласын 
361 қатып қалған
362 артық
363 қою
364 дейді
365 рет
366 рет
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Біл, əйелге осы болар истибра,
(Дəрет) сындырып, шүберек қойсын ол барша.

Қойсын аяғын аяққа,
Айқастырсын ықтият қылмаққа.

Шүберекті алсын да жусын өзін,
Көңілде сақтасын бұл ел сөзін.

Нəжасаттың екінші бөлімінің баяны

Бұл хəфифи нəжасəт367 еді,
Сипаты мен үкімінің бəрін дедім.

Жəне бір бөлім-дүр нəжасатта,
Үкімін оның айтты-лар атта368.

Мұнда тағы, біл, екі бөлім-дүр,
Біріншісін мұғаллаза ат-дүр369.

Мужиб-е ғусл370 болды екі қысым371,
Осы бөлім ішінде бар неше есім?

Мужиб-е ғусл бір жəнабəт372-дүр,
Жəне бір уəжіптігіне хайыз373 ат-дүр.

Жəне бір уəжібі нифас374 біл,
Баршасына құлақ сал, есіткіл.

Ғұсылдың алғашқы уəжіптілігінің баяны

Неше істен болар жəнабəт, біл,
Енді дейін баршасын, сен анық біл.

Жерінен тұрған уақытта мəни375,
Ұрық не шаһуат егер болса, ол кісіні(ң).

367 жеңіл нəжістер
368 яғни, атап
369 яғни, деп аталады
370 ғұсыл құйыну уəжіп болды
371 бөлім
372 яғни, ғұсыл құйынудың бірінші себебі жүніп болу
373 етеккір
374 əйелдердің босанғаннан кейін келетін қан
375 сперма
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Біл, жүніп, гəрчі бидухул-дурур376,
Мұнда үзірің қашан қабыл болар?

Хатнаға377 дейін ғайып болса басы,
Ерге, əйелге болды ғұсыл ісі.

Мұнда (ұрық) ағу қажет емес-түр,
Жүніп болуға осынша іс бəс378-түр.

Ұйқыдан кейін болса ол заһир379,
Мəзи380 немесе мəни381 болса суға кір.

Бірақ ол мəзи ұйықтағанда,
Кейбірі болар оған сол шақта.

Ерге ақ қою-ғой бұл чірк382,
Иісі бар-дүр секілді гулзирк.383

Біл, əйел мəнисі бұл шық384-дүр,
Сұйық болды һəм рең-түсі сарығ385-дүр.

Ғұсылдың екінші уəжіптілігінің баяны

Мужиб-е ғусл болды хайыз жəне,
Осы уəжіпті сені екінші сана.

Хайыз əйелге қан-дурур келер,
Үш түн, үш күн мұның ең азы болар.

Ең көбі болды он түн-күндіз,
Мұны білмекте са´илар көгіз386.

Болса оннан көп, үштен кем,
Истихаза біл оны, ей, һəмдəм387.

376 қаншалықты кірмесе де, яғни əйелге жақындаспаса да
377 сүндеттелген жерге
378 жеткілікті
379 пайда болса 
380 ұрықтан кейін келетін сұйықтық
381 ұрық
382 кір, қан-ірің
383 гүл жапырағы
384 мүмкін
385 яғни, сары
386 ізден
387 жолдас
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Ол əдетте көрсе қан əр рең(де),
Хайыз-дүр, оны өзге нəрсе демең(дер).

Ғұсылдың үшінші уəжіптілігінің баяны

Енді айтай(ын) нифас не болар,
Туса бала, бұл қан-дүр келер.

Уақыты жоқ аздығының оның,
Ең көбі қырық күн болар оның.

Бұл үш іс ғұсыл біл парыз болар,
Қылмағы елге мислі388 қарыз болар.

Жүніп, хайыз жəне нифастағы адамның істемейтін нəрселерінің баяны

Бес нəрсе қылма болсаң арығсыз389,
Жүніп жанға бұ бес емес жайыз390.

Бірі – намаз, тауаф391-дүр жəне бір(і),
Болма Тəңірі Кəлəміне закир392.

Жəне бір бұл қылма Мусхаф мəс393,
Мешіт ішінде тұруды қылма əуес.

Жəне білгіл хайыз бен нəфса394,
Неше істі қылмасын асла395.

Осы бес-дүр жима´396, ораза жəне,
Жетті іс болды баршасын сана.

Жоқ қазасы намазының, білсін,
Оразасын бірақ қаза қылсын.

Біл, əйел үш мустахаза болса,
Хайыз үкімі болды хайыз шағы десе.

388 сияқты, яғни елге қарыз сияқты болар
389 таза емес
390 дұрыс емес
391 Қағбада тауаф етілмес
392 яғни, Құранды оқушы болма
393 Құранды ұстама
394 нифастағы əйелге
395 ешқашан
396 жыныстық қатынас
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Хайыз шағы егер емес (болса), білсін,
Əлемді шарлағандай амал қылсын397.

Ғұсылдың төрт сүннетінің баяны

Біл, бұл төрт ғұсыл сүннет-дүр,
Өзге ғұсыл болса мустахаб ат-тұр.

Жұма жəне екі айт пен ихрам,
Арафа ғұсылы болды төрт тамам.

Біл, тірілерге ғұсылдар мұндақ398,
Бірақ уəжіп болды өлікті жумақ.

Ғұсылдың парызының баяны

Біл, үш нəрсе болды ғұсылда парыз,
Қылайын баршасын бір-бірлеп арыз399.

Бірі ауызға су алмақ-дүр,
Жəне суды мұрынға алмақ-дүр.

Мұрын, ауызға біраз су жібергіл,
Қақырық һəм халққа суны жеткізгіл.

Бұл-дүр үшінші парыз, біл мұны,
Барша тəнге жеткізіп құй суды.

Бұл жумақтарда сен артықша қыл,
Қалса бір түк құрғақ, тазасыз, біл.

Ғұсыл сүннеттерінің баяны

Ғұсылда біл, бес болар сүннет,
Саған айтай(ын) бəрін, сен тоқтат.

Қоспаға дейін екі қолыңды жуғыл,
Тəнде болса нəжасат, ет заил400.

Қыл, дəрет пен ғұсыл үшін ниет,
Барлық ағзаға су құй үш нəубет401.

397 яғни, жан-тəнімен беріліп амал етсін
398 осындай
399 яғни, айтайын
400 тазала
401 рет
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Осы секілді де, ғұсыл, хайыз һəм нифас,
Осыны қыласың олармен қийас402.

Бірақ əйел басына су шашқай,
Қажет емес шашын ашқай.

Егер құрғақ қалса түбі пəк емес,
Өргені құрғақ болса қауіп емес.

Кір егер болса тырнағың арасы,
Ғұсылда кетпесе оның қарасы.

Болса бұл кір секілді май мен қамыр,
Осылардын су етпесе əсер.

Уəжіп болды оларды алыс етпек,
Осылардың жерлеріне су жетпек.

Өзінің кірі болса қауіп емес,
Ғұсылыңа, біл, ол зиян бермес.

Ғұсылдың кірін білгіл пəк,
Сайлағанға детіспесе не бак403?

Біл, жүніп ғұсыл қылмасын фил-хəл404,
Қылсын əрине біраз уақыт иһмал405.

Сисін ол не бірнеше қадам жүрсін,
Не біраз қозғалсын не ұйықтасын.

Жоғалады арада болса мəни,
Жоғалуы осы неше болды, таны.

Егер құрғақ қалса саған біраз жер,
Сал құлақ, шариғатта мұнда не дер?

Егер тигізсең суды оған, бəс406-түр,
Жəне ғұсыл қажет емес-дүр.

Мустахаб-дүр қолды жеткізбек,
Барша ағзаға жеткізіп құймақ.

402 салыстыр
403 не қауіп
404 сол сəт
405 күтсін
406 жеткілікті
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Кімде-кім моншада суға кірсе,
Лөңі407 оның таза емес болса.

Тəнді сүртпек оны һəм сүртсін,
Тазарған соң, оны таза көрсін.

Дəрет кемшіліктерінің баяны

Біл, үкімін деп еді екі бөлім,
Біреуіне муғаллаза еді есім.

Жəне ғəйр-е муғаллаза-дүр, біл,
Хəдəс оны деді, есіткіл.

Біл, бұ дəреттің кемшіліктері болды,
Қыл дəрет, себебі саған бұл болды.

Екі жерден нəрсе болса заһир408,
Ал дəрет, боласың туһир409.

Бірақ ол, біл, ілгеріден-дүр,
Кемшілік емес-дұрұр, бұ сөз шын-дүр.

Ірің, қан жəне сары су,
Шықса жерлерінен алғын узу410.

Жəне бірі ауыз тола құсық біл,
Жəне бірі мастық-дүр, есіткіл.

Біл, əр түрі жойылған соң хуш,
Болды нұқсан дəретке, салғыл гуш411.

Бірақ, егер болса құсқаның балғам412,
Босамайтын болса егер ауыз тола қан.

Кімде-кім құсық жəне түкірігінде көрсе қан,
Реңі жеңіп, дəрет болар нұқсан.

Ұйқы-дүр жəне жантайсаң,
Жантайғанда, құласаң.

407 моншада арнайы киетін алжапқыш
408 пайда болса
409 таза
410 дəрет
411 құлақ
412 шырыш
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Жəне бірі намазда күлсе,
Ол күлу қарқылдап болса.

Жəне қатын жеріне ер мүшесі,
Тисе, болды дəреттері сынады.

Қаншалықты болмаса да духул мен инзал413,
Болды кемшілік дəретке, мұны жаттап ал.

Жəне бірі уақыттың шығуы,
Үзір иесіне дəрет ісі.

Үзір иесі кім, білгіл,
Осы істе бар негізі көп мүшкіл.

Ірің, қан мен сары су һəм бəул414,
Ағар болса онда осы қаулы.

Қылса бір уақытын бұл іс тамам415,
Үзір иесі дер бұл кісіге нам.

Айналысу бір уақыт қажет емес-дүр,
Өзгеде бір көрінсе һəс бəс416-түр.

Бірақ бір уақытта тамам еткей,
Үзір иесі болуы кеткей.

Үзір иесі, есіт, бұл сайил417,
Кемшілік емес дəретіңе, біл.

Əр намазың үшін дəрет қыл,
Уақыт барынша əһр намазды өтегіл.

Қашан да уақыт шығар сол ан418,
Табады дəретің нұқсан.

Чəрх-е сайил мынау шариғат деді,
Бұрынырақ мұнда ол дейіліп еді.

Болды жылдар дауасызбын,
Бұл пəлемен мубталамын419.

413 яғни, кірмесе, жəне ақпаса
414 зəр
415 барша
416 жеткілікті
417 сұраушы
418 кез
419 кіріптар болдым
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Қашан дəрет алармын420,
Ілгері һəм көрермін көп мен.

Бірақ уақыт не бұл жұмыс етпес,
Біраз уақыт менен ол кетпес.

Жұмыс бір мезет қылса муддəтте421,
Жəне бір уақыт жоқ-дүр əлбетте.

Жазда көбінесе дəретім сынбас,
Қыс сынудан дəретім тынбас.

Еш білмеймін не дауа қылайын,
Кімге бұ мүшкілімді айтайын.

Ғайыптан бір шипа Құдай бергей,
Дертіме Тəңірі өзі дауа бергей.

Дəрет парызының баяны

Кімде-кімге болса бұл хəдəс-е хадис422,
Ол дəрет алсын бар мухаддис423.

Білесің, төрт болды фəрз-е узу424,
Ержеткенге бірақ бес-дүр бұ(л).

Жүз жумақ-дүр бірі бұлардан, біл,
Шынтағың мен қолдарыңды жуғыл.

Басқа мəсіх тарт жəне аяғың жу,
Асығыңмен болды фəрз-е узу425.

Сақал үстіне шықпаса жүз426,
Парыз біл мəсіні есіт, бұл сөз.

Сақал астында көрінсе жүзі,
Су тигізсін, бұл болды шариғат сөзі.

420 алар болсам
421 біраз уақыт
422 жаңа хадис
423 хадистанушы ғалым
424 дəрет парызы
425 дəреттің парызы
426 бетке сақал шықпаса
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Не көрінсе де ол муажиһада427,
Оны жүз, біл, дедім мушафиһада428.

Түк шығар жерден ол əурет түбінен,
Біл, əурет яғни ол сүйек түбінен.

Түбі кірмейді жүзге,
Қарсыдан сондықтан көрінбесін ол көзге.

Нермелер екі құлақта болар,
Екеуінің арасы, біл, жүз болар.

Нерме біл – сырға жері болар,
Жүзің одан, есіт, бірі болар.

Оған дейін жүз болар бұл дахыл емес429,
Бет-əлпетті біл қиын емес.

Себебі басыңа мəсіх тартарсың,
Төрттен біріне парыз-дүр есіткейсің.

Жуылар дəртке дедім ат,
Жумағы парыз болды бір нəубет430.

Шариғат амалы арасында тазалық керек,
Жуылар денеде субуғ керек.

Денелерден соншалық су тамса,
Ағып барып, тамшылар тамса.

Мұны депті субуғ шариғат елі,
Бұған əлсіз-дүр бұл адам тілі.

Дəрет сүннеттерінің баяны

Біл, бар-дүр дəретте сүннеттер,
Тұт құлақ, баршаға дейін аттар.

Сүннет болды он екі, бол агаһ431,
Баршадан бұрын айт «Бисмиллəһ».

427 бетпе-бет
428 көзбе-көз сөйлесу
429 кірмейді
430 кезек
431 хабардар
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Екі қолыңды қоспаға дейін жуғыл,
Су ал аузыңа жəне ғарғара қыл.

Су ал аузыңа тағы қыл мисуак,
Ол ағашпен деді арак432.

Шөп мисуакы болмаса білсін,
Саусағымен бұл амалды қылсын.

Жəне бұдан кейін қыл истиншақ433,
Ниет қыл, шариғат сөзіне бақ434.

Сақал, қол, аяқ ет тəхлил435,
Барша басқа мəсіх сүннет, біл.

Мəсіх екі құлағыңа тартып,
Орындарсың ри´айəт тəртиб436.

Жуылар мүшені жу үш қатла437,
Жуылатынға тигіз су үш қатла.

Ысқыла ысқылау сүннет-дүр,
Сипа қолды оған бұл ат-дүр.

Енді сапасын етейін арыз438,
Ниет болса керек жалғасқан парыз.

Су алып аузыңа мубалаға қыл439,
Ғарғара жасау болды бұл мубалаға біл.

Жоғары тарт мұрныңа су алып,
Əр амалды баста бəрін біліп.

Тамақтан қыл сақалыңа тəхлил440,
Қолың арқасын жоғары қыл.

Жəне байқа аяғыңнан,
Бастағыл бұрын бармақ ұшынан.

432 мисуак ағашы
433 демді ішіңе тарт
434 қара
435 ойла
436 кезегін сақтағайсың
437 рет
438 айтайын
439 шай
440 байқа, зертте
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Хынсырыңды салып араларына,
Суды жеткіз осылар бəріне.

Сол аяқ хынсырында еткіл тамам441,
Осы сүннеттер еді, дедім нам442.

Дəрет мустахабтарының баяны

Айтайын енді мустахабтарын,
Жаттап ал, саған дейін бəрін.

Мойын мəсіхін мустахаб біл,
Бастап жуарда оң жағынан қыл.

Мұрт, кірпік жəне қасың жеріне,
Мустахаб-дүр тигіз су əр жеріне.

Ал дəрет істерді пəй-дəр-пəй443,
Мүшелерді жуғыл суы құрғамай.

Айтқайсың тəшəһһуд пен салауат,
Оқығайсың оқитын тə´уат444.

Дəреттің басында оқымақ керек:

Бисмиллəһир-рахмəнир-рахим. Бисммиллəһил-´əлйиул-´əзим уəл-хəмду 
лиллəһи ´əлə динил-ислəми. Аллаһуммə сəббитни ´əлə диникəл-ислəми уə 
´əлə суннəти нəбийукə ´əлəйһис-сəлəуати уəс-сəлам.

Мүшелер үш рет жуылады, алғаш жуғанында ташаһһуд, ортаншысында 
салауат, үшіншісінде осы болар, дұғаларын оқымақ керек.

Ауыз жуарда оқылады:

Рабби инни ´əлə зикрикə уə шукрикə уə хусни ´ибадəтикə уə қийами 
та´əтикə уə тилауəти кəлмикəл-кəрим.

Мұрынға су алғанда оқылады:

Аллаһуммə райиһни мин райихəтил-жəннəти уəрзуқни нə´имəн уə ə´узу 
бикə мин духани жəһəннəмə.

441 бəрін
442 атап өттім
443 рет-ретімен
444 дұғалар
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Жүз жуарда оқылады:

Аллаһуммə бəйиз уəжһи йəумə тəбйəззу ужуһу əулийаикə уə лə тəсуəдду 
уəжəһийу бинуни мə´рифəтикə йəумə тəсəдду ужуһу ə´дəйикə.

Оң қол жуарда оқылады:

Аллаһуммə ə´тини китаби бийəмини уə хасибни хисабəн бəсийрəн.

Сол қол жуарда оқылады:

Аллаһуммə лə ту´тини китаби бишимали уəла мин уəра-и заһири уəла 
тухасибни хисабəн шəдидəн.

Бас мəсіхінде оқылады:

Аллаһуммə ғəшшини би-рахмəтикə уə əнзилə ´əлəййə мин бəрəкəтикə.

Құлақ мəсіхінде оқылады:

Аллаһуммə əж´ални минəл-лəзинə йəстəми´унəл-қаулə фəттəби´унə 
əхсəнəһ.

Мойын мəсіхінде оқылады:

Аллаһуммə ə´тик рəқəбəти минəн-нəри уə нəжжини минəс-сəласили уəл-
ə´лали

Оң аяқ жуарда оқылады:

Аллаһуммə сəббит қадəмийə ´əлəс-сиратил-мустақими йəумə тəзуйлу 
фиһил-əқдами

Сол аяқ жуарда оқылады:

Аллаһуммə əж´əл сə´ий мəшкурəн уə зəнбий мəғфурəн би рəхмəтикə йа 
əрхəмəр-рахиминə.

Узудан соң оқылады:

Аллаһуммə əж´алний минəт-тəууабийнə уə əж´алний минəл-мутатаһһиринə 
уə əж´əлни мин уəрəсəти жəннəтин-нə´ими уə жə´əлний минəл-лəзинə лə 
хəуфун ´əлəйһим уə лəһум йəхзəнунə.

Дəрет мəкруһтарының баяны

Енді мəкруһтарды дейін, есіт,
Суды бетіңе қатты ұрма, жігіт.

Себепсіз мүшеңе салып назар,
Қарамағың егер қажет болса не зарар?
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Сол қолмен алмағыл суды,
Мұрын, аузыңа, есіңде сақта мұны.

Оң қолмен мұрныңды сықпа,
Сөз айтпа, дəретте айқайлама.

Етікке мəсіх мəселесі

Егер киіп сен етік таһарат-лық445,
Егер дəрет сынса мəсіх қыл бұл шақ.

Тарт ол саусағыңды жоғарыға,
Аяғың ұшынан тобық сарыға446.

Үш қол жеріндей мəсіх бəс447-түр, біл,
Мейлі ұзын, мейлі көлденең қылғыл.

Төрт саусақпен мəсіхті қылсаң лик448,
Асығыңа дейін бар-дүр əула дик449.

Мəсіні (егер) етігіңе сен қылсаң,
Қылма саусақтарыңның ұшымен.

Қажет емес бұл еткік болғай,
Өзгенің үкімі дейін, қалай болғай?

Араби450 болса сенде мейлі чарық451,
Тобығыңа дейін керек онда жабық.

Бірақ журабқа452 мəсіх сен қылма,
Матадай нəрсеге дұрыс білме.

Болса жураб муна´ал453 һəм тəндар454,
Оған сол кезде мəсіх тарту бар.

Мəсіх жасар жер болса егер жыртық,
Болса үш саусақтың жеріндей ашық.

445 дəретті 
446 дейін
447 жеткілікті
448 бірақ
449 тағы жақсы
450 араб қауымына тиесілі
451 теріден жасалған жеңіл аяқ киім
452 шұлыққа
453 қонышы
454 бинт, ақ дəке
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Мəсіх ол нəрсеге емес жайыз455,
Оған сені мəсіх қылмағыл һəргиз456.

Мерзімі бар үкіміне түн мен күн,
Бар жолаушыға бірақ үш түн мен күн.

Басталуы дəрет бұзылуынан-дүр,
Факиһтардан бұл сөз айтылған-дүр.

Аяғы болса мəсіңе муддəт457,
Не етікті шығарсаң етікті сол мезет.

Егер дəрет бар болса аяқ жу, бəс458,
Қылма бастан бетке459, қажет емес.

Шығарар əдейі егер табаның,
Көбі балтырыңа келсе, біл сенің.

Мəсің сол кезде болады батыл460,
Тарт мəсіхті һəм аяғыңды жуғал.

Жол жүрер уақыт, жерінен кауак461,
Табаның болса мəсіхіңе жоқ, бақ462.

Бір аяқ шықса мəсіх мубəттил463-дүр,
Осылар шариғатшылардың тілі-дүр.

Мəсіхтен кейін аяқты қылса су өл464,
Асығыңа дейін егер жетсе бұ өл.

Мəсіх жойылады себебі бар мұндақ465,
Болмады бəрін мəсіхпен жумақ.

Егер етікті муқим466 қылса сапар,
Үш түн-күнгей дейін мəсіх оған бар.

Егер етікті жолаушы болса муқим,
Түн-күн мəсіх қыл оған тəлім.

455 дұрыс емес
456 ешқашан
457 уақыт, яғни мəсіх бітуінің соңғы күні
458 жетер
459 яғни, бүтіндей қайта дəрет алу
460 жалған
461 жарық, тесік
462 қара
463 жоққа шығарушы
464 дымқыл, ылғалды
465 бұлай
466 тұрақты адам, яғни үйде отырған адам
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Таяммум мəселесі

Уақыт болар киелі болар топырақ,
Суға сол кезде болар бəсеке топырақ.

Су жырақ болса сенен жер бір мил,
Сен намазың үшін таяммум қыл.

Төрт мың-дүр қадаммен бір мил,
Бір куруһ467 оны Үнді елі дер, біл.

Деді олар бір жарым қары бұл қадам,
Бір қары, біл болар алты тұтам.

Бір тұтам төрт елі, жəне бір елі,
Алты арпа кеңдігі болды, біл бұл біліг468.

Не бір үмметке бейнеті жетсе,
Су зиян жетуінен қауіп етсе.

Не уақытша сенен тазаланбаса,
Су таһарат қылуға жетпесе.

Не бағасы бұл судың болса ауыр,
Қыл таяммум, солай болсын бұл əрбір.

Бұл екі шарт бар бийабанда469,
Суға қажеттілік болса онда.

Не болса да жер жынысынан470,
Əк, топырақ, құм, сүрме бігін471.

Осылармен сен таяммум қыл,
Болды дұрыс бұлармен, білгіл.

Топырақпен тағы мужəууəз472-дүр,
Қыл таяммум мұнда сөз аз-дүр.

Топырақтың жері пəк болуы керек,
Қалмайды бұл істе күдік пен шəк.

467 ұзындық өлшемі
468 ұғым
469 айдалада
470 жерден
471 секілді
472 рұқсат етілген
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Таяммум парызының баяны

Біл, таяммумға төрт парыз болар,
Білмек оларды сияқты қарыз болар.

Біреуі – жер топырағын таза еткіл,
Жəне ниетті мына жолмен қылғыл:

«Ниет еттім таяммум алмақ үшін,
Маған намазым мубах болсын».

Жəне екі қолды топыраққа,
Ұр таяммум ісін қылмаққа.

Сүрткіл жүзіңе қолдарыңды,
Есіңе алғыл таяммум істеріні.

Біл, топырақты біраз сүртпектік,
Түп-түбіне оны жеткізбектік.

Дұрыс емес болар таяммумда,
Əсері жеткілікті болар таяммумда.

Жəне топыраққа қол тигізуменен,
Сүрт қолдарға екі тірсекпенен.

Сен таяммумда осы мəселе біл,
Жаса саусақтардың арасын тəхлил473.

Онда былғанбаған су-дүр,
Ғұсыл уəжіп болса да іс осы-дүр.

Осы шарттармен таяммум қыл,
Болса əр уақыт. Əр намазды өтегіл.

Мутаяммум474 мына неше істі қылар,
Үзірсіз су барында кімде-кім білер.

Бір-бірлеп айтай есіткіл, ей, һəмдəм475,
Мессе қыран һəм духул мешіт476 һəм.

Өлім қаупі болса, болса һəм су пəдид477,
Өте өлік478 намазы мен жəне айт479.

473 байқа
474 таяммум алушы
475 жолдас
476 мешітке кірерде
477 табылса
478 жаназа
479 яғни, айт намазын 
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Таяммум кемшіліктерінің баяны

Барлық нəрсе дəрет кемшілігі болар ол,
Біл таяммумға да зиян берер ол.

Жəне жеткілікті суға егер құдірет,
Тапса, сынар таяммум сол мезет.

Намаз уақыттарының баяны

Парыз білгіл намаздың уақытын,
Уақытсыз істі пайда қылмақтан.

Бес болар уақыты бір түн-күнде,
Күдік һəм күмəн жоқ-дүр мұнда.

Алты сыртқы парызға дахил480,
Уақыт төртінші парыз-дүр білгіл.

Баршадан бұрын таң намазын өте,
Бар болар уақт-е субх-е казиб481, өте.

Бар ұзын, жіңішке. Жарық-дүркім,
Біл, көкжиек деңгейіне мұны қаим482.

Дұрыс болды бұл таң болса сахур483,
Мұнда құптан намазын қылса болар.

Жəне мұның соңында шығыс сары484,
Көрінер біреуі жарық əсері.

Бұл көкжиектің ұзындығына тартар,
Барғанынша жарықтығы артар.

Дін иелері жетекші етілер,
Субх садиқты485 бұл субхты486 деді олар.

Білгейсің таң намазының уақытын,
Осу таң басында болмақтығын.

480 кіретін
481 жалған таңғы уақыт
482 тұрушы
483 сəресі ішетін уақыт
484 жақта
485 шынайы таң
486 таңды
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Күн шығар кезде бітуі оның,
Бұл арада болар орындалуы оның.

Жəне уəқт-е намаз-е пишин487-дүр,
Оған, білгіл, бұл түрі дайын-дүр.

Əуелі күннің ауғанынан,
Саялардың ұзын болуынан.

Екі есе болғанша бұл көлеңкелер,
Біл, бесін өтер, кісілер өтер.

Бірақ түс саясын бұлармен көр,
Болғанша осыларша сен қыла көр.

Өтесе бесін, намаздігер-дүр,
Сен ойлама аралық бар-дүр.

Деді олар асыр уақытын мұнша,
Орындағыл күн батқанынша.

Батысымен күн шам намазы болар,
Демегіл, уақыты барша тамам болар.

Шапақ кеткенше бұл уақыт бар-дүр, біл,
Бар шапақ күн батар тарапта қызыл.

Бұ шапақ ғайып болса құптан-дүр,
Субх-е сабиққа488 дейін уақыты болған-дүр.

Орындағыл үтір соңынан құптаннан,
Үтірді орындау кейін болар одан.

Мустахаб уақыттар баяны

Енді дейін уақыттарда истихбаб489,
Орындаңыз сол шақ намаз, ей, əхбаб490.

Күн шығар жер керек сары болса,
Фəжр491 қыл уақыт егер бұл шақ болса.

487 бесін намазының уақыты
488 шынайы таңға
489 сауапты іс
490 сүйікті
491 таң сəрі, арай
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Жаз кезінде орындағыл тахир492,
Күн болар біртіндеп тағир493.

Əуелі уақытта орындағыл қыста(р)494,
Жақсырақ, егер қылайын десең істер.

Асыр соңынан қыларсың андақ495,
Күн сарыдан өте бұрынырақ.

Бірақ батыста қыларсаң тə´жил496,
Қылма соңынан оны һəм сен бəрін қыл.

Біраз кешіктір құптанда,
Болғай алғашқы сулс497 қылғанда.

Үтір соңғы сулсі498 əула499-дүр,
Егер саған сенім пайда500-дүр.

Намазда уақыттары мен мəкруһ уақыттарының баяны

Қылмағайсың намаз үш уақыт,
Не парыз, не нəпіл, не сүннет.

Не жаназа дұрыс болар, не қаза,
Не тілауат қыларда сəжде рəуа501.

Күн шығар шақ, күн батар шақ-дүр,
Жəне бір уақыт күн түс болуы-дүр.

Бірақ ол асырды сен қыласың,
Күн батарын білесің.

Ракағатын қылсаң егер күн барында,
Өзгесін қыл күдік жоқ барында.

Біл, бұ үш уақыттан болар бұл шақ,
Бұл осы уақыт болар қылмақ.

492 соңынан, яғни кештетіп
493 өзгерер
494 яғни, қыс мезгілінде ертерек орында
495 солай
496 асығарсың
497 үштен бірі
498 үштен бірі
499 тағы жақсы
500 яғни, саған сенім артық болса
501 дұрыс
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Бұл тағы бар жиркеніштікпен,
Осы айтып өткен сипатпенен.

Қылмағыл нəпілді екі сағат,
Болды қарсы онда бұл тағат502.

Асыр уақыты мен таң шапағы-дурур,
Қылма не ақысы, не сауабы-дурур.

Бірақ болса жаназа менен қаза,
Қыл бұл уақыттарда болды рəуа503.

Қыбла мəселесі

Болды бір парыз қыблаға қарау,
Шарт болар шариғат сөзі ғой бұлай.

Мекке тұрғыны осы сөз білсін,
Жүзін Қағба тарапқа қылсын.

Жырақ болған кісі, есіт, нетер?
Бағытына жүзін қылса жетер.

Бағыты егер саған емес мəлім,
Кісіден сұра болар ол мəфһум504.

Бірақ жерлікті қажет болар бұ кісі,
Ол уақытта болмайды зерттеу ісі.

Жергілікті адам болмаса тəхəрри қыл505,
Бір бағытқа күмəн қылып орындағын.

Осы жолмен намаз қылдың,
Қыбла жаққа еместі кейін білдің.

Жəне қылма бұл ісің ғой құп,
Бұл намазың сенің болар мəхсуб506.

Егер намаз ішінде пайда болса жиһəт507,
Жүзіңді бұр сол жаққа сол сəт.

502 құлшылық
503 дұрыс
504 түсінікті
505 зертте
506 есептеледі
507 ынта
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Қауіп уақытында білгін, ей, бəрна508,
Көлік үстінде барлық намаз рəуа509.

Нəпіл үзірсіз һəм дұрыс-қой, біл,
Көлік үстінде жақсы орындағын.

Бірақ тəхримə510 уақыты, ей, дана,
Қыблаға жүзіңді қыл, біл, əула511.

Кеме ішінде намаз дұрыс, біл,
Отырып не тұрып орындағын.

Кеме бұрылса, сен ары бұрыл,
Қай жақ қыбла сол жаққа бұрыл.

Бірақ бір рет қылмағын əрекет,
Басқа-басқа аяқтарыңды тербет512.

Намаз ниетінің мəселесі

Біл, алтыншы парыз – ниет қой,
Намаз ішінде шарт сиххат513 қой.

Ниет етпек көңілде парыз дегіл,
Тілмен демекті сүннет біл.

Біл, тəхримə514 менен ниет ара 515,
Артық болмасын қыларда ада516.

Бұл кезде Тəңірімен əзір бол,
Дайында өзіңді жəм´-е хатир517 бол.

Кемшіліксіз біл мұны намаз болар,
Бұл намазыңа біл не ат болар.

Егер бұл дегенше болмасаң əзір,
Дұрыс емес саған, дедім заһир518.

508 жігіт, бауырым
509 дұрыс
510 намазды бастау тəкбірі
511 тағы жақсы
512 қозға
513 дұрыс
514 намазды бастау тəкбірі
515 арасында
516 орындарда
517 ойыңды жина
518 сырты
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Бірақ көңліңде таң намазы болса,
Жаңылып тілің оны шам десе.

Ол көңілдегі киелі ғой біл,
Қарызың көңілде бар ғой, біл.

Ниет етуді мен қылайын саған арыз519,
Нəпілді нəпіл де, жəне парызды парыз.

Уəжіп болса де оған уəжіп ат,
Сүннет болса айтарсың сүннет.

Кімде-кім шариғат сөзіне бақты520,
Уақыты болса етсін осы уақыты.

Бірақ бұл сөзді жұмада демегіл,
Егер айтсаң дұрыс емес қой, біл.

Шарт емес имамдыққа ниет, біл,
Бірақ ең жақсысы мынау, ниет қыл.

Шарт қой ниет ұюға, білің(дер),
Əр амалды біліп, жерінде қылың(дар).

Намаздың ішіндегі алты парызының баяны

Енді дейін алты парыз дахилды521,
Бұл мəселеге сөйлетейін тілді.

Бəрінен бұрын бар ғой тəкбір,
Мұны тəхримə522 дер сағир-у кəбир523.

Дегіл, «Аллаһу əкбəр», сол кезде,
Не бұл мағынада де нəрсе онда.

Созба «ба» жəне «ра» арасында,
«Ра»-ны шешім еткін адасында524.

Мұны тəхримə біл, неге дейді,
Əр мубахыны бұл харам етеді.

519 айтайын
520 қараса
521 ішіндегіні, яғни намаздың ішіндегі алты парызды
522 намаз басындағы тəкбір
523 үлкен-кіші
524 орындалу барысында
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Демек, жемек һəм жəне ішпек,
Бəрін харам етер бишəк525.

Ниет еткіл тағы қолыңды көтер,
Бұрын қолыңды көтерме, ей, сəруар526.

Қиям мəселесі527

Біл, екінші парыз болды қиям,
Үзірсіз қиямсыз қылма тамам528.

Біл қиям азырағын, ей, дана,
Болса тəхримə529 тұрғаныңда ада530.

Құдіреті жоқ кісі мұны білсін,
Отырып болмаса, жатып қылсын.

Егер намазың парыз болса, ей, жар,
Парыз білгіл қиямды зинһар531.

Нəпіл мен сүннетте ықтиярың бар,
Тұрар һəм отырарда сен мухтар532.

Жақсырақ ол болар кісі тұрса,
Ним-музд533 болды ол отырса.

Бірақ таң сүннетінде отырма,
Мұнда отыруыңды дұрыс көрме.

Қырағат мəселесі534

Жəне бір парыз біл, қырағат-қой,
Біл, Құран оқуға бұл ат-қой.

Парыз болса намаз, біл, мұндақ535,
Екі ракағатта парыз ғой оқымақ.

525 күдіксіз
526 адамзат
527 намазда тұру
528 бітірме
529 намазды бастау тəкбірі
530 орындап тұрғаныңда
531 міндетті түрде
532 еріктісің
533 жарты пайда яғни, толық емес
534 намазда сүре оқу
535 осылай
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Уəжіп, нəпіл мен сүннетте,
Парыз білгін барша ракағатта.

Егер бір аят оқысаң, оқы ұзын,
Қысқа аят егер болса үш болсын.

Рукуғ мəселесі536

Жəне бір парызды рукуғ білің(дер),
Қылар істі жалғасымен қылың(дар).

Иіліңіз қолыңызды қойып тізеге,
Не дейтінді мен айтайын сізге.

Бас пен арқа мойынды түзу етің(дер),
Əр намаз істерін сендер түзетің(дер).

Мұнда тəспі бір дегенше тұрың(дар),
Уəжіп осы тұруды мұнда көрің(дер).

Үш демекті бірақ сүннет дең(дер),
Мейлі тəспі кеш дең(дер), не барша дең(дер).

Сəжделер мəселесі

Сəжде болды бесінші парыз, есіт,
Бірақ екі сəжде парыз болды, жігіт.

Қолдарың жерге қой, арасына бас,
Сəжде қылғыл бұ түрі, ей, қардаш537.

Сəжде амалын десең, аңлай538,
Жерге қойғын мұрын мен маңдай.

Мұнда тəспі айт жəне қыл арам539,
Бұл екеуінде ракағат секілді тамам.

Мұны білгіл сəжде етер хин540,
Аяғың болмасын қашық жерден.

536 намазда иіліп тұру
537 бауырым
538 білейін
539 тыныш тұр
540 кезде
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Бір аяқ тұрса бар кəраһийəт541,
Екеуі тұрса басынан ет ниет.

Қуғуд мəселесі542

Қылды алтыншы парыз соңғы қуғуд543,
«Əт-тəхийəт» оқығанша мə´буд544.

(Намазда) ұюшы осы мəселе білсін,
Ташаһһудқа дейін муафəқəт545 қылсын.

Алты сыртынан546 болды уақыт себеп,
Бесеуін шарт айналасында санап.

Алты дахилда547 қағда548 мен тəкбір,
Шарт, біл өзге рүкін, дейін бір-бір(леп).

Намаз уəжіптерінің баяны

Міне, айттым намаз парыздарын,
Түсіндірейін енді уəжібін бəрін.

Тұт құлақ, ей, мусалли-е талиб549,
Біл, жиырма екі ғой уəжіп.

Жетеуін халық білесің, ей, жар,
Əр намазханға əр намазда бар.

Бірі – «Аллаһу əкбəр» болды, есіт,
Тəхримə550 уақытында бұл лебізді айт.

«Əт-тəхийəт» оқымақ-қой, біл,
Қағдалар551 уақытында оны оқығын.

541 кемшілік
542 намаздағы отырулар мəселесі
543 намаздағы соңғы отырыс
544 құлшылық етуші
545 келісім
546 яғни, намаздың сыртындағы алты парызынан
547 намаздың ішіндегі алты парыз
548 отырыс
549  намаз оқушы
550 намазды бастау тəкбірі
551 намаздағы отырыстар
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Жəне тəғдил552 рукндерде керек,
Мұны тыныштық дейді бишəк553.

Қыл рукуғ554 мен сужудта555 арам,
Тəспі бір дегенше там556.

Парыз, уəжіптерді жерлерінде қылып,
Орындарсың ра´ийəт-е тəртіп557.

Жəне бірі «Фатиханы» бір оқымақ,
Болды уəжіп есіт бар мұндақ558.

Жəне сəлем лебізімен шыққын,
Оқып жатқан намаздан хасил559.

Жəне он бесін мен айтайын нам,
Бəріне барша жерде емес ´ам560.

Сен қырағатты қылғайсың дайын,
Екі алғашқы ракағат ішінде дайын.

Һəм бұл екеуінде «Фатиха» оқығын,
Осы екеуінде «Фатиха» зам қыл561.

Қылғын «Əл-хəмді» сүреге тəқдим,
Баршасын саған қылайын тəлім.

Бірақ егер болса нəпіл мен сүннет біл,
Барша ракағатта сүрені зам қыл562.

Сүренің заммы қажет емес-дүр,
Егер бір аят ұзын болса бəс563-дүр.

Қысқа болса оқығын үш аят,
Не бұл үш қысқа дейін керек ғайəт564.

552 тəртіп
553 күдіксіз
554 ракағаттар
555 сəжделерде
556 бəрін
557 тəртібіне назар аударарсың
558 осылай
559 пайда
560 бұқара халық
561 яғни, «Фатихадан» кейін сүре оқу
562 оқы
563 жеткілікті
564 қажет
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Жəне оқы құнт əлбетте,
Үтір ішінде үшінші ракағатта.

Аллаһуммə иннə нəстə´инукə уə нəстəғфирукə уə нəстəһдикə уəнулмину 
бикə уə нəтубу илəйкə уə нəтəуəккəлу ´əлəйкə уə нусни ´əлəйкəл-хəйра уə 
нəшкурукə уə лə нəкфурукə уə нəхлиу уə нəтруку мəн йəфжəрукə. Аллаһуммə 
ийəкə нə´буду уə лəкə нусалли уə нəсжуду уə илəйкə нəс´а уə нəхфиду уə нəржу 
рəхмəтəкə уə нəхса ´əзəбəкə инни ´əзабикə бил-куффари мулхиқ.

Егер кісі білмесе құнт нетер,
«Раббəнə əтинə» оқыса жетер.

Раббəнə əтинə фид-дунийа хəсəнəтəн уə фил-ахирəти хəсəнəтəн уə қина 
´əзəбəн-нəри.

Бірақ үйренбекке ынта керек,
Ынталармен керек үйренбек.

Жəне таңмен шам мен құптанда,
Біл, имам оқысын жоғары онда.

Бұл-дүр ең төмені қате есітсе,
Үні елінің құлағына жетсе.

Жалғызға есіт бар жайыз565,
Оқысын мейлі пəс, мейлі аңыз566.

Абзал болды егер оқыса аңыз,
Айтатын нəрсе болса айтармыз.

Асыр мен бесінде пəс оқысын имам,
Мен айтқандай етсін тамам.

Бұл қырағатты біраз пəс етсін,
Ең азы өзі оны есітсін.

Ернін жыбырлатса көңілде түйіп,
Бұ қырағат емес болар мəхсуб567.

Егер имам болмаса есіт нетер,
Жалғыз һəм мұны амал етер.

Ұйып тұрғанында сен тік тұр,
Ұюшыға тыныш тұру уəжіп-дүр.

565 дұрыс
566 іштей
567 есептелген
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Бұл қырағат кезінде сакит568,
Айтатындарды басқа кезде айт.

Ұюшы кім болса сол кезде,
Ұю керек болар онда.

Ұю деген мынау есіт, мəселе,
Ұйыса сəжде мен қағжа ара569.

Ракағатқа егер де болмаса мəхсуб570,
Болмаса һəм ұюшы-дүр құп.

Бірінші қағда болды уəжіп, біл,
Онда əр уақыт етсең отырғын.

Айттарда рукуғ тəкбірі,
Біл уəжіптен ол болар бірі.

Жəне тəкбірлер болар, білгін,
Екі айт ішінде уəжіп, ей, сайил571.

Жəне бір тілауат сəждесі біл,
Сəжде ол жерге егер жетсең қыл.

Болмаса һəм намаз уəжіп-дүр,
Жетсең ол уақыт сəжде келтір572.

Оқушы, есітуші білсін,
Жетсе егер сəжде жеріне қылсын.

Болсаң ол уақыт егер намаз ішінде,
Тəңірі құзыретінде қажет ішінде.

Егер серік болмаса оқушы біл,
Өтегеннен кейін бұл сəждені қыл.

Оқыса егер иам қыл мəлім,
Сəжде қылсын имам һəм мə´мум573.

Сен рукуғ етпестен бұл сəждені қыл,
Рукуғсыз жасағын бұл сəждені біл.

568 тыныш тұру
569 арасында
570 есептелген
571 сұраушы
572 жаса
573 ұюшы
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Жəне бір уəжіп болды сəжде-е сəһу574,
Тəңірлік ісінде керек емес лəһу575.

Сəһу сəждесі қайсысы, білгін,
«Əт-тəхийəт» оқы тағы мұны қыл.

Салауат оқымай сəлем дегін,
Мəселе осылай болды шариғатта, біл.

Жалғыз болсаң жаса екі сəлем,
Бірақ бір жаққа қылады имам.

Сен жəне екі сəждені келтір576,
Орындап екі сəждені отыр.

«Əт-тəхийəт» оқы тағы салауат,
Осы секілді тамам қыл бұ салат577.

Сəһу сəждесінің уəжіптілігінің баяны

Сəһу сəждесі білгін, ей, талиб578,
Неше істен болар уəжіп саған.

Іс намаз ішінде артық етсе кісі,
Егер намаз істерінен болса ісі.

Секілді үш сəждемен екі рукуғ,
Сəһу сəжде қыл, бұл тапса уқуғ579.

Жəне егер тəркі болса əр уəжіп,
Сəһу сəжде қыл, ей, тəліп580.

Жəне нəсіп болса əр тəхир581,
Парызда сəжде-дүр оған тəдбир582.

Кешіктіру шамасы мұнша ғой білсең,
Онда бір рүкінді орындасаң.

574 сəһу сəждесі
575 ойын
576 жаса
577 намаз
578 талапкер
579 пайда болса
580 ізденуші
581 кешіктіру
582 байқа
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Жəне күдік болса рəкағат ішінде саңа583,
Төрт не үш болып па мəселе?

Егер бұл күдік болса саған əуелі бар,
Өте басынан намазды зинһар584.

Егер саған бар болса бұл шəк,
Соңынан бір рəкағат онда бар өтемек585.

Сəһу сəждесін мұнда да келтір,
Сəжденің уəжіптілігін осы деген-дүр.

Сəһу егер бірден артық болса нетер,
Бірнеше болса екі сəжде етер.

Егер имамыңа сəһу уақи´-дур586,
Ұюшы біл оған таби´-дур587.

Ұюшы сəһу қылса сол мезет,
Сəһу сəждесі жоқ оған қажет.

Ұюшы сəһуді көтерсе имам,
Есіңе ал хабардар еттім.

Намаз сүннеттерінің баяны

Уəжіп, парызға осы дедім ат,
Неше екенін біл намаз ішінде сүннет.

Көтер қолыңды десең үш тəкбір,
Бірі – тəхримəде588, құнытта бір.

Жəне бірі айттарда тəкбират589,
Дер уақытында қол көтергіл бат590.

Ер көтерсін қолын құлаққа дейін,
Бірақ əйел қолыңды төске дейін.

583 саған
584 байқа
585 өтеу, орындау
586 қажет болса
587 бағынышты
588 намазды бастау тəкбірінде
589 тəкбірлер
590 барша
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Тұт ашық сол кезде саусақтар,
Біл, қалай бұл жолға саусақтар.

Кіндік астында қоярсың солды,
Солдың үстінде қойғын қолды.

Соңынан тəхриəден сəна591 оқығын,
Жəне оқы «Ə´уз» менен «бисмил».

Сухəнəкə Аллаһуммə уə бихəмдикə уə тəбəрəкəсмукə уə Тə´ала жəддукə 
уə ла илəһə ғəйрук.

Жəне «Əмин» де «Фатихадан» соң,
Барлық істі Құдай келтірер оң.

Енді қылдың бұл төртті мəлім,
Ақырын оқысын имам һəм мə´мум592.

Интиқалатта593 дегін тəкбір,
Барша жерде дегін бірақ ол бір.

Ол бірі-дүр рукуғтан шықпақ,
Осы жерде айтпағын мұндақ594.

Рүкіндерге кірерде, шықпаққа,
Деді оны интиқал мұндаққа595.

«Сəми´аллаһ» деп имам онда,
Ұюшы «Раббəнə лəкə» ол анда596.

Ұюшы осы сөзді есітсін,
Əр екеуін мұнда айтсын.

Үш (рет) дегейсің рукуғ тəспісін,
Бұл рукуғ ішінде ұстарсың тізеден.

Қаума мен рукуғ, отырыста біл,
Барша саусақтарыңды ашық ұстағын.

Сəжде мен рукуғ арасында ұстамақ,
Қаума-ғой, сүннет болды, біл мұндақ597.

591 Аллаға мадақ дұға
592 ұюшы
593 намазда əр амалды орындағанда
594 осылай
595 мұндайға
596 сол кезде
597 осылай
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Сəждеде жеті мүшені жерге тегүр598,
Айтайын баршасын, бір-бірлеп сұр(а).

Екі қол, екі тізе, бас, екі аяқ,
Осы жетеуін жерге бар қоймақ.

Сəжде тəспісін дегейсін үш,
Осылар қылмақты біл борыш.

Екі сəжде арасында отыр,
Жəлəсе дейді мұны, бір сүннет-дүр.

«Əт-тəхийəт» тан кейін салауат,
Оқымақ сүннет болды сен тоқтат.

Аллаһуммə салли ´əлə Мухəммəдин уə барикə ´əлə Мухəммəдин уə ´əлə 
´али Мухəммəдин кəма саллəйтə уə барəкəтə уə сəллəмтə ´əлə Ибраһимə уə 
´əлə алиһи Ибраһимə раббəнə иннəкə хəмидун мəжид».

Жүзіңді бұр оңға, солға бер сəлем,
Осы секілді намаз қыл итмам599.

Барлық істе имамға мə´мум600,
Ұю керек қылыңдар мəлім.

Намаз мустахабтарының баяны

Енді айтайын намаз мустахабын,
Жəне түсіндірейін оның əдебін.

Келсе егер есінегің, ауыз жапқын,
Жөтелің тоқтатып сабырлық қыл.

Мұны біл мустахаб қырағаттан,
Оқымақтық артық үш аяттан.

Сен рукуғ кезінде мұны біл,
Бас, арқа, бойыңды түп-түзу қыл.

Сəжде қылмақта тізе, қолың жəне бас,
Қой, тұрмақта керісінше, ей, қардаш601.

598 жеткіз
599 бітір
600 ұюшы
601 бауыр 
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Сəждені екі қол арасында қыл,
Онда саусақтарың жабыстырғын.

Сəжде етер шақта сен мұны біл,
Барша саусақ ұшын қыблаға қыл.

Болса егер маңдайың жер, топырақ,
Тазалама намаз ішінде мутлақ602.

Себебі намаз ішінде ұстарсың тік,
Ұста аяқтар арасы төрт елі.

Қағдада аяққа қоярсың қолдар,
Көрсетейін саған шариғатта жолдар.

Сол аяқ жеріне қойып отыр оған,
Оңды тербетпек болды саған.

Жаса дұрыс неше жерде керек,
Табаның тік тұрар бұл шақ бишəк603.

Бірақ əйел қай жерге отырды,
Аяқ ұштары оң жаққа тұрды.

Біл имамыңа мустахаб болды,
Оқымақтық қырағат-е мəруи604.

Айт тəспілерді үштен көп,
Бірақ тақ айтпақты көргін құп.

Қол қарыннан жырақ, қарыннан тұт,
Пұт аяқтан, аяқты жерден тұт.

Қыл рукуғ һəм сужудта мұндақ605,
Бірақ əйелге керісінше қылмақ.

Ракағат төрт парыз болса мұны біл.
Ең соңында «Фатиха» оқығын.

Жəне «Əл-хəмд» басында керек,
Барша ракағатта «Тəсмие»606 бишəк607.

602 ешқашан
603 күдіксіз
604 түсіндірілген қырағат
605 былай
606 «Бисмиллəһир рахмəнир рахим» деп айту
607 күдіксіз
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Мұны жазылған біл əрбір имам,
Тұрғын сол шақ қылса екі сəлем.

Жүзін бұрсын имам оң жағына,
Фəжр мен асырда осы ғой аңа608.

Егер болса намазхан қарсысында,
Дұрыс емес қой тура қарсысында.

Намаз əдептерінің баяны

Түсіндірдім осы мустахабтарды,
Енді айтайын намаз əдептерін.

Қыл қиям ішінде сəжде жеріне назар,
Қара аяққа осы бар рукуғ егер.

Сəжде қылғанда мұрныңа қарағын,
Қойныңа қағда болса осындай қыл.

Егер азаншы айтса «Хəййə ´əлə»,
Тұрыңыздар намаз оқуға ада.

Десе «Қадду қамат» етуші ауаз609,
Қыл имам онда сен шуру´-е нəмаз610.

Намаз мубахтарының баяны

Неше іс-дүр мубах, шариғат деміш611,
Егер намаз ішінде пайда болса ол іс.

Оң мен сол (жаққа) жүз бұрмастан көрмек,
Егер жылан оқталса өлтірмек.

Денеге жабысса киім рукуғ ара612,
Жөндемек ол киімді болды рəуа613.

Нəпіл егер болса есіт, ей, қары614,
Біл, мубах, болды сүре қайталауы.

608 оған
609 деп айтса
610 намазды баста
611 дейді
612 ракағат жасап жатқан кезде
613 дұрыс
614 оқушы, қары
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Намаз мəкруһтарының баяны

Егер мəкруһтарға кезек-дүр,
Біл, не істерге осы түр ат-дүр.

Бірі – қайталауың тəкбір,
Сүннетті тастау деп білерсің жəне бір.

Санамақтық қолменен аят,
Оқылатынды оқымақ пат-пат615.

Жəне қылмақ рукуғ ішінде, ей, хам616,
Қылатын қырағатың итмам617.

Интиқалатта618 демектік зікір,
Ету намаз ішінде жəне пікір.

Жəне белгілі сүре-дүр білсең,
Егер айқын намаз ішінде қылсаң.

Сүрелер басында «Бисмиллəһ»,
Болды мəкруһ оқымақ ол гаһ619.

Сүрелер бəрінің орындалуында,
Қысқа сүре болса арасында.

Төменгі сүрені жоғары оқымақ,
Болды мəкруһ бұл тағы андақ620.

Парыз болса екінші ракағатта,
Оқымақтық ұзын осы мұрсатта.

Аят пен сүреде жəне тəкрар621,
Қылмаған-дүр кəраһийəт622, ей, жар.

Жəне қылмақ рукуғде төмен бам,
Сəжде етер жерден жəне тазартпақ тас.

Жерге қол қоймағын бұрын тізеден,
Керісінше қоймақта сен есіт бізден.

615 асығыс-үсігіс
616 бауыр
617 аяқтау
618 намаз ішінде көшу
619 сол кезде
620 солай
621 қайталау
622 жиіркенішті
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Жеңде қол жоқ намаз қылмақтық,
Ауыз, қолда əр нəрсе ұстамақтық.

Ауыз, көзді үзірсіз жаппақ,
Жапқын ауызыңды болса есінер шақ.

Жəне айқастырмақ аяқтан-аяқ,
Отырғанда табанға отырмақ.

Тисе жерге белің, қарын тізеге,
Ерге мəкруһ-дүр, дейін сізге.

Бүгіліп жəне иттей отырмақ,
Жəне байлап аяқтарың құрмақ.

Сиыр секілді бас салып сəлем етпек,
Асығып рукінді аяқсыз етпек.

Тіс арасындағыны жұтпақ,
Қауыштырмақ оны бар бағлық623.

Болса маңдайда егер тер мен топырақ,
Болды мəкруһ оны сүртпек.

Жəне қолды мықынға қоймақ-дүр,
Жақсы иіс иіскемек һəм солай-дүр.

Егер жайнамазда бар (болса) шөп-шалаң,
Біл, мəкруһ болды киім аямақ.

Жəне есітпегенше күрсінбек,
Жəне ауыз суын түкірмек.

Киетіндерді кимек һəм салмақ,
Ер амалмен һəм болар мұндақ624.

Тақпақ алтынды жəне жібек кимек,
Ерге мəкруһ болды, біл бишəк625.

Болмаса һəм намаз болар мəкруһ,
Тағушы, киюші жегей əндуһ626.

Есінемектік жəне керілмектік,
Керек елге бұларды білмектік.

623 байлаулы
624 мұндай
625 күдіксіз
626 өкініш
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Қарсы алдында от пен кісі болмақ,
Желпімек намаз ішінде мутлақ627.

Жəне бармақ намазға жүгіріп,
Именіп жəне жеңіңді түріп.

Жəне саусақтарыңды сықырлатпақ,
Бір нəрсеге жəне сүйеніп тұрмақ.

Жəне бір бұл бас жалаң өтемек,
Болды мəкруһ осы рең өтемек.

Бесін, шам жəне құптан парызын,
Қылса мəкруһ болар кешіктірсе кейін.

Жəне бұл имам ұзын оқыса,
Қараса жамағат оны не үшін оқыса.

Бұл тағы бар жиіркенішті, сен біл,
Жамағаттың ойы үшін тə´жил628.

Жəне қылмақ болар имам хайал629,
Келетін адам үшін бұл махал630.

Жəне болмақ имам онсыз жерде,
Бір қары жоғары жəне сыз жерде.

Болса михраб тағы сол жерде,
Жалғыз болмағы имам онда.

Сəжде аяты есіт мұндақ631,
Төмен оқырда имам оны оқымақ.

Рүкіндерде имамға сыбқат632,
Біл, бар ғой бұл іс кəраһийəт633.

Жəне ұюшы онсыз демек тəкбір,
Дауыстап күндізгі нəпіл ғой жəне бір(і).

627 тіптен
628 асығыс
629 ой, пікір
630 осы уақыт
631 мұндай
632 намазда имамнан бұрын рүкіндерді орындамақ
633 жиіркенішті



 84

Айəт-е уə´дə уə уа´ид634 есіт,
«Садақаллаһ» демек бұл жерде, жігіт.

Неше жерде намаз болар мəкруһ,
Кімде-кім білмесе, жейді көп əндуһ635.

Қора, мал қора ішінде кесенеде,
Нəжіс қарсысында жəне жол ортасында.

Біл, əйелге мешіт ішінде намаз,
Болды мəкруһ, сен есіткін раз636.

Болса үйдің ішінде жаман зат,
Не киім, үйде болса егер сурет.

Бірақ жандының болса бұл сурет,
Оған болсын бүтін барша һəйəт637.

Болса бар осы суреттер,
Біл, жиіркенішті ол намазда бар.

Осы істер мен кəйфийəт638,
Дедім баршасына бір-бір ат.

Біл, мəкруһ болар намаз ара639,
Болса осылар орнына келтір байқа.

Намаз бұзылуының баяны

Неше істен намаз болар фасид640,
Айтайын үйренуге көрсет жидд641.

Үзірсіз парызды тастау муфсид642,
Мейлі ұмытып, мейлі етсе қасид643.

Оқитының болса тəғирі644,
Біл, муфсидтен ол болар бірі.

634 яғни, Алланың аяты оқылғанда
635 өкініш
636 сыр
637 қазылар алқасы
638 мəселелер
639 ішінде
640 бұзылады
641 ынтаңды
642 азғындық
643 əдейі
644 өзгерсе, яғни оқитын нəрсені басқаша оқыса
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Біраз өзгерсе муфсид де,
Өзгергенде қалмаса мағына645.

Немесе бұл өзгерсе егер фахиш646,
Қой намазыңды оқы бастан іс647.

Сөз демек көп болар, егер аз болар,
Біл, ол намазды бұзушылар болар.

Түшкіргенге егер берсең жауап жігіт,
Не сəлем болса, не əлейк648 есіт.

«Жəллə»649 десең дегенде Тəңіріге ат,
Не нəби650 атына десең салауат.

Осыларды намазды бұзушы біл,
Егер намаз ішінде болсаң бұларды демегін.

Жəне тəлім мен үйретуші біл,
Осы екі істі дегін мубəттил651.

Жəне бір нəрсеге талап болар,
Оны халықтан сұрап болар.

Жəне Құранды көріп оқымақ,
Бұл тағы муфсид652 болды біл мұндақ653.

Жəне еңіремек, ыңқылдамақ «аһ-уһ»,
Муфсид болды бұлар болыңдар агаһ654.

Екі қолыңмен егер іс қылсаң,
Бір жолы муфсид болды, сен білсең.

Бір қолыңмен қылсаң ер үш іс,
Болса бір рүкінде бұл муфсид еміш655.

645 яғни, оқығанда мағынасы өзгеріп кетсе
646 дөрекі
647 яғни, қайталап оқы
648 яғни, сəлемдескенде
649 түшкіргенге жауап беру
650 пайғамбар
651 жоюшы
652 азғындық
653 осылай
654 хабардар
655 екен 
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Сəждеде тұрса жерден екі аяқ, 
Бұл тағы муфсид болды, біл мұндақ656.

Жəне жол жүрмек болар мубəттил657,
Жүрсең үш қадамдай муфсид біл.

Жəне ішпек, жемек болар мубəттил,
Күлмек дауыспен тағы мубəттил біл.

Дауыстап жыласаң бұл муфсид еміш658,
Алайда болар талап Құдайлық іс.

Жəне күрсінбе өзің есітетіндей,
Муфсид болды бұл іс, біл мұнша.

Жəне муфсид болар жөтелмек, біл,
Болса үзірсіз бар болар мубəттил.

Қыбладан өзге жаққа жүзі болса,
Муфсид болар жəне көкірегің бұрылса.

Əуреттің ашылуы жəне мубəттил,
Төртен бірінен көбірек болса мубтил, біл,

Жəне бір муфсид нəжістер біл,
Одан өзіңді сен жырақ ұстағын.

Бұл нəжасаттың екі түрін де біл,
Дирһем мен руб´ді659 есіңе ал.

Əдейілеп дəретті сындырмақ,
Муфсид болды бұл іс, біл мұндақ660.

Мутəйəммум661 егер суды көрсе,
Бұл тағы муфсид болды, деңдер сұраса.

Уақыттың шықпағы болар мубəттил,
Үзір иесіне бұл мəселені біл.

Жəне тəртіп егесі есітсе,
Қаза болған намаз есіне түссе.

656 осылай
657 жоюшы
658 екен
659 төрттен бірі
660 былай
661 таяммум алған адам
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Фасид болды662 намаз оған білсін,
Мұны қойсын, қазасын өтесін.

Бес намаздың баяны

Кімде-кім бес уақытта намаз етті,
Парыз ракағатында бар он жеті.

Екеуі таң намазы алдын болар,
Төрт басқа, бесін намаз болар.

Төрт асыр болды жəне үш шам,
Төрт құптан парыз болды тамам.

Төртеуінің үшеуін жолаушы өтер,
Бір түн-күнде парыз он бір өтер.

Жəне үш үтір ғой уəжіп болар,
Мұнда айтып өтпек лайық болар.

Енді айтайын неше екен сүннет,
Бар түн-күнде он екі ракағат.

Екіден бамдад, шам жəне құптанда,
Жəне бесіне алты ғой онда.

Жолаушы намазының баяны

Егер біреу жолға шығуды қаласа,
Мақсатының қашықтығын білсе.

Үш түн-күннен өтсе сол жолы,
Дер сапар мерзімі шариғат елі.

Бұл уақытта шариғат мұхтары663,
Түйенің болды орта жүрісі.

Болса тау жолы не жаяу кісі,
Орташа керек болар жүрісі.

Суда егер кеме ғой не басқасы,
Құрметті ғой оның орта серуені.

662 бұзылды
663 ерікті
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Егер йағаш664пен қаласаң мықийас665,
Он сегіз біл деді шəр´шунас.666

Бір йағаш біл бар болар үш мил,
Бұрынырақ мил айтылып еді, біл.

Шықса егер ниет сапар етіп ап,
Отаның шетінен өтіп ап.

Сол кезде біл мүсəпір ол кісіні,
Сапарлық қылар бар ісіні.

Бір мүсəпірге не болар əхкам667,
Тұт құлақ, баршасын қылайын и´лам668.

Бірі бұл намаз қасыр етер669,
Төрт ракағат парызды екі етер.

Егер қаза болса бұл намаз нетер?
Біл оны жолаушыдай өтер.

Бірақ сүннеттерді біл, ей, жар,
Қылып-қылмайтынына сен мухтар670.

Біліңіз осы сөзді, ей, ғұлама,
Жол жүргенде қылсаңыз əула671.

Рамазан оразасына сен мухтар672,
Мейлі ұста, не ұстама ықтиярың бар.

Бірақ жақсысы ораза тұтпақ болар,
Нəпсінің лəззəтін ұмытпақ болар.

Ораза жеген кісі қаза қылсын,
Бірге-бір оразасын өтесін.

Жəне бұл жолаушы қылар,
Үш түн-күн етікке мəсіх тартар.

664 өлшем бірлігі
665 өлшеу
666 шариғаттанушы
667 үкімдер
668 айтайын
669 қысқартар
670 ерікті
671 байқап
672 еріктісің
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Жетсе егер мақсатына бұл сапары,
Оны болды муқим673 шариғат дейді.

Немесе он бес түн мен күндіз,
Тұрмағын ниет етсе осы ғой сөз.

Осы тұрмаққа бірақ қала керек,
Болмаса қала, болса кент пен кесек674.

Ол кісінің муқим675 болар намы,
Кетер одан жолаушы əхкамы676.

Жайлауда нийəт-е иқамəт677 пенен,
Ел муқим болмайды бұл ниет пенен.

Алайда болар жайлауда отырар ел,
Шатыр не күркемен жүрер ел.

Онда əскерлері уақи´-дур678,
Патша ниетіне таби´-дур679.

Егер жолаушыға бар муқим имам680,
Бағыныштылық керек қой онда тамам.

Егер жолаушы имам болса нетер?
Ұюшы соңынан екі ракағат өтер.

Тəртіп иесінің баяны

Кей-кейде əр адамға алты салат681,
Болмаған болса қаза біл оған ат.

Шариғат болды сахиб-е тəртіп682,
Мəселе ойыңда ұста есітіп.

Бұл адамға намаз болса қаза,
Өтесін əуелі сол қазаны ада683.

673 үйде отырған адам
674 қыстақ
675 үйіндегі адам
676 үкімдері
677 тұрғылықты ниеті
678 орналасқан болар
679 бағынышты болар
680 яғни, имам жолаушы емес, тұрғылықты
681 намаз
682 тəртіп иесі
683 өтесін
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Егер қаза қылмастан қылар уақытын,
Шариғат тыйым салды мұны қылмақтан.

Біл уақыты қажет емес қой аңа684,
Бұл қалғанды қылмағанша ада685.

Егер жақын болсын десең бұл қаза,
Бұл қазаны анық етсін ада686.

Кісіге егер қаза көп болса нетер,
Ол қазаны тағы анық етер.

Не бұл бастан қазаны қыл дайын,
Немесе ол бастан еткін дайын.

Біл, үш іс болды мусқит-е тəртіп687,
Айтайын, есіңе аларсың есітіп.

Бірі ұмытып болар бұлардан, біл,
Жəне бір уақыт тарлығын дегін.

Жəне бірін кəсрəт-е фəуаийд688 біл,
Осы көптіктің азы алты, біл.

Сақыт болса бұл жолмен тəртіп,
Қылмас ол ´əуд689, жəне біл есітіп.

Əрқашан əр қазаны қылсаң қыл,
Жəне тəртіп қажет емес, біл.

Ауру намазының баяны

Жəне ауру намазын білгін,
Ауру болған бұл сөзді есіткін.

Егер шамаң келмесе саған тұрмақ,
Дұрыс болды бұл уақыт отырмақ.

Отырып һəм рукуғ пен сужуд,
Қыла алмас болсаң осы ғой биһбуд690.

684 оған
685 яғни, қазасын өтемейінше
686 орындасын
687 тəртіп түскен жер
688 пайдалардың көптігі
689 қайту
690 жақсысы
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Отырып қыл ишара һəм има691,
Бұл екі рүкін қыл бұл жолмен ада692.

Бұл ишараны сен мына жолмен еткін,
Сəжде менен рукуғ парқын біл.

Бірақ ишараны қылма қаспенен,
Бұл ишараны жаса баспенен.

Бұған да егер болмаса шамаң егер,
Жатқын арқаңа сол шақ, ей, сəруəр693.

Қыбла жаққа аяқтарыңды қылып,
Қыл намазың бұ мəселе біліп.

Азан мəселесі

Біл, бар ғой муəккəдə сүннет694,
Парыздарда азан мен қамат.

Амал ет мұны азан айтқанда,
Бар дауыспен айтыңдар биік жерде.

Қыбла жаққа жүзіңді бұрып,
Сен дəретпен айтқын тұрып.

Дəретсіз һəм алайда болды рəуа695,
Егер дəрет болса бар ғой əула696.

Бірақ қаматты дəретсіз айтпақ,
Болды мəкруһ, білерсің бишəк697.

Сен азан айтқанда ұста бұл сөзді жад698,
Буын мен əріптерді қылма зийад699.

Уақыттарында дегін азандарды,
Қылма уақытсыз осы шараларды.

691 ым
692 орында
693 басшы
694 бекітілген сүннет
695 дұрыс
696 байқа
697 күдіксіз
698 яғни, есіңде ұста
699 көп
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«Бес кісіге кəраһийəт700 қой азан»,
Десе, орындаңыз амалын сол ан701.

Бірі набалиғ702 жəне қатын,
Жүніп, мас жəне бірі мəжнүн.

Егер қазаларды қылсаң сол сəт,
Айт əуелі азанды бір нəубет703.

Өзгелерде азан емес қажет,
Егер айтса жеткілікті қамат.

Егер жамағатқа жетпесең білгін,
Ол азан жеткілікті, қамат қыл.

Əр кісі муқим704 емес қой, 
Егер қамат айтса сол бəс705 қой.

Мешітке шақырушы азаншыға жауап,
Уəжіп болды айтпақ, ей, əхбаб706.

Қайсы болар бұл жауап, менен есіт,
Азаншы нені айтса, соны айт.

Бірақ сол сəт дегенде «Хəййə´əлəтін»,
Айт: «Лə хəулə» сонда мен айтайын.

Еш сөз деме, қылмағын еш іс,
Бұл сөз (айтар) уақыт емес, іс харам ерміш707.

Өзге мешіт азаншысына жауап,
Уəжіп емес болар, біліңдер əхбаб708. 

Намазды жамағатпен оқымақтың баяны

Біл, жамағат, муəккəдə709 сүннет,
Кімде-кім тəркі етсе жейді қасырет.

700 жиіркенішті іс
701 сол шақ
702 балиғат жасына жетпеген
703 кезек
704 үйдегі адам
705 жеткілікті
706 сүйікті
707 екен
708 сүйікті бауырлар
709 бекітілген
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Қауымды тəркі етсе біл мұны бишəк710,
Болар ол қауыммен қитал етпек711.

Сен жамағатты тəркі етпегін,
Қаншама көп сауабын артық біл.

Бірақ болар саған жақын мешіт,
Сенен болар жырақ ұлы мешіт.

Осы мешітке бар, барма жырақ,
Дұрыс емес көптігі үшін бармақ.

Қаза болса намаз мешіт-е Хай712,
Саған үш іс лайық қой, мен айтай(ын).

Өзге мешіт жамағатқа жүгір,
Не бұл мешітте жалғыз өтеп тұр.

Не өз үйіңде-ақ намаз оқығын,
Бұл үш істе ерікте болдың, біл.

Егер он істен бірісі ғой уағи´713,
Біл, жамағатқа бар болар мани´714.

Біреуі болды жаңбыр мен батпақ,
Жəне бірі тұрса тұрса жел қатты.

Жəне бірі болса егер кісі ауру,
Не біреу болса, болса аурулы.

Жəне аш алдында тамақ болса,
Жəне бірі бұл ұсталу қаупі болса.

Жəне егер қауіп болса сұлтанына,
Істемектік жəне бұл қалғаннан.

Жəне бірі кек дауы,
Бар оныншы дəрет қажеті.

Жаман-жақсы арқасына намаз,
Біл, бар ғой шариғат ішінде жəуаз715.

710 күдіксіз
711 жоймақ, өлтірмек
712 Алла Тағаланың тоқсан тоғыз есімінің бірі. Мəңгі тірі деген мағынада. Яғни, 

Алланың мешіті
713 шынайы
714 тыйым салу
715 рұқсат етілгендер
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Бірақ байқа осы ғой имамдық ішінде,
Кімде-кім болса ə´лəм-у атқа716.

Таяммумды кісі һəм насихат біл,
Дəретті кісі мен жəне ғасил717.

Дұрыс болды, олар имам болар,
Осылардың ісі тамам болар.

Болса егер ер имам əйелге,
Не болар шариғат бұйрығы мұңа718.
 
Қылса егер ниет имамдыққа ер,
Біл, əйел намазы дұрыс, дер.

Бірақ əйел имамдық ниет,
Жасамақ қой имам сол мезет.

Біл, имамдық жиіркенішті ол кісіге,
Болмаса қауым разы оның ісіне.

Қылмағайсыз имам неше кісі,
Егер қыларсыз, емес дұрыс бұл ісі.

Бірі набалиғ719 жəне бір гуң720,
Үзір иесі болмасын бұл сөзің.

Кімде-кім орындаса əріп-дыбыссыз,
Ол кісіні имам қылмаңыз сіз.

Сапыңыз қисық болмасын, көріңіз,
Араны ашпастан, жақын тұрыңыз.

Болса ұюшы бір кісі, мұны дең(із),
Тұрсын оң жақта, имаммен тепе-тең.

Нəпіл үзір кісіге парыз гузар721,
Ұюуы дұрыс емес, ей, жар722.

716 күнəлі істерден қашушы діндар
717 ғұсыл құйынған кісі
718 бұған
719 балиғат жасына жетпеген
720 сақау
721 өтер 
722 досым



 95

Мутəнəффилдің723 ұюуы бірақ,
Парыз өтер кісіге дұрыс қой бірақ.

Жұма намазының баяны

Жəне, білгін жұма намазын парыз,
Осы мəселені қыламын арыз724.

Парыз білсін бұл жол болса əркім,
Ер, азат, дені сау һəм муқим725.

Бірақ орындағанда неше шарт керек,
Қажет болды бұл шарттарды білмек.

Мысыр мешітінде726 орында бұл намаз,
Қайсы ол мысыр мешіті, есіт раз727.

Патша болар онда, не нəйиб728,
Шариғат үкімін орындар осы мансап.

Жəне ол шарт патша болсын,
Не керек болса нəйиб-е мə´зун729.

Жəне бір шарты – бесін уақыты ғой,
Мұнда білгін, бұл түрі сендіру ғой.

Парыздың бұл уақыты жұмада демегін,
Парыз бұл уақытта дегейсің, біл.

Жəне бір шарты хұтба ғой онда,
Алланың зікірі ғой ең кемі онда.

Жəне бір шарт біл, жамағат қой,
Азырағы үш кісі бұл өлшем ғой.

Бірақ имамнан өзге үшеу болсын,
Жамағат осы үшеумен толсын.

723 нəпіл намазды оқушының
724 айтамын
725 үйінде отыған адам, яғни жолаушы емес
726 үлкен мешітте
727 сыр
728 орынбасары
729 рұқсатты орынбасары
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Болса осы шарттар хасыл730,
Парыз онда жұма намазын біл.

Себебі мешітке жеткесін əуелі,
Нəпіл қыл екі ракағат осы махал731.

Бар бұл екі тəһийəт-е мешіт732,
Ұлы Тəңірі ісінде көрсет жид733.

Жəне сүннетті төрт ракағат қыл,
Сүннет жұмалық ниет қыл.

Қылмағайсың намазды хұтба шағы734,
Əурелеме тіліңді сөзге тағы.

Егер хұтбашыдан өзге болса имам,
Не дейді, шариғат елі мұнда кəлəм735.

Біл, емес бұл сыртқы сүннет,
Қыл намазыңды бикəраһийəт736.

Қағдада егер имамға жетсең,
Ұйы бұл намаз еттің.

Жəне қылғын сүннеттер мен бесін,
Бесін жақын ғой дегін осы хин737.

Кісіге тəркі болса осы салат,738

Онда байлаулы емес бұл салат.

Бесінде бар жамағат ол уақыттар,
Өтесін бесін жалғыз сол уақыттар.

Оқып ап жұмадан бұрын бесін,
Мешітті құрметтесең егер сол хин739.

Жұмаға егер үлгере алмасаң білгін,
Өтеген бесінің болады батыл740.

730 бар болса
731 осы сəтте
732 мешіт ақысы
733 ыждағаттылықты
734 яғни, хұтба оқылып жатқан шақта
735 сөз
736 кемшіліксіз
737 мезет
738 намаз
739 сол кезде
740 жалған
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Жақсы киім ки, мустахаб қой бұл,
Ұста өзіңмен бірге сол кезде хошбу741.

Адам мойнына қоймайсың аяқ,
Қайда жер тапсаң сонда отырмақ.

Айт намаздарының баяны

Айттардың намазын уəжіп біл,
Мен айтқандай орындағын.

Мұнда һəм білесің шарттары бар,
Жұманың шартындай болар, ей, жар742.

Жұмада хұтба шəрт-е сиххəт743 қой,
Айттарда бірақ сүннет қой.

Жұмада хұтба бұрын оқылар,
Айттарда намаздан соң болар.

Шықса күн уақытының бастаушысы ғой,
Түске дейін уақытының жалғасы ғой.

Айттарда намаз екі ракағат,
Өтегін азансыз һəм биқамат744.

Рамазан айты болса дейін рамазан,
Құрбан айты егер болса дейін құрбан.

Бұл уəжіп болар тоғыз тəкбір,
Айттарда дейін бəрін бір-бір(леп):

Біл, тəхримə745 деді ғой бірі,
Жəне екеуі, рукуғ тəкбірі.

Жəне алтауын артығы біл,
Осыларды білмекті пайда деп біл.

Соңынан тəхримəден746 сəна747 оқығын,
Қолыңды мұнда байламақ қой, біл.

741 хош иіс
742 дос
743 негізгі шарт, яғни парыз
744 қаматсыз
745 намазды бастау тəкбірі
746 намазды бастау тəкбірінен кейін
747 дұға
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Жəне бұдан кейін айт үш тəкбір,
Көтеріп байламай қол бір-бір.

Бірақ соңында айқастыр еліг748,
Керек елге бұларды білмектік.

Жəне оқы «Ə´узу» мен «Бисмил»,
Жəне «Əл-хəмді» мен қырағат қыл.

Айт тəкбір жəне үш кезек,
Көтеріп байламай қол сол мезет.

Жəне дегін рукуғ тəкбірін,
Есіңе ал шариғатшылар шешімін.

Егер имам айтқанда тəкбират749, 
Ұйысаң оған ол əуқат750.

Жəне білгін екінші ракағаттан,
Соңынан «Əл-хəмді» менен қырағаттан.

Айт тəкбірлер, оқыма сəна751,
Салып қолыңды қыл бұларды ада752.

Ұйысаң егер рукуғ шағы(нда),
Айт тəспі уақытында баяғы.

Егер үлгерсең екінші ракағатта,
Саған бұл болды, біл бұл мұрсатта.

Сол сəтте тұр имам қылса сəлем,
Ол намазыңды қыл осы түрлі тамам.

Оқы «Əл-хəмді» һəм қырағат қыл,
Соңынан тəкбірлерді айтқын.

Ораза айты айы ғой шəууал753,
Болса тəхқиқ-е ´ид бə´дə зəуал754.

Соңғы күн бұл намазды қылса болар,
Мəселені ынтаменен білсе болар.

748 қол
749 тəкбірлер
750 сол уақыттарда
751 дұға
752 орында
753 арабтың рамазаннан кейін келетін айы
754 опаттан кейінгі шынайы айт
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Бірақ егер айт болса азха755,
Болды тəшриқ756 күндерінде рəуа757.

Қайсы болар айттарда истихбаб758,
Айтайын есте сақтарсыз, əхбаб759.

Жаса мисуак жəне жақсы киімдер ки,
Жақсылықта ұста өзіңді солай саған дей(ін).

Сен намаз оқымақта біл мұнша,
Қылмағын нəпіл оны қылғанша.

Барсаң егер айт намазға бір жақтан,
Өзге жолмен қайтарсың одан.

Ораза айтында мустахаб қой, біл,
Садақа пітірді бұрын бергін.

Жейтін айттың жемектерінен,
Білерсің шариғат елінің демектерінен.

Айт тəкбірлерін аһəсте760,
Жеткенше айт намазына пəйуəсте761.

Құрбан айтында айтыңыз тəкбір,
Бəрін айтайын саған бір-бір(леп).

Əр парыз соңынан мұны біл,
Соңғы тəшриқ асырға дейін айтқын.

Біл, уəжіп қой бұл тəкбират762,
Бұл мəселені есіңе ал, тоқтат.

Өтегенше намаз еш нəрсе,
Құрбан айты егер болса еш деме.

Оқы намазыңды, шал құрбандық,
Жегін одан бар ғой лайық.

755 яғни, құрбандық айты
756 құрбан айттағы арнайы тəкбір айтатын күндер
757 дұрыс 
758 мақұлдау
759 сүйікті бауыр
760 ақырын
761 жақын
762 тəкбірлер
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Екі айт ішінде екі уəжіп болар,
Мұндай айтайын, айтпақ лайық болар.

Пітір садақасының баяны

Болса есеп иесі763 егер əр хор,
Пітір садақа оған уəжіп-дүр.

Ораза айтында пітір садақасын біл,
Қылайын саған шəрх764, есіткін.

Бұл нəрсе нисаб қой оған ат,
Мұнда кірмейді зəрурийəт765.

Жейтін һəм киетін үй заттар,
Соғыс аспабы мен мінер аты.

Ғази766 елде бірақ екі ат қой,
Мұнша нəрсе оған қажет қой.

Жəне екпекке біл диһанға,
Екі сиырды қажет деп біл аңа767.

Жəне кəсіп иелеріне бар аспап,
Фикһтан768 болса фикһ елінде кітап.

Қызмет үшін егер болса құлдары,
Біл, бар ғой қажеттілігі осылары(ның).

Осы қажеттіліктен артығын санағын,
Шарт емес мұнда жылдың өтпегі, біл.

Егер нисабқа жетсе бұл фазыл769,
Пітірдің садақасын сен бергін.

Пітір садақасын өзіңнен бер,
Шариғат кімнен жəне мұны бер, дер?

763 яғни, мал-дүниесі белгілі бір мөлшерге жетсе
764 түсіндірейін
765 қажеттілік, яғни шариғаттта нисаб деген мал-дүниенің белгілі бір мөлшерге 

жеткенін білдіреді, сол нисабқа толғандарға пітір садақасын беру міндетті. Бұл нисабқа 
күнделікті қолданылып жүрген қажетті заттар кірмейді.

766 ғазауатшы, жиһадшы
767 оған
768 шариғат мəселелері
769 артық
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Егер сенде болса ұлан не пенде770,
Бер бұлардан бұл садақаны онда.

Берме құлдан бар сауда үшін,
Ержеткен бала болса өзі берсін.

Кіші ұлан малды болар,
Əкесі ұлы малынан берер.

Кіші ұланда құл болса бұл хин771,
Садақа бермек жоқ қажет одан.

Болса ұлан ынтасы одан бер,
Мəселе шариғатта осылай дер.

Адам басына уəжіп болған хин772,
Бересің жарты сағ773 бидайдан.

Берерің болса егер мейіз сенің,
Біл, бидайдай болды үкімі оның.

Жəне құрма мен арпадан бір сағ,
Бересің сенде болса егер бұл мəта´774.

Білесің сағ төрт батпан, біл,
Ритл775 қалар болса жиырма дегін.

Біл, мысқал менен бұл істер,
Төрт жарым ғой мұны есіт, ей, жар.

Ритл мысқал менен бір тоқсан,
Батпанның біл, болды жүз сексен.

Сағты жетті жүз жиырма дегін,
Бəрін орнымен айттым, біл.

Не бұл айтылғанды құн деп біл,
Құнын беруді абзал біл.

Ораза айт таңы жарыса қараңғы,
Біл, уəжіп уақыты болар бұл шақ.

770 қызметші, құл
771 кезде
772 кезде
773 өлшем бірлігі
774 зат-тауар
775 бір литрге дейінгі су өлшем бірлігі
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Садақа бер бұрынырақ намазыңнан,
Мустахаб қой берер болсаң бұл хин776.

Пітір садақаны бермекті есіткін,
Айттан бұрын тағы дұрыс біл.

Болса бұл садақада егер тəһир777,
Болар дұрыс, өзге уақытта берсең бір.

Пітір садақасы шығыны мен зекет,
Бір болар, ойыңа сен тоқы.

Құрбандықтың баяны

Жəн құрбандық біл, уəжіп қой,
Құрбандық айтында сен орында.

Пітір садақасы уəжіп болғанға,
Уəжіп болар бұл іс тағы аңа778.

Бірақ құрбан өзіне қылсын бəс779,
Құл һəм перзент үшін бұл уəжіп емес.

Құрбандық айтының намазын қылсаң,
Болды уəжіптер уақыты егер білсең.

Уақытын біл үш күн болды, көңіліңе ал,
Бірақ алғашқы күн ғой абзал.

Кімде-кім құрбан қылар болса, мұны білсін,
Қала халқы намаз өтеп қылсын.

Жалғыз ел дұрыс болар, біліңіз,
Айттың намазынан кейін қылыңыз.

Кісі басына ешкі ғой не қой,
Жеті кісіге түйе ғой не уй780.

Қой мен ешкі жасын білің(дер), байлар,
Бір жасынан асқан болғайлар781.

776 кезде
777 соңы
778 оған
779 жетер
780 сиыр
781 болсын
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Сиыр, түйе керек қой ол ан782,
Жеті кісіге түйе ғой не уй783.

Тарттырылған, мүйізсіз боларын, біл,
Тəңірі жолында оны құрбан қыл.

Осы құрбандық болмасын сол шақ,
Арық, ақсақ жəне шатақ не шолақ.

Болмасын соқыр, құйрығы жоқ, не тіссіз,
Осыларды біліңдер, емес жайыз784.

Арық сондай болмасын негізі,
Шолақ сондай болмасын негізі.

Ақсақ ол болса, шариғатшылар дер неге,
Келе алмайды ол тұрар жерге.

Құлағы, құйрығы мен көзінен,
Болмайы сулісі785, бауыздар хин786.

Енді тісі жоқты дейін, білің(дер) мұндақ787,
Болмағай аузында тісі мутлақ788.

Жақсырағы осы болар, өзің бауызда,
Не əмір бер тағы бауыздаудың үстіне жет.

Үштен бірін садақа қыл болар абзал,
Жəне бір үштен бірін өзің үшін ал.

Жəне бір үштен бірін қонақ қыл,
Сақтасаң баршасын һəм өзің біл.

Терісі садақа не бір зат қыл,
Пайда алса болар одан, біл.

782 сол кез
783 сиыр
784 дұрыс емес
785 үштен бірі
786 сол сəт
787 былай
788 тіптен
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Жаназа намаздың баяны

Жəне білгін қаза намазы бар,
Мұны парыз кифая депті-лер.

Қайсы болар бұл кифая парызы, іл.
Айтайын, сен құлақ сал, есіткіл.

Бір мұсылман ол істі қылғанынан,
Түседі баршасы мойнынан.

Біліп ешкім егер қылмаса,
Бəрі болар күнəлі, ел білмес.

Төрт тəкбір болды, біл бұл салат789,
Не тəртібін қыларын дейін, тоқтат.

Болса тəкбір əуелі, ей, сəруəр790,
Мұны айтарда сен қолыңды көтер.

Мұнан өзге деріңде тəкбират791,
Қол көтерме басыңды сен қозғалт.

Оқығайсың сəнаны одан соң,
Жəне тəкбірді дегеннен соң.

Айтқайсын Расулға салауат,
Жəне үшінші айтқын бат792.

Оқы үшіншіден кейін мына дұға,
Бұл дұға сүннет болды қылғыр ада793:

Аллаһуммə əғфирли хəйинə уə мəйитинə уə шəһидинə уə ғайибинə уə 
сағиринə уə кəбиринə уə зəкəринə уə унсəнə минəш-шəһидин. Аллаһуммə мəн 
əхийəйтəһу миннə фəһиһи ´əлəл-ислəми уəс-суннəти уə мəн тəууəффəйтəһу 
миннə фи тəуəффəһу ´əлəл-имəни. Уəт-тəубəти бирахмəтикə йа əрхəмəр-
рахимин.

Егер мəйіт набалиғ794 болса, ұл балаға мына дұғаны оқымақ керек.

Аллаһуммə əж´əлһу лəнə фəрəтəн уəж´əлһу лəнə əжрəн уə зуһрəн уəж´əлһу 
лəнə шəфи´əн уə мушəффи´əн бирахмəтикə йə əрхəмəр-рахиминə.

789 намаз
790 бауырым
791 тəкбірлер
792 солай
793 орында
794 балиғат жасына жетпеген
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Егер қыз бала болса, мына жолмен оқымақ керек:

Аллаһуммə əж´əлһə лəнə фəрəтəн уəж´əлһə лəнə əжрəн уə зуһрəн уəж´əлһə 
лəнə шəфи´əн уə мушəффи´əн бирахмəтикə йə əрхəмəр-рахиминə.

Жəне төртіншіден кейін бер сəлем,
Бұл намазыңды қыл осылай тамам.

Бұл намаз оқымақта сен мұны біл,
Сүннет болды намаз ихфа қыл.

Сен өлікке намаз қыл бұ сипат,
Көкірегінің қарсысында қыл бұл салат795.

Шаһ керек, бұл имам не қазы,
Не біреу уəли796 болса разы.

Бұл намазыңды қыласың үш сап,
Соңғы сап біл бар ғой əшраф797.

Қаза егер болса кісіге, тəкбір,
Болмаған кісі ғой, десін жəне бір.

Егер намаз оқымаққа сол мезет,
Дайын болғанға өзге ғой сурет.

Күтпестен намазға кірер ол,
Осы ғой біл шариғат ішінде жол.

Қаза болғанды соңынан дейін, айтай(ын),
Дұғасыз дейін оларды пей-дəр-пей798.

Егер жаназа көтерсе мұны біл,
Оқып жатқан намазды қат´ қыл799.

Тарауих намазының мəселесі

Сен тарауихтың намазын біл,
Рамазан түндерінде оны қыл.

795 намаз
796 əулие
797 ақсүйектер
798 бірінен соң бірі
799 үз
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Сүннет болды бұл екі он ракағат,
Бірақ емес қой муəккəдə сүннет.

Бұл намаз оқы соңынан құптаннан,
Үтірді соңынан оқырсың одан.

Əр екі ракағат етсең бер сəлем,
Қыл жамағатпен мұны итмам800.

Төрт ракағатта истирахат қыл801,
Міне мына тəспіні сол уақытта айтқын:

Субхəнəзил-мулки уəл-мəлəкути субхəнəзил-´иззəти уəл-´əзəмəти уəл-
қудрəти уəл-кибрайи уəл-жəбəрути. Субхəнə əл-мəлəкул-хəйиул-лəзи лə 
йəнəму уə лə йəмуту. Суббухун қуддусун раббул-мəлайикəту уəр-руху.

Мустахаб қой бəрін оқы Құран,
Сен тарауихте бар рамазан.

Немесе оқығайсың үш аят,
«Фатихадан» кейін сол мұрсат.

Оқып-ап үтірге солай жеткейсің,
Үтірді һəм жамағатпен оқығайсың.

Ишрақ намазының мəселесі

Жəне ишрақтың намазын біл,
Шықса күн найза бойы сен мұны қыл.

Оқы «Əл-хəмд» осы аяттар,
Біл, осындай болар риуаяттар802.

Аллаһу нурус-сəмəуати уəл-əрз мəсəлу нуриһи кəмишқуəтин фийһə 
мисбəхəл-мисбəху фи зужəжəтин əз-зужəжəтикə əннəһə кəукəбун дуррийун 
йуқади мин шəжəрəтин мубарəкəтин зəйтунəтин лə шəрқийəтин уə лə 
ғəрбийəтин йəқаду зəйтуһə йузи´у уə лəуəлəм тəмсəсһу нарун ´əлə нурин 
йəхдиаллаһу нуриһи мəн йəшə´у уə йəзрибу Аллаһу əл-əмсали лиəннəси 
уаллаһу би кулли шəйин ´əлимун.

Жəне екінші ракағат болғанда,
«Фатихадан» кейін оқы онда.

800 аяқта
801 деміңді ал
802 деректер
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Фи буйутин əзинəл-лəһну əн турфə´ə уə йузкəрə фийһə исмуһу йусəббиһу 
лəһу фийһə бил-ғудууи уəл-əсали лə тулхихим тижəрəтун уə лə бəй´ун ´əн 
зикриллəһи уə иқамис-салати уə итəйи-зəкəуати йухафунə йəумəн тəтəқаллабу 
фийһил-қулубу уəл-əбсару ли йəжзийəһумуллаһу əхсəнə мə ´əмилу уə 
йəзидəһум мин фəзлиһи уаллаһ йəрзуқу мəн йəшəу биғəйри хисəбин.

Чашыт намазының мəселесі

Жəне айтайын чашыт намазын есіт,
Сал құлақ, мына шағымды есіт.

Білесің, сүннет болды осы салат803,
Белгісіз ғой бірақ ракағат.

Мұны Хазірет өтеп еді, біліңіз,
Кейде екі, кейде төрт жəне кейде сегіз.

Кейбір ел деді ғой он екі тағы,
Өтеңіз бұл намазды сəске шағы.

Өтесеңіз бұл намазды екі ракағат,
Оқы «Əл-хəмдіден» соң осы мұрсат.

Оқығайсың бұрынғы ракағатта
«Уəз-зуха» сүресін қырағатта.

Жəне екінші өтер халат804,
Сен «Əлəм нəшрəх» оқы – сол мұрсат805.

Төрт ракағат өтер болсаң мұны біл,
«Фатихадан» кейін бұларды оқығын:

Бұрын «Уəш-шəмс» оқы осы мұрсатта,
Жəне «Уəл-лəйл» екінші ракағатта.

«Уəз-зуха» ғой үшінші болғанда,
Сен «Əлəм-нəшрəх» оқысаң онда.

Тəһəжжуд намазының баяны

Енді айтайын саған тəһəжжуд, есіт,
Тəңірге қылсаң егер тə´əббуд806 есіт.

803 намаз
804 жағдай
805 уақыт
806 құлшылық
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Түн жарымында ұйқыдан оян,
Қыл тəһəжжуд намазын ол ан807.

Біл, тəһəжжудті парыз Хазіретке,
Сүннет болды бірақ үмметке.

Ұйқыдан бұ дұғаны тұрғанда,
Оқы Хазірет оқып тұрар онда.

Аллаһуммə лəкəл-хəмду əнтə қайиумəс-сəмəуати уəл-арзи уə мəн фиһиннə 
уə əнтə мəликус-сəмəуати уə мəн фийһиннə уə лəкəл-хəмду əнтəл-хəққу уə 
уə´дукəл-хəққ уə лиқаикə хəққу уə қəуликə хəққун уəл-жəннəтун хəққун уə əн 
нару хəққун уəн-нəбийунə хəққун, уə мухəммəду хəққун, уəс-салəтун хəққун. 
Аллаһуммə лəкə əслəмту уə бикə əмəнту уə ´əлəйкə тəуəккəлту уə илəйкə 
əнəбту уə бикə хəсəмту уə илəйкə хəкəмту əнтə раббəнə уə илəйкəл-мəсио, 
фəғфирли мə қəддəмту уə мə əххəрту уə мə əсрарту уə мə ə´лəнту уə мə əнтə 
ə´лəму биһи минни əнтəл-муқəддəму уə əнтəл-мухарру илəйһи əнтə лə илəйһə 
иллə əнтə уə лə хəулə уə лə қууəтə иллə биллəһи сəми´уллаһу лимəн хəмидəһу 
уəл-хəмду лиллəһи раббил-´əлəминə субхəналлаһи уə бихəмдиһи.

Жəне он аят оқымақ қой, біл,
«Əл-´Имран» соңынан оқығын:

Инни фий хəлқис-сəмəуəти уəл-əрзи уə ихтилəфил-лəйли уəн-нəһари 
лə əйəтин ли улил-əлбаби əллəзинə йəзқурунəл-лəһə қийамəн уə қу´удəн уə 
´əлə жунубиһим уə йəтəфəккəрунə фий хəлқис-сəмəуати уəл-əрзи раббəнə 
мə хəлəқтə һəза баилəн субхəнəкə фəқинə ´əзəбəн-нəр. Раббəнə иннəкə мəн 
тəдхулин-нəрə фəқəд əхзəйтəһу уə мə лиз-залиминə мин əнсар раббəнə иннəнə 
сəми´нə мунəдийə йунəди лил-имəни əн əмину бираббикум фи əмəннə раббанə 
фəғфирлəнə зəнəбəнə уə кəффир ´əннə сəйиəтинə уə тəуəффəнə мə´əл-əбрари, 
раббəнə уə əтинə мə уə´əдəтəнə ´əлə русуликə уə лə тухзинə йəумəл-қийəмəти 
иннəкə лə тухлифул-ми´əд фəстəжəбə лəһум раббуһум инни лə узи´у ´əмəлə 
´əмилин минкум мин зəкəрин əу унсə бə´зукум фəл-лəзинə хəжəру уə ухрижу 
мин дийəриһим уə узу фий сəбили уə қатəлу уə қутилу лə укəффиринə ´əһум 
сəйиəтиһим уə лə удхилиннəһум жəннəту тəжрийу мин тəхтихəл-əнхəр сəуəбəн 
мин ´индил-лəһи уаллаһу ´индəһу хуснис-сəуаб лə йəғурəннəкə тəқəллубə 
əллəзинə кəфəру фил-билəди мəта´ун қалилун суммə мə уəһум жəһəннəм уə 
бисəл-миһəди лəкиннил-лəзинəт-тəқəу раббаһум лəһум жəннəтун тəжри мин 
тəхтиһəл-əнһари халидинə фийһə нузулəн мин ´индиллəһи уə мə ´индиллəһи 
хəйрун лил-əбрари уə инни мин əһлил-китəби лимəн йумину биллəһи уə мə 
унзилə илəйкум уə мə унзилə илəйһим хашийнə лиллəһи лə йəштəрунə би 
əйəтиллəһи сəмəнəн қалилəн улəйкə лəһум əжруһум ́ индə раббиһум инналлаһи 
сəриул-хисəби йə əйиуһəл-лəзинə əмəну сабиру уə сабиру уə рабиту уəт-
тақуллаһа лə´əллəкум туфлихунə.

807 сол сəт
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Бұл тəһужжуд намазын Хазірет,
Кейде сегіз қылды, кейде он ракағат.

Мен саған айтайын тə´əббудтін808,
Үтірден соңынан қыл тəһəжжудін.

Уақытында көр, егер болса сиыну,
Осы тəртіппен дермін, еткін іс.

Алдыңғы екі ракағат ішінде оқы,
Оқылатынды біл, бар ғой бұл.

«Əйəтул курси» оқы əуелі, біл,
Соңынан «Əмəнəр-расул» оқығын. 

Оқы екінші екі ракағатта,
Сəждеменен «Духан» осы сəтте.

Сен үшінші екіде «Йəсин» біл,
Соңынан «Фəтх» сүресін оқығын.

Жəне төртінші екіде «Таһа»,
Оқы онан барша не бағзы809.

Үтірде жəне «Субх» есім оқығын,
Жəне «Қулийə» мен «Қул-һуаллаһ» біл.

Чашыт пенен тəһəжжуд һəм ишрақ,
Егер өтер болсаң, менің сөзіме бақ810. 

Осы деген сүрелер мен аят,
Болмаса саған жат ол əуқат811.

Көңілің не қаласа соны оқығын,
Тəңірі құзыретінде ғибадат қыл.

Уақытта көп болса, сен мұны біл,
Қыл тəһəжжуд намазында тəтуил812.

808 құлшылығын
809 кейбірін
810 қара
811 уақыттар
812 ұзақ
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Чашыт, бесін мен асыр һəм ишрақ,
Біркелкі болар бұлар, сен бақ813.

Бам(дат), шам, тəһəжжуд жəне құптан,
Бəрі бұлар һəм біркелкі болған.

Кусуф-хусуф намазының баяны

Сүннет болды күн тұтылғанда,
Өтеңіз бұл намазды онда.

Біл, жұма намазының имамы керек.
Бұл кісіні керек имам етпек.

Қылап ап деген кісіні имам,
Сіз жамағатпен қылың(дар) итмам814.

Сен, һəм сол шақта екі ракағат қыл,
Төмен оқы, ұзын қырағат қыл.

Өтегеннен кейін дұға қылыңыз,
Мен айтқандай ада қылыңыз815.

Сен дұға мен намазды мұнша,
Қыл тамам күн ашылғанша.

Айтгаһ816 ішінде абзал болды білің(дер),
Немесе жұма мешітінде қылың(дар).

Өзге жерде һəм болды ол жайыз817,
Абзал болды бұл екі жер – біліңіз.

Бірақ бір жерде бір жамағатпен,
Қылса мəкруһ болар бұл топпен.

Бұл имам болмағанда, мынау ғой сөз –
Өтесін əркім сол сəтте жалғыз.

Ай тұтылғанда һəм намаз оқығын,
Мұнда жалғыз намаз өтерсің, біл.

813 қара
814 бітіріңдер
815 орындаңыз
816 айт оқылатын жер
817 дұрыс
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Ай ашылғанша қыл намаз бен дұға,
Мəселе осы болар шариғат ара818.

Жəне əр үрей мен қорқыныш болса ұлық819,
Секілді қатты жел мен қараңғылық.

Қыл дұға мен қажеттілік осы сəт,
Осы кездер бұл іс біл сүннет.

Истисқа намазының мəселесі

Жəне бар ғой намазы истишқа,
Жаумаса жаңбыр оны етіңдер ада820.

Екі ракағат болар жамағатпен,
Өтегейсің оны бұл тəртіппен.

Жиылып барша мұсылмандар,
Жайлауға шықсын ол жиылғандар.

Бұл жиылмаққа дін елі бəс821 қой,
Зимми822 ол жиылғанға керек емес қой.

Киімін теріс кисін имам,
Бұл намаз оқысын осылай тамам.

Осы секілді оны ада қылыңыз823,
Өтегеннен кейін дұға қылыңыз.

Егер жауын жаумаса, есітің(із) раз824,
Қылың(дар) үш күнге дейін осылай намаз.

Истихара намазының мəселесі

Əр істі қылар болсаң, мұны біл –
Истихара намазын өтегін.

Мұны Жабир хикая етіпті,
Мұстафадан риуаят етіпті.

818 ішінде
819 көп
820 орындаңдар
821 жеткілікті
822 мұсылман емес
823 орындаңыз
824 сыр



 112

Бұл намазыңды екі ракағат қыл,
Истихара бірақ ниет қыл.

Əуелі «Қулийə» соңғы ракағатта,
«Қул-һуаллаһ» оқы осы сəтте.

Бұл намазыңды егерде қылсаң ада825,
Жəне одан кейін оқы мына дұға.

Аллаһуммə инни əстəхирукə би´илмикə уəс-тəқдирукə биқудрəтикə əсəлукə 
мин фəзликəл-´əзими фиəннəкə тəқдиру уəла əқдиру уə тə´лəму уəлə ə´лəму уə 
əнтə ´əллəмул-ғуйуби. Аллаһуммə инни кунтə тə´лəму инни һəзəл-əмри.

Мұнда ол істі ойыңда кешір,
Бірақ тілмен десең əула826-дүр.

Хəйрун ли фи дини уə мə ´аси уə ´ақибəтə əмри ´ажилəтəн уə ´ажилəтəн 
фəқдирһу ли уə йəссирһу ли суммə барəк ли фиһи уə ин кунтə тə´лəму инни 
һəзəл-əмри.

Мұнда һəм ол ісің көңілде өтер.
Тілмен егер істесең əула827-дүр.

Сиррун ли фи дини уə мə´аси кə ´ақибəтə əмри ´ажилəтəн уə ´ажилəтəн 
фəсрифһу əнни уəсрифни ´əнһу уə ақдир ли əл-хəйра хəйсу кəнə суммə 
разийни биһи.

Бұл ісіңе оқыдың бұл салат828,
Ойыңда бұл сөзді сен тоқтат.

Осы шарт онда сен міндетті тұт,
Қылар-қылмасын бірдей тұт.

Бұл намазыңды егер орындасаң,
Қылар ісің үшін дұға қылдың.

Көр егер қылмағына мəйілсің829,
Үздіксіз қылар ісің қыл сен.

Қара, егер қылмасын тілер көңілің,
Қылма ондай егер тілер көңілің.

825 орындасаң
826 байқа
827 байқа
828 намаз
829 еріктісің
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Кітап соңы

«Лиллəһил-хəмд» екінші парыз,
Сөзін білгенімше қылдым арыз830.

Айттым мен намаздар атын,
Парызын, уəжібін, сүннетін.

Бұл демектен Хақ разылығы еді бəс831,
Өлең мен шайырлық емес еді əуес.

Себебі біліммен айттым тəхқиқ832,
Амалына бересің Сен таупық833.

Жəне сөздің басына мен қайтайын,
Қалған үш парыздың сөзін айтайын.

ЗЕКЕТ КІТАБЫ

Бабыр, үшінші парыз болды зекет,
Онда дер сөзді айтайын саған бат834.

Онда осы парыз еді мəстур835,
Бай-қуатты болып еді мəзкур836.

Бай-қуат не ғой, есіт мұндақ837,
Бар ғой ол нисаб иесі болмақ.

Кімде-кім нисаб иесі болар,
Оған бұл парыздан есеп болар.

Ол нəрсе зекет болар одан,
Шариғат шама қылып тұрар дайын.

Ол нəрселерді сен қыларда есеп,
Шамасына жетсе шариғат деді нисаб.

830 айттым
831 жетер
832 зерделеп
833 тура жол
834 барша
835 жазылған
836 айтылған
837 мұндай
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Зекет шарттарының баяны

Бар ынтаңмен мұны білерсің, ей, жар,
Бермегінде мұның шарттары бар.

Болды бір шарты жыл бүтіндей өтуін,
Осы жыл біл бар болар қамары838.

Бір жыл он екі ай ғой, біл,
Болса он екі ай болар бір жыл.

Керек асыл нисаб, сен білгін,
Жыл басы мен аяғында кəміл.

Жыл арасы болса мал нұқсаны,
Демегін зекет тыйымы оны.

Жəне еркіндік болды шарт онда,
Біл, бермес зекетті пенде.

Білгін, құл малына зекет берер,
Рұқсат егер берсе – берер құлға болар.

Бермесе егер мұны бек-е пенде839,
Бегінің жауапкершілігінде ғой онда.

Жəне бір бұл болмайды оған қарыз,
Зекет болғанша сол кезде оған парыз.

Біраз шақтық керек бұл қарыз болған,
Болар оның нисабына нұқсан.

Жəне бір шарт барша мүлкі болар,
Біл, қалай малға бұл ат болар.

Мен саған дейін, есіткін, ей, һəмдəм840,
Болар ол мүлік, болар қолында һəм.

Болса егер мүлкі, болмаса қолда,
Шариғатта не болар бұл мəселеде?

Болса қолға кірмегі душуар841,
Дер ол мүлкіңді шариғатта – зимар842.

838 һижри, яғни мұсылмандардың ай жыл санағы
839 құлдың егесі
840 құлдың егесі 
841 қиын
842 белгісіз бір нəрсе
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Мысалы, мүлкі болса жоқ болған,
Не көмілген, болса ұмытылған.

Не біреу мойнында қарызың бар,
Қарыздарың емес бірақ иқрар843.

Жоқ куəгерің оны аларсың,
Осы малың қолыңа саларсың.

Жəне мал, аманат, мəғсуб844,
Қолда ғой, мүлік емес мұны білгін құп.

Жоқ болар осы екі шақта зекет,
Əр екеуі жиналса бергін бат845. 

Жəне мерзім керек болар ол хин846,
Осы мал ықтияжы негізінен.

Мəселе ол күміс пенен алтын,
Қаржы жоқ, бар қазына қылмақ үшін.

Жəне ол қой, сиыр мен түйе болар,
Қойыпсың олар жайында есептелер.

Жер үшін, құс үшін, жүк үшін емес,
Есептелер осы жағдайда һəм бəс847.

Жалқы атың егер болса, ей, һəмдəм848,
Мінбесең, жүк тасушы болмаса һəм.

Шариғатта осыларды сайимə дер,
Жайлауда жүріп жайлау отын жер.

Егер жарты жылдан артық оттаса,
Осылардан зекет бермек бар.

Қажетіңнен бұларды біл фасыл849,
Осылардың зекетін бергін.

843 яғни мойындамайды
844 тонап алынған
845 осылай
846 сол заман
847 жеткілікті
848 жолдас
849 бөлім, мерзім
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Зекет малдарының баяны

Төрт бөлім болды барша мал зекет,
Сал құлақ, дейін бəріне бір-бір ат.

Бірі – нақтына850, бірі – сəуайим біл,
Жəне сауда малы, есіткін.

Жəне жерден шығар зекетін бер,
Біл, шариғатта сөз бұлар туралы не дер?

Нақты баяны

Біл, нақты бар тіллə мен күміс,
Айтайын олардың нисабын, сал гуш851.

Болса мысқалменен алтыннан,
Біл, нисабы жиырма ғой мұнан.

Жүз чу болды бұл салмақ, біл, ей, жар,
Мұны алтында деді ғой динар.

Бер зекетін мұның жарты мисқал,
´Ушырдың852 руб´853 болды бұл, жаттап ал.

Көбейсе егер жиырмадан малың,
Төрт болғанша осы болар халің.

Төртке егер бұл көбейген тартар854,
Осы секілді зекеті һəм артар.

Сен күмістің нисабын, ей, сөзі түзу,
Біл, дирəмменен бар болар екі жүз.

Жеті мысқал болды он дирəмі,
Осы сөз ғой жаздым қаламды.

Руб´855 ушрын856 есеп егер қылсаң,
Бес болар егер есебін білсең.

850 яғни нақты (ақша)
851 құлақ
852 оннан бірінің
853 төрттен бірі
854 яғни тартса
855 төрттен бірі
856 оннан бірін
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Бер бұл бес жəне қырық болғанша,
Беруді біл бұл қырық толғанша.

Қырық егер болса руб´ ´ушрын бер,
Қырықтың руб´ ´ушрын бер, – дер.

Сенде алтын, күміс есебінен
Кем болса екеуі есебінен.

Екеуінің құнын жинап,
Бер зекетін осы сөзді біліп.

Əр екеуін қылсаң һəм,
Егер нисабынан болса кем ол дəм857.

Болса сауда малың оған қат,
Бер нисабына егер жетсе зекет.

Егер алтын-күміс, егер алтыннан,
Болса бергін зекет, міне, осыдан.

Сəуайим баяны

Бұл сəуайим, мен айттым, тыңда,
Қой, сиыр жəне түйе болар – тыңда.

Осы үшеу егер нисабқа жетер,
Бер бұлардан зекет, бұл дəстүр858.

Қой егер болса сенде, қыл есеп,
Қырыққа егер жетсе болды нисаб.

Қырық қойдан зекет бір қой, дер,
Жүз жиырма бір болғанша мұны бер.

Жүз жиырма бір болса – екеуін бер,
Екі жүз бір егер болса – үшеу бер дер.

Төрт жүз болғанша осы ғой берерің,
Төрт жүз болса біл, не ғой ісің?

Өзге əр жүзіне берерің осы ғой,
Мыңнан он болары, бұл белгілі ғой.

857 ол кезде
858 жарлық
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Ешкінің үкімі тағы қойдай біл,
Қой секілді оның зекетін бергін.

Біл, сиырдың нисабы отыз ғой,
Жетсе отызға онда осы сөз ғой.

Бір жасар сиыр, мұның зекетін біл,
Қырық болғанша осы біреу, бергін.

Бер, бір сиыр, қырық болса үйіңе сан,
Болар үш жасына аяқ басқан.

Алпысқа сиырың жетсе – не дер?
Екі сиыр бір жасар зекетін бер.

Жəне əр қырық болса, не отыз,
Біл, осы деген секілді ғой сөз.

Түйенің бес болар нисабы дер,
Бес түйенің зекеті – бір қой бер.

Оннан – екеу, үшеу – он бестен,
Төртеуін бер жиырмадан – ол шын.

Бір түйе бер – жиырма бес болса бақ859,
Екі жасына басқан болар аяқ.

Түйе егер отыз алты болса – не дер?
Бір түйе үш жасына кірген, бер.

Бер, егер қырық алты болса түйеге сан,
Бер түйе төртке аяқ басқан.

Алпыс бірде бір түйе бергін,
Беске кірген болар ол түйе, біл.

Жетпіс алтыда екеу бер, солай,
Басқан болсын үш жасына аяқ.

Жəне тоқсан бір болса түйеге сан,
Екеу бер төрт жасына жеткен.

Бұл түйелер керек болса тіші860,
Мұнда болар шариғатшылардың деуі:

859 қара
860 ұрғашы
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Осы болар жүз жиырмаға дейін беру,
Жəне одан кейін дейін, не дүр?

Баста бастан есеп соң мұнан,
Бесеуінен – бір қой, екеу бер оннан.

Осы деген секілді есеп қылып,
Бер зекетін бұл мəселені біліп.

Ат зекетін айтайын, жаттап ал,
Бергін алтыннан оған бір мысқал.

Немесе аттарыңды құнын біл,
Қырықтан бір зекетін бергін.

Болса зекет малы əркімнен,
Орташасын берер сəуайимнен.

Немесе жоғары беріп артығын ал,
Дəрежесін берсең, кемін бер дəрхал861.

Құнын берейін десең һəм бер,
Шариғат мұнда сені ерікті дер.

Жетпеген болса сайимə жасына,
Жоқ зекет ол кезде бұлар басына.

Егер бұлар мен бар ұлық862 ол дəм863,
Санамаққа керек кішілер һəм.

Бер болса қырықта ұлық, мəселе,
Бір ұлыны жəне қыл зекет ада864.

Сауда заттарының баяны

Бар үшінші сауда заттары,
Тұт құлақ, саған түсіндірейін халді.

Не зат болса да мақсат сауда болар,
Гауһар мейлі ат əбзелі, мейлі ат болар.

861 дереу
862 үлкені
863 сол сəт
864 орында
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Бер зекетін мүлік болар мезет,
Егер саудаға жасасаң ниет.

Құнын олардың қыл есеп,
Алтын не күмістей болса нисаб.

Бергін алтын, күміс есебімен,
Тең болар осылар нисабымен.

Осындай жолмен қылып есеп,
Күміс, алтында салмағын ет жауап.

Қолданылған болса жыл арасында мал,
Біл, саудагерге онда не болар хал?

Қоссын өз затын ол затына,
Түйеге – түйе, алтын – алтынға.

Жыл аяғында табыс, пайда санап,
Екеуіне десін зекет жауап.

Пайда үшін сайимə егер алсаң, біл,
Сен сауда зекетін бергін.

Не нəрсені сауда үшін алар болсаң,
Алып оны жалға берсең.

Немесе өзіңе бір нəрсе алсаң,
Пайда қыла, сатуға көз салдың.

Не жалдау үшін егер алсаң есек,
Не саудаға егін жері не бақ.

Осыларды дедім бірін-бірін ат,
Біл, уəжіп емес бұларда зекет.

Өткен болса зекет малына жыл,
Бермеген болсаң егер зекетін, біл.

Егер опат болса осы уақыт нисаб,
Біл, не болар осы мəселеге жауап.

Егер баршасы опат болса, зекет,
Мойнынан түсер барша сол əуқат865.

865 уақыттарда
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Кейбірі одан егер опат болар866,
Мойнынан түсер ол кейбірінің зекетін көр.

Кəпір не зимми867 болса егер тажир868,
Бист йек869 малынан алар ´ашыр.

Кафир-е хəрби870 болса егер тужжар871,
Мен саған айтайын онда не сөз бар?

Əр нəрсе мұсылман саудагерден,
Күпір елі алса, сен де ал одан.

Егер бəрін алса малын куффар872,
Ол жолмен алмасын мұсылмандар.

Оған біраз қойың егер кетер (болса),
Сенімді жеріне азық қылып жетер (болса).

Егер олардың алғаны емес заһир873,
´Ушрды874 алсын сол кезде ´асыр.

Зекет парыздарының баяны

Біл, орындауда болды ниет парыз,
Ниет уақытын қылайын саған арыз875.

Бірі – малыңды бөлетін шақ қой,
Беретін жерге жəне берер шақ қой.

Беретін жерге берер шақта бұл мал,
Қылмасаң ниет, онда осы ғой хал.

Қылмаған болса қаржы алғандар,
Бар дұрыс ниет сол шақ, етсең егер.

Жəне екінші парыз мынау, біл,
Берер жерге бұл малды жеткізгін.

866 болса
867 өзге дін өкілі
868 саудагер
869 жиырма бір
870 əскердегі кəпір
871 саудагерлер
872 кəпірлер
873 анық
874 оннан бірін
875 айтайын
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Зекет жұмсалуының баяны

Жұмсалуын Тəңірі депті сегіз,
Бəрін айтайын, есіткейсіз.

Бірі – пақыр, екінші – міскін, біл,
Жəне үшінші дер ´амил876.

Жəне бар ғой му´əллфə қулуб877,
Бір бесінші – мукатиб878, есіт құп.

Біл, бар алтыншы – қарызы бар мұқтаж,
Жəне ғазилар879 болды жəне хажжаж880.

Сегізінші – ғаріптер ғой, біл,
Бəрінің түсіндірмесін айтайын, есіткін.

Дейді пақыр – оны шариғатта, жаттап ал,
Азырақ болар нисабынан оған мал.

Кəсіп қылмаққа шамасы жетер һəм,
Шығынынан бірақ кірісі болар кем.

Деді шариғатта ол кісіге міскін ат,
Болмайды оған кəсіпке құдірет.

Болмайды оған заттар дүниелік,
Болмайды еш нəрсеге мəлік881.

Біл, бар ол кісіге ´амил882 ат,
Жинар ол салық, ғұшыр жəне зекет.

Бұл уақытта себебі муəллифə жоқ-дүр,
Қылмадым үкімін оның мəзкур883.

Қайсыны шариғатта дер мукатиб884, біл,
Мен саған түсіндірейін, сен есіткін.

876 салық жинаушы
877 жүрегі жылыған, яғни ислам дінін қабылдауға ниеті болған
878 құл
879 ғазауатшылар
880 қажылар
881 иесі, яғни дүние-малы жоқ
882 салық жинаушы
883 айтпадым
884 құл
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Егер ойласа қожа не пенде,
Бір баға белгілі мерзімде.

Егер орындаса сол мерзімде,
Болар азат сол сəтте.

Осылардың біреуі бар борышты,
Лайықты деме, бірақ əр борышты.

Қарызынан артығын есеп қылғын,
Бірақ есебіне жетпес ол фазыл885.

Осы сипат қарыздыға дедім ат,
Біл, борыштыны мустəхəқ-е зекет886.

Жəне хужжаж887 бенен ғазилар888,
Бер зекет, болса олар пақыр егер.

Біл, ғаріп ол болар ғаріптікте,
Күн кешірер азап пен қиындықта.

Отанында қаншама болса ғани889,
Лайықты зекет, білгін оны.

Зекет алмайтын адамдардың баяны

Дұрыс емес неше адамға зекет,
Айтайын баршасына бір-бір ат:

Бірі – асыл болды жəне бірі – фəр´890,
Тұт құлақ, осыларды не дер шариғат?

Шариғат дер асылды ата мен ана,
Бірнеше жоғарыға барса жəне.

Атаның атасын, ана анасын,
Қыл пікір осыларға сен баласың.

Егер нəсəб барса неше жоғарыға,
Дұрыс емес зекет олардың бəріне.

885 данышпан
886 зекетке лайықты
887 қажылар
888 ғазауатшылар
889 бай
890 екіншісі
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Қайсы болар шариғат ішінде фəр´ дерің,
Ұл мен қыз болар немерелерің.

Бұл нəсəб барса төмен қаншалықты,
Дұрыс емес болар осы бар перзент.

Ерге – əйел, ері əйеліне
Бермесін, бұл оған жəне ол мұңа891.

Кімде-кім берсе зекет Хақ жолына,
Берсе дұрыс емес қой өз құлына.

Һашими892 не бай, не құлдары,
Алмасын олар зекет осы бəрі.

Күпір еліне зекет емес жайыз893,
Осыларға зекет бермеңіз сіз.

Кісіні шынайы күмəн қылсаң,
Бердің оған зекет, кейін білдің.

Мушриф894 емес екен ғой ол алған,
Егер жаңылды, егер ол айтты жалған.

Егер бұл алған құлың емес, біл, құп,
Бұл зекетің сенің болар мəхсуб895.

Күдікпен егер зекет орындасаң,
Лайық емес екенін соңынан білдің.

Біл, мəхсуб896 емес болар бұл беріс,
Саған сол сəтте орнына қайтару іс.

Қылма бергенді бірақ истирдад897,
Мəселе осы болды, есіңде тұт.

Бұл зекетті мен айттым бұл шақ,
Шарт қой басқа мүлік қылмақтық.

891 бұған
892 пайғамбардың əулеті
893 дұрыс
894 лайық
895 есептеледі
896 есеп, яғни есептелмейді
897 қайтарып алу
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Егер бұл мал болса қажылық пен ғұмраға сарп,
Ел су ішпекке немесе алсаң зарф898.

Не соқса жақсы бір ғимарат,
Не алып құл, жіберсең азат.

Мүліктің қабыл болуы емес бұлар, біл,
Бір зекеттің мүлкін басқа еткін.

Бір кісіге нисаб болғанша,
Болды мəкруһ, берсең егер мұнша.

Сен зекетіңді тасыма ғани899,
Бір сол қала шығынына оны.

Мустахаб қой, зекет бір мұнша,
Бір күн елге жалақы өткенше.

Ғұшыр мен салықтың баяны

Енді жерден шығар зекетті есіт,
Егілер жер мен судың атын есіт.

Жер мен судан егін қымбатты ғой,
Əрбірі ғұшыр мен салығы ғой.

Жер мен су, əр екеуі ғұшры болса,
Отырғызған, еккен кісі бұл жерде десе.

Дақыл үшін əр нəрсе егіледі ғой,
Не ағашы ол отырғызылады ғой.

Мəселе мəуе, көкөніс, гулдана900,
Не болса да бұлар секілді жəне.

Тұрсын не тұрмасын сəмəрə901,
Мəселе: біл не болар шариғатта?

Не ағашпен қылсаң үйді құрғақ,
Айтайын, не болар осыларда айтуға тұрарлық.

898 ыдыс-аяқ
899 бай
900 гүлдің тұқымы
901 өнім
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Бер бұлардың зекетін дəһ йек902,
Мəселе осы болды, жоқ қой шəк.

Əсел, мəуе таудан алсаң, біл,
Ғұшыр осы екеуінен бергін.

Осы дегендей болса – сумен бер,
Болса əркімде ғұшырды бер дер.

Мұнда білгін, нисаб, біл, өтпек,
Шарт емес, ғұшық беруің керек.

Құрғақ емес қамыс пен от, ағаш,
Білерсің жоқ болар бұларда хараж903.

Əрбір долаппен904 ішер суды,
Нисф-е дəһ йек905, жауап бер мұны.

Болса ақшалар ғұшыр шарты, есіт,
Ол шақ ол əр нəрсенің салығын ет.

Біл, бар ғой салықтың екі бөлім(і),
Біреуіне муқасам ғой есім.

Айтайын осы бөлім, есіткейсің,
Əрқашан анық еткейсің.

Мал, екін ғой, бұл түрге делінер,
Əр кісі амал етсе болар.

Дəһ се906 немесе сетуде907 ғайəт-нисф908, 
Біл, бар ғой мұның ниһайəт-нисф909.

Шариғат бұл бөлімді муқасама дер,
Əрқалай анық етсең, бер.

Берсе өнімін бірнеше рет жер,
Сен салығыңды һəм бірнеше рет бер.

902 оннан бірін
903 салық
904 арнайы су шығаратын шығырмен
905 оннан бірдің жартысын
906 оннан үші
907 үштен бірі
908 соңының жартысы
909 соңының жартысы
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Енді екіншісін дейін саған бат910,
Біл, муаззаф болар бұл бөлімге ат.

Мұнда бар ғой жəрибке911 та´ин912,
қаншалықты анық етсе əмин.

Шəст913 дер шəст гəз914 жəрибті біл,
Сен қашықтық гəзіменен, гəз қыл.

Бұл егіншілікке не егін егерге,
Опаты егер жетсе əрбіріне.

Жерде егін бұл түрлі болғанда,
Мойнынан түсер салық ол кезде.

Болса егер қорғай алатындай апат,
Мойнынан түспес салық ол мезет.

Құдіреті болса өзі жəне сау жер,
Екпесе, шариғатта мұнда не дер?

Уəжіп болар салық ол кісіге,
Демесін үзір екпеген ісіне.

Əлсіз болған жерін имам алсын,
Жəне қадир-е музари´ге915 салсын.

Кімде-кім орындамастан салық жесе,
Малынан жоқ адал бұлай етсе.

Бұл салығыңды аларсың, біл,
Көтерме өнімінен кейін алғын.

Кітаптың соңы

Шүкір үшінші парыз жолын һəм,
Қылды жақсы, бəрін əдемі кəлəм916.

910 солай
911 өлшем бірлігі
912 белгіленген
913 алпыс
914 ұзындық өлшемі
915 шамасы келетінге жалға берсін
916 сөз
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Руз-е мəйдан917 бұл ат қолға алайын,
Ораза майданына бұл атты салайын.

ОРАЗА КІТАБЫ

Бабыр, үш парызда дедің сөзді,
Өзгеде ұстамағын кешірілген өзіңді.

Енді төртінші парыз шартын қыл,
Оразаның сөзіне ауыз ашқын.

Жемек, ішпек жəне жыныстық қатынас етпек,
Нəпсі лəззəті ғой бұл бишəк918.

Егер бұл үш істі қылмасаң күндіз,
Тəркі ниетті болса, осы ғой сөз.

Шариғатшылар қасында саум919 осы ғой,
Мұнда біл, ғалымдардың пікірі осы ғой.

Таң атқаннан күн батқанша,
Шариғаттың күндізі болар осынша.

Ораза парызы осы екеу ғой, тоқтат,
Бұл үш іс тəркі жəне ниет.

Парыз жəне нəпіл оразалардың баяны жəне 
ниеттердің сапасы

Саум920 үш түрлі болды, біл есітіп,
Парыз ғой жəне нəпіл ғой жəне уəжіп.

Рамазан айы оразасы ғой парыз,
Мұнда дер сөзді сізге етейін арыз921.

Тұтыңыз осы айда ораза түкіз,
Күні не отыз, не жиырма тоғыз.

917 майдан күні
918 күдіксіз
919 ораза 
920 ораза
921 айтайын
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Екі істен болар бұл ай сабит922,
Əр екеуін түсіндірейін, есіт.

Бұл куəлікке бір кісі бəс-дүр923,
Көп куəге қажеттілік емес-дүр.

Тыйымы болса егер ауада осы ғой,
Сап егер болса үкімін өзгеше көр.

Біраз шақтық керек осы уақытта куə,
Қалмағай өтірік мүмкіндігі ол гаһ924.

Айт айы егер ауа бұлттырақ болса,
Киелі онда екі айғақ болар.

Егер ауа сап болса, есіткін,
Үкімін айтылғандай, біл.

Бір куəмен кімде-кім ораза тұтар925,
Оразадан оның күн отыз өтер.

Бар болмысымен қылмасын ол айт,
Болмайынша екі куə пəдид926.
 
Бір кісіге көрінсе екі һилал927,
Рамазан айы жəне шəууал928.

Қылмаса шариғат егер сөзін қабыл,
Жемесін нəрсе, ораза тұтсын ол.

Тұтпаса ораза, жасаса іптар,
Кəффаратсыз қаза бұл кісіге бар.

Кісіге егер көрінсе күндіз ай,
«Мəселе онда не болар?», айтай(ын).

Ол күні ай басына емес дахыл929,
Келетін түнді ай басы біл.

922 берік
923 жеткілікті
924 ол кезде 
925 тұтса
926 табылмайынша
927 ай
928 рамазан айынан кейінгі ай
929 кірмес
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Болса əр жерде ай басы сабит930,
Берік болар барша жерде есіт.

Отызыншы түні көрінбесе ай,
Ертеңі шəк931 қой, саған айтай(ын).

Шəк күні нəпіл оразаға ниет қыл,
Парыз оразасы кəраһийəт932 деп біл.

Рамазан ішінде кəпір мен гудəк933,
Мұсылман мен балиғатқа жетсе, білсе керек.

Қалғаны парыз ғой, орындасын,
Өткенінің қазасы жоқ, білсін.

Ораза не нəзір, не кəффарат болса,
Біл, уəжіп бұл екеуіне ат болар.

Уəжіп пен парыз осылар ғой, біл,
Өзге əр ораза болса нəпіл дегін.

Нəзір екі түрлі болды, есіткін,
Белгісіз жəне белгілі біл.

Белгісіз егер болса оразада йəум934,
Не қаза, не каффарат болса – бұл саум935.

Осы үш ораза ғой, ниетін қыла біл,
Күндіз етсең дұрыс емес қой, біл.

Осылар ниетін қыл дайын,
Мəселе осы ғой, есіт мұнан.

Өзге əр ораза ниетін сен біл,
Түннен сəске болғанша қыл.

Бірақ əуелі осы ғой, есіт, мұнда
Оразаның ниетін қыл түнде.

«Ниет еттім тұтуға бұл түнде,
Рамазан оразасын ертеңгі күнде».

930 берік
931 күдік
932 жиіркенішті іс
933 сəби
934 күн
935 ораза
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Оразаның əр күніне ниет қыл,
Болса əр ораза осы секілді қыл.

Ертеңнің ниетін бүгін қылма,
Осы ниетті сен дұрыс білме.

Ораза ниеті осы болар бишəк936,
Ораза тұтпақ көңілде білсе керек.

Оразаны бұзатын нəрселердің баяны

Оразаның бұзатындарын есітің(дер),
Бұл мəселені көңіліңізге жазың(дар).

Ораза бұзатын екі түрлі болар,
Əр екеуін дейін қалай болар.

Бірінде бар қаза кəффаратсыз,
Жəне бірінде əр екеуі бар, біліңіз.

Еріксізден болса жеп-ішу жəне жима´937,
Не қателікпен біл, осы ғой ижма´938.

Сүю немесе құшақтағанда,
Егер мəни келсе саған ол кезде.

Əдейілеп егер ауыз тола құссаң,
Болса инзал жалқпен939, білгін.

Екі əйел бір-біріне егер,
Ер мен əйелдей етселер істер.

Əрбіріне егер болар инзал940,
Кəффаратсыз қаза ұстар, есіңе ал.

Не муқим мен жолаушы болғанда,
Қылса ораза іптарын сол кезде.

Ұмытып жесе не жима´941 етсе,
Сынды деп ораза көңіліне жетсе.

936 күмəнсіз
937 жыныстық қатынас
938 ғалымдардың шешімі
939 əдейі қолдан ұрықты ағызу
940 ұрық ақса
941 жыныстық қатынас
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Жесе елде тамақ егер бұл кісі,
Оған білгін жоқ кəффарат ісі.

Не таңда-түнде нəрсе жесеңіз,
Не күн батты деп ашылса ауыз.

Көтерілсе бұл уақытта күн мен таң,
Ораза егер батыл болса онда, не таң?

Не жесең бір нəрсе, əдет емес,
Секілді топырақ, тас, қағаз жəне шөп.

Бас пен қарныңда егер жарақат болса,
Оған қойсаң дауаны сол шақ көр.

Егер ішіңе, тамағыңа жеткей942,
Оразаңа бұл амал зиян еткей.

Май тамызса құлақ жəне мұрныңа,
Не амал қылса ине943 өзіне.

Аузына реңді нəрсе салса,
Содан ауыз суы реңге толса.

Кімде-кім бұл аузы суын жұтқай944,
Кəффаратсыз қазасын тұтқай.

Жұтқыншаққа барса егер мұрын қаны,
Оразаны бұзушы білерсің оны.

Тер, жас жəне қан мен жаңбыр,
Барса жұтқыншаққа, біл, осы үкімде-дүр.

 Кімде-кім етер кезде истинжа945,
Жуу кезінде қылса истиқса946.

Иненің шегіне су жетсе,
Ораза бұзылар осылай етсе.

Рамазан оразасын қылмастан ниет,
Егер жесең жоқ қой онда кəффарат.

942 жетсе
943 яғни укол
944 жұтса
945 төмен жақтың тазалығы
946 өте көп жуса деген мағынада.
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Егер кісі ораза ұстаса ниетсіз,
Қажет болар қаза кəффаратсыз.

Болмаса ораза оразасы рамазан,
Жесе жоқ қой кəффараты ол ан947.

Жоқ кəффарат бұл уақыттарда саңа948,
Кəффаратсыз қазаларыңды орында.

Қаза мен кəффараттың баяны

Рамазан оразаға қылып ниет,
Əдейі ауыз ашса сол сəт.

Жұптасса кейінге-ілгеріге,
Жұптастырса жəне екі жерге.

Болсын не болмасын егер инзал949,
Оразаны бұзушы ғой бұлар, есіңе ал.

Жесе не ішсе əдейілеп ғыза950,
Осы əр нəрсе қаншалық болса дауа.

Қажет болар қаза кəффараты һəм,
Дейін бұларды, есіткін, ей, һəмдəм951.

Сен қаза ораза ішінде біл мұндақ952,
Бар болар ол күнге күн қарыз тұтпақ.

Мен кəффаратын айтайын, тұт жад953,
Қажет егер болма құл қыл азат.

Құл егер мұсылман болсын, мейлі кəпір,
Мейлі əйел бұл құл, мейлі ер.

Егер саған истита´əт-е и´тақ954,
Болмаса шариғатшылардың сөзіне бақ955.

947 сол кезде
948 саған
949 ұрықтың ағуы
950 тамақ
951 жолдас
952 мұндай
953 есіңе сақта
954 бай-бақуат болсаң
955 қара
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Алпыс күн барша бұл сайим956,
Үзбестен бұл екі ай дəйім.

Алпыс күнде болмасын рамазан,
Жəне бес күн бір харам болған.

Бұл екі ай ауыз ашарды ұмыт,
Арасы ашылса жəне басынан тұт.

Əлсіз болсаң бұл ораза ұстамақтан,
Тойғыз онда алпыс міскін.

Егер берер мейіз бен бидай,
Бересің жарты сағ957, мен айтай(ын).

Сенде егер болса арпа не құрма,
Беретін мұндай сағ болды саңа958.

Немесе айтылғанның құнын біл,
Құнын һəм берейін десең – бергін.

Егер кəффарат кісіге қажет болса,
Берместен оны жəне ораза жесе.

Біл, қаншалықты қылса да ораза, іптар,
Оған ақиретте бір кəффарат бар.

Егер кəффаратты беріп, ей, жар,
Жəне əр ораза ұстаса іптар.

Жəне мойнына бір кəффарат көр,
Əр неше берсе, жесе мұндақ959-дүр.

Кісіге қажет болса кəффарат,
Ауры, хайыз болса ол халат960.

Бұл екі мусқит-е кəффарат961, біл,
Мəселе осы болар, құлақ тұтқын.

956 ораза
957 өлшем бірлігі
958 саған
959 осылай
960 жағдай 
961 кəффаратты бұзған
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Ораза мəкруһтерінің баяны

Айтайын ораза ішінде мəкруһат962,
Баршасын ойыңа сен тоқтат963.

Нəрсе татпақ кəраһийəт964 қой, біл,
Шайнамақтан тағы аулақ болғын.

Болса инзал965 уайымы сол мезет,
Құшақтау, сүю болар кəраһийəт966.

Дəмін татпа, кірме суға тағы,
Ол нəрсені татпа ораза шағы.

Шөлдегеннен бұлар дедім ат,
Егер қылсаң болар кəраһийəт.

Екі күн ораза қылмастан іптар,
Тұтпақ болды кəраһийəт, ей, жар.

Үндемеу мəкруһ қой, есіт бұл мақал,
Егер ғибадат қылсаң, ей, жар.

Оразаны бұзбайтын нəрселердің баяны

Егер бұл нəрселер болса нисийаннан967,
Оразаңа, біл, жоқ зиян одан.

Ихтилам968 болса егер ұйықтаған хал,
Не қарағаннан болса саған инзал969.

Мəнисіз болса сүймек жəне құшақтамақ,
Оразада болса күдік емес мұндақ970.

Айқасса бəһимə971 биинзал972,
Бұзбайтын болар бұлар, есіңе ал.

962 мəкруһтер
963 тоқы
964 жиіркенішті
965 ұрықтың ағуы
966 жиіркенішті іс
967 ұмытқаннан
968 ұйқыда ер адамнан ұрықтың өздігінен шығуы
969 ұрықтың ағуы
970 мұндай
971 төрт аяқты жануардай
972 ұрық ақпаса
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Құсық егер ықтиярсыз болса,
Қаншама құсықпен ауыз толса.

Жұтсаң егер сілекей мен сіңбірік,
Біл, құлаққа су кірсе һəм осы шақ.

Қақырығыңды аузыңа келтіріп ап,
Жұтсаң ол сілекеймен көріп.

Бөлінбеген ауыз суын,
Жұтсаң ұртқа жеткізіп мұны.

Тіс қанын жұтарда, ей, тəліп973,
Болса аузың суы оған ғалыб974.

Тіс арасындағыны тағы жұтпақ,
Егер ноқаттан болса ол кішірек.

Маса немесе шаң мен шыбын,
Ұшып кіріп барса жұтқыншағыңа сол хин975.

Оразада білесің қан алмақ жəне фəсд976,
Үзірлі емес қаншалықты қылсаң қасд977.

Əр уақыт егер қылар болсаң мисуак,
Оразада бұл амал емес қой бак978.

Жақсаң егер дауа үшін сүрме,
Бұл амалды кəраһийəт979 көрме.

Оразаны бұзады деп бұларды айтпа,
Егер сенде болған болса, ораза етпе.

Үзірлі жандардың баяны

Неше кісіге бар мубах іптар,
Айтайын баршасын есіт, ей, жар.

973 шəкірт
974 келсе
975 сəт
976 қал алғызу
977 əдейі
978 үрейлі
979 жиіркенішті
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Бірі – кəрі ғой, жоқ оған қуат,
Болар дұрыс, ораза ұстаса сол халат980.

Бұл кəрі ораза жегей ол хин981,
Тойғызар əр күніне бір міскін.

Болса құрма мен арпа, бидайдан,
Біреуін осылай етіп дайын.

Бұл кəрінің жағдайы келгенде,
Жегеніне қаза ұстар онда.

Жəне əйел екіқабат болса,
Не сəби балаға сүт берсе.

Жасынан қауіптенсе не өзінен,
Жесін ол ораза шариғатшылар сөзінен.

Жəне білгін хайыз бен нəфса982,
Оразада жейді, кейін қылады ада983.

Дұрыс болды соғыста ғазилер984,
Əлсіз қорғаныста ораза жесе егер.

Жəне ауру қауіптенсе егер,
Ораза ұстаған соң ауруы оның артар.

Жəне кімде-кім жолаушы болса,
Оған болды мубах оразада жесе.

Жетпесе егер машақаты бұл махал985,
Ораза ұстасын, болар сонда абзал.

Бұл жамағат болды олар мəзкур986,
Жесе оразада, біл, үкімі не болар?

Кəффаратсыз қаза ұстайды олар, біл,
Кəрі бұл топта емес дахыл987.

980 жағдайда
981 ол кезде
982 нифас
983 ұстайды
984 ғазауатшылар
985 уақытта
986 айтылған
987 кірмейде
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Фидия іптар үшін берер бұл кəрі,
Ол еді фидия дедім жоғары.

Егер бұл айтылған үзірлер кетсе,
Сен қаза тұтпастан, ажал жетсе.

Фидия бермекке сен өсиет қыл,
Бұл өсиет қылуды уəжіп біл.

Рамазан оразасы егер болса қаза,
Үздіксіз тұтылса бар əула988.

Мəнһи, мəкруһ жəне мустахаб оразалардың баяны

Біл, бес күнде ораза болды харам,
Тұтпаңдар оразаны сол əййам989.

Екеуі екі айт күндері, біл,
Үшіншісі – ташриқ990 күндері дегін.

Кімде-кім осы күндері қылса ниетін саум991,
Жəне ифсад992 ораза қылса – бұл йəум993.

Болмас ол күннің қазасы қажет аңа994,
Көңілде сақтасын, айттым аңа.

Наурыз оразасы бар кəраһийəт995,
Бірақ болар ол күн оған əдет.

Арафа оразасын тұтсаң сол уақыт,
Арафат ішінде бар кəраһийəт.

Тəруиə күні ораза, біл, мəкруһ,
Хажда бұл оразаны дегін мəкруһ.

Мустахаб оразасы осылар болар, біл,
Апта оразасы не ай оразасы, не жыл.

988 байқа
989 күндер
990 құрбан айттан кейінгі үш күн
991 ораза
992 бұзушы
993 күні
994 оған
995 жиіркенішті болар
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Аптаның оразасы біл, үш күн ғой,
Айтайын баршасын, бір-бір сұр(а).

Бейсенбі жəне дүйсенбі – біл,
Жəне бір жұма болды, есіткін.

Жəне ай оразасы алты күн ғой, біл,
Мустахаб егер тұтайын десең – тұтқын.

Əуелі, ақыры жəне ортасы,
Жəне ақ күндері бар шəрəфі996.

Қайсы болар ақ күндер, есіткін,
Он үш, он төрті, он бесі ғой, біл.

Қайсы болар біл енді жылдағы саум997,
Неше ай мустахаб болар, неше йəум998.

Біл, үш ай болды мустахаб болған,
Бірі мухаррам жəне режеб, шағбан.

Жəне шəууал айынан сен біл,
Алты күн ораза мустахаб тұтқын.

Жəне зилхижжадан тоғыз күн біл,
Ай басынан санап тоғыз тұтқын.

Бір күн имсақ999 жəне күн іптар,
Бұл тағы мустахаб болар, ей, жар.

Жəне əр уақыт болса жаз йəумі1000,
Мустахаб біл бұ күндер саумы1001.

Нəпіл оразаға бастап,
Қылсаң бұзатын ораза біл есітіп.

Уəжіп болды, оны қаза қылғын,
Тұт қазасын тағы орындағын.

Нəпілге кімде-кім ол бастаса,
Үзір меймандық болса, жесе болар.

996 қасиеті
997 ораза
998 күн
999 оразаны бастайтын уақыт
1000 күні
1001 оразасы
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Рамазанның қазасын тұтқанда,
Біл, мəкруһ болар жемек онда.

Иғтикаф баяны

Рамазан айы, біл,сүннет болар,
Соңғы ғұшырда1002 иғтикаф болар.

Осы сүннет муəккəдə ғой, біл,
Бірақ мұны ´əлəл-кифая дегін.

Иғтикаф ішінде шарт қой ораза,
Бар ғой оның ең азы бір ораза.

Онда жамағат мешіті болар,
Иғтикаф онда, біл, сүннет болар.

Қылсаң егер иғтикафқа ниет,
Шықпағын қажетсіз ол уақыт.

Шықсаң одан əжетхана үшін,
Не дəрет сындырып, дəрет үшін.

Қылар ісіңді егер қылсаң, біл,
Му´тəкафқа1003 кешіктірмей кіргін.

Үзірсіз уақытын кешіктірмек,
Жоюшы иғтикаф қой бишəк1004. 

Құшақтасу һəм иғтикафты жоюшы ғой,
Осылар шариғаттанушылардың тілі ғой.

Құшақтаспақ, сүймек егер болса шаһуаттық,
Иғтикаф ішінде бар харам бишəк.

Қылса ел қажет иғтикаф өзіне,
Тұрмаса жəне бұл деген сөзіне.

Қаза болған күніне фидия берер,
Мəселе шариғатта осындай болар.

1002 соңғы онкүндігінде
1003 иғтикафқа отыратын жерге
1004 күдіксіз
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Кітап соңы

Шүкір оразада мəселелер,
Баяндадым, шешілді қиындықтар.

Енді бесінші парызға кетейін,
Хаж бен ғұмра жолын етейін.

КІТАПТЫҢ СОҢЫ

Бабыр, енді қаншалық тарттым реніш,
Келді қолыма осы секілді кеніш.

Кеніш нұқсанға қаржыдан тартар,
Қаржы қылған сайын бұл кеніш артар.

Бəрі ел зая етпестен ренішін,
Жасырар əлем халқынан кенішін.

Мен бұл кенішімді əшкере еттім,
Бəрін дін иелеріне тарту еттім. 

Осыларды айттым болыңдар агаһ1005,
Бар болар барша «халисəн лиллəһ»1006.

Мұны айтпақтан Хақ разылы еді бəс1007,
Өлең мен шайырлық емес еді əуес.

Себебі ілім ісін еттім тəхқиқ1008,
Амалсызға берерсің таупық1009.

Бұл кітабымды ихтимам еттім1010,
Ынта-жігерімді салып тамам еттім1011.

Осылай баяндадым онда шəр´ийəт1012, 
Не ғажап, міне, дедім Мубəййəн ат.

1005 хабардар
1006 Алла үшін
1007 Алла үшін
1008 зерделедім
1009 тура жол
1010 аяқтадым
1011 бітірдім
1012 шариғат
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Меккеден Расул кеткеннен,
Һижрет етіп Мединеге жеткеннен.

Жыл тоғыз жүз жиырма сегіз еді,
Фикһта Бабыр осы назым деді.

Ғұламадан, міне, менің тілегім,
Қолдасын бұл іс ішінде білгенім.

Қате не шалыс жерлер болса,
Түзесін мейірім егер болса.

Бұл істен сауап тапсын,
Кешірім шапанын маған жапсын.
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ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІК

Ажам – араб емес Шығыс халықтары. Арабтар басқа халықтарды ажам деп атаған. 
Бұл атау негізінен парсылар мен түркілерге қарата айтылған. Бертін келе 
ирандықтарды осы атаумен атаған.

Азан – Исламдағы бес шарттың бірі болған намаз құлшылығына шақыру. Намаз 
үшін азан айту сүннет амалы. Алғаш рет 622–623 жылдары пай ғамбар тарапынан 
белгіленген. Басында мұсылмандар намазға қалай шақыру керектігі туралы 
ойласқанда, бірнеше сахабаның түсіне бүгінгі азан айту дəстүрі енген. Оны 
Мұхаммед пайғамбар қоштаған. Содан бастап азан айту сүннет болып қалған. 
Алғаш азан айтқан Білəл Хабаши болған. Азан бар дауыспен белгілі бір əуенмен 
оқылады. Мəтіні арабша айтылады.

Ақирет – діни сенім бойынша ақырғы күн, соңғы уақыт. Бұл күні жер бетінің астан-
кестеңі шығып, таулар жүндей түтіледі, теңіздер тасып, алай-дүлей болады. 
Ақиретте ұлы сұрақ-жауап болады, сырат көпірі тартылады. Ақирет фəни дүниенің 
бүтіндей тоқтап, бақи дүниенің шынайы бас талуы.

Ақшам – Ислам шариғаты бойынша күнде оқылатын бес уақыт намаздың төртіншісі. 
Уақыты күн батқаннан қараңғы түскенше жалғасады. 3 бас парыз жəне 2 бас 
сүннеттен тұрады.

Аллаһу əкбəр – Алла ұлық. Исламдағы негізгі зікірлердің бірі. Сондай-ақ мұсылмандар 
қуанғанда Аллаға шүкіршілік ретінде айтады. Намаз дағы көшу тəкбірлері кезінде 
де осы сөз қолданылады.

Ансар – 1. Араб тілінде көмекші, жəрдемші деген мағына береді. Діни термин ретінде 
Мұхаммед пайғамбар мен оның жарандары Меккеден Мединеге қоныс аударғанда 
оларға алғаш қол ұшын беріп, көмектесіп, Хақ жолын таңдаған Аус жəне Хазраж 
тайпаларының ұлықтарына қарата қолданыла ды. Қоныс аударып келгендеп 
мұһажирлар, ал оларды күтіп алғандар ансарлар болып, ең алғаш мұсылман 
үмметін қалыптастырған. Үй-жайын, бар мал-мүлкін Алла жолында тастап келген 
мұһажирларға өздерінің мал-мүлкінен бөліп беріп, өз үйлеріне орналастырған 
осы ансарлар болатын. Бəдір соғысынан бастап ансарлар пайғамбардың барлық 
ғазауаттары мен жорықтарына қатысқан. Ансарлардың арасынан ғалымдар көптеп 
шыққан. 2. Мұхаммед пайғамбар мен мұһажирлар Меккеден Мединеге көшіп 
келген уақытта оларды қарсы алған мұсылмандар. Сондықтан да олар «ансар», 
яғни «көмектесуші», «қол ұшын созушы» деп аталған. Ансарлар Меккеден 
қудаланып, қоныс аударып келген меккеліктерді жылы шыраймен күтіп алған. 
Бар мал-мүлкін, үй-жайын қалдырып кел ген мұһажирларға үйлерінен орын беріп, 
артық мал дүниесін соларға сыйлаған. Ансар мен мұһажирдың арасындағы рухани 
байланыстың берік орнағандығы соншалық, бір туған бауырдай болып кеткен. 

Арасат – қиямет-қайым болған уақытта барша адамзат баласы тұратын жер. Діни 
сенім бойынша ақырзаманда Адам атадан бастап, жер бетінде өмір сүрген 
адамның бəрі қайта тіріледі. Сонда олар осы арасат алаңына жиналып, өздерінің 
фəни дүниеде істеген амалдары бойынша жауап бере ді. Кімнің – жұмаққа, ал 
кімнің тамұққа кететіні сонда белгілі болады.

Арафа – сөздікте білу, тану деген мағына береді. Діни термин ретінде һижри ай 
санағы бойынша он екінші, яғни зулхижжа айының тоғызыншы күніне қарата 
қолданылады. Себебі діни түсінік бойынша Ибраһим пайғамбар ға Жебірейіл 
періште қажылықтың шарттарын осы күні үйреткен деп есептеледі. Қажылыққа 
барғандар осы күні Арафат тауына шығып, күн батқанша құлшылық қылады. 
Ал қажылыққа бармай қалған үйдегі жандардың ертеңгі айт күніне дайындық 
жсайтын күні де арафа күні деп аталады.  

Арафат – Мекке қаласынан 20 км қашықтықта орналасқан, ұзындығы 11–12 км, ал 
ені 6,5 км келетін таудың аты. Қажылыққа барғандар Зулхижжа айының тоғызы 
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күні осы Арафат тауына шығып, күн батқанша Аллаға дұға жасап, Жаратқанға 
жалбарынады. Діни түсінік бойынша жəннаттан қуылған Адам ата мен Һауа ана 
осы жерде қайта табысқан делінеді. Сондай-ақ Ибраһим пайғамбарға қажылықтың 
шарттарын үйретіп жүр ген Жебірейіл періште: «Мына жер – Арафат. Қажылық 
амалдарының осы жерде кемелдікке келетінін біліп алыңдар, осы жерде 
күнəларыңның кешірілуін сұраңдар», – деген. Осы Арафат төбесінде «Жəбəлир 
рахмə», яғни «Мейірім тауы» деген жер бар. Мұхаммед пайғамбар дүниеден 
өтерінен 81 күн бұрын, һижреттің оныншы жылы Мединеден Меккеге қажылыққа 
келіп, арафа күні сол жерде өзінің «Қоштасу уағыздарын» айтқан. Қоштасу уағызы 
айтылған жер бұл күнде ақ түске боялып қойылған.

Асыр – бес уақыт намаздың үшіншісі. Күн батардан екі-үш сағат бұрын басталып, күн 
батқанша жалғасады. Төрт ракағат парыз намазы бар.

Əзəзіл – Ібілістің бұрынғы аты.
Əзірейіл – атақты төрт періштенің бірі (Жебірейіл, Микəйіл, Исрафилдан кейін). 

Жан алушы періште. Діни риуаяттарда оның алғаш қарапайым пе ріштелердің 
бірі болғандығы, Алла Тағала жерден топырақ алып келуге басқа періштелерді 
жұмсағанда олар жұмсақтық қылып алып келмеген дігі, содан кейін Əзірейілді 
жұмсағанда ол, Жердің наразы болғанына қарамастан, топырақ алып келгені 
үшін оған жан алуды тапсырған делінеді. Адам баласына «сəкəнəтул-мəут», яғни 
жан тапсырар алдында келіп, оның жанын алады. Имандының жанын оңай, ал 
имансыздың жанын қинап алатындығы айтылады.

Əмір мəғруф – жақсылыққа шақыру. Қырық парыздың бірі болып, ха лықты тура 
жолға, əдемі мінез-құлыққа, қайыр-ихсанға, қайырымды һəм мейірімді болуға 
шақыру жəне жамандықтан қайтару. Кез келген мұ сылман баласына əуелі 
отбасын, көршісін, сондай-ақ мұсылман бауырын қашанда жақсылыққа шақырып 
отыруы міндет саналған. Бұл туралы Қасиетті Құранда Алла Тағала: «Сендерден 
жақсылыққа шақыратын, əмір мағруф жəне нəһи мункəр қылатын бір топ адам 
болсын. Міне, солар құтылушылар», – деген («Əли Ғымран», 104-аят).

Əһлі бəйт – Мұхаммед пайғамбардың отбасы, отбасы мүшелері. Ислам ғұламалары 
«əһлі бəйіт» ұғымына бірнеше түсінік берген. Кейбір ғұ ламалар бұл ұғымның 
аясына пайғамбарға жақын болған барша туыс тарын да кіргізсе, келесі бір 
ғалымдар пайғамбардың əһлі бəйті деп, тек қана оның отбасын ғана атаған.  

Əһлі кітап – кітап иелері. Мұсылмандардан бұрын Жаратушының кітабына ие 
болған үмметтер. Олар: Мұса пайғамбарға түскен Тəурат, Дəуіт пай ғамбарға 
түскен Зəбур жəне Иса пайғамбарға түскен Інжіл кітаптарын ұстанып, сол жолмен 
жүрушілер. Алайда уақыт өтісімен, Жаратушының сондағы қаулыларын өзгертіп, 
өздерінше бұрмалап алған. Əсіресе құл шылық-ғибадаттарға қатысты қаулылар 
мен Мұхаммед пайғамбардың шығатындығы туралы сүйінші хабарды жойған. 
Əһлі кітап дегенде, бұл күнде Зəбурді ұстанушылар болмағандықтан да, негізінен 
йəһудилер мен христиандар түсініледі. Мұсылмандар басқа отқа табынушылар 
мен пұт қа табынушыларға қарағанда əһлі кітап иелеріне түсіністікпен қараған.

Əһлі сүннет уəл жамағат – мұсылмандардың негізгі сенім мен амалда үн десетін 
ақидалық мəзһабтарының жалпы атауы. Алланың аяттары мен пайғамбардың 
сүннеттеріне негізделген фикһтық негіздегі мəзһабтар, негізінен төртеу. Олар: 
Имам Ағзам, Имам Мəлік, Имам Ахмад жəне Имам Шафиғи мəзһабтары. Бұл 
мəзһабтар имани-сенімде бірдей болғанымен де, құлшылықтың кейбір шарғи 
үкімдерінде ішінара өзгешеліктер бар. Алайда қатаң əмірлер (парыз, уəжіп) мен 
қатаң тыйымдарда (харам, шірк) бірдей ұстанымда.  
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Байғат – ант беру, дауыс беру. Исламның алғашқы жылдарында халифаға байғат 
берілетін болған. Хулəфəи рашидин деп аталатын Хазірет Əбу Бəкір, Омар, Оспан 
жəне Əлилер таққа отырғанда, соларға басқа мұ сылмандар байғат берген.

Бақара – Қасиетті Құрандағы екінші сүре. Құран сүрелерінің ішіндегі ең үлкені 
есептеледі. Мединеде түскен. Жалпы көлемі – 286 аят.

Бақиғ – Мединедегі мазар. Мұнда көптеген сахабалар жерленген.
Бамдат – бес уақыт намаздың алғашқысы. Оны арабша «Салату фəжір» деп те 

атайды. Уақыты таң рауандап атқаннан бастап, күн ұясынан шыға бастағанша 
жалғасады. Екі бас сүннет пен екі бас парыздан тұрады.

Барат – Қасиетті Құрандағы тоғызыншы сүре. Бұл сүрені кейде «Тəубе» деп 
те атайды. Яғни тоғызыншы сүренің «Барат» жəне «Тəубе» деген атауы бар. 
Мединеде түскен. Жалпы көлемі – 129 аят.

Бəдір – Ислам тарихында орын алған үлкен соғыс. Бəдір негізі Мединеден 150 км 
оңтүстік-батыстағы бір құдықтың аты болып, сол жерде пайғам бар бастаған 
мұсылмандар мен Мекке мүшіріктері арасында кескілес кен ұрыс болған. Бұл соғыс 
624 жылы 17 қарашада болған. Меккеден Палестина мен Сирияға қарай жол алған 
керуен Медине жолы арқылы өтетін. Бұл жол Мекке ақсүйектері мен саудагерлері 
үшін үлкен табыс көзі болатын. Мұсылмандар сол керуенді қолға түсіруге 
талпынған. Содан Бəдір құдығының жанында Əбу Жəһіл бастаған 850 мүшрік 
пен пайғамбардың қасына топтасқан 80 мұһажир мен 230 ансар бетпе-бет келген. 
Бұл соғыста мүшіріктер жеңіліс тапқан, олардан елу адам қай тыс болған жəне елу 
адам тұтқынға түскен. Мұсылмандардан 14 адам шəһид болған. Саны жағынан аз 
болғандықтарына қарамастан, жеңіске жет кен бұл соғыста мұсылмандар үлкен 
олжаға (30 ат, 150 түйе, көптеген қару-жарақ жəне т.б.) кенелген. Сондай-ақ бұл 
соғыс мұсылмандардың басқа да жорықтарына жол ашып берді.

Бəйтулла – Меккедегі Қағба. Мұны кейде Бəйтулатиқ, Харам мешіті, Қыбла жəне 
Қағба үйі деп те атайды. «Алланың үйі» дегенде Алланың тұрақ-мекені емес, 
қайта Аллаға сыйынатын жер деп қабылдаған орынды. Сондай-ақ жер бетіндегі 
мешіттің бəрі де «Алланың үйі» деп есептеледі.

Бəйтул мал – Ислам елдеріндегі үкіметтің қарамағындағы мал-мүлікті атайды. 
Бұл дəстүр Хазрет Омардың халифалығы тұсында қолға алынған. Онда хираж, 
жизия, зекет, хумстан түскен мал-мүлік сақталады. Сол ортақ қазынадан елдің 
қажеттілігіне жұмсалып, тағы бір бөлігі кедей-кепшіктерге, міскін-кембағалдарға 
үлестірілетін болған.

Бəйтул Мəғмур – періштелердің көктегі ғибадат ететін орны. Оның жетін ші (кейбір 
риуаяттарда төртінші жəне алтыншы) қат көкте орналасқан дығы айтылады. Оны 
əр күні жетпіс мың періште зиярат етеді. Дерек терде бүгінгі Меккедегі Қағба осы 
Бəйтул Мəғмурдың дəл астына салынған дығы айтылады.   

Бесін – бес уақыт намаздың екіншісі. Күн қиямнан ауа бастағаннан бастап, асыр 
намазына дейін жалғасады. Бекітілген 4 ракағат сүннет, 4 ракағат парыз жəне 2 
ракағат сүннет.

Биар – жер аты.
Бір жəне Бар – Алла Тағала. Алланың Бірлігі мен Барлығын білдіретін бұл ұғым орта 

ғасырлық түркі жазба əдебиетінде кеңінен қолданылған.

Ғазауат – Алла разылығы үшін дін тарату үшін жасалатын соғыс. Ғазауат қа 
қатысушыны ғази деп атайды. Ғазауатта қайтыс болған пенде шаһид деп аталып, 
о дүниеде жəннатқа баратындығы сүйіншіленген.

Ғази – Алла жолында ғазауатқа, жиһадқа шығушы мұсылман.
Ғибадат – Ислам дініндегі Алла үшін жасалатын құлшылық.
Ғаршы (Ғарсы, Арсы) – үлкен тақ. Діни көзқарас бойынша арсы аяқтары бар тақ 
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болып, оны періштелер ұстап тұрады екен. Ол əлемнің үстіндегі күмбезге 
ұқсайды. Алла Тағаланың таққа мұқтаждығы жоқ, алайда оны Өзі білген хикмет 
үшін жаратқан. Алла тағаланың Арсыға тең болып, оның үстінде тұруы оған 
деген мұқтаждықтан емес. Алла одан да ұлық əрі теңдессіз. Ол өзінің құдіретімен 
өзінен төмен Арсыны ұстап тұрады жəне оны ұстап тұрушыларды да көтеріп 
тұрады. Арсы туралы аят Қасиетті Құранның 23 жерінде кездеседі.

Ғұзза – Арабтардың жəһилиет дəуіріндегі табынатын басты пұттарының бірі.  V–VІ 
ғғ. Арабияның көптеген жерлерінде, əсіресе Хижаз, Хира жəне Набатияда Ғұззаға 
табынған. Меккенің жанындағы Хурад аңғары Ғұззаға табынатын негізгі орталық 
саналған. Ғұзза ғибадатханасы «қасиетті ай маққа» орналасқан болып, сонда 
барып құрбандық шалынатын бол ған. Құрайыштардың Лат жəне Манат пұттары 
осы Ғұззаның қызы деп есептелген. Мекке фатх етілгеннен кейін Мұхаммед 
пайғамбардың тап сырмасымен Халид ибн Уəлид барып, Ғұзза ғибадатханасын 
қиратып, ағашын шауып тастаған.

Ғұмра – кіші қажылық. Ғұмра қажылығын жыл он екі ай өтей беруге болады.
Ғұсыл – Ислам діні бойынша бастан-аяқ жуынуды айтады. Ерлі-зайыпты қосылғанда, 

еркектен мəни аққанда, əйел кісінің етеккірі келіп біткен де ғұсыл құйынады. 
Себебі ғұсылсыз құлшылық-ғибадат етуге қатаң тыйым салынған. Ғұсылдың үш 
парызы бар. Олар: ауыз шаю, мұрынды шаю жəне барлық денесін жуу.

Ғұшыр – Исламдағы жер-судан алынатын зекет. Егіншілікпен айналысатын 
мұсылманның егін жиналғаннан кейін түскен пайдасының оннан бірін кедей-
кепшікке, мұқтаждарға беруі парыз саналған.

Дəрет – Ислам дініндегі намаз, Құран секілді жəне т.б. құлшылықтардан бұрын 
тазалану. Дəреті жоқ адамның намаз, Құран оқуға құқы жоқ. Пайғамбар 
хадистерінің бірінде «Дəрет – намаздың кілті» делінген. Сондай-ақ дəреті жоқ 
адамның Алланың кітабын ұстауға болмайтын дығы Құранда ашып айтылған. 
Дəреттің төрт парызы бар. Олар: бетін, қолын жуу, басына мəсіх тарту жəне 
аяғын тобығына дейін жуу.

Дəрул бəқа – мəңгілік мекен. Мұны кейде бақи дүние деп те атайды. Діни көзқарас 
бойынша бұл дүние – фəни, яғни өткінші болып, о дүние бақи лық, яғни мəңгілік 
деп есептеледі. Бақилық өмірде адамзат баласы ның рахатта не азапта болуы 
оның бұл фəни дүниедегі істеген істеріне тіке лей байланысты. 

Дəрул фəнə – өткінші, алдамшы дүние. Діни түсінік бойынша бұл дүние адамзат 
баласы үшін сынақ өмір болып, мəңгілік өмір ретінде о дүние айтылады. Адам 
баласы бұл өткінші дүниеде қандай амал жасаған болса, оның азабы мен рахатын 
бақилық, яғни мəңгілік өмірде көреді.

Дəрун-нəдуə – Мекке мүшіріктерінің жиын, кеңес өткізу үшін жиналатын үйі. Əбу 
Жəһіл бастаған имансыздар пайғамбарға қастандық жасау үшін дəрун-нəдуəға 
бірнеше рет жиналып, Алла елшісін қалай өлтіру керектігі туралы ойласқан.

Екінті – күнде оқылатын бес уақыт намаздың үшіншісі. Уақыты күн батар алдынан 
шамамен екі сағат бұрын басталып, күн батқанша жалғасады. Төрт ракағат парыз 
намазынан тұрады.

Ережеп – мұсылманша һижри жыл санағы бойынша жетінші ай. Мұсылман дар үшін 
қасиетті саналған төрт айдың бірі.

Жаһаннам – Алланы мойындамаушылар мен күнəһарлардың жататын жері. Оны 
кейде тамұқ, тозақ, от деп те атайды.
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Жəһилиет – арабтардың Исламнан бұрынғы дəуірі. Ислам діні адамзат баласын 
ақиқатқа шақырып, тура жолға бастайтындықтан да, арабтар өздерін Исламға 
дейін жəһилиет, яғни қараңғылық, надандық дəуірін де болдық есептейді. Себебі 
Мұхаммед пайғамбардың уағыз-насихаты на дейін арабтарда сəбиді тірідей көму, 
ру-тайпалар арасындағы талас-тартыс, кісі ақысын жеу, пұтқа табыну, нахақ қан 
төгу, ойнастық жасау секілді жиіркенішті істер көптеп саналған. Сондықтан да 
араб тарихында бұл дəуір қараңғылық дəуірі деп аталады.

Жебірейіл – Алла Тағаланың уахиын пайғамбарларға жеткізуші періште. Періштелердің 
ішіндегі үлкені саналады. Қасиетті Құранда Жебірейіл ді Рух, Рухул-құдыс, Рухул-
əмин жəне Расул деген аттармен атаған. Мұхаммед пайғамбарға ең алғаш рет Хира 
тауында шынайы бейнесін де таққа отырған қалпы көрінген. Содан пайғамбар 
дүниеден өткенше Алланың аяттары мен үкімдерін жеткізіп тұрған. Мұхаммед 
пайғамбар Миғражға шыққанда да қасында Жебірейіл періште болған. Хадистер-
де Жебірейіл періштенің кейде Мұхаммед пайғамбарға Дихия ибн Халифа атты 
сахабаның бейнесінде де келгендігі айтылады.

Жиһад – Алла жолында дін тарату мақсатындағы қасиетті соғыс. Жиһадқа 
қатысушыны мұжаһид деп атайды.

Зəбур – Алла Тағала тарапынан Дəуіт пайғамбарға түсірілген қасиетті кітап. Онда Дəуіт 
пайғамбардың Алланы мадақтауы, жалынып-жалбарынуы, дұға-мінəжаттары діни 
əнмен берілген.

Зəм – жалғау. Діни термин ретінде намазда «Фатиха» сүресінен кейін қосымша бір 
сүре (немесе ең кемі үш аятты) қоса оқуды айтады.

Зəмзəм – Меккеде Харам мешітінің ішіндегі қасиетті бұлақ. Қағбаның жа нында. 
Деректерде зəмзəмнің шығуы Ибраһим пайғамбардың ұлы Исмайылдың дүниеге 
келуімен байланыстырылады. Ибраһим пайғамбар əйелі Хажар босанған уақытта 
жас сəбиімен бірге бүгінгі Харам мешіті нің орнына алып келеді. Күн ыстық 
болғаннан кейін бала шөлдейді, анасы су іздеп шарқ ұрып жүргенде, Исмайыл 
өкшесімен жерді теуіп қалған да, зəмзəм суы шыға келеді. Сондықтан да зəмзəм 
суы мұсылмандар үшін қасиетті саналады. Зəмзəм суы асқазан-ішек, қан тамыры 
жəне басқа ауруларға ем екендігі анықталған.

Зекет – Ислам дінінің бес парызының бірі. Мал-дүниеден жетім-жесірлерге, кедей-
кепшіктерге берілетін садақа. Əр мұсылманның байлығы белгілі бір есепке жетсе, 
оған малынан зекет беру парыз саналады. Зекет мал дан, қаражаттан жəне егіннен 
беріледі. Олардың мөлшері шариғатпен белгіленген. Жылына бір рет беріледі. 
Алайда жер-судың зекеті өніміне қарай болады.

Зиннуррейн – Ислам əлеміне Хулəфəи рашидин деген атпен танымал бол ған Хазірет 
Оспанның лақап аты. Хазірет Оспан Мұхаммед пайғамбар дың Рұқия деген 
қызына үйленген, ол қайтыс болғаннан кейін Умму Күлсім деген қызын алған. 
Содан «зиннурейн», яғни «екі нұрдың иесі» деген атпен танымал болған.

Зулхижжа – мұсылманша һижри жыл санауының он екінші айы.
Зікір – Алланы еске алу. Алла Тағала тарапынан тағайындалған кез келген құлшылық 

зікір болып есептеледі. Сопылықта белгілі бір тəспілерден құ ралған Алланы 
ұлықтауға арналған сөздерді зікір деп атайды. Зікір дің орындалуына байланысты 
«жария зікір» жəне «құпия зікір» болып екіге бөлінеді.

Иқамат – парыз намазының алдында оқылатын дұға. Мəтіні азан секілді болғанымен 
де, айқайлап əрі əуенмен оқылмайды, «Хəййə əлəл-фəлəх» дегеннен соң жұртты 
намазға тұрғызу үшін «Қади қамəтис-салəт» сөзі қоса айтылады.

Исра – Мұхаммед пайғамбардың Миғражға, яғни көкке шығардан бұрын Құдысқа 
келуі. Бір түннің ішінде Меккеден шығып, Құдыстағы Ақса мешітінде нəпіл 
намазын оқығаннан кейін ұшқан.
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Исрафил – атақты төрт періштенің бірі (Жебірейіл, Микəйіл жəне Əзірейіл ден кейін). 
Жаратушы Алла бұл періштеге негізі екі міндетті жүктеген. Екі рет сүр үрлеу. 
Бірінші рет үрлегенінде жер бетіндегі барша жан-жануар, адамзат баласының бəрі 
жан тапсырады. Екінші рет үрлегенде Адам атадан бастап, барша адамзат баласы 
қайта тіріледі. Содан Ұлы сұрақ-жауап басталады.

Ихрам – мұсылмандардың қажылық құлшылығын өтеу кезінде киетін ар найы киімі. 
Ихрамды киген адам Мухрим деп аталып, ол кезде барлық күнəлардан сақтанып, 
қажылық шарттарын толық орындауға міндетті. Ихрам киімі екі бөліктен тұрып, 
бірімен сол иық жабылса, келесі бөлігі белге оралады. Қажылықты толық орындап 
болғаннан кейін шешіледі.

Ихтилаф – діндегі пікірталас, қарама-қайшылық.
Йəжүж-Мəжүж – Қасиетті Құранда аты аталатын бұзық қауым. Деректерде Ескендір 

Зұлқарнайынның сол қауым шығып кетпесін деп, үлкен қорған салғандығы 
айтылады. Ал қиямет-қайым жақындағанда Йəжүж-Мəжүж қауымының жер бетін 
жаулап алатындығы айтылады.

Кəлəм – Алла Тағаланың сөзі, яғни Құран.
Кəлəмулла – Алланың сөзі, яғни Құран.
Кəлимəи шəһəдат – иман куəлігі. Исламдағы бес рүкіннің алғашқысы. Алланың 

Барлығы мен Бірлігін жəне Мұхаммедтің Алла елшісі екендігін тілмен айтып, 
жүрекпен бекіту. Иман куəлігі былай айтылады: «Əшһəду əн лə илəһə иллаллаһу 
уə əшһəду əннə Мухəммəдəн əбдуһу уə расулуһу» («Алладан басқа жаратушы 
жоқ екеніне куəлік беремін, жəне Мұхаммед Оның құлы əрі елшісі екендігіне 
куəлік беремін»). Егер тілмен айтып, жүрекпен бекітпесе, ондай жан мұнафық 
болады. Ал егер жүрекпен айтып, тілмен айтудан бас тартса, онда да мұсылман 
деп есептелмейді. Ханафи мəзһабы бойынша иман куəлігін тілмен айтып, 
жүрекпен бекіту шарт.

Кəусар – жəннаттағы бұлақ немесе хəуіздің аты. Мұхаммед пайғамбарға берілген. 
Діни көзқарасқа қарағанда, бұл судың түсі сүттен ақ, дəмі бал дан тəтті. Ішкен 
адам қайта шөлдемейді. Қасиетті Құранда «Кəусар» (108-ші сүре) деген арнайы 
сүре де бар. Онда Мұхаммед пайғамбарға Кəусар дың берілгендігі, сол үшін де 
Жаратушыға намаз оқып, тəспі айту керек тігі баяндалған.

Кебін – мұсылман дүниеден өткенде үстіне жабылатын (оралатын) мата. Ер адамдардың 
кебіні – 3, ал əйелдердікі 5 болады. Мəйітті кебінмен жер леу мұсылмандар үшін 
парыз кифая саналады. Алла жолында шəһид болғандар кебінделмейді, үстіндегі 
киімімен жерленеді.

Керемет – Алланың шынайы достарына (əулиелерге) берілетін қасиет. Еш кімнің 
қолынан келе бермейтін істерді əулие жасаса – керемет деп, пайғамбарларға 
берілетін қасиет мұғжиза деп аталады. 

Күнə – шариғат шарттарына қайшы амал немесе ақидаға қарсы жасалған іс-əрекет. 
Ислам түсінігі бойынша ең үлкен күнə – Аллаға серік қосу. Бұл күнə кешірілмейді. 
Бұдан басқа да ата-анаға қарсы шығу, адам өлтіру, ұрлық, сиқырлық айналысу 
секілді үлкен күнəлар да бар. Алайда бұлар Аллаға истиғфар етумен кешірілуі 
мүмкін. Себебі Алланың бір сипаты – күнəларды кешіруші. Ислам ғұламалары 
үлкен күнəларды үш жүзге дейін жеткізген. Ал кіші күнəлардың есебі жоқ десе 
де болады.

Қағба – Ислам дініндегі ең киелі жер. Кейде оны «Бəйтулла» яғни «Алла ның үйі» деп 
те атайды. Əлемдегі ең үлкен мешіт саналатын Харам мешіті нің қақ ортасында 
орналасқан. Ұзындығы 15 м, ені 10х12 м. Қағбаның сырты қара матамен (кисуа) 
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оралып, оған Қасиетті Құранның Мекке жəне қажылыққа қатысты аяттары 
жазылып қойылады. Қағбаның сыртқы батыс жағында көктен түскен қара тас бар. 
Оны «хəжəрул əсуад» деп атайды. Солтүстік-шығыс жағында жерден екі метрдей 
биіктікте есік орналасқан. Діни риуаяттарға қарағанда, Қағба Шис пайғамбар 
тұсында құрылған, Ибраһим пайғамбар тарапынан жөнделген жəне Мұхаммед 
пайғамбар арқылы кəпірлерден тазартылған. 624 жылдан бері əлемнің барша 
мұсылмандары осы Қағбаға қарап намаз оқып келеді.

Қиямет – бұл дүниенің соңы, ақыры. Оны кейде ақирет деп те атайды. Ақи ретте 
халықтың бəрі тік тұрып сұрақ-жауапқа тартылатындықтан да, оны кейде 
«қиямет», яғни тік тұру, орнынан тұру деп атайды. Қияметте бүкіл адамзат 
баласының тағдыры шешіліп, əркім өз амалына қарай жұмақ не жаһаннамға қарай 
жол тартады.

Құптан – Ислам шариғаты бойынша күнде оқылатын бес уақыт намаз дың соңғысы. 
Уақыты қараңғы түскеннен бастап, бамдат намазына, яғни таң атқанша жалғасады. 
4 бас парыз, 2 бас сүннет жəне 3 бас уəжіптен тұрады.

Құрайыш – Араб түбегін мекендеген тайпа. Ежелде жаз маусымында – Шам, 
қыста Йемен жұртында көшіп-қонып жүрген. Мұхаммед пайғамбар осы 
Құрайыш тайпасының Хашим руының өкілі. Қасиетті Құранның 106-шы сүресі 
«Құрайыш» деп аталады. Онда бұл тайпаның қысы-жазы көшу бейбітшілігі 
болғандығы, Алланың өзі оларды аштықта азықтандырып, қауіп-қатерден өзі 
аман сақтағандығы айтылады. Сондай-ақ Құрайыш тайпасы Исламның саяси 
тарихында да көп рөл атқарғандығы тарихи деректерде кеңінен жазылған.

Құтба – мешіттерде жұма намазынан бұрын жəне айт намазынан кейін айтылатын 
үгіт-насихат.

Қыбла – мұсылмандар намаз оқыған уақыттардын жүзін бұрып тұратын бағыт. 
Мұсылмандар үшін қыбла Меккедегі Қағба болып есептеледі. Исламның алғашқы 
жылдары Құддыс (Иерусалим) жаққа қарап оқыған, кейін 624 жылы арнайы Құран 
аятымен («Бақара», 144) қыбла Қағба болып өзгертілген. Орта Азия халқының 
қыбласы батыс тарап. Себебі Мекке сол жақта орналасқан. Алайда мұсылмандар 
қай жерде болма сын, бəрі Меккеге қарап намаз оқиды.

Қырағат – Қасиетті Құран аяттарын тəжуидпен, белгілі бір мақаммен оқу. Тілəуаттан 
айырмашылығы – Құран аяттарынан басқа өлең-жырларды да өз əуенімен оқуды 
қырағат десе, ал тілəуат деп тек Құран аяттарын ғана мақаммен оқуды айтады.

Лат – арабтардың Исламның алдыңғы жəһилиет дəуіріндегі əйел-пұт. Латқа сол 
кездегі Арабияның Хижаз, Хира, Йемен өлкелерінің тұрғындары табынған. Тайф 
шаһарына жақын жерге Лат пұтының символы – ақ тас орналасқан. Міне, сол 
тас пен оның қасындағы сəжде жасайтын орын зиярат орны есептелген. Латқа 
көбінесе Тайфтағы Сақиф тайпасы қатты табынған. 631–632 жж. сақиф тайпасы 
Хақ дінді қабылдағаннан кейін Лат пұты қиратылған.

Лəухул мəхфуз – адамзат баласының тағдыры жазылған үлкен кітап. Діни риуаяттарда 
оның ақ дүрден жасалып, ұзындығы жер мен көктің аралығындай, ені Шығыс пен 
Батыстың ара қашықтығындай, екі беттен тұратындығы айтылады. Оның қасында 
жазу қаламы болып, оның да үлкендігі Лəухке сай келетіндей. Ол үлкен бір 
періштенің көкірегіне орнатылған болып, үстіңгі жағы Арсыға байланған. Алла 
Тағала Лəух пен қаламды жаратып, қияметке дейінгі болатын барша нəрсені, 
тағдырды жазып қойған.

Махшар – қиямет-қайымда барша адамзат баласының жиналатын күні. Ақыр заманда 
Исрафил періште сүрін алғаш үрлегенде жер бетіндегі барша адамзат қайтыс 
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болады. Екінші рет үрлегенде Адам атадан бастап, қияметке дейінгі адамның 
бəрі қайта тіріледі. Сол кезде үлкен сұрақ-жауап басталып, əркімге бұл дүниедегі 
істеген амал, іс-əрекетіне байланыс ты жаза тағайындалады. Сол күнді махшар 
күні деп атайды.

Мəзһаб – Исламдағы шариғат, яғни діни-құқықтық мектептері. Бұл діни-құқықтық 
мектептер VIII–IX ғасырлардан бастап қалыптаса бастады. Əһлі сүннет уəл 
жамағат жолында атақты төрт мəзһаб бар. Олар: Ханафи, Шафиғи, Ханбали 
жəне Мəліки мəзһабтары. Ислам ғұламалары тарапы нан бұл мəзһабтарда бəрі де 
дұрыс жол деп бекітілген. Бұл мəзһабтер шариғат мəселелері төңірегінде, онда 
да құлшылықтағы сүннеттер мен əдептерде ғана айырмашылық болғанымен де, 
ақида жағынан бəрі де бір пікірге тоқтайды. Ал ақида жағынан алшақтық болған 
ағымдарды фирқа (секта) деп атайды.

Мəкруһ – шариғат үкімдерінің бірі. Үзілді-кесілді тыйым салынбаса да, орын дауда əдепсіз 
болып саналатын амалдар жатады. Яғни анық Құран аяты мен тыйым салынбағанымен 
де, пайғамбар ұнатпаған, қайтарған нəрселер. Десек те əрбір мұсылманның мəкруһтен 
сақтануы қажет екенді айтылған.

Мəлəк (періште) – діни түсінік бойынша Алланың əмірін орындайтын жа ратылыс. 
Араб тілінде «мəлəк» деп аталады. Олардың нақты санын Алла біледі. Қасиетті 
кітаптарда Жебірейіл, Микəйіл, Исрафил жəне Əзірейіл секілді үлкен төрт 
періштенің аты аталады. Сондай-ақ бұлардан басқа жəннат пен тозақ періштелері, 
қабірдегі періштелер секілді періштелер де бар. Алланың періштелерінің 
барлығына иман келтіру əрбір мұсылманға міндет болып есептеледі.

Мəһір – неке қиылған кезде ер адамның əйеліне алып беретін сыйлығы. Мəһір діни 
некенің басты шарты болып есептеледі. Ондағы мақсат, егер əйелдің күйеуі 
қайтыс болып, жесір қалатын болса немесе жолдасы талақ ететін болса, сол 
уақытта əйелі сол мəһірді материалдық қажеттілігіне жұмсайды. Көлемі мен 
құнына қарамастан, күйеуі тарапынан берілген кез келген сыйлық мəһір болып 
табылады. Алайда ең аз мөлшері 30 г күмістің құнынан кем болмауы тиіс.

Миғраж – Мұхаммед пайғамбардың көкке шығуы. Бұл Алла елшісінің өзіне тəн 
мұғжизаларынан саналады. Қасиетті Құран аяттары мен пайғамбар хадистеріне 
қарағанда, Мұхаммед пайғамбар бір түннің ішінде пырақ атқа отырып, Меккеден 
Құдыс шаһарына барған (исра). Сондағы Ақса мешітінде нəпіл намазын 
оқып болып, жеті қат көкке көтерілген. Қас қағым сəтте жеті тамұқ пен сегіз 
жəннатты көрген, əрі сондағы пайғамбарлармен кездескен, Жаратушымен өте 
жақын қашықтықта (қаба қаусеин) болған. Пайғамбар осы сапарында бес уақыт 
намазды алып қайтқан делінеді. Мұсылмандар Режеп айының 27-ші күнін 
«Миғраж түні» деп атап, осы түнді құлшылық-ғибадатпен өткізуге тырысады. 
Миғраж оқиғасы туралы көптеген ақын-шайырлар қалам тартқан. Түркі шайыры 
Сүлеймен Бақырғанидың (ХІІІ ғ.) «Миғражнама» деген дастаны бар. Сондай-ақ 
ХІV ғасырда өмір сүрген Бұрһануддин Рабғұзидың «Пайғамбарлар тарихында» 
да осы миғраж оқиғасына кең орын бе рілген. ХІХ–ХХ ғғ. өмір сүрген Шəді 
Жəңгірұлының «Сияр шəриф» шығармасында «Миғражнама» тақырыбы кеңінен 
жырланған.

Микəйіл – атақты төрт періштенің бірі (Жебірейіл, Əзірейіл жəне Исра филден кейін). 
Дүниені материалдық жағынан қамтамасыз етуге бұйырылған. Діни сенімдерде 
оның Алла Тағала Адамға сəжде жасаңдар деген уақытта, Жебірейілмен бірге 
алғаш сəжде жасағандығы, Мұхаммед пайғамбардың жас кезінде көкірегін 
жарып, жүрегін тазалағаны, Бəдір соғысында мұсылмандарға көмектесу үшін 
жерге түскендігі айтылады.

Михраб – мешіттің қыбла жағына жасалатын имамның құлшылық ететін орны. 
Исламның алғашқы дəуірлерінен бастап барлық мешіттерде михрабқа арнайы 
орын белгіленіп келеді.
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Муаззин – мешітте азан айтып, намазға шақыратын адам. Халық оны көбіне се 
азаншы деп атайды. Муаззиннің үш міндеті бар: адамдарды намазға шақырады, 
имамды шақырады жəне намаздың басталғанынан хабар береді. Ислам əлемінде 
ең алғашқы муаззин – пайғамбардың азаншысы Білəл Хабаши болған.  

Муəххид – Алланың Барлығына һəм Бірлігіне иман келтіріп, иман куəлік терін 
жүрекпен бекіткен пенде.

Мубах – шариғат амалдарының бірі. Орындалуына əмір не орындалмауы на тыйым 
салынбаған. Яғни орындау не орындамау əркімнің өз еркінде. Орындағанға сауап 
не орындамағанға күнə жазылмайды. Мысалы, отыру, жүру, тұру, тамақтану жəне 
т.б.

Мустахаб – шариғат амалдарының бірі. Мұны орындаған пенде сауапқа ие болғанымен 
де, орындамаған адам күнəһар болып есептелмейді. Фикһ кітаптарында пенденің 
еркіндегі жағымды амалдар екені баса айтылған. Олар: нəпіл құлшылықтар жасау, 
садақа беріп тұру жəне т.б.

Мухаррам – мұсылмандардың һижри жыл санағы бойынша бірінші айы.
Мұғжиза – Алла Тағала тарапынан пайғамбарларға берілетін ерекше қасиет. 

Жаратушы əр пайғамбарға заманына лайықты мұғжизалар беріп отыр ған. Олар 
халықты Хақ дінге шақыруда мұғжизаны кеңінен қолдан ған. Мысалы, Мұса 
пайғамбарға аса таяқ берген, таяғын тастағанда таяғы аждаһаға айналып шыға 
келген. Иса пайғамбар алапес, соқыр аурулар ды емдесе, Жүсіп пайғамбарға 
түс жору қасиетін берген. Мұхаммед пайғамбардың айды екіге бөлуі (шаққул-
қамар), қасиетті Құранның түсуі секілді т.б. ерекше қасиеттері де мұғжиза деп 
аталған. Ал əулиелерге берілетін ерекшелік керемет деп аталса, дінсіздер мен 
имансыздардың көрсеткен ерекшеліктері сиқыр деп аталады.

Мұнафық – иман куəлігін тілімен айтқанымен де, жүрекпен бекітпеген екіжүзді. 
Жұрттың көзінше діндар болып көрінгенімен де, шын мəнісінде Алланың 
Барлығы мен Бірлігіне, Мұхаммедтің шынайы пайғамбар екеніне күдікпен 
қарайды. Сондықтан да мұнафықтар Қасиетті Құранда сыналған. Пайғамбар 
өз хадистерінде мұнафықтың үш белгісін ашып айтқан: жалған сөйлеу, уəдеде 
тұрмау жəне аманатқа қиянат жасау.

Мұнара – мешіт пен медреселердің жанына салынатын үлкен құрылыс. Муаззин сол 
мұнараға шығып, азан айтып, халықты бес уақыт намазға шақыратын болған.

Мұсталақ (Мусталиқ) – Мединедегі Хандек соғысынан кейін болған ғазауат. Хандек 
соғысында еш нəрсе шығара алмаған Құрайыш мүш ріктері айнала төңірегіне 
пікірлестерін жия бастады. Бəни Мусталиқ тайпасының көсемі Харис ибн Əбу 
Дирар басшылығымен Мурəйси суының басына орда құрып, мұсылмандарға 
қарсы соққы беруге дайындық жасай бастады. Бұл хабар туралы естіген Алла 
елшісі (626 жылы) 700-ге тарта адамнан қол жасақтап, Бəни Мусталиқ ғазауатына 
шықты. Екі жақтың əскері қақтығысып, мұсылмандардың жеңісімен аяқталған. 
Қарсы тараптан он адам өліп, 700-ге (кей деректе 800) тарта адам тұтқынға 
түскен. Ал мұсылмандардан бір адам шəһид болған. Сондай-ақ мұсылмандар 
2000 түйе мен 5000 қойды иеленіп, олжалы оралған.

Мұһажир – Мұхаммед пайғамбарға еріп Меккеден Мединеге көшіп барған 
мұсылмандар. Сондай-ақ Меккеден Хабашистанға көшіп, одан қайтып Мединеге 
келген сахабаларды да мұһажир деп атаған. Олар хақ дінге шынайы иман 
келтіргендіктен де, барша мал-мүлкін, үй-жайын, тіпті отбасын тастап, Мединеге 
келген. Сонда жергілікті халық, яғни ансар лар олармен өздерінің мал-мүлкімен 
бөліскен. Халифаттық дəуірлерде мұһажирлардың дін тарату мен Алланың дінін 
насихаттаудағы ерлік тері ескеріліп, көптеген жеңілдіктер берілген.

Мүмін – Исламның алғашқы жылдарындағы Медине үмметінің өкілі. Шариғат 
шарттарын толық орындаған пенде мұсылман деп аталған. Ал ғашқы жылдары екі 
атау екі мағынада қолданылғанымен де, кейіннен мұсылман мен мүмін сөздері 
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сіңісіп, иман келтіруші деген мағынаға ие болған. Ислам ғұламалары бұл атауға 
бірнеше анықтама берген. Əһлі сүннет уəл жамағат ғұламалары мүмін дегенде 
шынайы жүрекпен сене тін, шариғат шарттарын шын ықыласымен жасайтын 
пендені атаған.

Мүңкір-Нəңкүр – адамзат баласы дүниеден өткенде қабірде сұрақ-жауап алатын екі 
періште. Қабірге кірген пендеден дінін, кітабын, қыбласын сұрап, алғашқы сынақты 
алады. Осы сұрақтарға жауап берген пенденің қабірі қияметке дейін кең болып 
тұрады, ал сұрақтарға жауап бере алма ған күнəһар пенденің қабірі, керісінше, 
тар болып, мəйітті қиямет-қайымға дейін қысып тұрады. Мүңкір-Нəңкүр аттары 
Қасиетті Құран аяттарын да кездеспегенімен де, пайғамбар хадистерінде аталады.

Мінбер – мешітте имамның уағыз-насихат айтатын орны. Алғашқы мінбер орындық 
секілді болып, 628 жылы Мұхаммед пайғамбар жарандарына уағыз айтқанда 
соған отырған. Пайғамбардың осы мінберін Хазірет Əбу Бəкір, Хазірет Омар жəне 
Хазірет Оспан пайдаланған. Ал Хазірет Əлидің дəуірінде Куфада екінші мінбер 
пайда болған. Мұғауияның халифалық кезінде Дамаскіде де мінбер жасалған. 748 
жылы Мервте Əбу Муслим жеңіске жеткеннен кейін мінберлер кафедра секілді 
бола бастаған.

Намаз – Исламдағы бес рүкіннің екіншісі болып, мұсылмандар үшін орындалуы 
шарт болған құлшылық. Күніне бес рет намаз оқу парыз саналған. Олар: бамдат 
(таң намазы), бесін, асыр, шам жəне құптан. Намаз пайғамбардың Миғражқа 
шыққанында парыз етілген. Намаздың парыз, уəжіп жəне сүннет деген түрлері 
бар. Бес уақыттан басқа жəне жұма намазы да парыз деп есептелген. Екі айт 
намазы уəжіп саналады. Сондай-ақ пайғамбардың оқыған намаздары сүннет деп 
оқылады.

Нəһи мункəр – жамандықтан қайтару. Қырық парыздың бірі. Адамзат бала сын 
жамандықтан, күнəлі істерден, қатыгездік пен жауыздықтан қайта рып, Алланың 
Хақ жолына шақыру, қайырым һəм мейірімді болуға үндеу. Бұл туралы Қасиетті 
Құранда Алла Тағала: «Сендерден жақсылыққа шақыратын, əмір мағруф жəне 
нəһи мункəр қылатын бір топ адам болсын. Міне, солар құтылушылар», – деген 
(«Əли Ғымран», 104-аят).

О дүние – ақирет, мəңгілік дүние. Кейде «Дəрул-бəқа», яғни мəңгі бақилық дүние 
деп те атайды. Діни сенім бойынша бұл дүние фəни, яғни өткінші болып, о дүние 
мəңгілік тұрақ мекен болып есептеледі. Сондықтан да ертеңгі күнін ойлаған пенде 
бұл сынақ дүниеде барынша жақсы іс-əрекеттер жасауға талпынады.

Ораза – Ислам дініндегі негізгі бес рүкіннің үшіншісі. Əрбір дені сау, бали ғат жасына 
жеткен жəне сапарда болмаған адам Рамазан айында бір ай бойы ораза ұстауы 
шарт. Бұл негізгі міндеттердің (парыз айн) бірі болып саналады.

Парыз – Алла Тағаланың пенделеріне жіберген əрі орындалуы шарт болған амалдары. 
Парыз діндегі негізгі міндеттің бірі саналып, оны орындамаған пенде күнəһар 
деп есептеледі. Шариғатта парыз – «парыз айн» жəне «парыз кифая» болып екіге 
бөлінеді. Парыз айнды (намаз, ораза, зекет жəне т.б. секілді) əрбір мұсылманның 
орындауы міндетті, ал парыз кифаяны сол қауымнан не ортадан бірнеше адам 
орындаса, басқалардың мойнынан түсетін амал (жаназа намазы, жамағатқа біреу 
сəлем бергенде, арасынан біреу жауап берсе, басқалардың жаппай сəлем беруі 
шарт емес секілді т.б.). Шариғатта «қырық парыз» түсінігі бар. Балиғат жасына 
жеткен, дені сау əрбір мұсылманның осы қырық парызды біліп, соған амал 



 448

етуі бұйырылған. Онда негізінен Аллаға құлшылық-ғибадат міндеттері ашып 
айтылған.

Періште – діни түсінік бойынша Алланың əмірін орындайтын жаратылыс. Араб тілінде 
«мəлəк» деп аталады. Олардың нақты санын Алла біледі. Қасиетті кітаптарда 
Жебірейіл, Микəйіл, Исрафил жəне Əзірейіл секілді үлкен төрт періштенің аты 
аталады. Сондай-ақ бұлардан басқа жəннат пен тозақ періштелері, қабірдегі 
періштелер секілді періштелер де бар. Алланың періштелерінің барлығына иман 
келтіру əрбір мұсылманға міндет болып есептеледі.

Пырақ – Мұхаммед пайғамбарды көкке алып ұшқан жануар. Діни риуаяттарда 
пырақтың аттан кіші, хашырдан үлкен екендігі, ұшқанда желдей есетіндігі 
айтылады. Қасиетті Құранның «Ісра» сүресінің алғашқы аятында Мұхаммед 
пайғамбарды пырақ аттың əуелі Ақса мешітіне алып барғандығы, содан кейін 
жеті қат көкке алып ұшқандығы айтылған. Миғраж тақырыбын көтерген 
ақын-шайырлардың бəрі пырақ атты өздерінше суреттеп берген. Сүлеймен 
Бақырғанидың «Миғражнама» дастанында пырақ мейлінше баяндалған.

Раббы – Жаратушы, яғни Алла.
Ракағат – намаздың негізгі бөлігі, намаз оқығанда орындалатын белгілі қимылдар 

жəне оқылатын дұғалар жиынтығы. Əр ракағат қол көтеріп тəкбір алу, тік тұру, 
белге дейін иілу (рукуғ), басты жерге қою (сəжде), отыру (қағда) жəне қайта тұру 
секілді қимылдардан тұрады. Əрбір намаз кемі екі ракағаттан тұрады. Мысалы: 
таң намазы екі ракағат сүннет жəне екі ракағат парыз.

Рамазан – мұсылманша һижри жыл санауындағы тоғызыншы ай. Мұсыл мандар үшін 
қасиетті деп есептеліп, осы айда ораза ұсталады. Себебі бұл айда ең алғаш бес аят 
түскен. Сондықтан да бұл айды кейде Құран айы деп те атайды. Осы айда Қадыр 
түні бар. Сол бір түнде орындалған құлшылықтың сауабы мың айдан да артық деп 
есептеледі. Ғалымдар Қадыр түнінің Рамазан айының соңғы он күндігінде, соның 
ішінде тақ күндерде кездесетіндігін айтқан. Көтеген ғалымдар осы түнді 26-нан 
27-не қараған түн деп есептеген.

Рауза – Мұхаммед пайғамбардың жатқан жері. Мединедегі Пайғамбар мешітінің 
ішінде. Пайғамбардың қасында Хазірет Əбу Бəкір мен Хазірет Омар жатыр.

Рахим – Алла Тағаланың өзіне тəн тоқсан тоғыз есімінің бірі. Қайырымды, мейірімді 
деген мағына береді. Ислам ғалымдары «Рахим» деген ұғымға «Алла Тағала о 
дүниеде тек мұсылмандарға ғана мейіріммен қараушы» деп анықтама берген.

Рахман – Алла Тағаланың өзіне тəн тоқсан тоғыз есімінің бірі. Қайырымды, мейірімді 
деген мағына береді. Ислам ғалымдары «Рахман» деген ұғымға «Алла Тағала бұл 
дүниеде мұсылман не кəпір, иманды не имансыз болсын, бəріне де мейіріммен 
қарап, ризық-несібе беруші» деп анықтама берген.

Ризуан – жұмақтың есігін қоритын періште.
Риуаят – сөздікте хабарлау, əңгімелеу деген мағына берілгенімен де, діни термин 

ретінде пайғамбар өсиеттерін жеткізуші рауидің айтқан хадистеріне қарата 
қолданылады.  

Рия – құлшылықты шынайы Алла үшін емес, халыққа көрсету, атақ-абырой жинау 
үшін жасау. Екіжүзділік.

Рүкін – Исламда ең қажет саналған бес міндет, яғни діннің негізі. Олар: иман куəлігін 
айту, намаз оқу, ораза ұстау, дүниесі болса – зекет беру жəне байлығы жетсе 
– қажылыққа бару. Бұл бес парыз əрбір мұсылман үшін басты міндет болып 
саналады. Мұсылмандар Мединеге һижрет еткеннен кейін 18 айдан соң парыз 
етілген. Шариғатта оразаның парыз, уəжіп, нəпіл жəне мəкруһ секілді түрлері 
бар. Парыз ораза Рамазан айының оразасы болса, уəжіп оразаға ұсталған нəпіл 
оразаның қайта тұтылуы жатады. Ал нəпіл ораза деп шəууал айында алты күн 
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ораза тұту, əр аптаның дүйсенбі жəне бейсенбі күндері ауыз бекіту саналады. 
Мəкруһ деп айт күндері ораза ұстауды айтады.

Сағи – қажылықта өтелетін шарттардың бірі болып, Сафа мен Маруа төбелерінің 
арасында жүгіру. Қағбаны тауаф еткеннен кейін орындалады. Діни деректер 
бойынша Ибраһим пайғамбар əйелі Хажар мен ұлы Исмайылды жапан далаға 
тастап кеткен уақытта Хажар анамыз су іздеп осы екі төбенің арасында жеті 
рет жүгірген делінеді. Содан бері қажылықта осы екі төбенің арасында жеті рет 
жүгіру міндет болып қалған.

Салауат – Алла елшісі Мұхаммедке мақтау мен мадақ айту. Намазда қағдатул 
əхирада (соңғы отырыс) отырғанда тəшəһһудтан кейін салауат оқылады.

Сахаба – Мұхаммед пайғамбармен бірге болған, онымен бірге ғазауаттарға қатысқан 
мұсылман. Сондай-ақ кейінірек Мұхаммед пайғамбарды өмірінде бір рет болса 
да көрген мұсылманды да сахаба деп атай бастаған. Сахабалардың басым бөлігін 
мұһажирлар мен ансарлар құраған. Олар хақ діннің таралуы жолында барша 
ғазауаттарға қатысқан. Мұхаммед пайғамбар дүниеден өткеннен кейін де Алла 
елшісінен көрген-білгендерін кейінгі табиндерге жеткізіп, Хақ діннің одан əрі 
тарауына көп септігін тигізген.

Сур – Исрафил періштенің үретін желі. Қараңыз: Исрафил.
Сүннет – Мұхаммед пайғамбардың айтқан сөздері, істеген амалдары мен іс-

əрекеттері. Пайғамбар сүннеті Қасиетті Алла кітабынан кейін тұрады. Ғалымдар 
пайғамбардың айтқан сөздерін, істеген іс-əрекетін, дене-бітімін (халқи), мінез-
құлқын, өмір сүру дəстүрін сүннет деп атаған. Сондай-ақ сахабалардың істеген 
іс-əрекеті мен амалын пайғамбар мақұлдаған, немесе оған тыйым салмаған болса, 
оны да сүннеттің аясында қарастырған. Сүннет VІІ ғасырдың ортасынан бастап 
жинала бастаған. ІХ ғасырда сүннетті жинаудың дамығаны соншалық, бұл ғасыр 
«хадистанудың алтын ғасыры» аталған. Осы дəуірде Имам Бұхари, Имам Термизи, 
Имам Муслим секілді атақта мұхаддистер шығып, Алла елшісінің өсиеттерін бір 
жүйеге түсірген.

Сүре – Құранның ішкі бөлімдері. Сүре Құранның бір бабы болып, кем дегенде үш 
аяттан тұрады. Құранда 114 сүре бар. Сүрелер меккелік жəне мединелік болып 
екіге бөлінеді. Ең қысқа сүре «Кəусар» – үш аяттан, ал ең ұзыны «Бақара» 286 
аяттан тұрады.

Сырат көпір – о дүниедегі қылдан жіңішке, қылыштан өткір көпір. Барша адамзат 
баласы қиямет-қайымда сұрақ-жауап алынатын тұста осы көпірден өтеді делінеді. 
Күнəсі жоқтар Сырат көпірінен аман-есен өтіп, жұмаққа бет алса, күнəһарлар 
көпірден құлап, тамұққа, яғни отқа түседі. Əркім өзінің істеген амалдарына сай əр 
түрлі кейіпте өтеді, біреу жүгіріп өтсе, енді біреу еңбектеп əрең өтеді.

Тақуа – Алланың азабынан қорқушы, дініне берік діндар. Дінге қатты берілген тақуа 
қашан да харам мен күмəнді нəрселерден бойын аулақ ұстайды. Жүрсе-тұрса 
Жаратушыны ойлап, сауапты амадарды көптеп жасауға тырысады.

Тамим – Меккедегі Құрайыш тайпасының бір бұтағы. Бұл Бəну Тамим тайпасынан 
көптеген атақты сахабалар шыққан. Солардың бірі – кезінде жұмақпен 
сүйіншіленген Талха ибн Убəйдулла.

Тауап – қажылықтың басты шарттарының бірі болып, Қағбаны айналу құлшылығы. 
Қажылыққа барғандар үш рет тауаф амалын жасайды. Сондай-ақ Меккенің 
айналасында тұратын мұсылмандардың қажылықтан басқа күндері де Қағбаны 
айналып құлшылық етуі тауаф деп аталады. Тауаф еткенде қара тастың тұсынан 
басталып, сағаттың тіліне қарсы жеті рет айналады.
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Таухид – Алланың Бірлігі, ешқандай да серігі не жолдасы жоқ екендігі туралы ілім. 
Ислам монотеистік дін болғандықтан да, таухид ілімі Ислам дінінің негізгі тірегі 
болып саналады. Сондықтан да Алланың Барлығына, Бірлігіне, Оның зати һəм 
субути сипаттарына, көркем есімдеріне (əсмəу хуснə) күдік келтірген адамның 
діннен шығу қаупі бар. Қасиетті Құранның 112-ші сүресі «Ахад» деп аталып, сонда 
таухид ілімінің негізгі шарттары қамтылған. Онда Алланың жалғыздығы, ешкімге 
мұқтаж еместігі, тумағандығы жəне туылмағандығы, сондай-ақ жаратылыста 
ешкімге де ұқсамағандығы ашып айтылған.

Таяммум – дəреттің бір түрі. Əдетте су болмаған жағдайда шариғат топырақпен 
дəрет алуға бұйырады. Таяммум Құран мен хадисте ашып айтылған. Негізгі төрт 
парызы бар. Олар: ниет ету, таза топырақты жерді табу, екі қолын жерге ұрып, 
жүзіне сүрту, тағы ұрып, екі қолының білегіне дейін сүрту.

Тəбук – дін тарату жолындағы үлкен ғазауат. Пайғамбардың өзі қатысып, сахабаларын 
бастап барған.

Тəпсір – адам баласының шамасы келгенше Алланың кітабына түсінік беруі. 
Құранға тəпсір жасау Мұхаммед пайғамбар тұсында бастау алған. Пайғамбар 
Қасиетті Құранның түсініксіз аяттарын сахабаларға түсіндіріп берген. Онан 
кейін сахабалар да табиндерге үйреткен. Сөйтіп кейінірек жеке ғылым ретінде 
қалыптасты. Мұхаммед пайғамбардан кейінгі тəпсіршілер ретінде Əбу Бəкір 
Сыддық, Омар ибн Хаттаб, Оспан ибн Аффан, Əли ибн Əбу Тəліп, Абдулла ибн 
Аббас, Абдулла ибн Аббас, Убəй ибн Кағбтардың есімі зор құрметпен аталады. 
Тəпсірден ең алғаш кітап жазған ғалым Əбдімəлік ибн Жураиж. Бүгінде тəпсір 
кітаптары көптеп саналады.

Тəурат – Алла Тағаланың Мұса пайғамбарға жіберген кітабы. Қасиетті Құранда 
Тəурат туралы: «Күдіксіз Тəуратты түсірдік, онда тура жол жəне нұр бар. Аллаға 
бой ұсынған пайғамбарлар йəһудилерге онымен үкім етер еді» («Мəид», 44), – деп 
анықтама берген. VІІІ–Х ғғ. бастап Тəурат грек, көне йəһуди жəне латын тілінен 
арабшаға тəржімаланған. Содан бастап Ислам ғұламалары ондағы Мұхаммед 
пайғамбарға қатысты жерді айғақ ретінде пайдалана бастаған. Ислами көзқарас 
бойынша, бұрынғы Тəурат пен бүгінгі Тəураттың арасында жер мен көктей 
айырмашылық болып, көптеген өзгерістерге ұшыраған. Соның нəтижесінде 
бүгінгі йəһудилердің кітабы Талмуд дүниеге келген.

Уахи – Алла Тағаланың өз пайғамбарларына періштелер арқылы жеткізген қаулы-
үкімдері. Уахи анық етіп жіберілген. Кейде кейбір уахилар түс арқылы да түскен. 
Мысалы: Хазірет Ибраһимға «Ұлың Исмайылды құрбандыққа шал» деген бұйрық 
түсте келгенімен де, уахи деп есептеледі. Соңғы пайғамбар Мұхаммедке қырық 
жасқа келген уақытта уахи түсе бастаған. Соның нəтижесінде Қасиетті Құран 
аяттары түсіп, Ислам діні таралды.

Уəжіп – Исламда орындалуы шарт болған амалдың бірі. Орындалуы жағынан 
парыздан кейін, сүннеттен бұрын тұрады. Деректерде пайғамбарларға парыз 
болған амал үмметке уəжіп болады делінеді. Уəжіп амалын орындамаған адам 
діннен шықпаса да, үлкен күнə болып есептеледі.

Ухуд (Ұхұд соғысы) – 625 жылы 23 наурызда Мединенің жанындағы Ұхұд тауында 
мұсылмандар мен мүшіріктер арасында болып өткен соғыс. Бəдір соғысында 
жеңіліс тапқан меккеліктер мұсылмандардан өш алу үшін жолға шыққан. Мекке 
мүшіріктері 3000-ға тарта адам болып, оның 200 атты əскер, жəне 800 тарта адам 
сауыт-сайман киген. Ал мұсылмандардың саны 700 болып, оның 100-і ғана сауыт 
асынған. Екі жақта да əскери айла-тəсілдер жасалған. Пайғамбардың айтқанына 
құлақ аспаған кейбір адамдардың кесірінен мұсылмандар жеңілуге мəжбүр 
болған. Мұхаммед пайғамбар қоршауда қалып қойып, жараланған, қасиетті тісі 
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осы соғыста сынған, 70 мұсылман артық шəһид болған, ал мүшіріктерден 19 адам 
қайтыс болған.

Фикһ – мұсылмандардың жүріп-тұру, өмір сүру қағидалары туралы мұсылман 
құқығы. Кең мағынада шариғат деп те қолданылады.

Хадис – сөздікте «хабар», «жаңалық» деген мағына береді. Діни термин ретінде 
Мұхаммед пайғамбардың айтқан сөздері, істеген істері жəне көрсеткен амалдары. 
Хадис келіп түсуі жағынан екіге бөлінеді: мағынасы Алла Тағаланыкі болып, 
пайғамбар тарапынан айтылған хадистерді – Құдси хадис, ал пайғамбардың өзінің 
айтқан сөздері мен істеген амалдарын Нəбəуи хадис дейді. Сондай-ақ хадистер 
мазмұны жағынан үшке бөлінеді. 1. Сахих хадис; 2. Хасан хадис; 3. Заиф хадис. 

Пайғамбар заманында хадистерді топтастыруға тыйым салынған болатын. Ондағы 
мақсат Қасиетті Құран аяттары мен пайғамбардың хадистерін араластырып 
жіберуден сақтанғандық болатын. Алайда пайғамбар дүниеден өткеннен кейін 
Алла елшісінің өсиеттерінің бұрмаланып кетуінен қорқып, ғұламалар хадистерді 
жинауды қолға алды. Бұл үрдіс əсіресе VІІ ғасырдан бастап мықтап қолға алынды. 
Ислам əлемінде хадис ілімдерінің білгірлері көптеп саналады. Солардың ішінде 
ең танымал білгірлері – Имам Бұхари, Имам Муслим, Имам Термизи, Əбу Дəуіт 
жəне т.б.

Хаж (қажылық) – Ислам дініндегі мұсылманға міндетті болып саналатын бесінші 
рүкін. Алайда бұл парыз барша мұсылманға қатысты емес, мал-мүлкі, қаражаты 
бар бақуат мұсылмандарға қатысты. Шамасы келген адам өмірінде бір рет 
қажылық жасауға міндетті. Қажылықтағы басты құлшылықтар – Алланың үйі 
болып есептелетін Қағбаны зиярат ету, Сафа мен Маруа тауларының арасында 
жүгіру, шайтанға тас ату, Арафатта тұру. Қажылықтың негізгі шарттары 632 
жылы Мұхаммед пайғамбардың «Қоштасу қажылығында» белгіленіп берілген. 
Бүгінгі зияратшылар сол дəстүрдің негізінде құлшылық етеді.

Хаким Кулл – барлық нəрсеге үкімі жетуші, бəріне төреші деген мағынада. Алла 
Тағаланың негізгі сипаттарының бірі.

Харам – шариғат үкімдерінің бірі. Ешбір талқылауға жатпайтын, үзілді-кесілді 
тыйым салынған нəрсе. Негізінен адамның жанына, иманына, тəніне, отбасына, 
ортасына айтарлықтай зиянын тигізетін нəрселерге тыйым салынған. Мысалы, 
спиртті ішімдік ішу, зина жасау, сүтқорлықпен айналысу, ұрлық жасау, шошқа 
етін жеу жəне т.б.

Харам мешіті – Меккедегі Қағба орналасқан мешіт. Құранда «Мəсжидул-харам», 
яғни «Қасиетті мешіт» деп аталған. Бұл жер Исламнан бұрынғы Жəһилиет 
дəуірінде де көшпелі араб тайпаларының табынатын орны болған. 630 жылы 
мұсылмандар Меккені фатх еткеннен кейін, ол жер қасиетті деп саналған. Харам 
мешітінің ортасында – Қағба, ауласында Зəмзəм бұлағы, төңірегінде Сафа мен 
Маруа таулары бар. Мұсылмандар үшін құлшылық орны. Алайда өзге діндегілер 
мен имансыздар үшін онда кіруге қатаң тыйым салынған. Бұл мешіт əлемдегі ең 
үлкен мешіт деп саналып, онда бір мезетте  1 миллионнан артық адам құлшылық 
ете алады.

Хатиб – Мұхаммед пайғамбардың ардақты сахабаларынан. Толық аты-жөні – Əбу 
Мұхаммед Хатиб ибн Əби Бəлтəйə Амр ибн Умайыр ибн Сəлəмə əл-Лахми (586–650 
жж.). Жəһилиет дəуірінде ақын болған, кейін Хақ дін түскенде алғашқылардың бірі 
болып, иманға келген. Пайғамбармен бірге Мединеге һижрет еткен. Бəдір, Ұхұд 
ғазауаттарына қатысқан. Сондай-ақ пайғамбар оны Мысыр патшасы Журəйж ибн 
Мунаяға елші етіп жіберген. Жетпіс жасына қараған шағында Мединеде дүниеден 
өткен. Жаназасын Хазірет Оспан оқыған.

Хауыз Кəусар – жəннаттағы бұлақ немесе хəуіздің аты. Мұхаммед пайғам барға 
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берілген. Діни көзқарасқа қарағанда бұл судың түсі сүттен ақ, дəмі балдан тəтті. 
Ішкен адам қайта шөлдемейді. Қасиетті Құранда «Кəусар» (108-сүре) деген 
арнайы сүре де бар. Онда Мұхаммед пайғамбарға Кəусардың берілгендігі, сол 
үшін де Жаратушыға намаз оқып, тəспі айту керектігі баяндалған.

Хира – Мұхаммед пайғамбарға ең алғаш уахи келген тау. Оны кейде «Жəбəлун нур», 
яғни «Нұр тауы» деп те атайды. Меккенің солтүстік-шығысында орналасқан.

Хор – жəннаттағы қыздар. Діни деректерде жəннатқа түскен иманды жанның 
қасында хор қыздары қызмет ететіндігі туралы айтылған. Қасиетті Құранда хор 
қыздарының бүкіл кемшіліктен ада, сұлу, адам баласы тұрмақ, жындардың да 
қолы тимеген таза екендігі айтылған.

Һижрет – Мұхаммед пайғамбар мен оның жарандарының Меккеден Мединеге 
қоныс аударуы. Мекке мүшіріктерінен көп зəбір көрген мұсылмандар 622 жылы 
Мединеге қоныс аударуға мəжбүр болған. Қоныс бірнеше айға созылған. 638 жылы 
Хазірет Омардың халифалық кезінде мұсылмандар күнтізбесі ретінде һижри жыл 
санағы енгізіліп, 622 жыл мұсылмандар жыл санағының басы деп жарияланған.

Шағбан – Мұсылманша һижри жыл санағы бойынша сегізінші айдың аты. Исламдағы 
қасиетті төрт айдың бірі. Мұсылмандар осы айдың 13–15 күндері сүннет ораза 
ұстайды. Деректерде шағбан айының 3-күні пайғамбардың немересі Хазірет 
Хусеин, 5-күні екінші немересі Хазірет Хасан дүниеге келген делінеді. Сондай-ақ 
осы айдың 15-күні қыбла Құдыстан Меккеге қарай өзгертілген.

Шайтан – Алланың қаһарына ұшыраған жынның аты. Алла оны оттан жаратқан, 
алайда əміріне мойынсұнбағаны үшін кейін лағынеттеген. Алла адамзат баласын 
сынап көру үшін шайтанға уақыт берген.

Шариғат – Алла Тағаланың үкімдерінің жиынтығы. Оны кейде фикһ деп те атайды. 
Шариғат үкімдері Құран, сүннет, ижмағ жəне қиястан тұрады. Орта ғасырлық 
Шығыс мұсылман елдерінде шариғат үкімдері қатаң орындалып, негізгі саяси-
құқыққа ие болған. Бүгінде де кейбір Ислами елдерде шариғат шарттары негізгі 
ата заңның орнында қолданылады.

Інжіл – Иса пайғамбарға көктен түскен кітаптың аты. Алла Тағала Қасиетті Құранда 
Мəриям ұлы Исаға Інжіл түсіргендігін бірнеше жерде айтып өтеді. Інжіл кітабы 
алғашында дұрыс болған. Алайда бертін келе адамдар тарапынан өзгертілген. 
Себебі Иса пайғамбардың тұсында Інжіл бір кітап етіп жиналмаған əрі оны жазып 
алушылар да болмаған. Иса пайғамбар көкке ұшып кеткеннен кейін бірнеше адам 
Інжілдің нұсқаларын жазып шыққан. Уақыт өтісімен Інжілдің нұсқалары көбейе 
берген. Христиан дінін ұстанушылар арасында қайшылықтар көбейген. Содан 325 
жылы император Константин Никеяда үлкен мəжіліс шақырып, сонда Інжілдің 
барлық нұсқаларын жинатқан. Бұл мəжіліске 2048 патриарх қатысқан. Сонда 
2000-нан аса пірадар Інжілдің ондаған нұсқасын алып келген. Сол жерде Інжілдің 
асыл нұсқасын анықтау мəселесін күн тəртібіне қойған. Ұзақ айтыс-тартыстардан 
төрт нұсқаны қалдырып, басқаларын жоюға тоқталған. Сол төрт нұсқа мыналар: 
1. Мұтта немесе Матфей; 2. Маркос (Марк); 3. Лука; 4. Йуханна нұсқалары. 
Алайда мұсылмандар бұл нұсқалардың бəріне де күмəнмен қарайды. Себебі мұны 
жазушылардың бəрі де Иса пайғамбардан кейін өмір сүрген. Ең бастысы – Иса 
пайғамбар арамей тілінде сөйлеген болса, аталмыш нұсқаның бəрі де латын тілінде 
жазылған. Інжілдің арамей тіліндегі нұсқасының болмауы жаңағы нұсқаларға 
деген күдікті арттыра түскен. Сондай-ақ кейінгі кездегі зерттеулерде Інжілдің 
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Варнава жазған нұсқасы да бар екені анықталып отыр. Ғалымдардың пікіріне 
қарағанда, бұл нұсқа басқа нұсқалармен салыстырғанда түпнұсқаға ең жақыны 
болып есептеледі. Алайда мұның өзінде де ауытқушылықтар жетіп-артылады.

ЕСІМДЕР КӨРСЕТКІШІ

Абдулла ибн Масғұд – Мұхаммед пайғамбардың жарандарының бірі. Толық аты-жөні 
– Абдулла ибн Масғұд ибн Рафия ибн Хабиб əл-Хузали (590–653). Лақабы Əбу 
Əбдірахман. Пайғамбардың қызметінде көп болған. Алла аяттарының мағынасы 
мен түсу себебін жетік білген ғалым болған. Сондықтан да Мұхаммед пайғамбар: 
«Кімде-кім Құран ілімін үйренемін десе, Абдулла ибн Масғудқа барсын, кімде-
кім хадис ілімін үйренемін десе, Хұзайфа ибн Йаманға барсын», – деп, ибн 
Масғудқа ерекше құр мет көрсеткен. Ең алғаш рет Меккеде кəпірлердің алдында 
Алланың аят тарын жария оқыған сахаба. Қағбадағы Ибраһим мақамының алдын-
да «Рахман» сүресін жария оқыған. Ислам тарихында болған Ұхұд, Бəдір секілді 
ғазауаттарға қатысқан ұлық сахабалардың қатарынан. Пайғамбар дүниеден 
өткеннен кейін Куфада қазына бастығы қызметін атқарған. Хазірет Оспанның 
халифалығы тұсында Мединеде 63 жасында дүниеден өткен.

Адам ата – діни сенім бойынша ең алғаш жаратылған адам жəне барша адамзат 
баласының түп атасы. Алла оны топырақтан жаратып, оған өзі нің рухынан 
үрлеген. Содан барша періштелерге оған сəжде жасауға бұйырған. Сонда Ібіліс 
тəкаппарланып Адамға сəжде жасаудан бас тартқан. Сол күннен бастап Адам мен 
Ібілістің арасындағы дұшпандық пайда болған. Адам атаның қабырғасынан Хауа 
ананы жаратқан. Басында екеуі жұмақта өмір сүрген, алайда Ібілістің арбауына 
ілігіп, жұмақтан қуылған һəм жер бетіне түсірілген. Қабыл, Əбіл деген екі ұлы 
болған. Сондай-ақ Адам ата ең алғашқы пайғамбар.

Айша – Мұхаммед пайғамбардың сүйікті жары. Хулəфəи рашидин аталған төрт əділ 
халифтың алғашқысы Хазірет Əбу Бəкір Сыддықтың қызы. Мұхаммед пайғамбар 
оған һижреттің екінші жылы үйленген. Деректер де оның жастайынан араб 
əдебиетін жетік білгендігі айтылады. Хазірет Айша (613–678 жж.) Алла елшісінен 
көптеген хадистер жеткізген. Сахабалар кейбір шариғат мəселелерін келіп сұрап 
тұрған. Хазірет Əбу Бəкір, Омар жəне Оспанның халифалығы тұстарында кейде 
фəтуа да беріп отырған. Өте қарапайым өмір сүрген. Айша анамыз туралы арнайы 
аят та түскен. Хазірет Айша өткен күнін есіне алғанда: «Мұхаммед пайғамбарға 
қыздай қосылдым, Алла мен туралы арнайы аят түсірген жəне пайғамбардың 
соңғы жаны менің алдымда шықты», – деп мақтанатын болған.

Əбу Бəкiр (Сыддық) – Мұхаммед пайғамбардың ең жақын жарандары ның бірі. Ең 
алғашқы мұсылмандар əмірі (Əмирул-муминин). Толық аты-жөні Əбу Бəкір 
Сыддық Абдулла ибн Əбу Қаһһафа ибн Амир (571–634). Исламда əділдігімен ел 
басқарған «Хулəфəи рашидин» (дұрыс жолмен жүруші халифалар) немесе түркі 
мұсылман жұртында «шадияр» (Төрт дос) деген атпен танымал болған атақты 
төрт халифтың алғашқысы. Пай ғамбардан кейін Ислам əлеміне халифа болған 
Əбу Бəкір 632–634 жж. ел басқарған. Мұхаммед пайғамбардың қайын атасы. 
Мұсылмандар анасы Хазірет Айшаның əкесі. Меккедегі Құрайыш тайпасынан 
шыққан. Ең алғаш Исламды қабылдаған мұсылман. Дінді қабылдамастан бұрынғы 
аты Əбді Қағба болған, Хақ дінді қабылдағаннан кейін пайғамбардың айтуымен 
атын Абдулла деп өзгерткен. Сауда-саттықпен айналысқан. Миғраж оқиғасына 
ең алғаш сенгендіктен де «сыддық», яғни иманы күшті деген атқа ие болған. 
Өмірінің соңына дейін Əбу Бəкір Сыддық атымен танымал болды. Мұсылмандар 
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Меккеден Мединеге қоныс аударғанын да Мұхаммед пайғамбардың қасында 
болған «үңгірлес досы». Ислам тарихында Ұхұд, Бəдір, Хəндек, Хұдайбия секілді 
үлкен ғазауаттарға қатысқан. Бар мал-мүлкін Алла жолына арнаған. Ең алғашқы 
азаншы Білəл Хабашиді құлдықтан сатып алып, азаттық алып берген. Оның ха-
лифалығы кезінде Ирак пен Сирия фатх етілген. Рим патшасы Геракыл жіберген 
отыз мың əскерге қарсы күйрете соққы берген. Ең алғаш рет Құранды жинап, 
кітап қалпына түсіруге кіріскен. Пайғамбардан 142 хадис жеткізген. Халиф болып 
тұрған кезінде ел басқару үшін Ақылдастар алқасын құру, əрбір уəлаятқа əкім 
тағайындау, Бəйтул-мал (қазына) ашу секілді жұмыстарды бір негізге салған. 634 
жылы Мединеде дүниеден өткен. Мұхаммед пайғамбардың жанына жерленген. 

Əбу Дарда – Мұхаммед пайғамбардың сахабаларының бірі. Шын аты – Уаймир, 
алайда Əбу Дарда лақабымен танымал болған. Сахабалардың ішіндегі ғалым-
ғұламаларынан. Фикһ ілімінің білгірі. Хазірет Əбу Бəкір дің тұсында Шам фатх 
етілгеннен кейін сонда əкім болып тағайындал ған. Алла елшісінен 179 хадис 
жеткізген.

Əбу Жəһіл – Меккенің ақсүйектерінен. Толық аты – Əмір ибн Хишам. Мұхаммед 
пайғамбардың үгіт-насихатына бар жан-тəнімен қарсы шық қан, сол үшін пайғамбар 
тарапынан лағынеттелген. Сондықтан да оны мұсылмандар «Əбу Жəһіл», яғни  
жəһілдіктің əкесі деп атап кеткен. 624 жылы Бəдір соғысында қайтыс болған.

Əбу Лəһəб – меккелік мүшіріктерден. Толық аты-жөні – Əбдулғузза ибн Əбді 
Мүтəліп (?–624 ж.). Мұхаммед пайғамбардың немере ағасы жəне Ислам дінінің 
қас дұшпаны. Хақ дінге көрсеткен озбырлықтары нəтижесінде «Əбу Лəһəб», 
яғни «отқа күюші», «өртенуші» деген лақабымен танымал болған. Оның өзі мен 
əйелінің жалындап тұрған отқа түсетіндігі туралы Қасиетті Құранның 111-ші 
сүресінде ашып айтылған. Осылайша Құран да аты аталып, лағынеттелген Ислам 
дұшпандарының бірі. Оның Атаба жəне Утайба деген екі ұлы пайғамбардың екі 
қызына үйленген. Əбу Тəліп дүниеден өткеннен кейін Бəну Хашим руының көсемі 
болған. Алғашында Əбу Тəліп секілді пайғамбарға көмектескен, кейін Хақ дінді 
мойындамастан, Алла елшісіне көп жəбір көрсеткен.

Əбу Һурайра – Мұхаммед пайғамбардың атақты сахабаларының бірі. То лық аты-жөні – 
Əбдірахман ибн Сахр əл-Дауси Əбдішəмс (602–679 жж.). Пайғамбар оны Əбдірахман 
деп атаған. Мысықтарды жақсы көр ген. Оның етегінде мысық баласының ұйықтап 
жатқанын көрген пай ғамбар оны «Əбу Һурайра», яғни «мысық баласының əкесі» 
деп ата ған. Содан бастап Ислам əлеміне осы атпен танымал болған. Кедей тұр-
ғандықтан да «Əсхабул-суффа» қатарында болған. Пайғамбардың қа сынан бір елі 
де қалмаған. Пайғамбардың айтқан сөздері мен істеген амал дарын жатқа білген. 
Сондықтан да ол Алла елшісінен 5374 хадис риуаят еткен. Бұл хадистердің 335-і 
Имам Бұхари мен Имам Муслим нің хадис жинақтарына енгізілсе, 93 хадис тек 
Имам Бұхариде кездеседі. Ал 189 хадис Имам Муслимнің хадис жинағынан 
орын алған. Қалған 4757 хадис басқа мұхаддистердің еңбектерінде қамтылған. 
Хазірет Омардың кезінде Бахрейнге əкім етіп тағайындалған. Кейіннен Хазірет 
Оспанның кезінде Меккенің қазысы, ал Омаядтар династиясының негізін қалау-
шы Мұғауияның тұсында Мединенің əкімі болған. Əбу Һурайра 72 жасында 
Мединеде қайтыс болған.

Əли (ибн Əбу Тəліп) – Мұхаммед пайғамбардың ең атақты жарандары ның бірі 
(600–661 жж.). Ислам əлеміне «Хулəфəи рашидин», яғни «Тура жолмен жүруші 
халифалар», ал түркі мұсылман жұртына «шадияр», яғни «төрт дос» деген атпен 
танымал болған төрт əділ патшаның төр тіншісі. Исламды ең алғаш қабылдаған 
сахабалардың бірі. Мұхаммед пайғамбардың немере інісі əрі күйеу баласы 
(Хазірет Фатиманың күйеуі). Пайғамбардың немерелері – Хазірет Хасан мен 
Хусеиннің əкесі. Мұхаммед пайғамбарды жастайынан бағып-қағып, ол Хақ дінді 
алғаш тарата бастағанда оған қолғабыс берген – Əбді Мүтəліптің ұлы Əбу Тəліп 



 455

болатын. Анасының аты – Фатима бинт Асад ибн Хашим. Тоғыз жасынан бастап 
пайғамбардың тəрбиесінде болған. Өте батыр, ержүрек болған. Сондықтан да 
«Хайдар», яғни «Арыстан» деп аталған. Парсы тіліндегі «Əлішер», яғни «Əли 
арыстан» аты да осы Хазірет Əлиге тіке лей қатысты. Хазірет Оспаннан кейін 656 
жылы «мұсылмандар əмірі» бо лып тағайындалған. 661 жылы Куфа мешітінен 
шығып бара жатқанында шəһид етілген. Денесі сонда жерленген, кейіннен 
Нежефке көшірілген. Хазірет Əли заманында көптеген жерлер фатх етілген. 
Оның дін тарату жолындағы ерліктері мен құлшылық-ғибадатта орындаудағы 
діндар лығы тарихи кітаптарда кеңінен қамтылған. Пайғамбардың тəрбиесін де 
болғандықтан да, Алла елшісінен 586 хадис риуаят еткен.

Білəл – Мұхаммед пайғамбардың ардақты сахабаларынан. Ислам тари хындағы 
алғашқы азаншы. Толық аты-жөні – Əбу Абдулла Білəл ибн Рабаһ əл-Хабаши 
(?–641 жж.). Исламды алғашқылардың бірі болып қа былдаған құл. Иесі Умайя 
ибн Халаф оны Хақ діннен қайтуын сұраған. Ол бас тартқан. Қожайыны қатты 
азаптаған. Содан оны Хазірет Əбу Бəкір сатып алып, оған бостандық алып 
берген. Мұсылмандармен бірге Мединеге һижрет еткен. 622 жылы алғаш азан 
айту мүмкіндігі Білəлға нəсіп болған, содан пайғамбардың азаншысына айналған. 
Пайғамбар дүниеден өткеннен кейін қайта азан айтпаған, Шамда өмір сүрген. Бір 
рет Мединеге келгенінде Хазірет Хусеиннің өтінішімен азан айтқан деген дерек 
бар. Қабірі Дамаскіде.

Дəуіт пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталған пайғамбарлардың бірі. Бəни Исраил 
қауымына түсірілген. Ол əрі пайғамбар, əрі патша болған. Дəуіт пайғамбарға 
Зəбур кітабы түскен. Алланың бұл кітабы, негізі нен, өлең түрінде түсіріліп, 
Жаратушыны мадақтайтын бəйіттер мен діни құлшылық-ғибадаттар қамтылған. 
Дəуіт пайғамбар Талут əскерлерінің қатарында қызмет етіп жүргенінде Жалутты 
жекпе-жекте жеңіп, ел ара сына атағы тараған. Дəуіт пайғамбар патша бола 
тұра өте қарапайым өмір сүрген. Күндерді төртке бөліп, бірінші күні Аллаға 
құлшылық-ғибадат етумен өткізсе, келесі күні халық арасына шығып, үкім 
шығарумен айналысқан. Тағы бір күні халыққа үгіт-насихат айтса, тағы бір күнді 
өзі нің жеке істеріне арнаған. Алла Тағала Дəуіт пайғамбарға ұсталықты берген. 
Бұл туралы «Саба» сүресінің 10–11-ші аяттарында жəне «Əнбия» сүресінің 80-ші 
аятында баяндалған. Құранда Дəуіт пайғамбардың есімі он алты жерде кездеседі. 
Онда Дəуіт пайғамбарға құлшылық еткенде айналадағы аң-құстар да бірге тəспі 
айтатын болған. Дəуіт пайғамбардан кейін бар патшалық Сүлеймен пайғамбарға 
мирас болып қалған.

Жақып пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталған пайғамбарлардың бірі. Ысқақ 
пайғамбардың ұлы, ал Жүсіп пайғамбардың əкесі. Алланың хақ дінін насихаттаған. 
Он екі ұлы болған. Солардың ішінен Жүсіп пайғамбарды жақсы көрген. Барша 
йəһудилер Жақып пайғамбардың он екі ұлынан тарайды деген дерек бар.

Жүсіп пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталатын пайғамбарлардың бірі. Жақып 
пайғамбардың ұлы. Адамзат баласының ішіндегі ең сұлуы болған. Алла Тағала 
оған түс жору қасиетін берген. Жас кезінде бауырлары құдыққа тастап кеткен. 
Мысырға бара жатқан керуен оны алып кетіп, құл ретінде сатқан. Содан 
Мысырдың бас уəзіріне дейін көтерілген. Түс жору қасиетінің арқасында мысыр 
халқын аштықтан сақтап қалған. Қасиетті Құранның 12-ші сүресі «Жүсіп» деп 
аталып, оның ең əдемі қисса екендігі айтылған.
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Ибн Аббас – Мұхаммед пайғамбардың немере ағасы. Əл-Аббас, Əбул Аббас аттарымен 
де танымал болған. 619–686 жж. өмір сүрген. Мұхаммед пай ғамбар мен оның 
сахабалары туралы мəліметтер мен олардың айтқан сөздерін топтастыруды ең 
алғаш қолға алған. Құран ілімі мен Ислам тарихын жетік бігендіктен де заманында 
«хəрбул-умма», яғни «үмметтің данышпаны» деген лақап атқа ие болған.

Ибраһим (ибн Əдһам) – Қасиетті Құранда аты аталған пайғамбарлардың       бірі, 
өзінен кейін шыққан барша пайғамбарлардың бабасы. Атақты пайғамбар лар Исхақ 
пен Исмайылдың əкелері. Деректер бойынша бү гінгі араб пен йəһуди халқының 
түп атасы. «Халилулла» (Алланың досы), «Хəниф» (Жалғыз Алланың жолын 
ұстанушы) деген аттармен танымал болған. Ежелгі Бабылда дүниеге келген. 
Отқа, жұлдызға, күнге табынушыларға қарсы шығып, Жалғыз Аллаға құлшылық 
етуге шақырған. Əкесі мен басқа да халықтар сиынып жүрген пұттарды сын-
дырған. Сол үшін де оны жазаламақ мақсатымен отқа тастаған, алайда Алланың 
құдіретімен оттан аман-есен шыққан. Исламдағы құрбандық шалу, қажылық 
жасау, сүндетке отыру секілді амалдардың бəрі осы Ибраһим пайғамбардан 
қалған. Меккедегі Бəйтулланы, яғни Алланың үйін тұрғызған. Бүгінде сол Харам 
мешітінде «Ибраһим мақамы» деген жер бар, деректерге қарағанда сол жер 
Ибраһим пайғамбардың құлшы лық ететін орны болған. Сондай-ақ оның 175 жыл 
өмір сүріп, Мəдинəтул Халилға (Палестина) жерленгендігі айтылады. Ибраһим 
пайғамбар туралы мəлімет Қасиетті Құранның 24 жерінде кездеседі.

Имам Ағзам (Əбу Ханифа Куфи) – Ислам əлеміне аты кеңінен танылған фикһ 
жəне хадис ілімдерінің білгірі, Имам Ағзам фикһтық мектебінің (мəзһабының) 
негізін салушы. Толық аты-жөні – Нұғман ибн Сəбит əл-Куфи (699–767). Куфада 
бай дəулетті, оқымысты отбасында дүниеге келген. Өзінің білімінің арқасында 
«Имам Ағзам», яғни «Ұлы Имам» деген атаққа ие болған. Əкесінен қалған бар 
байлықты ілім үйренуге жұмсаған. Жастайынан Құранды жатқа білген. Кəлəм 
мен Мантық ілім дерін үйренген. 22 жасында ирактық атақты ғалым Хаммад ибн 
Əбу Сүлейменнен дəріс алған. Кейін өзі де Куфа мен Басраның ең атақты ғалымы 
ретінде танылып, көптеген шəкірттер тəрбиелей бастаған. Өте қарапайым жəне 
аса діндар болған. Қырық жыл бойына құптан намазының дəретімен таң намазын 
оқығаны, өмірінде елу бес рет қажылық жасағаны туралы деректер бар. 747–748 
жж. Ирак əкімі Ибн Хубайраның қуғындауынан Меккеге кеткен. Кейін, билік 
басына Аббасидтер динас тиясы келгенде, Иракқа қайта келіп, ғалымдық ісін 
жалғастырған. Халифа Мансур (754–775 жж.) Бағдатта қазы болуы өтінген, 
алайда ол бас тартқан. Содан халифқа қарсы шыққаны үшін зынданға тасталған. 
Сонда дүниеден өткен.

  Əбу Һанифа бірінші болып фикһ ілімінің негізін қалап, оны бап тарға 
ажыратып, ретке келтірген жəне кітап ретінде дайындаған. Бірнеше еңбектер 
жазған. Солардың негізгілері – «Китəбус-салат» («Намаз туралы кітап»), 
«Китəбул-Мəнасик» («Қажылық туралы кітап»), «Китəбуш-шурут» («Шарттар 
туралы кітап»), «Китəбул-фəраиз» («Мирас ілімі туралы кітап»), «Китəбул-əлим 
уə мутəғəллим» («Ұстаз бен шəкірт туралы кітап»), «Китəбул-фикһул-əкбəр» 
(«Үлкен фикһ кітабы») жəне «Китəбул-уəсиға» («Өсиетнама кітабы»).  

  Бірнеше шəкірт тəрбиелеген. Олардың басым бөлігі Ислам əлеміне кеңінен 
танылған. Солардың қатарында Имам Шафиғиға дəріс берген Мұхаммед ибн 
Хасан, «Қазылардың қазысы» деген лақапқа ие болған Əбу Жүсіп, атақты фикһ 
жəне хадис ілімдерінің білгірі Зұфар ибн Хузаил, бірнеше діни еңбектердің авторы 
Хасан ибн Зийад жəне т.б. ғалымдардың есімдері зор құрметпен аталады.

Имам Ахмет ибн Ханбал – Əһлі сүннеттегі Ханбали мəзһабының негізін қалаушы, 
діндар ғалым. Ислам əлеміне Имам Ханбал атымен танымал болған (780–855 жж.). 
Жастайынан дін ілімдеріне қанық болып, фикһ, хадис ілімдерін терең үйренген. 
Сол заманның атақты ғалымдары Əбу Жүсіп пен Имам Шафиғидан дəріс алған. 
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Əһлі сүннет жолын жақтап, мұғтазилиттерге қарсы шыққан. 816–833 жж. Бағдатта 
дəріс беріп, фикһ ілімімен айналысқан. Аббаситтік халифтар Мағмун (813–833), 
Муғтасим (833–842) жəне Уасиқтар (842–847) тұсында мұғтазилиттер пікірі ресми 
көзқарас ретінде қабылданған кезде көптеген ғалымдар қудаланған. Солардың 
қатарында Ахмет ибн Ханбал да болған. Өз пікірінен қайт пағандықтан да екі жыл 
түрмеде отырған. Түрмеден шыққаннан кейін өзінің діни ұстанымын жалғастыра 
берген. Ислам ақидасы, құлшылық-ғибадаты туралы бірнеше шығармалар жазған. 
Солардың ішіндегі ең танымалы – Алла елшісінің отыз мың хадисін жинақтаған 
«Муснад» деген еңбегі.

Имам Мəлік – Əһлі сүннет уəл жамағаттағы Мəлики мəзһабының негізін қалаушы, 
атақты фəкиһ, мұхаддис ғалым. Толық аты-жөні – Мəлік ибн Анас Əбу Абдулла 
(713–795 жж.). Мединеде дүниеге келген. Ислам діні нің ілімдерін жетік меңгерген, 
сондықтан да «Медине имамы» деген атқа ие болған. Шəкірттер тəрбиелеген. 
Оның шəкірттерінің арасында шəфиғи мəзһабының негізін салушы Мұхаммед 
ибн Ыдырыс Шафиғи (?–820 жж.) жəне атақты мұхаддис Мұхаммед Шайбанилар 
болған. Имам Мəлік Мұхамед пайғамбардың өсиеттерін қырық жыл жинақтап, 
кейін «əл-Муаттағ» аталған хадистер жинағын жазған.

Имам Шафиғи – Əһлі сүннеттегі Шафиғи мəзһабының негізін қалаушы, діндар 
ғалым, факиһ. Толық аты-жөні – Əбу Абдулла Мұхаммед ибн Ыдырыс ибн Аббас 
əш-Шафиғи (767–820 жж.). Екі жасында анасы Меккеге алып келген. Сонда 
Құран жаттаған. Меккенің мүфтиі муслим Халид əз-Занжи мен Мединеде Имам 
Ханбалдан тəлім алған. Көп жер лер ге сапар шеккен. Имам Ағзамның шəкірті 
Мұхаммед ибн Хасанмен Бағдат та жақын араласып, сол жерде өзінің жолын 
салған. Имам Шафиғидың «Əр-Рисала» жəне «Əл-Умм» деген еңбектері бар.

Иса пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталатын пайғамбарлардың бірі. Оны кейде 
«Иса Мəсіх», «Ибн Мəриям» деп те атайды. Пайғамбарлықтың енуі жағынан 
Мұхаммед пайғамбардың алдында өмір сүрген. Отыз жасқа жеткенінде Бəни 
Исраил қауымына пайғамбар етіп жіберілген. Қасында он екі жараны (хауари) 
болған. Алла Тағала оған алапес ауруын жаза тын, соқырдың көзін ашатын жəне 
т.б. мұғжизалар берген. Мұсылмандар Иса пайғамбардың Аланың ұлы емес, 
қайта Алланың елшісі екендігіне, қыз Мəриямнан дүниеге келгендігіне, оған 
Інжіл кітабының түскендігіне жəне оның көкке ұшып кеткендігіне сенеді.

Исмайыл пайғамбар – Қасиетті Құранда ата аталатын жиырма бес пай ғамбардың 
бірі. Ибраһим пайғамбардың ұлы. Ибраһим пайғамбардың Хажар деген əйелінен 
дүниеге келген. Деректерде Ибраһим пайғамбардың Сара деген бəйбішесінен 
туылған Исхақ пайғамбардан йəһудилер тараса, осы Исмайыл деген ұлынан 
бүгінгі арабтардың тарағандығы айтылады. Пайғамбарлар тарихына қатысты 
қиссаларда Исмайыл пайғамбардың өмірі туралы қызықты хикаялар баяндалған. 
Исламның бесінші шарты – қажылықта өтелетін амал-құлшылықтардың басым 
бөлігі дерлік осы Ибраһим мен Исмайыл пайғамбарлардың өмірімен тікелей 
байланыс ты. Қасиетті Құран аяттары мен қиссаларда баяндалуынша, Ибраһим 
пай ғамбар Хажарға үйленгеннен кейін Исмайыл пайғамбар дүниеге келеді. 
Бəйбішесі Сараның айтуымен сəбилі ананы бүгінгі Араб түбегіне алып келіп 
тастайды. Жапан далада қалған ана кішкентай сəбиіне су тауып беремін деп, Сафа 
мен Маруа тауларының арасында сағым қуып жеті рет жүгіреді. Сол кезде қатты 
шөліркеген Исмайыл жерді өк ше сімен тепкен де, Алланың қалауымен зəмзəм суы 
шығады. Сондай-ақ малды құрбан дық қа шалу дəстүрі де осы Ибраһим пайғамбар 
мен Исмайыл пайғамбардан қалғандығы айтылады. Бұл туралы көптеген шайырлар 
қалам тербеген. Солардың бірі – ХІІ–ХІІІ ғғ. өмір сүрген Сүлеймен Бақырғанидың 
«Исмайыл қиссасы» деген дастаны бар. Деректерде Исмайыл пайғамбар дың 137 
жыл өмір сүргендігі, өмірінің соңында Меккеде дүниеден өтіп, анасы Хажардың 
қасына жерленгендігі айтылады.
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Исхақ пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталған пайғамбарлардың бірі. Үлкен 
пайғамбар Ибраһимнің бəйбішесі Сарадан туылған ұлы. Риуаяттар да оның бүгінгі 
йəһудилердің түп атасы екендігі айтылады. Деректер де Сара тоқсанға келгенде 
босанған делінеді. Содан атын «Йазхак» (күледі деген мағына береді), яғни жасы 
келген кемпірдің босанғанына күледі деп қойған. Исхақ пайғамбар Рифқа деген 
қызған үйленіп, одан Йусу жəне Жақып деген екі ұл сүйген. Жақып кейін аталары 
секілді пайғамбар болған. Исхақ пайғамбардың 180 жыл өмір сүргендігі, қабірі 
бүгінгі Мəдинəтул Халилда (Палестина) екендігі айтылады. Қасиеттің Құранның 
төрт жерінде Исхақ пайғамбардың есімі зор құрметпен аталған.

Лұт – Қасиетті Құранда аты аталатын пайғамбарлардың бірі. Хазірет Ибраһим 
пайғамбармен бір заманда жасаған. Месопатамияда туған, кейіннен Палестинаға 
келген. Өз қауымын Хақ дінге шақырған, алайда халық оны қабылдамаған. 
Деректерде Лұт қауымының бұзылғандығы соншалық, жаман істердің кең етек 
алғандығы айтылады. Сонда Алла Тағаладан Лұтқа қаланы тастап шығу туралы 
қаулы келеді. Лұт пайғамбар қаланы тастап шыққанда ондағы халықтың бəрі 
апатқа ұшырайды. Лұт пайғамбар туралы мəлімет Қасиетті Құранның 17 жерінде 
кездеседі.

Мұса – Қасиетті Құранда аты аталған үлкен пайғамбарлардың бірі. Мұса пайғамбарға 
көктен «Тəурат» кітабы түскен. Алла Тағаламен сөй лес кендіктен де, Мұса 
«Кəлимулла» (Алламен сөйлесуші) деп те атайды. Мысырда дүниеге келген. Сол 
заманның ең жауыз патшасы Ферғауын ды Хақ дінге шақырған. Алла Тағала Мұса 
пайғамбарға бірнеше мұғжиза берген. Сол Алла берген мұғжизаның арқасында 
қалтасынан қолын шығарғанда жалтырайтын, қолындағы аса таяғы аждаһаға 
айналатын болған. Хазірет Шұғайып пайғамбардың екі қызына үйленген. Алла 
Тағала Хақ дінді насихаттауда Мұса пайғамбарға ағасы Харунды көмекші етіп 
берген. Алайда Ферғауын оның үгіт-насихатына құлақ аспастан, оны қудалаған. 
Сонда Мұса пайғамбар йəһудилерді ертіп, Ніл өзенін кешіп өтіп, бүгінгі Таяу 
Шығысқа алып келіп қоныстандырған. Ізінен қып келе жатқан Ферғауын мен 
оның қалың қолы Ніл өзеніне батып кеткен. 

Мұртаза – Хазірет Əлидің лақап аты. Қараңыз: Əли. 
Мұғаз (ибн Жəбəл) – Мұхаммед пайғамбардың сахабаларынан. Толық аты-жөні – 

Əбу Əбдірахман Мұғаз ибн Жəбəл ибн Амр əл-Ансари (603–638 жж.). Мединеде 
дүниеге келген. Он сегіз жасында мұсылман болып, екін ші Ақаба келісіміне 
қатысқан. Қауымына келіп, Хақ дінді насихатта ған. Хунейн мен Тайфтағы 
ғазауаттардың бəріне қатысқан. Мұхаммед пайғамбар Хнейн соғысына кетіп бара 
жатып, Мұғазды Меккеге əмір етіп тағайындап кеткен. Һижреттің тоғызыншы 
жылы Əбу Мұса əл-Ашғаримен бірге пайғамбар атынан Йеменге елші болып 
барған. Мұғаз Алла елшісіне 157 хадис риуаят еткен. Қасиетті Құранды жатқан 
білген. Деректерде оның пайғамбардың өзінен Құран үйренуге қол жеткізген төрт 
сахабаның бірі, сондай-ақ сол дəуірдегі фəтуа бере алатын алты адамның бірі 
болғандығы айтылады. 

Мұхаммед ибн Абдулла – Алла Тағала тарапынан барша əлемге жіберілген соңғы 
елші, Ислам дінінің ардақты пайғамбары. 570 жылы Меккеде туып, 632 жылы 
Мединеде дүниеден өткен. Құрайыш тайпасының Хашим руынан. Əлеуметтік 
жағынан орташа отбасында туғанымен де, Мекке ақсүйектеріне жақын əулеттен 
болған. Əкесінің аты – Абдулла, пайғамбар дүниеге келместен бұрын дүниеден 
өткен. Алты жасқа кел генінде анасы Əмина қайтыс боған. Содан атасы 
Əбдімүтəліптің қолын да тəрбиеленген. Атасы дүниеден өткеннен бастап немере 
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ағасы Əбу Тəліптің қолында ержеткен. Жиырма бес жасқа келгенінде Хадишаға 
үй ленген. Одан Абдулла, Қасым, Тайиб, Заһир деген төрт ұл жəне Зейнеп, 
Рұқаия, Үммү Күлсім, Фатима деген төрт қыз сүйген. Ұлдарының бəрі жастай 
шетінеген. Абдулла ұлы Мұхаммед 63 ғұмыр кешіп, соның 23 жылында Хақ дінін 
насихаттаған. Оған Алланың кітабы Құран үзік-үзік қалпында 23 жыл бойына 
түскен. 622 жылы Меккеден Мединеге һижрет еткен. Сонда алғашқы ислами 
мемлекеттің негізі қаланған. Дін тарату жолында бірнеше ғазауаттарға қатысқан. 
Мұхаммед (Алланың оған сəлемі болсын) барша адамзат баласына мейірім 
пайғамбары болып жіберілгендіктен де, барша халықты Бір Алланың хақ, ал өзін 
Алланың құлы əрі елшісі деп иман келтіруге, Жаратушыға құлшылық-ғибадат 
етуге, жамандық істерден аулақ болып, игі істер мен жақсы амалдарды жасауға 
бұйырған. Сондай-ақ қайырымды, мейірімді болуға, кісі ақысын жемеуге, жалған, 
өтірік айтпауға жəне т.б. адами қасиеттерді аяқасты етпеуге шақырған. Оның 
атырабына жиналған жарандары сахабалар деп аталған. Олар пайғамбар дүниеден 
өткеннен кейін де Хақ дінді насихаттап, пайғамбар өсиетіне берік болған. Мұхаммед 
пайғамбар араға он жыл салып, қасына 100 мыңға тарта жарандарын ертеп, соңғы 
қажылығын өтеу үшін Меккеге келді. Сонда Ислам тарихында ерекше орны бар 
«Қоштасу қажылығын» жасады. Бұл қажылықта пайғамбар өзінің 23 бойына 
Алланың үкімін жеткізгенін, мұсылмандар Алланың кітабы мен пайғамбардың 
өсиетіне берік болса, тура жолдан таймайтынын нықтап жеткізді. Меккеде біраз 
күн болып, Мединеге келді. Сол жылы, алпыс үш жасына қараған шағында, 632 
жылы Медине шаһарында дүниеден өтті. Пайғамбар дүниеден өткенімен де, оның 
жеткізген Ислам діні күн сайын айнала-төңірекке тарала бастады. Алғашқы төрт 
əділ халиф тұсында көк тен енген Қасиетті Құранды біріктіру жағы қолға алынды. 
Көп уақыт өтпестен пайғамбардың айтқан өсиеттері мен жасаған амалдарын 
жинау жағына баса назар аударылып, мұхаддистер хадис ілімінің негізін қала ды. 
Мұхаммед пайғамбардың уағыздаған Хақ дінін бұл күнде бір жарым миллиардтан 
артық үмметі ұстанады. Бұл да болса, соңғы діннің мəңгі лік өміршеңдігінен хабар 
берсе керек.

Нұх пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталатын ұлық пайғамбарлардан. 950 
жыл өмір сүрген. Өз қауымын Хақ дінге шақырған, алайда қауымы оның үгіт-
насихатына құлақ аспастан, оған қарсы шыққан. Сонда Алла Тағалаға жалбарынып, 
имансыздарды жазалауын сұраған. Алла оған үлкен кеме жасауға бұйырған. Кеме 
дайын болғанда Алла Нұх пайғамбарға əр жануардан бір жұптан салуды жəне 
өзіне ерген имандыларды да кемеге отырғызуды бұйырған. Жер бетін топан су 
қаптаған. Имансыздың бəрі опат болған. Бірнеше айдан кейін кеме Жуди тауына 
тоқтаған. Қасиетті Құранда «Нұх» деген сүре де бар. Сондай-ақ Қасиетті кітаптың 
43 жерінде Нұх пайғамбар туралы мəлімет берілген.

Омар (ибн Хаттаб) – Ислам əлеміне Хулəфəи рашидин деген атпен та нымал 
болған төрт əділ халифтың бірі. Мұхамед пайғамбардың ардақты сахабаларынан. 
Тірі кезінде жұмақпен сүйіншіленген он сахабаның бірі. Дін жолындағы барша 
ғазауаттарға қатысқан. Хазірет Əбу Бəкірден кейін халифалық таққа отырған. 
Оның халифалығы тұсында Ирак, Сирия, Мысыр, Ливия, Иранның біраз бөлігі 
фатх етілген. Оның басшы лы ғы кезінде көптеген саяси-əлеуметтік өзгерістер 
болған. Сахабалар мен ғазауатшыларға арнайы айлық тағайындалған, оларға 
азық-түлік үлес тіріліп тұрған. «Мұсылмандар əмірі» деген лауазымды бірінші 
болып иеленген. Сол кезде мұсылмандар жыл санағы һижри болып бекітілген. 
Деректерде оның əділ, батыр əрі көреген басшы болғандығы айтылады. Оның 
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дəуірін Ислам тарихшылары «Алтын дəуір» деп есептейді. 644 жылы Басра əмірі 
Мұғира ибн Шұғбаның христиан құлы Əбу Лулуат тарапынан өлтірілген. Денесі 
Мұхаммед пайғамбар мен Хазірет Əбу Бəкірдің қасына қойылған.

Оспан (ибн Аффан) – Ислам əлемінде Хулəфəи рашидин деген атпен та нымал 
болған төрт əділ халифтың үшіншісі (575–656 жж.). Исламды алғаш қабылдаған 
пайғамбар сахабаларынан. Тірі кезінде жəннатпен сүйіншіленген он сахабаның 
бірі. Алғашында пайғамбардың Рұқия деген қызына үйленген, кейін ол 
қайтыс болғаннан кейін екінші қызы Үммү Күлсімге үйленген. Сондықтан да 
«Зиннурейн», яғни  «Екі нұрдың иесі» деген атқа ие болған. Хазірет Омардан кейін 
мұсылмандар тарапынан халиф етіп сайланған. Оның билігі кезінде Сасанидтер 
билігі түгелімен фатх етілді, оның бұйрығымен Қасиетті Құран кітап қалпына 
келтірі ліп, жеті нұсқаға көшіріліп, жан-жаққа жіберілген, Мединедегі пайғам-
бар мешіті кеңейтілген, Рума арығы қазылған. Ислам дұшпандары оған қарсы 
шыққан. Мединеде Құран оқып отырған жерінде шəһид етілген.

Сүлеймен – Қасиетті Құранда аты аталатын пайғамбарлардың бірі. Дəуіт 
пайғамбардың ұлы. Он үш жасынан таққа отырып, патша болған. Деректерде 
Алла Тағала оған жер бетіндегі барша мақұлықтардың тілін білетін қасиет 
берген. Желді пырақ қылып мінген. Хақ пайғамбар болып, қауымын тура жолға 
шақырған. Саба елінің күнге табынушы патшайы мы Билқисті (кейде Балқис) Хақ 
дінге үгіттеген. Пайғамбарлардың ішін де оның мал-мүлкі мен патшалығына сай 
келетін пайғамбар болмаған. Қасиетті Құранның 17 жерінде Сүлеймен пайғамбар 
туралы мəлімет берілген.

Фатима – Мұхаммед пайғамбардың төрт қызының бірі. Анасының аты Хазірет Хадиша. 
Толық аты-жөні – Фатима бинт Мұхаммед əз-Заһра (605–632 жж.). Меккеде туған. 
Мұсылмандар əмірі Хазірет Əлиге тұрмысқа шыққан. Пайғамбардың немерелері 
Хазірет Хасан мен Хазірет Хусеин нің анасы. Пайғамбардың ұрпағы Фатимадан 
тарайды. Пайғамбар қайтыс болғаннан кейін алты айдан соң дүниеден өткен.

Хадиша – Мұхаммед пайғамбардың сүйікті жары (555–620 жж.). Пайғамбар жиырма 
бес жасқа келгенінде Хадишаға үйленген. Алла елшісіне ең алғаш уахи келген 
уақытта біріншілерден болып Хақ дінді қабылдаған. Пайғамбар Хадишадан төрт 
ұл (Абдулла, Қасым, Тайиб жəне Заһир), төрт қыз (Зейнеп, Рұқаия, Үммү Күлсім 
жəне Фатима) сүйген.

Хамза – Мұхаммед пайғамбардың немере ағасы. Толық аты-жөні – Сəйидуш-шуһəда 
Əсадулла Əбу Умара Хамза бин Əбді Мүтəліп бин Хашим бин Əбдімəннаф 
əл-Құрайыши əл-Хашими (570–625 жж.). Меккеде туған. 612 жылы Хақ дінді 
қабылдаған. Оның мұсылмандар қатарына өтуі мүшіріктерге қатты соққы болып 
тиген. Хақ дінді тарату жолындағы ғазауаттарға қатысып, ерліктер көрсеткен. 
Сондықтан да «сəйидуш-шуһəда», яғни «шəһидтердің қожасы», «əсадулла», яғни 
«Алланың арыс таны» деген лақап аттарға ие болған. Меккеден Мединеге һижрет 
еткен де, Мекке мүшіріктерінен ешбір тайсалмастан, ашық түрде қоныс аудар ған. 
Ислам тарихында орны бар Ұхұд соғысында Жубəйір ибн Мутғим ның хабаштық 
құлы Уахши ибн Харб тарапынан шəһид етілген.

Хасан – мұсылмандар əмірі болған Хазірет Əлидің (Хазірет Фатимадан туған) ұлы. 
Мұхаммед пайғамбардың немересі. Толық аты-жөні – Хасан ибн Əли (625–669 
жж.). Мединеде дүниеден өткен. 
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ЖЕР-СУ АТТАРЫ

Арафат – Мекке қаласынан 20 км қашықтықта орналасқан, ұзындығы 11–12 км, 
ал кеңдігі 6,5 км келетін таудың аты. Қажылыққа барғандар зулхижжа айының 
тоғызы күні осы Арафат тауына шығып, күн батқанша Аллаға дұға жасап, 
Жаратқанға жалбарынады. Діни түсінік бойынша жəннаттан қуылған Адам ата 
мен Һауа ана осы жерде қайта табысқан делінеді. Сондай-ақ Ибраһим пайғамбарға 
қажылықтың шарттарын үйретіп жүрген Жебірейіл періште: «Мына жер – Арафат. 
Қажылық амалдарының осы жерде кемелдікке келетінін біліп алыңдар, осы жерде 
күнəларыңның кеші рілуін сұраңдар», – деген. Осы Арафат төбесінде «Жəбəлир 
рахмə», яғни «Мейірім тауы» деген жер бар. Мұхаммед пайғамбар дүниеден 
өтері нен 81 күн бұрын, һижреттің оныншы жылы Мединеден Меккеге қажылық-
қа келіп, арафа күні сол жерде өзінің «Қоштасу уағыздарын» айтқан. Қоштасу 
уағызы айтылған жер бұл күнде ақ түске боялып қойылған.

Басра – Оңтүстік Иракта Хазірет Омардың халифалығы кезінде салын ған шаһар. 
Бағдаттың оңтүстік-шығысында 420 км қашықтықта Ефрат пен Тигр өзендерінің 
түйісетін жерден оңтүстік-батысқа қарай 50 км қашықтықта орналасқан.

Бəйтул Мақдис – Құддыс шаһарында ежелден киелі саналған құлшылық үйі. Мұны 
кейде Бəйтул Мұқаддас (Қасиетті үй) деп те атайды. Себебі бұл ғибадатхана 
христиан, йəһуди жəне мұсылмандар үшін де қасиетті саналады. Орта ғасырларда 
ол жерлер «Харам шəриф» деп аталып, оның құрамына Ақса мешіті, Құббатус-
сахра секілді жəне т.б. құлшылық үй лері кірген. Қасиетті Құранда Мұхаммед 
пайғамбардың Миғражға көтерілерде осы Бəйтул Мақдиста болғандығы айтылған. 
Исламның ал ғашқы жылдарында, яғни Мединеге һижрет еткеннен кейін екі 
жылдай шамасында мұсылмандар Бəйтул Мақдиске қарап намаз оқыған. Кейін 
Алланың қалауымен қыбла Қағба болып өзгертілген. Бəйтул Мақдис Хазірет 
Омардың халифалығы тұсында мұсылмандардың қолына өткен. 705–715 жж. 
Ақса мешітінің қайта жөнделуі, сондай-ақ Құббатус-сахра мешітінің салынуы бұл 
жерлерді діни орталыққа айналдыра білді. Сол кезден бастап бұл жер бұрынғы 
аты Илия деп емес, арабша Құдыс деп атала бастады. Құдыс шаһары ХІ–ХІІІ ғғ. 
ірі діни-саяси ұрыстардың ортасына айналды. Батыстан келген кресшілер мен 
мұсылмандар арасында кескілескен соғыстар болған. 1517 жылдан бастап Осман 
империясының қарамағына өткен. Бəйтул Мақдис бұл күнде Израил мемлекетінің 
қарамағында.

Дəжла – Месопотамиядағы Тигр өзені.

Ефрат – бүгінгі Ирак жеріндегі өзеннің аты. Ефрат жəне Тигр өзендерін Қос өзен 
деп те атайды.

Жуди – Нұх пайғамбардың кемесі тоқтаған тау. Жуди тауы Түркияның оңтүстік-
шығыс жағында, Түркия-Ирак шекарасынан 15 км қашықтықта, Тигр өзені 
сағасындағы Жизрадан солтүстік-шығысқа қарай 32 км қа шықтықта орналасқан. 
Қасиетті Құранда Нұх пайғамбардың кемесі осы Жуди тауына тоқтағандығы 
айтылған.

Зəмзəм – Меккеде Харам мешітінің ішіндегі қасиетті бұлақ. Қағбаның жа нында. 
Деректерде зəмзəмнің шығуы Ибраһим пайғамбардың ұлы Исмайылдың дүниеге 
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келуімен байланыстырылады. Ибраһим пайғамбар əйелі Хажар босанған уақытта 
жас сəбиімен бірге бүгінгі Харам мештінің орнына алып келеді. Күн ыстық 
болғаннан кейін бала шөлдейді, анасы су іздеп шарқ ұрып жүрген уақытта, 
Исмайыл өкшесімен жерді теуіп қалғанда, зəмзəм суы шыға келеді. Сондықтан да 
зəмзəм суы мұсылман дар үшін қасиетті саналады. Зəмзəм суы асқазан-ішек, қан 
тамыры жəне басқа ауруларға ем екендігі анықталған.

Куфа – орта ғасырлық шаһардың аты. Ол жерден Ислам əлеміне белгілі көптеген 
ғалымдар шыққан. Бүгінгі Ирактың территориясында орна ласқан.

Қағба – Ислам дініндегі ең киелі жер. Кейде оны «Бəйтулла», яғни «Алланың үйі» деп 
те атайды. Əлемдегі ең үлкен мешіт саналатын Харам мешітінің қақ ортасында 
орналасқан. Ұзындығы 15 м, ені 10х12 м. Қағбаның сыр ты қара матамен (кисуа) 
оралып, оған Қасиетті Құранның Мекке жəне қажылыққа қатысты аяттары 
жазылып қойылады. Қағбаның сыртқы батыс жағында көктен түскен қара тас бар. 
Оны «Хəжəрул əсуад» деп атайды. Солтүстік-шығыс жағында жерден екі метрдей 
биіктікте есік орналасқан. Діни риуаяттарға қарағанда, Қағба Шис пайғамбар 
тұсында құрылған, Ибраһим пайғамбар тарапынан жөнделген жəне Мұхаммед 
пайғамбар арқылы кəпірлерден тазартылған. 624 жылдан бері əлемнің барша 
мұсылмандары осы Қағбаға қарап намаз оқып келеді.

Қамус – араб түбегіндегі жердің атауы.

Маруа (-Сафа) – қажылықта өтелетін құлшылық орны. Мұсылмандар осы екі төбенің 
арасында жүгіреді. Оны сағи деп атайды. Сағи Сафа тауынан басталып, Маруада 
аяқталады. Екі төбенің арасы 450 метр.

Мəдəйін – орта ғасырлардағы Сасанидтердің бас қаласы. Бүгінгі Бағдат тан оңтүстік-
шығысқа қарай 30 км қашықтықта Тигр өзенінің екі жағасына бір-біріне қарама-
қарсы салынған жеті қала. Сондықтан да арабша «мəдəйін», яғни «қалалар» деп 
аталған. Мəдəйін 637 жылы сапар айында атақты сахаба Сағд ибн Əбу Уаққас 
тарапынан фатх етілген.

Медине – Бүгінгі Сауд Арабиясының солтүстік-батыс жағында орналасқан қала. Оны 
кейде «Мəдинəтун-нəбəуия» яғни «Пайғамбар қаласы», «Мəдинəту мунəууəрə» яғни 
«Нұрлы Медине» деп те атайды. Ежелгі атауы – Йасриб. 622 жылы мұсылмандар 
Меккеден Мединеге һижрет еткен күннен бастап, Медине діни орталық ретінде 
мойындалған. Мұхаммед пайғамбардың қабірі сонда. Мұсылмандар үшін ардақты 
болып есептелетін «Мəсжидун-нəбəуи», яғни «Пайғамбар мешіті» де сол қалада. 
Қажыға барған мұсылмандар Меккеде қажылық шарттарын орындап болғаннан 
кейін, көбінесе осы Пайғамбар мешітіне соғып, Алла елшісін зиярат етеді.

Мекке – бүгінгі Сауд Арабиясының батысында, Қызыл теңізден 80 км қашықтықта 
орналасқан мұсылмандардың қасиетті қаласы. Оны кейде «Уммул-Құрра», 
«Уммул-мəдəин», яғни «Қалалар анасы» деп те атайды. Құранда бұл атау «Бəккə» 
болып кездеседі. Мұхаммед пайғамбарға түскен сүрелердің басым бөлігі (114 
сүренің 86-сы) осы шаһарда түскен. «Бəйтулла», яғни «Аланың үйі» делінетін 
Қағба осы қаладағы Харам мешітінде. Мұхаммед пайғамбар осы қалада дүниеге 
келген жəне өзінің алғашқы үгіт-насихаттарын осында бастаған. 622 жылы 
Мединеге һижрет еткен. 630 жылы Мекке мұсылмандар тарапынан фатх етілген. 
Сол күн нен бастап бұл шаһар Ислам əлеміндегі қасиетті жер саналып келеді.

Мина – қажылық рəсімі орындалатын жер. Мекке мен Мұздалифаның ара сында, 
Харам мешітінен солтүстік-шығысына қарай 7 км қашықтықта орналасқан. 
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Қажылықтағы шайтанға тас ату, құрбандық шалу секілді рəсімдер сол төңіректе 
өтеді. 

Муздалифа – қасиетті шаһар Меккенің төңірегінде орналасқан жер. Қа жылыққа барған 
мұсылмандар қажылық құлшылығын өтеу барысында осы жерде шайтандарға тас 
лақтыру рəсімін жасайды.

Мысыр – Солтүстік-шығыс Африкада орналасқан араб елі.

Нəжəф – бүгінгі Ирактағы қаланың аты, Куфадан батысқа қарай 10 км қа шықтықта 
орналасқан жердің аты. Деректерде Хазірет Əлидің қабірі сонда екендігі 
айтылады.

Сафа (- Маруа) – қажылықта өтелетін құлшылық орны. Мұсылмандар осы екі төбенің 
арасында жүгіреді. Оны сағи деп атайды. Сағи Сафа тауынан басталып, Маруада 
аяқталады. Екі төбенің арасы 450 метр.

Тур Сина – Мұса пайғамбардың Жаратушымен тілдескен тауы. Мұса пай ғамбар 
Алланы көрмекші болып, осы тауға шыққан. Алайда көруге шамасы келместен 
естен танып қалған.

Хайбар – Мединенің сотүстігінде орналасқан өлке. VІ–VІІ ғғ. ол жерлер де негізінен 
йəһудилер мен солардың дінін қабылдаған арабтар тұрған. Жері шалғын, егінге 
ыңғайлы, құрма ағаштары көп өсетін мекен болған. Ислам дұшпаны саналатын 
Хайбар йəһудилерін жазалау үшін мұсылман дар сол жерлерді фатх еткен, содан 
бастап Хайбар мұсылмандар қарамағына өткен. 

Хайфа мешіті – Мекке мен Мұздалифаның арасындағы Минадағы мешіт. Деректерде 
сол жерде Мұхаммед пайғамбар «Қоштасу құтпасын» оқып, кейін жамағатпен 
намаз оқыған делінеді. Сол жерге кейіннен осы Хайфа мешіті құрыған.

Хəжəрул əсуад – Меккедегі Қағбаның ішіндегі қара тас. Қағбаның қа быр ғасына 
жабыстырыла қойылған. Діни деректерде ол тастың жұ мақтан келгендігі айтылады. 
Сондықтан да мұсылмандар үшін қасиетті санала ды. Қажылыққа барғандар сол 
тасты ұстауға, сүюге тырысады. Оған шамасы келмегендер қара тастың тұсына 
кегенде алыстан қолымен ишара жасап, қолын сүйеді.

Худайбие – Меккенің батыс жағында 17 км қашықтықта орналасқан жер. Ескі 
Жидданың жолында. Мекке мүшіріктері мен Медине мұсылмандары ның 
арасындағы келісімшарт осында жасалғандықтан, Ислам тарихында Хұдайбие 
келісімі деген атпен қалған.

Шам – бүгінгі Дамаск (Сирия).

Яхия пайғамбар – Қасиетті Құранда аты аталатын пайғамбарлардың бірі. Зəкəрия 
пайғамбардың ұлы. Жастайынан құлшылыққа беріліп, өте жұмсақ болған. 
Ержеткен уақытта Шамға барып, сондағы халықты Хақ дінге шақырған. Сұлу 
болған. Патшаның əйелі оған ғашық болып, өзінің сезімін айтқан. Алайда Яхия 
пайғамбар бас тартқан. Сонда патшаның əйелі сыры ашылып қалудан қорқып, 
патшадан оны өлтіруін өтінген. Содан Яхия пайғамбар құлшылық жасап жатқан 
жерінде өлтірілген.
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ШЫҒАРМАДА ЖИІ КЕЗДЕСЕТІН КЕЙБІР                                                     
КІРМЕ СӨЗДЕРДІҢ МАҒЫНАЛАРЫ

абдəсте – (п.) дəрет алу, жуыну 
ағаз – (п.) бастау
ағзаб – (а.) ашулану
ағмал хасана – (а.) жақсы амалдар, iстер
ажам – (а.) арабтан өзге халықтар
аждад – (п.) ата – баба
ажыз – (а.) əлсiз
айуан – (п.) сарай, дəлiз
ақраба – (а.) ағайын – туыс, жақындар
аламат – (а.) белгi, нышан
али насаб – (а.) асыл тектi
амбар – (п.) қысқыш
ансари сабиқин – (а.) алғашқы, бұрынғы ансарлар  
арасат – (а.) о дүниеде пенделердiң жиналатын алаңы
арбаб – (а.) мырза, ие
асан – (п.) оңай
аси – (а.) күнəһар
асиан – (а.) күнə, күнəлi
асхаб – (а.) сахабаның көпше түрi
ашраф – (а.) ақсүйек, аристократ
ауам – (а.) қара халық
ахи – (а.) аға, бауыр
ахмар – (а.) қызыл
аху – (п.) киiк

əбəд – (а.) мəңгiге
əбəдул əбəд – (а.) мəңгiлiк
əбта – (а.) əке, ата
əғзаз – (а.) ең мейiрiмдi
əдауат – (а.) өшпендiлiк, жек көрушiлiк
əдəд – (а.) сан
əкма – (а.) ауру түрi
əксар – (а.) көп, көбiрек
əкрам – (а.) ең қайырымды
əламан – (а.) амандық сұрау
əлəд-дəуам – (а.) үздiксiз, əрқашан, əр уақытта
əлəф – (а.) жем-шөп
əлбетте – (п.) əрине, мiндеттi түрде
əмме, əмми – (а.) немере туыс
əмин – (а.) сенiмдi
əнуар – (а.) нұрлы
əсир – (п.) тұтқын
əфған – (п.) жылау
əфсус – (п.) өкiнiш
əшиа – (а.) заттар
əһд – (а.) ант беру
əһлi бейт – (а.) пайғамбарымыздың үй-iшi, отбасы
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бағз – (а.) ашу
бағзы – (а.) кейбiр
байғат беру – (а.) дауыс беру
балағат – (а.) дiлмарлық, шешендiк
бамдат – (п.) таң намазы
батин – (а.) iшкi
батыл – (а.) жалған
басат – (а.) кiлем
башарат – (а.) жақсы хабар, сүйінші
бəдбахт – (п.) сормаңдай
бəдкəрдар – (п.) жаман iс жасаушы
бəлки – (п.) мүмкiн
бəли – (п.) қоштау, ия
бəнд – (п.) байлау, бекiту
бəрһам ету – (п.) талқандау, опат ету
бəһанə – (п.) желеу, себеп
бəшəр – (а.) адамзат
бесийар – (п.) көп
бибақа – (а.) мəңгiлiк емес, өткiншi
бидар – (п.) ояу
биқарар – (п.) тынышсыз, шыдамсыз
бил – (п.) кетпен сияқты аспап
бина – (а.) салу, тұрғызу
битаб – (п.) мазасы болмау, ыстығы көтерiлу
биһуш – (п.) естен тану
бихəд – (п.) шексiз 
боз – (п.) тағы, жəне
бузургуар – (п.) жоғары мəртебелi
бəлəнд – (п.) биiк
бутпəрəст – (п.) бұтқа табынушы

ғайыбана – (п.) жасырын
ғазап – (а.) ашу
ғамгін – (п.) қайғылы, мұңды
ғани – (а.) бай
ғақ – (а.) құлақсыз, қарғысқа ұшыраған
ғапыл – (а.) бiлмеу
ғар – (а.) үңгiр
ғарқ – (а.) шөгу
ғафлат – (а.) адасушылық
ғəл – (а.) жек көру, қастандық
ғиддет – (а.) уақыт, мерзiм
ғинайат – (а.) мейiр, ықыластық
ғишрат – (а.) көңiл көтеру
ғубар – (п.) шаң-тозаң
ғулам – (п.) қызметкер

дағуат – (а.) үгiттеу
дад салу – (п.) айқай салу
дахил – кiру
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дахилы нар – тозаққа кiру
дарахт – (п.) ағаш
дəрре – (а.) аңғар
дəркар – (п.) керек, қажет
дəсте – (п.) бөлшек
дибаж – (а.) жiбекке ұқсас қымбат мата
дийанат – (а.) тазалық, дiндарлық
дуруд – (п.) мадақ, сəлем
душнам – (п.) тiл тигiзу, келемеждеу

жам – (п.) шарап
жаме – (п.) киiм
жар ғар – (п.) үңгiрлес дос
жаһаннам – (а.) тозақ
жаһил – (а.) надан
жаһұд – (т.) еврей
жəзира – (а.) арал
жəмғ – (а.) жинау
жуаһир – (а.) жауһардың көпше түрi
жəһл – (а.) ашу
жəһилиет – (а.) арабтардың Исламға дейінгі қараңғылық кезеңi
жəһiр оқу – (п.) дауыстап оқу
жəһд – (п.) тырысу
желуа – (п.) көрiнiс, жарқырау
жуш – (п.) қайнау

забани – (п.) ауызша
зағипа – (п.) əйел кiсi
зайыл – (а.) жоғалу, шығу
закикуй – (п.) таза сөйлеушiлер, дiндарлар
заққұм – (а.) тозақтағы ағаш
залалат – (а.) адасу, шатасу
замин – (а.) кепiл, жауапты
зар тазарруғ – (п.) зар еңiреу
зауқы – (а.) талғам
заһид – (а.) дiндар
заһир – (а.) анық, күмəнсiз, сыртқы
зəбəржəд – (п.) хризолит
зəмин – (п.) жер
зəн – (п.) əйел
зəндиқ – (а.) манихейлiк, манихей дiнiн ұстанушы
зəнжəбил – (п.) (бот.)  имбирь
зəрб – (а.) соққы
зəрбафт – (п.) алтын жалатылған мата
зəрзебер – (п.) алтындалған, əшекейленген
зəрре – (а.) бөлшек
зəрур – (а.) қажет
зебəрдəст – (п.) өнерлi, қолы шебер деген мағынада
зинһар – (а.) мейiрiм, кешiрiм, сақ болу
зийа беру – (п.) сəулелену, жарқырау
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зийад – (п.) көп
зумуррад – (а.) зүбəржат, изумруд
зулхажжа – (а.) ай аты
зуһур – (а.) шығу

ибтада – (а.) басы, бастау
иғтиқад – (а.) сенiм
иза беру – (а.) қинау, азаптау
иқтида – (а.) намазда имамға ұю
иқамат – (а.) тұру, тəкбiр айту
илə – (т.) мен, пен
илһам – (а.) шабыт, аян
има – (а.) ишара, белгi
инс – (а.) адам
ирсал – (а.) жiберу
иршад – (а.) өсиет, басшылық, өсу
истибрақ – (а.) люстрин (алтындалған матаның бiр сорты).
истиғфар – (а.) Алладан кешiрiм сұрау
истиқамат – (а.) берiктiк, орналасу
итағат – (а.) шыдам, тағат
иттифақ – (а.) одақ
ихрам – (а.) қажылықта киетiн киiм
ихтилаф – (а.) дау-дамай, талас
ихтилам – (а.) түнгi ұйқыда ер адамның бүлiнуi
ичра – (т.) iшi

кафур – (а.) камфара
каһ – (п.) кейде
каһин – (а.) бақсы, балгер
кəлəм – (а.) сөз
кəлəм шəриф – (а.) қасиеттi сөз. Мұнда Құранды айтып отыр.
кəлимагөй – (п.) сөзшең, шешен
кəмəр – (п.) белдiк
кəрам – (а.) қайырымды
кəрдəн – (п.) мойын
кəс – (п.) кiсi
кəттə – (т.) үлкен
кəф – (а.) алақан
кеше-күндiз – (т.) күндiз-түнi
кибар – (а.) үлкен
кибр – (а.) тəкəппарлық, менмендiк
конгрə – (п.) сарай
кул шəйн – (а.) барлық нəрсе
куффар – (а.) кəпiрдiң көпше түрi
кушк – (п.) сарай
күлпəт – (п.) ауыртпашылық

қабахат – (п.) айтулы, сұмдық
қабыз – (а.) жаулап алу, ұстап алу
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қабила – (а.) тайпа
қағда – (а.) намаздағы отыру
қағид – (а.) отырушы
қайыл –  (а.) айтушы
қандил – (п.) шырақ
қамат –  (а.) бой
қарар алу – (т.) орналасу, орын тебу
қасас – (а.) кек
қасра – (а.) қамал
қатра – (п.) тамшы
қатыл – (а.) өлтiру
қахт – (а.) құрғақшылық
қаһр – (а.) ашу
қул – (а.) сөз, дерек
қурға – (а.) жеребе
Құда – (п.) құдай
құжыра – (а.) бөлме
құптан – (п.) түнгi намаз
құрсанд – (п.) қуану
құтба – (а.) мешiтте жұма күнi айтылатын уағыз
қырат – (а.) намазда оқылатын сүре
қысым – (а.) бөлiк

лағын – (а.) қарғыс тиген
лахад – (а.) көрдiң түрi
лəрзə – (а.) тебiренiс
лəтiф – (а.) мейiр, ықыластылық
лə фəтə иллə Əли – (а.) Əлиден басқа жiгiт жоқ
лүлү – (а.) iнжу

мабғус – (а.) елшi болып жiберiлген
мағин – (а.) белгiлi, көмекшi
мағни – (а.) əншi
мағрур – (а.) тəкəппар
мағсийат – (а.) күнə
мажал – (а.) мүмкiндiк, ыңғайлы жағдай
мазлұм – (а.) зұлымдыққа ұшыраған адам
мақтул – (а.) өлтiрiлген
матам – (а.) қайғы
матағ – (а.) зат, тауар
мұтиғ болу – (а.) бағынышты болу
машғал – (а.) от
машғұл – (а.) айналысу
махлұқ – (а.) жаратылыс
мəбада – (п.) егерде
мəдар – (а.) кіндік, ось
мəдур – (а.) дөңгелек, шеңбер
мəдфiн – (а.) жерленген
мəзана – (а.) азан айтатын жер
мəзһəб – (а.) ағым
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мəкiр – (а.) айла
мəлəк – (а.) перiште
мəлəкут – (а.) перiштелер
мəрдана – (а.) ерлiк, батыр
мəржамак – (а.) қарақұмық
мəрхаба – (а.) қош келдiң
мəтлуб – (а.) тақырып, мақсат
мəужуд – (а.) бар болу
мəузун – (а.) ырғақтық
мəхкум – (а.) үкiмге кесiлген, жазаланған
мəхфи – (а.) жасырын
мəһiр – (а.) үйленгенде жас келiнге берiлетiн сыйлық
мензил – (а.) мекен, үй
миғраж – (а.) пайғамбардың көкке шығуы
мисақ – (а.) ант беру
миск – (а.) жұпар иiс
михраб – (а.) мешiттегi имам тұратын орын
муəккiл – (а.) сенiмдi уəкiл
мубарез – (п.) күрескер
муғжиза – (а.) керемет
муғтабар – (а.) киелi, қасиеттi
мужмал – (а.) рет, тəртiп
мужтахид – (а.) жан-тəнiмен берiлген
музтар – (а.) қиындатылған, ауыр, тығырыққа тiрелу
муқарраб – (а.) жақын, туыс
муқарриб – (а.) жақындау
мунаққаш – (а.) бейнеленген, iлiнген
мунəууар – (а.) нұрланған, нұрлы
мунжам – (а.) жұлдызға қарап болашақты болжаушы
мункар – (а.) тыйым салынған, қабылданбаған
муркаб – (а.) көлiк
муртад – (а.) дiннен безген
мурууат – (а.) ақкөңiлдiлiк, қайрымдылық, адамилық
мусибат – (а.) ауыртпашылық
муснаф – (а.)  жазылған, шығарма
мутабиғат – (а.) бағынышты, мойынсұну
мутаһаррат – (а.) таза, пəк
мушк – (а.) жұпар иiс
мухкам – (а.) берiк
Мухрамраз – қиссада пайғамбар лақабы
муһажир – (а.) Меккеден Мединеге қоныс аударған сахабалар
муһлат – (а.) мерзiм, уақыт
мүбарак – (а.) қасиеттi, киелi
мүддат – (а.) уақыт, мерзiм
мүмiн – (а.) мұсылман, сенушi
мүрсал – (а.) жiберiлген елшi
миқдар – (а.) өлшем, шама

нағғаре – (а.) барабан
нағре тарту – айқай салу
назыл – (а.) түсу
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нақиб – (а.) көсем, ру-тайпа көсемi
нақлийат – (а.) дерек, аңыз
нама – (п.) хат
насрат – (а.) көмек
насырани – (а.) христиан
нафəрман – (п.) құлақсыз, айтқанға жүрмейтiн
нəбуд – (п.) опат, талқан болу
нəзд – (п.) жаны, қасы
нəпақа – (п.) пайда
нəпəс – (а.) дем
нəпiл – (а.) қосымша құлшылық
нəфсi хауа – (п.) адамның нəпсiлерi
нəһи – (а.) тыйым салу
неда – (п.) үн, дауыс
нажат – (а.) көмек
нику – (п.) жақсы 
нисəр –  (а.) құрбандық шалу, себу, лақтыру
нисбат – (а.) теңеу, салыстыру
нифас – (а.) босанған əйелде қырық күн бойына бөлінетін қан
нубууəт – (а.) пайғамбарлық
нур дидəм – (п.) көзiмнiң қарасы деген мағынада
нуш – (п.) iшу

парə – (п.) жырту, бөлу
пəнд – насихат – (п.) үгiт-насихат
пəруаз – (п.) ұшу
пейуəнд – (п.) жалғау, жалғастыру
пусте һилəл – (п.) ай тəрiздi
пiрадар – (п.) ағайын, бауыр

раушан – (п.) жарық
раһбар – (п.) дiни көсем, басшы
риғая – (а.) амал ету
рида – (а.) көйлек
риуаж – (п.) тарау, жайылу
рукуғ – (а.) намаздағы иiлу
рүкiн – (а.) тiрек

сабиқин – (а.) бұрынғы
сағадат – (а.) бақыт
сағи – (а.) қажылықта  екi таудың арасында жүгiру
сағыр – (а.) кiшкентай, балалық
садыр – (а.) болу
сақаф – (а.) шатыр
салих – (а.) жақсы
сана – (а.) жыл
сандас – (а.) жiбек мата
сахауат – (а.) жомарттық, ақкөңiлдiлiк
сахифа – (а.) парақ
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сəлсəбил – (а.) жəннаттағы сусын
сəна – (а.) мадақ
сəркарде – (п.) қолбасшы
сəуар – (п.) мiну
сəһу – (а.) қате
сейр ету – (п.) серуендеу
сирап ету – (п.) iшу
субханалла – (а.) Алла пəк
сурет – (а.) адамның жүзi, бетi
сусмар – (п.) кесiртке
сүннет муəккада – (а.) бекiтiлген сүннет
сыдқа – (а.) шын, рас 
сыххат – (а.) денсаулық

табақ – (а.) қабат
табғ – (а.)  iзбасар
табиғ – (а.) ерушi
тағна – (а.) жазғыру, кiнə, сөгiс
тағриф – (а.) мадақтау, суреттеу
тақрир – (а.) мазмұндама, ауызша
тақуадар – (п.) дiндар
тала – (п.) алтын
танаб – (а.) жiп
танбих – (а.) жазалау, сөгiс
тараш қылу – (п.) қыру, шаш алдыру
тахсин – (а.) аң-таң болу, таңырқау
тахте – (п.) тақта
таһарат – (п.) дəрет алу
тəбəссум – (п.) күлу, жымию
тəбдил – (а.) өзгеру
тəбиб – (а.) емшi, тəуiп
тəжуб – (а.) таңдану
тəлiп – (а.) iзденушi
тəпсiр – (а.) түсiнiк, түсiнiктеме
тəрхим – (а.) жанашырлық таныту
тəсмие – (а.) бисмиллəнi айту
тəфсiл – (а.) толық түсiнiк
тубаншы – (т.) арандатушы
тухмат – (а.) жала
туйур – (а.) құстар

уəғид – (а.) қауiп-қатер
уəди – (а.) аңғар
уəжһ – (а.) сыртқы бетi, тəсiл, белгi
уəсф – (а.) суреттеу
устун – (а.) тiрек

фасих – (а.) шешен, дiлмəр
фариғ болу – (п.) айығу
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фажа – (а.) қайғылы жағдай
фазайыл – (а.) ерекшелiктер, қасиеттер
фатих – (а.) ашу, жеңу
фасихи лисəн – (а.) шешен тiлдi
фахыш – (а.) жаман сөз
фарағат – (а.) бос уақыт, демалу, тыныштық, құтылу
фасахат – (а.) шешен, дiлмəр
фасыл – (а.) кезең
фəзилат – (а.) ерекшелiк
фəйз – (п.) пайда, мейірiмдiлiк
фəри – (п.) тамаша, керемет
фəрийад – (п.) айқай салу
фəхр – (а.) мақтаныш
фитнə – (а.) iрiткi
Фурқан – (а.) Құранның бiр аты

хадис – (а.) пайғамбардың айтқан сөздерi мен iстеген амалдары
хадиса – (а.) оқиға
хажарул əсуад – (а.) Қағбаның iшiндегi қара тас
хаж ғумра – (а.) кiшi қажылық
хазана – (а.) мемлекеттiк қазына
хайз – (а.) қыз-келiншектерде айына келетiн қан
Хайи – (а.) Алланың тоқсан тоғыз атының бiрi. Мəңгi тiрi деген мағынада.
Хайрулбашар – (а.) қиссадағы пайғамбардың аты
Хайрунниса – (а.) əйелдердiң абзалы
Хаким кулл – (а.) баршаның билеушiсi деген мағынада. Алла Тағаланы айтып отыр.
халал – (а.) адал
халас ету – (а.) азат ету, босату
хали ету – (п.) босату
халил – (а.) күйеу, жолдас
хамайыл – (а.) байлау
хана – (п.) үй
хараж – (а.) мұсылман еместерден алынатын салық
хараб – (п.) бұзу
хəрир – (а.) жiбек
хасанат – (а.) жақсылық
хасыл – (а.) өнiм
хатиб – құтба оқушы, шешен
Хəйрулəнам – (а.) қиссадағы пайғамбардың аты
хəкiм – (а.) билеушi, əкiм
хəлак – (п.) қайтыс болу
хəлле – (п.) байлық
хəлуəт – (п.) ерекше тыныш жер, қылует
хəмд – (а.) мадақ
хəме – (п.) бəрi
хəмле – (а.) шабуыл
Хəтим нəби – (а.) соңғы пайғамбар
Хəтим пайғамбар – (п.) соңғы пайғамбар
хəтиф – (а.) жасырын дауыс
хиз – (п.) соғысу деген мағынада
хилаф – (а.) айырмашылық
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химе – (п.) шатыр
хире – (а.) батыл
хуруж – (а.) шығу
хусумат – (а.) алауыздық, өшпендiлiк
хусн – (а.) көрiк, сұлу
хусусəн – (а.) əсiресе
хүкiм – (а.) үкiм

Һəм – (п.) жəне
һиммет – (а.) кеңпейiлдiлiк, тырысу, талпыну
һуш – (п.) таным, ақыл

шақи – (а.) жауыз
шарх – (а.) түсiндiру
шауқун – (т.) айқай 
Шаһəбрар – (п.) қиссадағы пайғамбар аты
Шаһəлем – (п.) қиссадағы пайғамбар аты
Шаһжаһан – (п.) қиссадағы пайғамбар аты
Шаһрасул – (п.) қиссадағы пайғамбар аты
шаһид – (а.) Алла жолында жол берген адам
шəн – (а.) атақ
шəншəукат – (п.) атақ-даңқ
шəрəр – (а.) жалын
шекəст – (п.) жеңiлiс 
шекл – (п.) түр
шиддат – (а.) қатты
шикаят – (п.) арыз
шұғыл – (а.) жұмыс, iс
шөрi – (п.) күң
шужағат – (а.) батырлық
шуһрат – (а.) атақ, абырой
шукрана – (п.) ризашылық
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РЕЗЮМЕ

Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова Министерства 
образования и науки РК продолжает работу по подготовке и изданию 
очередных томов двадцатитомного свода «Әдеби жәдігерлер» («Литератур-
ные памятники»), изданного в рамках Государственной программы «Мәдени 
мұра» («Культурное наследие»).

Основная цель данной серии – издание литературных памятников, 
вышедших до 1917 года отдельными книгами; издание всех текстов древней 
и средневековой литературы, хранящихся в рукописях; издание текстов 
литературных памятников средневековья в первоначальном виде, в том, в 
каком они дошли до нас.

Восемнадцатый том серии «Әдеби жәдігерлер» включает в себя со-
чинение «Толкования шариата» («Мубаййан дар фикх») выдающегося 
тюркского государственного и общественного деятеля, ученого, историка, 
поэта и писателя ХVІ века Захираддина Мухаммеда Бабура. До этого в 14-
томе данной серии было опубликовано его знаменитое историко-мемуарное 
произведение «Бабур-наме».

В тюркской письменной литературе особое место занимает и это 
сочинение «Толкования шариата» («Мубаййән дар фикх») Бабура. Он в этом 
произведении в стихах объяснил каноны исламской религии, основы шариата, 
свода законов поведения и обязанностей мусульманина. Среда обитания поэта 
была временем конкурентной борьбы суннитских и шиитских направлений в 
исламе. В Хорасане и Мавреннахре жили мусульмане суннитского течения. 
В Иране же в связи с приходом к власти шаха Исмаила Хатаи шиитское 
направление было объявлено государственной религией, что побудило 
притеснения других общин. Бабур ясно понимал политическую ситуацию 
своего времени и поэтому, наверное, приступил к написанию основных 
правил традиционного ислама на поэтическом языке.

Этот труд Бабура был завершен в 1522 году (по мусульманскому леточисле-
нию хижры     – в 928 году). Объем этого литературного памятника    –2258 бейтов, 
т.е. 4516 строк. Сочинение состоит из пяти разделов, в действительности 
   – из пяти следующих книг: 1.Книга исламского религиозного убеждения и 
молитв («Китабус-салат»); 2.Книга зикят («Китабуз-зякат»); 3.Книга уразы, 
мусульманского поста («Китабус-саум»); 4.Книга хаджа («Китабул-хаж»); 
5.Заключение («Таммат»). Каждая книга состоит из нескольких частей. Само 
произведение написано в форме аруза.

Сочинение «Толкования шариата» («Мубаййән дар фикх») Бабура, 
восхваляющее исламскую культуру, еще досконально не исследовано. 
Здесь следует отметить, что турецкий ученый проф.Ф.Кёпрюлю, ученые-
востоковеды Р.Арат, И.Березин, А.Самойлович, З.Азимжанова, С.Хасан, 
Х.Хасан, О.Сейхан изучали языковые и художественные особенности этого 
произведения.
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До нас дошли несколько вариантов этого средневекового письменного 
памятника. Сегодня науке известны вариант Кепрюлю, несколько вариан-
тов в Узбекистане (Музей Алишера Навои, Институт востоковедения 
им.А.Бируни), Берлинский вариант (Стаатсбибиотек), Ленинградский 
вариант, а также варианты Института востоковедения России. 

Произведения Бабура еще не полностью исследованы в казахском лите-
ратуроведении. Его лирика и научный труд об учении аруз еще ждут своих 
исследователей. В целях восполнения этого пробела решили ознакомить 
казахских читателей с настоящим его произведением «Толкования шариата», 
издание которого было строго запрещено в советское время.

Рукопись же этого сочинения Бабура, включенного в восемнадцатый том 
серии «Әдеби жәдігерлер», подготовлена на основе узбекского варианта, 
который хранится в Музее Алишера Навои Республики Узбекистан под 
инвентарным № 103. Объем рукописи 13х18, произведение написано 
каллиграфическим способом талик, каждая страница состоит из 9 строк.

В процессе подготовки книги в целях полного сохранения литературного 
духа и стилевых особенностей золотоордынской эпохи впервые осуществлен 
наиболее близкий к оригиналу научный перевод. По этой причине в 
томе без изменения даны некоторые стилевые свойства и предложения 
произведения. 

Настоящий том к изданию подготовил, впервые осуществил полный 
перевод и написал комментарии известный молодой ученый-тюрколог, 
кандидат филологических наук Торали Кыдыр. Том снабжен научными 
приложениями, которые включают в себя сведения о публикуемом тексте, 
словарь терминов и понятий религиозного характера, а также список 
использованной литературы, факсимиле текста поэмы, резюме на русском и 
английском языках. 

Объем – 480 стр. 
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SUMMARY

M.O.Auezov Institute of Literature and Art, Ministry of Education and 
Science continues preparing and publishing of the next volumes of twenty volume 
collection of "Adebi zhadіgerler" ("Literary Monuments") which is published  
under the State program "Madeni Mura" ("Cultural Heritage"). 

 The main goal of this series - is publishing of literary monuments which were 
published before 1917 in separate books: publication of all  texts of ancient and 
medieval literature  in manuscripts;  publication of texts of literary monuments of  
Middle Ages in  original form in which they have reached nowadays.

The eighteenth volume of the series "Adebi zhadіgerler" includes the work  
"The interpretation of Sharia" ("Mubayyan dar fi qh") of the prominent Turkic 
state and public fi gure, scientist, historian, poet and writer of XVI century 
Zahariddin Muhammad Babur. Prior to that, in the 14-volume of this series his 
famous  historical- memoirs work "Babur-name" was published.

In Turkic written literature  the work "The interpretation of Sharia" ("Mubayyan 
dar fi qh") by Babur has a special place. In this work in verses he explained the 
canons of Islam, basics of Sharia, a set of laws of behavior and responsibilities of 
a Muslim. The poet lived during the period of  competion and struggle between  
Sunni and Shiite branch of Islam. In Khorasan and Mavrennahre lived Sunni 
Muslims. In Iran, where  Shah Ismail Khatai has ruled the Shiite trend was declared 
as the state religion, which resulted in discrimination  of other communities. Babur 
clearly understood the political situation of that time, and therefore, probably, he 
started writing the basic rules of traditional Islam in poetic language.

This work was completed by Babur in 1522 (according to the Islamic Hijra 
calendar  -  in 928 year). The volume of this literary monument - is 2258 beits, i.e. 
4516 lines. Essay consists of fi ve sections, in fact  -  of the following fi ve books: 
1.Book of Islamic religious belief and prayers ("Kitabus- salat") 2.Book  zikyat 
("Kitabus-zyakat") 3.Book of Uraza - Muslim fasting ("Kitabus-saum") 4. Book 
of Hajj ("Kitabul-Haj") 5. Conclusion ("Tammat"). Each book consists of several 
parts. The work is written in the form of Aruz. 

Essay "The interpretation of Sharia" (" Mubayyan dar fi qh") by Babur which 
is praising the Islamic culture, has not been investigated thoroughly. It should 
be noted that  Turkish scholar prof.F.Kepryulu,  orientalists  R.Arat, I.Berezin, 
A.Samoylovich, Z.Azimzhanova, S.Hassan, H.Hassan, O.Seyhan have studied 
about the linguistic and artistic features of this work.

Several versions of this medieval written monument have reached nowadays.  
Today  Koprulu's version is known in scientifi c circles,  several options in 
Uzbekistan (Museum of Alisher Navoi, the Institute of Oriental Studies A.Biruni), 
the Berlin version (Staatsbibiotek), Leningrad option, and options of the Institute 
of Oriental Studies in Russia.

Babur works have not been yet studied  fully in Kazakh literary science. His 
lyrics and scientifi c work on Aruz study  has not been yet  explored. To fi ll this 
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gap, we decided to acquaint Kazakh readers with  the  work "Interpretation of 
Sharia", the publication of which was strictly forbidden in the Soviet era.

The manuscript of this work by  Babur included in the eighteenth volume of the 
series "Adebi zhadіgerler", has been prepared on the basis of the Uzbek version, 
which is stored in the Alisher Navoi Museum of the Republic of Uzbekistan under 
# 103. The manuscript volume is 13x18, the work is written in talik calligraphic, 
each page has 9 lines.

During the preparation of the book in order to fully preserve the literary spirit and 
style features the Golden Horde period, the scientifi c translation which is the closest 
to the original was done for the fi rst time. For this reason, the volume presents some 
stylistic features and sentences  without any  changes.

The well-known young scientist in Turkic studies  Cand.Phil.Sc. Toraly Kydyr 
has  prepared this volume for publication, and he fi rst has done the full translation 
and wrote  comments. The volume is supplied with with scientifi c annexes, which 
include information on the published text, glossary of terms and concepts of  
religious character, list of references, facsimile of the text of the poem, summary in 
English and Russian languages.

Volume – 480 p.
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