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ҚұРАСТыРуШылАРДАН

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Мем-
лекеттiк «Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберiнде жариялана-«Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберiнде жариялана-
тын «Бабалар сөзi» атты жүз томдық басылымды дайындап,«Бабалар сөзi» атты жүз томдық басылымды дайындап, 
жариялау жұмысын жалғастыруда.

Аталған басылымның басты мақсаты— халықтың рухани 
мұрасын сол күйiнде өзiне қайтару, яғни қолда бар фольклор-
лық материалдарды түгел жарыққа шығару.

«Бабалар сөзi» сериясы—ғылыми басылым. Оның негiзгi 
принципi—шығарманың табылған нұсқаларын жүйелеп, өзара 
салыстыра зерттеп, фольклорлық шығарманың сюжетi мен 
жанрлық белгiлерi туралы толық көрiнiс беретiн мәтiндi таңдап 
оқырманға ұсыну. Керек болған жағдайда бiрнеше варианттары 
жарияланады.

Әрбiр том қосымшалармен толығып отырады. Қосымшалар-
да ең алдымен, томға енген нұсқалардың түсiнiктемелерi және 
олардың варианттары жөнiнде толық мәлiмет берiледi. Сондай-
ақ бұған сөздiк, жер-су атаулары, мәтiндерде кездесетiн тари-
хи тұлғалар мен дiни есiмдерге арналған түсiнiктер кiредi. Ең 
соңында дастанның жинаушылары мен оның жырлаушылары 
туралы деректер және ағылшын, орыс тiлдерiндегi резюме жа-
зылып, пайдаланылған әдебиеттердiң тiзiмi көрсетiледi.

«Бабалар сөзi» атты серияның он бесiншi томы алдыңғы 10-
14-томдары тәрiздi дiни дастандарды қамтиды. Олар—көлемдi, 
оқиғасы шытырман «Қисса Салсал» мен «Әзiрет Әлидiң соғысы» 
және «Қисса Әбушахма», «Хикая Әбушаһыма» атты дастан-«Қисса Әбушахма», «Хикая Әбушаһыма»  атты дастан-атты  дастан-
дар.

Дiни дастандар өткен ғасырларда халықтың рухани азығы 
ретiнде ұлы мiндет атқарғаны белгiлi. Дiн тақырыбындағы 
шығармалар ХIХ ғасырдың екiншi жартысында жүйелi түрде 
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араб әрпiнде мыңдаған данамен кiтап болып басылды. Мысалы,   
«Қисса Салсал» дастаны тоғыз мәрте баспа жүзiн көрген. Төрт 
басылымның жалпы таралымы—23200 дана.

Мыңдаған данамен жарияланған дiни дастандар ел арасы-
на тарап, ықпалын онан сайын күшейттi. Кiтап болып шыққан 
шығармалармен бiрге, жарияланбаған, әр түрлi мұрағаттарда, 
қорларда сақталып, бiзге қолжазба күйiнде жеткен дастан-
дар да аз емес. Солардың iшiнде томға ұсынылып отырған 
ХIХ ғасырдың аяғында хатқа түскен «Әзiрет Әлидiң соғысы» 
мен «Қисса Әбушахма» және ХХ ғасырдың басында жазылып 
алынған «Хикая Әбушаһыма» дастандары.  

Томды дайындау барысында ХIХ ғасырда араб әрпiнде 
жазылған қолжазба мен Қазан төңкерiсiне дейiн кiтап болып 
шыққан дүниелердi дұрыс оқу үшiн мәтiндерге мұқият тал-
даулар мен сараптау жұмыстары жүргiзiлдi. Түпнұсқада қате 
жазылған сөздер қазақ тiлiнiң жалпыға ортақ жазу норма-
ларына және контекске сәйкес өзгертiлiп отырды, ал кейбiр 
шумақтарда жекелеген сөздер мен жалғаулықтар түсiп қалған 
жағдайда қажеттi сөздер тiк жақшаға алынып берiлдi.

 Томға енгiзiлiп отырған «Қисса Салсал» дастаны 1909 
жылғы кiтаптан, ал «Әзiрет Әлидiң соғысы», «Қисса Әбушахма» 
мен «Хикая Әбушаһыма» М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және 
өнер институтының Қолжазба орталығында сақтаулы тұрған 
қолжазбалардан еш өзгертусiз дайындалды. 

Томның көлемi—21,5 б.т.
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Қисса Салсал
Әуелде жад етемiн Тәңiрiм атын,
Сұрасаң, Мәулекей-дүр—менiм атым.
Түмен менен Омбы арасында,
Һеш адамнан кем емес салтанатым.

Сөйлей бер, қызыл тiлiм, өлмей тұрып,
Һеш адамнан қорлықты көрмей тұрып.
Тiл менен жақ, сөйлей бер мына тойда,
Жең, жағасы жоқ тонды кимей тұрып.

Сөйлей бер мына тойда, өлмей тұрып,
Басы жоқ бiр атқа мiнбей тұрып.
Сөйлеп қал мына тойда, байғұс тiлiм,
Түңлiксiз қараңғы үйге кiрмей тұрып.

Тiл бердi сөйлесiн деп Жаппар Құда,
Құдайға құлдық қылып тұрсақ та мұнда.
Мәңгi бақи тамұқта қалмас едiк,
Құлдыққа болсақ машғұл бұ дүниеде.

Сөйлей бер алмай тұрып, жақ пенен тiл,
Жыл қисабын айтайын, жақсылап бiл.
Бұ дүниеде Хақ Тағала жаратыпты
Баршасы санап көрсек, он екi жыл.

Әуелi Құдай жаратқан тышқан жылын,
Кей адамның алады өз пейiлiн.
Жыл қисабын жазамын бұ орында,
Аралап келiп едiм Омбы жерiн.

10

20
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Мұнан соң келетұғын сиыр жылы,
Жамағат, жақсылап бiлiң мұны.
Һәрқайсысын жазайын һәрбiр жолға,
Осылайша жазайын мен де мұны.

Барыс келдi мұнан соң айғай салып,
Көп хайуандар барыстан қалған талып.
Қабылан болар барыс дегендерi,
Бұ сөздердi қазақтан келдiм алып.

Төртiншi жыл қисабы болұр қоян,
Құданы есiңе алсаң, шошып оян.
Көп кәпiрдi исламға кiргiзем деп,
Көп сахаба соғыста шаһид болған.

Бесiншiсi санасам, аты—ұлу,
Томскi губерне бiзден бұру.
Қисаптап осылайша мен жазайын,
Баспашылар, қағазға басың сұлу.

Алтыншы жылан болұр қисабында,
Келтiрген он екi жыл есебiнде.
Қағазға өлең жазып, шимай салдым,
Ақылы қысқа Мәулекей сондай пенде.

Жетiншiсiн тағы айтсам, жылқы жылы,
Жүгiрер тау жағалай қызыл түлкi.
Он екi жылды халiм келсе мен жазайын,
Соңғыға бiзден бұлай қалсын үлгi.

Сегiзiншi қой жылын тағы жазсам,
Бiле тұрып лайық па, жолдан азсам?
Жат елдердi қыдырған мен бiр ғарiп,
Өлең айтып көңiлiмдi өзiм бассам.

Тоғызыншы жыл болды, аты—мешiн,
Һәр адам ақыреттiң қамын жесiн.
Бұ дүниеде жақсылық һеш қылмаса,
Ақыретте жауабын не дерсiң?

30

40

50
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Оныншы жыл болар, бiлсең—тауық,
Айтамын осылайша ебiн тауып.
Рузе тұт, жiгiттер, намаз оқы,
Әлi-ақ бiр күн қаларсың топырақ қауып.

Он бiрiншi жыл болұр деген ит-тi,
Көп адам бiзден бұрын өтiп кеттi.
Құдайға құлшылық қылмағандар,
Ақылы жоқ, ойласам, сiрә, тiптi.

Айтайын он екiншi жылы—доңыз,
Боқ астынан шықпайды қара қоңыз.
Тәкбiр айт, зiкiри деген сөз бар,
Дүниенi айналыпты мұхит-теңiз.

Осылайша он екi жыл тамам болды,
Көкiрегi даңғыл адам ұғып алды.
Бәрiн де ақылменен ойлап көршi,
Ата-бабаң, баршасы дүние салды.

Жасыңды ұмытпассың, мұны бiлсең,
Жазғанды бiлерсiң ендi оқысаң.
Он [екi] жыл аттарын жазып қойдым,
Бiлерсiң жақсылап оқып көрсең.

Мәнжiлдiң медресесi—тұрған жерiм,
Омбыда Атығай—жүрген жерiм.
Жетпiс тоғыз жылында, қоян жылы,
Өзiмнiң мешiн болұр туған жылым.

Көрiп тұр, ендi бiр қисса келер,
Оқығандар бұ сөзден ғибрат алар.
Сахабалар соғысын естiгеннiң
Көңiлi толқып, көзiнен жасы ағар.

Май число отызында Омбы келдiм,
Ахун акаң үйiне мейман болдым.
Және бiр күн Тасекеңе қонып алып,
Сол түнде бұ қиссаны тамам қылдым.

60

70
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Дамолла Абдолла жолдас болды,
Тарсудан параходпен бiрге келдi.
Тасекең баласы да Абдолла-дүр,
Қасымда азырақ отырды да ұйықтап қалды.

Ахун менен Тасекең мейман қылды,
Бiздей ғарiп жанменен ғалам толды.
Жоқ-барды көп сөйлеп не қылайын,
Хазiрет Әли қиссасы ендi келдi. 

	 Қисса	Салсал

«Салсалды» Түменде таба алмадым,
Омбыға баруға ендi ойландым.
Жүйткiген параход аралымнан,
Он бес күнде Омбыға келiп қалдым.

Соның үшiн Омбыға барып қалдым,
Салсалды бiреуден тауып алдым.
Олай-бұлай қатасын түзеп алып,
Заказной почтальонға айтып салдым.

Төрт кiтап бастырдым мұнан бұрын,
«Сейiтбаттал», «Шейх Бұрқы», «Қара түлiк».
Төртiншiсi «Мiнәжат» деген бiр сөз,
Ендi «Салсал» бастыру—менiм ойым.

Өзiм өлсем, өлмей-дүр жазған хатым,
Жалытұр оязынан асыл затым.
«Сейiтбаттал» қиссасын оқып көрсең,
Сонда ендi көрерсiң менiм атым.

Осы iсiм ұнай ма, ағаларым,
Айып қылып жүрмеңiз, бабаларым.
Мұны жазған күнәһар, бейшараға,
Бiр дұға қылып қойыңыз, iнiлерiм.

90
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	 Ғазат	Әли	әл-Мұртаза

Жәрдем бергiл бiздерге, жалғыз Алла,
Тұғры жолды асан қыл барша жанға.
Шариғаттан тысқары сөз сөйлетiп,
Шерменде қылып, тозаққа бiздi салма.

Бiр Алла, тұғры сөйлет тiлiмiздi,
Жаман жолға салдырма көңiлiмiздi.
Бiр өзiң рақым қылып фазылың бiрлән,
Жарылқа бiздiк асы құлыңызды.

Жарылқа бiздiк ғасы құлыңызды,
Шариғатқа тура қыл мойнымызды.
Бұ ниетiм қабыл қылып, Жаппар Құдай,
Батин-заһир ашқайсың көзiмiздi.

Пайғамбар мекен тұтқан Мәдинеде,
«Үмбетiм» десiн бiздi о дүниеде.
Бiр азырақ Пайғамбардан сөз сөйлейiн,
Жағыма жәрдем бергiл, Жаппар Ие.

Жағыма жәрдем бергiл, Жаппар Ие,
Пайғамбарлар баршалары бiздi сүйе.
Қырық шiлтен, ғайып ерендер, жәрдем бергiл,
Және медет бергейсiң, жұмла әулие.

Бiздерге жәрдем бергiл, шаһариарлар,
«Шапағат қыл,—деп,—махшарда» қыламын зар.
Бұ сөзiмде жәрдемшi болыңыздар,
Хасен, Хұсайын ол барша сахабалар.

Айтайын баяғыдан бiраз кеңес,
Жақсы адам жетiмнiң хақын жемес.
Бұ кеңесiм тыңдасаңыз, әй, жарандар,
Өңге сөз бұ бәрiне кеңес емес.

Бiздерге жәрдем бергiл, пайғамбарлар,
Имансыздар тамұқта қыла-дүр зар.
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Пайғамбарды имам қылып, әй, жарандар,
Бiр күн намаз оқыпты сахабалар.

Жастары үлкен iшiнде кәрi де бар,
Әбубәкiр, Омар, Осман, Әли де бар.
Хазiретi азаншы Бiләлменен,
Отыз үш мың сахаба бәрi де бар.

Пайғамбардың әуел асыл түбi—араб,
«Хабибiм» деп ат қойған Тәңiрiм қалап.
Тәсбих тартып, намазын тамам қылып,
Фатихасын оқиды қарсы қарап.

Патшалық құрды тақсыр салтанатын,
Тұғры жолға бастайды тамам халқын.
Дүр-жауһар аузынан сөз шығарып,
Сахабаға айтады насихатын.

Жылдан-жылға жақындар ақырзаман,
Пайғамбарды артық сүйдi Хақ Тағалам.
уағдасыз дүниеге алданбаң деп,
Насихатын Пайғамбар қылды тамам.

—Жарандар, тыңдап отыр айтқан сөзiм,
Аз-маз сөз алып жүрсең өсиетiм.
Кiм қылар осы айтқан бiр қызметiм,
Көңiлiмiз тiлеп отыр киiк етiн.

Мен батамды барғанға берсем екен,
Бiреуiңiз киiк алып келсең екен.
Көңiлiм түстi, жарандар, әлденеге,
Киiк етiн бахузур жесем екен.

Пайғамбар осы сөздi айтып салды,
Сахабалар баршасы аң-таң қалды.
Әбiлмәжiн бiр батыр сахабамен,
Сәдуақас алдына жетiп барды.
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—Киiк аулай шығармыз түзге,—дедi,
Бiр қызмет етермiз сiзге,—дедi.
Бұ қызметтi жанымызбен қылар едiк,
Тақсыр, бата бере көр бiзге,—дедi.

Бұлардың бiлдi ендi аттанарын,
Бата берсе бiледi шаттанарын.
«Бiр Алла оңғарсын,—деп,—жолдарыңды»,
Мүбәрак тақсыр бердi баталарын.

Пайғамбар фатихасын бердi дейдi,
Қуанысып атына мiндi дейдi.
Саймандарын, баршасын сайлап алып,
Екеуi жолға түсiп жүрдi дейдi.

Әбiлмәжiн, Сәдуақас екi батыр,
Олардың айтқан сөзi балдай татыр.
«Пайғамбарға бiр қызмет қыламыз» деп,
Киiк iздеп екеуi келе жатыр.

Бұларға жолықпай тұр жалғыз киiк,
Үш күн, үш түн келедi тынбай жүрiп.
Киiк iздеп екеуi келе жатса,
Бiр тауға жеттi дейдi тым-ақ биiк.

Киiк iздеп екеуi шықты ауға,
Қарсылық қыл, жарандар, нәпсi жауға.
Мұнда киiк болар деп, ниет қылып,
Екеуi шапқыласып шықты тауға.

Жарандар, құлақ салғыл сөздерiме,
Бiр кеңес тыңдатайын өздерiңе.
Киiк iздеп ол тауға шыққан екен,
Бiр шаһар көрiнедi көздерiне.

Шаһар жаққа жол тартып кеттi дейдi,
Бiр күн, бiр түн тағы да өттi дейдi.
Бiр күн, бiр түн тынбастан жол жүрiсiп,
Сол көрiнген шаһарға жеттi дейдi.
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Екеуi шығып кеттi мұндай шетке,
Сиынады бiр Жасаған Құдiретке.
Бiр алтынды сарайға жетiп келiптi,
Биiктiгi таласқан аспан-көкке.

Ағып жатқан төрт жақта бұлағы бар,
Сайрайтұғын бұлбұлдардың тұрағы бар.
Құбыла тарапында ол сарайдың
Бау-бақшалы, жемiстi шарбағы бар.

Мұндай жақсы шарбақты көрдi дейдi,
Бұрын мұндай көрген жоқ бұны дейдi.
«Тамашасын шарбақтың көрейiк» деп,
Екi батыр iшiне кiрдi дейдi.

Намазға жаман адам ерiнедi,
Намаздыға ол ұжмақ берiледi.
Әбiлмәжiн, Сәдуақас қайран қалды,
Ерамбағы секiлдi көрiнедi.

Ол шарбақтың iшiнде ашылған гүл,
Гүл деген иiсi жұпар, барыңыз жұл.
Бұлақтары һәр тарапқа ағып жатыр,
Сайрайды және iшiнде түрлi бұлбұл.

Жемiсi бар ол шарбақтың пiсiп тұрған,
Жiбектен жайылып-дүр көп дастархан.
Алтынды аяқ, алтынды табақ, қасық,
Һәр түрлi ас қазанда пiсiп тұрған.

Төсектерi бар жақсы салтанатты,
Мұндай жердi көрген жоқ асыл затты.
Дүниедегi ас, жемiстiң бәрi де бар,
Жеп қараса, бiрiнен-бiрi тәттi.

Сусап бұлақ суынан iштi дейдi,
Аттарын отқа қойып түстi дейдi.
Алтынды төсектерге шықты дейдi,
Жылынып киiмдерiн шештi дейдi.
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Желпiндi киiмдерiн шешiп салып,
Шарбаққа қарасты қайран қалып.
Екi тақсыр намазға кiрiседi,
Ағып жатқан бұлақтан таһарат алып.

Һеш нәрседен қорықпайды сабаздарың,
Шарбақтың тамаша қылып кездi бәрiн.
Шүкiр қылып отырды бiр Аллаға,
Тамам қылып екеуi намаздарын.

Жақ-жаққа ағып жатыр бұлақтары,
Ат асайтын және бар құрақтары.
Аспан-көктi қозғалтқан бiр дауысты,
Екi батыр естидi құлақтары.

Екiсi орнынан тұрды дейдi,
Қарасып, мойындарын бұрды дейдi.
Қару-жарақ көкпеңбек темiр киген,
Екi жүз атты кәпiрдi көрдi дейдi.

Жарандар, сол екеуi сондай күштi,
Құдайым душар қылды мұндай iстi.
Екi батыр алдына жетiп келiп,
Баршасы қол қусырып, аттан түстi.

—Падишамыз әмiр қылды бiзге,—дейдi,
Сiздi қарауылшы көрiптi түзде,—дейдi.
Бұ шарбақ падишамыздың шарбағы-дүр,
«Алып кел»,—деп, жiбердi бiздi [дейдi].i].].

Менiң падиша екенiмдi бiлсiн,—дейдi,
Падишалық салтанатым көрсiн,—дейдi.
Падишалық салтанатым айта жүрер,
Мейман болып, қайыр қылам, келсiн,—дейдi.

Барудан қорқып әсiлi бөгелмейдi,
«Шақырса, бiз бармаймыз неге» дейдi.
Екеуi атқа мiнiп, «құп, болар» деп,
Кәпiрлерге қосылысып жөнеледi.
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—Не деген жұрт болады сiздiң халқың,
Далада мұндай көрдiк салтанатын.
Әбiлмәжiн кәпiрлерден сөз сұрайды:
«Шаһарыңмен айтшы,—деп,—патшаң атын».

—Науадир деп аталған бiздiң жұрт бар,
Патшамыздан көп дұшпан қорқып қайыр тiлер.
Науадир-дүр шаһарымыз, бiлер болсаң,
Сұрасаң, патшамыздың аты—Қитар.

Кәпiр сөйдеп айтады сөздi дейдi,
Екеуi кәпiрлермен кеттi дейдi.
Кәпiрлермен қосылып жолға түсiп,
Келiп Қитар шаһарына жеттi дейдi.

Кәпiрлермен шаһарға жетiп келдi-ау,
Батырлар сондай қорықпас, төтеп кептi-ау. 
Биiктiгi таласқан аспан-көкке
Падишаның сарайына алып келдi-ау.

Екеуiн көрген адам қайран қалды,
«Көрмедiк,—деп,—дүниеде мұндай жанды».
Аттарын екеуi де байлай салып,
Қитар патша алдына жетiп барды.

Алдына падишаның кiрдi дейдi,
Тартынбай екi батыр жүрдi дейдi.
Патшалық салтанатын артық көрiп,
Екеуi қайран қалып тұрды дейдi.

Екеуi қайран қалып тұрды дейдi,
Ақын жырлап жатыр жырды дейдi.
Оңда—хан, солда—сансыз сұлтандар бар,
Патшалыққа лайық көрдi дейдi.

Көп жасаған iшiнде кәрi де бар,
Мың түрлi бұлбұлдардың әнi де бар.
Өлеңшiлер, домбыра, сырнай, қобыз,
Жер жүзiндегi ойынның бәрi де бар.
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Екi батыр таң қалды «неткен жер» деп,
Ойын бар ойыңызда қандай керек.
Жер жүзiңдегi ойынның бәрiн жиып,
Падиша отыр екен қылып ермек.

Кәпiрлердiң һеш ұжмақ табары жоқ,
Жаны—кәпiр, Хақ дегенде нанары жоқ.
Ойын қылып отырып, жұртын жиып,
Бұ жаһан қайғысынан хабары жоқ.

Екi батыр алдына жетiп келдi,
Кәпiрлер һеш көрген жоқ мұндай ердi.
Ойын қылып отырған падишаның,
Батырларды құп қарап, көзi көрдi.

Ойыншылар ойынын қойып алды,
Падиша екеуiне көзiн салды.
Патша көрсе мүшелерi бұзық екен,
Бұлар палуан шығар деп ойына алды.

«Қорыққан болса бұ жерге келмес едi,
Бұларға һеш жан теңдес келмес» дейдi.
Падиша iшiнде бұларды сынап отыр,
«Екеуiн адам ұғлы жеңбес» дейдi.

—Артық болған секiлдi заттарыңыз,
Бiздiң лат, Манат ердi Жаппарымыз.
Падиша екеуiнен сөз сұрайды:
—Батырлар, кiм болады аттарыңыз?

Жаһаннам—түбi терең зыңдан дейдi,
Имансызға оны орын қылған дейдi.
—Бiрiмiздiң атымыз Науадир-дүр,
Бiрiмiздiң атымыз Һуман,—дейдi.

—Патшалық бердi Құдай, малды,—дейдi,
Мен сансыз билеп тұрмын жанды,—дейдi.
Тауып берсең, дүние малын аямас ем,
Сiздерге бiр тiлегiм бар-ды,—дейдi.
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Өле-өлгенше болар ем пенде сiзге,
Билейтұғын берер ем елдi сiзге.
Сол жұмысым-дүр қылып, тауып берсең,
Мұқтаждарың берер ем сонда сiзге.

—Дұшпан көрсек қайрармыз қылышымыз,
Бiр Құдайға ол жақын қылышымыз.
Жанымызбен қызметiңдi қылар едiк,
Падиша, қандай қатты жұмысыңыз?

—Айтқан сөзiм тыңдағын, бәлi,—дейдi,
Мәдинеде бар екен Әли,—дейдi.
Дүние малын сiздерден аямас ем,
Тiрi тұтып әкелсеңiз оны,—дейдi.

Әкелсең, ұзын болсын жасың,—дедi,
Бойыма тұрар едi асым,—дедi.
Дүниеде тiлектерiң берер едiм,
Әлидi өлтiрiп, әкелсең басын,—дедi.

—Бiзден қабыл тiлегiң болды,—дедi,
Құдай Тағала оңдасын жолды,—дедi.
Әлидi өлтiрiп, басын сiзге әкелермiз,
Қосып берсең бiздерге қолды,—дедi.

Олардың ойыны бар алуан-алуан,
Падиша айтқан сөзiн қабыл алған.
Бас қылып екi батырды жөнелтедi,
Екi мың жандарына қосып палуан.

Екеуi басшы болды мұндай қолға,
Бiр Алла, батырларды өзiң оңда.
Екi батыр бұларды бастап алып,
Екi күн-түн тақсырлар жүрдi жолда.

Жарандар, бұ сөзiме қыласың таң,
Күнәһлi өлсең, қиналар шыбындай жан.
Мәдине тарапына келе жатса,
Будақ-будақ алыстан көредi шаң.
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Бұлар бiр шаң алыстан көрдi дейдi,
Кәпiрлер оған қарай жүрдi дейдi.
Мәдинеден бiр шыққан керуен екен,
Кәпiрлер оған қарап келдi дейдi.

Мәдиненiң кiсiсi бәрi араб,
Кәпiрлер бiлдi дейдi бәрi қарап.
Бұлар да бiздiң елге дұшпан ғой деп,
Ат қойып, керуендi алды талап.

Кәпiрлер керуендi алды талап,
ұрып-соғып керуендi қылды харап.
Кәпiрлер малын талап алғаннан соң,
Керуендер жылайды ендi бiр Аллалап.

Жылайды:—Жалғыз Алла оңдай көр,—деп,
Кәпiрлерден қорлықты мұндай көрдiк,—деп.
Зар қылып Мұхаммедтi жад қылады,
—Алла досты Мұхаммед, қолдай көр,—деп.

Жылайды:—Харап қылды бұ дұшпан,—деп,
Медет қыл,—деп жылайды,—алыстан кеп.
Керуен жылап, Әлиге сиынады:
—Шер Құда, қолдай көр, Арыслан,—деп.

Кәпiрлердiң қарап тұр талағанын,
Бұйымнан алды кәпiр қалағанын.
Құлағымен естидi екi батыр,
Керуеннiң бұлайша болып жылағанын.

Жылағанын керуеннiң бұлар көрдi,
Сөздерiне батырлар iшi күйдi.
Қылыштарын қынынан суырып алып,
Өз қолына екi батыр өзi тидi.

Мұсылман екендерiн көрдi дейдi,
Бұрын бiлмей қарасып тұрды дейдi.
Аш бөрiдей болысып екi шектi,
Өз қолын қойдай ендi қырды дейдi.
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Кәпiрлердi атады доп секiлдi,
Қаһарланып көрсеттi көп үкiмдi.
Кәпiрлер—қой, бұлар қырды аш бөрiдей,
Кәпiрлер—қамыс, бұлар—от секiлдi.

Бастар тәннен айырылды, тәндер жаннан,
Жаны кәпiр айырылған нұр иманнан.
Кәпiрлер екеуiнен бәрi өлiп,
Жандары орын алыпты жаһаннамнан.

Керуен өз малдарын өзi алды,
Батырлардың iсiне аң-таң қалды.
Қолы сынық, бастары ол жарылған,
Бiраз кәпiр Қитарға қашып барды.

—Падиша, арыз етемiз сiзге,—дейдi,
Құлағыңыз  салып тұр бiзге,—дейдi.
Екi күн-түн бiз шықтық түзге,—дейдi,
Бiр керуен көрiндi көзге,—дейдi.

Қасына керуеннiң бардық,—дейдi,
Тұс-тұс жақтан бiз атты салдық,—дейдi.
Керуендi бiз талап алдық,—дейдi,
Олжаға үлкен батып қалдық,—дейдi.

Керуендер «Алла» деп жылайды зар,
«Мұхаммед» деп жылайды бейшаралар.
Қойдай ғана шуласып, айғай салып,
«Медет қыл,—деп жылайды,—Әли Хайдар».

Екеуiн басшы қылып шықтық түзге,
Қаһар көрдiк олардан, тақсыр, бiз де.
Қолдың бәрiн екеуi қырып салды,
Бiздер қашып бұлайша келдiк сiзге.

Олар көрген iстерiн қылды баян,
Падиша ашу қылды одан жаман.
«Өлтiрмей, тiрi тұтып әкелiң!»  деп,
Жиырма мың палуанды жиды тамам.
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Тыңдасаңыз айтайын жақсы кептi,
Көп кәпiрге осы жолда қаза жеттi.
Падишаның қызметiн қыламыз деп,
Жиырма мың палуан iздей кеттi.

Табайық деп кәпiрлер жүредi тез,
ұстаймыз деп келедi жолықса кез.
Әбiлмәжiн, Сәдуақас екеуiнен,
Жарандар, бiр азырақ есiтiң сөз.

Екеуi екi мыңды қырған екен,
Қылыш шауып, шоқпарды ұрған екен.
Екi мың палуанды қырғаннан соң,
Бiрнеше күн ол жерде тұрған екен.

Жарандар, құлақ салғын сөздерiме,
Тыңдайтұғын келдiңiз кездерiңе.
Бiр күнi таң намазын оқыған соң,
Бұлардың бiр шаң көрiндi көздерiне.

Қарап тұрса ол шаңға есi кетiп,
Қас жүйрiк елең етер екпiндетiп.
Қарап тұрса ол шаңға екi батыр,
Жиырма мың палуандар келдi жетiп.

Бұларға Құдай берген таудай талап,
Бiр өздерiн қашпайды көпке балап.
Жиырма мың кәпiрлер жетiп келiп,
Айналып батырларды алды қамап.

Аз кiсi не қылады мұнша көпке,
Сиынып тұр екеуi Құдiретке.
Кәпiрден Шимрүк деген бiр палуан,
Шығыпты күндей күркiреп жекпе-жекке.

Кәпiрлерден қорқысып тартпайды бас,
Неге қорықсын, оларға Құдай жолдас.
Шимрүк кәпiр шыққанда «жекпе-жек» деп,
Қарсы шықты алдынан Сәдуақас.
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Кәпiр қылды сол жерде қайлаларын,
Бiлмейдi бiр бәлеге байланарын.
Күндей күркiреп, ақырып осы кәпiр,
Сәдуақасқа сiлтейдi найзаларын.

Жүз кәуiрдi бiр-бiрiне атты дейдi,
Кәпiрдiң де қаһары қатты дейдi.
Найзамен ол кәпiр сiлтегенде,
Жеткiзбей Сәдуақас қақты дейдi.

Сәдуақас сiлтедi оған найза,
Бiр-бiрiне жеткiзбей қылды қайла.
Сәдуақас найзасын кәпiр қақты,
Найзаменен һеш нәрсе қыла алмайды.

Бұрынғының бар екен сондай кебi,
Найзамен бiрталай күндер өттi.
Бiр-бiрiне һеш зарар қыла алмайды,
Найзаларын сiлтестi отыз екi.

Сәдуақас бек қатты ашуланды,
Ашуланып шоқпарын қолына алды.
Шоқпарын көтерiп ап, оңтайланып,
Шимрүк[тiң] қасына жетiп барды.

Шоқпар бiрлән Шимрүктi салды дейдi,
Кәпiрлер таң-тамаша қалды дейдi.
Шимрүк кәпiр аты бiрлән күл-күл болып,
Жаны тура жаһаннамға барды дейдi.

Жақсы адам жетiмнiң хақын жемес,
Кәпiрлер айтты бұларға һешкiм келмес.
Бiрме-бiрге кәпiрлер келмеген соң,
Баршасы жабылуға қылды кеңес.

Кәпiрлер «бiз көппiз»  деп мақтанады,
Қару алып баршасы аттанады.
«Қаулай жасақ бұларды ұстармыз»  деп,
Кәпiрлер тұс-тұс жақтан ат салады.
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Жердiң жүзiн ол басқан кәпiрлер көп,
Қараңғы болды шаңынан сонда аспан-көк.
Әбiлмәжiн бiр жақтан ұрыс қылды,
Ақырып-ақырып «Иә, Расул Алла» деп.

Екi батыр кәпiрлерге қылыш шапты,
Кәпiрлер қайратына аң-таң қалды.
Түске дейiн үш мың кәпiрдi һәлак қылды,
Кәпiр қаны ол жерде судай ақты.

Жарандар, екi батыр мұндай күштi,
Кәпiрлерге көрсеттi мұндай iстi.
Өздерi де, тақсырлар, қалжырапты,
Бiр-бiрiне жетпiс жерден жара түстi.

Оларға жабылады сонша дұшпан,
Оларды қолтықтай көр өзiң, Сұбхан.
Кәпiрлер қашарға бет қойған шақта,
Және бiр шаң көрiндi күншығыстан.

Екi батыр кәпiрдi қылыштаған,
Кәпiрлерден қорқып, қашып жасымаған.
Әлгi шаңнан бiрталай қол көрiнедi,
Он екi кiсi iшiнде ту ұстаған.

Олардан да өтiптi бұ дүние сұм,
Кәпiрлер оны көрiп қуанды тым.
Кәпiрлерге қосылды олар келiп,
Он екi ту түбiнде он екi мың.

Он екi мың ләшкердiң бәрi де орыс,
Кәпiр өскен жер екен, қылып қуаныш.
Дүние жүзiн қап-қара шаңдақ қылып,
Күн батқанша тағы да қылады ұрыс.

Екi батыр бiр келмес түстi жолға,
Жаппар Құдай, бұларды өзiң оңда.
Сансыз кәпiр қырылды күн батқанша,
Сәдуақас жаралы болып түстi қолға.
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Қолға түстi Сәдуақас қайран батыр,
Кәпiрге салған талай заманақыр.
«Патшаға бiз алып барамыз» деп,
Бiр бөлек байлап алып кеттi кәпiр.

Сәдуақас батырды байлап алды,
Мақтанысып патшаға алып барды.
Құданың құдiретiне қарасаңшы,
Әбiлмәжiн ол жерде жалғыз қалды.

Мақтанды патшаға алып барғандары,
Тарту қылып алдына салғандары.
Сәдуақас жағын әзер көтередi
Кәпiрдiң асқан он екi палуандары.

Патша[ның] алып барды жандарына
Жақты салды қайран болып алдарына.
Ол жақты тамаша қылып көрсеңдер деп,
Патша жақты жiбердi хандарына.

Тамаша ғып көредi жас пен кәрi,
Он екi кәпiр көтердi палуандары.
«Дүниеде мұндай жан да бар екен» деп,
Таң-тамаша қалыпты жанның бәрi.

Кәпiрлер қайран қалды шуылдасып,
Патшаның қызы көрдi көзiн ашып.
Патшаның қызының аты—Диләфруз,
Жағын көрiп Сәдуақасқа болды асық.

Құдай қызға көрсеттi тура жолды,
Жақты көрiп iшiне қайғы толды.
Сәдуақас батырды, ей, жарандар,
Көрмейiнше ошал қыз асық болды.

Кәпiрлердiң қарап тұр қылғанына,
Сәдуақас ол тұтқын болғанына.
Сәдуақас батырды ол кәпiрлер,
Алып барып салыпты зынданына.
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Бұлар мұндай бәлеге жолықты кез,
Кәпiрлер таусылмайды, сiрә, һәр кез.
Сәдуақас зынданда жата тұрсын,
Ендi Әбiлмәжiн батырдан естiңiз сөз.

Оларға Құдай берген таудай талап,
Бiр өзiн ұрыс қылыпты көпке балап.
Ол күнi жалғыз өзi ұрыс қылып,
Сегiз мың қол кәпiрден қылды һәлак.

Жарандар, көп те шығар сөзден мағынам,
Шариғаттан терерсiң менiң мұным.
Жалғыз өзi кәпiрмен соғыс қылып,
Жаһаннамға жiбердi сегiз мыңын.

Сегiз мыңын өлтiрдi жалғыз қырып,
Күн кеш болды ол күнi сөйтiп.
Бiр құлан атып, етiн пiсiрiп жеп,
Бiр далада жатады шүкiр қылып.

Сиынады жаратқан Жаппарына,
Бiр Алла сақтайды екен сақтарында.
Құтпан намазын сол жерде оқып алып
Және Әбiлмәжiн мiнедi аттарына.

Атқа мiндi Қитарға барайын деп,
Шаһарға түнде ойран салайын деп.
Сәдуақас хабарын бiлейiн деп,
Тiрi болса шығарып алайын деп.

Сиынды бiр Жасаған Құдiретке,
«Иә, Расул Алла» деп сиынады Мұхаммедке.
Сахаба шаһариардан жәрдем тiлеп,
Түнде тақсыр шаһарға жетiп келдi.

Тартынбастан шаһарға келдi кiрiп,
Қорықпайды ұстар деп бiреу көрiп.
Шаһардың зорлығына таң қалады,
Тамаша қып көредi кезiп жүрiп.
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Кiтапта осылайша айтқан сөзi,
Әбiлмәжiн қарап жүр жалғыз өзi.
Патшаның үйiнiң жанында бiр алтынды үйден,
Шам жарығы шығады, көрдi көзi.

Жарандар, тыңдап отыр айтқан сөзiм,
Кәпiр толған, ол басып жердiң жүзiн.
Шам шырағын көрген соң жетiп келiп,
Әбiлмәжiн ол үйге салды көзiн.

Ай жүздi қыз ол үйге толған екен,
Ойын ойнап, қызықта болған екен.
Жер жүзiндегi ойынның бәрiн жиып,
Патша қызы қызойнақ қылған екен.

Әбiлмәжiн бек асқан батыр екен,
Шаһардың бәрi де ұйықтап жатыр екен.
Баяғы ашықтықтан шыдай алмай,
Ермек қылып патша қызы отыр екен.

Жарандар, көрдiңiз бе мұндай ердi,
Әбiлмәжiн көрiп, оған көңiл бердi.
Сол қыз үшiн бiр жерден қарғып түсiп,
Алдындағы бiр бөлек үйге кiрдi.

Қорықпайды Әбiлмәжiн өзi мықты,
ұрыс қылып, көп кәпiрдi жерге тықты.
Өзге қыздар бiлмейдi ойнап жатыр,
Патша қызы бiлдi де, тысқа шықты.

Не қылсын өңге қыздар ойнап-күлмей,
Патша қызы асық болды ұйқы көрмей.
Патша қызы жылысып тысқа шықты,
Шыққанын әлгi қыздар қалды бiлмей.

—Мен сенi бiлiп едiм баяғыда,
Сөзiмнен қыз да болсам таямын ба?
Не деп айтсам, мұсылман болармын деп,
Бас қойды Әбiлмәжiн аяғына.
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Сiз мұнда неғып келдiң, япырым-ай,
Аяй көр, жылаған бiз пақырыңды-ай?
Мұсылмандық бiздерге үйрете көр,
Дүниеде теңдесi жоқ батырым-ай.

Өлең шiркiн, қиын ба кемеңгерге,
Жарандар, бұ дүниеге көңiл берме.
Әбiлмәжiн үйреттi, иман айтты,
Қыз мұсылман болады ошал жерде.

Өңге қыздар ол қалды қылып ойын,
Мұсылман болып, әлгi қыз сұнды мойын.
Иман айтып, мұсылман болғаннан соң,
Әбiлмәжiнге айтады жайын-күйiн.

—Кем емес бiр кiсiден затым,—дедi,
уақасқа болған едiм қатын,—дедi.
Қитар патша ол менiң атам,—дедi,
Бұл сөзiмде һешбiр жоқ қатам,—дедi.
Түсiмде Пайғамбар уақасқа неке қылған,
Диләфруз болады атым,—дедi.

Ошал қыз Құдай оңдап иман тапты-ау,
Жақсы неге көнбесiн ынтымаққа.
«Жүр, батыр, уақасты табайық» деп,
Бастап алып жөнелдi зындан жаққа.

Екеуi зындан жаққа барды дейдi,
Арқан салып уақасты алды дейдi.
Бiр-бiрiнен есендiк-саулық сұрап,
Көрiсiп, құшақтасып қалды дейдi.

Көрiсiп, құшақтасып қалды дейдi,
Дiн үшiн бiз қинайық жанды дейдi.
ұйықтап жатқан шаһарға, ей, жарандар,
Түнде үшеуi ойранды салды дейдi.

Қитар, әслә, бiлген жоқ қыздың сырын,
Талады көрсе қыздың адам нұрын.
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Үшеуi түнде тұрып, ей, жарандар,
Шаһарға таң атқанша қылды қырғын.

Кәпiрлердi ол [үшеуi] атып доп қылыпты,
Шаһар iшiн қып-қызыл от қылыпты.
Шаһарға түнде үшеуi ойран салып,
Екi жүз мың кәпiрдi жоқ қылыпты.

Падишаның бек артық салтанаты,
Диләфруз, жарандар, қыздың аты.
Таң атып ол шаһардың, ей, жарандар,
Тұрыпты ол қырғыннан қалған халқы.

Үшеуi түн iшiнде топты шауып,
Кәпiрлерден қылмайды һеште қауiп.
Патша тұрып шаһарға көзiн салса,
Шаһар халқы қалыпты қырғын тауып.

Қырылғанын шаһардың көзi көрдi,
Қырғын тапқан себiн қыздан бiлдi.
Үшеуiнен келгенiн бiлiп патша,
Қызға қарап ұрысып жылайды ендi.

—Неге мұндай ұрыс қылдың, қызым,—дедi,
Сенi жақсы көрушi ем өзiм,—дедi.
Бiр жаман қарақшылар тiлiн алып,
Шаһарымды неге мұндай бұздың,—дедi.

Жамандық неге қылдың, қызым,—дедi,
Неге мұндай iс қылдың, қызым?—дедi.
Мен де сiзден, әй, қызым, бездiм,—дедi,
Дүниеде қара болсын жүзiң!—дедi.

—Әй, ата, сен болмассың маған жолдас,
Суреттi Құдай қылған һәркез оңбас.
Мен өзiм Мұхаммедтiң дiнiн тұттым,
Дiнсiз атаға лағынет, өзiңе—тас!

660

670

680



3030 31ҚИССА САлСАл

Атасына қыз айтты мұндай кептi,
Бұ сөзi ол кәпiрге жаман өттi.
Қылатынын ойындағы қылғаннан соң,
Үшеуi ол шаһардан шығып кеттi.

Бұ сөзiмнiң қарап тұр соңына ендi,
Таусылмас кәпiрлердiң молына ендi.
Жақ-жаққа ат шаптырып жетi күн-түн,
Қитар патша жияды қолын ендi.

Жарандар, тыңдап отыр айтқан сөзiм,
Шаңдақ басты қап-қара күннiң көзiн.
Жақ-жақтан қисабы жоқ ту көрiнiп,
Құмырсқадай басты кәпiр жердiң жүзiн.

Қарап тұр, қорықпайды екi батырларың,
Соғысуға қайрайды қылыштарын.
Айнала жердiң жүзiн басып кәпiр,
Жан-жақтан құрды дейдi шатырларын.

Қылыштарын екi батыр қайрап алып,
Қайрап-қайрап белiне байлап алып,
Үшеуi бiр Құдайға тәуекел қылып,
Соғысқалы тұрады даярланып.

Ол екеу қорықпайды, өзi мықты,
Көп кәпiрдi ұрысып жерге тықты.
Кәпiр жақтан бiр палуан Мешiр деген,
Ақырып жекпе-жекке жалғыз шықты.

Кәпiрдiң қысым түссiн жандарына,
Тәубе қыл, мұсылмандар, жан барында.
Күндей күркiреп ол шыққан шақта,
Сәдуақас шығыпты алдарына.

Бiр-бiрiне қарасып жүрдi дейдi,
Қылыш шауып, шоқпарды ұрды дейдi.
Бiр-бiрiне қарумен кәр қыла алмады,
Қайран болып екеуi тұрды дейдi.
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Шоқпар ұрып, қылыштар шабысады,
Жұрт қайран болып аң-таң қалысады.
Қаруларын қойысып, ат үстiнен
Жағасынан екеуi алысады.

Ат үстiнде табандай тiреседi,
Ат үстiнде бiрталай күреседi.
Аттары жерге кiрдi тартқанында,
Бiр-бiрiне болыспады, башаршады.

Ашуын уақас жиып алды дейдi,
Көздерiне толтырып қанды дейдi.
Белбеуiнен аспанға көтерiп алып,
Бұлғап-бұлғап ол жерге салды дейдi.

Сәдуақас көтерiп жерге ұрды,
Есi кетiп кәпiрлер қарап тұрды.
Сүйектерi күлден майда болып,
Жаны тура жаһаннамға барып кiрдi.

Ол кәпiрдi көтерiп доп қылыпты,
Шоқпармен кәпiр басын жоқ қылыпты.
Және бiр кәпiр келiптi соғысқалы,
Оны дағы найзамен жоқ қылыпты.

Оларға Құдай берген таудай талап,
Үшеуi сиынады бiр Алла деп.
Ол [жерде] Сәдуақас бiрме-бiрге
Сексен палуан кәпiрдi қылды һәлак.

Күн кеш болып, барабан қақты дейдi,
Өз жайына кәпiрлер қайтты дейдi.
Үшеуi бiр жақсы жерге барып,
Құдайға шүкiршiлiк қылып жатты дейдi.

Кәпiрлер жиылысып не деседi:
—Бұлар осал болса, бұ жерге келмес,—дедi.
Таң атса, бiз жабылып ұстайық,—деп,
Бiрме-бiрге болмас,—деп кеңеседi.
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Таң көрiндi сарғайған көздерiне,
Кәпiрлер бет қойды екi ерлерiне.
Жақ-жақтан барабанды кәпiр қағып,
Жөнелдi ұрысатұғын жерлерiне.

Сәдуақас күркiрейдi күндей болып,
Жердiң жүзiн басып тұр кәпiр толып.
«Жекпе-жек!» деп ақырып уақас шықты,
Күркiрейдi мас болған пiлдей болып.

Кәпiрлерге болады заманақыр,
Кәпiрлердi қорқытты уақас батыр.
Түндегi қаулы қылған сөздерi бар,
Жекпе-жекке келмейдi жалғыз кәпiр.

уақас тұрды «қайратым көрiңiз» деп,
Шақырыпты «ұрыс қыл бiрiңiз» деп.
Және бұлт секiлдi күркiрейдi,
«Жекпе-жекке бiрiңiз келiңiз» деп.

Сәдуақас күндей болып күркiрейдi,
Кәпiрдiң бәрi қорқып, қайғы жейдi.
Бiрме-бiрге келмейдi жалғыз кәпiр,
Даусынан жапырақтай тiтiрейдi.

уақас тұрды шоқпарын қолына алып,
Кәпiр келсе ұруға оңтайланып.
Жекпе-жекке кәпiрлер келмеген соң,
Сөйлейдi Сәдуақас айғай салып:

—Кәпiрлер, жоқ-ақ екен арың,—дейдi,
Өлсең кетер жаһаннамға жаның,—дейдi.
Бiрме-бiрге келуге қорқып тұрсаң,
Жабылыңдар, бiр маған бәрiң,—дейдi.

Кәпiрлер осы сөзге болады мат,
Жақсы қылып жаратқан оларды Хақ.
Үшбу сөздi айтқан соң Сәдуақас,
Барша кәпiр жан-жақтан қояды ат.
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Құмырсқадай саны көп-ақ орыс,
Барша кәпiр өскен жер екен қылып қоныс.
Екi батыр қызбенен, әй, жарандар,
Сол күн бесiн болғанша қылады ұрыс.

Үшеуi бесiнге шейiн ұрыс салды,
Кәпiрлер қайратына аң-таң қалды.
Сәдуақас, Диләфруз жаралы болып,
Екеуiн дiнсiз кәпiр ұстап алды.

Сондай iс түстi уақас ерлерiңе,
Бiлгенiмдi сiзге айтпай керiлем бе?
Сәдуақас Диләфрузды ұстап алып,
Күн кеш болып қайтыпты жерлерiне.

Екi батыр кәпiрмен атысты оқ,
Бiр-бiрiне атады зеңбiрек доп.
Қыз бенен Сәдуақас қолға түстi,
Ол күн кәпiр қырылған қисабы жоқ.

Кәпiрлер екеуiн де ұстап алды,
Патшаның шатырына алып барды.
Сiрә, отқа табынған кәпiр екен,
Бұларға «табын» деп қысым салды.

Кәпiрлерге һеш қорқып жалынбайды,
«Табын» деп барша кәпiр шуылдайды.
«Ауыздарыңа топырақ, бәдбахт» деп,
ұрысады, кәпiрлерге табынбайды.

Өздерi отты жағып табынады,
Жанған отқа Құдайым деп бағынады.
«Дұшпанымыз тұтамыз бұйрық қыл» деп,
Отқа қарап бас ұрып жалынады.

Жарандар, кәпiр, әслә, таппас сауап,
Отқа жалынып сөйлейдi бәрi қарап.
Кәпiрлердiң жамандығы артсын үшiн,
От iшiнде шайтан келiп бердi жауап:
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—Тәңiрiңнiң сөзiн тыңдап отыр,—дедi,
Разы болам сiздерден, халқым,—дедi.
Далада ол екеуiн оқпен атың,
Оқтан жаңбыр жаудырып өлтiр,—дедi.

Қитар патша мұны естiп қуанады,
Шайтан айтқан сөзiне жұбанады.
Оқтан жаңбыр жаудырып өлтiруге,
Он екi мың кәпiрлер қамданады.

Он екi мың кәпiрлер қамданады,
Бас-басына бiр-бiр садақ оқ алады.
Оқ атқанда ол бұғып қалмасын деп,
Тетiксiз алып шықты бiр далаға.

Байлап бiр далаға тастайды ендi,
Өлтiруден екеуi қашпайды ендi.
Он екi мың кәпiрлер жағын алып,
Оқтан жаңбыр жаудыра бастайды ендi.

Кәпiрлер шуылдасып жиылады,
Оқтан жаңбыр бұларға құйылады.
«Ол кәпiрлер оғынан сақтай көр!» деп,
Бiр жаратқан Құдайға сиынады.

—Сақтай көр,—деп айтады, иә, Жағыпар,
Және медет қыл,—дейдi,—хақ Пайғамбар.
Диләфруз, Сәдуақас осылайша,
Бiр Аллаға сиынып жылайды зар.

Иманды құл өлгенде ұжмақ табар,
Ол екiсi солайша қылады зар.
Ол екеуi солайша жата тұрсын,
Әбiлмәжiн батырдан алың хабар.

Ол жалғыз көп кәпiрдi шапқан екен,
Кәпiр қаны судай болып аққан екен.
Түнде құтпан намазын оқып алып,
Бiр далада ол ұйықтап жатқан екен.
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Кәпiр келер деп қорықпайды ұстарына,
Бiр Алламенен сенiп күштерiне.
Әбiлмәжiн сонда ұйықтап жатқанында,
Нұр Мұхаммед кiредi түстерiне.

—Неге жаттың қайғысыз, батыр?—дейдi,
Тұрып жылдам, мiне көр атың,—дейдi.
Сәдуақас, Диләфрузды кәпiр—дейдi,
Оқтан жаңбыр жаудырып жатыр,—дейдi.

Әбiлмәжiн ұйқыдан оянады,
«Бұ қалай түс болды?» деп ойланады.
Атына мiнiп алып тәуекел қылып,
Асынып қаруларын сайланады.

Әбiлмәжiн қарайды жан-жағына,
Бiр Құдай, жәрдем бергiл тiл-жағыма.
Қайран болып Әбiлмәжiн қарап тұрса,
Жылаған дауыс келiптi құлағына.

Көп кәпiрдi ол жүрген қырып-жойып,
Бiрiнiң кесiп басын, көзiн ойып.
Бұ шулаған несiне болады деп,
Сол жаққа жүрдi батыр бетiн қойып.

Барса, екеуi байлауда жатқан екен,
Сансыз кәпiр оқпенен атқан екен.
Көз жасын бiр Құдайым қабыл қылып,
Перiштелер оқтарын қаққан екен.

Жылағанын бұлардың көзi көрдi,
Әбiлмәжiн батырдың iшi күйдi.
Қылышын суырып алып «иә, Алла» деп,
Сансыз қолға ақырып жалғыз тиiптi.

Ақырып қалды батыр араласып,
Астын-үстiн болыпты кәпiр сасып.
Әбiлмәжiн кәпiрдi қойдай қырды,
Қалғандары шаһарға кiрдi қашып.
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Әбiлмәжiн соғысты айғай салып,
Кәпiр кiрдi шаһарға қашып барып.
Сансыз қолды Әбiлмәжiн қырып салып,
Қыз бiлән Сәдуақасты қалды алып.

Пайғамбар үшiн қинады олар жанды,
Әбiлмәжiн сол жерде соғыс салды. 
Бiр азырақ кәпiр шаһарға қашып барды,
Қыз бiлән Сәдуақасты алып қалды.

Кәпiрлердi шоқпарменен төпеледi,
Ол түнi сансыз кәпiр көп өледi.
Сау-саламат екеуiн шешiп алып,
Шүкiр қылып бұлар да жөнеледi.

Үшеуi жад қылады бiр Құдайды,
Амандасып бiр-бiрiнен сөз сұрайды.
Бұлақтары жақ-жаққа ағып жатқан,
Бұлар да тапты дейдi бiр жақсы жайды.

Кәпiрге бұл үшеуi салды бүлiк,
Ол түнi сансыз кәпiр қалды өлiп.
Сол бұлақтан су iшiп, тамақ жеп,
Ендi үшеуi отырды шүкiр қылып.

Оларға жалғыз Құдай қылған жәрдем,
Кәпiр жаны орын алар тамұқ нардан.
Ол үшеуi сол жерде жата тұрсын,
Бiраз кеңес айтайын Пайғамбардан.

Бәлеге қалды киiк iздей барып,
Пайғамбар жүр бұларға қайран қалып.
Әбiлмәжiн, Сәдуақас келмейдi деп,
Пайғамбар айтты жұртын жиып алып:

—Жақсы болды жиылып келгендерiң,
Бар ма едi ат үстiне мiнгендерiң?
Көп күн болды екеуi келмейдi ғой,
Бар ма хабар олардан бiлгендерiң?
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Көп күн болды, жарандар, келмей олар,
Тамам сонда жиылған сахабалар.
Пайғамбар жұртын жиып сөз сұрайды:
—Бар ма,—деп,—һеш олардан бiлген хабар?

Пайғамбарды хақ десең таптың сауап,
Күшiң жетсе, Меккеге қылшы тәуап.
Өзгелерi үндемей тұрған екен,
Бiр кiсi керуеннен бердi жауап.

Иман бiлмес кәпiрлер надан екен,
Имансыздар тамұқта қалған екен.
Бiр адам Пайғамбарға жауап бердi,
Таланған керуеннiң адамы екен.

—Керуен едiк жүрген түзде,—дедi,
Үлкен ләшкер жолықты бiзге,—дедi.
Кәпiр екен, бiздердi талап алды,
Бiз сиынып жыладық сiзге,—дедi.

ләшкер қойдай керуендi талап алып,
Сонда бiздi аяды Жаппар Халық.
Мүбәрак атыңызды ауызға алып,
Шуылдасып жыладық айғай салып.

Бiз таң қалдық екi адам күштерiне,
Жаңа түстi сол уақиға естерiме.
Үшбу iстi бастаған, ей, жарандар,
Екi батыр бар екен iштерiнде.

Сонда бiзге рақым қылды Хақ Тағала,
Жарандар, бұ сөзiмдi тыңдап қара.
Бiздiң дауысты естiген соң екi батыр,
Өз қолын қырып салды пәре-пәре.

Жылаған ол аяды халiмiздi,
Ол екеуi қуантты жанымызды.
Сол екеуi өз қолын тамам қырып,
Алып бердi ол тартып малымызды.
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Керуен болып бiр сондай көрдiк бүлдi,
Екi батыр күшiне көңiлiм толды.
Екеуiнiң бiлмедiк кiм екенiн,
Жарандар, ойлап қара ендi соны.

Қайран қалды бұ сөзге шаһариарлар,
Қайран қалды бұ сөзге сахабалар.
«Бастарына мүшкiл iс түскен-дi» деп,
Iшiнен бiледi хақ Пайғамбар.

—Қайда,—деп шақырды,—Әли Хайдар,
Бәлеге душар болды ғой, жаным, олар.
«Аттан!» деп, ер Әлиге жарлық қылды:
—Екеуiнен келшi,—деп,—алып хабар.

—Қызметiң қылайық, ей, жан ата,
Тыңдамасам қызметiң болұр қата.
Зұлпықар мен Дүлдүлiн мiнiп алып,
«Ата, бергiл бiздерге,—[дейдi],—жақсы бата».

Батасын Хақ Пайғамбар бердi сонда,
Бiр Құдай ер Әлидi өзiң оңда.
Осылайша батасын бергеннен соң,
Аллаға тәуекел қылып түстi жолға.

Бiр Құдай пана берсiн бастарыңа,
ұзын ғұмыр ол берсiн жастарыңа.
Амандасып ер Әли түстi жолға,
Қанбарды жолдас қылып қастарына.

Қанбарды алып ер Әли жүрiп кеттi,
Ол жолда бес күн, бес түн күндер өттi.
Басы көкке тақалған, ей, жарандар,
Бес күннен соң бiр үлкен тауға жеттi.

Ол тауға жетiп барды Әли батыр,
Бiрге барды жолдас болып Қанбар пақыр.
Қарап тұрса, ол таудың арт жағында
Бек тамаша бiр бұлақ ағып жатыр.
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Һеш нәрседен қорықпайды Әли сабаз,
Кәпiрлер бұ дүниеге болады мәз.
Екiсi ол бұлақтан таһарат алып,
Сол жерде алды екеуiсi оқып намаз.

Қанбарға айтты:—Бұ тауға мiнейiн,—деп,
Не тамаша бар екен көрейiн,—деп.
Қанбарға:—Осы жерде тұр,—деп айтты,
Тауға шығып, айланып келейiн,—деп.

Әли кеттi ол шығып биiк өрге,
Қанбар қалды манағы айтқан жерде.
Тау басында бiр үлкен аждаһаны,
Бiр күн, бiр түн жүрген соң көзi көрдi.

Демiмен ол аждаһа тартып алды,
Жүндей ұшып аузына жетiп барды.
Жұтылар жерге жеткен соң тақсыр Әли,
Зұлпықарын суырып салып қалды.

Зұлпықар аждаһаны кеттi бөлiп,
Екi бөлек ол болып қалды өлiп.
Бiр тамған қаны жүз мыңнан, әй, жарандар,
Ер Әлимен соғысты дию болып.

Зұлпықарын ер Әли қолына алды,
Күн батқанынша диюмен соғыс салды.
Бiр тамшы қаны жүз мыңнан дию болып,
Соғысының бәсiнен жер қозғалды.

Күн батқанша диюмен соғыс болды,
Дию қырылып, қандары судай ақты.
Жалғыз дию қалдырмай қырып болып,
Тақсыр Әли ол күнi сонда қонды.

Бұрынғының қарашы ерлерiне,
Жан көрiнбес Әлидiң көздерiне.
Таң атқан соң ер Әли жетiп келдi,
Манағы Қанбарды қойған жерлерiне.
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Қанбарды iздеп ер Әли келе жатыр,
Кәпiрге тұтқын болыпты Қанбар пақыр.
Манағы қойған жерге жетiп келсе,
Қанбарды көре алмайды Әли батыр.

Ол жерге мың сан кәпiр келген екен,
Бiр күн, бiр түн арада өткен екен.
Сансыз кәпiр сол жерде душар болып,
Қанбарды ұстап алып кеткен екен.

Ер Әли Пайғамбардың тiлiн алды,
Тiлiн алып екеуiн iздеп барды.
Осы жерде жоғалып Қанбар кеттi,
Қайсы жаққа жүрерiн бiле алмады.

Ер Әли осы жерде қайран қалды,
Жанынан қорқып ер Әли аянбайды.
Пайғамбардың бұрынғы жарлықтарын,
Әли Арыслан осы жерде ойына алды.

Расулдың жарлығын қылайын деп,
Бiр жаратқан Құдайға жылайын деп.
Қанбарды бiр Құдайға тапсырдым деп,
Екi сахаба артынан аяңдайды.

Ер Әли жалынады бiр Құдайға,
Қанбар байғұс ол кеттi әлде қайда.
Бiр күн өтiп және түн болған шақта,
Бiр нәрсе қатты ақырып болды пайда.

Не нәрсе деп қарайды Әли сонда,
Құдай Тағала бастайды мұндай жолға.
Даусыменен жер жарған аждаһадай,
Түнде Әлиге бiр нәрсе болды пайда.

Сiлтейдi ер Әлиге келiп найза,
Түнде Әли не екенiн танымайды.
Найзасын сiлтегенде қағып қалып,
Денесiне жеткермей қылды қайла.
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Зұлпықарменен бұ дағы қалды шауып,
Өлтiргелi ойлайды ебiн тауып.
Зұлпықарменен бұ дағы салған шақта,
О дағы тигiзбестен қалды қағып.

Бiр-бiрiне екеуi қылды қайла,
Қылыш шауып, сiлтейдi бек көп найза.
Шоқпарменен және екеуi ұрысады,
Қаруменен һеш нәрсе қыла алмады.

«Япырым-ай, зұлпықарға неттi» дейдi,
Қару тастап, бiр-бiрiне жеттi дейдi.
Ат үстiнен бiр-бiрiн аламыз деп,
Жағаларын суырып кеттi дейдi.

Әли батыр жолықты мұндай ерге,
Жеңiлмей олар жүр бiрме-бiрге.
Таң атқанша екеуi алысады,
Аттары жүр тiзеден кiрiп жерге.

Таң атқанша екеуi алысады,
Шоқпар ұрып, қылыштар шабысады.
Бiр-бiрлерiн жеңе алмай қоя берiп
Жай-жайына қайтысып барысады.

Жеңiлмей бiр-бiрiнен айырылады,
Сөйлесiп бiр-бiрiне қайырылады.
«Зұлпықарменен ол маған не болды?» деп,
Бек қатты Әли Арыслан қайғырады.

Сол қайғыны көңiлiне алды дейдi,
Өзiне таң-тамаша қалды дейдi.
Пiкiр қылып, қайғырып жатқанында,
Әлидiң көзiне ұйқы барды дейдi.

Сол қайғыны алып жатты естерiне,
Өзiнiң көңiлi толмай күштерiне.
«Әй, балам, қайғырма» деп хабар бердi,
Нұр Мұхаммед ол кiрiп түстерiне.
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«Ол адамға қайғы жеме, Әли балам,
Әбiлмәжiн батыр түнде келген саған.
Бiрiңдi-бiрiңнен сақтады Хақ Тағалаң,
Таң атса жолығарсың тағы да соған».

Әли Арыслан осылайша бiр түс көрдi,
Нұр Мұхаммед түсiнде хабар бердi.
Көзiн ашса таң атып келе жатыр,
«Иә, Алла» деп орнынан түрегелдi.

Бұны дос деп алады көңiлiне,
Осындай бiр түс көрдi Әли сонда.
Екi ракағат шүкiрiне намаз оқып,
«Иә, Алла» деп мiнедi Дүлдүлiне.

Келе жатып қарайды жан-жағына,
Бiр Құдай, жәрдем бергiл тiл-жағыма.
Бiр адам намаз оқып, азан айтқан,
Естiледi ер Әлидiң құлағына.

Азан айтқан ол жаққа түстi жолға,
Бiр Құдай батырларды өзiң оңда.
Әбiлмәжiндi көредi жетiп барса,
Намазын жатыр екен оқып сонда.

Ер Әли жетiп оған барды дейдi,
О да оқып намазын алды дейдi.
Арысланды ол танып сәлем берiп,
Көрiсiп, құшақтасып қалды дейдi.

Қуанады бiр-бiрiн танып қалып,
Оларды артық жаратқан Жаппар Халық.
Әбiлмәжiн, әй, жарандар, ер Әлидi,
Жөнеледi бiр шаһарға бастап алып.

Кәпiрге жалғыз ойран салған екен,
Әбiлмәжiн бiр шаһарды алған екен.
Әбiлмәжiн шоқпарынан қорыққанынан,
Ол шаһар мұсылман болып қалған екен.
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Қалай мықты, жарандар, ол шаһбазың,
Сөге көрме сөзiмдi, болса жазым.
Ер Әлименен шаһарға жетiп келiп,
Қауым болып оқиды таң намазын.

Һеш нәрседен қорықпайды, батыр олар.
Ашуланып кәпiрге ойран салар.
Әбiлмәжiн батырдан ер Арыслан
«Сәдуақас қайда?» деп сұрды хабар.

—Науадирде қыз бiлән қойдым,—дедi,
Кәпiрлермен көп болды ойыным,—дедi.
Жалғыз келiп мен мұнда соғыс қылып,
Бұ шаһардың кәпiрлiгiн жойдым,—дедi.

—Ер Арыслан, сұрасаңыз бұ хабарды,
Науадирде қойғанмын мен оларды.
Кәпiрлер ләшкерiнiң қисабы жоқ,
Көп те болса оларға жоқ зарары.

Әбiлмәжiн бұлайша сөз айтады,
Көп кешiгiп тұрмайды, тез айтады.
Екеуi осылайша тез сөйлесiп,
Науадир шаһарына жол тартады.

Екеуi жолға түсiп жүрiседi,
Науадирге жетiп келiседi.
Науадирде уақас пенен Диләфрузге,
Сау-саламат бұлар да көрiседi.

Сәдуақасты көрдi көзi Әли Хайдар,
Бұларды о да көрдi бейшаралар.
Кәпiрдiң көптiгiнен уақас қорқып,
Жазғытұрғы жаңбырдай жылайды зар.

Қорлықтар уақас көрген бiрталай-ды,
Арысланды көрген соң зар жылайды.
Есендiк-саулық сұрап ол көрiсiп,
Көп шүкiрлiк қылады бiр Құдайға.
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Шаңдақ басты қап-қара күннiң көзiн,
Жарандар, тыңдап отыр айтқан сөзiм.
Дариядайын толқыны қисабы жоқ,
Кәпiр қолы басып тұр жердiң жүзiн.

Жарандар, сол уақытта күн кеш болды,
Кәпiрлерге ол жердiң жүзi толды.
Есендiк-саулық сұрап бiр-бiрiнен,
Үшеуi шүкiрлiк қылып бiрге қонды.

Көрдi сансыз кәпiрдiң қамағанын,
Күнәһлi өлсең, қиналар шыбындай жаның.
Таң атып соғысқалы майдан түзеп,
Кәпiрлер қағады ұрыс барабанын.

Төртеуi сиынып тұр Құдiретке,
«Қолда» деп жалынады Мұхаммедке.
Науафил деген кәпiрден бiр палуан,
Күндей күркiреп шығыпты жекпе-жекке.

Төртеуi кәпiрлерге қаттанады,
Бұлар да ұрысқалы аттанады.
Өзiн-өзi көтерiп, әй, жарандар,
Ақырып әлгi кәпiр мақтанады.

—Адам болмас қылышым ұрған адам,
Рүстем Дастандайын бар-ды халiм.
Бiрме-бiрге бiреуiң маған келсең,
Тiрi болып қайтпассыз, кетер сәнiң.

Науафил деген кәпiрден шықты бiр ер,
Бек қатты палуан екен Пәруардигар.
Ақырғаннан, япырым-ай, ол кәпiрдiң,
Көк жаңғырып, қозғалды жетi қат жер.

Төртеуiн қамап алды мұнша дұшпан,
Кәпiр естiп жиылды һәрбiр тұстан.
Науафил күндей күркiреп тұрған шақта,
Қарсы шықты алдынан Әли Арыслан.

1140

1150

1160



46 ДіНИ ДАСТАНДАР46 47

—Мiнгенiм астымдағы Дүлдүл едi-ау,
Зұлпықарым кәпiрдi бүлдiредi-ау.
«Пайғамбардың күйеуi Әлимiн» деп,
Бұ да өз жайын кәпiрге бiлдiредi-ау.

—Нұр Мұхаммед—жәрдемшi бабам,—дедi,
Тәңiрi Арыслан деп ат қойған маған,—дедi.
Жұбайым Фатима, жолдасым—төрт шаһариар,
Хасен, Хұсайын—ол менiң балам,—дедi.

Кiм қорықпай, қайтып маған ұмтылар,—деп,
Кәпiр қор болып қолыма тұтылар,—деп,
Әли Арыслан аужарын айтып бiр ақырды:
—Кiмде-кiм иман айтса, құтылар,—деп.

Әлидiң ақырғанын таң көрiптi,
Жекпе-жектi Науафил сән көрiптi.
Науафил аттан жығылды ақырғаннан,
Он екi мың кәпiрлер жан берiптi.

Он екi мың кәпiрдей қалды өлiп,
Әли сондай ақырды кәрi келiп.
Науафил жығылғанын көзi көрiп,
Әбiлмәжiн тастайды екi бөлiп.

Әли кеттi кәпiрменен араласып,
Кәпiр толған ол жердiң жүзiн басып.
Тамам кәпiр жабыла ат қояды,
Құрт-құмырсқа, масадай дуылдасып.

Жердiң жүзiн басып тұр кәпiр-доңыз,
Кәпiр өскен жер екен, қылып қоныс.
Төртеуi де ақырып қолға кiрiп,
Бет-бетiмен кетiптi қылғалы ұрыс.

Ой жерлер қыр, қыр жерлер ой болып тұр,
Кәпiрлерге бұл үлкен той болып тұр.
Кәпiрлер—қамыс, бұлар от секiлдi,
Бұлар—қасқыр, кәпiрлер қой болып тұр.
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Көп кәпiрлер айырылды жандарынан,
Көп бас бөлек болыпты тәндерiнен.
Әли Арыслан жығыпты кәпiр туын,
Кәпiрдiң ат жүрмейдi қандарынан.

Қитарды Әли Арыслан өлтiрiптi,
Төртеуi көп кәпiрдi зыттырыпты.
Туын жығып падишасын өлтiрген соң,
Қалғандары Хаққа иман келтiрiптi.
Мұсылман болған төртеуiн құрмет қылып,
Бастап алып жөнелдi шаһарына.

Төртеуi қосылып бiрге жүрдi,
Шаһардағы бұларды көзi көрдi.
Шаһардағы бәрi де дiнге кiрдi,
Патша сарайына барып кiрдi.

Қызық қылып шаһарда қылды тойды,
Шоқынатын суреттiң бәрiн жойды.
Мәсжид, медресе салдырып, дiн үйретiп,
Сарманд деген уәзiрдi патша қойды.

Бiрнеше күн дiн айтып тұрды сонда,
Бiр Құдай батырларды өзiң оңда.
Отыз түйе жүк жөнелтiп алтын-күмiс,
Қанбарды iздей төртеу түстi жолға.

Бiр күн, бiр түн ендi олар жол жүрiптi,
Ақылдасып төртеуi бiрiгiптi.
Бiр күн, бiр түн жол жүрiсiп келе жатса,
Көздерiне бiр шаһар көрiнiптi.

Солардан да өтiптi бiр дүние сұм,
Көрiнедi бiр шаһар бек үлкен тым.
Көрiнген шаһар жаққа жол тартысып.
Арасында өтiптi үш күн, үш түн.

Жарандар, таусылмайтын бұл не жүрiс,
Қолда—шоқпар олардың, белде—қылыш.
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Шаһарға кiрсе, онда һеш адам жоқ,
Iшi толған шаһардың алтын-күмiс.

Шаһарға таң-тамаша қалысады,
Түйеге толғанша алтын салысады.
Иесi жоқ шаһарда сол төртеуi,
Жатып бiраз тыныштық алысады.

Шаһарға таң қалады бұлар сонда,
Нұр Мұхаммед, бұларды өзiң оңда.
ұйықтап алып, сыйғанша алтын алып,
Аллаға тәуекел қылып, түстi жолға.

Шаһардың алтынына қалады таң,
Бұлардан басқа онда һешбiр жоқ жан.
Жарты күн жол жүрiсiп келе жатса,
Будақ-будақ алыстан көредi шаң.

Бұлардың көздерiне көрiнедi шаң,
Жағыма жәрдем бергiл, иә, Сұбхан.
Керкүдән деген астына мiнiптi аң,
Ол шаңнан шыға келдi [бiр] адам.

Қарап тұр ол адамның сөздерiне,
Жетiп келдi бұлардың өздерiне.
«Жандарыңнан безген 
  неткен жандарсың» деп,
Бұларды тiптi алмайды көздерiне.

—Қырармын дию, перi, жын да болса,
Қанжар—белде, шоқпарым—қолда болса.
Ақырады:—Қойман,—деп,—жалғызыңды,
Бiр-бiрiңнiң жаныңыз мың да болса.

Ол палуан жолы түсiп жатқан екен,
Жолыққанды шөптей-ақ қаққан екен.
Мұсайып палуан кәпiр екен, өзi дiнсiз,
Шойын шоқпары сегiз жүз батпан екен.
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Шоқпарымен ер Әлидi келдi де ұрды,
Әли Арыслан қалқан тұтып, қарап тұрды.
Шоқпардың салмағы қол күшiменен,
Дүлдүлi тiзесiнен жерге кiрдi.

Тiзесiне шейiн Дүлдүлi кiрдi жерге,
Әли Арыслан жолықты сондай ерге.
Зұлпықарын шабады, кәр қылмайды,
Сексендей қару қылды бiр-бiрiне.

Бiр-бiрiне сiлтестi және найза,
Қаруменен һеш нәрсе қыла алмайды.
Бiрталай ат үстiнен аударысып,
Тағы да аттан бiр-бiрiн ала алмайды.

Ашуланып ер Әли iшi күйдi,
Ашуланып ер Әли күшiн жиды.
Ақырып, киiмдерiн түгi тесiп,
Көтерiп Мұсайыпты жерге ұрды.

Үшеуi тұр сиынып, оңтайланып,
Батты жерге Мұсайып кәпiр, көзi жайнап.
Өлтiрмедi мұсылман болар ма деп,
Тас қылып қол-аяғын алды байлап.

Мұсайып ол байланып түстi қолға,
Өз атына артады оны сонда.
Байлаулы Мұсайыппен бесеу болып,
Қанбарды iздей тағы да түстi жолға.

Тау басында екеуi ауға шықты,
Қанбар байғұс мұңлық болып жауға кеттi.
Бiр күн, бiр түн бесеуi жол жүрiсiп,
Тағы да бiр үлкен, биiк тауға жеттi.

Ол тауда бiраз ғана тыныштық алды,
Тыныштық алып, тағы да жүрiп кеттi.
Күнi-түнi он бес күн жол жүрiсiп,
Хиуаранның шаһарына жетiп кептi.
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Шаһардың жандарында тұра қалды,
Тұрайық деп кеңестi құра қалды.
Аттарынан түстi де тыныштық алды,
Қанбар болса шаһардан сұрағалы.

Саудагер деп ойлайды ендi олар,
Айбат бiлән қарайды Әли Хайдар.
Әлидiң тұлғасына қайран қалып,
Шаһар халқы падишаға бердi хабар:
—Бұ дүниеде, падиша, теңдесi жоқ,
Көрер болсаң iшiнде бiр жiгiт бар.

—Олай болса көрейiк ақыр,—дейдi,
Жолдасқа лайық болмасын батыр,—дейдi.
лайықпенен оны жiберейiн деп,
Көруге жарлық айтып, шақыр,—дейдi.

Қаруларын асынып жандарына,
Тәубе қыл, мұсылмандар, жан барында.
«Патшамыз сiз тақсырды шақырады» деп,
Келiптi ер Әлидiң алдарына.

«Құп болар» деп кәпiрмен кеттi жүрiп,
Зұлпықарын байланып, Дүлдүл мiнiп.
Патшаға жетiп барып, қайран қалды,
Дүниеде салтанатын артық көрiп.

Таң қалар ол патшаға батыр Әли,
«Патшалыққа лайық,—дейдi,—пәлi».
Сол жағында—ол сансыз сұлтандары,
Оң жағында—саны жоқ отыр ханы.

Оң жағында отырған көп хандары,
Сол жағында саны жоқ сұлтандары.
Айналасын қамаған, әй, жарандар,
Аждаһадай ақырған палуандары.

Жарандар, құлақ сал кеңесiме,
Келген Әлидi ол патша көрмесiн бе.
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Арысланды көрген соң падишаның,
Тiтiреу пайда болыпты денесiне.

Ер Әли мұндай жерге жолықты кез,
Жалғызбын деп қорықпайды, сiрә, һәр кез.
Тұла бойы қалтырап кеткен патша:
—Кiмсiң?—деп ер Әлиден сұрайды сөз.

Шақырғанда тартынбай келiп кiрдiң,
Не естiдiң, не бiлдiң, ненi көрдiң?
Атыңыз кiм, жол болсын ендi өзiңе,
Қайдан келе жатырсың, қайда жүрдiң?

—Әй, патша, менiң айтқан сөзiм ұста,
Саудагермiн, қосым бар осы тұста.
Атымызды сұрасаң, Қашимшим-дүр,
Күнбатыстан барамын күншығысқа.

—Әй, батыр, сөзiме аң-таң қалармысың,
Күншығысқа жол тартып барармысың?
Әли үшiн он мың қол жiберiп едiм,
Құлын алып келдi, танырмысың?

Әлидi таппай, құлын келдi алып,
Таппай қайтты, Әлидi iздей барып.
Әлидiң құлы ма екен, өзi ме екен,
Бiлсеңiз айырып бер, соны танып?

—Ол, сiрә, Әли құлы болмас,—дейдi,
Падиша өзiңiз де ойлашы,—дейдi.
Әлидiң құлы болса мен танырмын,
Һеш жанға Әли оны қоймас,—дейдi.

Әли деген ол асқан бiр батыр, ер,
Құлы болса жақсы қылыпсыз, сақтай көр.
Әлидiң құлы болса жанға қоймас,
Жақсы қылып сақтаңыз, әлi-ақ келер.
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Жер жүзiн Әли кезген Дүлдүлменен,
Патша «Қанбарды келтiр» деп жарлық берген.
Патша айтқан соң Қанбарды алып келдi,
Қол-аяғын байлаған шынжырменен.

Қанбарды ер Әлидiң көзi көрдi,
Шынжырмен байлап қойған Қанбар ердi.
Бермедi кәпiрлерге бұлар сырды,
Сыр берместен, үндемей қарап тұрды.
Кәпiрлер қарасып тұр сонда бәрi:
«Зынданға таста,—дейдi,—ол Қанбарды».

Қанбарға келдi патша ашулары,
Бiр зынданы бар екен салатұғын.
Кiмде-кiмнiң көп болса күнәһлары,
Қанбарды сонда апарып салды кәпiр,
Ол зынданның түбi жүз сексен қары.

Ер Әли сабырлықпен ой ойлаған,
Көп кәпiрлер қуанып, той тойлаған.
Тыс жақтан естидi бұлар дауыс,
Шуылдасып, жыласып, ойбайлаған.

Шуылдасып, жыласып жетiп келдi,
«Қашимшим атынан жетпiс кiсi өлдi.
Қашимшим аты бiреудi тiрi жұтты» деп,
Жыласып падишаға хабар бердi.

Патша бұған аң-таң қалып тұрды,
Жылағанын бұлардың көзi көрдi.
«Қашимшим аты тыста бүлiк салып,
Кәпiрден жетпiс кiсiнi қырды» дейдi.

Хабар бердi бұлайша падишаға,
Ер Әли сиынып тұр бiр Аллаға.
Патша хан-сұлтанын жиып алып,
Ат көргелi шығыпты тамашаға.
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Көргелi тамам кәпiр қамданады,
Бiлдiрмедi өз-өзiн сонда Әли.
Көрсе, Дүлдүл кәпiрдi қырып жатыр,
Һеш жан бармай қасына, таң қалады.

Бәрi шулап:—Бұ қалай ат?—деп айтты,
Қашимшим, бiр ақылды тап,—деп айтты.
Патша көрiп атын тамаша ғып,
Қашимшим:—Осы атыңды сат,—деп айтты.

—Пұлына мұның сатып батамын,—деп,
Бұ шаһарда сауда қылып жатамын,—деп,
Ер Әли падишаға жауап бердi:
—Бәсi келсе, атымды сатамын,—деп.

Һеш өнерден құр емес атың, сiрә,
Атыңның артық көрдiм затын, сiрә.
Падиша ер Әлиге сөз айтады:
—Атыңның лайықтап хақын сұра.

Дүлдүлiн батыр Әли[дің] сатып салды,
Падишадан бiр қалта алтын алды.
Ер Әли қалта алтынды қолына алып,
Дүлдүлiнiң қасына жетiп барды.

Таң қалды ерлiк патша қылғанына,
Атын сатып, ол жаяу болғанына.
Ер Әли бiр қалта алтынды алып барып,
Дүлдүлiнiң сыбырлайды құлағына:

—Бiлдiң бе, сенi орысқа бергенiмдi,
Бiр қалта алтын алып келгенiмдi.
Өкпелеме, бiр түгiңе дүние алман,
Кәпiрлерге көрсетемiн ерлiгiмдi.

Кәпiрдiң Дүлдүл қалды албарында,
Әли Арыслан жалынды Жаппарына.
Дүлдүлдi сатып бiр қалта алтын алып,
Әли келдi жолдасының жандарына.
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Ер Әли жаяулап қайтады ендi,
Осылайша Дүлдүлiн сатады ендi.
Әбiлмәжiн, Сәдуақасқа жетiп барып,
Көргенiн бастан-аяқ айтады ендi.

Ендi олар бiр Құдайға сиынады,
Кәпiрлер құмырсқадай жиылады.
Әли сатып кеткен соң әлгi Дүлдүл,
Тыңдап тұр, ол кәпiрге не қылады.

ұстағалы атшылар барды қамап,
Бәрi де жетектеуге қылды талап.
Падишаның он екi атшыларын,
Ол Дүлдүл бiр тепкеннен қылды һәлак.

Дүлдүл ендi тулайды қызып-қызып,
Кiмiн теуiп, кiмiнiң басын үзiп.
Жүз жетпiс кәпiрдi һәлак қылды,
Ойран қылды шаһардың iшiн бұзып.

Падиша дал болады қайран қалып,
Дүлдүл жүр ол шаһарға ойран салып.
Падиша ер Әлиге хабар салды:
«Қашимшим кете көрсiн атын алып».

Әли келiп Дүлдүлдi шақырады,
Қолын бұлғап, Дүлдүлге «келгiл» дейдi.
Дүлдүл көрiп Әлидi құрмет қылып,
Әлидiң аяғына бас ұрады.

—Әй, батыр, көңiлiм толды сөзiңiзге,
Таң қалдым ерге бiткен жүзiңiзге.
Патша мақтап Әлиге қайран қалды:
—Бәрәк Алла атыңыз менен өзiңiзге.

Бұ iске, Қашимшим, қайран қалдым,
Ерлiк қылып атыңды сатып салдың.
Көңiлiм разы болды ғой өнерiңе,
Алтынымды һәм бердiм, атыңды алсаң.
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Дүлдүлiн мiнiп алды үстiне ендi,
Дүлдүлден тамам кәпiр қашты ма ендi.
Бiр қалта алтын алып, Дүлдүл мiнiп,
Әли келдi жолдасының қасына ендi.

Дүлдүлiн мiнiп Әли қамшы басты,
Қасына барып, көңiлi судай тасты.
Әуелi шығарғалы Қанбар жасты,
Қостағы үшеуiне ақылдасты.

Әли айтты:—Зынданға барайын,—деп,
Арқан салып Қанбарды алайын,—деп.
Бұларға «сабыр қылып тұр» деп айтты,
—Соғысты келгеннен соң салайын,—деп.

Үшеуi «жарайды» деп қалды сонда,
Дүлдүл мiнiп, зұлпықар алды қолға.
«Мен келгенше соғыспай тұрыңыз» деп,
Қанбарды iздей ер Әли түстi жолға.

Зынданға жетiп келдi бiр заманда,
Зұлпықар менен Дүлдүлiн қояды анда.
«Қанбарды өзiм алып шығарам»  деп,
Ер Әли өзi кiрдi ол зынданға.

Ер Әли өзi кiрдi ол зынданға,
Әбiлмәжiн қостағы кетiптi аңға.
Кәпiрлер Диләфруздiң көркiн көрiп,
Патшаға хабар бердi барып таңға.

Әли батыр зынданда жатады ендi.
Әбiлмәжiн құлан-бұлан атады ендi.
Кәпiрлер көрiп қызды қайран қалып,
Патшаға бұл хабарды айтады ендi:

—Жан көрдiк, патша, бiр ай жүздi,
Жалғаншы деп ойлама, тақсыр, бiздi.
Саудагерлер қасында, тақсыр патшам,
Көрiп келдiк күн жүздi бiз бiр қызды.
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Патшаға осылайша хабар бердi,
«Күң шығар, сатып әкел!» деп бұйрық айтты.
—Бұ қызыңды сатамысың?—деп, ол кәпiрлер
Сәдуақас қасына жетiп келдi.

—Қатынды бар ма санаңда сатпақ,—дейдi,
Неге келдiң, әдепсiз, қақтап,—дейдi.
—Бұ менiң қатыным-дүр, әй, кәпiрлер,
ұятсыз, кетiң әрмен, бетпақ,—дейдi.

Патшаға қайтып барды ендi олар,
Осының түбi жаман ойран болар.
«Қатыным» деп ол айтып ұрысты» деп,
Патшаға осылайша бердi хабар.

Шақырады, жарандар, ашуын сол,
Құмырсқадай патшаның ләшкерi мол.
Патша «тартып әкел» деп жарлық қылып,
О қызға аттандырыпты жетi мың қол.

Бұ қолды уақас батыр көзi көрдi,
Майданға кiрiп жалғыз көбiн қырды.
Қолдың көбi қырылып, жете алмай,
Қалғандары шаһарға қашып кiрдi.

Ашуланды падиша тағы да тым,
Солардан да өтiптi бұ дүние сұм.
«Өлтiрiп, қызды тартып алып кел» деп,
ләшкер тағы жiбердi жиырма мың.

уақас жалғыз кәпiрлерге араласты,
Кәпiр қанын ол жерде судай шашты.
Соғыстың басымынан күннiң көзiн,
Бiр-бiрiн көре алмайды, шаңдақ басты.

Қыз да ұрыс қылғалы оңтайланды,
Кәпiрлер Сәдуақасқа аң-таң қалды.
Байлауда Мұсайыптың iшi күйiп,
Сонда қызға бiр сөздi айтып салды:
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—Әйелде көп бола ма күш,—деп айтты,
Бұ сөзiмнiң мәнiсiне түс,—деп айтты.
Бұларменен соғысты мен салайын,
Диләфруз, қол-аяғым шеш,—деп айтты.

Қыз айтты:—Осы күнде сен де дұшпан,
Әли батыр байлаған, тiптi, шешпен.
Қол-аяғың шешейiн, иман айтып,
Шын көңiлiңмен, Мұсайып, бол мұсылман.

—Оның рас, осы күнде мен де дұшпан,
Имансыз ақыретте болар пұшман.
Диләфрузым, бiлгенiңше үйрет иман,
Не деп айтсам, болармын мен мұсылман?

Қыз үйретiп, мұсылман болып қалды,
Иман нұры көңiлiне толып қалды.
Хақ мұсылман болғанын бiлдi де қыз,
Мұсайыптың қол-аяғын шешiп алды.

Сегiз жүз батпан шоқпарын қолына алды,
Кәпiрлер мұны көрiп қайран қалды.
Ақырып «иә, Расул Алла, иә, Алла» деп,
Мұсайып кәпiрлермен соғыс салды.

Мұсайып шақырады кәрi-жынын,
Қол-аяқтан шешкен соң ол шынжырын.
Кәпiрлердiң қанынан ат жүрмейдi,
Мұсайып жоқ қылыпты жетi мыңын.

Мұсайып тақсыр асқан батыр күштi,
Кәпiрлерге көрсеттi теперiштi.
Қалған кәпiр шаһарға қашып кiрдi,
Мұсайыпқа жетпiс жерден жара түстi.

Таусылмайтын көрген жоқ мұндай елдi,
Қалжыратты он екi қайран ердi.
Жердiң жүзiн басқан кәпiр тағы келдi,
Үшеуi де соғысқа бiрдей кiрдi.
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Кәпiрден және он мыңды қырып салды,
Аттары өлiктерден жүрмей қалды.
Үшеуi жаралы болып қалжырады,
Қыз бiлән екi батырды ұстап алды.

Кәпiрлер үшеуiн де ұстап алды,
Кәпiрлерге тұтқын болып олар қалды.
Патша әлгi қызбен ойнаймын деп,
Алтынды бiр аулақ үйге алып барды.

Қыз жалынып жылайды бiр Құдайға,
«Медет қыл» деп жылайды һәм Пайғамбарға.
Осы қыздың тiлегi қабыл болып,
Қыз жанынан бiр аждаһа болды пайда.

Жұтқалы патшаға ұмтылады, аузын ашып,
Қыз сонда қуанады судай тасып.
Қыз түгiл, жанымен қайғы болып,
Падиша ессiз болып, шықты қашып.

«От жақ!» деп бұйрық бердi тамам жұртқа,
Есi кетiп, ол қашып шығып сыртқа.
«Дұшпанымыз тұтыпсыз, бұйрық қыл»  деп,
«Құдайым» деп бас ұрды жанған отқа.

Патша қыздан кереметтi мұндай көрдi,
«Құдайым» деп жалынып отқа келдi.
«Ол үшеуi сиқыршы, өлтiрiң!» деп,
От iшiнен шайтан келiп хабар бердi.

—Ол үшеуi сиқыршы, қас,—деп айтты,
Жақын бармай, жанынан қаш деп,—айтты.
Сiздерден, халайықтар, разы болам,
Жұртты бұзар, дарға ас,—деп айтты.

Патшаның осы сөзге көңiлi толды,
Саны жоқ кәпiрлерден жиды қолды.
Шайтанды бiлмей кәпiр Құдайым деп,
Ендi үшеуiн дарға аспақ болды.
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Иманды құл өлгенде ұжмақ табар,
Үшеуi жата тұрсын, әй, жарандар.
Манағыда ол кеткен iздеп Қанбар,
Әли Арыслан батырдан алың хабар.

Әли көрген зынданда қиындық көп,
Қанбарды шығарыпты батыр ептеп.
Қанбарды ол зынданнан алып шықса,
Қойған жерде зұлпықары мен Дүлдүлi жоқ.

Фируз, Нәһар, Жәмшид патша келген екен,
Мың қолмен аң аулап жүрген екен.
Бұлар осы зынданға душар болып,
Иесiз ат, қылышты көрген екен.

Бұлар көрiп қалыпты тамашаға,
Бiр ат пен қылыш тұр оңашада.
Екi патша Дүлдүлдi ұстағалы,
Мың сан кәпiр айналып қамасады.

Дүлдүл тiстеп зұлпықарды, аспанға ұшты,
Дүлдүлден кәпiр көрдi мұндай iстi.
ұстай алмай кәпiрлер қайтып кеттi,
Дүлдүл ұшып бiр алыс жерге түстi.

ұшып Дүлдүл түсiптi жырақ жерге,
Батырлар душар болды мұндай елге.
Фируз патша аң аулап жүрген екен,
Дүлдүл мен қылышты о да көрдi.

О да көрдi Дүлдүлдi ұстағалы,
Мың сан кәпiр Дүлдүлдi ол қамады.
Зұлпықарын тiстемей ұшып кеттi,
Дүлдүл кеттi, зұлпықар сонда қалды.

Дүлдүл түстi бiр жерге ұшып барып,
Кәпiрлер қалды оған аң-таң қалып.
Дүлдүл өзi ұстатпай ұшып кеттi,
Зұлпықарды Фируз да кеттi алып.
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Фируз патша зұлпықарды алады ендi,
Суыра алмай қайранға қалады дейдi.
Суыра алмай жанына салып қойып,
Фируз көзi ұйқыға барады ендi.

Құдайдың таң қаласың iстерiне,
Әлидiң жан шақ келмес күштерiне.
Фируз патша ол ұйықтап жатқанында,
Әли Арыслан кiрiптi түстерiне.

«Дүлдүл менен зұлпықарым менiң» дедi,
Кәпiрлiк, иман бiлсең, дiнiң» дедi.
Үмiтiң болса Хақтан ұжмақ үшiн,
«Пайғамбар—хақ» деп, дiнге кiрiң» дедi.

Фируз патша осылайша бiр түс көрдi,
Әли Арыслан осылайша хабар бердi.
Көңiлiне иманның нұры толып,
Көрмейiнше Фируз да дiнге кiрдi.

Құдайым оған салды жақсы ойды,
Кәпiр дiндi ол қолдың бәрi жойды.
Дүлдүлдiң қастарына зұлпықарды,
Мұсылман болып апарып бұлар қойды.

Кәпiрдiң қара сансыз жиылғанын,
Батырлар төктi сансыз кәпiр қанын.
Зынданнан шықса Дүлдүл, зұлпықар жоқ,
Жамағат, тыңда Әлидiң не қылғанын.

Әли бақты қайран болып жан-жағына,
Бiр Құдай, жәрдем бергiл тiл-жағыма.
Есi кетiп, ер Әли қарап тұрса,
Шуылдаған дауыс келiптi құлағына.

Зынданда Әли көрген қиындық көп,
Қосқа қарай жүрiптi олар беттеп.
Қосқа келсе, өлiктен таулар болыпты,
Жолдасының ол қоста жалғызы жоқ.
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Көрсе, кәпiр таудай болып көп өлiптi,
Қостағы бiр бәле кез келiптi.
Әли Арыслан сол жерде қайран қалып,
Манағы дауыс жаққа жөнелiптi.

Дауыс жаққа ер Әли ендi жүрдi,
Шуылдаған дауысқа жетiп келдi.
Мұсайып, уақас пенен Диләфрузды,
Дарға асып жатқанын көзi көрдi.

Ер Әли қаһарланып айғай салды,
Құлағына Дүлдүлдiң даусы барды.
Он екi күндiк жерден дауысын танып,
Зұлпықарды  тiстеп алып жетiп қалды.

Әбiлмәжiн де бек асқан батыр екен,
Олардың жалғыз жүрген салты ма екен?
Әли Арыслан ол айғай салған шақта,
Диюларменен соғысып жатыр екен.

Әбiлмәжiннен диюдың көбi өлдi,
Ер Әлидiң дауысын о да бiлдi.
Қырып жүрген диюын о да тастап,
Көз жұмғанша сол дарға жетiп келдi.

Дар астына екеуi қылыш ұрды,
Ол жиылған кәпiрдiң бәрiн қырды.
Сәдуақас, Мұсайып, қыз үшеуiн,
Сау-саламат кәпiрден халас қылды.

Төртеуi қосқа келдi жолға түсiп,
Қуанады Қанбарменен һәм көрiсiп.
Бесеуi бiр Құдайға шүкiрлiк қылып,
Отырады асын жеп, суын iшiп.

Хиуаран патша бұларға қайран қалды,
Не қыларын бұларды бiле алмады.
«Бiр айтатын сөзiм бар, Қашимшим» деп,
Патша ер Әлиге кiсi салды.
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Патшаның қара ақылының молын ендi,
Шақырған соң ер Әли атқа мiндi.
Жасырып палуандарын патша қойды,
Әлидiң келетұғын жолына ендi.

—Түсiрейiк Қашимшимдi қайлаға,—деп,
Келсе қылыш, мылтық, найзала,—деп.
Палуандарға берiптi темiр арқан,
—Бұғып тұрып, тұзақтап, байлап ал,—деп.

Палуандар жасырынып қалысады,
Қылыш, арқан қолына алысады.
Ер Әли хабары жоқ келе жатқан,
Тұзақ салып, қылышпен шабысады.

Арысланның қарап тұр ойынына,
Кәпiрлер жабылады бәрi сонда.
Қылыш шабылып басына ер Әлидiң,
Жетпiс арқан түсiптi мойынына.

Тұзақ салып, жабылып кәпiр тартты,
Ер Әлидiң басына қылыш шапты.
Ақырып жетпiс арқанды быт-шыт қылып,
Шын атын кәпiрлерге сол жерде айтты.

Зұлпықармен палуанның бәрiн қырды,
Жетпiс арқанды бiр тартып, пәре қылды.
«Әли—менмiн, қайтып кәпiр ұстарсың» деп,
Жайын, кебiн айтуға қарап тұрды:

—Атам—Мұхаммед, жолдасым—төрт шаһариар.
Халал жұфұтым—Фатима, бiлсеңiздер,
Соғыстағы бiр атым Әли Хайдар,
Қылышым үш—қамқам, самсам һәм зұлпықар.
Дүлдүлiм айшылықты алты басар,
Қайтiп менi аларсың, әй, кәпiрлер.

Әли осылайша сөз айтып, шығып кеттi,
Қостағы қалғандар жетiп келдi.
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«Қашимшим емес, бұ келген Әли екен» деп,
Патша Хиуаранға хабар жеттi.

Патша осы iске қайран қалды,
Қырық күндей төрт жақтан жиды қолды.
Жақ-жақтан қисабы жоқ ту көрiнiп,
Қайыстырып келедi қара жердi.

Жарандар, ол бесеуi жатсын сонда,
Бiр Құдай, батырларды өзiң оңда.
Пайғамбардан айтамын бiраз кеңес,
Құлақ салып, жарандар, сөзiм тыңда.

Бұ сөзiмдi тыңдаңыз, әй, жарандар,
Пайғамбармен отыр екен шаһариар, сахабалар.
«Бiр Аллаң сәлем айтты» деп, Пайғамбарға
Жәбiрейiл бiр күн келiп бердi хабар.

—Иә, Мұхаммед, сәлем айтты саған Құдай,
Асығып келiп тұрмын мен де бұлай.
Көктегi сансыз толған перiштелер,
Салауат айтты,—дейдi,—шулай-шулай.

Айтсам келген жұмысым бiлерсiң,—деп,
Құдiретiн бiр Алланың көрерсiң,—деп.
Бiр Аллаң жарлық еттi:—Мәлiкаждарды,
Бас қылып, ер Әлиге жiберсiн,—деп.

Хиуаранның үстiне барсын,—дейдi,
Әлиге қосылып соғыс салсын,—дейдi.
Хауарзамин дегенде Жәмшид патша,
Оның дағы шаһарын алсын,—дейдi.

Жәмшидтiң бар бiр үлкен темiр шаһары,
Ойран қылсын,—деп айтады,—тағы оларды.
Мәлiкаждарды бас қылып қол аттандыр,
Мұхаммед достым, Алланың бұ хабары.
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Осылайша бiлдiрдi айтып-айтып,
Жәбiрейiл айтты дағы кеттi қайтып.
Мәлiкаждар жөнелдi ер Әлиге,
Қырық мың қол жиып алып, шеру тартып.

Осылайша Мәлiкаждарды хабарлады,
Қырық мың қолмен Мәлiкаждар жөнеледi.
Ендi олар солайша бара тұрсын,
Тыңдаңыз, ер Әлиден сөз келедi.

Жарандар, тыңдап отыр ендi сөзiм,
Келiстiрiп сөйлейтiн болды кезiм.
Хиуаран қолы Әлидi қамап алып,
Қайыстырып жатыпты жердiң жүзiн.

Бесеуi қолды көрiп қайғырады,
Қорыққанынан Аллаға зар жылайды.
Қолды көрiп, бiр өзiң қуат бер деп,
Мiнәжат қылып ер Әли зар жылайды.

Жарандар, естiдiң бе Әли сөзiн,
Шаңдақ басты қап-қара күннiң көзiн.
Бесеуi де Аллаға зар жылайды,
Құмырсқадай басты кәпiр жердiң жүзiн.

Кәпiр соқты ол ұрыс барабанын,
ұрысқа бұлар да жиды қамын.
Адина Масқара деген ол кәпiрлер,
Жекпе-жекке шығарды бiр палуанын.

Жүз батпан күрзiсi бар қолдарында,
лат, Манатқа «қолда» деп жалбарынады.
Ақырып Адина Масқара шыққанында,
Мұсайып ғазы шығыпты алдарына.

Мұсайыпты ол соқты жүзiқара,
Тұта бердi қолына қалқан ала.
Адина Масқараның шоқпарынан,
Мұсайыптың қалқаны болды пәре.
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Екеуi бiр-бiрлерiн ұрысады,
Қарудан һәрбiр қайла қылысады.
Қарумен һешнәрсе қылыса алмай,
Қайран болып екеуi де тұрысады.

Жағаласып, аттан түсiп бек көп жүрдi,
Мұсайыпқа Құдайым жәрдем қылды.
Адина Масқараны жерге ұрды,
Күл-күл болып жаһаннамға жаны кiрдi.

Мұсайыптың ойыны бар алуан-алуан,
Кәпiрлер қайратына аң-таң қалған.
Күн батқанша Мұсайып бiрме-бiрге,
Кәпiрден һәлак қылыпты жетпiс палуан.

Кеш болған соң барабан кәпiр қақты,
Соғыстан кеш болды, күн де батты.
Екi ләшкер бiр-бiрiнен айырылысып,
Қайтысып жай-жайына барып, жатты.

Түнде тыныштық екi қол алысады,
Күндiз ұрысып, қылыштар шабысады.
Таң атып, екi жақтан майдан түзеп,
ұрысатұғын жерiне барысады.

Кәпiрлер жайылады құрттай қайнап,
Кәпiр шықты жекпе-жекке қару сайлап.
Ол күнi бiрме-бiрге Әбiлмәжiн,
Жетпiс палуан кәпiрдi алды байлап.

Кәпiрлер шыдамайды ерлерiңе,
Қылыштарын байлаған белдерiне.
Күн кеш болып, барабан тағы соғып,
Қайтады қайтатұғын жерлерiне.

Келер күнi майданға тағы барды,
Ол күн Сәдуақас даярланды.
Күн батқанша Сәдуақас бiрме-бiрге,
Жетпiс палуан кәпiрдi байлап алды.
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Бесеуi жалынады Құдайына,
Үзiлмей соғыс болды ұдайына.
Күн кеш болып, барабан тағы соғып,
Екi ләшкер қайтады жай-жайына.

Бұлардан қауiп қылады кәпiрлер сұм,
Бiрме-бiрге келуден қорқады тым.
«Таң атса,—деп, патша жарлық қылды,
Бiр-бiрiне ат қой» деп он екi мың ердi.

Таң атып ол Мұсайып тағы кiрдi,
Мұсайыпты кәпiрлердiң көзi көрдi.
Мұсайыпқа келуге бата алыспай,
Қойдай ғана ұйлығып қарап тұрды.

Кәпiрлер һеш келмейдi бiрме-бiрге,
Қорқу салды Мұсайып батыр мұнша елге.
Жекпе-жекке кәпiрлер келмеген соң,
Мұсайып бiр сөз айтты кәпiрлерге:

—Мен тұрмын жалғыз келiп алдарында,
ұрысуға жисаңшы қамдарыңды.
Бiрме-бiрге қорықсаңыз, бәрiң жабыл,
Жаһаннамға жiберем жандарыңды.

Мұсайып батыр қарамайды тiрi жанға,
Тамам кәпiр жабыла соғыс салды.
Мұсайып жалғыз өзi соғыс қылып,
Үш мың кәпiрдi жiбердi жаһаннамға.

Кәпiр, әслә, қырудан таусылмайды,
Бесеуi де кәпiрлерге салды найза.
Кәпiрдiң өлiгiнен ол күн қырылған,
Әй, жарандар, болыпты таулар пайда.

Күн кеш болып кәпiрлер тағы қайтты,
Бесеуi де орнына барып жатты.
Хиуаран патша Жәмшид патша iнiсi екен,
«Бiздер ойран болдық» деп хабар айтты.
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«Хабар барса, қол жiбер бiзге,—дедi,
Дұшпан қатты көрiндi көзге,—дедi.
Хатпен хабар айттым, сақтана көр,
Бiздi алған соң, ол бармақ сiзге» дедi.

Жәмшидтiң хаты жетедi қолына ендi,
Ашуланып сыймайды тонына ендi.
Екi жүз мың палуанға Имлақты басшы қылып,
Хиуаранның түсiрдi жолына ендi.

Бiрнеше күн жүрiп, бұлар кеттi-ау,
Бiрнеше түн арада күндер өттi-ау.
Екi жүз мың палуанды Имлақ бастап,
Хиуаранның шаһарына жетiп кептi-ау.

Келген соң қуанышты болысады,
Қайғыны көңiлдегi жойысады.
Бәрәк Алла, хош келдiң, қуаныш қылып,
Шаттық бiрлән ол түнде қуанысады.

Патша айтты:—Тыңдап отыр сөзiмiздi,
Тез келген тәуiр көрдiм өзiңiздi.
Жабыла бәрiң бiрдей ұрыс қылың,
Бiрме-бiрге барудан безiңiз-дi.

—Солай жарлық қылдың ба, жаным, сiрә,
Бұ дұшпаннан түңiлемiз арың, сiрә.
Бiз келген соң, падиша, қайғы жеме,
Жалғыздың қоймаспын жанын, сiрә.

Кәпiр қорықты соғыста бiрме-бiрден,
Имлақ соғыс қылды жолдасымен бiрге келген.
Күн батқанша бек қатты соғыс қылды,
Батырлар жаралы болды жетпiс жерден.

Кәпiрлердi жапырады қырып, жойып,
Бiр-бiрiне жатады барып, қонып.
Бесеуi жарасына дәрi жағып,
Бiр Аллаға жатады шүкiр қылып.
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Ер Әли қорықпайды, өзi мықты,
ұрысып көп кәпiрдi жерге тықты.
Әли кiрiп майданға бiр ақырды,
Он екi мың кәпiрдiң жаны шықты.

Ол күнi батыр Әли соғыс салды,
Жер жүзiне ағызды судай қанды.
Өзгелерi жаралы болып тауға шықты,
Кәпiрлер төбе-төбе өлiп қалды.

Бесеуi жад қылады бiр Құдайды,
Тау басында бесеуi алды жайды.
«Бiр Алла, бiзге жәрдем бер өзiң» деп,
Бесеуi таң атқанша зар жылайды.

Кәпiрлерге ол толған жердiң жүзi,
Қараңғы болды шаңмен күннiң көзi.
Таң атып өзгелерi қалжырапты,
Ер Әли соғыс қылыпты жалғыз өзi.

Жердiң жүзiн ол басқан кәпiр екен,
Жалғыз соғысқан Арыслан батыр екен.
Кәпiрлердiң оғынан жан таба алмай,
Ер Әли жалғыз соғысып жатыр екен.

Бiр Құдай, ер Әлидi өзiң сақта,
Жалғыз соғысқан мың санмен соны мақта.
Күншығыстан бiрталай шаң көрiндi,
Арыслан бұлайша ұрысып жатқан шақта.

Бiр Құдай, ер Әлиге өзiң жар бол,
Бiрталай ләшкер екен көрiнген сол.
Шаң iшiнен бiрнеше ту көрiнiп,
Сол жақтан жетiп келiптi сексен мың қол.

Баяғы зұлпықарды көрген екен,
Зұлпықарды көрiп, дiнге кiрген екен.
Мұсылман болып ол патша қолын жиып,
Арысланды көргелi келген екен.
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Кiтаптың тап осылайша  хатын айтсам,
Мұсылман болып келгендер санын айтсам.
Мирзинһар шах, Фируз, Шаһаур патша,
Үшеуiнiң осылайша атын айтсам.

Жалғыз жүрген Әлидi бұлар көрдi,
Арыслан асығам деп жылдам жүрдi.
Сексен мың қолымен бұ үш патша,
Кәпiрлерге келдi де қылыш ұрды.

Кәпiрге бұлар салды ақырзаман,
Арыслан қайраттанды онан жаман.
Бұлар келiп Әлиге қосылысып,
Кәпiрден жетпiс мыңды қырды тамам.

Күн батқанша ұрысып жүрiседi,
Кеш болған соң қайтысып келiседi.
Үш патша қайтқаннан соң ләшкерменен,
Ер Әлиге келiсiп көрiседi.

Қайғыда болып жатты ол күн кәпiр,
Басына түскеннен соң заманақыр.
Ас iшiп, мұсылмандар бiрге қонып,
Таң намазын қауым болып оқып жатыр.

Кәпiр ұрды дағы ұрыс барабанын,
Мұсылман оқып алды таң намазын.
Майданға қарсы шықты, ей, жарандар,
Ер Әли бастап алып мұсылманын.

ұрыста жүр кәпiрдiң бәрi қаптап,
Мұсылман да қаруын алды оңдап.
Екi ләшкер дариядай толқын болып,
Қарсыласып тұрысты тұтысып сап.

Кәпiр қолы дариядай қисапсыз көп,
Қараңғы болды шаңмен сонда аспан-көк.
Фируз патша қолында бiр палуандары,
Атын айтады екен «Самандүр» деп.
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Мұсылман жалынады Құдiретке,
Жалынып «жар бол» дейдi Мұхаммедке.
Керкүдәнiн Самандүр мiнiп алып,
Кәпiрге шықты ақырып жекпе-жекке.

Кәпiрден және бiреу қарсы келген,
Ол да палуан жалғыз шыққан сонша елден.
Самандүрге кәпiрден бiреу келдi,
Оның атын сұрасаң «Сәмәнт» деген.

Екеуi бiр-бiрiне тиiседi,
Қаруымен шаншысып өтiседi.
Бiр-бiрiн найзаменен ала алмайды,
Он-оннан найзаларын сiлтеседi.

Тұрған жұрт таң көредi ұрыстарын,
Бiр-бiрiн жолбарыстай жұлысқанын.
Найзасын екеуi де тастай берiп,
Қисапсыз шабысады қылыштарын.

Таң қалды қайратының молдарына,
Сыймайды ашуланып тондарына.
Қылыштарын екеуi тағы қойып,
Шоқпарларын алады қолдарына.

Кәпiрге ендi бәле кез келедi,
Бiр-бiрiн шоқпарменен төпеледi.
Самандүр шоқпарменен күл-күл қылып,
Сәмәнттi жаһаннамға жiбередi.

Самандүр мықтылығын бiлгiзедi,
Мұсылманды қуантып күлгiзедi.
Он бес палуан кәпiрден байлап алып,
Сексендi жаһаннамға кiргiзедi.

Самандүр тұр кәпiрге айғай салып,
Сексендi өлтiрiп, он бесiн байлап алып.
Жәмшид патшадан ол келген Имлақ кәпiр,
Ендi өзi шығыпты ашуланып.
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Самандүрдiң келiптi қасына ендi,
Күшi кетер кәпiрдiң асып ендi.
Жұдырықпен бiр ұрып Самандүрдiң,
Аямады, ұшырады басын ендi.

Мұсылман қарсысына оңтайланып,
Имлақ кәпiр тұр ендi, о да айқайлап.
Имлақ кәпiр бесеудi шаһид қылып,
Мұсылманнан жиырма алды байлап.

Имлақ қаһар көрсеттi асқан сондай,
Сәдуақас қайратын көрдi мұндай.
уақас тақсыр Имлаққа жетiп келдi,
Бұл қылған қорлығына шыдай алмай.

Әуел найза өнерiн қылушы едi,
Бiр-бiрiне найзамен ұрысады.
Найзамен бiр-бiрiн жеңiсе алмай,
Қайран болып екеуi де тұрысады.

Шоқпар ұрып садақпен атысады,
Қылышпенен бiр-бiрiн шабысады.
Жеңiсе алмай күн жатып екi ләшкер,
Жай-жайына қайтысып, жатысады.

Ол күн жатты, тағы да таң да атты,
Мұсылмандар намаз оқып, азан айтты.
Майдан түзеп, соғысқа кәпiр тұрып,
Барабанын жан-жақтан кәпiр қақты.

Мұсылмандар намаз оқып алысады,
Бiр-бiрiне қайратты салысады.
Намаз оқып, бұлар да ұрысқалы,
Майдан түзеп, сап тартып барысады.

Тыңдасаңыз, айтайын жақсы кептi,
Шаңдақ басқан секiлдi аспан-көктi.
Сәмәнт деген кәпiрден бiр палуан,
Және бiреу ақырып жетiп келдi.
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Ол кәпiрдiң мүшесi бұзық екен,
Келiстiрсем қол-аузы қызық екен.
Екi иiнiнiң арасы тап елу кез,
Бойының ұзындығы жүз кез екен.

Ақырып келдi, көзiне жан көрiнбей,
Керкүдән мiнген Әлидiң Дүдүлiндей.
Қолы—шынар ағаштай, мұрны—мыстай,
Аузы бейне таудың үңгiрiндей.

Ақырып:—Жекпе-жекке келiң,—дейдi,
Жалғыз менi жеңбес-ау елiң,—дейдi.
Даусымнан жер жарылып, көк жаңғырып,
Бұ заманның Рүстем Дастаны менмiн,—дейдi.

Ол кәпiрдiң дауысы көктi жарды,
Мұсылманнан Шарық деген палуан барды.
Бiр ұрумен ол Шарықты шаһид қылды,
Бiрнеше мұсылмандар өлiп қалды.

Ол кәпiрдiң күшiне аң-таң қалды,
Бiрнеше шаһид болып өлiп қалды.
Бiрме-бiрге келгеннен соң осы кәпiр,
Мұсылманнан отызды байлап алды.

Шыдай алмай Мұсайып батыр тұрды дейдi,
Кәпiрлерге қарсы қарай жүрдi дейдi.
Сегiз жүз батпан шоқпарын ұрған екен,
Күл-күл болып жаһаннамға кiрдi дейдi.

Ат-матымен болыпты пәре-пәре,
Мұсайып батыр сиыныпты бiр Аллаға.
Мұсайып ұрған шақта «иә, Алла» деп,
Жаһаннамға кетiптi жүзiқара.

Кәпiрлер Мұсайыптан жаман састы,
Сәмәнт палуан өлген соң, қайғы басты.
Хиуаран патша «бәрiңiз жабылың» деп,
«Бiрме-бiрге болмас-ты» деп ақылдасты.
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Кәпiрлер қорқысты бiрi келмей,
Патша тұр жекпе-жектi мiнәсiп көрмей.
Патша жарлық қылған соң Мұсайыпқа
Кәпiрлер ат қойыпты бәрi бiрдей.

Жарандар, тыңдап отыр айтқан сөзiм,
Кәпiр қолы басыпты жердiң жүзiн.
Үш патша ләшкерменен соғыс салып,
Қап-қара шаңдақ басты күннiң көзiн.

Кәпiрлерге ол күннiң жүзi толды,
Ер Әли де кiрiптi бастап қолды.
Көк жығылды, жарандар, күн тұтылды,
Дүние һәмма бұзылғандай соғыс болды.

Ер Әли де соғысты салады екен,
Зұлпықарын қолына алады екен.
Һәр мәртебе зұлпықарын шапқанында,
Екi жүз жаһаннамаға барады екен.

Қылыштылар шабысады қылышпенен,
Шоқпарлы өлдi, шоқпарласып ұрыспенен.
Найзалылар қырылды найзаласып,
Кеттi һәркiм бiр түрлi жұмыспенен.

Қалқандылар ұрысты тұтып қалқан,
Сауыттыны келiстiрiп қайтып айтам?
Ер Әли ту жығарға таяныпты,
Кәпiр қолын ол қылып талқан-талқан.

Батырларды қамады мұнша дұшпан,
Кәпiр естiп жиылды әрбiр тұстан.
Кәпiрлер қашарға бет қойған шақта,
Және бiр шаң көрiндi күншығыстан.

Ол шаңда төрт туы бар қол көрiндi,
Аз-маз кiсi ол емес, мол көрiндi.
Ол төрт тудың түбiнде бiр жүз мыңнан,
Жәмшид патша кiсiсi сол көрiндi.
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Мұсылманның бұларды көзi көрдi,
Кәпiрлерге келдi де бұлар кiрдi.
Науадир деген палуан басшы болып,
Бес жүз палуан iшiнде жетiп келдi.

Кәпiрлерден төрт жүз мың кәпiр кiрдi,
Қайыстырды тағы да қара жердi.
Және келген кәпiрлер мұсылманға,
Күн батқанша соғысты, қылыш ұрды.

Мұсылманды қылыпты астын-үстiн,
Соғыспенен шаң қылды жердiң жүзiн.
Күн кеш болып екi ләшкер қайтып барып,
Жай-жайына жатады тағы да ол түн.

Мұсылман жатты орнына қайтып келiп,
Намаз оқып жатады бiрге қонып.
Мұсылмандар өлiктерiн қисап қылса,
Үш мың кiсi өлiптi шаһид болып.

Өлiктерiн мұсылмандар көрiседi,
Танып-танып алысып келiседi.
Үш мың кiсi өлiгiн шаһид болған,
Жаназа оқып, ол түнде көмiседi.

Жарандар, қырғын болды екi жұртқа,
Мұсылмандар, иманың һеш ұмытпа.
Ол күн өлген кәпiрдiң қисабы жоқ,
Өлiктерiн кәпiрлер жағыпты отқа.

Қолды тағы көбейттi кәпiр жинап,
Кәпiр басты жер жүзiн, құрттай қайнап.
Мұсылмандар ол таңды ұйықтамастан,
Отырды бiр Құдайға зары жылап.

Қараңғы болды шаңмен сонда аспан-көк,
Мұсылман көрсе, кәпiр қисапсыз көп.
Құм менен құмырсқаға сан жеткендей,
Кәпiрлер онан да көп һешбiр сан жоқ.
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Әли Арыслан мiнедi Дүлдүлiне,
Кәпiрлер қисабы жоқ көп көрiндi.
Мұсылмандар жанынан үмiт үзiп,
Бақұлдасып жылайды бiр-бiрiне.

Кәпiр қолы ол жердiң жүзiн басты,
Мұсылмандар жыласып бақұлдасты.
Мұсылмандар жанынан үмiт үзiп,
Құшақтасып жыласты, шуылдасты.

Арыслан көрген соң мұндай ендi,
Мұсылмандар жылауы тынбайды ендi.
Ер Әли бiрталайға жалғыз шығып,
Бiр Құдайды жад қылып жылайды ендi.

Бiр Жаратқанға жылайды «Құдайым» деп,
«Бұ дұшпанға не ылаж қылайын» деп.
Әли айтты Аллаға «тiлегiм» деп,
«Қор қылма, дұшпан үшiн, жылаймын» деп.

Мұсылмандар жылайды қатты қорқып,
Өлiмдi көңiлiне бәрi тоқып.
Бiр Құдайға ер Әли зар жылайды,
Екi ракағат далада намаз оқып.

Жарандар, құлақ салғын, сөзiме ендi,
Келiстiрiп сөйлейтiн кезiм ендi.
Құбыла тарапынан қарап тұрса,
Бiр шаң көрiнедi Әлидiң көзiне ендi.

Арыслан сиыныпты бiр Құдайға,
Мұсылмандар қорқысып зар жылайды.
Әлгi шаңға Арыслан қарап тұрса,
Шаң-шаң болыпты қырық төбеде.

Ақ ту бар, жасыл ту бар—барлығы бар,
Нұрланып келе жатыр қызыл тулар.
Қырық туға қарап тұрса, ей, жарандар,
Балқыған көкке бойлап шыққан нұрлар.
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Арыслан Пайғамбардың туын көрдi,
Пайғамбардың ләшкерiн анық бiлдi.
«Сүйiншi» деп ер Әли жетiп келiп,
Жыласқан мұсылманға хабар бердi.

Кәпiрлер қарасып тұр есi кетiп,
Мұсылмандар шаттанды қуаныш етiп.
Сол халде қатты айқайлап азан айтып,
Қырық мың қолменен Мәлiкаждар келдi жетiп.

Қырық мың қолмен жетiп келдi Мәлiкаждар,
Қарсы барып көрiстi Әли Хайдар.
Пайғамбардың саулығын бiлiп ендi,
Бек шаттанды, қуанып сахабалар.

Қуанды ол көрiсiп батырларын,
Есендiгiн елiнiң бiлдi бәрiн.
Шүкiр қылды көрiсiп, амандасып,
Қызметкерлер тiгiптi шатырларын.

Кәпiрлер қайғырды мұны көрiп,
Шатыр тiктi қырық мың қол жетiп келiп.
Шатыр тiгiп, дастарқан жайып салып,
Қуанышпен асын жейдi, шүкiр қылып.

Ол түнi екi ләшкер қонысады,
Мұсылмандар шаттыққа толысады.
Екi ләшкер қарауыл қатты қойып,
Бiр-бiрiнен хабардар болысады.

Мұсылман тыныштық алды ол күн жатып,
Орнынан тұрысады таң да атып.
Екi қол екi жақтан майдан түзеп,
ұрысқа келiседi саптар тұтып.

Тұрды майдан жерiне жетiп барып,
Мәлiкаждарға кәпiр тұр аң-таң қалып.
Жекпе-жекке шығыпты Мәлiкаждар,
Сегiз жүз батпан шоқпарын қолына алып.
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Бiрме-бiрге келуге қаймығады,
Мәлiкаждар жад қылады бiр Құдайды.
Мәлiкаждарға кәпiрлер бiрi келмей,
Он екi мың кәпiрлер жабылады.

Кәпiрлер ол жабылып састырыпты,
Шоқпарменен кәпiрлердi басқа ұрыпты.
Он екi мың кәпiрдi үш ұрғанда,
Жандарын жаһаннамға тапсырыпты.

Күн батқанша Мәлiкаждар соғыс салды,
Жер жүзiне ағызды судай қанды.
Күн кеш болды, барабан ол қағысып,
Екi ләшкер орнына қайтып барды.

Бiр iс қылды Мәлiкаждар ол күнi-түнi,
Екi қолдан бiлген жоқ һешкiм мұны.
Мәлiкаждар екi ракағат намаз оқып,
ұйықтаған кәпiрлерге жалғыз кiрдi.

Кәпiрге жалғыз кiрiп, ақырады,
Шоқпар ұрып, қылышпен шапқылады.
Қараңғыда танымай кәпiр шауып,
Таң атқанша бiр-бiрiн сап қылады.

Мәлiкаждар жалғыз өзi бүлiк сапты,
Бiрiн-бiрi танымай кәпiр шапты.
Таң атса, жалғыз мұсылман iшiнде жоқ,
Екi жүз мың кәпiрлер өлiп қапты.

Падиша мұны көрiп ой ойлайды,
Өлгенiне өкiнiп ойбайлайды.
«Масқара болып өзiмiз қырылдық» деп,
Бiр мұсылман «бұ Қыдыр» деп айқайлайды.

Өлген кәпiр, бiр мұсылман таба алмады,
Шерменде болып кәпiрдiң бәрi қалады.
Қалған кәпiр масадай дуылдасып,
Мәлiкаждарға ат қойып жабылады.
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Күндей күркiреп Мәлiкаждар қолға кiрдi,
Кәпiрлерге қайратымен шоқпар ұрды.
Арыслан да кiрiптi бiр жағынан,
Кәпiр қолын мұсылман қойдай қырды.

Кәпiрдiң кетiрiптi сәнiн, сiрә,
Сөзiмнiң татыңыздар дәмiн, сiрә.
Шапқан сайын зұлпықармен екi жүздiң,
Жаһаннамға кiргiзiптi жанын, сiрә.

Зұлпықарын жан-жаққа жүргiзiптi,
Кәпiрлерге ерлiгiн бiлгiзiптi.
Шапқан сайын екi жүз кәпiр жанын,
Арыслан жаһаннамға кiргiзiптi.

Кәпiрлер сол заманда өш болыпты,
Өш болам деп бәлеге тұс болыпты.
Арыслан тойынарға жеткен шақта,
Жер-жерiне қайтады, кеш болыпты.

Кеш болғанша ұрысып жүрiседi,
Мұсылманнан қаһарды көрiседi.
Жеңе алмай кәпiрлер қайтып барып,
Шаһарына ол түнде кiрiседi.

Патша қорықты шаһарға қашып кiрiп,
Имлақпен қашарға жүзiн ол бiрiгiп.
Жәмшидке Хиуаран патша қашқалы жүр,
Соғыстан жеңiлдiк деп ол түңiлiп.

Имлақ пен патша жүз мың ләшкер алып,
Су жүзiмен қашады кеме мiнiп.
Түнде патша шаһарынан қашып шығып,
Суменен Жәмшид шаһқа кеттi жүрiп.

Жәмшидке түн iшiнде бұлар жүрдi,
Қашқанын шаһар халқы көзi көрдi.
Таң атқан соң қалғандар шуылдасып,
Арысланға бас ұрып, дiнге кiрдi.
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Таң атқан соң шаһарға бұлар кiрдi,
Шаһардағы баршасы дiнге кiрдi.
Мәсжид, медресе салдырып, дiн үйретiп,
Қырық күнге шейiн дiн айтып, сабақ бердi.

Қырық күнге шейiн дiн айтып тұрды сонда,
Сабақ оқып кәпiрлер болды молда.
Қата деп сөге көрмең, ей, жарандар,
Қатасыз ол бiлушi жалғыз Алла.

Әлқисса, Жәмшид шаһқа баруға шыққандары

Кеңес қылып Жәмшидке бармақ болды,
Құдай қосса шаһарын алмақ болды.
Екi жүз кеме даярлап сол заманда,
Он екi мыңнан кемеге салмақ болды.

Он екi мыңнан кемеге салды қолды,
Екi жүз кеме баршасы қолға толды.
Дарияның ортасына жеткен шақта,
Кереметтей бiр толқын пайда болды.

Мұсылмандар шуласты бiр Аллалап,
Қайық iшiнде баршасы қылды азап.
Кеменi бiр-бiрiне толқын ұрып,
Кеменi бұзып, қолды қылды харап.

Кеменi быт-шыт қылды толқын қағып,
Мұсылмандар шығады ендi нағып.
Һәрбiрi бiр тақтаймен жанын қорғап,
Бет-бетiмен мұсылмандар кетедi ағып.

Кеменi быт-шыт қылып толқын қақты,
Мұсылмандар зар жылап иман айтты.
Белгiлi батыр тақтаймен жан қорғайды,
Мұсылманның көбiсi суға батты.

Жарандар, батыр Әли асқан мықты,
Дария быт-шыт қылды тамам жұртты.
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Диләфруз қыз, iшiнде батыр Әли,
Он екi мың қолменен қырға шықты.

Дариядан батыр Әли шығып кеттi,
Жүре-жүре бiр үлкен тауға шықты.
Жартысы—от ол таудың, жартысы—қар,
Төбесiмен тiрейдi аспан-көктi.

Әли Арыслан ол тауға жетiп барды,
Тамаша қылып ол тауға көзiн салды.
«Құдай-а, құдiретiң күштi ғой» деп,
Батыр Әли сол жерде жалғыз қалды.

Құдiретiмен жаратқан жалғыз Жаппар,
Жалықпастан тыңдай көр, ей, жарандар.
Тозақтай төменгiсi жартысы от,
Жоғарғысы тас болған мүсiн мен қар.

Төңiректеп ол тауды жүрдi кезiп,
От iшiне кiм кiрер жаннан безiп.
Батыр Әли таң қалды оны көрiп,
От күйдiрiп, ол қары батпайды ерiп.

Батыр Әли сиынады «Құдайым» деп,
Батырлары ол үшiн уайым жеп.
Қыз бен қолға келдi де, «тұр» деп айтты,
Тамаша қылып бұ тауға шығайын деп.

Ол тауға шығайын деп ойына алды,
Тiлiн алып қыз бен қол онда қалды.
«Есiм Ағзам» дұғасын оқып-оқып,
Тамұқтайын ол отқа жетiп барды.

Отқа кiрiп ер Әли кеттi дейдi,
Күйдiрген от етiне өттi дейдi.
Айналайын, тақсыр-ай, қалжырайды,
Еттен өтiп, сүйекке жеттi дейдi.
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Әли кеттi ол шығып биiк жарға-ай,
Қиындықты көрсеттi шыбын жанға-ай.
Қалжырап «Есiм Ағзамды» оқи-оқи,
Оттан өтiп, Арыслан қарға барды-ай.

Ол жерге жүрер емес жалғыз адам,
Суық екен әлгi қар сондай жаман.
Суық тамұқ секiлдi, ей, жарандар,
Ол қарға басар емес жалғыз қадам.

Арыслан жад қылады бiр Құдайды,
Қарға қарай бiр қадам қоя алмайды.
«Аты не осы таудың, неткен жер»  деп,
Әли Арыслан Құдайға зар жылайды.

Батыр Әли зарланып бұлай дедi:
—Тамаша тау жараттың мұндай,—дедi.
Мұнан бұрын һеш адам келдi ме екен,
Бiр жаратқан бiлдiршi, Құдай,—дедi.

Һеш адам бұған аяқ салар ма екен,
Бұ қардан жаны шықпай қалар ма екен?
Һеш бiреу мұнан бұрын келдi ме екен,
Не мұнан соң бiр адам алар ма екен? 

Ер Әли жүре алмай тұр қар жағына,
Бiр Құдай, жәрдем бергiн тiл-жағыма.
Арыслан солай зарлап тұрған шақта,
Ғайыптан дауыс келiптi құлағына.

—Көп жолдасың қырылды көлде,—дейдi,
Арысланым, айтайын ендi,—дейдi.
Тап сенiң сол тұрған жерiңiзге,
Бұрын бiр батыр адам келдi,—дейдi.

Бұ таудың атын сұрасаң, Бұлұр,—дейдi,
Рүстем батыр келiп едi бұрын,—дейдi.
Зар жылап ол да оттан өтiп келiп,
О да сенiң орныңда тұрды,—дейдi.
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Жылады көз жасы көлдей болып,
Жүре алмай о да тұрды қарға келiп.
«Бұ жерге адам ұғлы келер ме?» деп,
О да зарлап сұрады сендей болып.

Сұрады:—Адам бұған барар ма?—деп,
Жаны шықпай бұ қардан қалар ма?—деп.
Менен бұрын һеш адам келдi ме екен,
Не, менен соң бiр адам алар ма,—деп.

Мен де оған бiлдiрдiм айтып-айтып,
Күнiңдi кешiрме мұнда жатып.
«Бұ тауға саған рұқсат жоқ» деген соң,
Бейшара зар-зар жылап кеттi қайтып.

—Рүстем батыр, сөзiң жақсы, пәлi,—дедiм,
Болмадың, айтайын оны,—дедiм.
Араб жұртынан сенен соң бiр ер шығар,
Оның атын сұрасаң, Әли,—дедiм.

Дiн исламға оның өзi сүйеу болар,
Зұлпықар мен Дүлдүлге ие болар.
Ақырзаман Пайғамбары Мұхаммедке,
Ей, Рүстем, ол Әли күйеу болар.

Кәпiрлерге көп ойранды салар,—дедiм,
Көп кәпiр мұсылман болып қалар,—дедiм.
Рұқсат жоқ, ей, Рүстем, сен аларға,
Сенен соң Әли келiп алар,—дедiм.

—Құдай-а, тау жараттың мұндай,— дейдi,
Әли деген шығар ма сондай,—дейдi.
Мен осылайша еткен соң, Арысланым,
Рүстем зар жылап бұлай дейдi:

—Жылайды ғұмыр берсең жасыма деп,
Әлидiң жолдасы болсам қасына,—деп.
Ғұмырымша қызметiн қылар едiм,
Кебiсiн ол көтерiп басыма,—деп.
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Рүстем осылайша айтты,—дейдi,
Сiзге құмар болды ғой қатты,—дейдi.
Сiзге ынтық болды да, ол Рүстем,
Жылай-жылай бейшара қайтты,—дейдi.

Әли Арыслан зарланып «Құдай» дейдi,
«Рүстем зарланды ма бұлай?» дейдi.
Әлгi сөздi есiткен соң батыр Әли,
Рүстемдi дос тұтып былай дейдi:

—Рүстем мықты екен бұ жерге келген,—дейдi,
Оттан өтiп, бұ қарды көрген,—дейдi.
Қияметте қолынан жетелемей,
Кiр десең де, ұжмаққа кiрмен,—дейдi.

ұжмаққа кiрер болса кезiм,—дейдi,
Рүстемсiз кiруге бездiм,—дейдi.
Жалған болып жүрмесiн сөзiм,—дейдi,
Бұ сөзiме куә бол өзiң,—дейдi.

Бұ сөздi айтып ол қарға жүрiп кеттi,
Үш күн, үш түн ол қарда күндер өттi.
«Есiм Ағзамды» оқыпты сасқанынан,
Әли Арыслан өлiмге жуық жеттi.

Суық өттi Әлидiң денесiне,
Ондай жерде қиындық көрмесiн бе?
Қалжырап «Есiм Ағзамды» оқи-оқи,
Сегiз күнде шығыпты төбесiне.

Ер Әли сондай қиын жердi көрдi,
Төбесiне ол таудың ендi келдi.
Түбi жоқ, кенерi жоқ, ей, жарандар,
Ер Әли төбесiнде бiр көрдi көлдi.

Ол дарияда бiр көпiр iз бар екен,
Кiтапта осылайша сөз бар екен.
Әли Арыслан көпiрге қарап тұрса,
Көпiрде бiр ай жүздi қыз бар екен.
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Екi бетi күндей болып нұрланып тұр,
Шашы қара жiбектей оралып тұр.
Оймақ ауыз, қалам қас, жазық маңдай,
Құмырсқадай белдерi бұралып тұр.

Көпiрге батыр Әли шығып алды,
Сөйлесуге ол қызға жетiп барды.
Қыз Әлидi дарияға жығамын деп,
Қыз Әлимен көпiрде алысады.

Қызбенен алысады батыр Әли,
Көпiрдiң түпсiз дария екi жаны.
Қыз Әлидi жығуға жақындатты,
Алысқанда-ақ ол көпiр қалтырады.

Қыз Әлимен көпiрде алыс салды,
Қызда Әли көрген жоқ ондай жанды.
Зұлпықарын суырып тақсыр Әли,
Әлгi қыздың бiр қолын шауып салды.

Бiр қолын ол зұлпықар кесiп түстi,
Ол қолдың орнынан жүз қол өстi.
Ол қолымен Әлидi тағы ұстады,
Әлгi кескен қолынан ол қол күштi.

Батыр Әли ол қызға қайран қалды,
Осы қыз сиқыр оқып, бiр дем салды.
Жап-жалаңаш болыпты батыр Әли,
Дем салғанда ат-тоны бәрi жанды.

Арысланның сол жерде кәрi келдi,
Қаһарланып зұлпықармен салады ендi.
Қақ бастан салғанда әлгi қыздың,
Зұлпықармен бауырдан екi бөлдi.

Көпiр үстi қыз өлiп, қанға толды,
Ер Арыслан көпiр дейдi сондай жолды.
Әлгi қыз өлсе дағы тек жатпады,
Бiр тамшы қаны жүз мыңдап дию болды.
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Көпiр үстiн бiр сансыз дию басты,
Батыр Әли диюменен араласты.
Әлиге барша дию қылды қасты,
Тозақтайын үстiне отты жақты.

Ашуланып ер Әли айғай салды,
Зұлпықарын қаһармен қолына алды.
Қаһарланып ол айғай салған шақта,
Он екi мың диюлар өлiп қалды.

Диюларға қаһарменен қылыш ұрды,
Қайрат қылды Арыслан сол бiр жерде.
Ақырып он екi мыңды бiр өлтiрiп,
Зұлпықармен қалғанын қойдай қырды.

Қайраты Арысланның асып кеттi,
Дию отты Әлиге шашып кеттi.
Диюлар ер Әлиге шыдай алмай,
«Болмас-болмас» дедi де, қашып кеттi.

Батыр Әли көрiптi мұндай жердi,
Диюлар ғайып болды, келмейдi ендi.
Басы көкке тақалған батыр Әли,
Дүр-алтыннан жасалған күмбез көрдi.

Күмбездi зұлпықармен ұрады ендi,
Бұзайын деп һәр айла қылады ендi.
Шоқпарменен ұрады, бұза алмайды,
Шарасыз болып Арыслан тұрады ендi.

Жетi мәртебе «Йасин» оқып, дем салды,
Ол күмбездi дем салып, қайта жарды.
Күмбез пәре болып, iшiнен бiр дауыс шығып,
Бiр күн, бiр түн ер Әли талып қалды.

Жарандар, тыңдап отыр, айтқан сөзiм,
Әли сондай кезiптi жердiң жүзiн.
Бiр күн, бiр түн өткен соң түрегелiп,
Есiн жиып, ер Әли ашты көзiн.
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Көзiн ашса, от та жоқ, қары да жоқ,
Теп-тегiс жер манағы, бәрi де жоқ.
Тау болған бар едi алтын-күмiс,
Күл-күбiр, қыз, күмбездiң бiрi де жоқ.

Батыр Әли ол жердi таң көрiптi,
Әлиден басқа неткен жан көрiптi.
Қайран болып ер Әли тұрған шақта,
Будақ-будақ алыстан шаң көрiптi.

Манағы от та, қар да басылады,
Өз қолын батыр Әли қасына алды.
Фируз шаһ, Мирзинхар, Хиуар патша,
Он екi мың қолменен қарсы алады.

Көрiсiп, құшақтасып қалысады,
Қыз бен Әли қасына барысады.
Ол Бұлұр тауындағы алтындарын,
Көлiгiне сыйғанша салысады.

Алтыны баршасына таң көрiндi,
Көздерiне бiр үлкен шаң көрiндi.
Қайран болып ол шаңға қарап тұрса,
Шаң iшiнен бiрталай жан көрiндi.

Өз қолын батыр Әли қасына алды,
Қарап тұрып ол шаңды тосып алды.
Әбiлмәжiн, Сәдуақас ләшкерiмен,
Солар екен, бұлар да қосылады.

Ол жерден алтын алып көштi дейдi,
Арада бiр күн бiр түн кештi дейдi.
Бiр орынға және келiп түстi дейдi,
Шүкiр қылып астарын iштi дейдi.

Бұлар тiлек тiлейдi бiр Алладан,
Жағыма жәрдем бергiл, иә, Сұбхан.
Ас iшiп, бұлар да қарап тұрса,
Көздерiне бiр үлкен көрiндi шаң.
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Қарап тұрды ол шаңға ендi олар,
Һеш нәрседен қорықпайды, жаным солар.
Мәлiкаждар, Мұсайып ғазы екен,
Отыз мың ләшкерменен келдi олар.

Ол кеште қонып сонда жатады ендi,
Таң атып, бамдатқа азан айтады ендi.
Таң намазын қауым болып оқып алып,
Үш күн, үш түн тынбай жол тартады ендi.

Батырлар қосылып алып бiрге жүрдi,
Үш күн, үш түн арада күндер өттi.
Басында тақтай тас бар бiр құдыққа
Төртiншi күн тақсырлар жетiп кептi.

Құдыққа жетiп барды бiр ауыр қол,
Жарандар, бiр сөзiмнен хабардар бол.
Ол құдықтың түбiнен шығатұғын,
Ей, жарандар, бар екен бес бөлек жол.

Ер Әли бастап келдi сансыз қолды,
Құдыққа Арыслан менен бәрi келдi.
Құдыққа жетiп келдi тұра қалып,
Бес айырылған ол жолды, көзi көрдi.

Бұ сөзiмдi, тыңдаңыз, ей, жамағат,
Артық қылып жаратқан оларды Хақ.
Тамаша қылып құдыққа қарап тұрса,
Тақтай таста көредi бiр жазған хат.

Ойына һеш нәрсе алмайды бұлар қорқып,
Көңiлiне бiр Құдайдың атын тоқып.
Тақтай таста жазылған, ей, жарандар,
Әлгi хатты көредi бәрi де оқып.

Хатта айтты:—Келсе бұ жерге адам—дейдi,
Бес жолды көрер болса тамам,—дейдi.
Бұ бес жолдың бiреу-ақ аман,—дейдi,
Төртеуi «барса-келмес» жаман,—дейдi.
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Батырларға бiр мүшкiл заман болды,
Бастап келдi ер Әли тамам қолды.
Батырлар есi кетiп, қайран болды,
Бiле алмай аман жол мен жаман жолды.

Батырлар сиынады әуел Хаққа,
Құдай-а, батырларды өзiң сақта.
Баршасы сол құдыққа қайран болды,
Жүрулерiн бiле алмай қайсы жаққа.

Батыр Әли құдықтан таһарат алды,
Астахари намазын оқып алды.
«Құдайым түсiмде не бiлдiрер» деп,
Намаз оқып, ер Әли ұйықтап қалды.

Пайғамбар түсiнде Әлиге  «тұр,—деп айтты,
Бiр Құдайдың құдiретiн көр,—деп айтты.
Қолыңды бес бөлек қыл,—деп айтты,
Өзiң оң жақ шет жолмен жүр» деп айтты.

Ер Әли Пайғамбардың тiлiн алар,
Һәрқайсысын бiр бөлек жолға салар.
Бұ көрген түсiнен түрегелiп,
Баршасына былай деп бердi хабар.

Батыр Әли бес бөлек бөлдi қолды,
Бес жолдың баршасы қолға толды.
Бес бөлекке бес батыр болады бас,
Һәрбiреуi он екi мыңнан болды.

Он екi мыңға бас болды Мәлiкаждар,
Бiр бөлекке бас болды Әли Хайдар.
уақас, Фируз, Мирзинхар, Хиуар патша,
Бiр бөлекке бас болды ендi олар.

Әбiлмәжiнге он екi мың болды жолдас,
Һәрбiреуi жолменен жүрмей қалмас.
Бiр бөлек қолға дағы он екi мың,
Ей, жарандар, Мұсайып болыпты бас.

2510

2520

2530



8888 89ҚИССА САлСАл

Оң жақтағы жолменен Әли кеттi,
Қорқақтары iшiнде нали кеттi.
Арыздасып бiр-бiрiне амандасып,
Бiр-бiр жолмен айырылып бәрi кеттi.

Һәрбiрiне бiр бәле жолығар кез,
Көргендерiн сiздерге айтайын тез.
Төртеуi төрт жолменен бара тұрсын,
Мәлiкаждар жолынан есiтiң сөз.

Жарандар, құлақ салғыл сөздерiме,
Бiр кеңес тыңлатайын өздерiңе.
Он күн, он түн жүрген соң Мәлiкаждар,
Бiр шаң көрiндi алыстан көздерiне.

Жарандар, Мәлiкаждар асқан мықты,
Көп кәпiрдi ұрысып жерге тықты.
Қарап тұрса, саны жоқ құмырсқадай,
Әлгi шаңнан бiрталай қасқыр шықты.

Мұсылманға жәрдем бер, иә, Жаппар,
Бұ сөзiмдi тыңдай гөр, ей, жарандар.
Шаңнан шығып қасқырлар жетiп келдi,
Бiр-бiрiнiң басында мың мүйiзi бар.

Жарандар, кеңес есiт, ендi бiзден,
Кiтапта осы сөздi көрдiм көзден.
Бiр-бiрiнiң басында мың мүйiз бар,
ұзындығы бәрi де жетi кезден.

Бұ қолды әлгi қасқыр жүргiзбейдi,
Шаңдақпенен һеш жөндi бiлгiзбейдi.
Мәлiкаждар қолына жетiп келiп, 
Атты адамды бәрiн де мүйiздейдi.

Мәлiкаждар қасқырға шоқпар ұрды,
Мүйiзбенен қасқырлар ұрып жүрдi.
Есi ауып жығылды Мәлiкаждар,
Қасқыр ат пен адамның бәрiн қырды.
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Жарандар, айып етпе айтқан сөзден,
Ол заманда батырлар жаннан безген.
Арқасынан тигенде мүйiздерi,
Кеудесiнен шығады жетi кезден.

Жалғыз адам құтылмай бәрi де өлген,
Қаза жетiп бәрiне ажал келген.
Есi кетiп қалыпты Мәлiкаждар,
Тақсырға жара түсiп жетпiс жерден.

Қасқыр шапты ол қолды қойдай қырып,
Бiр түгiн сындырмады Мәлiк ұрып.
Мұсылмандар қырылып болғаннан соң,
Қасқырлар бет-бетiмен кеттi жүрiп.

Жарандар, жаралы болып Мәлiк жатты,
Бiрталай ессiз болып талып жатты.
Есiн жиып бiр таудың үңгiрiне,
Сүйретiлiп тұра алмай, барып жатты.

Сүйретiлiп үңгiрге жетiп барды,
Жетпiс жерден жарадан қалжырады.
Жарадан тұра алмайды шарасыз болып,
Мәлiк батыр үңгiрде ұйықтап қалды.

Түсiне кiрiп келiптi Пайғамбарым,
Көрер адам Құдайдың салғандарын.
Шапағат қылып «балам» деп жетiп келiп,
Қолыменен сипады жараларын.

—Түрегел, көп қайғырма, балам,—дедi,
Жолдасыңыз қырылды тамам,—дедi.
Көйлегiм кидiрейiн саған,—дедi,
Тұруға ендi келер шамаң,—дедi.

Мәлiк батыр ол жерде бiр түс көрдi,
Пайғамбарым үстiне көйлек бердi.
Көйлектi киiп алып, көзiн ашып,
«Иә, Алла» деп орнынан тұра келдi.
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Мәлiкке хақ Пайғамбар қылды шапағат,
Салауат бiз де айтайық атын атап.
Түсiнде көйлек киiп, көзiн ашып,
Бұрынғыдай болыпты сау-саламат.

«Иә, Алла» деп орнынан тұра келдi,
Жетiп барып қырылған қолды көрдi.
Сегiз жүз батпан шоқпарын қолына алып,
Ол жолға жаяу түсiп, жүре бердi.

Ол жолға жаяу, жалғыз жүрiп кеттi,
Неше күн-түн арада күндер өттi.
Айлардан-ай, жылдардан-жыл өткенде,
Қалжырап бiр шаһарға жетiп келдi.

Жарандар, құлақ салып есiтiң сөз,
Жалықтырмай сiздердi айтайын сөз.
Ол шаһардың шетiне жетiп келiп,
Бiр кемпiрдiң үйiне болады кез.

Жалғыз кемпiр ол үйде душар болды,
Мәлiк батыр көрдi ғой қиын жолды.
Арып-ашып, қалжырап келген Мәлiк,
Сол кемпiрдiң үйiне қонақ болды.

Мәлiк көрдi кемпiрдi анасындай,
Жарандар, сөзге құлақ саласың ба-ай.
Асын сайлап, Мәлiктiң кiрiн жуып,
Киiмiн жамап бердi баласындай.

Кемпiр айтты:—Һәр iске барасың,—деп,
Дұшпаныңа қиындық саларсың,—деп.
Кемпiр Мәлiкаждардан сөз сұрайды:
—Қайдан келдiң һәм қайда барасың?—деп.

Құтылып келдiм күшiммен мұнда,—дедi,
Әй, ана, айтқан сөзiм тыңда,—дедi.
Мың мүйiздi көп қасқыр душар болып,
Көп жолдасым қырылды жолда,—дедi.
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Сұрасаңыз осы, ана, сөзiм,—дедi,
Азар-мазар құтылдым өзiм,—дедi.
Бұ шаһардың патшасының аты кiм-дүр,
Оны айтып бiлдiршi өзiң?—дедi.

—Һәр шаһардан бұ шаһардың артық заты,
Жер жүзiнде ол артық салтанаты.
Бұ Даһалой Хауарзамин округы,
Падишаның сұрасаң, Жәмшид аты.

Қандай дұшпан оларға жетпек,—дедi,
Сiздей палуан жiгiттi сүймек,—дедi.
Жетпiс мыңнан қол астында хан-сұлтан бар,
Жетi ықылымды тұрады билеп,—дедi.

Һеш дұшпан мұны ұрсып, жеңбес,—дедi,
Қандай патша келедi, тыңдашы,—дедi.
Херхан сұлтанның ләшкерi үш жүз мыңнан,
Һеш патша бұған теңдес келмес,—дедi.

Бұ сөзiмнен байисың, жаным, балам,
Патша көрсе көп сарбаз берер саған.
«Жолың болсын, барсаңыз мынау жол» деп,
Кемпiр айтып ол сөзiн қылды тамам.

Кемпiр сөзi Мәлiкке таң көрiндi,
Амандасып кемпiрменен жолға кiрдi.
Неше күн-түн жүргенде, Мәлiкаждардың
Көзiне бiр алыстан шаң көрiндi.

Жарандар, бұ сөзiмдi есiтiңiз,
Жол жүрдi Мәлiкаждар кешi-күндiз.
Әлгi шаңнан алтын ер арғымақты,
Күндей көркем келiптi екi жүз қыз.

Мәлiкаждар қорықпайды өзi күштi,
Бұл жолда Мәлiк көрдi сондай iстi.
Өзге қыздар қасында хор қызындай
Мәлiкаждардың бiр қызға көзi түстi.
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Екi бетi күндей болып нұрланыпты,
Шашы қара жiбектей оралыпты.
Ол қыздардың көркемдiгi асқанынан,
Өз-өзiнен көруге қызғаныпты.

Мәлiкаждар қыздарға қарсы барды,
Қыздар дағы Мәлiкке көзiн салды.
Қыздардың нұрларына, әй, жарандар,
Қарап тұрып ол жерде қайран қалды.

—Көп жүрме, жақсы қыздар, түзде,—дедi,
Жаным ашып айтамын сiзге,—дедi.
Дала жерде көрiнiп көп тұрмаңыз,
Сақ боларсыз жаман тiл-көзден,—дедi.

Қыздардың бұ Мәлiктi көзi көрдi,
Көз тимесiн деген ол сөзiн көрдi.
«Бiзге кiмнiң ол көзi тиедi»  дейдi,
Бiр қыз тұрып Мәлiкке жауап бердi:

—Бұ айдай жарқыраған жүзi,—дедi,
Гүлшаһар деп айтатын өзiн,—дедi.
Темiр шаһар iшiнде лат, Манат бар,
Мынау Жәмшид патшаның қызы,—дедi.

Қандай адам тиедi бұған,—дедi,
Бұ қызға қызметкермiз тамам,—дедi.
Темiр шаһар iшiнде лат, Манат бар,
Шоқынғалы барамыз соған,—дедi.

Жөнелiп барша қыздар шауып кеттi,
Арқаларын шаштары жауып кеттi.
Мәлiкаждар тұлғасына қайран қалып,
Қыз көңiлi де Мәлiкке ауып кеттi.

Кешiкпей қыз үйiне қайтады ендi,
Мәлiк те шаһарға жол тартады ендi.
«Бұ дүниеде теңдессiз ер көрдiм»  деп,
Жәмшидке қызы мақтап айтады ендi.
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Ол қызының мақтауы да асып кеттi,
Шаһар халқы басыпты жер мен көктi.
Сегiз жүз батпан шоқпарын қолына алып,
Шаһардың базарына жетiп кептi.

Шаһардың базарына жетiп барды-ау,
Базар халқы Мәлiкке көзiн салды-ау.
Саудасын баршасы қойып алды-ау,
Тұлғасына Мәлiктiң қайран қалды-ау.

Базар халқы Мәлiктi көзi көрдi,
Дүниеде көрмедiк деп мұндай ердi.
«Бұ заманның Рүстемi, тақсыр-ау» деп,
Базар халқы патшаға хабар салды:

—Базарға келдi жаяу бiр адам,—дейдi,
Тым-ақ бұзық мүшесi жаман,—дейдi.
Бұлайша сөз еткен соң Жәмшид патша:
—Ол кiсiнi алып кел маған,—дейдi.

Базар халқы Мәлiкке қайтып келдi,
Мерекеге баршасы батып келдi.
Мәлiкаждарға бас ұрып ол кәпiрлер,
«Шақырды,—деп,—патшамыз» айтып келдi.

Патшаға Мәлiктi алып келдi,
Батырлығын бәрi де танып келдi.
Сегiз жүз батпан шоқпарын патша алдына
Тастамастан иiнiне салып келдi.

Падишаның алдына келдi кiрiп,
Падиша таң қалады көзi көрiп.
Патшаға Мәлiк те таң қалады,
Патшалық тақытына қарап тұрып.

Оң жағында жетпiс мыңдай хандары бар,
Сұлтанның жетпiс мыңдай сандары бар.
Неше мың ойыншылары, айлакерлерi,
Палуан адам жықпастай жандары бар.
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Ойыншысы ол отыр ойын ойнап,
Һәр тарапта және тұр бұлбұл сайрап.
Неше мың палуанды аждаһадай,
Шынжырменен бекiтiп қойған байлап.

Мәлiкаждар бұларға қалды қайран,
Патшаның шатырына көзi тойған.
Бiр-бiреуiн босатса палуандардың,
Бiр сағатта шаһарды қылар ойран.

Падишаға мұнша жұрт жиылып тұр,
Мәлiкаждар Құдайға сиынып тұр.
Сақалына тоқыпты дүр-жауһар,
Шатырына сексен түрлi түр қылыпты.

Жалықпаңдар, жарандар, айтайын тез,
Шатырынан қойылған тиедi көз.
Сақалының ұзындығы қырық кез екен,
Бойының ұзындығы тап елу кез.

Патша айтты:—Әлгi жiгiт сен бе едiң,—деп,
Мақтанды «Жәмшид патша мен едiм» деп.
Мәлiкаждарды сөгедi Жәмшид патша,
«Келгенде «здрасти!» демедiң» деп.

—Дәулетiң күннен күнге өссiн,—дейдi, 
Бұ айтқан сөзiңiзге түсiндiм,—дейдi.
Дүниеде сiздей патша көргенiм жоқ,
ұмытып, шығып кеттi есiм,—дейдi.

Бұ сөзге иланып патша тұрды қарап,
Мәлiк те сиынып тұр бiр Аллалап.
Патша iшiп отыр екен арақ-шарап,
Мәлiкаждарға падиша бердi арақ.

—Арақ, сiрә, iшпейтiн салтым,—дедi,
Падиша, көп-ақ екен халқың,—дедi.
Бiр жаман шошынған соң бұ арақтан,
«Iшпен» деген бар едi антым,—дедi.
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—Ендi iшпеймiн деген серттен танба,—дедi,
Сертте тұрсақ жанға пайда,—дедi.
Қайдан келе жатырсың, ей, палуан,
Жолың болсын, барасың қайда?—дедi.

Бiр кiсiден кем емес затың,—дедi,
Қорықпай тұрған батырсың, салтың,—дедi.
Қайсы жаққа барасың, қайдан келiп,
Және маған айтып бер атың,—дедi.

—Жаһаннам түбi терең зындан,—дедi,
Имансызға оны орын қылған,—дедi.
Күнбатыстан барамын күншығысқа,
Және атым сұрасаң Хуман,—дедi.

Падиша, көп кiсi едiк әуел баста,
Барса келмес хат көрдiм жол басында.
Жетi кезден басында мың мүйiз бар,
Атым менен қасқыр қырды жолдасымды.

Патша, жайымды айтайын ендi,—дедi,
Мың мүйiздi қасқырды көрдiм,—дедi.
Атым менен жолдасымның бәрiн қырды,
Күшiмменен құтылып келдiм,—дедi.

Бәрәк Алла тұрсаң, тұрар ем,—дедi,
Жәмшид пен, Хауарзамин жерiм,—дедi.
Жетпiс ел, жетi ықылымға патша болып,
Бұ жолдан жалғыз сенi көрдiм,—дедi.

Патша айтты:—Сөзiм, Хуман, тыңдап тұр,—деп,
Һешқайда кетпей, мұнда тұр,—деп.
Мәлiкаждарға падиша құрмет қылды,
«уәзiр болып өзiме қал да тұр» деп.

«Жарайды» деп патшаға жауап бердi,
Падишаның айтқанын қабыл көрдi.
«Әлидi осы жерде күтейiн» деп,
Бұ ақылмен Мәлiкаждар сонда жүрдi.
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Мәлiкаждар патшаға қайран қалды,
Тамам жұрт жиылған сайран болды.
Жәмшид патша шаһарында, ей, жарандар,
«Гүл сарх» деген бiр үлкен мейрам болды.

«Гүл сарх» деген бiр үлкен мейрам болды,
Падиша жиып алды тамам қолды.
Хан-сұлтан, палуандарын жиып алып,
Падиша тамаша қылып барды сонда.

Патша жоқ кәпiрлерде, ол патшадай,
Мәлiкаждар тамаша көрдi сондай.
«Гүл сарх» мейрамына барды патша,
Жақсы-жаман шаһарда жан тастамай.

Патша Мәлiкаждарды жанына алды,
Мәлiкаждар ол жұртқа қайран қалды.
Ойыншы, айлакерлер, өлеңшiлер,
Шынжырланған палуанның бәрi барды.

Мәлiкаждар жүр ендi қайран қалып,
Тамам жұрт ойнап жатыр сайран салып.
Шаһардағы қыздардың бәрiн жиып,
Гүлшаһарға барады бастап алып.

Бiр Құдайым, медет қыл тiл-жағым,
Келiстiрiп болды ғой сөйлер шағым.
Сексен түрлi құбылған шатыр тiгiп,
Патша келiп құрады алтын тағын.

Падиша тамаша қып отыр қарап,
Палуандары түседi оны жанап.
Қызып алып, ойынды бастасады,
Iшiп алып бәрi де арақ-шарап.

Патша мейрамға барады жиып жанды,
Мәлiк батыр бұларға қайран қалды.
Бұлбұлдайын сайрасып әлгi қыздар,
Бiр-бiреуi мың түрлi әндi салды.
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Арақ-шарап олардың асы болды,
Қаламдайын қиылған қасы болды.
Барша қыздар ойнайды өлең айтып,
Гүлшаһар да қыздардың басы болды.

Палуандар тағы ойынды бастасады,
Бiр-бiрiн жығысып тастасады.
Қылыш шауып, ойын қылып өнерiменен,
Найзаласып шоқпармен тастасады.

Күннiң көзiн қараңғы шаң алады,
Мәз болып көп адамдар сандалады.
Палуандар түрлi-түрлi ойын қылды,
Тамам жұрт қарап тұрған таң қалады.

Жарандар, айып етпе, арттарымнан,
Кеңес етiп бұл жазған хаттарымнан.
Патшаның асып келген палуанының
Бiр азырақ айтайын аттарынан.

Шынжырланған патшаның палуаны көп,
Олардың бәрiн айтайын қайтып ептеп.
Асфандияр, ландһүр, Қырақыл шаһ,
Науадир Масқара, айтайын Фирудин деп.

Баһрам, Мұштари, қаһарман бар Азинфар,
Шаһмуарбай қорада ойнап жатыр.
Сафандүр, Қаһмас, Һилаил Қатыл,
Шынжырланған бұлардың бәрi батыр.

Бұ батырлар шоқпарыменен жатыр ойнап,
Олардың қызығына бар ма тоймақ?
Айлакерлер жұрттарды таң қалдырды,
Бiрiн-бiрiн амалменен ойнап, байлап.

Сайрап жатыр мың түрлi көп бұлбұлдар,
Даусына тамам жұрт қайран болар.
Һәр түрлi ойыншылар ойнап жатыр,
Және ойнайды бiр жақта өңшең құлдар.

2830

2840

2850



9898 99ҚИССА САлСАл

Қап-қара жарлауланған қабақтылар,
Қисық-қисық қолында таяқтылар.
Олар да жалбаңдасып ойнап жатыр,
Жыртылған өңкей терi тымақтылар.

Олар да ойнаған боп жүрiседi,
Оларды да тамам жұрт көрiседi.
Өздерiне өз ойыны келiседi,
Бұларға тамам жұрт күлiседi.

Тамам жұрт ойын қылды алуан-алуан,
Өз жанына жетпiс мың палуан алған.
Патшаменен ол жерде сөз байлаған,
Жамһүр деген бар екен бiр палуан.

Патша күрес Жамһүрменен салмақ екен,
Палуандар бiр-бiрден бармақ екен.
Жамһүр жықса, Гүлшаһарды алмақ екен,
Жығылса әйел болып қалмақ екен.

Жамһүр айтты:—Палуандықта асқанмын,—деп,
Көп палуанды астыма басқанмын,—деп.
Күресем деп мақтанып тұра келдi,
—Бұ заманның Рүстем Дастанымын,—деп.

Мақтанды:—Бұ күн ойын саламын,—деп,
Қандай жаннан жығылып қаламын,—деп.
Патшаның палуандарын бәрiн жығып,
Күйеу болып Гүлшаһарды аламын,—деп.

Жамһүр тұрып аждаһардай ақырады,
Басқа палуан даусынан қалтырады.
лат, Манатқа сиынып тұра келiп,
«Бiреуiң маған кел» деп шақырады.

Жамһүр сонда айқайды салды дейдi,
Жұрт аң-таң дауысына қалды дейдi.
Патшаның жанынан тұра келiп,
Һилайыл Қатыл палуан барды ендi.
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«Гүл сархта» бiр үлкен той болыпты,
Екеуi де екi таудай бой болыпты.
Екеуi екi таудай соқтығады,
Ой жерлер қыр, қыр жерлер ой болыпты.

Сiресiп  бiр-бiрiне болмай жүрдi,
Жамһүр қайрат қылды сол бiр жерде.
Һилайыл Қатылды көтерiп алып,
Жамһүр палуан тымақтай жерге ұрды.

Жамһүр қатты күштi екен, жүзiқара,
Һәр түрлi жан жаратқан Алла Тағала.
Һилайыл кетедi тура жаһаннамға,
Сүйектерi болады пәре-пәре.

Жамһүрде заһарлары қалмайды ендi,
Күресуге көңiлдерiн салмайды ендi.
Майданда жалғыз Жамһүр ақырады,
Бұ күн оған һеш палуан бармайды ендi.

Ертеңгi күн тағы да болды майдан,
Өзге палуан Жамһүрден көңiлi қалған.
Мәлiкаждар шыдамай күресуге,
Сиынып, тiлек тiлейдi бiр Құдайдан.

Өзгелерден Жамһүрдiң кәрi қатты,
Һилайыл палуанды доптай атты.
Мәлiкаждар шыдамай күресем деп,
Падишадан тiлейдi рұқсатты.

Падиша Мәлiкаждарға бата бердi,
Рұқсат алып майданға тарта бердi.
Кәпiрлер Жамһүр жақтан мазақ қылып,
«Шулаушы көтiң қызды» деп айта бердi.

Өзге палуан Жамһүрге бара алмайды,
Қарсы тұрып күрестi сала алмайды.
Мәлiкаждар Жамһүрге жетiп барып,
Кәпiрлердiң сөзiне қарамайды.
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Қаһарланып Жамһүрге барды Мәлiк,
Көңiлiне бiр Құдайдың атын салып.
Жамһүр намыс қылады «өлтiрем» деп,
Мың батпан шоқпарын қолына алып.

Шоқпарменен ашуланып салып қалды,
Мәлiкаждар қасына жетiп барды.
Айналайын, тақсыр-ай, шапшаңдық қылып,
Салған шақта шоқпарын тартып алды.

Шоқпарды жiбердi аспанға атып,
Қолынан күшi асып, алды тартып.
Ет асымдай аспанда шоқпар жүрiп,
Бiр заманда түседi жерге батып.

Екеуi қолын созып жағаласты,
Шоқпарын алып Жамһүрдiң көңiлiн басты.
Қарап тұрған тамам жұрт таң қалады,
Күрес қылып екеуi көп таласты.

Әуелi Жамһүр палуан қайрат қылды,
Қозғалта алмай Мәлiктi қайран болды.
Бiр басқан аяғын қозғалта алмай,
Жамһүр ендi қалжырап, қарап тұрды.

Жамһүр сөздi Хуманға көп айтады,
Қайратына лайықтап еп айтады.
—Жетi қат, үшбу жердiң тап үстiне,
Аяғыңды шаншыдың ба,—деп айтады.

—Болыстығым бұ саған шын,—деп айтты,
Жылдам шығып кеудеме мiн,—деп айтты.
Көңiлiңде арман қалмасын тағы,  Жамһүр,
Бар қайратың бар болса қыл,—деп айтты.

—Һешбiр қайрат қалмады менде,—дедi,
Сендей күштi көргем жоқ елде,—дедi.
Әлгiден бар күшiмдi аямадым,
Ендi кезек, ей, Хуман, сенде,—дедi.
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Көтерiп алып қозыдай атты дейдi,
Жамһүр отыз домалап кеттi дейдi.
Патша сонда сүйiнiп, айғай салып:
«Хуманға қызым берем» дептi дейдi.

Қол күшiне тамам жұрт аң-таң қалды,
Дүниеде көрмедiк деп мұндай жанды.
Аузы-мұрны қан болып Жамһүр қалды,
Патша «Хуман—күйеуiм» деп айтып салды.

Хуманның палуандығын патша көрдi,
Тағына жетелеп оны алып келдi.
Падиша Мәлiкаждарды құрмет қылды,
Алтын тақ оң жанынан орын бердi.

Патша күштi көрген жоқ ондай адам,
Қайратына тамам жұрт аң-таң қалған.
Жұрттың бәрi тарқасып, қайтып кеттi,
«Гүл сархтың» мейрамы болды тамам.

Бiрталай жүрiп сонда күн өтедi,
Патша тамам палуанға төре айтады.
Мәлiкаждар палуандарға төре болып,
Шоқпар ойынын ойнауға үйретедi.

Ендi Жамһүр көңiлiне қастық алар,
Мәлiкке жәрдем бергiл, иә, Жаппар.
Мәлiкаждарды аңдыды ендi Жамһүр,
Жолдас болған жетпiс мың палуаны бар.

—Душар болдық бұ Хуман жауға,—дейдi,
Алдап алып шығайық ауға,—дейдi.
Өлтiрейiк, амалдап құтылайық,
Сiздер бекiн ол үлкен тауға,—дейдi.

Өзi жалғыз, кiм оны сұрар,—дейдi,
Алдаған сөзiм қабыл қылар,—дейдi.
Өстiп алдап, амалдап құтылайық,
Ашуланса бiр күнi қырар,—дейдi.
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лат, Манаттан ол Жамһүр қылды тiлек,
Тауда барып бекiндi бөлек-бөлек.
«Аң аулап көңiлiмiздi көтерейiк» деп,
Айтады Хуманға жетiп келiп.

Бұ тауда көп деп айтты құлан, бұлан,
Асқан жақсы һеш жер жоқ, тiптi мұнан.
Бұлбұл сайрап, бұлақтар ағып жатыр,
Түрлi-түрлi жемiс бар алуан-алуан.

Жамһүр сөзiн ол қабыл қылды батыр,
Қару алып атына мiндi батыр.
Тамаша жерiн көрiп, аң ауларға,
Жамһүрменен ол тауға келдi батыр.

Мәлiкаждар Жамһүрмен шықты тауға,
Қиындық көрсетедi шыбын жанға.
Шапқыласып ол тауға жетiп барып,
Ғажап үлкен тау екен қалды таңға.

Ол таудан һәрбiр түрлi қуады аң,
Жәрдем бергiл Мәлiкке өзiң, Сұбхан.
Аң қуалап, қызысып жүрген шақта,
Көздерiне бiр үлкен көрiндi шаң.

Бiр үлкен шаң көредi сол бiр жерде,
Ол шаңды батырдың көзi көрдi.
Әлгi шаңнан жетпiс мың палуан шығып,
Мәлiкке жабылады бәрi бiрдей.

Мәлiкаждар ол қолменен соғыс салды,
Жамһүр дағы найзамен салып қалды.
Найзаменен ол Жамһүр салған шақта,
Мәлiкаждар найзасын жұлып алды.

Мәлiкаждар сиынады бiр Құдайға,
Мұндай үлкен бәлелер болды пайда.
Жамһүрдiң жұлып алып өзiн шанышты,
Арқасынан жетi кез шықты найза.
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Найзасымен кеудеден өзiн ұрды,
Арқасынан жетi кез шығып тұрды.
Жамһүр аттан жығылды таудай болып,
Жаны тура жаһаннамға барып кiрдi.

Шоқпар ұрып, қылышпен шапқылады,
Он екi мыңды жаһаннамға тапсырады.
Жан сауғалап қалғаны шуылдасып,
Мәлiкаждардың аяғына бас ұрады.

Он екi мың палуанды Мәлiк қырды,
Қалғаны қорқып аяғына басын ұрды.
Өлтiрмедi, тiлегiн қабыл қылды,
Шаһарға баршалары қайтып кiрдi.

Мәлiкаждар он екi мыңның кестi басын,
Қызыл қан қылды олардың iшкен асын.
Жәмшид патша көрдi де шошып кеттi,
Мәлiкаждардың қан болған үстi-басын.

—Не қылған қан боялған үстiң,—дейдi,
Бiр кiсiден кем емес iсiң,—дейдi.
Бiр қиындық көрiпсiз не қылса да,
Маған айтып бiлдiр хабар, жаным,—дейдi.

—Аң қуарға ол Жамһүр келдi,—дейдi,
Мен де оған қызыққа ердiм,—дейдi.
Жамһүр менi бiр тауға бастап келдi,
Ғажап үлкен тау екен көрдiм,—дейдi.

Оған жолдас жетпiс мың палуан екен,
Жамһүр көңiлiне жамандық алған екен.
Менi алдап ол Жамһүр алып барды,
Жетпiс мыңы сөз байласып қалған екен.

Жетпiс мың жабылды ғой маған,—дейдi,
Патша, айтып бiлдiрейiн саған,—дейдi.
Жетпiс мың жабылғанда жанымдағы
Жамһүр да найза шанышты маған,—дейдi.
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Найзасын алып өзiн ұрдым,—дейдi,
Сазайын, тақсыр патша, бердiм,—дейдi.
Қалған қолдан он екi мың құрттым,—дейдi,
Жалынған соң алдыңа келдiм,—дейдi.

Патшаның көңiлiне болды аян,
Қайратына Мәлiктiң болды қайран.
Мәлiкаждар, жарандар, падишаға,
Көргенiн бастан-аяқ қылды баян.

Патша бек қуанды көңiлi тасып,
Мәлiкаждар қайраты кеттi асып.
«Мәлiкаждар, балам» деп бетiн сүйiп,
Жауырынынан қояды басып-басып.

—Һажум деген шаһарым бар,—деп айтты,
Күйеу болып өзiме қал,—деп айтты.
Һажум деген шаһарға патша болып,
Гүлшаһар қызымды ал,—деп айтты.

Күйеулiкке сенi лайық көрдiм,—дедi,
Һажум деген шаһарым бердiм,—дедi.
Қызымменен ол шаһарда қызық көргiл,
Керек болсаң, алдырармыз сiздi,—дедi.

Қызды алып Һажумге жүрiп кеттi,
Һажумге Мәлiк жетiп келедi ендi.
Патшаның шаһарындай шаһар екен,
Неше күндер қызықты көредi ендi.

Әли қашан келедi деп күтiп жүрдi,
Намазын ол жасырып өтеп жүрдi.
Бiр күнi таң намазын өтегенде,
Әлгi қыздың Мәлiктi көзi көрдi.

—Бiлмей жар боп келдiм ғой бұған,—дедi,
Менi Құдай әуре қылған,—дедi.
Қыз сонда шашын жұлып өкiнедi:
—Мұсылман екен ғой,—деп,—Хуман тегi.

3050

3060

3070



106 ДіНИ ДАСТАНДАР106 107

Ендi қыз жамандықты ойына алды,
Ас пiсiрiп iшiне бiр дәру салды.
Адамды ессiз қылар дәру екен,
Астан жеп Мәлiкаждар талып қалды.

Қыз айламенен Мәлiктi талдырады,
Шақыртып хандарын алдырады.
Өлтiруге қимайды, сөйтсе де қыз,
Алып барып зынданға салдырады.

Мәлiкаждар зынданда жатады ендi,
Қыз атасы жанына қайтады ендi.
Зынданбасы төреге қыз тапсырып,
«Тамағын аш қылма» деп айтады ендi.

Қыз атасы жанына қайтып келдi,
Қызы жалғыз келген соң патша көрдi.
—Жан ата, Хуман қатты ауру болды,
Дәрiгерге тапсырдым,—деп айтып келдi.

Осылайша тұра тұрсын ендi олар,
Жақсы-жаман пендеге Құдай салар.
Мәлiкаждар зынданда жата тұрсын,
Әли Арыслан жолынан алың хабар.

Оң жолға Әли батыр түсiп кеттi-ау,
Бiрнеше күн арада күндер өттi-ау.
Сау-саламат қатерсiз қолымен,
Батыр Әли бiр тауға жетiп келдi-ау.

Жерi жақсы бiр тауға жетiп қалып,
Әли көрдi ол тауды көзiн салып.
Әбiлмәжiн жолынан сөз айтайын,
Әли жатсын ол тауда тыныштық алып.

Молда бiлер бұ сөздi, надан бiлмес,
Бiлсе де, надан бәрiн тамам бiлмес.
Әбiлмәжiн жолынан тыңдасаңыз,
Ей, жараңдар, айтайын бiраз кеңес.
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Жарандар, өтiп кеттi сондай заман,
Әбiлмәжiн қолыменен кеттi тамам.
Күншығыстан Әбiлмәжiн қарап тұрса,
Күннiң көзiн қаптаған шықты тозаң.

Қисабы жоқ қара құлақ тышқан шықты,
Көптiгi бұ дүнияның жүзiн тұтты.
Он екi мың қолменен түйiседi,
Бұ тышқан ендi оларға дұшпан шықты.

Құйрығын тостағандай иедi екен,
Iшiне толтырғанша сиедi екен.
Қатасыз шапқанына тиедi екен,
Тигенi майдай лау-лау күйедi екен.

Сiдiгi менен заһарды салады екен,
Жолбарыс та, Арыслан да жанады екен.
Дүниеде қандай күштi жан болса да,
Заһарынан һәлак болып қалады екен.

Қисабы жоқ көп дұшпан келiп қалды,
Осы тышқан қырады сонша жанды.
Әбiлмәжiн қолына жетiп келiп,
Әммаға атыменен заһар салды.

Күншығыстан бұларды жын көрiптi,
Тышқанды бiр сондай жан көрiптi.
Есi кетiп Әбiлмәжiн жығылады,
Өзгелерi «аһ» ұрып жан берiптi.

Әбiлмәжiн есi ауып қалды дейдi,
Тышқан заһар ол қолға салды дейдi.
Әбiлмәжiн өлмедi, iсiп-кеуiп,
Бiрнеше күн ол жерде қалды дейдi.

Ол қолды тышқан һәлак еттi дейдi,
Қазалары тышқаннан жеттi дейдi.
Тышқандар қолды қырып болғаннан соң,
Бет-бетiмен тарасып кеттi дейдi.
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Тышқан кеттi өзiнiң жолыменен,
Iсiп жатты Әбiлмәжiн соныменен.
Әбiлмәжiн көзi iлiнiп, Нұр Мұхаммед
Түсiнде денесiн сипайды қолыменен.

Әбiлмәжiн бiр түстi көрдi сондай,
Пайғамбарды артық қылды ол бар Құдай.
Көзiн ашып «Алла» деп тұра келдi,
Сау-саламат болыпты бұрынғыдай.

«Иә, Алла» деп орнынан тұра келдi,
Қолының қырылғанын көзi көрдi.
Сегiз жүз батпан шоқпарын көтерiп алып,
Ол жолға жаяу түсiп, жүре бердi.

Жолға түсiп Әбiлмәжiн жүрiп кеттi,
Бiрнеше күн арада күндер өттi.
Айлардан ай, күндерден күн өткенде,
Қалжырап бiр шаһарға жетiп келдi.

Базарына кiредi ол жетiп келiп,
Көрсе базар адамы қисапсыз көп.
Тым-ақ үлкен шаһар екен, ей, жарандар,
Патшасын айтады екен Кетедал деп.

Шоқпарменен базарға кiрiп келдi,
Базар халқы таң қалды, көзi көрдi.
«Базарда Рүстемдей бiреу бар»  деп,
Келiсiп Кетедалға хабар бердi:

—Олай болса, шақырып кел, ендi,—дейдi,
Ол жiгiттi көрейiн мен де,—дейдi.
«Патша сiздi шақырады» деп хабар берiп,
Алдына Кетедалдың алып келдi дейдi.

Патшаның Әбiлмәжiндi көзi көрдi,
Дүниеде һеш көрген жоқ мұндай ердi.
Бiр азырақ сөз сұрап ол падиша,
Арақ iшiп отыр екен, арақ бердi.
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Падишаны мақтады:—Көп халқың бар,—деп,
Патшалыққа лайық салтың бар,—деп.
Падишаның арағын бұ да iшпейдi,
«Дүниеде iшпен деген антым бар» деп.

«Iшсеңшi» деп падиша көп айтады,
«Антың болса iшпе» деп ендi айтады.
Араққа қызып, Әбiлмәжiндi шақырады,
«Қол қусырып, ойнайық» деп айтады.

Әбiлмәжiндi падиша жанына алды,
Екеуi қол қусырып ойын салды.
Әбiлмәжiн қаттырақ қысқан екен,
Қолы ауырып, падиша ашуланды.

Қолы ауырып, падиша ашуланды,
Әуелi ойнаймын деп қасына алды.
Қолы қатты ауырып кеткеннен соң,
Әбiлмәжiндi қақ басына салып қалды.

Әбiлмәжiн қорықпайды, өзi күштi,
Кәпiрден неге көрсiн қорлық iстi.
Жұдырықпен бұл дағы ұрған екен,
Кетедалдың басы үзiлiп аспанға ұшты.

Аспанға Кетедалдың ұшты басы,
Сол жерде жабылады кәрi-жасы.
Құрт-құмырсқа, масадай дуылдасып,
«Иә, Алла» деп шоқпармен араласты.

Әбiлмәжiн қайратпен шоқпар ұрды,
Жүндей ұшып, кәпiрдi ұрып жүрдi.
Кәпiрлердi сол жерде қойдай қырды,
Қалғаны иман айтып, дiнге кiрдi.

Патшасы мен ол көбiн өлтiрiптi,
Жандарын жаһаннамға төндiрiптi.
Әбiлмәжiн аяғын құшақтасып,
Қалғандары Хаққа иман келтiрiптi.
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Бiр Құдай батырларды өзiң оңда,
Сондай-сондай қиындық көрдi жолда.
Мәсжид, медресе салдырып, сабақ берiп,
Бiрнеше күн дiн айтып тұрды сонда.

Жад қылды Әбiлмәжiн Құдiреттi,
Бiрнеше күн шаһарға дiн үйреттi.
Ол шаһардан бес мың қол қасына алып,
Хауарзаминнiң жолына жүрiп кеттi.

Мана Әли бiр тауға барып едi-ау,
Барғаны сiздерге анық едi-ау.
Әлиден тындасаңыз бiраз кеңес,
Тыныштық алып бiр тауда қалып едi-ау.

Әбiлмәжiн солайша бара тұрсын,
Хауарзаминнiң жолына сала тұрсын.
Ер Әлиден азырақ кеңес айтып,
Жарандар, қандырайын құлақ құрышын.

Қанбарды бас ол қолға қылған екен,
Қол бекiнiп ол тауда қалған екен.
Зұлпықарды байланып, Дүлдүл мiнiп,
Өзi Хауарзаминге барған екен.

Хауарзаминнiң базарына кiрген екен,
Дүлдүл мiнiп аралап жүрген екен.
Базар халқы Әлиге аң-таң қалып,
Патшасына хабарды берген екен.

Падишаға мақтасып дейдi былай:
—Бiр жан артық жаратқан Жаппар Құдай.
Базарда бiр палуанды көрдiк,—дейдi, 
Күшiнен жетi қат жер қозғалғандай.

Қандай палуан көрiндi көзiмiзге,
Өзi қара сақалды, қызыл жүздi.
Шоқпарынан жетi қат қозғалғандай,
Хабар үшiн бiз келдiк ендi сiзге.
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«Алып кел!» деп падиша қылды бұйрық,
Палуандығын бiледi кәпiр сұмдық.
Ер Әлидi падишаға алып келдi,
Тамаша қылып көредi жұрт жиылып.

Әлидiң таң қалады түстерiне,
Әли кiрдi қорықпастан iшкерiге.
Енгенiнен Әлидi Жәмшид патша,
Екi есе артық көрiптi iштерiнде.

Жәмшидке батыр Әли жетiп барды,
Падишалық тағына көзiн салды.
Неше жүз мыңнан сұлтан, ойыншы бар,
Батыр Әли патшаға қайран қалды.

Әли кiрдi Дүлдүлiн тысқа байлап,
Бұлбұлдарды көредi тұрған сайрап.
Жәмшидтiң бұл жаһаннан хабары жоқ,
Һәр тараптан ойыншы жатыр ойнап.

Ер Әли мұндай жерге жолықты кез,
Жалықпастан, жарандар, тыңдасаңыз.
Қарап тұрып тұлғасына қайран қалып,
Падиша ер Әлиден сұрайды сөз:

—Ей, жiгiт, жақсылықты ойла,—дедi,
Жөн сөйлесеңiз жаныңа пайда,—дедi.
Атыңыз кiм, жол болсын ендi өзiңе,
Қайдан келдiң, барасың қайда?—дедi.

—Падиша, менiң айтқан сөзiмдi ұста,
Бүгiн келдiм, жол жүрiп сiздiң тұсқа.
Атымызды сұрасаң, Қашимшим-дүр,
Күнбатыстан барамын күншығысқа.

—Ей, батыр тыңдап отыр сөзiм,—дедi,
Сенi жақсы көрдiм ғой өзiм,—дедi.
Өз жаныма қылайын хас уәзiр,
Һешқайда кете көрме өзiң,—дедi.
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Бұрында бiр батыр адам келдi,—дедi,
Гүлшаһардай қызымды бердiм,—дедi.
Қызым берiп мен оны, Қашимшим батыр,
Шаһар Һажумге падиша қылдым,—дедi.

Ей, Қашмиш, уәзiр бол бiзге,—дедi,
Бiзден бөлек кетпеңiз түзге,—дедi.
Сөзiмдi қабыл қылып мұнда тұрсаң,
Көп елдi билетермiн сiзге,—дедi.

Ер Әли жауап бердi:—Тұрайын,—деп,
Не қызметтi бұйырсаң, қылайын,—деп.
Iшiнде батыр Әли ақыл қылды:
«Қол жиылып келгенше болайын» деп.

Ер Әли солайша ақыл-ой ойлаған,
Патша бұған қуанып той-тойлаған.
Патша солай қуанып отырғанда,
Есiктен дауыс келдi ойбайлаған.

Падиша бұ дауысқа сасып қалды,
Жылдам-жылдам есiкке басып барды.
Бiр адам қолы iсiк, басы жарық,
Жәмшид патша аяғын құшақтайды.

Ойбайлап жетiп келдi көп адамдар,
Жәмшид патша бұларға аң-таң қалар.
Жәмшид патша аяғына бас ұрысып,
Жазғы тұрғы жаңбырдай жылайды зар.

Аң-таң болып  қалады жиылған көп,
Тыңдасаңыз үйiлген көп, жиылған топ.
Жәмшид патша бұлардан, ей, жарандар,
Сөз сұрайды:—Жайыңды айт, не қылды?—деп.

—Падиша, тыңдап отыр зарым,—дейдi,
Хасенмiл деген бар ердi шаһарым,—дейдi.
Мәдинеден бiр үлкен ләшкер келiп,
Жаулап алды шаһардың бәрiн,—дейдi.
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Падиша, жақсылық қыл ендi бiзге,
Мәдинеден қол келдi елiмiзге.
Жетi ықылымға падиша, ұлық едiң,
Жайымыз сол, тақсыр-ау, келдiк сiзге.

Мұсайып, Хасенмiлге барған екен,
ләшкерменен ойранды-ай салған екен.
Сау-саламат қолыменен сонда барып,
Хасенмiлдi Мұсайып алған екен.

Шаһарын дал-дал қылып кiрген екен,
Дiнсiз кәпiр сазайын берген екен.
Мұсайып ғазы шаһарын алғаннан соң,
Бұлар қашып Жәмшидке келген екен.

Бұларға таң қалады жұрт жиылып,
Жәмшидке көп жылады олар мұңдық.
Бiрнеше хандарға жетпiс мың палуан алып,
«Жылдам бар!» деп падиша қылды бұйрық.

Палуандарды жияды соғысқа арнап,
Жетпiс мың қару-жарақ алады оңдап.
Бiрнеше хан жетпiс мың палуан алып,
Хасенмiл шаһарына болды бармақ.

Хасенмiлдiң кiсiсi жылап тұрды,
Көз жастарын көл қылып бұлап тұрды.
Жетпiс мың қол жиылып тұрған шақта,
Әли Арыслан патшаға жауап бердi:

—Падиша, жақсы көрiп едiң бiздi,—дедi,
Көп шықтым мұндай жолмен түзге,—дедi.
Баруға рұқсат бер бiзге,—дедi,
Бiр қызмет қылайын сiзге,—дедi.

Падиша айтқан сөзiн қабыл қылды, 
Әлиге «баста» дейдi сонша көптi.
Қанбар менен өз қолын қойған жерге,
Тұп-тура батыр Әли бастап кеттi.
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Кәпiрдi Әли қайтып оңдырады,
Қатты жүрiсiп аттары болдырады.
Манағы таудың бiр жағына алып келiп,
Тап қолының түбiне қондырады.

Кәпiрлер бәрi де ұйықтап қалады ендi,
Басына бiр мүшкiлдi салады ендi.
Қолының бәрiн ұйықтатып батыр Әли,
Жасырынып Қанбарға барады ендi.

Қанбарға батыр Әли бүй деп айтты:
—Атың мiнiп, киiмiн ки,—деп айтты.
Пәлен жерге Жәмшидтен қол әкелдiм,
ләшкерiңмен ұйқыда ти,—деп айтты.

Көрiнбей батыр Әли айтып келдi,
Айтып-айтып ләшкерге қайтып келдi.
Қанбар Әли айтқанын екi етпейдi,
Шырт ұйқыда жатқанда тиедi ендi.

Түнде келiп ұйқыда ат қояды,
Әли де зұлпықармен шапқылады.
Жетпiс мыңның, жарандар, алпыс мыңын,
Таң атқанша өлтiрiп, сап қылады.

Он мыңы патшаға қайтып келдi,
Қашимшим жақтан iштерiн тартып келдi.
Әли де бiрге қашып келген екен,
Қашимшим «бәле болды» деп айтып келдi.

Тамамы жұрт Әлиге жиылады,
Әли танып, Құдайға сиынады.
Патша үшбу iске қайран қалып,
Балшыларға «бал аш» деп бұйырады.

Балшыларға «бал аш» деп көп айтады,
Қырылған қолға уайым жеп айтады.
—Бал ашып көрiңiз, балшыларым,
Балыңызға не түсер,—деп айтады.
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Патша бұйрық қылған соң бал ашады,
Ашып-ашып балына қарасады.
Балшылар «Қашимшимнан жазық жоқ» деп,
Падишаның жанынан тарасады.

Падиша тым-ақ қатты ашуланды,
Неше мың хан-сұлтанын қасына алды.
«Осы жақтағы бәледен түк қойма» деп,
Сексен мың бар деп айтады палуанды.

Сексен мың палуандар бұлай жүрмек,
Кәпiрлердi Арыслан қылады ермек.
«Ол жолы ұйықтап ұят қылдым ғой» деп,
Жалынып падишадан қылды тiлек.

Әли айтты патшаға:—Барсам екен,
Дұшпаныма ойранды салсам екен.
Сiз жарлық қылып, лат, Манат жар қылса,
Осы жолы өшiмдi алсам екен.

–Қашимшим, сен бiзге қонақ едiң,—дедi,
Барсаң бар, қоймадың ғой тым-ақ,—дедi.
Жолаушыға қызметтi көп бұйырмақ,
Бiле бiлсең болмайды матап,—дедi.

Сексен мың ер Әлиге болды жолдас,
Әлидi басшы қылған кәпiр оңбас.
Падиша жарлық берiп Арысланға,
Сексен мың қолға тағы қылады бас.

Әлидi басшы қылып кеттi жауға,
Кешер Құдай күнәңдi, қылсаң тәубе.
Батыр Әли бұларды бастап алып,
Бiр жағымен апарды тағы тауға.

Ер Әлиден саспайды, жаным, солар,
Тағы да алдап iшiнен, ойран салар.
Қолды тағы ұйықтатып жасырынып,
Қанбарға манағыдай бердi хабар.
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Шырт ұйқыда Қанбар келiп қылыш ұрды,
Ер Әли де iшiнен қырып жүрдi.
Таң атқанша жетпiс мың палуанның
Жаны тура жаһаннамға барып кiрдi.

Тағы да жетпiс мыңын қырып салды-ау,
Патшаға он мыңы қашып барды-ау.
«Не көрсек те Қашимшимнен көрдiк,—дейдi,
Батыр Әли ол жолы сонда қалды-ау».

Балшыларға:—Балыңды ашың,—дедi,
Жетпiс мыңда барма ед, қасың?—дедi.
—Табыңыз!—деп падиша ашуланды,
Таппасаңыз кесермiн, басың,—дедi.

Бұ iске таң қалады жиылған көп,
Балшыларға қорықса да уайым жеп.
Неше мың балшылардың ұстаттарын,
Атын айтады екен, «Ағиан» деп.

Ер Әли жердi кезген Дүлдүлiменен,
Ағиан бал ашуға ендi келген.
Құлақ салып, жараңдар, тыңдасаңыз,
Ағианның айтайын балгерлiгiн.

—Көп таттым, падиша, дәмiң,—дейдi,
Құлағыңды, патша, салың,—дейдi.
Бiр сөзiм бар айтпасам, күйедi iшiм,
Тағы айтуға қорқады жаным,—дейдi.

—Ағиан балыңды ашып тап,—деп айтты,
Қашимшим болса қылармын,—деп айтты.
Менен қорықпай айтуға ей, Ағиан,
Не көрсең де балыңды айт,—деп айтты.

—Қашимшим ғой қолды қылған мұндай,—дейдi,
Оны мықты жаратқан Құдай,—дейдi.
Падиша «айт» деп бұйрық қылған шақта,
Ағиан балын ашып бұлай дейдi:
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—Мәдине деген оның қаласы бар,
Нұр Мұхаммед жәрдемшi бабасы бар.
Жұфұты—Фатима, жолдасы—төрт шаһариар,
Ол Әлидiң Хасен, Хұсайын баласы бар.

Қашимшим емес, ол—Әли, бiлгiн,—дейдi,
Кәпiр болар қолында дiлгiр,—дейдi,
Қолындағы қылышы зұлпықар-дүр,
Астындағы аты мiнген Дүлдүл,—дейдi.

Әли деген ол патша сайыпқыран,
Дүние халқы жеңiлмей қалмас одан.
Иман айтсаң, құтыларсың бiрақ одан,
Болмаса тәж-тағыңды қылар ойран.

Жаныңнан қорықсаң иман айтың,—дедi,
Басыңа қатты бәле келгей,—дедi.
Өзiң бiл, сөз естiмек сенен,—дедi,
Бiлгенiмдi әуел айтпақ менен,—дедi.

Бұлай деп патшаны аң-таң қалдырыпты,
Падиша жендеттерiн алдырыпты.
«Әуелi Қашимшимдi өлтiрем» деп,
Ашуланып зынданға салдырыпты.

Патша үшбу сөзге ашуланған,
Зынданда қыз Ағиан жатып қалған.
Қашимшимге ол падиша  ашуланып,
Ендi iздете жiбердi жүз мың палуан.

Жүз мың қол душар болды iздеп кетiп,
Солардан да кетiптi дүние өтiп.
Жер жүзiн қайыстырып жүз мың ләшкер,
Ер Әлидiң қосына барды жетiп.

Бек қатты Әли Арыслан соғыс салды,
Жер жүзiне ағызады судай қанды.
Жүз мыңның елу мыңын қырып салды,
Елу мың Жәмшидке қашып барды.
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Патша айтты:—Сөзiмдi тыңда,—дедi,
Қашимшим қолын ол көрдi көзiм,—дедi.
Қашимшим бiздi, патша, қойдай қырды,
Қолы көп басқан жердiң жүзiн,—дедi.

—Қашимшимнен қоршылықты мұндай көрдiк,
ләшкердiң көптiгiн құмдай көрдiк.
Елу мың кiсi бiздi қырып салды,
Шыдамай қашып, патша, сiзге келдiк.

Бастан-аяқ көргенiн қылды баян,
Ойлап-ойлап падиша қорықты жаман.
Қол жиды жетi ықылымға хат жiберiп,
Әли Арыслан екенi болды аян.

Жетi ықылымға хатпенен хабар салды,
Һәр тарапқа хатпенен кiсi барды.
Шаһардан тысқа шығып сайланады,
Он жүз мың палуанды жиып алды.

Жанына он жүз мыңды Жәмшид алар,
Әли келсе сайланып соғыс салар.
Жәмшид ендi жиылып тұра тұрсын,
Әли Арыслан батырдан алың хабар.

Хасенмiлдi Мұсайып алған екен,
Ол шаһар мұсылман болып қалған екен.
Мұсайып ғазы отыз мың ләшкер алып,
Ер Әлидiң қасына барған екен.

—Жiберiп едiм бес жолмен бөлiп-бөлiп,
Һәрқайсысын келемiз жаңа көрiп.
Кетедалды өлтiрiп, мұсылман қылып,
Әбiлмәжiн, бес мың қолмен қосылды о да келiп.

Бұлайша ер Әлиге барады ендi,
Көрiсiп, құшақтасып қалады ендi.
Амандасып, көрiсiп болғаннан соң,
Қосылып шаһар жаққа салады ендi.

3470

3480

3490



118118 119ҚИССА САлСАл

Жәмшид те мұны көрдi тосып жатып,
Бұлар да жетiп келдi түн-күн қатып.
Бұлар келiп Жәмшидтiң қолын көрiп,
Қарсыласып тұрады саптар тартып.

Екi қол екi жақта жатады ендi,
Кәпiр қолы сырнайын тартады ендi.
Мұсайып, Әбiлмәжiн, Әли батыр
Көргенiн бастан-аяқ айтады ендi.

Әбiлмәжiнге:—Һажумге бар,—деп айтты,
Мәлiкаждарды зынданнан ал,—деп айтты.
«Жарайды» деп орнынан тұрып кеттi,
Шоқпарын алып Һажумге жүрiп кеттi.
Өздерiне сенiскен батырлар ғой,
Жапа жалғыз Һажумға жетiп келiптi.

Олардың толып жатыр тамашасы,
Қорқыныш емес ол жалғыз, оңашасы.
Бiрi «бар» деп, бiреуi «жарайды» деп,
Жалғыз жүре беруiн қарасаңшы!

Һажумге Әбiлмәжiн ендi жеттi,
Есепсiз көрдi бек көп елдi дейдi.
Сәдуақас қолыменен сау-саламат,
О да Әли қасына келдi дейдi.

Бiр жерге айттым, бәрiнiң жиылғанын,
Күнәһлi болсаң, қиналар шыбын жаның.
Түнде шаһар Һажумге жетiп келдi,
Тыңдаңыз, Әбiлмәжiн не қылғанын.

Зынданға Әбiлмәжiн барып қалды,
Зынданның қарауылын ұстап алды.
Қолын байлап, «қайда?» деп қысқан екен,
лат, Манатқа сиынып талып қалды.

Есiн жидырып Әбiлмәжiн сөз сұрады:
—Мәлiкаждар қайда?—деп көп сұрады.
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Бiздiң палуан мұнда тiрi бар ма, жоқ па,
Шыныңды айт, өлтiремiн,—деп сұрады.

—Тақсыр-ай, кесе көрме басым,—дедi,
Қабыл қыл, көзден аққан жасым,—дедi.
Палуан сау-саламат тап осында,
Күнiнде үш берiп тұрамын асын,—дедi.

Қарауылшыны бекiтiп, байлап алды,
Тап зынданның төбесiне жетiп барды.
—Мәлiкаждар, мұнда тiрi бармысың?—деп,
Әбiлмәжiн тыс жақтан айқай салды.

Мәлiкаждарды ол танып ақырады,
«Мен мұнда, тiрiмiн» деп шақырады.
Екеуiнiң дауысы ұласқанда,
Зыңдандағы адамдар қалтырады.

Әбiлмәжiн арқанды салады ендi,
Мәлiкаждарды суырып алады ендi.
Екеуi амандасып, құшақтасып,
Гүлшаһардың сарайына барады ендi.

Бұларды Гүлшаһардың көзi көрдi,
Гүлшаһардың жанына кiрiп келдi.
Екеуiнiң аяғына басын қойып,
Иман айтып, Гүлшаһар да дiнге кiрдi.

Шаһар халқы бұларды көзi көрдi,
Баршасы иман айтып дiнге кiрдi.
Ол шаһардан жетпiс мың палуан алып,
Екi батыр Әлиге жетiп келдi.

Екеуi ер Әлиге жетiп келдi,
Қуанды-ай, Арыслан көрген соң мұнша қолды.
Бұларға жаңа ат, жаңа киiм берiп,
Мәлiкаждарға Арыслан құрмет қылды.
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Кәпiрлердiң айтайын молын сiзге,
Мәлiктiң де айттым ғой жолын сiзге.
Жәмшидке он жүз мыңменен қарсы тұрған,
Азырақ сипат қылайын қолын сiзге.

Жәмшидтiң де ойыны бар алуан-алуан,
Жетпiс патша, үш мыңнан уәзiр алған.
Екi жүз мың ғаярлар, айлакерлер,
Шынжырлаған қасында төрт мың палуан.

Төрт құлды бiр-бiрiне қойған байлап,
Алтын тақыт үстiне қару сайлап.
Шатыр құрып ол қолға қарсы тұрып,
уәзiрлерi қасында тұрды ойнап.

Екi ләшкер соғыс қылмай, қонып жатты,
Жер жүзi екi қолға толып жатты.
Қарауыл, шыңдауылшы қатты қойып,
Бiр-бiрiнен хабардар болып жатты.

Екi қол екi жақтан жиылыпты,
Мұсылмандар Құдайға сиыныпты.
Таң атып майдан жерiн тазаласып,
Су сеуiп, екi жақтан сыпырыпты.

ландһүр деген кәпiрден шауып шықты,
Күрзi, шоқпар қолына алып шықты.
Астындағы керкүдәнiн ол ойнатып,
Өз атына дабылды қағып шықты.

ландһүр ол майданда ақырады,
Қорқақтары даусынан қалтырады.
Шоқпар, найза, қылыштан ойын ойнап,
Жекпе-жекке бұл кәпiр шақырады.

ландһүр ол майданда қарап тұрды,
Мұсылманнан бiреу келдi, оны бiр-ақ ұрды.
ландһүр бiреуден шығармастан,
Мұсылманнан үшеудi шаһид қылды.
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Қаһарланып Әбiлмәжiн қарсы тұрды,
Әбiлмәжiндi найзамен тағы да ұрды.
Найзасын жұлып алып, өзiн шанышты,
Жаны тура жаһаннамға барып кiрдi.
Ол күнi Әбiлмәжiн бiрме-бiрге
Жетпiс палуан кәпiрдi байлап алды.

Кеш болып, екi ләшкер кеттi қайтып,
Тыныштық алысады қонып жатып.
Таң атып екi жақтан майдан түзеп,
ұрысқалы келiстi саптар тартып.

Мұсайып тақсыр майданға кiрiп келдi,
Керкүдәнiн ойнатып жүрiп келдi.
Майданға кiрiп, қатты бiр ақырып,
Дабыл қағып атына былай дейдi:

—Шығады кәпiрлердiң қайсы «мен» деп,
Кәпiрден палуандықта асармын деп.
Даусынан тау-тас қозғалады,
Ақырады «шоқпаршының басымын» деп.

Майданға Феридун деген кәпiр түстi,
Жалғыз шыққан сонша елден о да күштi.
Мұсайып палуан күрзiменен ұрған шақта,
Феридунның басы үзiлiп аспанға ұшты.

Асфандүн деген кәпiр тағы барды,
Қылышпенен екi бөлiп оны салды.
Бiрме-бiрге келгеннен соң Мұсайып батыр,
Жүз он бес палуанды байлап алды.

Күн батып қайтатұғын шағы болды,
Құдайым мұсылманның жағы болды.
Қайтатұғын барабан ол қағысып,
Жер-жерiне екi қол тағы қонды.

Таң атып, майданға тағы жүрдi,
Мұсылманнан Әбулхайыр барып кiрдi.
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Кәпiрден Мағит кiрiп қарсы тұрды,
Қылышпенен бiр-бiрiн сексен ұрды.

Қылышпенен бiр-бiрiн ұрды сексен,
Бiр-бiрiне тигiзбей қағып кеткен.
Қаһарланып Әбулхайыр шоқпарменен,
Ол кәпiрдi қылыпты жермен-жексен.

Кәпiрлер Әбулхайырға аң-таң қалды,
Әбулхайыр жетпiстi байлап алды.
Күн кеш болып, барабан тағы соғып,
Екi ләшкер орнына қайтып барды.

Кәпiрлер қайғы болды жандарымен,
Мақтанбады көбейген сандарымен.
Таң атқанша Жәмшид патша, жарандар,
Кеңес қылды уәзiр-хандарымен.

Жәмшид айтты:—Тiлiмдi алың,—дедi,
Бiрме-бiрге келмес-тi халiң,—дедi.
Бiрме-бiрге бармаңыз жекпе-жекке,
Жабылыңыз оларға бәрiң,—дедi.

Майданға таң атып тағы жүрдi,
Әбусағид майданға барып тұрды.
Көпiрден Шимрук келдi, сегiз болды,
Жаны тура жаһаннамға барып кiрдi.

Әбусағид кәпiрге ойран салған,
Кәпiрлер қайратына аң-таң қалған.
Жәмшид патша қолында Манап деген,
Шынжырланған бар екен бiр палуан.

—Бiр келсе, Манап қарсы келер,—дедi,
Мұсылманның сазайын берер,—дедi.
Манаптың шынжырын шешiп алып,
Майданға, Жәмшид патша, жiбер,—дедi.
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Тамам жұрт Манапқа тұр қайран қалып,
Мастықтан Манап та тұр естен танып.
Сегiз жүз палуан Манапты ей, жарандар,
Майданға барысады әзер алып.

Босанып тұрды Манап майдан тартып,
Ақырады жер-көктi қалтыратып.
Манап лағин қолынан ұстап алып,
Жiбердi Әбусағидты аспанға атып.

Аспанға атып жiбердi жүзiқара,
Һәр түрлi жан жаратқан Алла Тағала.
Түсерде жұдырықпен бiр-ақ ұрып,
Әбусағидты қылыпты пәре-пәре.

Шаһид қылды мұсылманнан жетпiс кiсi,
Олардан асып кеттi Манап күшi.
Күн кеш болып, барабан тағы соғып,
Екi ләшкер орнына қайтып түстi.

Таң атып, Манап кәпiр тағы кiрдi,
Манапты мұсылманның көзi көрдi.
Мастығы кетiп, кәпiрдiң есi кiрiп,
Өзiн-өзi көтерiп сөйлеп тұрды.

—Хауарзамин палуаны, атым—Манап,
Бiр қолыма Қап тауы болмас салмақ.
Мың жаныңнан бiр жаның қоймаймын,—деп,
Палуандарың келе бер таңдап-таңдап.

Мұсылманның бiреуi келдi ұмтылып,
Манап жығып, аяғынан алды тұтып.
Манап кәпiр аяғынан тұтып алып,
Екi жаққа жiбердi бөздей жыртып.

Бiр мұсылман барып едi, тағы жықты,
Осылайша екеуi де шаһид болды.
Керкүдәнiн ойнатып шыдай алмай,
Ендi алдынан Мұсайып ғазы келдi.
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Мұсайып та Манапқа барып қалды,
Манап кәпiр шоқпармен салып қалды.
Қаһарланып Мұсайыпты салған шақта,
Тигiзбедi Мұсайып, қағып қалды.

Жетi-сегiз шоқпарменен ұрысады,
Шоқпарменен һәрбiр айла қылысады.
Шоқпарменен бiр-бiрiне кәр қыла алмай,
Қайран болып екеуi тұрысады.

Қылышпенен бiр-бiрiне шапты дейдi,
Бiр-бiрiне тигiзбей қақты дейдi.
Екеуi күн батқанша жеңiспедi,
Кеш болыпты, жай-жайына жатты дейдi.

Һәр адам үшбу айтқан сөзiм көрсiн,
Келiстiрiп сөйлейiн тыңдап тұрсын.
Таң атқан соң, жараңдар, тамаша қыл,
Арысланның майданға өзi кiрсiн.

Әли кiрсе, кәпiрдi бүлдiредi,
Мұсылманды қуантып күлдiредi.
Дабыл қағып атына Әли кiрiп,
Өзiн-өзi кәпiрге бiлдiредi.

—Алла «Арыслан» деп ат қойған маған,—дедi,
Нұр Мұхаммед жәрдемшi бабам,—дедi.
Жұфұтым—Фатима, жолдасым—төрт шаһариар,
Хасен, Хұсайын—ол менiң балам,—дедi.
Мекке менен Мәдине—қалам,—дедi,
Аяма, келсе, кәпiр, шамаң,—дедi.

Ей, кәпiрлер, қырармын тамам,—дедi,
Өшiмдi бүгiн сiзден алам,—дедi.
Атым—Дүлдүл, қылышым—зұлпықар-дүр,
Ойранды ендi бүгiн салам,—дедi.

Ер Әли осыны айтып айғай салды,
Кәпiрлер бұл сөзiне аң-таң қалды.
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Даусына жер менен көк қозғалып,
Он екi мың кәпiрлер бердi жанды.

Айғайлап Арысланға Манап келдi,
Әлидiң тасып кеттi қайраты ендi.
Дүлдүлге қамшы басып, тақым қысып,
Манапты зұлпықармен екi бөлдi.

Манап өлiп, тозаққа жаны кiрдi,
Манап кәпiр өлгенiн бәрi көрдi.
Жиырма мыңға патша жарлық қылып,
Әлиге ат қойыпты бәрi бiрдей.

Арыслан қайратпенен қылыш ұрды,
Қызығына екi қол қарап тұрды.
Бiр сағатта жиырма мың палуанды,
Ашуы келген екен, бәрiн қырды.

Қалған кәпiр бәрi бiрдей жабылады,
ұрысып өкпелерi қабысады.
Мұсылмандар жағынан ат қойысып,
Шаңменен бiрiн-бiрi танымайды.

Шаңменен бiр-бiрiн танымайды,
Қалғандардан ол оттар жағылады.
Бiр-бiрiне бастары соғылады,
Кәпiрлердiң көптiгi, әй, жарандар,
Мұсылманның һәрбiрiне мың қылыш шабылады.

Қалғандарына шоқпарлар жабылады,
Бастарынан от тау-тау жағылады.
Топ зеңбiрек тынбастан атылады,
Кәпiрлердiң жандары, ей, жарандар,
Ғазап перiштелерiне сатылады.

Қылыштар қайырылды шапқыласып,
Мылтықты өлдi мылтықпен атқыласып.
Шоқпарлылар бiр-бiрiн күл-күл қылды,
Найзалар қырылды шанышқыласып.
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Мұсылмандар кәпiрге қырғын салды-ау,
Кәпiр қырылып, мұсылман аман қалды-ау.
у iшкендей кәпiрлер қырғын тауып,
Жандары жаһаннамнан орын алды-ау.

Ер Арыслан кәпiрдiң тауын шақты,
Батырлар көп кәпiрдi жерге тықты.
Кәпiрлер қашарға бет қойған шақта,
Күншығыстан бiр үлкен тозаң шықты.

Күншығыстан бiр үлкен ту көрiндi,
Тозаңдары келедi қаптап күндi.
Қарап тұрса, ол шаңнан көп қол шықты,
Көбi сондай, үш боз ту көрiнiптi.

Бас соғыс қылды тағы да ол күн,
Бiраз шаң қылды соғыспенен жердiң жүзiн.
Үш боз тумен үш жүз мың кәпiр келiп,
Мұсылманды қылыпты астын-үстiн.

Мұсылмандар жылайды Құдайына,
Үзiлмей соғыс болды ұдайына.
Кеш болғанша бек қатты соғыс болды,
Кеш болған соң қайтады жай-жайына.

Мұсылманнан он екi мың өлген екен,
Жандары ұжмақ барып кiрген екен.
Кәпiрден жетпiс мың тап сол күнде,
Тұп-тура жаһаннамға енген екен.

Мұсылман көмдi өлiгiн жаназа оқып,
Майданға барысады таң да атып.
Құм менен құмырсқадан кәпiрлер көп,
Мұсылмандар жылайды қатты қорқып.

Кәпiр қолы мұсылманды алған қамап,
Ол қолды болар емес һешкiм санап.
Мұсылмандар жанынан үмiт үзiп,
Бәрi шулап жылайды «иә, Аллалап».
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Кәпiр толған бұл жердiң жүзiн басып,
Мұсылмандар қорықты құты қашып.
Бес палуан тұр соғысқа көңiл қылып,
Өзгелерi жылайды құшақтасып.

Арыслан намаз оқып отырады,
Бiр Құдайды жад қылып зар жылайды.
Кәпiр соқты сол жақтан барабанын,
Мұсылмандар жапырақтай қалтырайды.

Мұсылмандар бек қатты жылайды ендi,
—Бiр Жаратқан, сақтай гөр, Құдай,—дедi.
Мұсылмандар жылауына iшi күйiп,
Қайраттанып Арыслан былай дедi.

Әли айтты:—Дүлдүлiм мiнейiн,—деп,
Кәпiрге жалғыз өзiм кiрейiн,—деп.
Тыныштық ал,—деп мұсылманға Әли айтты,
Бұл күн жалғыз Құдайдан тiлейiн,—деп.

Кiрдi және жалғыз айғай салып,
Дүлдүл мiнiп, зұлпықар қолына алып.
Он екi мың кәпiр өлдi өтi жарылып,
Жаны кiрдi жаһаннамға тура барып.

Кәпiр қаны ол ағып сел болады,
Ат жүрмедi, дариядай көл болады.
Зұлпықармен кәпiрдi қойдай қырды,
Қанша Арыслан қырса да кем болмайды.

Кәпiрлер қанша қырса да кемiмейдi,
Оқ жаудырады Әлиге кәпiр бәрi.
Күннiң көзiн қап-қара тозаң басты,
Әли Арыслан ол оқтан жеңiлмейдi.

Мәлiк, Мұсайып, Сәдуақас соғыс салды,
Әбiлмәжiн де ағызды судай қанды.
Батырларға жетпiс жерден жара түстi,
Қайран болды кәпiрдi кемiте алмайды.
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Батырлар жаралы болып бек сасады-ау,
Жердiң жүзiн кәпiрлер көп басады-ау.
Құм менен құмырсқадан кәпiрлер көп,
Мұсылмандар жыласып құшақтасты.

Мұсылман үмiт үздi шын жанынан,
Батырлар жаралы болып қалжыраған.
Құбыла тарапынан көздерiне,
Сол шақта көрiнедi бiр үлкен шаң.

Ол шаңнан сексен тулы шықты ләшкер,
Мұсылманға жақ болды жалғыз Жаппар.
Бұ туда сексен мыңнан қол бар екен,
Мұсылманға қосылды келiп олар.

Олар келiп кәпiрлердi қылыштаған,
Кәпiрлерге түсiредi ақырзаман.
Күн батқанша кәпiрдi қойдай қырды,
Күн батып екi ләшкер қайтты тамам.

Екi ләшкер орнына қайтып барды,
Қисапсыз кәпiр ол күн өлiп қалды.
Кәпiрлер қайғылы болып қайтып барды,
Жәмшид патша ер Әлиге кiсi салды.

—Қабыл қыл, осы салған елшiм,—дейдi,
Елiм тамам жиылып келсiн,—дейдi.
Алды-артымды жиып, армансыз бiр болайын,
Он бес күнге кеңшiлiк берсiн,—дейдi.

Ер Әлиге солайша елшi келдi,
Жәмшидтiң айтқан сөзiн қабыл көрдi.
Бұған риза болмас па тiрi адам,
«Жиылсын» деп он бес күн кеңдiк бердi.

Арыслан солайша болып жатсын сонда,
Бiр Құдай батырларды өзiң оңда.
Пайғамбардан айтамын бiраз кеңес,
Құлақ салып, жарандар, сөзiм тыңда.
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Әлқисса, Расул Алла аләйһиссаламнан* бiраз кәлима:

Меккеде Пайғамбарым қалған екен,
Тұғры жолды үмбетiне салған екен.
Солардан да өтiп кеткен мынау дүние,
Жарандар, опасы жоқ жалған екен.

Бұ батырлар ғайып болып кеткенiне,
Ей, жарандар, алты жыл болған екен.
Хамар Сағим бұ сөзге қанған екен,
Жетпiс мың қол жиып алған екен.
«Мұхаммед жалғыз өзi не қылар,—деп,
Өлтiрiп шаһарын алам» деп барған екен.

Меккеге Хамар Сағим барып қалды,
Жетпiс мың ләшкерiменен қамап алды.
«Жалғыз өзi өзiменен ұрыссын» деп,
Пайғамбарға Хамар Сағим кiсi салды.

Жәбiрейiл Пайғамбарға келдi жетiп,
Келгенiне қалады қуаныш етiп.
Жәбiрейiлден бiр Құдай сәлем айтты:
«Хамар Сағим соғысты алсын көнiп».

Жәбiрейiл айтты:—Құдайың дейдi сәлем,
Айтқанын айта келдiм мен де саған.
Құдiретiм тамаша қып көрсiн,—дейдi,
Өзiнен басқа бармасын, жалғыз,—дейдi.

Хамар Сағим патша менен өзiң соғыс,
Осылайша жарлық еттi Хақ Тағалаң.
Бұлай жарлық естiдi бiр Алладан,
Меккеден шығармады жалғыз адам.

Хамар Сағим шаһарды қамап алған,
Хақ Пайғамбар жөнелдi соған таман.
Хамар Сағим сөйлейдi тұрып сонда:

* Аләйһиссалам /а/—Алла оны жарылқасын.
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—Мекке халқы, бұ айтқан сөзiм тыңда, 
Соғысам деп қырылып, һәлак болма,
Мұхаммедтi өлтiрем өзiм осы жолда.
Мұхаммедтi өлтiрiп шаһарын алам,
Бұ ниетпенен қол жиып келдiм мұнда.

Соғыссаң да өлерсiң, келмес шамаң,
Бастарыңа салармын ақырзаман.
Палуандарың жоғалып кеткенiне, 
Есiттiм, тап алты жыл болған тамам.

Пайғамбар осы сөзге ашуланды,
Алмас қылыш белiне асып алды.
Хамар Сағим алдына қарсы барды,
Соғысқа хақ Пайғамбар кiрген шақта,
Жетi қат көк есiгi ашылады.

—Рұқсат бер, кәпiрлердi қырайын,—деп,
Перiштелер Аллаға зар жылайды.
Алла достының соғысын көремiз,—деп,
ұжмақтан хор қыздары көзiн салды.

Жер мен көк зар жылайды:—Ей, Құдайым, 
Рұқсат бер, кәпiрдi һәлак қылайын,—деп.
Көк айтады:—Жай түсiрiп уатайын,—деп,
Жер айтады:—Ашумен жұтайын,—деп.

—Бәрiң де жайыңа тұр,—деп айтады,
Не боларын өзiм бiлем,—деп айтады.
Кiргiзем Мұхаммедтi бұ соғысқа, 
Тамаша қылып, қыдыртам, көр,—деп айтады.

Хақ Пайғамбар майданға өзi кiрдi,
Хамар Сағим алдынан қарсы тұрды.
Пайғамбарды қылышыменен келдi де ұрды,
Кереметпенен оң қолы тiптi құрыды.

Қылышты сол қолына тағы да алды,
Сол қолы тағы да құрып қалды.
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Екi қол ол бiрдей құрыған соң,
«Хақ Пайғамбар екенсiң» деп ойбай салды.

—Пайғамбарсың, секем жоқ саған,—дейдi,
Дұға қыл, қолым болсын аман,—дейдi.
«Күнәмдi кеш» деп аяғын құшақтады,
Дiнiң тұтам, иман айт, маған,—дейдi.

Мұсылман болып, Хамар Сағим жолы болды,
Көңiлiне иманның нұры толды.
Пайғамбарым дұға қылып, бетiн сипап,
Бұрынғыдай сау-саламат қолы болды.

Бұ кереметтi ол қолдың бәрi көрдi,
Пайғамбардың аяғына басын ұрды.
Иман айтып, баршасы дiнге кiрдi,
Мұсылман болып шаһарға бәрi кiрдi.

Кәпiрлердiң хақ дiнге бәрiн салды,
Мүмiн қылды жетпiс мың барша жанды.
Бұ iске Пайғамбарым бек шаттанып,
Баба Омарды шақыртып қасына алды.

Шақырған соң жетiп келдi Омар Бабаң,
Жетi пайғамбарға қызмет қылған тамам.
Жетi пайғамбардан жетi түрлi үлес алған,
Баба Омар айтайын жайын саған.

Омар Бабаң көп ғұмыр сүрген екен,
Жетi пайғамбарға қызмет етiп жүрген екен.
Мұхаммедтiң артығын бiлген екен,
Мұхаммедтi көруге дұға тiлеп,
Жетi пайғамбар дұғаны берген екен.

Құдайым дұғаларын қабыл қылып,
Пайғамбардың дидарын көрген екен.
Пайғамбарлар дұғасы себепшi болып,
Сол заманға қартаймай келген екен.

3910

3920

3930



132132 133ҚИССА САлСАл

Жаяуға Омар Баба тiптi жүйрiк,
Ғұмырын өткерiптi жаяу жүрiп.
ысқақ пайғамбардан кереметтi киiз алып,
ысмайыл пайғамбар кетiптi қоржын берiп.

Айлық жерге бiр күнде жүредi екен,
Дүние малын қоржынға бүредi екен.
Кесеменен басына су құя салып,
Һәрбiр түрлi суретке кiредi екен.

Һешбiр жан оған теңдес болмайды екен,
Ерегiскен дұшпанды жөндейдi екен.
Қоржынға малын салса, ей, жарандар,
Ауыр болмас тағы да толмайды екен.

Омарға:—Мынау хатты ал,—деп айтты,
Жүйрiктiгiн осы жолы сал,—деп айтты.
Пайғамбарым Омарға жарлық қылды:
—Арысланға хат алып бар,—деп айтты.

—Жазайын елдiң есен қалғандығын,
Шаттыққа сахабалар толғандығын.
Хатқа тамам жазайын о да көрсiн,
Хамар Сағим мұсылман болғандығын.

Сен бармасаң, кiм оған барар,—дейдi,
Хауарзамин шаһарында алар,—дейдi.
Үшбу хатты апарсаң, Баба Омар,
Арыслан да хошуақ болар,—дейдi.

Хат барады әуел Құдай атын салып,
Пайғамбар, төрт шаһариар жадын салып.
Бастан-аяқ көргенiн бәрiн жазды,
Баба Омар жөнелдi хатын алып.

Хатын алып ол жаяу жүрiп кеттi,
Екi етегiн белiне түрiп кеттi.
Тоғыз айлық жол екен Хауарзамин,
Тоғыз күнде бабаңыз жетiп келдi.
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Жараңдар, құлағың сал, сөздерiме,
Тыңдайтұғын келдiңiз кездерiңе.
Он бес күн Әли күтiп тұрған шақта,
Құбыладан шаң көрiндi көздерiне.

Құбыладан бұрқыраған шықты тозаң,
Ол шаңнан шыға келдi жаяу адам.
Әли Арыслан таниды қарап оған,
Ол шаңнан шығып келдi Омар Бабаң.

Жүйрiк адам өткен жоқ онан басым, 
Әлi Омар көрерсiз тамашасын.
Жетiп келiп қойнынан хатын берiп,
Аяғына Арысланның қойды басын.

Әли Арыслан Омардың сүйдi бетiн,
Ақырып көп кәпiрдiң жарған өтiн,
Қатты айғайлап, ол қолға хатты оқиды,
Баршалары қуанады естiп кейпiн.

Баршасы шүкiр қылды бiр Құдайға,
Салауат көп айтады Пайғамбарға.
Палуандар қуанғаннан һәрбiрiне
Жүз мың палуан қуаты болды пайда.

Ол күн екi ләшкер қонысады,
Сахабалар шаттыққа толысады.
Екi ләшкер қарауыл қатты қойып,
Бiр-бiрiнен хабардар болысады.

Он бес күн болжал қылған толған екен,
Жер жүзiн кәпiр қолы алған екен.
«Япырым-ай, шаршадым» деп тыншу қылыпты,
Баба Омар қарауылшы болған екен.

Бабаң тұрды ол қолды шыр айналып,
Жәмшидтiң қолына кiрдi жетiп барып.
Жәмшид қолы жер-жүзiн басқан екен,
Таң қалды Баба Омар көзiн салып.
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Қарашы, Баба Омар батырына,
ләшкерге қорықпай кiрген батылына.
Ол қолдың жалғызына көрiнбестен,
Жәмшидтiң кiрiп кептi шатырына.

Омар көрсе, жетпiс мың бар хандары,
Жетпiс мың сол жағында сұлтандары.
Шоқпарын құшақтасып тiп-тiк жатыр,
Жан-жағында үш жүз мың палуандары.

Жыршылар жанында жырлап отыр,
Арақ ұсынып әрдайым қыздар отыр.
Күйшiлер күйiн тартып бұлар да отыр,
Қыздарменен сүйiсiп, арақ iшiп,
Қайғысыз Жәмшид патша тыңдап отыр.

—Жәмшид, үлкенбiсiң мұндай,—дедi,
Менiң айтқан сөзiмдi тыңда,—дедi.
Жәмшидтiң бұ iсiне қарап тұрып,
Баба Омар ақырып былай дедi:

—Сәлем алмайтын неткен жансың,—деп айтты,
Наушаруаннан ол артықпысың,—деп айтты.
О да менiң сәлемiмдi алатұғын,
Артық болсаң, артықтығың айт,—деп айтты.

Мұхаммедтiң елшiсi—мен,—деп айтты,
Сәлемiмдi алмаған кәпiр, дiнсiз,—деп айтты.
Басыңды кесейiн бе, кел,—деп айтты,
Менiң атым—Баба Омар, бiл,—деп айтты.

Өлтiрмейiн, ей, Жәмшид, тiлiмдi ал,
Мұхаммедтiң дiнiне ен,—деп айтты.
—Жәмшид деген падиша мен,—деп айтты,
Жаныңнан безген екенсiң сен,—деп айтты.

Ақырып Баба Омарды «әдепсiз» деп:
—лат, Манаттан басқа Тәңiрiм кiм?—деп айтты.
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Жәмшид патша ләшкерiне бұйырады:
—Мұны тұтып пәре-пәре қыл,—деп айтады.

—Тимейiн, дiн исламға келсең,—дедi,
Кәпiрлiкте бек жаман өлсең,—дедi.
Аузыңа тас тығылсын, дiнсiз кәпiр,
Бұ сөздi айтар ма едiң, бiлсең,—дедi.
Қайтарсың бұл сөзiңнен әлде болса,
Қайтпасаң, тап басыңды кесем,—дедi.

«Тұтыңдар!» деп ол патша бұйырады,
Қамаласып баршасы жиылады.
Баба Омарды «ұста, тұт» дегенде,
Құмырсқадай кәпiрлер құйылады.

Бiрiнiң басынан, бiрiнiң иiнiнен басып кеттi,
Шатырын бұзып, қарғып, шауып кеттi.
Төбесiне һәрқайсысының бiр-бiр қонып,
ұстатпастан бәрiне қашып кеттi.

Жәмшид сөздi қолына айтады және:
—Келмесiн ол ғаяр, бәрiң қара.
«Түбiмiзге жететұғын тап осы» деп,
Жағасын жұлып қылды пәре-пәре.

—Бұ дүние ендi бiзден өттi,—дедi,
Бұ ғаяр түбiмiзге жеттi,—дедi.
Мен жыламай қайтейiн, ей, жарандар,
Мұнша қолдан құтылып кеттi,—дедi.

Ендi қайда қоямыз жанымызды,
Келсе, бiздiң кетiрер сәнiмiздi.
Берiк болып араңызға кiргiзбеңдер,
Бiр түнде қырып кетер бәрiмiздi.

Баба Омар бар екен сондай iсi,
Бiр кiсiден кем емес тағы күшi.
Асфандиярды бас қылып Жәмшид патша
Қарауылға қойыпты сексен кiсi.
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Баба Омар Әлиге қайтып барды,
Кәпiр көптен өз iшiн тартып барды.
Жәмшид қолын Әлиге сипат қылып,
Өзi не қылғанын айтып барды.

Айналып өз қолын көрiп жүрдi,
Тағы Жәмшид қолына жетiп келдi.
Сексен палуан берiк болып, айналып жүр,
Кiрер емес, Баба Омар көзi көрдi.

Көрiнбей қолға өтiп барар емес,
Арасына қорықпай қадам салар емес.
Сексеннiң қолына түскен адам,
Тас болса да һеш бұзылмай қалар емес.

ысқақтан алған кесесiн қолына алды,
Бiр кесе су өз басына құя салды.
Кесеменен басына су құя салып,
Бабаңыз орыс попы бола қалды.

Мойнына шоқынатын сурет асты,
Поп болып сексенiне араласты.
Сексенi қамаласып шуылдасты,
ұстағалы бәрi де қылды қасты.

Поп болып Баба Омар өнерi асты,
Поп болып Баба Омар айғай салды:
—Төрт жүз лат,Манат жiбердi менi,—дедi.
—Әдепсiздiк қылдық,—деп жаман састы,
Бiлмедiк, қатемiздi кеше гөр,— деп,
Сексенi аяғына қойды басты.

Жәмшидке көтерiсiп алып жүрдi,
Жәмшид көрiп әдебiнен тiке тұрды.
«Попым» деп Жәмшид патша қолын сүйiп,
Аяғына Бабаңның басын ұрды.

Жәмшид айтты:—Қуандым сiзге,—дедi,
Жылы жақсы көрiндiң көзге,—дедi.
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Төрт жүз лат, Манаттың елшiсiсiз,
Қандай хабар келтiрдiң бiзге?—дедi.

—Менi сiзге жiбердi аңдасын,—деп,
Тапсырды сөзiм тұтпай қалмасын,—деп.
Көптен-көп лат, Манат сәлем айтты,
Көңiлiне һешбiр қайғы алмасын,—деп.

Көп дұға мен де қылам жолыңызға,
лат, Манаттан хабардар болдыңыз ба?
лат, Манат қайғысыз боп жатсын,—дейдi,
Дұшпанын қор қылам деп қолыңызға.

Жәмшидтiң осы сөзге көңiлi ердi,
Сүйiншiге Бабаңа гауһар бердi.
Ол гауһар дүние малына тұратұғын,
Барша кәпiр Бабаңа құрмет қылды.

Қуанып Жәмшид патша ұйықтап қалды,
Барша кәпiр ұйықтады, Бабаңыз көзiн салды.
Таң атарда Бабаңыз тұра салып,
Баяғы өз суретiне кiрiп алды.

ұйықтап жатыр бұл сырды һешкiм бiлмей,
Патшаның екi қатыны ай мен күндей.
Екi кесе су екеуiне құя салып,
Бiрiн доңыз, бiрiн дию қылды-ай.

Алтын-күмiс қоржынға бәрiн салды,
Жәмшид патша сақалын күзеп алды.
Бiрнеше кәпiрлердiң басын кесiп,
Қисабы жоқ кәпiрдiң қарнын жарды.

Бабаңыз сондай өнер жасап кеттi,
Көп кәпiрдiң басын боққа жастап кеттi.
Өзiнiң бастан-аяқ қылғандарын
Хатқа жазып, Жәмшидке тастап кеттi.
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«Поп болған Баба Омар, бiлсең,—дейдi,
Тимейiн, дiн исламға келсең,—дейдi.
Хатым көрiп, қайтпасаң кәпiрлiктен,
Ертеңгi түнде басыңды кесем» дейдi.

Арысланның алдына барды Бабаң,
Алдына нәрселерiн салды Бабаң.
Ер Әли бұ iсiне қатты күлдi,
Бабаңыз айтқаннан соң бәрiн тамам.

Бабаң айтты:—Жәмшидке кiрдiм,—дедi,
лат, Манаттан хабарды бердiм,—дедi.
Екi қатыны қасына келдiм,—дедi,
Шатырына қатынның ендiм,—дедi.

Жәмшид патша көңiлi үшiн, ей, жарандар,
Қатынын тамаша қып көрдiм,—дедi.
Көңiл үшiн қатындарын көргеннен соң,
Гауһарды көз ақыма бердi,—дедi.

Оянды қалай, тыңда Жәмшид сөзi,
Қуанып ұйықтап едi-ау менен өзi.
Көзiн ашып тақыттың екi жанындағы,
Дию менен доңызды көрдi көзi.

Қорыққаннан ол Жәмшид қалтырады,
Мұны кiм байлады деп бақырады.
—Бұ жерге бұларды кiм әкелдi?—деп,
Есi кетiп хандарын шақырады.

Шақырған соң жанына келдi хандар,
Көредi өлiп қалған бек көп жандар.
Хатты тауып берiстi бiреулерi,
Оқып-оқып бәрiн де бiлдi хабар.

Хатта көрдi баршасы әлгi сөздi,
Бабаңның асқандығын кәпiр сездi.
Барша кәпiр жапырақтай қалтырайды,
Хатты көрiп жанынан үмiт үздi.
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Жәмшид сөйлеп зар жылап былай дедi:
—Басыма түстi мүшкiл мұндай,—дедi.
Сақалын сипап:—Мұндай корлық,
Жаратпаса не етедi Құдай,—дедi.

ұстай алмай бiреудi қалғанымыз,
ұстап басына қиындық салмадыңыз.
Тап осыдан бiз өлемiз, соғыса алмай,
Соғысып өлсек, қалмас едi арманымыз.

Бiр ғаяр қайғы қылды жаныменен,
ұстап берiп, ақы ал, бәрiң менен.
Тап осыдан бiзге һеш қатты жау жоқ,
Бiр соғыспай өлемiз Әлименен.

Тағы да айтты:—Бiр амал ойлаймын,—деп,
Ендi келсе өзiм ұстап байлаймын,—деп.
Қайраттанып жыландай толғанады,
—Мың жаннан бiр жанын қоймаймын,—деп.

Бабаңның өнер қылар шағы болды,
Жас бала болып ол қолға тағы келдi.
Жас баланы бiлмейдi ол кәпiрлер,
Жетiп келдi Жәмшидтiң жанына ендi.

—Ей, Жәмшид, сен үлкендiк қылма,—дедi,
Менiң айтқан сөзiмдi тыңда,—дедi.
Мұсылман бол, басыңды мен кесемiн,
Тағы келдiм айтқалы мұнда дедi.

Болмасаң басыңызды жұлар-ақпын,
Тәж-тағыңды, баршасын бұзар-ақпын.
Пайғамбар мұсылман болар деген,
Әзiр кеспей, сол сөздi сынар-ақпын.
Тiлiмдi алып, мұсылман сен болмасаң,
Тәж-тағыңды тап ойран қылар-ақпын.

Бұ сөзге ашуланды жүзiқара,
Баба Омар болыпты бiр жас бала.
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Құмырсқадай кәпiрлерге жарлық қылды:
«Тұтып алып, қылың деп пәре-пәре».

Барша кәпiр Жәмшидтiң тұтты сөзiн,
Бабаң қашып Жәмшидке тықты өзiн.
Жалынған болып өзiне жетiп барып,
Топырақ шашып көр қылды екi көзiн.

Адам ата қабiрiнен топырақты шашып қалды,
Ойбайлап Жәмшид көзiн басып қалды.
Басындағы патшалық тәжiн алып,
ұстатпай Бабаң қосқа қашып барды.

Жәмшид патша тағынан құлап қалды,
«Ойбай, көзiм шықты» деп жылап қалды.
Бiр сағаттай жатыпты ессiз болып,
Сағаттан соң тағы есiн жиып алды.

Сақалы жоқ, екi көзi болды соқыр,
Жапырақтай тiтiрейдi, қорқып кәпiр.
Бет-аузы шаңдақ болып түрегелiп,
Былай жылап сөйлейдi Құдай соққыр:

—Ей, сұлтан, уәзiрлер, хандар,—дедi,
Батырлар, тыңдап отыр, бәрiң,—дедi.
Бiр кiсiге келмейдi әлiң,—дедi,
Жан күнде жар-жолдас болмас,—дедi.

Ел билетiп, көп бердiм малым,—дедi,
Басыма мүшкiл түстi наның,—дедi.
Мұндай қорлық көргенше патша болып,
Көрместен шықса неттi жаным,—дедi.

Көзiмдi соқыр қылып, тәжiмдi алып,
Сақалым күзеп кеттi бәрiн,—дедi.
Неге ұстап бермейсiз оны,—дедi.
Арсыз жан кеудемiзден шықпай отыр,
Онан басқа кеттi ғой сәнiм,—дедi.
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Балшылар айтты:—Сөзiм тыңда, әй, патша,
Баба Омар айтайын жайын саған.
Жетi пайғамбардан қызмет қылып бата алған,
ысқақтан кереметтi кесе алған.

Бұ дүниенiң ғаярын жиса тамам,
Оған кәр жоқ, тақсыр-ай, һешбiр жаннан.
Амалменен бiз оны тұта алмаймыз,
Ендi бiл, Омар жайын қылды баян:

—Шұһбат сиқыршы бар, Аташ сиқыршы бар,
Киесi тұтар, шақыртып бағ нығматтан.
Нығматта Шұһбат, Аташ сиқыршы бар,
Сиқырға бұл дүниеде асқан олар.
Балшылар патшаға бердi хабар:
«Келсе олар,—деп айтады,—қайла қылар».

Құп көрдi балшылардан патша мұны,
Бұ айтқан сөздерiнiң бар деп жөнi.
Шұһбат пенен Аташ сиқыршыға,
«Хат жаз» деп хатшыларға бұйрық қылды.

Хат жазды лат, Манаттың хақын сатып,
Шұһбат, Аташ жәдудiң атын салып.
Бұ сөздi бастан-аяқ баян қылды,
Шабарың жүйрiк жөнелдi хатын алып.

Хатта айтты: «Әли қолымен келдi,—дейдi,
Қамап қойдай қырып жатыр елдi,—дейдi.
Iшiнде баба Омар деген айлакер бар,
Әсiресе онан-ақ өлдiм,—дейдi.

Жетпiс жыл жетi ықылымға патша болдым,
Қайғыға осы күнде қатты толдым.
Хатым көрiп тездiкпен келмесеңiз,
Қияметте жағаңда екi қолым».

Осылайша жаздырып хатты бiттi,
Жәмшид патша Бабаңнан қатты қорықты.
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Жаяу жүйрiк бар екен Шабарың деген,
Жәмшидтiң хатын алып жүрiп кеттi.

Шабарың жүйрiк хат алып жүрiп кеттi,
Екi етегiн белiне түрiп кеттi.
Түн болып баба Омар, жарандар,
Тағы Жәмшид қолына жетiп кептi.

Қолдан өтiп шаһарға жетiп барды,
Жәмшидтiң қазынасын қоржынына салды.
Қоржынын арқалап келе жатса,
Жәмшидтiң зынданына жетiп қалды.

Зынданның басында жүре қалды,
Қорқып көзiне iлмейдi тiрi жанды.
Зындан түбiнде екi адам зар жылайды,
Қоржынын қойып, Омар құлақ салды.

Екi адам зынданда зар  жылайды,
Пайғамбар менен жад қылады бiр Құдайды.
Мұсылманға ұқсайды жылағаны,
Баба Омар құлақ салып құп тыңдайды.

—Бiр Құдайдың бiрлiгiн бiлдiк,—дейдi,
«Пайғамбар—хақ, Құран—шын» көрдiк,—дейдi.
Баба Омар бiлмейдi бiзден хабар,
Мұңдық болып бұл зынданда өлдiк,—дейдi.

Құдай-а, бiр бiлдiк қой, сенi,—дейдi,
Бұ зынданда жас қылдым көздi,—дейдi.
Жақсылардың хақы үшiн, бiр Құдайым,
Зынданнан халас қылғыл бiздi,—дейдi.

Зынданда олар ма екен деген екен,
Зынданда өмiрлерi өткен [деген] екен.
Зындандағы ол жылаған Ағиан балшы,
Гүландам  Ағиан қызы [бірге ме деген] екен.
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Арқан салып екеуiн алды Бабаң,
Қоржынын арқасына салды Бабаң.
Қыз, Ағианды екеуiн жетелеп алып,
Арысланның алдына барды Бабаң.

Бабаңыз оларменен сөйтiп барды,
Ағианды қызыменен Әли көзi көрдi.
Арысланның аяғын құшақтасып,
Иман айтып екеуi дiнге кiрдi.

Екеуi иман айтып дiнге кiрдi,
Ағианға Әли Арыслан құрмет қылды.
Арыслан Әбiлмәжiндi шақыртып алып,
Гүландам Ағиан қызын оған бердi.

Ертең Жәмшид бұл iстен хабар алды,
«Мұнан да өлейiн» деп ашуланды.
«Бүйтiп жүргенше ұрысайын»  деп,
ләшкерменен майданға жетiп барды.

Соғыстың барабанын кәпiр қақты,
Сайланды мұсылмандар мiнiп атты.
Барабанын есiтiп Әли Арыслан,
Атқа мiнiп алдынан шеру тартты.

Кәпiрден Ғазанфар шықты жекпе-жекке,
Мұсылманнан  Баһрейiн оған беттеп.
Найзаменен шаншысып ала алмады,
Найзаларын шанышты жиырма төрт.

Ғазанфар қаһарменен шоқпар ұрды,
Кәпiрлер қуанысып қарап тұрды.
Ол кәпiрдiң қайраты асып кетiп,
Баһрейiндi Ғазанфар шаһид қылды.

уақастың бұл кәпiрдi көзi көрдi,
Шыдай алмай ақырып жетiп келдi.
Ғазанфарға қаһармен қылыш ұрды,
Қақ бөлiнiп жаһаннамға жаны кiрдi.
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Сәдуақасқа бiр кәпiр тағы келдi,
Оны тағы қылышпен екi бөлдi.
—Бiрме-бiрге бармаңыз осыған,—деп,
Жабылың!—деп Жәмшид патша бұйрық қылды.

Кәпiрдiң бәрi уақасқа қылыш ұрды,
Мұсылманның бұларды көзi көрдi.
Шер Құда—Әли Арыслан бастық болып,
Мұсылмандар соғысқа бәрi кiрдi.

Зұлпықарын Арыслан қолға алады-ау,
Кәпiрлерден көпiр қылып жол салады-ау.
Соғыстың бәсiменен, ей, жарандар,
Жетi қат көк, жетi қат жер қозғалады-ау.

Арыслан күндей болып күркiрейдi,
Кәпiрдiң бәрi қорқып қайғы жейдi.
Сол күнгi соғыстың қаттысынан,
Жетi қат көк, жетi қат жер тiтiрейдi.

Арыслан ақырады көпке кiрiп,
Батырларды қойдай қырды өктеп жүрiп.
«Соғыстан дүние бұзылып кете ме» деп,
Перiштелер зарлайды көкте жүрiп.

Қырса да, таусылмайды дiнсiз орыс,
Кәпiр өскен жер екен, қылып қоныс.
Бұ дүние жаралғаннан, ей, жарандар,
Сол күнгеше болмайды ондай соғыс.

Кеш болып барабандар кәпiр қақты,
Соғыспенен кеш келдi, күн де батты.
Екi қолдың өлгенiнен қалғандары
Қайтысып, жай-жайына барып жатты.

Жер-жерiне қайтысып келiседi,
Мұсылмандар өлгенiн көрiседi.
Кәпiрлер отқа жағыпты өлгендерiн,
Жаназа оқып, мұсылмандар көмiседi.
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Сөзiм тыңда, би, қара, төрелерiм,
Күнде алдына сайланып мен келе-дүрмiн.
Жарандар, құлағың сал бiр азырақ,
Тағы Бабаңның айтамын өнерлерiн.

Ақыл қылды:—Жәмшидке барайын,—деп,
Қазынасын қоржыныма салайын,—деп.
Күнде-күнде мұсылманды қырдырғанша,
Жәмшидтiң басын кесiп алайын,—деп.

Бабаңыз сол қиялды ойына алды,
Арқасына қазына үшiн қоржын салды.
«Жәмшидтiң басын кесiп келейiн» деп,
Патшаның шатырына жетiп барды.

Жәмшидтiң қолына көрiнбей аралады,
Шатырына патшаның кiрiп алды.
Алтынды әбдiре тұр шатырында,
Жәмшидтiң өзiн iздеп таба алмады.

Жан-жаққа Баба Омар көзiн салды,
Жәмшидтi шатырынан таба алмады.
«Кәпiр лағин қай жаққа кеттi екен» деп,
Омар Бабаң дал болып, қайран қалды.

Бабаңнан Жәмшид сасқан екен,
Патшаға Бабаң тiсi батқан екен.
Жасырынып Бабаңнан «өлтiрер» деп,
Әлгi сандық iшiнде жатқан екен.

Бабаңыз Жәмшидтi таппай қайран қалды,
Әлгi сандық қасына жетiп барды.
«Бұл алтынды сандықта дәу де болса,
Асыл қазына бар ғой» деп ойына алды.

«Мұнда қазына бар ғой» деп ойына алды,
Сандықты арқасына қойып алды.
Бабаңның ұрлағанын бiлiп патша,
Ендi сандық iшiнде ойбай салды.
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Жәмшид жылап:—Аман бол, елiм,—дедi,
Түбiме жеттi Омар менiң,—дедi.
Баба Омар сандықты алып қашты,
Ойбай, жылдам жиылып келiң,—дедi.

Аман бол, сұлтан, уәзiр, ханым,—дедi,
Қорқып, шығып барады жаным,—дедi.
Баба Омар сандықты алып қашты,
Қамаласып, айырып алың,—дедi.

Батырларым, аман бол, жұртым,—дедi,
Сақалым менен бұрын алды мұртым,—дедi.
Жүйрiктерiм, бек шапшаң ұмтыла гөр,
Қолдан шықпай қамалап, тұтың,—дедi.

Сандықта Жәмшид қорқып, бақырады,
лат, Манатты сиынып жад қылады.
Бабаң алып қашқанда, елiн-жұртын
Жәмшид патша осылайша шақырады.

Құмырсқадай кәпiрлер жабылады,
Сөзiне патшасының қамығады.
Сандықпен ол қашып құтылуға,
Бабаңа һеш ашық жер табылмады.

Бабаңыз сондай өнер бастап кеттi,
Жалғыз өзi не қылсын сонша көпке.
Құтылмастай болған соң, қанжарменен
Сандыққа бiр түрттi де тастап кеттi.

Арқасынан сандығы түсiп кеттi,
Босаған соң Бабаңыз ұшып кеттi.
Жәмшид патша сандықта жылап жатыр,
Барша кәпiр сандыққа жетiп кептi.

Барша кәпiр сандықтың аузын ашты,
—Патшамыз, тiрiмiсiң?!—деп шуылдасты.
—Сiздердi көрер кезiм бар екен,—деп,
Тұра келдi қан болып үстi-басы.
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Жәмшид патша тұра келдi сондай күймен,
Қан болған денесiне қанжар тиген.
Қанжарменен бiр түртiп тастағанда,
Кiрген екен арқасына сынық сүйем.

Жәмшид тұрды арқасынан қаны ағып,
ұшқан құстай Бабаңды ұстар нағып.
Дәрiгерлер баршасы жетiп келiп,
Таң атқанша жатыпты дәрi жағып.

Таң атып, тағы дүние жарық болды,
Сандықта Жәмшид сондай кәрiп болды.
Жекпе-жекке ақырып кәпiрлерге,
Майданға Омар Бабаң барып тұрды.

Бабаңның толып жатыр түрлi iсi,
Бiр кiсiден кем емес тағы күшi.
Ол күнi күн батқанша бiрме-бiрге,
Бабаңыз һәлак қылды сексен кiсi.
Сексен кәпiр жаһаннамға жаны кiрдi,
Кәпiрлердi Бабаңыз доптай ұрды.

Кәпiрлер жекпе-жекке шыдай алмай,
Бабаңа ат қойды бәрi бiрдей.
Кәпiрлерге ер Әли де ашуланды,
Арыслан ләшкерменен атты салды.
Соғыс болды жетi қат жер қозғалғандай
Және тозақ есiгi ашылғандай.

Мұсылмандар кәпiрге қылыш шапты,
Кәпiр қырылып, қандары судай ақты.
Кәпiрлер қашарға бет қойған шақта,
Күн де батты, орнына қайтып жатты.

Кәпiрлер солай қырылып қалған екен,
Мұсылмандар ойранды салған екен.
Жәмшид тұрсын, Шабарыңнан хабар айтам,
Жәдушiге хат  алып барған екен.
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Шабарың да бек жылдам жүрген екен,
Жаяу жүрiп көп жердi көрген екен.
Сол уақытта Жәмшид хатын Шабарың,
Шұһбатқа апарып берген екен.

Хатты көрiп Шұһбат риза болды,
Төрт жаққа ат шаптырып жиды қолды.
Жетпiс мың сиқыршыны жиып алып,
Жәмшид патша елiне бармақ болды.

Бiрi—қабылан, бiрi—бұлт, бiрi—тауды мiндi,
Жыландарды қамшы ғып қолына алды.
Сиқыршылар көк жүзiн қап-қара қып,
Көз жұмғанша Жәмшидке жетiп келдi.

Жәмшидтiң Шұһбатты көзi көрдi,
Қуанғаннан орнынан өзi тұрды.
«Сiздердi Құдайым көрсеттi»  деп,
Алдынан Жәмшид патша қарсы жүрдi.

Ат үстiнен көтерiп Шұһбатты,
Үстiне мiнгiзiптi алтын тақтың.
Жәмшид ендi жылайды Бабаңды айтып,
Есiткен жұрт сөздерiне зар жылайды.

Жыламай неғып тұрсын елi қайтып,
Жәмшидке қалған Бабаң тiсi батып.
Бабаңды шағып Жәмшид зар жылайды,
Қорлығын бастан-аяқ айтып-айтып.

—Жақсы келдiң, Шұһбат жаным,—дедi,
Менiң айтқан сөзiме наның,—дедi.
Қайсы бiрiн айтайын қорлығының,
Сен болмасаң кетiрдi сәнiм,—дедi.

Сиқыршылар бұлтқа аттанады,
Бұлт мiнген ол кiмнен сақтанады.
Жәмшид патша солайша жылағанда,
Шұһбат бұлайша деп мақтанады:
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—Ей, патшам, көңiлiң күлсiн,—дедi,
Дәулет құсы басыңа қонсын,—дедi.
Қор қылып ертең оны өлтiрейiн,
лат, Манат разы болсын,—дедi.

Қуанып лат, Манатты жад қылады,
Айт, наурыз келгендей шаттанады.
Шаттыққа толғаннан Жәмшид патша,
Қуаныш барабанын қақтырады.

Кәпiрлер қуанысып жиылады,
Шоқынып лат, Манатқа сиынады.
—Не себептен кәпiрлер қуанды?—деп,
Әли Арыслан Бабаңызға бұйырады.

Қуаныш барабанын күңiренткен,
Кәпiр барабан соқпаған ондай көптен.
Әли Арыслан Бабаңызға:—Бiлшi,—дедi,
Кәпiрлер қуанды екен не себеппен?

Бабаңыз арқасына қоржын салды,
Түрленiп бiр жас бала бола қалды.
—Кәпiрлер не себептен қуанды?—деп,
Жәмшидтiң ләшкерiне жетiп барды.

Жас бала болып Жәмшидтiң қолын кездi,
Сиқыршылар келгенiн Бабаң сездi.
Шұһбатқа Бабаңыз қарап тұрса,
Аташқа былайша деп айтты сөздi.

Шаһбат сиқыршы бастығы екен,
Мұсылманға ойлағаны қастық екен.
Аташ деген шәкiртi Шұһбаттың
Өзiнен басқа жаннан асқан екен.

Бабаңыз қылды жас бала сонда өзiн,
Шұһбатқа тiгiп тура екi көзiн.
Аташқа Баба Омар тұрған шақта,
Шұһбат былайша деп айтты сөзiн:
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—Ей, Аташ, сен тұрғайсың шыңдауылда,
Бүгiн һеш жан кiргiзбе осы қолға.
ләшкердiң төңiрегiн от қорған қыл,
Ғаяр келсе, тiрi ап кел, һәлак қылма.

Тiрi алып кел, Жәмшид одан өшiн алсын,
Тамам жұрт тамаша ғып көзiн салсын.
лат, Манат та разы болсын,—дейдi,—бiзден,
Таңертең Жәмшид басын кесiп алсын.

Аташ ендi Шұһбаттың сөзiн тұтты,
Шұһбат сөйтiп қуандырды тамам жұртты.
Аташ барып ләшкердi жиды айналып,
Сиқырменен тозақтай жақты отты.

Барша кәпiр қуанып ұйықтап қалды,
Сиқыршы Аташ жан-жаққа отты салды.
Ақырын-ақырын бiлiнбей Баба Омар,
Жас бала болып артынан жетiп барды.

Қарғып барып мойнына арқан салды,
Өзi Аташ сиқыршы бола қалды.
Аташты су құйып өзi қылып,
ұрып жығып Бабаңыз байлап алды.

Басына бiр кесе су құя салды,
Өзi қылып Аташты байлап алды.
«Ғаярды ұстадым» деп айғай салды,
Қарауылшылар жиылып келiп қалды.

Ей, жарандар, көрдiң бе ондай жанды,
Қуанып қарауылшылар аң-таң қалды.
Кәпiрлер оған нанып бек шаттанды,
—Ей, балам, Құдай қолға бердi ме?!— деп.

Аташқа барша кәпiр таяқ салды,
Таяқтан Аташ естен танып қалды.
ұрып-ұрып, ессiз ғып қалжыратып,
Патшаның алдына алып барды.
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Шуласып алып барды ендi айқайлап,
Кәпiрлер қуанады күлiп-ойнап.
Шатырдың ортасында ессiз болған,
Аташты «Бабаңыз» деп қойды байлап.

Бiр заманда есiн жиып, ашты көзiн,
Байлауда көрдi Аташ сонда өзiн.
Жәмшидке сонда Аташ зар жылайды,
Не деп жылар, жарандар, есiт сөзiн:

—Ойбай, патша, мен сенiң кiсiң,
Мен мұндай Баба Омар көрдiм iсiн.
Баба Омар бәлеге қойды менi,
ұра-ұра таяқтан кеттi есiм.

Шүкiр, ендi көрдiм ғой сенi, патша,
Есiм шықты бiлейiн ненi, патша.
Қарауылға тұр деген Аташың-мен,
Рақым қылып босаттыр менi, патша.

—Қара-қара, амалын көрiң,—дедi,
Құтылатын қалмады жерiң,—дедi.
Құтылуға айтады,—деп—Жәмшид патша,
Сазайын таяқ ұрып берiң,—дедi.

Аташқа және бiр мың таяқ салды,
Басын жарып, ағызды судай қанды.
Жәмшид патша бұйырып таяқтатып,
Тағы Аташ ессiз болып талып қалды.

Аташ малғұн есi ауып талып қалды,
Жәмшид патша көп жиды жамағатты.
«Аташ жәду-ғаярды ұстады» деп,
Жәмшид ендi шақыртты Шұһбатты.

Шұһбатқа бiреуi барған екен,
Кәпiрдiң құлшылығы жалған екен.
Барған кiсi Жәмшидке қайтып келдi,
Шұһбат жәду ол ұйықтап қалған екен.
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ұйықтап қалған Шұһбат болды келмес,
Жәмшид ендi қуанып қайғы жемес.
Түнде өлтiрсең, мұны һешкiм бiлмес,
Таңертең өлтiруге қылды кеңес.

Жәмшид айтты:—Бүгiн ұйықтап жатайық,—деп,
Таңертең елге хабар айтайық,—деп.
Жәмшид патша осылайша ақыл қылды,
—Жұрт алдында тас бұған атайық,—деп.

Жәмшид патша қуанып жиды халқын,
Не болар, сөзiмнiң тыңда артын.
Бабаңа Жәмшид патша «Аташым» деп,
Бұ дүние қияметтей бередi алтын.

Бабаңыз арқасына алтын алды,
Жалғыз өзi алдап жүр ғой сонша жанды.
Аташ болып, Жәмшидтен алтын алып,
Бабаңыз сонда бiр сөз айтып салды:

—лат, Манат амалшы не бердi қолға,
Тыныштық алып жатыңыз сiз де мұнда.
Сiз ендi батаң берiп, тыныштық ал,
Қолды тағы күтуге барам сонда.

Бабаңыз күтiп жүр ғой жақсы мақтап,
«Барсаң, Аташым» деп бердi рұқсат.
Бұ сөзменен Бабаңыз жүрiп кеттi,
Сүт емген жас баладай қалды ұйықтап.

Жәмшидтi алдап Бабаңыз қойды кетiп,
«Тағы да қайтер екен, алдайын» деп.
Бабаңыз солайша алдап патшаңызды,
Шұһбаттың шатырына барды жетiп.

Төңiрегiн қылыпты оттан қорған,
Тамұқтай отты Бабаң көрiп тұрған.
Тырнағын қабан, құйрығын аждаһа қылып,
Солайша ұйықтап жатыр екен Құдай ұрған.
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Жүз құлаш кәпiрдiң бойы да бар,
Үстiнде һәрбiр түрлi тоны да бар.
Екi иiнiнiң арасы елу құлаш,
Бабаңның һәрбiр нәрсе ойында бар.

Бабаңыз «Есiм Ағзамменен» сөндiрдi отын,
Киiмiн алып, күзедi сақал-мұртын.
Қас, кiрпiк, шашының бәрiн түгеп,
Шұбарлап, сырлап қойды екi бетiн.

Неше мың сиқыршының қарнын жарды,
Шұһбаттың сақалын күзеп алды.
Алтын менен Шұһбаттың киiмiн алып,
Ер Әлидiң қасына жетiп барды.

Бабаңыз жетiп барды алтын алып,
Шұһбаттың сақалын алдына қойды салып.
Бастан-аяқ қылғанын айтқаннан соң,
Арыслан қатты күлдi бек шаттанып.

Ол күн жатты тағы да, таң да атты,
Жәмшид патша жидырды тамам халықты.
«Бұ күн қор қылып амалшыны өлтiрем» деп,
Жәмшид ендi шақыртты Шұһбатты.

Бiр кiсi шақырады Шұһбатты,
Бастан-аяқ Жәмшидтiң сөзiн айтты.
Бұ сөздi есiткеннен соң, ей, жарандар,
Шұһбат қуанғаннан ендi қайттi.

—Бұ дүниеде ол артық менiм күшiм,
Бiлмедi ме қалай екен, менiң iсiм.
Кiсiменен өзiме сенгеннен соң,
Жылама деп айтқанмын соның үшiн.

Солайша мақтанып жетiп барды,
Байлаудағы Аташқа көзiн салды.
Көре салып Аташты тани кеттi,
—Сенi кiм байлады?—деп қайран қалды.
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—ұстадым, мен айтайын бастан-аяқ,
Бұ ғаярдай көргенiм жоқ сұмды,—дедi.
Сақалыңды кiм сенiң жұлды,—дедi,
Сол кiсi менi мұндай қылды,—дедi.

Шұһбат һеш бiлмеген, қалған ұйықтап,
Сақалын алып Бабаңыз кеткен мықтап.
Адырайып, қуанып келген мұндар,
Еткенiн сақалын бiлдi сипап.

Қор болғанын Шұһбат ендi бiлдi,
Алашұбар бет-аузын Жәмшид көрдi.
«Сенген кiсiлерiм осы ма?» деп,
Бармағын тiстеп, Жәмшид сақ-сақ күлдi.

Айнаменен Шұһбат жүзiн көрдi,
Жәмшидтiң әлгi айтқан сөзiн көрдi.
Аташты байлауынан халас қылды,
Бабаңнын мұнысына намыстанып.

Жетпiс мың сиқыршының бәрi келдi,
Шұһбаттың сақалы жоқ, бетi шұбар.
ыза болды, Шұһбат кәрi келдi,
Шұһбат бастық астына жолбарыс мiнiп.

«Мың жанынан бiр жанын қоймаймын» деп,
Майданға ендi Шұһбат барып тұрды.
Сиынып мен сөйлейiн әуел Хаққа,
Құдай-а, мұсылманды өзiң сақта.

Жетпiс мың сиқыршылар қаһарланып,
Бәрi бiрден жөнелдi майдан жаққа.
Шұһбат ақырады жолбарыс мiнiп,
Оқ жыланды қамшы ғып қолына алып.

Шұһбат ақырғанда «жекпе-жек!» деп,
Сәдуақас қарсы тұрды жетiп келiп.
Бiр-бiрiнiң найзасын қалды қағып,
Шұһбат үшкiредi бiр дем салып.
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Сәдуақас жалаңаш қолға кiрдi,
Дем салғанда ат-тоны бәрi жанып.
Әбiлмәжiн майданға келдi жетiп,
Атына қамшы басып екпiндетiп.

Оған да бiр дем салды Сәдуақастай,
Қайта қашты, ат-тоны күйiп кетiп.
Шұһбат келтiрiп тұр кәрiн сондай,
Батырлардың кетiрдi сәнiн сондай.
Мұсайып, Мәлiкаждар, төрт батырды,
Сиқырменен қылыпты бәрiн сондай.

Бұларды ер Әлидiң көзi көрдi,
Зұлпықарын байланып, Дүлдүл мiндi.
—Мынау кәпiр сиқыршы қайтедi?! деп,
Арысланың майданға өзi кiрдi.

Майданға Арысланның кiрдi өзi,
Һәркiмнiң қайрат қылар болды кезi.
Сиқыр оқып Шұһбат үшкiргенде,
Соқыр болды Әлидiң екi көзi.

Екi көзi Әлидiң соқыр болды,
Сиқыршылар су қылды құба жонды.
Барша сиқыршы жан-жақтан су ағызып,
Дүние жүзi баршасы суға толды.

Ол судан мұсылманның кеттi сәнi,
Судан қашып мұсылман кеттi бәрi.
Қаһарланып Арыслан бiр ақырды,
Он екi мың кәпiрдiң шықты жаны.

Мұсылмандар кетiп қойды судан қашып,
Дариядай ол судан қорқып-сасып.
Жалғыз өзi Арыслан соғысып жүр,
Жетпiс мың сиқыршыменен араласып.

Сиқыршылар соғысты салысып жүрдi,
Арыслан зұлпықармен шабысып жүрдi.
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Ер Әлидiң қасында Баба Омар,
Дүлдүлдiң құйрығына жабысып жүрдi.

Ер Әли:—Бабаңыз жолдас,—дедi,
Су кетпей бiздiң кiсi оңбас,—дедi.
Сиқыршылар дүниенi дария қылды,
—Ендi бұ судан шығып болмас,—дедi.

Осыны айтып Арысланның кәрi келдi, 
Дүлдүлдiң бауырына қамшы бердi,
Қайтып ендi мақтамайсын сондай ердi.
Қамшы батып ол Дүлдүл құстай ұшты,
Шұһбаттың үстiне жетiп келдi.

Хақ Пайғамбар сол жерде жәрдем қылып,
«Аллаһу акбар» деп зұлпықарменен салады ендi.
«Иә, расул Алла, Аллаһу акбар» деп салған шақта,
Зұлпықар бауырдан екi бөлдi.
Шұһбат өлгеннен соң су жоқ болды,
Арысланның екi көзi саламат болды,
Ей, жарандар, Шұһбат солайша өлдi.

Бабаңызға Арыслан бүй деп айтты:
—Шапшаң ендi жан-жаққа жүр,—деп айтты.
Мен мұнда бұларменен соғысайын,
Бiздiң кiсi қайда екен, жи,—деп айтты.

Ер Әли жәдулерменен соғыс салған,
Баба Омар Әлидiң тiлiн алған.
Мәлiкаждарды табады Баба Омар,
Ессiз болып бiр жерде жатып қалған.

Қуанды:—Бiр батырым табылды,—деп,
Не себептен бұл есiнен жаңылды,—деп.
Бабаңыз су бүркiп тұрғызып алып,
Сөз сұрайды Мәлiктен:—Нағылды?—деп.

Мәлiк айтты:—Соғысып жүр едiм,—деп,
Жәдулерге амандық бермедiм,—деп.
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Бiр алма жеп, шарбақтан қырып жүрiп,
Сол болды Бабам менiң көргенiм,—деп.

Мәлiкаждар бек қатты қуанады,
«Тәуiр болды қасыма келгенiң» деп.
Мәлiкаждар Бабаңа жауап бердi:
—Алма жиып өзiңдi бiлмедiм,—деп.

Мәлiкаждар соғысты салған екен,
Көп сиқыршы жаһаннамға барған екен.
Жете алмай сиқыршы алма жұлып,
Мәлiкаждар қызығып алған екен.

Мәлiктi қызықтырып талдыруға,
Алма, шарбақ бәрi сиқыр жалған екен.
«Жеймiн» деп Мәлiк алма алған екен,
Сондай-сондай сиқыршы болған екен.
«Алманы сусағаннан жей қоям» деп,
Батырларың солай талып қалған екен.

Мұсылман қашты дүние суға толып,
Бабаңыз қолды iздеп жүр ұшып-қонып.
Бiр жерден Әбiлмәжiндi тағы тапты,
О дағы жатыр екен ессiз болып.

Көп сиқыршы бастарын жұлған екен,
Жәдушiге абдалық қылған екен.
Ей, жарандар, Әбiлмәжiн, Мәлiктейiн,
О да алданып, есi танып қалған екен.

Бетiне су бүрiккен соң ұшып тұрды,
Үшеуi қосылып ап бiрге жүрдi.
Бiр жерде талып жатқан ол Мұсайыпты,
Үшеуi келе жатып көзi көрдi.

Су бүркiп, тұрғызып оны да алды, 
Сиқыршының мұнысына қайран қалды.
Бiр таудан өзге қолдың бәрiн тауып,
Ер Әлидiң қасына жетiп келдi.
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Кiтабын көзiм көрдi, бұ сөзiм шын,
Соғыс болды, жарандар, тағы да тым.
Күнбатыс, күншығысты шаңдақ басты,
Үзiлмей соғыс болды жетi күн, түн.

Кәпiрдi қойдай қырды ол бес батыр,
Кәпiрлерге түсiрдi заманақыр.
Кәпiрлердiң көптiгi, ей, жарандар,
Бiр мұсылманға қылыш ұрды он мың кәпiр.

Топ зеңбiрек тынбастан атылады,
Кәпiр жаны тозаққа салынады.
Күнбатыс, күншығысты шаңдақ басты,
Қараңғы болып ай менен күн тұтылады.

Мұсылмандар бiр-бiрiн танымады,
ұрысып өкпелерi қабынады.
Соғыстың басымынан, ей, жарандар,
Бiр-бiрiне бастары соғылады.

Қараңғы болып кеттi жердiң жүзi,
Мұсылмандар бiлмейдi өзiн-өзi.
Меккеде ай-күннiң тұтылғанын
Мұхаммед Пайғамбардың көрдi көзi.

Ер Әли болып кеткен көптен ғайып,
Атақты батырларды қасына алып.
Ай-күннiң тұтылуына дұға қылды,
Хақ Пайғамбар жұртыменен қолын жайып.

Ай-күннiң тұтылуы басылмады,
Сахабалар баршасы сасып қалды.
«Дұға қабыл болмады» деп қайғырады,
Жарық болып ай мен күн ашылмады.

Пайғамбар қайғырады уайым жеп,
«Не себептен қараңғы бұ аспан-көк»  деп.
Ай мен күн не себептен тұтылады,
Зар жылайды:—Бiлдiршi, Құдайым,—деп.
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Жәбiрейiл айтты:—Құдайың айтты сәлем,
Көп-көп сәлем айтты сiзге Алла Тағалаң.
Мәсжидтiң төбесiне шықсын,—дейдi,
Құдiретiм тамаша қылып көрсiн тамам.

Құдайың тұтсын менiң сөзiм,—дейдi,
Мәсжид тамына шығарсың өзiң,—дейдi.
Ай-күннiң тұтылуын бiлер сонда,
Ашып мұнда қарасын көзiн,—дейдi.

Пайғамбар бiр Құдайдың әмiрiн алды,
Жәбiрейiл мәсжидке жетiп барды.
Мәсжидтiң төбесiне шығып алып,
Пайғамбар төңiрекке көзiн салды.

Құдай құдiрет көрсеттi сол күнде,
Жәбiрейiл жер тамырын тартады ендi.
Тоғыз айлық жол екен Хауарзамин,
Мәсжидтiң тап түбiне алып келдi.

Пайғамбар ендi көрдi қарап тұрып,
Мұсылман мен кәпiр жүр соғыс қылып.
Бiр-бiр мұсылманның басына қарап тұрса,
Он екi мың кәпiр жүр қылыш ұрып.

Пайғамбар iшi күйдi қарап тұрып,
Кәпiр жүр мұсылманды бөлiп-бөлiп.
«Кәпiрлердiң жалғызын қоймаңыз» деп,
Пайғамбарым ақырды кәрi келiп.

Пайғамбар осылайша айқай салды,
Дауысы тоғыз айлық жерге барды.
Ер Әли, сахабалар дауысын танып,
«Пайғамбар келдi» деп бек шаттанды.

Арыслан қуанады бұ айғайға,
Сиынып соғыс қылды бiр Құдайға.
Мұсылманның қуанғаннан бiр-бiрiне
Жүз мың палуанның қуаты болды пайда.
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Арыслан қаһарланып айғай салды,
Даусыменен қырады бек көп жанды.
Әлидiң дауысынан өтi жарылып,
Он екi мың кәпiрлер бердi жанды.

«Пайғамбар келдi» деп мұсылман болды мықты,
Бiр айғайдан екi мыңның жаны шықты.
Екiншi ақырғанда Шер Арыслан,
Кәпiрлердiң ол барша туын жықты.

Жәмшидтiң ендi жолы тарылады,
Туы жығылып, қанаты қайырылады.
«Япырым-ай, ендi бұлар болмас-ты» деп,
Ақылынан ол қорқып жаңылады.

Жәмшид айтты:—Қашқандар қолым болсын,
Тұрмаймын, ендi қашам жолым болсын.
Жәмшид ендi осыны айтып, қашып кеттi,
Тұрғандарың қырылсын, сойып алсын.

Мұсылмандар қайраты кеттi асып,
Қаһмасқа жөнеледi Жәмшид сасып.
Сиқыршылар, кәпiрлер жете алмай,
«Болмас-болмас» дейдi де кеттi қашып.

Сиқыршылар қырылып келмес болды,
Жәмшид патша Қаһмасқа тартты жолды.
Сол уақытта күн батып, ей, жарандар,
Екi ләшкер орнына қайтып қонды.

Әлқисса, Жәмшид патша Қаһмасқа қашып кеткенi, артынан 
Әли Кәрiм Алла о жаққа қуып барғаны.

Жәмшид ендi Қаһмасқа болды қашпақ,
Сейiлзамин жұртына кеттi бастап.
«Қашқанға рахмат, тұрғанға лағынет» деп,
Шаһарын, елiн-жұртын кеттi тастап.

4830

4840

4850



162 ДіНИ ДАСТАНДАР162 163

Ғайып болып сиқыршы кеттi қашып,
Мұсылмандар қайраты кеттi асып.
Жәмшид патша Қаһмасқа қашып кеттi,
Мұсылмандар шаһарын қалды басып.

Мұсылмандар кiредi шаһарға барып,
Қашырды патшаңызды қаһар салып.
Қалған кәпiр барады Арысланға,
Жалынып алтын-күмiс тарту алып.

Тартуларын Арыслан қабыл қылды,
Жан сауғалап кәпiрлер басын ұрды.
Мұсылмандар бұларға құрмет қылды,
Баршасы иман айтып, дiнге кiрдi.

Кәпiрлер мұсылман болып жетiледi,
Суреттерiн өртеп, тепкiледi.
Шаттыққа мұсылмандар толысады,
Жәмшид шаһарын дал-дал ғып кiрiп кеттi.

Мұсылмандар жад қылды Құдiреттi,
Дұшпан болған кәпiрлер өкiнедi.
Кәпiрлер мұсылман болып шын көңiлмен,
Бiрнеше күн шаһарда дiн үйрендi.

Кәпiрлерде бек қатты уайым бар,
Мұсылманға жақ болды жалғыз Жаппар.
Темiр шаһарын бұзуға жол тартады,
Iшiнде шоқынатын пұт[тары] бар.[тары] бар.тары] бар.

Дiн бiлмеген кәпiрлер тексiз екен,
Суреттi Құдай қылған епсiз екен.
Темiр шаһарда лат, Манат зор Тәңiрiсi,
Қисабы жетi мың төрт жүз екен.

Мұсылмандар Құдайға сиынады,
Темiр шаһар iшiнде жиылады.
Арысланды көрген соң лат, Манаттар,
Сәлем берiп аяғына жығылады.
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Кәпiрлер «Құдайым» деп сурет жиған,
Батырлар Құдай үшiн жанын қиған.
Кереметпенен, жарандар, төрт жүз сурет,
Мұсылман болды дейдi, айтып иман.

Төрт жүз лат,Манат дiнге кiрдi,
Көргеннен соң баршасы Әли ердi.
Соларды тамаша қылып тұрған шақта,
Бiр алтыннан жасалған күмбез көрдi.

Жарандар, құлағың сал осы кепке,
Батырлар соғыс қылды шығып шетке.
Күмбезге қарап тұрса батыр Әли,
Тақалғандай көрiндi басы көкке.

«Бұзайын» деп шоқпарменен қатты ұрды,
Зұлпықарменен шапқылап қайла қылды.
Қаруменен күмбезге кәр қыла алмай,
ылаж таппай Арыслан қарап тұрды.

Жәмшид кеңес сол жерде құрады екен,
Ол күмбезде бiр дию тұрады екен.
Құдай болып сөйлесiп патшаңызға,
Келген сайын көңiлiн бұрады екен.

Бұзуы ол күмбездiң қиын екен,
Ол шаһарда төрт жүз сурет жиюлы екен.
Бұ күмбездiң iшiнен Құдай болып,
Жәмшидтi азғырушы дию екен.

Ол күмбездiң түбiнде дамыл алды,
ұйықтағалы түбiне жетiп барды.
«Құдайым түсiмде не бiлдiрер» деп,
Намаз оқып ер Әли ұйықтап қалды.

Жәбiрейiл түсiнде жетiп келдi,
Жәбiрейiлдi Әлидiң көзi көрдi.
«Инна фатахнаны» оққа байлап ат,—деп,
Сонда күмбез бұзылар» деп хабар айтты.
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Арыслан түрегелдi, көп жатпады,
Дұға жазды күмбезге оқ атқалы.
Жазып-жазып оқпенен атқан екен,
Күмбездiң iшiнен бiр дауыс шығып,
Жердiң жүзiн қып-қызыл от қаптады.

Ер Әли жад қылады жалғыз Хақты,
Хаққа сенiп күмбездi оқпен салып қалады.
Жердiң жүзiн от қаптап, бiр дауыс шығып,
Бiр күн, бiр түн ер Әли талып қапты.

Бiр күннен соң Әли тұрды . . . *,
Сиқыр екен қаптаған оттай күйiп.
Көзiн ашса, бiр дию өлiп жатыр,
Күмбез быт-шыт болыпты Әлидiң оғы тиiп.

Күмбездiң бұзылғанын көзi көрдi,
Өлiп жатқан диюды өзi көрдi.
Темiр шаһарды ол бұзып болғаннан соң,
Хауарзамин жұртына қайта барды.

Хауарзамин жұртына қайта жүрдi,
Алған Жәмшид шаһарына барып кiрдi.
Жәмшид орнына Ағиан балшыны патша қылып,
Қырық күндей дiн айтып, сонда тұрды.

Батырлар соғыс қылды жанын қиып,
Тiрлiктен шаһидтықты артық көрiп.
«Сейiлзамин жұртына барамын» деп,
Батыр Әли ендi алды жұртын жиып.

Хауарзамин жұртынан жиды қолды,
Жердiң жүзi қайысып қолға толды.
Қолды жиып қараса батыр Әли,
Қисап қылса, үш жүз мың ләшкер болды.

* Түпнұсқада бiр сөз түсiп қалған.
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Ер Әли сондай көп қол алған екен,
Кәпiрге көп ойранды салған екен.
Үш мыңнан мың төртi сахабалар,
Төрт жүз ғаяр, төрт мың палуан екен.

Батырлар көп кәпiрдi жидырады,
Сайланып жүрер iсiн бiтiредi.
Үш жүз мыңың жүргенде Қаһмасқа
Жетi қат жер қозғалып тiтiредi.

Арыслан сондай үлкен қылды жүрiс,
Кiтаптан осы сөзiм емес бұрыс.
Аспан-көктi қозғалтып, жер күңiрентiп,
Қаһмасқа жөнелдi қылғалы ұрыс.

Олар барса Қаһмасқа ойран салар,
Ерегiскен кәпiрдiң басын алар.
Ер Әли солайша болып бара тұрсын,
Манағы қашқан Жәмшидтен алың хабар.

О да жолдас қасына алған екен,
Әли оған қиындық салған екен.
Есi кетiп, қалжырап өлiп-талып,
Зар жылап Қаһмасқа барған екен.

Қаһмасқа ер Әли болды бармақ, 
Үш жүз қол жиды соғысқа арнап.
Жәмшид патша Қаһмасқа қашып барып,
Шағым етiп жылайды былай зарлап:

—Ей, Қаһмас, ажал жетпей өлмегенiм,
Көп екен бұ дүниеде көрмегенiм.
Әли келiп тәж-тағымды ойран қылды,
Мұнан да артық дүниеге келмегенiм.

Қаһмас патша естiп тұр жылағаным,
Қорлықтан шығып кетпей шыбын жаным.
Патша болып мұндай қорлық көргенше,
Анамнан артық едi тумағаным.
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Жәмшид патша Қаһмасқа көп жылайды,
Өзi көрген қорлықты айтып жылайды.
—Сақал-мұртым кесiп ап, шаһарымды алды,
Мазақ қылды Баба Омар,—деп жылайды.

Қаһмас көңiлiн көтердi көңiл айтып:
—Тыныштық ал, бiраз күн мұнда жатып.
Хабар салып бiлермiз шаһарыңды,
Өз елiне ол Әли кетер қайтып.

Жақсы қонақ бiраз күн болыңыз бiзде,
Бiр жақсылық қылармын мен де сiзге.
Хабар салып ол Әли қайтып кетсе,
Шаһарыңды алып берермiн өзiңiзге.

«Оған шейiн сабыр қылып мұнда тұр,—деп,
Кеткен бе екен, Әлидi тыңдап тұр» деп,
Қаһмас патша былайша ақыл айтып,
«Жылама» деп Жәмшидке қылды құрмет.

Дiн үшiн соғыс қылды сахабалар,
Бастап алып жүрушi Әли Хайдар.
Жәмшид пенен Қаһмас жата тұрсын,
Әли Арыслан батырдан алың хабар.

Сол шақта Әли батыр келдi жетiп,
Дүлдүлге қамшы басып екпiндетiп.
ысрауил деген шаһарға жетiп келдi,
Әли қолы жер-көктi тiтiретiп.

Келе сала ол шаһарды шауып алды,
ысрауил адамына ойран салды.
Қаһмасқа бұлар қашып барып қалды,
Қаһмас патша аяғын құшақтады:
Мәдиненiң Әлиi көп ләшкермен,
ысрауил шаһарыңды шауып алды.

Жәмшид көзiн бұларға салды дейдi,
Бұлар «Әли шаһарды алды» дейдi.
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«Тағы артымнан келдi» деп Жәмшид қорқып,
Бiр күн, бiр түн есi ауып қалды дейдi.

Жәмшид қорқып есiнен айырылады,
ысрауилдың кiсiсi зар жылайды.
Жәмшид талып қалған соң қасындағы,
Қаһмас та бек қатты қайғырады.

Қаһмас патша шаһарға шақыртты жар,
Жаршы айтты:—Шаһарға жиылыңдар.
Қаһмас патша ол жарды шақыртқанда,
Бес жүз мың қол сол шақта болды даяр.

Бiр заманда Жәмшид тұрды көзiн ашып,
Қаһмас ләшкер жияды асып-сасып.
Көзiн ашып «уһ» деп, демiн алып,
Қолды жүрiп қарайды көңiлiн басып.

Қаһмасқа:—Мен айтайын ақыл,—дейдi,
Салсалға жылдам жiбер хатың,—дейдi.
Сенiң бұ жиылған кiсiң түк те болмас,
Бiр-бiреуi жүз мыңдық батыр,—дейдi.

Салсал деген бiр патша бар,—деп айтты,
Ол келмесе, келмейдi хал,— деп айтты.
Бiр өзiнiң тоқсан ұғлы—тоқсан патша,
Жалынып соған хабар сал,—деп айтты.

Тоқсан ұғлы билейдi тоқсан шаһар,
Бiр қылса, бұған қайла солар қылар.
Шамама деген Салсалдың кiшi енесi,
Дал менен Зал патшаның тоқалы бар.

—Бастан-аяқ жазыңыз бәрiн хатқа,
Хатпенен кiсi шаптыр Салсал жаққа.
Шамама деген қатынға тағы хат жаз,
Салсалдан да кем емес, үлкен патша.
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Салсал тұрыпты ықылымды жалғыз билеп,
Ақыл айтты соларға кiсi жiбер деп.
Қаһмас Жәмшид патшаға ақыл қылып,
Салсалды бiлдiрiптi сөйтiп-сөйтiп.

—Қаһмас, тыңда,—дейдi,—сөзiмiздi,
Түн болса һеш жұмбаңыз көзiңiздi.
Iшiнде Баба Омар деген айлакер бар,
ұйықтасаң харап қылар өзiңiздi.

Дүниеде һеш қайламенен тұта алмайсың,
Күндiз бек сақтанып ұйықтағайсың.
Бұ дүниеде айламенен оған кәр жоқ,
Әйтеуiр қарауылшың мықтағайсың.

Жәмшид сөздi айтады ақыл салып,
Сақтанбақшы болды тiлiн алып.
Сол сөздi айтып Жәмшид патша амандасып,
Бiр шұқырда жатады қашып барып.

Шұқырда қорқып жатыр Жәмшид мұңдық,
Қаһмас патша қарсы тұрар көп жиылып.
Хатшыларын шақыртып Қаһмас патша,
Салсалға хат жазуға қылды бұйрық.

Хат жазды лат,Манаттың хақын салып,
Салсал менен Шамама атын салып.
«Бiзге келдi бұ Әли Жәмшидтi алып,
Бiздi алған соң, алмақшы сiздi барып.

Шаддадтың тұқымының баласы едiң,
Бұ дүниеде патшаның сарасы едiң.
Сiзден дәрмен болмаса, халiм мүшкiл,
Арқамның Қап тауындай панасы едiң.

Сiзден басқа панам жоқ ойымызда,
Сiзден басқа қайрат жоқ бойымызда.
Сiз жәрдемшi болмасаң, бiз қырылдық,
Қанымыз ақыретте мойныңызда».
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Осылайша жаздырып хатты бiттi,
Хатын алып елшiлер жүрiп кеттi.
Ортасында бiр үлкен су бар екен,
Он бес күнде енiнен әзер өттi.

Жиырма күн тағы да атпен жүрдi,
Салсалдың шаһарына елшi кiрдi.
Салсалдың аяғын һәм құшақтады,
Қойнынан шығарып хатын бердi.

Салсал малғұн алып хатын көрдi,
Қайратымен тiтiреттi қара жердi.
—Тоқсан мың палуанды қасыңа алып,
Әлиге бар,—деп айтты Керафилге.

Керафил атасының тiлiн алды,
Тоқсан мың жиып алды палуанды.
Керафил ол Салсалдың баласы екен,
Түйеменен Әлидi iздеп кеттi.

Керафил мұнша қолмен iздеп кеттi,
ысрауилге Әлидiң қолы жеттi.
Керафил солайша болып бара тұрсын,
Тағы Әли батырдан есiт кептi.

Әли батыр ысрауилдi шауып алды,
Адамдарын баршасын дiнге салды.
Қаһмас жетiп барып, туын тiгiп,
Шатыр құрып, сап тартып, тоса қалды.

Арыслан жетiп келiп, туын тiктi,
Кәпiрлер қорықпайды олар тiптi.
Бес жүз мың қол қасына жиып алып,
Қаһмас та Әлиге қарсы барды.

Ол күнi соғыс қылмай қонысады,
Жердiң жүзi ләшкерге толысады.
Екi ләшкер қарауыл қатты қойып,
Бiр-бiрiнен хабардар болысады.
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Баба Омар Қаһмасқа жетiп барды,
ләшкердiң баршасын да аралады.
Баба Омар жетiп келiп, сиқыр қылып,
Ояу екен, бәрiне көзiн салды.

Қаһмастың алтын-күмiс шатыры бар,
Бабаңның түрлi-түрлi ақылы бар.
Жүз мың қол бастығы, ей, жарандар,
Шаһзарат деген асқан батыры бар.

Бабаңның түрлi-түрлi ойлары бар,
Кәпiрдiң арақ iшкен тойлары бар.
Шаһзаратқа Бабаңыз таң қалады,
Жүз құлаш кәпiрдiң бойлары бар.

Кәпiрдiң бәрi жаман мастық екен,
Бабаң ойы кәпiрлерге қастық екен.
Шаһзаратқа Бабаңыз таң қалады,
Бiр өзi жүз мыңның бастығы екен.

Бабаңыз аралап жүр амал тауып,
Кәпiрлерден қылмайды тiптi қауiп.
Бабаң Омар бiр дәру тұтатқанда,
Шаһзарат палуан жығылды есi ауып.

Мұрнына дәру тұтатты, жетiп барып,
Әлгi палуан жығылды естен танып.
Шаһзаратты тырайтты, ессiз қылып,
Бабаң тағы жөнелдi ұстап алып.

Ер Әлидiң алдына алып келдi,
Әли Арыслан бұ iске қатты күлдi.
Ес кiргiздi дәрудi тағы жағып,
Шаһзараттың Әлидi көзi көрдi.

Әлидi Шаһзараттың көзi көрдi,
Арысланның ол нұрлы жүзiн көрдi.
Жүзiн көрiп, көңiлiне иман толып,
Хақ мұсылман болды да, дiнге кiрдi.
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Ертең Қаһмас Шаһзараттан хабар бiлдi,
«Көрмедiк,—деп шулайды,—мұндай сұмды.
Жәмшидтiң зарлағаны шын екен» деп,
Соғысқалы майданға жетiп келдi.

Соғыстың барабанын кәпiр қақты,
Мұсылмандар сайланды мiнiп атты.
Шаһзаратты ұрлауына Бабаңыздың
Барша кәпiр мақтасып, аң-таң қалды.

Бiр кәпiр «жекпе-жек» деп айғай салды,
Мұсылманнан Шаһзарат қарсы болды.
Бiр ұрғанда кәпiрдi екi бөлiп,
Жанына орын қылды жаһаннамды.

Шаһзараттың олардан асты күшi,
Кәпiрлердiң қорқады шығып есi.
Шаһзарат палуан ол жекпе-жектен,
Кәпiрден һәлак қылыпты сексен кiсi.

Сол уақытта кеш болып, күн де батты,
Қайтатұғын барабан кәпiр қақты.
Қайтатұғын барабан ол қағысып,
Екi ләшкер орнына қайтып барды.

Жарандар, ол түн батып, таң да атты,
Қаһмас патша көп жиды жамағатты.
Екi ләшкер майданға жетiп келiп,
ұрысуға сайланып саптар тартты.

Екi қол ұрысуға аттанады,
Мұсылманнан кәпiрлер сақтанады.
Қидұн деген кәпiрден шауып шығып,
Майданға келiп тұрып мақтанады:

—Палуандықта кәпiрдiң асқаны мен,
Көп дұшпанның көңiлiн басқаны мен.
Көп болсаң да, бәрiң келшi маған,
Бұ заманның Рүстем Дастаны мен.
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Кәпiр жақтан ақырып Қидұн келдi,
уақас батыр Қидұнның сөзiн көрдi.
«Осы неме ненi айтып сөйлейдi» деп,
Қаһарланып Қидұнға жетiп келдi.

Қидұнға қаһарменен шоқпар ұрды,
Екi қол екi жақтан қарап тұрды.
Басы алмадай ұшыпты ұрған шақта,
Жаны тура жаһаннамға барып кiрдi.

Бiр кәпiрдiң тағы да басын бөлдi,
Мұсылмандар қуанып қатты күлдi.
Екi балуан өлгеннен соң осылайша,
Қаһмас патша «жабыл!» деп бұйрық қылды.

Кәпiрлер бәрi бiрдей жабылады,
ұрысып өкпелерi қабынады.
Екi қол ендi болып араласып,
Қияметтей естерiнен жаңылады.

Құмырсқадай кәпiрдiң қисабы жоқ,
Қараңғы болды шаңменен сонда аспан-көк.
Перiштелер зарлайды көкте жүрiп,
«Бұ соғыстан дүние бұзылар» деп.

Мұсылмандар жад қылды әуел Хақты,
Кәпiрлер жад қылды лат, Манатты.
Кәпiрлер қашарға бет қойған шақта,
Күн де батты, орнына қайтып жатты.

Қаһмас патша орнына қайтып барды,
Ол уайымды қолына айтып барды.
«Он бес күн кеңдiк берсiн»деп, ей, жарандар,
Қаһмас патша ер Әлиге кiсi салды.

Қаһмас патша:—Осы салған елшiм,—дейдi,
Елiм тамам жиылып келсiн,—дейдi.
Алды-артым жиып, армансыз бiр болайын,
Он бес күнге кеңшiлiк берсiн,—дейдi.
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Өздерiне сенген батырлар ғой,
Соғыс қылмай он бес күн қарап тұрды.
уәделi он бес күн тағы толды,
Соғысқа екеуi даяр болды.
Кәпiрден Қаһмас, мұсылманнан Әли Арыслан,
Екi жақтан келедi бастап қолды.

Мәлiкаждар ақырды «жекпе-жек!» деп,
Кәпiрлерге қиын ғой онан өтпек.
Мәлiкаждардан қорқады барша кәпiр,
Һешбiреуi бармайды оған беттеп.

Мәлiкаждар майданда ақырады,
Кәпiрлер жапырақтай қалтырады.
«Бiрме-бiрге қорықсаңыз, ей кәпiрлер,
Бәрiң бiрдей жабыл» деп шақырады.

Кәпiрлердiң қарашы ақылына,
Жалғыз кiсi сонша елдi шақырар ма?
Әлгi сөздi айтқан соң ол кәпiрлер,
Бәрi бiрдей жабылады батырыңа.

Бұ дүние көзiң жетiп өтерiне,
Тамам қылмай бұ сөздi кетермiн бе?
Мәлiкаждарға кәпiрлер жабылған соң,
Мұсылмандар ат қойды көтерiле.

Қолға келiп Арыслан ақырады,
Батырлар көп кәпiрдi шапқылады.
Сол күнi соғыстың қаттысынан,
Жетi қат жер жапырақтай қалтырады.

Жарандар, батыр Әли асқан мықты,
Батырлар көп кәпiрдi жерге тықты.
Кәпiрлер қашарға бет қойған шақта,
Күншығыстан бiр үлкен тозаң шықты.

Барша жанды жаратқан жалғыз Жаппар,
Һәрқандай пенделерiн өзi сақтар.
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Қайран болып ол жанға қарап тұрса,
Тоқсан тулы iшiнен шықты ләшкер.

Кәпiрлер қуанады көрiп ендi,
«Бұ қол қайдан келдi?» деп қарсы тұрды.
Салсал ұғлы Керафил бастық болып,
Тоқсан мың ләшкерменен жетiп келдi.

Керафил тоқсан мыңмен жетiп келдi,
Ақырзаман болғандай соғыс салды.
Бұ кәпiрлер мұсылманға жетiп келiп,
Кәпiрлер мұны көрiп, бек шаттанды.

Керафил ер Әлиге жетiп кептi,
Шоқпарменен төбеге ұрып өттi.
Шоқпардың салмақтығы қол күшiмен,
Әли Арыслан мүдiрiп, тiзе бүктi.

Зұлпықарын суырып Әли де ұрды,
Бiр-бiрiне қару ғып қарсы жүрдi.
Неше шапты, зұлпықар һеш кеспедi,
Әли Арыслан қайран болып қарап тұрды.

Керафилдiң ұстады жағасынан,
Шаңдандырды жерге ұрып төбесiнен.
Керафилдi жерге ұрып, мықтап байлап,
Қосқа берiп жiбердi Бабасынан.

Баба Омар оны қосқа алып барды,
Әли батыр ағызды судай қанды.
Екi қол бiр-бiрiне қосылысып,
Күн батқанша бек қатты соғыс салды.

Батырлар кәпiрлерге қылыш шапты,
Кәпiр қырылып, қандары судай ақты.
Кәпiрлер қашарға бет қойған шақта,
Күн де батты, орнына қайтып жатты.
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Ер Әли де қосына келдi қайтып,
Батырлары қайтады қанға батып.
Керафил Салсалұғлы қолға түскен,
Хақ мұсылман болыпты иман айтып.

Қаһмас ит орнына қайтып барды,
Әлидiң қайратына аң-таң қалды.
Керафилдiң мұсылман болғандарын
Хатқа жазып, Салсалға хабар салды.

Не көргенiн жiбердi хатқа салып,
«Балаңды мұсылман ғып қойды алып».
Ол елшi күнi-түнi тынбай жүрiп,
Хатты бердi Салсалға алып барып.

Салсал ендi Қаһмастың хатын алды,
Баласына күйiнiп ашуланды.
«Тоқсан мың кiсiменен тез барсын» деп,
Тағы өз ұғлы жiбердi Сарубалды.

Тоқсан мыңмен жiбердi Сарубалын,
Салсалдан тер шықты отты жалын.
Сарубал солайша боп бара тұрсын,
Тағы Қаһмас патшадан хабар алың.

Бек келiптi Арыслан қаһарлары,
Кәпiрлерге түсiрдi заһарлары.
Қаһмастың бар екен, ей, жарандар,
Тау басында бiр үлкен шаһарлары.

Тауласқан баян биiк аспанменен,
Қаһмас шықты ол тауға сасқанменен.
Жалғыз аяқ жол екен асулары,
Бойлап-бойлап биiктедi тастарменен.

Асусыз тауға жүрер емес,
Ол асуды кәпiрлер берер емес.
Асуын бекiтiптi қашып Қаһмас,
Һешбiр жан ебiн тауып кiрер емес.
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Ол тауға шығып кеттi кәпiрлер сұм,
Шығармады асудан тағы да һешкiм.
Арыслан ләшкерiне «тыныштық ал» деп,
Тау түбiнде жатыпты үш күн, үш түн.

Төртiншi күн майданға жүрiс қылды,
Таудан түсiп кәпiрлер де қарсы тұрды.
Керафил «жекпе-жек!» деп майдан тартып,
Кәпiрлерден жетпiс кiсi һәлак қылды.

Керафилдiң кәпiрден асты күшi,
Найзасының кәпiрге батты ұшы.
Бiрме-бiрге шыдамай Керафилге,
Кәпiрден ат қойыпты он мың кiсi.

Керафилге бiрме-бiрге кәпiр батпас,
Көптен қорқып Керафил басын тартпас.
Мұсылманнан үш батыр тағы ат қойды,
Шаһмардан, Әбiлмәжiн, Сәдуақас.

Бұлар салды кәпiрлерге заманақыр,
Кәпiрдi қойдай қырды бұ үш батыр.
Бұ үшеуi майданға кiргеннен соң,
Тағы да ат қойыпты жүз мың кәпiр.

Екi қол бiр-бiрiне араласты,
Бiр-бiрiн өлтiрiп, жараласты.
Айдаһардай алып палуанлары,
Жолбарыстай жұлысып көп таласты.

Екi қол бiр-бiрiне салды найза,
Шаңменен бiр-бiрiн танымайды.
Дүние де бұзылғандай соғыс болды,
Өлiктерден болыпты таулар пайда.

Бiр ақырып Арыслан туын жықты,
Кәпiрлердi батырлар жерге тықты.
Қаһмас мұсылманды жеңе алмай,
Манағы тау басына қашып шықты.

5300

5310

5320



176176 177ҚИССА САлСАл

Қаһмас шығып, асуын бек байлатты,
Шаһарын алып мұсылман той тойлатты.
Ойдағы үлкен шаһарын олжа қылып,
Тауды қамап ол жерде екi ай жатты.

Батырлар кәпiрлерге қатты дұшпан,
Олар қайтсiн соғыс деп Құдай қосқан.
Екi ай толып, бiр күнi таң атқанда,
Бұлар бiр шаң көредi күншығыстан.

Кәпiрлер де қарап тұр есi кетiп,
Қаһмас патша қуанды қуаныш етiп.
Салсалұғлы Сарубал сол уақытта,
Тоқсан мың қолды бастап келдi жетiп.

Әли Арыслан көрдi ғой Сарубалды,
Өз қолына «аттан!» деп жарлық салды.
Мұсылмандар сайланып, атын мiнiп,
Сарубалдың алдынан қарсы барды.

Қаһмас тау басында тұрды қарап,
Мәлiкаждар жалғыз барды бiр Аллалап.
Жекпе-жекке келгенде Мәлiкаждар,
Жетпiс палуан кәпiрдi байлап алды.

Мәлiкаждар қайратпен қылыш шапты,
Кәпiр қырылып, қандары судай ақты.
Бiрме-бiрге кәпiрлер шыдай алмай,
Мәлiкке ат қойыпты бәрi қаптай.

Екi қол араласып соғыс салды,
Жер жүзiне ағызды судай қанды.
Мұсылмандар кәпiрдi қойдай қырды,
Ер Әли ұстап алды Сарубалды.

Ол Сарубал Әлиге найза салды,
Найзасын Шер Арыслан тартып алды.
Жағасынан жерге ұрды Әли Арыслан,
Мықтап байлап, қосына алып барды.
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Сарубалды жөнелдi байлап алып,
Қалған кәпiр жылайды айғай салып.
Жан сауғалап кәпiрлер тiлек қылып,
Жай-жайын жатыпты қайтып барып.

Мұсылмандар кәпiрге салады ойран,
Мұсылман болғандарын азат қойған.
Арыслан мен ол басқа батырларға,
Естен танып Сарубал болды қайран.

Сарубал палуандарға қалды таңа,
Жеңiлместей көрiндi һешбiр жанға.
Қайтып келiп қосына отырған соң,
Ер Әли сөз айтады Сарубалға:

—Сарубал, сөз сөйлеймiн сiзге,—дедi,
Менен хат алып атаңды iзде,—дедi.
Жай жүргенде ол атаң өзi тиiп,
Жау жiбердi екi мәрте бiзге,—дедi.

Бұ хатты қолыңа алыңыз сiз,
Атаңа бар тоқтамай кешi-күндiз.
Әскер жиып атаңа айт, әзiр болсын,
Үшiншi де үстiне барамыз  бiз.

Осылайша бiлдiрдi хатқа салып,
«Соғысамыз,—деп айтады,—бiз де барып».
Бiрнеше жолдас қылды Сарубалға,
Атасына жөнелдi хатын алып.

Сарубал хатын алып жолға кiрдi,
Күнi-түнi тоқтамай жылдам жүрдi.
Сарубал солайша боп бара тұрсын,
Тағы Әли қолымен кеңес қылды.

—Мұсайып жетпiс мыңменен қалсын,—дейдi,
Қаһмаспен соғысқа салсын,—дейдi.
Өзгемiз Салсал жаққа жөнелейiк,
Мұсайып Қаһмасты алсын,—дейдi.
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Мұсайып жатып алды тауды қамап,
Жетпiс мыңды қасына алды санап.
Төрт жүз мыңмен ер Әли бастық болып,
Салсал жаққа жөнелдi бiр Аллалап.

Мұсайып жетпiс мыңмен онда қалған,
Төрт жүз мыңды Арыслан санап алған.
Ер Әли Салсал жаққа бара тұрсын,
Тағы хабар айтайын Сарубалдан.

Сарубал хатты алып екi ай жүрдi,
Екi айда үйiне барып кiрдi.
Әли сөзiн атасына тамам айтып,
Қойнынан суырып хатын бердi.

Екi айдан соң Сарубал барып жеттi,
Салсал ақырып тiтiреттi аспан-көктi.
Әли сөзiн айтқан соң ашуланып,
Салсал малғұн баласын қатты сөктi.

—Өзiмдей неге болмайсың өткiр,—дедi,
Ашуымды келтiрмей, тек тұр,—дедi.
Сарубал сөзiн Салсал тындамады,
Атасына қайырып «сен» демедi.
—Бүгiн-ертең келедi, ләшкерiң жи,
Сонда мәлiм болар,—деп үндемедi.

Сарубал сөйдеп отырды көңiлiн басып,
Салсал да ашуланды асып-тасып.
Екеуi сол сөзбенен отырғанда,
Бiр адам зар жылап келдi қашып.

Ол кiсi айтты:—Тыңдап тұр сөзiм,—дедi,
Падиша, қорқып келдiм өзiм,—дедi.
Әли келдi, көрдi осы көзiм,—дедi,
Қолы көп басқан жердiң жүзiн,—дедi.

Салсал малғұн бек қатты ашуланды,
Жетi ықылымға хатпенен хабар салды.
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Арыслан ләшкерiмен жетiп келiп,
Майдан түзеп, сап тартып түсе қалды.

Майдан құрды ер Әли жетiп барып,
Кәпiрлер де қарап тұр аң-таң қалып.
Баба Омар қолына қарауыл болып,
ұйықтамастан тұрады шырқ айланып.

Әли қолы ол күнi дамыл алды,
Дамыл алып, баршасы ұйықтап қалды.
Баба Омар «Салсалды көрейiн» деп,
Жасырынып Салсалға жетiп барды.

Баба Омар Салсалға жетiп барды,
Қолын көрiп, Салсалға көзiн салды.
Салсалды көрсе, бойы—жиырма кез,
Енi—алпыс кез, Бабаңыз Омар қайран қалды.

Салсалды көрсе Бабаң қаһары түстi,
Түсiн көрiп Бабаңның құты ұшты.
Бабаңыз мұны көрiп қалтырады,
Бiр Жаратқан Құдайын жад қылады.

«Оқ-жағымды әкел!» деп сол уақытта,
Салсал малғұн ләшкерiне ақырады.
Баба Омар сонда айтты:—Бар Құдай-а,
Салсал жаман көрiндi маған тым-ақ.
«Әлиге жалғыз өзiң жәрдем бер» деп,
Бабаңыз осылайша қылды дұға.

Баба Омар Салсалға аң-таң қалған,
Қол, аузы, мұрнына болды қайран.
Салсалдың оқ ататын жағын сонда,
Әзер алып келедi отыз палуан.

Сегiз жүз батпан шоқпарын қолына алып,
Жағын алып, садаққа оғын салды.
«Жалғыз өзiм Әлидi көремiн» деп жүрдi,
Жанына ертпей жалғыз жанды.
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Салсал:—Жалғыз Әлиге барам,—дедi,
Келер ме екен, байқаймын, шамам,—дедi.
Теңдес болса барамын соғысына,
Тең болмаса, бармақ ар маған,—дедi.

Салсал сөйдеп жол тартып едi,
Баба Омар бұ сөзiн көрiп тұрды.
Баба Омар алдынан бұрын барып,
«Салсал сөйдеп келедi» деп хабар бердi.

—Келедi Салсал мынау жақтан,—дейдi,
Сiз де алдынан қару алып аттан,—дейдi.
Құдай сiзге жар болсын, қуат берсiн,
Әйтеуiр, жаман кәпiр, сақтан,—дейдi.

Зұлпықарын белiне асынады,
Сегiз жүз батпан шоқпарын қасына алды.
Қару-жарақ баршасын сайлап алып,
Шер Арыслан Салсалға қарсы барды.

Салсал тұрып мұсылманға бiр оқ атты,
Салсал кәпiр бек жаман, қаһары қатты.
Салсал оғы төрт кiсiнi шаһид қылып,
Қара тасқа барды да бiр кез батты.

Бiр оқты Салсал тағы да атты,
Төрт кiсiден тағы өтiп тасқа батты.
Салсалдың қаһарынан, ей, жарандар,
Мұсылмандар қорқып қалтырапты.

Шер Арыслан Салсалға қарсы барды,
Салсал да ер Әлиге көзiн салды.
«Бит бейкүнә өлерсiң, атыңды айт» деп,
Қоқиланып алдына тұра қалды.

—Былшылдап сөйлеп тұрсың,—дедi,
Көрейiн деп келемiн сенi,—дедi.
Атым сұрап нетесiң, кәпiр малғұн,
Қолыңнан келсе, аяма менi,—дедi.
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—Қарашы, биттей болып айтқаныңды,
Кiм шыдар улы жақты тартқанымда.
Бiр оқпенен атармын, тап өлерсiң,
Қапы қалмай, [тұта] бер қалқаныңды.

Ер Әли қалқан тұтып тұра қалды,
Салсал малғұн бiр оғын салып қапты.
Салсал оғын тигiзбей қағып алып,
«Кәпiр, оғың мынау» деп жерге салды.

Әли Арыслан жолықты мұндай ерге,
Салсалдың мұнысына кәрi келдi.
Арыслан да оқпенен атқан екен,
Салсал да қағып алып салды жерге.

Зұлпықармен Салсалды тағы да ұрды,
Өлтiруге ойлайды кәпiр сұмды.
Зұлпықар қанша шапты, һеш кеспедi,
Қайран болып ер Әли қарап тұрды.

Екеуi бiр-бiрiн шабысады,
Бастарына шоқпармен салысады.
Белдерiнен ұстасып күрес қылып,
Күн батқанша екеуi алысады.

Күн батқан соң жеңiспей айырылады,
Мұсылмандар Құдайға зар жылайды.
Денесi Әли Арысланның қатты ауырып,
Қозғала алмай бек қатты қайғырады.

—Құдай-а, қуат бергiл маған,—дейдi,
Салсалға келер ме екен шамам,—дейдi.
Көзі ілініп кеткенде, Пайғамбарым
Әлиге «Көп қайғырма, балам» дейдi.

Бұ түске Әли Арыслан шаттанады,
Екi қол бiр-бiрiнен сақтанады.
Екi қол екi жақтан майдан түзеп,
Мұсылманнан Керафил аттанады.
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Керафил қаһарланып майдан барды,
Кәпiрден он кiсiнi қырып салды.
Салсал малғұн ашумен жетiп келдi,
Қылышпенен баласын екi жарды.

Керафилден Салсалдың асты күшi,
Шаһид болып екi жаққа тәнi түстi.
Бiрме-бiрге келгеннен мұсылманнан
Шаһид қылды ол кәпiр отыз кiсi.

Әли Арыслан Салсалға жетiп барды,
Зұлпықармен басына тағы салды.
Қаруменен бiр-бiрiн жеңiсе алмай,
Аударысып, тағы аттан түсе қалды.

Жығыса алмай бiр-бiрiн күн де батты,
Айырылып бiр-бiрiнен тағы қайтты.
Салсал малғұн қолына жағын алып,
Мұсылманға қаһарменен бiр оқ атты.

Салсал тағы жiбердi бiр оқ атып,
Ақырды жер-көктi қалтыратып.
Екi жүз мұсылманды шаһид қылып,
Тағы да оғы кеттi тасқа батып.

Сондай-сондай соғысты екi батыр,
О Салсалға түспедi заманақыр.
Зұлпықармен Әли де шауып едi,
Салсалдан да өлiптi сансыз кәпiр.

Екi қол соғыс қылды араласып,
Осалдары өледi құты қашып.
Қараңғы болып, бiр-бiрiн көре алмайды,
Дүние жүзiн қап-қара тозаң басып.

Күн кеш болып, қайтыпты тамам батыр,
Екi қол да қисапсыз өлiп жатыр.
Соғыстың қаттысынан, ей, жарандар,
Қозғалғандай болыпты заманақыр.
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Әлидi артық жаратқан бар Құдайым,
Ол тұрғанда өзгенi не қылайын.
Ол күнгi Әлидiң қайратынанi Әлидiң қайратынан Әлидiң қайратынанiң қайратынанң қайратынан
Кәпiрлерге қиямет болды қайым.

Бәрiнен де Әлидiң артық күшi,
Екi қол жер-жерiне қайтып түстi.
Баба Омар өлiктi санап көрсе,
Мұсылманнан өлiптi қырық мың кiсi.

О дүниеде нұр болды шаһид қаны,
Шiрiмейдi шаһидтiң және тәнi.
Ол күнi қырылған кәпiрлердiң,
Ей, жарандар, жоқ екен тiптi саны.
Қырық мыңға жаназа оқып, олар көмдi,
Қабiрлерi алыпты құба дөңдi.

Сол шаһид һәр жұма кешкiсiнде,
Азан айтып жатады осы күнде.
Азан айтып жылайды осы күнде,
Ерге маза бермейдi ұзын түнде.

Дүниеде ондай соғыс һеш болған жоқ,
Ондай азан айтылмас өзге жерде.
Салсал малғұн орнына барып жатты,
Тұс-тұсына хат жазып жiбердi атты.
Тоқсан ұғлы тоқсан жерде патша екен,
«Бәрi де келсiн» деп хабар айтты.

Һәр тарапқа Салсалдан кiсi кеттi,
Ол уақытта неше күн, түндер өттi.
Шамама қатын патша, тоқсан ұғлы,
Жер қозғалтып Салсалға жетiп келдi.

Мұсылманның бұларды көзi көрдi,
Қайыстырып келедi қара жердi.
Бұлар келiп соғысқа сап тартады,
Арысланның майданға өзi кiрдi.
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Бiреу келдi, Арыслан екi бөлдi,
Бiр кәпiр қарсыласып тағы да өлдi.
Кiсiлерi өлгенге шыдай алмай,
Қаһарланып Салсалдың өзi кiрдi.

Шоқпар ұрып, қылышпенен шабысады,
Бiр-бiрiне тигiзбей қағысады.
Бiр-бiрiне қаруменен кәр қыла алмай,
Аттан түсiп тағы да алысады.

Бiр-бiрiне бәрiбiр жолықты кез,
Бiр-бiрiн жеңiсiп жықпайды тез.
Бiр-бiрiн алысып жығыса алмай,
Салсал тұрып Әлиге айтады сөз:

—Ер Әли, сөзiм тыңда айтқан,—дедi,
Менде бар төрт жүз батпан арқан,—дедi.
Жетi пiлге арттырып тигiзейiн,
Бiр арқаным төрт жүз батпан,—дедi.

—Бiр ақылды айтайын, болсын қызық,
уағдаңды, сiрә, кетпе бұзып.
Топтасып бiр-бiрiмiз, тағы тартысайық,
Ортамыздан бiр белгi сызық сызып.

—Ей, Әли, қабыл көргiл мұнымызды,
Тартысқанда салайық жанымызды.
Қайсымыз сызықтан шығарсақ та,
ықтияр қылысайық дiнiмiздi.

Менен асып шығарсаң халiң,—дедi,
Сонда сенiң дiнiңдi алдым,—дедi.
Егер сенi шығарсам мен сызықтан,
Сен де менiң пұтыма табын,—дедi.

Арыслан отырады «жарайды» деп,
«Сендей мұсылман қылғанмын талайды» деп.
Арқанына жiбердi Салсал патша,
Екеуiне қарап тұр жиылған көп.
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Жетi пiлге арқанды артып келдi,
Сызық қылып белгiлейдi орта жердi.
Салсал малғұн ақырып тартқан екен,
Алмадай домалатты Әли ердi.

Алмадай домалатып жүре бердi,
Сызық жағын Әлидiң көзi көрдi.
Қаһарланып салмағын салған екен,
Арыслан белуардан жерге кiрдi.

Қаһарланып ол малғұн екi тартты,
Қаһарланып Арыслан белден батты.
Екi тартып Әлидi қозғалта алмай,
—Ендi, Әли, сен тарт,—деп Салсал айтты.

Әли Арыслан жад қылды әуел Хақты,
Тұзақ салып Салсалды о да тартты.
Ақырып Әли Арыслан тартқан шақта
Салсалыңды алмадай домалатты.

Салсал малғұн сызыққа көзiн салды,
Көзiн салса, сызыққа жетiп қалды.
Қаһарланып бұ дағы салмақ салып,
Бұ дағы белуардан жерге батты.

Салсалдың ол сызықты көзi көрдi,
«Шыныменен өтем бе» деп қаһары келдi.
Ақырып о да салмақ салып қалып,
О дағы белуардан жерге кiрдi.

Екiншiлей Салсалды және тартты,
Қара жерге ол Салсал белден батты.
Екiншiлей тартса да Әли Арыслан,
Салсал малғұн орнынан қозғалмады.

Үшiншiлей тартады және қызып,
Екi палуан бiр сондай қылды қызық.
Үшiншi тартқанында, айналайын,
Арқанды ортасынан кеттi үзiп.
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Үзiлдi арқан қатты тартқан үшiн,
Бiр Құдайым оңдаған Әли iсiн.
Екi қол да айтады екi жақтан,
Салсал ендi асты десiп Әли күшiн.

Күштерiн екеуiнiң жақтасыпты,
Мұсылмандар Әлиге жақтасыпты.
Арқан үзiлiп кеткен соң тартқанында,
Екi қол Әли күшiн мақтасыпты.

Екi палуан шаң қылды жердiң жүзiн,
Қаһарланып алысты тағы да тым.
Екеуi жығыса алмай айырылмастан,
Күрес қылды алысып жетi күн-түн.

Сегiзiншi күн Арыслан кеттi қалғып,
Жетi күн алысқаннан және талып.
ұйықтағанда ол Салсал тасқа ұруға
Оңтайланды Әлидi қолына алып.

Қамшыдай айналдырды Әлидi қолына алып,
ұйқыдан Әли батыр кеткен талып.
Тасқа ұруға тұрғанда Арысланды,
Бiр перiште оятты айғай салып.

Бiр перiште Әлиге:—Неттiң,—дедi,
ұйықтаймын деп түбiңе жеттiң,—дедi.
Ендi көзiңдi ашпасаң, иә, Арыслан,
Хор қыздарын құшуға кеттiң,—дедi.

Перiште осылайша айғай салды,
Құлағына Әлидiң дауыс барды.
Көзiн ашса, Салсалдың қолында тұр,
Бұлқып-бұлқып ол жерге тұра қалды.

Сондай ерлер жаратты бар Құдайым,
Сондай артық ерлердi жад қылайын.
Сол шақта Салсал малғұн ұйықтап кетiп,
Әли де алды қолына қамшыдайын.
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Салсалды да Арыслан қолына алды,
Қара тасқа ұруға ыңғайлады.
«Иә, Салсал, жаһаннамға кеттiң ғой» деп,
Құлағына Iбiлiс келiп, айғай салды.

Арысланмен алысқан о да күштi,
Бiр-бiрiне көрсеттi сондай iстi.
Көзiн ашса, Әлидiң қолында тұр,
О да ұрдырмай, үш бұлқып жерге түстi.

Екi батыр ұйқыдан кеткен талып,
Алысқанда шаң қылды айғай салып.
Екi қол екi жақтан жетiп келiп,
Кеттiлер палуандарды айырып алып.

Сондай заман кетiптi бұрын өтiп,
Екi палуан барады қосқа жетiп.
Қатын патша, Салсалдың тоқсан ұғлы,
О да келдi жер-көктi тiтiретiп.

Олар келдi қайыстырып қара жердi,
Мұсылманның бұларды көзi көрдi.
Мұсылмандар жанынан үмiт үзiп,
Бақылдасып бiр-бiрiне жылайды ендi:

—Қол келдi ғой қисапсыз жерде,—дейдi,
Қаламыз ба бiз тiрi өлмей,—дейдi.
Мұсылмандар жылайды қолды көрiп:
—Өлемiз Пайғамбарды көрмей,—дейдi.

Қол келдi сондай үлкен қисапсыз көп,
Көптiгiнен қараңғы болды аспан-көк.
Сахабалар бiр-бiрiне тапсырады,
«Пайғамбарға барғаның сәлем де» деп.

Мұсылмандар жад қылды бiр Құдайды,
Бұрын, сiрә, көрмеген һеш мұндайды.
«Қай барғаның Пайғамбарға сәлем айт»  деп,
Құшақтасып бiр-бiрiне зар жылайды.

5680

5690

5700



188188 189ҚИССА САлСАл

Мұсылмандар солайша зар қылады,
Пайғамбар менен жад қылып бiр Құдайды.
Мұсылмандар әлгiдей жылауына,
Намаз оқып Арыслан қайғырады.

Сондай қорқып жылады сахабалар,
Намаз оқып қайғырады Әли Хайдар.
Әли Арыслан намаз оқып жасырынып,
Бiр Құдайды жад қылып жылайды зар.

Қисап қылып болмайды қолын тiптi,
Бұрын, сiрә, көрмеген ондай көптi.
Қаһарланып Арыслан бiр ақырды,
Он екi мың кәпiрдiң жаны шықты.

Ақырғаннан қырылды тепеден-тек,
Кәпiрлердiң саны жоқ, қисапсыз көп.
Тiрi қалған кәпiрлер естен танып,
Дамбалдарын киiптi көйлегiм деп.

Арыслан жүр ақырып, қылыш ұрып,
Кәпiр өлдi дауысынан қарап тұрып.
Ақырудан кәпiрлер есi кетiп,
Бөрiктерiн киiптi етiк қылып.

Ақырады Арыслан тағы да тым,
Жүрегi ұшып өледi кәпiрлер сұм.
Екiншi ақырғанда Шер Арыслан,
Жан берiптi кәпiрден жиырма мың.

Арысланның бәрiнен қайраты асқан,
Дауыспен қырып кәпiрдiң көңiлiн басқан.
Япырым-ау, қылыш шауып не қылады,
Сөйтiп ақыра берсiншi тоқтамастан.

Сондай-сондай Арыслан айғай салды,
Балаларын Салсал да ойына алды.
«Тоқсан балам, қайда?» деп сонда Салсал,
«Өлдi ғой» деп, аһ ұрып, талып қалды.
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Сонда Әли байлады Салсал ердi,
Қатын патша Әлиге қарсы келдi.
Оны да жығып, екеуiн мықты байлап,
Кiсiлерiн жапырып қосқа [келдi].

Салсалды Шамама менен алды байлап,
Қылыш шапты кәпiрге тағы айғайлап.
Салсал менен Шамаманы байлаған соң,
Өзгелерi бас ұрды жан сауғалап.

Жалынғанын Арыслан қабыл көрдi,
Шамама менен байлады Салсал ердi.
Кәпiрлердi мұсылман ғып, жеңiп алып,
Әли Арыслан қосына қайта жүрдi.

Әли Арыслан солайша қосқа қайтты,
Кәпiрлердi қорқытты қаһары қатты.
Қосқа келiп Арыслан демiн алып,
Шамама менен Салсалға иман айтты.

Салсал айтты:—Нашар ғой менiң халiм,
Қайғыдан iшiм менiң отты жалын.
Шын мұсылман болайын иман айтып,
Алтын шаһар берейiн, жарым малым.

«Берейiн» деп Салсалменен қылды кеңес,
Әли қорқып һеш жаннан қайғы жемес.
Айла ғып айтқан екен Салсал малғұн,
Алтын шаһар жол екен «барса-келмес».

Салсалдың ол айтқаны қулық екен,
Жаны тым кәпiрлерге жуық екен.
Алтын шаһар жолының жартысы от,
Жартысы һәм жан жүрмес суық екен.

Әлидi «өлер» дейдi соныменен,
Құтылармын амалдап мұныменен.
Шамама иман айтты шыныменен,
Салсал да айтты бергi жақ , тiлiменен.
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Салсал айтты дауысының күшiменен,
Шамама иман айтты iшiменен.
Шамама шын көңiлiменен иман айтып,
Салсал болды тiлiнiң ұшыменен.

Онан соң шаһарына кiрдi қайтып,
Мұсылмандар кiредi шеру тартып.
Шаһардағы ол қалған көп кәпiрлер,
Хақ мұсылман болыпты иман айтып.

Салсалдың шаһарына дiн айтады,
Салсалдан басқа иманды шын айтады.
Шамама, Салсал, Әли, Баба Омар,
Алтын шаһарды алуға жол тартады.

Өзгелерi шаһарда тұрып қалды,
Дiн үйретiп, медресе, мәсжид салды.
Әли, Салсал, Шамама, Баба Омар,
Алтын шаһарды алуға iздей барды.

Төртеуi жолға түсiп iздей кеттi,
Атына қамшы басып екпiндеттi.
Алтын шаһар iшiнен бiр от шығып,
Төртеуi де өлiмге жуық жеттi.

Алдынан бiр жел шықты отты жалын,
Төртеуiнiң күйдiрiп алды халiн.
Үшеуi тұрып қалды, Әли жүрдi,
От iшiнде қинайды шыбын жанын.

Ер Әли сиынады бiр Құдайға,
Мұндай қатты ыстық от болды пайда.
Бiр күн, бiр түн жол жүрiп өлiп-талып,
Қалжырап жеттi Арыслан бiр сарайға.

Сарайда ақ сақалды бiр шал көрдi,
Сарайда о да көрдi Әли ердi.
—Жолың болсын, хош келдiң,—деп әлгi,
Шер Құда, Әли,—деп сәлем бердi.
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—уағаләйкум ассалам, бабам,—дедi,
Бұ сөзiңе қуандым тамам,—дедi.
Көрген жерден Әли деп сәлем бердiң,
Менi Әли деп кiм айтты саған?—дедi.

—Дал баласы Зал патша сиқыр қылды,
Бұ жерге Әли келер деп айтқан сол-ды.
«Әлиден басқа һешбiр жан келмес» деген,
Мен отырмын екi жүз елу жылдай.

Әли айтты:—Ей, баба, сөзiмдi тұт,
Жөнiңдi айт, амал қылып жасырма көп.
Екi жүз елу жылдан тұрған болсаң,
Айтшы, қайдан шығады осынау от?

Бабаң сонда:—Ей, Әли Арыслан,—дедi,
Тәңiрi «Арыслан» деп атыңа қосқан,—дедi.
Бұ отты сұрасаң мен айтайын,
Сарайдан шығады бiр тастан,—дедi.

Сол сөздi айтып мұсылман болып,
Бабаң өлдi, жаназа оқып, ер Әли көмдi.
Сарайдың iшiне кiрiп барып,
Екi тастың қасына жетiп келдi.

Сарайдың кiрiп келдi есiгiнен,
Тасты көрдi Бабаңнан естiген.
Жуан айна көзiндей тесiгi бар,
Манағы от шығады сол тесiктен.

«Иә, Алла» деп ол тасқа қылыш шапты,
Тас айғайлап бүйiрi қалтырады.
Тастан бiр дауыс шығып, япырым-ай,
Бiр күн, бiр түн ер Әли талып қапты.

Бiр заман ер Әли көзiн ашты,
От пен сарай, көрмедi шапқан тасты.
Сиқыр екен, баршасы жоқ болған соң,
Үшеуi келiп Әлиге амандасты.
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Салсал менен келдi Шамама, Баба Омар,
От кеткен соң, Әлиге келдi олар.
Алтын шаһар жолына тағы үшеуiн,
Бастап алып жөнелдi Әли Хайдар.

«Өлсе екен» деп келедi ол Салсал сұм,
Оның ойын бiлмейдi тiптi һешкiм.
Төртеуi қосылысып, ей, жарандар,
Дамыл алмай жүрiптi үш күн, үш түн.

Төртiншi күн алдынан шықты суық,
Салсал бастап келедi қылып қулық.
Суық тамұқ сықылды қаттылығы,
Төртеуi де өлiмге жеттi жуық.

Үшеуi жүре алмай сонда тұрды,
Ер Әлидi бұлардың көзi көрдi.
Үшеуiне «хош тұр» деп амандасып,
Әли Арыслан «Алла» деп жолға кiрдi.

Әлиге жәрдем берген жалғыз Алла,
Қиындық көрсетедi шыбын жанға.
Қалжырап ол суықтан шығамын деп,
Жетi күн, түн тақсырлар жүрдi жолда.

Сегiзiншi күн болғанда Әли Арыслан,
Мақтамай қайтiп тұрсың Әли ердi.
Ол сарайға тоқтамай Әли кiрдi,
Алдынан сарайы бар күмбез көрдi.
О да көрiп алдынан тұра келiп,
Манағыдай бiр шалды көзi көрдi.

—уағаләйкум ассалам, батыр,—дедi.
Қар, отқа батқан таныдым затың,—дедi.
—Көрген жерден Әли деп сәлем бердiң,
Саған менiң кiм айтты атым?—дедi.

—Сенi, Арыслан, жаратқан жалғыз Құдай,
Сенi күтiп мен тұрдым көптен мұнда-ай.
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Дал баласы Зал патша қойып кеттi,
Мұнда тұрдым екi жүз елу жылдай.

Ей, Әли, бiлдiрейiн саған,—дедi,
Бiлгенiмдi айтайын тамам,—дедi.
«Бұ жерге Әлиден басқа жан келмес» деп,
Зал патша айтып кеткен маған,—дедi.

Сондай патша бек үлкен өткен екен
Бұ дүниеге қолдары жеткен екен.
Екi түрлi байлау ғып от-суықпен,
Сиқырменен адам ғып кеткен екен.

Онан өтiп Арыслан келмек екен,
Арысланның келуiн бiлген екен.
«Сиқырыма Әли келер» деген екен,
Ол адам сөйлескен соң өлген екен.

Ер Әлидi қолдаған жалғыз Сұбхан,
Құдай үшiн Арыслан жанын қиған.
Арысланның аяғына басын қойып,
Шал мұсылман болыпты айтып иман.

Жақсы көрiп Арыслан:—Бабам,—дедi,
Алтын шаһар жайын айт, маған,—дедi.
Алуға келер ме екен шамам,—дедi,
Жайын айт, қалай ашып алам?—дедi.

—Жайын сiзге айтайын, Шаһимардан,
Бiр құдықты табарсың осынау жерден.
Ол құдықтың түбiнде бiр дию бар,
Құдық атын сұрасаң «Шаһалмаран».

Ол диюдың қолында бiр тақтай бар,
Сол тақтайды алған адам шаһарды алар.
Ала алмасаң, ашуы болар нашар,
Бiлгенiм сол, жәрдем берсiн жалғыз Жаппар.
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Сол сөздi айтып сол жерде бабаң өлдi,
Өлгенiн ер Әлидiң көзi көрдi.
Иман айтып, ол баба өлгеннен соң,
Батыр Әли күмбезге жетiп келдi.

Күмбезге ұрды қылыш «иә, Алла» деп,
Арысланның бойында қайраты көп.
Күмбез бұзылып iшiнен дауыс шығып,
Қап-қараңғы болыпты жер менен көк.

Күмбез iшiнде бiр дию тұрар деген,
Сиқырменен ол суықты қылар деген.
Сиқырдың күштiсiне қарашы,
Суық дию мұрнынан шығады екен.

Дию қорқып, ауаға кеттi ұшып,
Сиқыршы екен бек қатты дию күшiк.
Даусының қаттысынан Шер Арыслан,
Бiр күн, бiр түн жатыпты талып түсiп.

«Болмас-болмас» дедi де дию қашты,
Баршасынан Әлидiң қайраты асты.
Бiр күн, бiр түн өткен соң, ей, жарандар,
Есiн жиып Арыслан көзiн ашты.

«Иә, Алла» деп орнынан ұшып тұрды,
Күмбез де жоқ, қар да жоқ, көзi көрдi.
Сиқыр екен, баршасы жоқ болған соң,
Манағы қалған үшеуi жетiп келдi.

Үшеуi Арысланды көзi көрдi,
Жаназа оқып, төртеуi шалды көмiп.
Төртеуi амандасып шалды көмiп,
Манағы айтқан құдыққа жетiп келдi.

Жетiп келiп құдыққа тұрса қарап,
Аузынан жатыр жалынды оттар шығып.
Ол құдықтан қорқып тұр Салсал сұмдық,
Бастап барған Әлидi қылып қулық.
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«Белiңе арқан байлап, жылдам түс!» деп,
Батыр Әли Салсалға қылды бұйрық.

—Маған қиын бұ айтқан сөзiң, Әли,
Құдықты көрiптi ғой көзiң, Әли.
«Құдыққа түс» деп, Арыслан, қинағанша,
Қинамай өлтiрсеңшi өзiң, Әли.

Арыслан өзi түсуге оңтайланды,
Баба Омар Әлиге жетiп барды.
Шамама, Баба Омар зар жылайды:
—Артыңа тастама,—деп,—бұ Салсалды.

Бiздi жолдас қыласың жаманменен,
Бұ жай тұрмас сiз кетiп қалғанменен.
Шын мұсылман болған жоқ осы Салсал,
Сiздi ертiп алдап жүр жалғанменен.

Түсiп кетсең, қор қыласың бiздi,—дейдi,
Салсал күдер иманнан үздi,—дейдi.
Құдыққа түсiп кетсең, осы кәпiр
ләшкермен һәлак қылар бiздi,—дейдi.

Сөйтсе де Әли түстi арқан байлап,
Салсал тұр, арқан ұстап күлiп-ойнап.
Салсал кәпiр арқанды қоя бердi,
Әли кеттi құдыққа «иә, Аллалап».

Артыннан және жiбердi таудай тасты,
Салсал кәпiр Әлиге қылды қасты.
Баба Омар, Шамама мұны көрiп,
Екеуi зар жылап, тауға қашты.

Қашпай қайтсiн екеуi, Салсал мықты,
Әлидi алдап құдыққа тағы тықты.
Салсал ендi екеуiн қуалады,
Тау басына екеуi бұрын шықты.
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Салсал малғұн екеуiн қуалайды-ау,
Ол екеуi жад қылады бiр Құдайды-ау.
Екеуi тау басына бұрын шығып,
Салсалды таспен ұрып шығармайды-ау.
Қайтадан кәпiр қылды өз ләшкерiн,
«Әлидi өлтiрдiм» деп айғай салды-ау.

Салсал айтты ол:—Бүгiн тұрамын,—деп,
Ойын қылып мәжiлiс құрамын,—деп.
Арақ iшiп, той қылды ойнап-күлiп,
—Ертең Әли ләшкерiн қырамын,—деп.

Түрлi-түрлi ойын ғып, iштi асты,
Кәпiрлердiң қуанып, көңiлi тасты.
Тау басында ол қалған Баба Омар,
Шамамамен сөйлесiп ақылдасты.

—Шамама, сен қал менiң сөзiмменен,
Салсалдың мен барайын iзiменен.
ләшкердi һәлак қылармын амалдап,
Айналдырып келейiн iзiмменен.

Шамама Баба Омар тiлiн алды,
Тiлiн алып, ол тауда жатып қалды.
Салсал мас болып, бәрi ұйықтап жатыр екен,
Баба Омар артынан жетiп барды.

Бабаң бiр iстiк темiр тауып алды,
Қып-қызыл ғып балқытып отқа салды.
Iстiк темiрдi қызартып қолына алып,
Салсалдың бiр көзiне қойып қалды.

Бабаң алды көзiне iстiк сұғып,
Iстiк кiрiп, бiр көзi кеттi шығып.
Бiр көзi ақырайып, айғай салып,
ләшкерiмен Бабаңды кеттi қуып.

Тау басына Бабаңыз қашып барды,
Тасын атып, Салсалменен соғыс салды.
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Тау басына екеуi шығармады,
ләшкерменен ол тауды қамап алды.

—Құдықта мүшкiл Әли күнi,—дедi,
Осы айтқан бар ғой сөзiм жөнi,—дедi.
Әли де, ләшкерi де һеш құтылмас,
Әуелi өлтiрейiк мұны,—дедi.

Ол тауды қамап жатты ендi олар,
Тау басынан екеуi ойран салар.
Олар солай соғысып тұра тұрсын,
Құдықтағы Әлиден алың хабар.

Құдыққа түсiп кеттi ол Әли жас,
Салсал малғұн оларға қылды ғой қас.
Әлидiң сонда арқаннан босап кетiп,
Қараса, тағы артында келедi тас.

Таудай тасты Әлидiң көзi көрдi,
Қағып алып, астына қойды жерге.
Құдық түбi ол толған жылан екен,
«Арыслан» деп баршасы сәлем бердi.

Жыландардың сәлемiн Әли алды,
Бiр дию тұр тақтайы бар, көзiн салды.
О дағы «Арыслан» деп сәлем бердi,
Сәлемiн алып, қасына жетiп барды.

Тақтайды бердi сонда Әли ерге,
Тақтайды алды Арыслан төмен жерде.
Ол дию тақтай берiп, ер Әлидi
Арқалап, алып ұшты биiк өрге.

Әлидi алып ұшқан дию мықты,
Салсал жиып алыпты тамам жұртты.
Ол дию арқасына салып алып,
Арысланды құдықтан алып шықты.
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Арысланды көтерiп алып ұшты,
Әлидi алып ұшқан дию күштi.
Құдықтан шығып, Әли қарап тұрса,
Салсал менен Бабаңа көзi түстi.

Соғысып жатқандарын көзi көрдi,
Салсал—ойда, екеуi—биiк тауда.
Құдықтан шығып Салсалға қаһарланып,
Бiр ақырып майданға өзi кiрдi.

Жоғарыдан Бабаңыз тас атады-ау,
Салсалдың тас ләшкерiн ұстады-ау.
Салсал көрiп Әлидi, ұшып келiп,
«Күнәһiм кеш» деп аяғын құшақтады.

Салсал күнәһiсiн Арыслан тағы кештi,
Баба Омар iстiкпен көзiн тестi.
Өзге қол ол жерде тұрып қалды,
Төртеуi шаһарды iздеп жолға түстi.

Төртеуi Алтын шаһарға жетiп барды,
«Есiгi қайда екен?» деп көзiн салды.
Төңiректеп есiгiн таба алмады,
Батыр Әли сол жерде ұйықтап қалды.

Қайран болып жатыпты бiр күн, бiр түн,
Солардан да өтiптi бұ дүние сұм.
Ол түнi Әли ұйықтап жатқан уақыт,
Түсiне келiп кiрiптi Пайғамбарым.

Түсiнде Пайғамбар Әлиге хабар бердi,
«Түрегел» деп оятты Әли ердi.
Түсiнде Пайғамбарым ер Әлиге:
«Бiр қалақ темiр бар,—дейдi,—пәлен жерде.

Түрегел, көп қайғылы болма,—дейдi,
Қалақты қаз, шот алып қолға,—дейдi.
Қалақ темiр ол түбiн қаза берсеңiз,
Алтын шаһар ашқышы сонда» дейдi.
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Тұрып Арыслан жүрдi әлгi айтқан жаққа-ау,
Қалақ темiр түбiне жетiп қапты-ау.
Төртеуi әлгi жердi қазған екен,
Алтын шаһар есiгiн сонан тапты-ау.

Есiктi жұлып алып Әли кiрдi,
Өзге үшеуi кiре алмай тыста тұрды.
Iшiнде қисабы жоқ қол тұр екен,
Баршасы Арысланға қылыш ұрды.

Арыслан да оларға қылыш ұрды,
Ақырып, қылыш ұрып бәрiн қырды.
Сиқыр екен баршасы, жоқ боп кеттi,
Арыслан қайран болып қарап тұрды.

Арыслан сиынады бiр Құдайға,
«Алла» деп және кiрдi бiр сарайға.
Алтын тақыт жанында сансыз нөкер,
Ойын қылған бiр патша болды пайда.

Онан өткен дүниеде кiсi де жоқ,
Ойнап жатыр жолдасы қисапсыз көп.
Күндей көркем қыздармен ойнап жатыр,
Келген, сiрә, Әлимен тiптi iсi жоқ.

Жанында және көрдi бiр алтын тақтай,
Бұларға батыр Әли қайран қапты-ай.
Тақтайға батыр Әли қарап тұрып,
Тақтайдан оқыды бiр жазған хатты-ай.

Ол хатта: «Әли Арыслан, келiң,—дейдi,
Мен отырмын екi жүз елу,—дейдi.
Дал баласы Зал патша менмiн,—дейдi,
Бұ шаһардың баршасы сенiң,—дейдi.

Ей, Әли, сенiң артық халiң,—дейдi,
Мықтылығың бiздерге мәлiм,—дейдi.
Екi жүз елу жылдай сенi тостым,
Ендi алтын шаһарымды алың» дейдi.
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Осылайша Әли Арыслан хатты оқыды,
Ол хатта әлгiдейiнше сайрап тұрды.
Хатты оқып Арыслан болған шақта,
Құдiретпенен бiр дауыс пайда болды.

Қараңғы болып кеттi күннiң көзi,
Осылайша, жарандар, кiтап сөзi.
Қараңғы боп, дауыс шығып, Әли Арыслан
Бiр күн, бiр түн талыпты тағы да өзi.

Бiр заманда Арыслан ашты көзiн,
«Иә, Алла» деп тұрғызды сонда өзiн.
Көзiн ашса, кiсiнiң бәрi де жоқ,
Құры сурет басып жатыр жердiң жүзiн.

Жасы жоқ, манағы кәрi де жоқ,
Ойын қылып отырған сәнi де жоқ.
Япырым-ау, соның бәрi сиқыр екен,
Дал баласы Зал патша, бәрi де жоқ.

Арыслан барша жұрттан азулы екен,
Алтын есiгiн қазып енген екен.
Сиқыр екен, жарандар, соның бәрi,
Тетiгi тақтайдағы жазуда екен.

Хатты көрiп, Арыслан бәрiн бұзды,
Ол шаһардың аралап iшiн кездi.
Манағы үшеуi жетiп келiп қуанады,
«Есен-сау көрдiк қой,—деп,—тақсыр, сiздi».

Үшеуi жетiп келiп бердi сәлем,
Төртеуi ол шаһарға аң-таң қалған.
Топырағы, тастары, ағаштары,
Алтын, күмiс, гауһар екен бәрi тамам.

Баба Омар бата қылып қолын жая,
Тастары алтын екен қия-қия.
Кенерi жоқ, бек терең, ей, жарандар,
Ортасында бар екен ұлы дария.
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ләшкер бастап келгелi Бабаң қайтты,
Ондай жер, һеш көрген жоқ асыл затты.
Шаһарды аралап, дария көрiп,
Күн батқан соң  үшеуi қонып қалды.

Салсал малғұн жамандық ойына алды,
Батыр Әли хабарсыз, ұйықтап қалды.
«Әли маған көп алтын бермес-тi»  деп,
Алтынын қопарып, суға атты.

Ой қылды: «Бәрiн суға салайын,—деп,
Өзiм қашып бiр жерге барайын,—деп.
Әли қайтып кеткен соң, аңдып тұрып,
Тағы келiп дариядан алайын» деп.

Салсалды Шамаманың көзi көрдi,
Арысланды оятып хабар бердi:
—Иә, Арыслан, Салсалға қара,—дедi,
ұйқысынан оянып тұра келдi.

Қаһарланып Салсалға бiр оқ атты,
Ақырып жер мен көктi қалтыратты.
Жүрегiнен оқ тиiп, шықты тайып,
Түнi бойы ол кәпiр талып жатты.

Жүрегiнен өтпейдi тағы тесiп,
Салсал жатты дүмпуден талып түсiп.
Қаһарланып Арыслан жетiп барып,
Салсалдың сонда алды басын кесiп.

Шамама:—Тамақ, басын кес,—деп айтты,
Жақсылық көре алмадым һеш,—деп айтты.
Бiр ғажайып көрерсiң, иә, Арыслан,
Киiмiн бұ кәпiрдiң шеш,—деп айтты.

Зұлпықармен кеспекке қанша шауып,
Мойнын кесiп өлтiрдi ебiн тауып.
Тiлiн алып, киiмiн шешкен екен,
Iшiнен бiр алтынды шықты сауыт.
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Ол сауыт сондай асыл қазына екен,
Кәпiрлiкте ақылы аз неме екен.
Жүз жиырма төрт мыңдай пайғамбардың
Аттары ол сауытта жазулы екен.

Ақылсыздар иманға түспейдi екен,
Имансыздың күнәһiсiн кешпейдi екен.
Пайғамбарлар атының құрметi үшiн,
уақыты өтпей зұлпықар кеспейдi екен.

Осындай бiр ғажайып сауыт тапты,
Салсалды ол күн Шамама отқа жақты.
Мәлiкаждар бастық боп қалған ләшкер,
Баба Омар бастап алып жетiп қапты.

Бұлар да жетiп қалды шеру тартып,
Алтын, күмiс, гауһарды алады артып.
ырғап-жырғап түк қоймай артып алып,
Салсалдың шаһарына кеттi қайтып.

Шаһарға кiрiп Әли қылды тойды,
Шаттық қылып қанша көп малдар сойды.
Арыслан ләшкерменен қайтып кеттi,
Шамаманы ол елге патша қойды.

Ауыр ләшкер жүредi кешi-күндiз,
ләшкердiң көптiгi бейне жұлдыз.
Әли Арыслан солайша жүре тұрсын,
Бұрынғы Жәмшидтен есiтейiк сөз.

Қаһмастан бек көп қол алған екен,
Ағианменен соғысты салған екен.
Ағианды шаһид қылып, шаһарды алып,
Әуелгiдей патша болған екен.

Жәмшид патша болады шаһарды алып,
Мұсайып жатыр Қаһмаспен соғыс салып.
«Ағианды өлтiрiп, шаһарды алды» деп,
Мұсайыпқа айтты бiреу қашып барып.
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—Мұсайып, кәпiр қырды ғой бiздi,—дейдi,
Ағиан басын тәнiнен үздi,—дейдi.
Өзi тап бұрынғыдай патша болды,
Мен қашып іздеп келдiм сiздi,—дейдi.

Ол Мұсайып Қаһмаспен соғыс салды,
Қаһмасты өлтiрiп, шаһарын алды.
О шаһарды мұсылман қылып болғаннан соң,
Жәмшидпен соғысуға жетiп барды.

Жәмшидке жетiп барып соғыс салды,
Жер жүзiне ағызды судай қанды.
Жер жүзi бұзылғандай соғыс салды,
Жаралы болып, ол Мұсайып қалжырады.

Мұсайып жәрдем тiлейдi бiр Құдайдан,
Заманы бұзылғандай қылды майдан.
Қанша қатты соғыста қиналмай,
Жаралы болып, қалжырап қалды қайран.

Мұсайып та, жарандар, асқан мықты,
Көп кәпiрдi ұрысып жерге тықты.
Мұсайып ләж таба алмай тұрған шақта,
Күншығыстан бiр үлкен тозаң шықты.

Шаң iшiнде қисапсыз көп қол көрдi,
Қайыстырып келедi қара жердi.
Бес жүз мың ләшкердi қолына алып,
Ер Әли шаң iшiнде жетiп келдi.

Жетiп келiп Арыслан айғай салды,
Ақырып көп кәпiрдiң өтiн жарды.
Мұсылмандар кәпiрдi қойдай қырды,
Ендi Жәмшид патшаны ұстап алды.

Мұсылмандар кәпiрдi қойдай қырды,
Қалғаны мұсылман болып дiнге кiрдi.
Мұсылман қылып, Жәмшидтi патша қойып,
Қырық күнгеше дiн айтып сонда тұрды.
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Мұсылман болды Жәмшид иман айтып,
Дiн үйреттi шаһарға қырық күн жатып.
Қырық күн өткен соң, Арыслан амандасып,
Мәдине шаһарына жүрдi қайтып.

Һәр мұсылман керегiн алады олжа,
Аһ, дариға, болсақшы бiз де сонда.
Пайғамбарды көруге асық болып,
Бес жүз мың кiсi бiрге түстi жолға.

Мәдинеге бастады Әли көсем,
Келiстiрiп қиссаны сөйлер шешен.
Бес жүз мың ләшкерменен қайта жүрдi,
Атақты батырлардың бәрi де есен.

Бес жүз мың ләшкер қайтып жүрдi,
Қайыстырып келедi қара жердi.
Баба Омарға Арыслан «бұрын бар» деп,
Қолына сүйiншi хат жазып бердi.

Бабаңа бәрiн жазып хатын бердi-ау,
Ақысына бiрталай алтын бердi-ау.
Алты айлық жолдан Бабаң озған екен,
Мәдинеге келiптi алты күнде-ау.

Бабаңыз асқан жүйрiк баяғыдан,
Мәресi кәпiр қорқар таяғынан.
Жүгiрiп Пайғамбарға жетiп келдi,
Хатын берiп, сүйедi аяғынан.

Қойнынан суырып бердi хатты дейдi,
Аяғын сүйiп, бек көп жатты дейдi.
Пайғамбарым көтердi оның басын,
Бастан-аяқ көргенiн  бәрiн  айтты.

Хатын бердi Бабаңыз Пайғамбарға,
Хатта сәлем айтады қалғандарға.
Пайғамбар, сахабалар бек шаттанып,
Көп шүкiрлiк қылыпты бiр Құдайға.
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Қуаныш қылып, жиылды даналары,
Көкiрегiнен шығыпты сәналары.
Есендiк хатын көрiп бек қанады,
Фатима, Хасен, Хұсайын балалары.

Оқып-оқып, баршасы хатын көрдi,
Бабаңа сүйiншiге көп мал бердi.
Бес жүз мың ләшкерменен жер күңiрентiп,
Барша батыр Әлименен жетiп келдi.

Осылайша жетiп келдi Әли Хайдар,
Қарсы алды Пайғамбар, сахабалар.
Пайғамбардың аяғын құшақтайды,
Әбiлмәжiн, уақас, Мұсайып, Мәлiкаждар.

Олар жүрген ұзақ, неше күн-түн,
Солардан да өтiптi бұ дүние сұм.
Пайғамбарды бәрi де құшақтайды,
Сол арада болған екен он екi жыл.

Солардан да дүние өткен жалған екен,
Жалғандығы солардан қалған екен.
Киiк iздеп, қайта алмай соғысқалы,
Тап сонда он екi жыл болған екен.

Бай, [пақыр] бiрдей қонды шаһарға енiп,
Шаһарға енiп, той қылды есен келiп.
Пақырларды Пайғамбар шаттандырып,
Баршасына бередi алтын бөлiп-бөлiп.

Олжаның Пайғамбарға бәрiн салды,
Пақыр, мiскiн, тұл қатын байып қалды.
Пайғамбар «пәни малды сүймең» дейдi,
Сахабалар, батырлар тiлiн алды.

—Риза болдық жауһар сөзiңiз,—деп,
Һәр нәрсеге жетедi көзiңiз,—деп.
Сахабалар, батырлар сондай дейдi,
—Не қылсаң да, қылыңыз өзiңiз,—деп.
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Жас жiгiт ақыл айтып кәрiсiне,
Бұлар түсiндi сөзiнiң мәнiсiне.
Пақыр, мiскiн, тұл жетiм байыған соң,
Қалғанын бөлiп бердi бәрiсiне.

Пақыр, мiскiн, тұл жетiм қалды байып,
Баршасы керегiнше алтын алып.
Барша ел-жұрт разы болғаннан соң,
Пайғамбар бердi бата қолын жайып.

Бұ қисса осылайша болды тамам,
Халiм бiлмей жад қылдым мен бiр надан.
Пайғамбар, шаһариарлар, сахабалар,
Ақыретте шапағат қыл, сонда маған.

Құдай-а, кешiр бiздiң қатемiздi,
Ғасы, жапы жараттың өзiмiздi.
Пайғамбар, сахабалар хақы үшiн,
Махшарда қара қылма жүзiмiздi.

Тiптi, лайық көрмеймiн өзiмiздi,
«Үзбе» деген ол көрiп сөзiңiздi.
Үмiт үзбеймiн әлi де болса,
Махрұм қылмағайсың көзiмiздi.

Ендi өтiл сұраймын, жарандар,
Тамам болды, баршаңыз қылың дұға.
Батырларды жад қылдық, дұға қылың,
Салауат көп айтыңдар Пайғамбарға.

Жақсы жандар өтiптi сондай-сондай,
Жан болып жаратылдық бiздер мұндай.
Пайғамбар, сахабалар болса разы,
Сонда бiздi жарылқар Жаппар Құдай.

Сондай-сондай өтiптi жақсы заман,
Сорымыз бар, сұм заман бiзге қалған.
Оқығандар, бiр дұға қылып қойың,
Бұ қисса осылайша болды тамам.
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Жарылқа ата-анам, ұстазымды,
Дiн қарындас, мұсылман аға-iнiмдi.
Мұсылмандар, дұғадан тастамаңыз,
Мұны жазған Мәулекей бейшараны.

Мұны жазып, азырақ мехнат көрдi,
Ғарiпке дүниенiң бәрi тар-ды.
Мұның үшiн бiрқатар сапар шектi,
Омбы менен Қызылжар, Тобыл барды.

Болды мың сегiз жүз жетпiс тоғыз,
Май числоға болды ғой тамам отыз.
Жұмадул ахирында жиырма бiрi,
Осылайша қисабы болұр түзiк.
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Әзірет Әлидің  соғысы
Жазайын назым қылып бiр хикаят,
Өтiрiк-жалғаны жоқ, шын хикаят.
Имам Әли тақсырдың бiр дұғасы,
Анық сөз кiтаптағы бұл хикаят.

Қаламды тебiрендiрдiм өз жағыма,
Қаламды тартсам, түседi сөзiм шынға.
Өтiрiк деген кiсi айта берсiн,
Бұл сөздi жүргiздiм өзiм шынға.

Хикаятын сөйлейiн Шорман молда,
Жүредi жазылған сөз қолдан-қолға.
Бұхардан ғылым тахсил еткен өзi,
Көп кiтап пәтуасы болған онда.

Шорман молда кiтабының түрiн бiлген,
Өтiрiгiн айырып, шынын бiлген.
Бiр парсы, һәр жұрттың тiлiн бiлген,
Кеңесiн бiлмейдi  …*   мұның ретiн.

Бiледi бұл кеңесiн Шорман шын деп,
Соғады бұған талас салайын деп.
Мұндағы естуiмше назымларды
Иланып ықыласыммен   ...**.

Назым кеңес бар менiң қаламымда,
Қаламды жүргiзейiн аманымда.

* Бiр сөз оқылмады.
** Қолжазбада өшiп қалған. 
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Бар едi Садуақас деген жомарт
Анхазiрет Расулдың заманында.

Бiр күнi Расулға жомарт барды,
Жомартты Расул Алла қонақ қылды.
Жайланып кеңесiп отырғанда,
«Не жұмысқа келдiң?» деп жауапқа алды.

—Иә, жомарт, неге келдiң мұнда?—дедi,
Жұмысыңның жөнiн айт, сөйле,—дедi.
Расул бiр сұраған соң жөнiн айтты,
Садуақас жауабын бередi ендi.

Садуақас айтты:—Тойым бар,—деп,
Той қылар бiр ойым бар,—деп.
Расул сонда сұрады қайыра жауап:
—Тойыңның не шамалы жөнi бар?—деп.

—Бұл тойым—балалардың сүндет тойы,
Һәркiмнiң мойнындағы мiндет тойы.
Баламның сүндетiн ада қылу үшiн,
Ат жетер жерге хабар бермек ойым.

Шақырамын алыстан елдi,—дейдi.
Жиямын ат жететiн жердi,—дейдi.
Расул айтты:—Ниетiң қабыл болсын!
Әбубәкiр Сыдыққа айттың ба бұны?—дейдi.

Расулдың тiлiн Садуақас алды ендi,
Айтайын деп Сыдыққа жөнелдi [ендi].ендi].].
Әбубәкiр Сыдыққа жөнiн айтып,
Хазiретi Омарға және келдi.

Барғанын хазiрет Омар хош алады,
Сөйлесiп отырысып хошланады. 
Бiр-бiрiн құрметтейтiн дос жарлар,
—Не жұмысқа келдiң?—деп сұрады.
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Сөзiне Садуақастың хошланған көп,
—Бiлдiрiп айтып жүрмiн дос-жарға,—деп.
Хазiрет Омар айтты Садуақасқа:
—Айттың ба бұны молда Османға*?—деп.

—Османға айтқаным жоқ мұны,—дейдi,
Омар айтты:—Османға айт ендi,—дейдi.
Олардың тiлiн алып Садуақас,
Хазiрет Османға тағы келдi  [дейдi].дейдi].].

Османды құрметтейдi келген жерден,
Садуақас жомартты көрген жерден.
Амандасып сөйлесiп отырған соң,
Осман айтты:—Келдiң,—деп,—не жұмыспен?

Тойының жөнiн айтты сұраған соң,
Қалдырмай Осман неше тыңдаған соң.
—Ниетiң қабыл болсын!—дедi Осман,
Бұл сөзi көңiлiне ұнаған соң.

Осман айтты Садуақас данышпанға:
—Тойыңа жұрт жиясың алыстан да.
Ақылдасып ойлайтын үлкен жабдық,
Айттың ба имам Әли Арысланға?

Садуақас айтады:—Барғаным жоқ,
Бұ сөздi құлағына салғаным жоқ. 
Жаңа келе жатырмын бiр-бiр бастан,
Арыслан айтуымнан қалғаны жоқ.

Осман айтты:—Бар ендi Арысланға,
Олар сөз айтпай қалысқан ба.
Садуақас мұнан соң тағы келдi,
Хазiрет Әли Арыслан данышпанға.

Садуақас келгенiн Әли көрдi,
Құрметке алды өзiн салып ендi.

* Қолжазбада Оспан есiмi Осман деп берiлген.
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Екеуi көп сөйлесiп отырды ендi,
Бұрынғы өздерiнiң қалпында ендi.

«Не жұмысқа келдiң?» деп сұрамады,
«Той қылам» деп аузына сөз алмады.
Садуақас үйiне қайтқан шақта,
Әли Арыслан оны ертiп шығарады.

Екеуi де алданған осы сөзге,
Көңлiн бөлген нәрсе жоқ сөзден өзге.
Хазiрет Әлидiң түстi есiне,
Шығарып орталыққа шыққан кезде.

Әли айтты:—Сұрамаппын жұмысыңды,
Айыпқа қоспа менiң бұл iсiмдi.
Үйде отырып сұраудан ұмытыппын,
Айт ендi неге келдiң, жұмысыңды.

—Бар едi бiр жұмысым менiң,—дейдi,
Айтайын деп келiп ем жөнiн,—дейдi.
Үйiңде айтайын деп ұмытыппын,
Бөлiнiп өзге сөзге көңлiм,—дейдi.

Той қыламын деп едiм жұртты жиып,
Ат жетер жердiң жұртын жиып.
Жай сөзбенен алданып манағыдан,
Есiмнен шыққан екен сөйтiп жүрiп.

Келiп ем, айтайын деп саған,—дейдi,
ұнатты бұл сөзiмдi бабаң,—дейдi.
Әбубәкiр, [Омар] мен молда Осман,
Олар дағы ұнатты тамам,—дейдi.

—Тойың құтты болсын!—деп Әли де айтты,
Көңлiне бiр нәрсенi алып айтты.
Сол арадан айырылып екеуi де,
Өз-өзiнiң үйiне тағы қайтты.
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Ойланды «Бұған немдi беремiн,—деп,
Нәрсе алмай қалай тойға келемiн,—деп.
Аналар бiр-бiр тоғыз апарғанда,
Мен не қылып оларға еремiн,— деп.
Садуақас ұмытты менi,—дейдi,
Кемдiкке алды менi көңлi,—дейдi.
[Садуа]қастың осы менi ұмытқаны,
Нәрсем жоқ деп көңiлiн суытқаны».
Осыны ойлап Әли көңлiн бұзып,
Үйiнiң есiгiне жуықтады.

Имам Әли өзiнiң келдi үйiне,
Өңi қашып, жабырқап кiрдi үйiне.
Бәйбiше Патиманың көзi түстi
Келiп тұрған Әлидiң бұ түрiне.

—Тақсыр, сiздiң денiңiз сау ма,—дейдi,
Көңiлiңдi бөлдiң бе бiр жауға,—дейдi.
Жаңа үйден шыққанда сау едiңiз,
Денеңiзде бiр кесел бар ма?—дейдi.

Имам Әли айтты:—Сау денем,—дедi,
Сен бiлдiң не нәрсенiң жөнiн,—дедi.
Әлгi  Садуақас бiр сөз айтып,
Тарылды соның үшiн көңiлiм,—дедi.

—Садуақас қандай сөз айтты сiзге?
Айтқан сөзi батыпты қатты сiзге.
Өңiңiз қашып, көңлiңiз тарылғандай,
Қандай сөздiң әсерi батты сiзге?

Әли айтты:—Садуақас той қылады,—деп,
Тойына көп жамағат жиылады,—деп.
Хабар бере келiптi соның үшiн,
Айтты «тойға барғандар сый қылад»,—деп.

Тойын айтып бабама ол барыпты,
Бабам дағы барғанын ұйғарыпты.
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Әбубәкiр, Омар мен Османға айтып,
Маған келiп көңлiнен шығарыпты.

Шығарып салған жерде маған айтты,
«ұмытып кетiппiн» деп маған айтты.
Соған көңлiм тарылып келiп едiм,
Кiм келiп менен бұрын саған айтты?

Осындай естiп келдiм жөндi,—дейдi,
Көңлiме сонан зарлық келдi,—дейдi.
Һәрқайсы ол тойға сый апарады,
Мен сонда апарамын немдi,—дейдi.

Сөйледi Арысланға Бипатима,
Қарады өңi қашқан сипатына.
Дүние малы жетпестей бағасына,
Бар едi басқан гауһар некаһына.

Патима айтты:—Күйеуiм,—дедi,—Арыслан,
Шаттандыр көңлiңдi ендi, Арыслан.
Дүние малы жетпестей бағасына,
Асыл нәрсе бар,—дедi,—менде, Арыслан.

Әли Арыслан сұрады Патимадан:
—Не бар,—дедi,—сенде сонда асыл малдан?
Жауһарды  сандығынан алып бердi,
Құяштың сағымындай жарқылдаған.

Жауһарды қолына алып келдi Әли,
Анықтап асылын танып бiлдi Әли.
«Басқа кiсi иеленiп ала алмайд»  деп,
Патиманың өзiне бердi Әли.

«ұжмақтан осы жерге келген»  деген
Жазуы бар, Арыслан көңлiн берген екен.
Арысланның көңлi  шаттансын деп,
Патима соның үшiн берген екен.
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Арыслан қайтып бердi оны, алмады,
Оны беру көңлiне ұнамады.
«Бiр жаққа аттанайын» деп ойлады,
Сырын айтып сыртына шығармады.

Ойлап отыр «Бiр жаққа жүрейiн, деп,
Бiр кәпiрмен соғысқа кiрейiн, деп.
Кәпiрдiң өзiн қырып, малын алып,
Алып Садуақасқа берейiн» деп.

Осы ақыл көңлiне кiрiп отыр,
Жататұғын мезгiлi жуық отыр.
Айтпаса да абайлап қалыбынан,
Патима бұл ақылын бiлiп отыр.

Патима қалыбынан байқап отыр,
Әли Арыслан төсекке жатқалы отыр.
Патиманы ұйықтатып Әли Арыслан,
Бiр жаққа түнде аттанып тартқалы отыр.

Хасен менен Хұсайын жатыр ұйықтап,
Жас балалар жатпай ма әм ұйықтап.
Төсекке Әли Арыслан жатқаннан соң,
Патима қапы қалды тағы да ұйықтап.

Төсектен Әли Арыслан тұра келдi,
Олардың ұйықтағанын бiледi ендi.
Жау-жарағын асынып үйден шығып,
Дүлдүлiне мiндi де жүре бердi.

Iздейдi Әли Арыслан кәпiр жауды,
Қойған жоқ бұрын алмай жақын жауды.
уәлияның шаһары деген бiр сөз,
Алыстан бiр кәпiрдiң даңқы бар-ды.

Көңлiне соны алып Әли аттанды,
уәлияға барғалы талаптанды.
Сырын Патимаға бiлдiрместен,
Пайғамбардан бата алмай ол аттанды.
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Ер Әли Дүлдүлiне мiне тұрсын,
уәлияға бет алып жүре тұрсын.
Әлгi ұйықтағандарды оятайық,
Арыслан ұзақ жолға кiре тұрсын.

Бипатима оянып тұра келдi,
Төсекте Арыслан жоқ, көредi ендi.
—Түн iшiнде ғайып боп қайда кеттi,
Япырым-ай, ғажайып iс мұны,—дедi.

Қайда кеттi Арыслан ғайып болып,
Қалмады кеткен жөнi анық болып.
Бабасынан бата алмай жауға барып,
Жүрмегей едi,—дедi,—ғарiп болып.

Құдай-а, медет бер Арысланға,
Арыслан кетсе керек алыс жауға.
Өзiң медет бере көр, Қадiр Алла,
Жауменен жалғыз жүрiп алысқанда.

Патима Хақтан медет сұрады,
Даусымен екi бала оянады.
Өзi шошып, екi бала да,
Жылады  Патима, уанбады.

Балалар уанбады, көп жылады,
Өксiгiн баса алмады, бек жылады.
«Жалғыз түннiң iшiнде ғайып болып,
Атам қайда кеттi?» деп жылады.

Патима уата алмай балаларды,
Өзiнiң де көңiлi алаланды.
«Бұларды бабасына апар» дедi,
Қызметшi кәнизакқа және барды.

—Апар бабасына, барса,—дейдi,
Бабам сүйiп алдына алса,—дейдi.
Балалар уанбады мұнда отырып,
Алдандырып көрсем де тағы,—дейдi.
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Алдансын, бабасына барып,—дейдi,
Кәнизак Пайғамбарға алып келдi.
Балаларды көрiп Анхазiретi сұрап:
—Жүр жылап бұл балалар нағып?—дейдi.

Күң айтты:—Ғайып болды Әли Арыслан,
Дұшпан iздеп кетiптi ол алыстан.
Патиманың жылаған даусыменен,
ұйқыдан шошынып оянысқан.

Бек тидi Пайғамбарға күңнiң сөзi,
Көңлiне ұнамады мұның сөзi.
«Әли ғайып болды» деп естiген соң,
Қамығып ғамкiн болып тұрды өзi.

—Қай жаққа кеттi Әли түнде?—дейдi,
Сыр бiлдiрмей кетiптi ешкiмге,—дейдi.
Шапағатым соңғы қияметте,—дейдi,
Әлидi бiр талапкер iзде,—дейдi.

Халид атты сахаба тұрды орнынан,
«Әлидi iздейiн,—деп,—мен соңынан». 
Пайғамбардан бата алып, атқа мiнiп,
Шықты былай қарауға iз жолынан.

Жол болады Дүлдүлдiң жүрген жерi,
Бiледi мұны бұрын көргендерi.
Халид iзiн қараса, дәнеме жоқ,
Бiлiнiп жатыр бiрақ мiнген жерi.

Дүлдүлдiң iзiн Халид таба алмады,
Iзiн таппай ешқайда бара алмады.
Шаһардың айналасын шыр айналып,
Көз көрген жерден барып оралады.

Алыстан түскен екен орғып барып,
Онан әрмен жүргенiн жолықты анық,
Дүлдүлдiң iзiн Халид тауып алды,
Шапқандай жөнелiптi сырғып барып.
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Халид түстi  Дүлдүлдiң iзiне ендi,
Iзi жол боп көрiндi көзiне ендi.
Дүлдүлдiң iзiменен  Халид жүрсiн,
Сөз келдi Әли ердiң өзiне ендi.

Әли Арыслан түнде үйден шығып едi,
уәлияға бет алып жүрiп едi.
«Бұл тойға кәпiрден мал әкелем» деп,
Көңлiне осы ниет кiрiп едi.

уәлияның шаһары он айлық жол,
Оларға табылмайды оңайлық жол.
Бiр түнде Әли Арыслан жеттi сонда,
Өзге адамға бiр жылдық боларлық жол.

Бұл сөздi өтiрiк деп сенбес надан,
Көңлi жетiп, көңлi көрмес надан.
Құдай медет қылған соң Арысланға,
Есебiн ол араның бiлмес адам.

Шаһарына Әли жеттi уәлияның,
Алдынан кез болды бiр құдық оның.
Патшаның су алатын құдығы екен,
Суынан Әли таһарат қылды оның.

Таһарат алды келiп судан Әли,
Памдат намаз оқуға тұрған Әли.
Бiр кәнизак келедi су алғалы,
Намазға кiрдi бұрын мұнан Әли.

Намазын Әли Арыслан оқыды ендi,
Бiлмейдi жау жерi деп қорқуды ендi.
Бiр адам түрегелiп, жығылады,
Күң байғұс мұны көрiп шошыды ендi.

Көрген соң мұнан қорқып сасады күң,
Суға бармай қайтадан қашады күң.
Патшаның тұратұғын мезгiлi емес,
Есiктi тыстан келiп ашады күң.
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ұйқыдан патша оянып күңдi көрдi,
—Мезгiлсiз мұнда келдiң неге?—дейдi.
Күң айтты:—Сiзге хабар бере келдiм,
Жөн көрмеген бiр адам көрдiм,—дейдi.

Бiр батыр құдықтың басында тұр,
Қаһар қылса шаһарды басуға тұр.
Мiнген аты жылқыдан туған емес,
Оны жәй бос қойыпты, жанында тұр.

Патшаның естiген соң қорықты жаны,
Шақыртты уәзiрлерiн, мiнжамларды.
Мiнжамларға:—Тез ендi бал аш,—дедi,
Не кiсi екен, бiлген жоқ өзiн әлi.

—Естушi ем [Әбул]мұхсин батыр бар  деп,
Жалғыз емес, әскерi, халқы бар  деп.
Онан басқа Мекке мен Мәдинеде,
Айтты, «бiр сиқыршының даңқы бар» деп.

«Бiр баһадүр келдi»  деп күң айтып жүр,
Бiлмеймiн, күңiң не көрiп жүр.
Әбулмұхсин болмаса, анау алыс,
Табыңдар, онан басқа кiм келiп тұр?

Мiнжам ашып қарады балын ендi,
Патшаға айтты:—Азайды халiң,—дедi.
Менiң ашқан балымда осы келген
Мұхаммедтiң жолдасы Әли,—дедi.

Патша састы Әлидiң атын бiлiп,
Бұрыннан естушi едi даңқын бiлiп.
—Күң айтады «жығылып, тұрады» деп,
Не қылып тұр ол, бiзге жақын келiп?

Балгер айтты:—Ол бiздi шапқалы тұр,
Iздегенiн өзiмiзден тапқалы тұр.
Атына мiне келген осы кiсi,
Қан төгiп, басымызды қаққалы тұр.
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Бұл кiсi бiздiң елдi қырғалы тұр,
Атына мiне қаһар қылғалы тұр.
Алдына шығар жалғыз адам болмас,
Қазiр-ақ кең дүние тар болғалы тұр.

Балымда осылайша бiлiнiп тұр.
Ол бiздiң жұртымызға кiжiнiп тұр,
Жатып, тұрып Құдайға сиынып тұр,
Жалғыз-ақ сонысына айланып тұр.

Патша айтты:—Бұған нешiк қайла,—дейдi.
уәзiрлер, бұған ақылды сайла,—дейдi.
Балгер айтты:—Соғысып ала алмайсың,
Өзiң қор болмасыңды ойла,—дейдi.

Қор болмайсың жөнiңе жүрсең,—дейдi,
Тимейдi өз дiнiне кiрсең,—дейдi.
Менiң тiлiмдi алмасаң, қырыласың,
Соғыс қыл, жеңерiңдi бiлсең,—дейдi.

Патша айтты:—Кiм екенiн бiлейiк,—деп,
Анықтап әбден өзiн көрейiк,—деп.
уәзiрлердiң бәрi де ұйғарысты:
—Әли болса, дiнiне кiрейiк,—деп.

Өзiн мұнда ордаға шақырайық,
Бәрiмiз бiр орында отырайық.
Егер де осы келген Әли болса,
Өзiнiң айтқан сөзiн жақтырайық.

Мұнымен соғыспайық, тыныш тұрайық,
Әскердi қырылдырмай ұрыстырмайық.
ұрысқанмен шамамыз келе алмаса,
Бекер қорлық көргендей iс қылмайық.

Бұл сөздi уәзiрлердiң бәрi ұнатты,
Патшаның өзi де бек ұнатты.
уәзiр мен патша сөзiн кiм бұзады,
Отырған жамағаттар тағы ұнатты.

340

350

360



220220 221ӘЗіРЕТ ӘлИДің СОҒыСы

—Хабарға жiберемiз кiмдi?—дейдi,
Шаһарға бiр айдаһар ендi,—дейдi.
Көзi үйренiп сыртынан көрiп қайтқан,
Жiберейiк әлгi күңдi,—дейдi.

Күң қорықпаса, тағы да барып көрсiн,
Өзiн мұнда шақырып алып келсiн.
Қаһар қылмай ордаға келсе батыр,
Бәрiмiздiң көзiмiз анық көрсiн.

Әуелi дәм берейiк, келсе,—дейдi,
Бiз берген дәмiмiздi жесе,—дейдi.
Сонан соң өзiн Хаққа тапсырайық,
Артынан бiздi дұшпан көрсе,—дейдi.

«Шақырып кел»  деп күңдi жiбередi,
Әлгi көрген жерге күң келедi.
Намаз оқып болып, бесiн оқып,
Манағы орнында тұр, бұл көредi.

Көрген соң күң ақырын жүрiп келдi,
Жүре-жүре жақындап, жуық келдi.
«Қасына қалай барып сөйлесем» деп,
Бейшара қатты қорқыныш қылып келдi.

Қорықса дағы қасына жақын келдi,
—Әй, балуан, бiз ғарiп, пақыр,—дедi.
Менiң келген жұмысым қасыңдағы,
Патша сенi қонаққа шақырады ендi.

Патша сiзге барған соң сый қылады,
Өзiңiзге жығылып кiшiредi.
Жөнiңiздi сұрасып бiлгеннен соң,
Өзiңмен ынтымағын бiр қылады.

Патша сенi шақырады ордасына,
«Қонаққа келсiн,—дедi,—өз қасыма».
Не десеңiз болады соныменен,
Жөнiңiздi сұрайды сөз басында.
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Патшаға шақырған соң  Әли келдi,
Күңнiң айтқан сөзiне нанып ендi.
Дүлдүлдiң құлағына Әли Арыслан
Сыбырлап айтты жауап тағы да ендi.

—Патшаға мен барамын кiрiп,—дейдi,
Тыңда дыбысымды бiлiп,—дейдi.
Үйге кiрiп дұшпанмен соғыс қылсам,
Оңтайланып тұрғайсың жуық,—дейдi.

Есiкте тұр жуықтап жақын барып,
Құлағыңды салып тұр даусым танып.
Егер де мен кәпiрге тұтқын болсам,
Бабама жет, бөгелмей басыңды алып.

Берiк болып тұр өзiңе-өзiң,—дейдi,
Кәпiрде болсын екi көзiң,—дейдi.
Қапыда қолға түсiп қалмағайсың,
Осы менiң тапсырған сөзiм,—дейдi.

Бөгелмей қайт, тұтқын болып қалсам қолда,
Бабама хабар жеткiз, барсаң онда.
Патимаға тағы да айт сәлемiмдi,
Жетерсiң бiр-екi дем алсаң онда.

Хасен мен Хұсайыныма айт, қамықпасын,
Атам жауда қалды деп жабықпасын.
Пендеге һәрне қылса Құдай әмiрi,
Тағдырдан iс болады, анық нансын.

Осы сөздi тапсырды  Дүлдүлiне,
Ақылдасқан секiлдi бiр-бiрiне.
Дүлдүлiн тысқа қойып Әли Арыслан,
Тұра келiп патшаның кiрдi үйiне.

Патшаға кiрiп келдi Әли Арыслан,
Сұрайды кәпiр халқы қамаласқан.
Есiктен кiрген шақта көзi көрдi,
Қамалап толып отыр тамам дұшпан.
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Арыслан дұшпан бар деп еске алмады,
Отырған кәпiрлерге көз салмады.
Ер Әлидiң ызғарлы түсiн көрiп,
Патшада қорыққаннан ес қалмады.

Орын сайлап қойыпты тақсыр ерге,
Күрсi орнатқан жоғары, жақсы жерге.
Түсiнiң суығынан және қорқып,
Зәредей ес қалмапты кәпiрлерде.

Отырған соң алдына тамақ қойды,
Жемiс салып бiр жарым табақ қойды.
«Өзiмiз тимей, бiзге қаһар қылса,
Дәмге тапсырайық» деп арнап қойды.

Әли Арыслан дәм алды тағамынан,
Алдына әкеп қойған табағынан.
Жанның бәрi тiтiреп қорқып отыр,
Әлидiң ызғарланып қарауынан.

Патша сонда жөн сұрап:—Кiмсiң?—дейдi,
Бұл болыста қай тараптан жүрсiң?—дейдi.
Атың кiм, қай жұрттың адамысың,
Айтың, жұртым естiп бiлсiн,—дейдi.

—Атым—Әли, Алланың Арысланы,
Жеңiп алдым қасымды, жау-дұшпанды.
Маңымдағы кәпiрдiң бәрiн қырып,
Дұшпанды iздеп шықтым алыстағы.

Мұхаммед—хақ Пайғамбар, бабам,—дейдi,
Бередi рұқсат бата маған,—дейдi.
Мың миллион болса да кәпiр-жаудың
Бастарын да қағармын, шабам,—дейдi.

Қаһарыма ұшырап қорлық көрме,
Дiнiме кiрген кәпiр қалар,—дейдi.
Дiнiме кiрген кәпiрге рақым қылып,
Сонымен дос-жар адам болам,—дейдi.
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Хақ дiнге кiрген адам сүйiктi боп,
Бабам шапағат қылады соған,—дейдi.
Дiнiме кiрмегенге ойран салып,
Өзiн қырып, малдарын алам,—дейдi.

Бүлдiрiп iс қыламын жаман,—дейдi,
Саламын сөйтiп ақырзаман,—дейдi.
Әй, патша, сен де маған тез жауап бер,
Айтылды менiң сөзiм тамам,—дейдi.
уәлия шаһары кәпiр деп естiп,
Құдай-а, iздеп келдiм саған,—дейдi.

Осылай менiң, патша, жөнiм,—дейдi,
Жұмысым осы келген менiң,—дейдi.
Дос боламысың, дұшпан боламысың,
Соғады қай жағына көңлiң,—дейдi.

Патша айтты:—Қырам  дейсiң жау-дұшпанды,
Жеңiп алдым дейсiң көп дұшпанды.
Әскердi бекер-текке бүлiндiрiп,
Жеңем деп соғысам ба Арысланды.

Дiнiңнiң асылдығын бiлем,—дейдi,
Өзiң айтқан жөнiңе жүрем,—дейдi.
Менiң айтқан сөзiмдi қабылдасаң,
Иман үйрет, дiнiңе кiрем,—дейдi.

Патшаға иман үйреттi, дiнге кiрдi,
Патшаның халқы дiнге бiрге кiрдi.
Дiнге кiрiп мұсылман болды бәрi,
Әлиден ислам дiнiн үйрендi ендi.

Дiнге кiрiп мұсылман болған бәрi,
Ислам дiнiн үйреттi имам Әли.
Шiркеулерiн бұздырып, мәсжiд салып,
Бiр жыл сонда алданып тұрған Әли.

Бiр жылдай дiн түзетiп алданады,
Ислам дiнiн бiлiп жұрт аңғарады.
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Бiр жылдан соң патшадан рұқсат алып,
Имам Әли жүруге қамданады.

Патша айтты:—Жүрсең асыл бұл беремiз,
Өзiңiзге асыл бұл сый беремiз.
«Пайғамбарға тапсыр» деп сәлемдi,
лайықтап және сый жiберемiз.

Әли айтты:—Жөнi болмас оның,—дейдi,
Алмағам мұсылманның малын,—дейдi.
Менiң iздеп шыққаным кәпiр малы,
Бұл жақта кәпiр бар ма тағы?—дейдi.

Патша айтты:—Дiнiңе кiрдi менiң халқым,
Бұл жақта кәпiр болмас ендi жақын.
«Әбулмұхсин деген бiр батыр бар» деп,
Алыстан естушi едiм соның даңқын.

Ол өзi жұрттан асқан батыр,—дейдi,
Оның дiнi бұл күнде батыл,—дейдi.
Өзi патша бетiне жан келмеген,
Қанша халықты меңгерiп жатыр,—дейдi.

Онан басқа кәпiр жоқ бұл маңайда,
Суыт жүрсең, жетерсiң бiр он айда.
Әскерi құмырсқадан көп,—дейдi,—оның,
Барғанменен бола ма оған қайла.

—Мен оған барам,—дедi имам Әли,
«Қай жақта?» деп патшадан сұрайды оны.
—Он айлық жер дегенiң қиын емес,
Iздеймiн болса дағы онан әрi.

Патша айтты:—Олай болса, қамданайық,
Әскер жиып, жау-жарақ сайланайық.
Не болса да сiзбенен бiр көрейiк,
Жауға жалғыз жiберiп жай қалмайық.
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—Жалғыз-ақ жүрем,—дедi Әли Арыслан,
Көп әскер iздей алмас менi алыстан.
Алладан медет сұрап аттанайын,
Көп болып не қылады маған дұшпан.

Патша  «Мен де барайын» деп айтады,
Әлиге сөз қайырып көп айтады.
«Әскер жиып, сайланып барайық»  деп,
Ара тiлеп лайықты жөн айтады.

Әли Арыслан осы сөзге қарамады,
Патшаның әскерiн және алмады.
Жөнiн сұрап жөнелдi жалғыз өзi,
Патша талаптанса да бара алмады.

Дүлдүлге қамшы басып жүрдi Әли,
Бiр кәпiрдiң хабарын бiлдi Әли.
Патшадан әскер алмай жалғыз өзi,
Тәуекел кемесiне мiндi Әли.

Памдат оқып жөнелдi уәлиядан,
Тiлектесi болып қалды жиылған жан.
Ақшамның уақытында бiр әскер көрдi,
Өтiрiк деп тағы айтар мұны надан.

Имам Әли Алланың Арысланы,
Оған тең бола алмайды жау-дұшпаны.
Мiнген аты ұжмақтан шыққан  Дүлдүл,
Аяғының астында алысқаны.

Қисапсыз бөлек-бөлек шатыр тiккен,
Бiр көк шатыр ең шетке жақын тiккен.
Алдындағы шатырға тура жүрдi,
Жолаушы жолықпай ма ақыр шеттен.

Сыртына көк шатырдың тура келдi,
Һеш нәрседен қорқыныш қылмай келдi.
Бiр адам өлең айтып, жыр жырлайды,
Шатырға жақын келiп тыңдады ендi.
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Әбулмұхсин патшаның шатыры екен,
Сейiлде жүрген өңшең батыр екен.
Арқасын сипаттырып қатынына,
Шатырда Әбулмұхсин жатыр екен.

Алдында бiреу отыр өлең айтып,
Домбырасын тартады бiр жөн айтып.
Батыр оның өлеңiн тыңдап жатыр,
Естiңiз, отыр екен не деп айтып.

Өлеңшi ер Әлидi мадақтайды,
Расулдың сипатын анықтайды.
Бұл сөздi Әбулмұхсин тыңдап жатыр,
Өлеңшi де мақтауға жалықпайды.

Айтады исламның тiлiн мақтап,
Расулдың пайғамбарлық түрiн мақтап.
Имам Әли тақсырды көп айтады,
Ерлердiң бiрiнен соң, бiрiн мақтап.

Өлеңшi домбырасын тартып отыр,
Ер Әлидi көп мақтап айтып отыр.
Арыслан мұны естiп тыңдап тұрды,
Батырға уайымды артып отыр.

Сөйледi батыр:—Жауап бер заманда,
Ол өзi бар ма,—дедi,—бұл заманда.
Өлеңшi артығырақ және айтады,
Батыры жауап сұрап тыңдағанда.

—Мекке мен Мәдине—оның жерi,—дейдi,
Дүниеде болмайды оның теңi,—дейдi.
Адамзаттан алдына жан шықпайды,
Шыдамас соғысуға перi,—дейдi.

Батыр айтты: —Бiр ердi несiн мақтадың,
Өлшеусiз теңi жоқ  деп тым мақтадың.
Менiң теңiм бар ма едi бұл заманда,
Сен онан менi неге аз мақтадың?
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Сонда айтты:—Жоқ сiзден асар,—дейдi,
Бiрақ бiздiң дiнiмiз нашар,—дейдi.
Пайғамбарды жаратқан нұрдан Құдай,
Дiнiнiң асылдығы басар,—дейдi.

—Алыс екен, мен оған барар едiм,
Мықты болса, алысып қарар едiм.
Мекке мен Мәдинеге кiм жетедi,
Мен барсам, оның жайын табар едiм.

Жақын болса, мен оны көрер едiм,
Күшiм жетсе, алысып жеңер едiм.
Егер де менен күшi артық болса,
ықылас қойып дiнiне енер едiм.

Сенiң айтқан сөзiңе нанам,—дейдi,
Ол ердi теңгересiң маған,—дейдi.
Мекке мен Мәдинеге жететiн
Жақын емес, қалайша барам?—дейдi.

—Соғысып жеңе алмайсыз оны барып,
Меккенiң кiм бiледi жөнiн анық.
Ол ердiң өзi мұнда келедi,—дейдi,
Дiнiне енем десең, көңлiңе алып.

—Сен оның келетiнiн бiлдiң қайдан,
Қайдан хабар табады бiздiң жайдан?
Өлетұғын мезгiлiң жуықтады,
Өтiрiк айтып бұл сөзге тидiң қайдан?

—Құдай артық жаратқан шын ер,—дейдi,
ықылас қойсаң оны бiлер,—дейдi.
Үш қабат айғай салып шақырсаң,
Қазiр осы сағатта келер,—дейдi.

—Көнейiн айтқаныңа, ақын,—дейдi,
Айтқаның келмесе, өлдiң һәм,—дейдi.
«Имам Әли Арыслан, жылдам кел» деп,
Үш қабат айғай салып шақырды ендi.
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Әли Арыслан естiп тұр мұның бәрiн,
Тыстан тыңдап тұрған түрiн оның.
Әбулмұхсин айқайлап шақырған соң,
Келедi есiгiне жүрiп оның.

Шатырының есiгi ашық едi,
Ашық тұрған есiкке жақын келдi.
Әбулмұхсин есiкке көзiн салып,
Көредi келiп тұрған тақсырды ендi.

Орнынан Әбулмұхсин көрдi тұрып,
Әли Арыслан есiкке келдi жуық.
Өзi көрген жан емес бұрын жүзiн,
Бiр батыр келiп тұр реңi суық.

Көрген соң Әбулмұхсин сескенедi,
Сөйлесiп жөнiн сұрап тексередi.
—Танымайтын қай жердiң адамысың,
Рұқсатсыз кiрiп келдiң iшке,—дедi.

Әли айтты:—Танымайсың менi,—дейдi,
Мен iздеп келiп тұрмын сенi,—дейдi.
Атым—Әли, Алланың Арысланы,
Мекке менен Мәдине—жерiм,—дейдi.

Мұхаммед хақ пайғамбар—бабам,—дейдi,
Абзалы пайғамбардың тамам,—дейдi.
Бабамның тiлегiмен Тәңiрiм өзi
«Арыслан» деп ат берген маған,—дейдi.

Жүремiн кәпiрлердi дiнге салып,
Алыстан кәпiр болса iздеп барып.
Дiнге енбеген кәпiрдi һәлак қылып,
Қырамын оны да бiр жөнге салып.

Бұл сөзiн Әбулмұхсин тыңдады ендi,
Келiп тұр Әли Арыслан қырғалы ендi.
—Сенiң жерiң алыстан ат жетпестей,
Сен кiмдi iздеп келдiң мұнда?—дедi.
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—Менiң iздеп келгенiм сен,—деп айтты,
Жерiң алыс дегенiң жөн,—деп айтты.
Өзiң менi айғайлап шақырған соң,
Сол үшiн келiп тұрмын мен,—деп айтты.

Шақырдың атымды атап өзiң,—дейдi,
Өзiмнiң де iздейтiн кезiм,—дейдi.
«Әли келсе, дiнiне енем» деген,
Естiлдi құлағыма сөзiң,—дейдi.

Мен келдiм, ендi өзiң бiл мұның соңын,
Жұмысыңның абайла оңын-солын.
Қапелiмде қолға алып соғысқа енсем,
Жетпейдi қаруыма бiр күн қолың.

Есiттi Әли сөзiн Әбулмұхсин,
Есiтiп ұғып отыр бәрiн Мұхсин.
Айғайлап шақырғанда келiп қалды,
Ендi мұнан бұзылып нағып шықсын.

—Рас, мен шақырғанда келдiң,—дейдi,
Алысын бiлем өзiм жердiң,—дейдi.
Ендi маған толассыз иман үйрет,
Дiнiңнiң хақтығына сендiм,—дейдi.

Халықты хабар берiп бiлгiзедi,
Өзiнiң жөнiменен жүргiзедi.
Имам Әли тақсырдан дiн үйренiп,
Халқының бәрiн дiнге енгiзедi.

—Мен дағы жұрттан асқан батыр едiм,
Маған теңдес жан жоқ деп жатыр едiм.
Шақырған сағатымда келiп тұрсың,
Мен сенiң ерлiгiңнен ғапыл едiм.

Мен жаңа көрiп тұрмын сенi,—дейдi,
Сендей болмас ерлердiң көбi,—дейдi.
Тiлек қылып сұраймын мұны өзiңнен,
Арманыма бiр жеткiз менi,—дейдi.
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Екеумiз күресейiк бел ұстасып,
Көрейiк сынамаққа тiк ұстасып.
Менi жықсаң, дiнiңе жұртым енсiн,
Бiр медет тiлегiмдi бер, бiр ұстасып.

Әли айтты:—Олай болса қамдан,—дейдi,
Күшiңдi жина бойыңа әбден,—дейдi.
Мұсылман болам десең күресейiк,
Болмасын уағдаңда жалған,—дейдi.

Екеуi күресуге қамданыпты,
Қойысты уағда қылып жанжал iстi.
Тақсыр Әли, Алланың Арысланы,
Әбулмұхсин батыр да—балуан күштi.

Күрестi бел ұстасып қолма-қолтық,
Жау-жарақ алмады найза, мылтық.
Екеуi балуандарша күресуге
Бiр-бiрiн берiк ұстады қолма-қолтық.

Әбулмұхсин Әлиге сөз айтады:
—Бұрын қару қылыңыз,—деп айтады.
Жықсам да, жықпасам да мұсылманмын,
Бұл күрес … …* болады.

Әли айтты:—Сен қару қыл бұрын,—дейдi,
Белгiсiз саған менiң сырым,—дейдi.
Мен қозғалсам, сен маған жығыласың,
Көңлiңнен кетпес арман-мұңың,—дейдi.

Сонда Мұхсин Әлиге қару қылды,
Қалдырмай қаруының бәрiн қылды.
Жықпаса да Әлиге қолы батты,
Тақсыр Әли күшiнiң барын бiлдi.

Әлиге кезек келдi мұнан соңыра,
Күшiн екi қолына жиған сонда.

* Қолжазбада екi сөз танылмады. 
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Көтерiп жерге қойды балаларша,
Ендi сөзден жығатын шама қанша.
Сол жерде иман айтып реңi кiрдi,
Арыслан қырғалы тұр онан қалса.

Арыслан шатырға түсiредi,
Құрметтеп, көңлi сенiп кешiредi.
ықыласпен дiнге енiп, мұсылман боп,
Ислам дiнiн үйренiп түсiнедi.

Мұсылман қылды Әли халықты сонда,
Дiнге кiрдi бiр халықтың бәрi сонда.
Шiркеулерiн бұздырып, мәсжiд салып,
Имам Әли тұрады тағы сонда.

Бiр жыл жатып Әли сонда дiн үйреттi,
Ислам дiнiн анықтап, мәнiн үйреттi.
Хақ дiнге халықтың бәрiн көндiктiрiп,
Әлидiң қайтатұғын күнi жеттi.

Үйреттi бiр жыл жатып дiндi Әли,
Қайтқалы даярланды ендi Әли.
Әбулмұхсин патшаға жауап қылып
«Аттанам амандасып» дедi Әли.

Қимайды Мұхсин, сөзiн тыңдасады,
Қайта жауап айтып, сонда мұңдасады.
—Қайтамын десең рұқсат, тақсыр,—дейдi,
Арыслан тұрмаған соң,  бұ жалынады.
—Қайтамын десең, бiзден сый ал,—дейдi,
Алтын, күмiс, гауһардан болар,—дейдi.

Пайғамбарға бiр бөлек сый берейiк,
Аманат қылып сiзден жiберейiк.
Әскерменен өзiмiз және барып,
Расулдың дидарын бiз көрейiк.

Имам Әли айтты:—Сый алмаймын,—деп,
Жерiме тура қайтып бармаймын,—деп.
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Менiң iздеп шыққаным—кәпiр малы,
Бiр айтқан уағдамнан таймаймын,—деп.

Кәпiрдiң шаһарын iздеп барам,—дейдi,
Соғысып, малын тартып алам,—дейдi.
Бұл жақта өзiң бiлген кәпiр бар ма,
Соның жөнiн айтып бер маған,—дейдi.

—Кәпiр жоқ,—дейдi Мұхсин,—менiң бiлген,
Дiнiңе менiң барша елiм кiрген.
Естимiн бiр патшаның алыс даңқын,
Адам жоқ оның мұнда жөнiн бiлген.

Бiр залым, аты—Қаққа патша,—дейдi,
Жан құтылмас қаһарына алса,—дейдi.
Айнала қаннан дария қорғаны бар,
Адам одан өте алмас барса,—дейдi.

Ол өзi «Тәңiрмiн» деп дұға қылған,
Қан дария айналасы бәрi қорған.
Iстеген бәрi сұм деп есiтемiн,
Бәдбахт осындай бiр залым болған.

Онан басқа кәпiр жоқ мұнда,—дейдi,
Барам деп оған үмiт қылма,—дейдi.
Әлгiдей кәпiрдi естiген соң,
Әли Арыслан сырғып тұрмады ендi.

—Барамын, маған оның жөнiн сiлте,
… … … … … … …*.
Мен оған естiген соң бармай қайтсам,
Өзiмнiң ерлiгiме болар шiлте.

—Олай болса барайық, әскер жиып,
Жау-жарақ даярлайық, саспай жиып.
Қан дариясы бар дейдi бер жағында,
Бiз оған жеткiзейiк бастап жүрiп.

* Бiр жол өшiп қалған. 
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—Әй, Мұхсин, маған әскер жима,—дейдi,
Әскер не қылады қанды суға,—дейдi.
Аллаға мен жүрейiн тәуекел деп,
Тiлегiмдi тiлеп тұр мұнда,—дейдi.
—Қаққаны бола алмас жеңiп,—дейдi,
Болармын өзiңiзге серiк,—дейдi.

—Бұл баратын iсiм менiң,—дейдi,
Қалмасын оның үшiн көңлiң,—дейдi.
Серiктiң керегi жоқ бұл сапарда,
Анықтап, сiлте бiрақ жөнiн,—дейдi.

Әбулмұхсин сiлтедi сонда жөнiн,
Анықтап айтты тамам тура жолын.
«Арыслан серiк алмай жүредi» деп,
Өзiнiң соған тоқтау қылған көңлiн.

Әбулмұхсин Әлидi жолға салды,
Өзiн Әли ертпедi, онда қалды.
«Осы жолың үстiнде қан дариясы»
Деп айтып, бiлгенiнше оңға салды.

—Жол екi айырылады барып-барып,
Оң жолға түс, тiзгiндi анық салып.
Сол жолға абайламай түсiп кетпе,
Кез қылар бiр нәрсеге алып барып.

Оңға түссең, алдыңда қан дариясы,
Сиқырмен қылып қойған бар қайласы.
Түстiк жерден тартады лебiменен,
Қан дария шаһарының айналасы.

Сиқырмен дария қылып салған қанды,
Қан дариясы жiбермес әрмен жанды.
Қан дариясы тартады түстiк жерден,
Жақындап маңайына барған жанды.

Жолының мәнiсi бар бара қалсаң,
Келерсiң мұнда қайтып, бара алмасаң.
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Қан дарияның ар жағы—Қаққа кәпiр,
Залымның сиқырынан аман қалсаң.

Әбулмұхсин жолының мәнiн айтты,
Сол жерде амандасып, өзi қайтты.
Мұнан кейiн манағы өлеңшi кеп,
Арысланға аз жауап жөнiн айтты.

—Жолдас алмай барасыз онда,—дейдi,
Бейғам  ғапыл болмаңыз жолда,—дейдi.
Түсiмде бұл соғысқа кiрiп едiм,
Бiз дағы барсақ керек соңыра,—дейдi.

Түсiмде Расулды көрiп едiм,
Иман айтып, дiнiне енiп едiм.
«Намаздiгер, ақшамның арасында,
Әли келер» дегенге сенiп едiм.
Әбулмұхсин батырға өлең айтып,
Соның үшiн хабарды берiп едiм.
Тақсырдың маған айтқан сағатында
Шатырдың есiгiне келiп едiң.
Егер де шақырғанда сен келмесең,
Сонда мен ажал жетпей өлiп едiм.
Хақ дiннiң қуатына сенген үшiн,
уағда қылып, өлiмге көнiп едiм.
Батырдың есiгiне келген шақта,
Толықсып қорғасындай ерiп едiм.
Түсiмнiң бiрi келмесе, бiрi келер,
Осы Қаққа кәпiрдi жеңiп едiң.
Менiң көрген түсiмде қылыш шауып,
Қан дариясын жол салып бөлiп едiң.
Көп әскердiң iшiнде бiрге жүрiп,
Кәпiрден олжа малды терiп едiм.

Түсiмнiң осы арасы келе алмай тұр,
Көп әскер қасыңызға ере алмай тұр.
Қаққаның шаһарына бiрге барып,
Не себеп соны көзiм көре алмай тұр.
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Жалғыз жүрiп барасыз ендi өзiңiз,
Әскер керек қылмаған бұл кезiңiз,
Қайтқанда Мәдинеге менi ала қайт,
Көңiлде болсын, тақсыр, бұл сөзiмiз.

Ғашықпын дидарына Пайғамбардың,
Түсiмде Пайғамбардан хабарландым.
Пайғамбардың дидарын көру үшiн,
Арманы қалмас едi барғандардың.

Бiлдi ендi түс көргенiн мұн[ың] Әли,
Достыққа санады оны имам Әли.
Сол арада сөйлесiп амандасып,
Жөнелдi имам Әли онан ары.

Дүлдүлмен Әли Арыслан жөнеледi,
Жөнелген соң неге ендi бөгеледi.
Әбулмұхсин анықтап жөнiн айтып,
Екi жол арасына бұл келедi.

Екi жол арасына келдi Әли,
Анықтап сұрап алған жөндi Әли.
Жол үстiнде отыр бiр сақалды адам,
Қасына жақын келiп бiлдi Әли.

Жол үстiнде ақсақал адам отыр,
Әлидiң жолын тосып қарап отыр.
Қараса, қияпаты тәуiр адам,
Қолында тәсбих тартып, санап отыр.

Сөйледi Арысланға көрген жерден,
—Есен келдiң бе,—деп,—жау-дұшпанға?
Имам Әли таң қалды ол адамға,
Сұрамай жөнiн бiлiп танысқанға.

Әли айтты:—Қалай бiлдiң менi?—дейдi,
Мен бұрын көргенiм жоқ сенi,—дейдi.
Айдалада отырсың жалғыз өзiң,
Жөнiңдi айт, мұнда қайдан келдiң?—дейдi.
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—Хақ Тағала жiбердi менi,—дейдi,
Келiп, тосып отырмын сенi,—дейдi.
Сенiң үшiн келген мен перiштемiн,
Қаққаның сiлтегелi жөнiн,—дейдi.

Имам Әли иланды бұл сөзiне,
Бiр жақсы адам көрiнiп тұр көзiне.
«Қаққаның жолы қайсы?»  деп сұрады,
ұқтырған Әбулмұхсин жөндi өзiне.

—Жолды айтқан Әбулмұхсин маған,— дейдi,
Оның айтқан жолымен барам,—дейдi.
Сен тағы да өзiң бiлгенiңдi айт,
Қай рас айтқаныңа барам,—дейдi.

Ақсақал адам сонда жол көрсеттi,
Былайғы терiс жолды оң көрсеттi.
Әбулмұхсин ұқтырған бұрын айтып,
Ол адам мынау оң деп сол көрсеттi.

Бұл сөзге Әли Арыслан нанар емес,
Оның айтқан жолымен барар емес.
Сонда дағы бейғам  тұр бiр уайымсыз,
Көңлiне еш нәрсенi алар емес.

Әли айтты:—Әбулмұхсин жол  сiлтеген,
Қаққа жолы мынау—ол сiлтеген.
Оның айтқан жолымен жүрем,—дедi,
Терiс кететiн жаман жол—сен сiлтеген.

—Әбулмұхсин бiлмейдi жолдың жөнiн,
Иланбай тұр ма  маған сенiң көңлiң.
Әбулмұхсин терiс жолын оң деген соң,
Жөнiңе сiлтейiн деп келдiм сенiң.

Құданың бұйрығымен келдiм мұнда
Мен саған көрсеткелi жолды тура.
Әбулмұхсин бiлмейдi еш нәрсенi,
Оның сөзiн қоярсың,—дедi,—шынға.
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Мен—перiште, саған жол айта келген,
Құдай маған бұйырды, «байқа» деген.
Терiс жолға түсiп кетiп ренiш көрсең,
Ендi оралып мен саған қайта келмен.

Бұл сөзге Әли Арыслан иланады,
«Перiштемiн мен» дегенге шын нанады.
Бiр iстiң себебi кез болу үшiн
Еш нәрсенi перiдей қылмағаны.

Арыслан сол есептен сынамады,
Ақыры қалай болар деп қарамады.
Қалай келiп отырған перiште деп,
Көңлiне оның жөнiн және алмады.

Әлгiнiң сөзiне нанды Әли,
Мұхсиннiң айтқан сөзi қалды бәрi.
Оның айтқан жолымен жүрiп кетiп,
Бiр үлкен биiк тауға барды Әли.

Iбiлiс екен малғұн жолда тұрған,
Әлидi алдап жiберген ол антұрған.
Ол таудан шаһар салып, мекен қылған
Кәпiр зәңгi бар екен сонда тұрған.

Iбiлiс жолын тосып тұрған екен,
Арысланға дұшпандық қылған екен.
«Зәңгiлерге тұтылса құтылмас» деп,
Азғырып соның үшiн бұрған екен.

Арыслан еш нәрсенi тексермедi,
Ол жерде тексерудi ескермедi.
Қияпатын қараса тәуiр адам,
«Осы менi бастамас терiске» дедi.

Ол адам айтты:—Саған келдiм қастап,
Сен жалғыз жүрме,—дейдi,—менi тастап.
Арыслан бiр жүруге рұқсат қылды,
Өзiнiң айтқан жолымен жүрдi бастап.
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Тоқтатты жарым жолға келгеннен соң,
Алдында бiр биiктi көргеннен соң.
Сонда тұрып тағы да сөз айтады,
Арыслан ақылына ергеннен соң.

Арысланды тоқтатып сөз айтады,
Бұған ақыл керек деп көп айтады:
—Осы арада тоқтаңыз сабыр қылып,
Хабар бiлiп келейiк,—деп айтады.

Арыслан бұл сөзiне және көндi,
Көңлi сенiп, иланды бұған ендi.
Осы жүрген Iбiлiс малғұн екен,
Тауда жатқан зәңгiге хабар бердi.

Барды да зәңгiлерге хабар бердi,
Зәңгiнi соғысуға даяр қылды.
Зәңгiнi күтiндiрiп, жиып қойып,
Арысланға малғұн және келдi.

—Бiр тауда ауыр әскер жатыр,—дейдi,
Еш нәрседен пәруайсыз, ғапыл,—дейдi.
Қаққаның әскерiнiң бiр бөлiгi
Сейiлде жүрген өңшең батыр,—дейдi.

Имам Әли бұл сөзге нанады ендi,
Iбiлiс бастап ертiп барады ендi.
Жетiп келсе, қисапсыз зәңгi кәпiр
Алдынан шығып салады ендi.

Арыслан Iбiлiстi бiлдi сонда,
Зәңгiге қатты қаһар қылды сонда.
Қайраты бойға түсiп, тiке шығып,
Майданға Әли Арыслан кiрдi сонда.

Зәңгiнiң от шығады аузынан,
Үмiтi бар Әлидi жапырудан.
Тақсырға от тимейдi жалғызынан,
Сескендi көрiп зәңгi оныңнан.
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Бiреуi қарама-қарсы келе алмады,
Арысланның жауабын бере алмады.
Топырақтан көп зәңгi жабылса да,
Имам Әли тақсырды жеңе алмады.

Осылайша тоғыз күн ұрыс салды,
Қисапсыз көп зәңгiнi қырып салды.
Аш арыслан көп қойға кiргендей боп,
Зәңгiге Әли Арыслан бүлiк салды.

Зәңгiлер ендi ұрыстан басылады,
Қырыла берсе бүйтiп таусылады.
«Қалғанымыз дiнiңе кiремiз»  деп,
Аяғына жығылып бас ұрады.

Зәңгiлер иман айтып кiрдi дiнге,
Жиылып шаһарына жүрдi бiрге.
Медресе, мәсжiд салып, дiн үйретiп,
Көндiрдi бiр жыл жатып мұны дiнге.

Бiр жылдан соң жүруге қамданады,
Қаққаны iздемек боп сайланады.
Зәңгiлер жолының жөнiн айтып,
Жау-жарағын даярлап қамданады.

Жүруге   рұқсатын бердi зәңгi,
Жиылысып алдына келдi зәңгi.
—Сiзге сый ғып беремiз қазына-мүлiк,
Керегiнше ал бiзден,—дедi зәңгi.

—[Алмаймын] мұсылманның малын,—дейдi,
Мұсылман болдың бәрiң тамам,—дейдi.
Қаққа залым кәпiрдiң жөнiн сiлте,
Шаһарын қырам барып оның,—дейдi.

—Он айшылық жол,—дейдi,—мұнан Қаққа,
Ол залымның шаһары мынау жақта.
Қан дариясы бар,—дейдi,—бiр жағында,
Бiз шығып көргенiм жоқ ол тарапқа.
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Зәңгiлердiң сый қылған малын алмай,
Зәңгiлер ермек болды және қалмай.
Жөнiн сұрап алды да жүрiп кеттi,
Серiк, жолдас қасына тағы да алмай.

Жөнелдi Қаққаны iздеп ендi Әли,
Анықтап сұрап алған жөндi Әли.
Түстiк жерден сиқыры тарта алмады,
Қан дарияның қасына келдi Әли.

Қан дарияның қасына келiп тұрды,
Ар жағына көз салып көрiп тұрды.
Дүлдүлiне секiрттi, көз жетпейдi,
«Бұ қалай?»  деп көңiлiн бөлiп тұрды.

Сол шақта құлағына бiр үн келдi,
Ойланып бiразырақ тұрып едi.
—Өзiң—Шер, Құданың Арысланы,
Ақылын неге таппайсың мұның?—дейдi.

ұжмақтан шыққан  Дүлдүл—мiнген атың,
Зұлпықар қолыңда тұр және сенiң.
Құдай артық жаратқан, Шер Арыслан,
Дүниеде өлшеуi жоқ өз қуатың.

Жай тұрмай бұған ақыл тап,—деп айтты,
Құлақ сал, бұл сөздi бақ,—деп айтты.
Сиқырын қайтаратын әфсүн оқып,
Зұлпықармен дарияны шап,—деп айтты.

Бұл сөздi Әли Арыслан аңдады ендi,
Көңлiнде шәк-шүбһә қалмады ендi.
Құдайға жалбарынып әфсүн оқып,
Зұлпықарды сiлтедi дарияға ендi.

Қан дариясы бөлiндi екi басқа.
Екi басқа бөлiнiп кеттi босқа,
Әли Арыслан Алланың әмiрiмен,
Қан дариясын осылай еттi басқа.
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Сол шақта Қаққа кәпiр мұны бiлдi,
—Қан дариядан жол салған бұ кiм?—дедi.
Бiр батыр қаһарланып келе жатыр,
Қазiр мұнда жетедi бүгiн,—дедi.

Алдынан шығады оның екi жүз ер,
«Кiм екен,—дедi,—мұның келгенiн көр».
Хазiрет Әлидiң алдынан қарсы шықты,
Әрқайсы жүз кiсiлiк өңшең ерлер.

Дариядан өтiп едi имам Әли,
Қан дарияның сиқырын бұзған Әли.
Бар екен алыс байлау сиқырлары,
Бөгелмей, бұзып өттi мұнан Әли.

Екi жүз ер Әлидi көрдi келiп,
Қасына жақындасып көрдi келiп,
—Алыс байлау сиқырдың бәрiн бұзып,
Сен кiмсiң,—дейдi,—мұнда жүрген келiп?

—Ойыншы, жаһан кезген менмiн,—дедi,
Ойыншы, атым—Қышмаш ермiн,—дедi.
Осы жақта Қаққа патша бар деген соң,
Алдына ойнағалы келдiм,—дедi.

—Патшаға бiз айтайық барып,—дейдi,
Өзiңдi ертiп барайық алып,—дейдi.
Ойыныңды көрермiз патша алдында,
Дариядан өтiп келдiң нағып?—дейдi.

—Дариядан көпiр салып өттiм,—дейдi,
Өнерiм жетiп, өтiп кеттiм,—дейдi.
Өздерiң көрiп тұрсың өткенiмдi,
Мiнеки, шаһарыңа жеттiм,—дейдi.

Батырлар ер екенiн байқады ендi,
Шаһарға ертiп алып қайтады ендi.
Ерлердiң бiрнешесi хабар берiп,
Патшаға отырып барып айтады ендi.
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Патша айтты:—Олай болса келсiн,—дейдi.
Ертiп әкел, шаһарға енсiн,—дейдi.
Көшенi аралатып әкелiңдер,
Шаһардың тамашасын көрсiн,—дейдi.

Алдынан келiп мұнда хабарлатты,
Патшаның бұйрығын тамамлатты.
Екi жүз патшаның бұйрығымен
Шаһардың көшелерiн аралатты.

Арысланды шаһарға кiргiзедi,
Көшенi аралатып жүргiзедi.
Әр көшеде орнатқан сиқыры бар,
Соларға Арысланды кiргiзедi.

Байлаған арыстан, қабылан, аю, жолбарыс,
Әр түрлi хайуанаттар, бәрi жолдас.
От жанған әр көшеде жан өтпестей,
Адамда оған қылар қару болмас.

Шаһардың тамашасы онан артық,
Еш тамаша болар ма мұнан артық.
Бұ көшеде жат жүрген адам болса,
Орнатқан сиқырлары алар тартып.

Әлидi аралатқан оның үшiн,
Дұшпан болса сонда һәлак болу үшiн.
Сиқырменен байлаған мақлұқаттар
Бұғысып жатты, басын қору үшiн.

Шаһардың жан көрмеген зинаттары,
Асыл тастан орнатқан қымбат бәрi.
Имам Әли аралап жүрген шақта,
Көшеде жанып тұрған сонда оттары.

Бiр көшенiң тұсына Әли келдi,
Әлиге батырлардың бәрi келдi.
Терезенiң түбiнен өткенiнде,
Патшаның жалғыз қызы оны көрдi.
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Әлидi көрiп үйден шығады қыз,
Қол қусырып, тағзым қылады қыз.
—Имам Әли, Алланың Арысланы,
Есен-сау келдiң бе?—деп сұрады сөз.

Қызбенен амандасып тұрды Арыслан,
Патша қызы екенiн бiлдi Арыслан.
Қыз айтты:—Сарайға енiп, қонақ бол,—деп,
Қызға ерiп сарайына кiрдi Арыслан.

Жауһар табақпенен қыз тағам бердi,
Арыслан жауап айтты оған ендi:
—Менi қайдан бiлдiң?—деп сұрағанда,
—Түсiмде аян бердi бабаң,—дедi.

Тағамға қолын созды мұнан әрi,
Тәттi жемiс алдына қойғандары.
Сарайдың нақышында жазу көрдi,
Мұсылманша тамынан ойған бәрi.

Бұ шаһарды перiлер салған екен,
Сүлеймен заманынан қалған екен.
Сол күнде Сүлейменге қараған [шаһар],
Кәпiрлер ие болып қалған екен.

Сүлейменнiң көңлiне келген сонда,
Шаһардың зинатлығын көрген сонда.
«Бұ сықылды шаһарға ие болып,
Мұсылман тұрар ма едi» деген сонда.

Сол шақта Сүлейменге перi келген,
«Кәпiр ие болады мұнда,—деген.
Сол күнде кәпiр ие болса дағы,
Мұсылманға қалады соңыра,—деген.

Әлденеше патшадан қалар,—деген,
Заманның ақырына барар,—деген.
Мұхаммедтiң жолдасы Әли келiп,
Қаққаның заманында алар,—деген.
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Қаққа кәпiр падиша болар,—деген,
Шаһарға ие болып тұрар,—деген.
Имам Әли Арыслан сонда келiп,
Қаққаның әскерлерiн қырар,—деген.

Мұсылман болар,—деген,—қалғандары,
Сол болар мұсылманның алғандары».
Осылай уахи келген заманында,
Сүлеймен өз қолымен жазған оны.

Тастағы сөздi көрдi имам Әли,
Сүлеймен патшаның сызғандары.
«Мұсылманның некаһында болам» деген,
Есiттi және бiр сөз қыздан Әли.

Сөйледi Әлиге түс көргенiн қыз,
Түсiнде сол күн енгенiн қыз.
Түсiндегi көргенiн баян қылып,
Айтады өз атасын жеңгенiн қыз.

Қыздың сөзiн есiтiп ұқты Әли,
Бұл сөздi көңiлiне тұтты Әли.
Тастағы жазуларды және көрiп,
Қызбенен амандасып шықты Әли.

Екi жүз ерге Әли қосылды,
Олар тыстан Әлидi тосып алды.
Патшадан бiраз кеңес тағы естiңiз,
Тоқтата тұрайық азырақ осыларды.

Ол патша Арысланды бiлушi едi,
Көңлiне қатты қорқыныш кiрушi едi.
«Өзiм—Тәңiрiмiн»  деп тұрған ұлық патша,
ұялып кiсiге айтпай жүрушi едi.

Сол үшiн дария салған сиқырменен,
Дария жүзiн қан қылған бiр түрменен.
Шаһардың көшесiнiң бәрi сиқыр,
Ешкiмнiң хабары жоқ бұл сырменен.
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Жамнұн деген батырға сырын айтқан,
Бұл сырды бүгiн емес, бұрын айтқан.
«Әлидiң басын кесiп алып келсең,
Қыз берем» деп, уағда қылып айтқан.

Жамнұн Әлидi iздеп кеткен екен,
Арада неше жылдар өткен екен.
Шаһарды Әли аралап жүрген кезде,
Жамнұн батыр оралып келген екен.

Жамнұн батыр сапарға барып келген,
Бiр ердiң басын кесiп алып келген.
Ол басты патша көрiп алдына алып,
«Дұшпанымның басы» деп анық бiлген.

Патшаның қуанышы судай тасқан,
Көрген жан бәрi қорықты таудай бастан.
«Бiр дұшпаным бар едi, өлтiрдiм»  деп,
Шаһарға жария қылып мұны шашқан.

Шаһарға бұл хабарды жаяды тез,
Әр жерге хабаршылар барады тез.
Әлидi ерiткен екi жүз батырларға,
Көшеде шапқыншылар болады кез.

—Бiр ер батыр бар екен Әли деген,
Патшаның қорқады екен жаны деген.
Жамнұн батыр жерiне iздеп барып,
Өлтiрiп келдi бүгiн, әне, деген.

Хабаршы жүрген жұртын шақырғалы,
Шақырған соң жиылды батырлары.
Тыстан сұрап патшадан рұқсат алып,
Ерлермен бiрге кiрдi тақсыр Әли.

Патша басты алдына алып отыр,
уәзiрлер, жұрт-жамағат, бәрi де отыр.
Үлкендiгi адамның кеудесiндей,
Жұрттың бәрi тамаша қылып отыр.
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Хазiретi Әлидi көрдi патша,
Көрген соң жөн сұрайды ендi патша.
—Танымаймын, қай жердiң адамысың,
Бұ жерге неге келдiң?—дедi патша.

Имам Әли патшаға бердi жауап,
Мақтанып отыр патша, көрдi қарап.
—Өнерпаз, жаһан кезген ойыншымын,
Ерлiгiммен жүремiн,—дедi,—елдi аралап.

Өнерпаз ойыншымын ел қыдырған,
Өнерiме сенбесем, мен қыдырман.
Атым—Қышмаш, ойыншы батырмын,—деп,
Бұл сөздi жалған айтты ендi бұған.

Патша сонда:—Сөзiңе сендiм,—дейдi,
Денеңде белгiсi бар ердiң,—дейдi.
Сиқырменен бекiткен қан дариясын
Қалайша өтiп мұнда келдiң?—дейдi.

—Жердiң жолсызын қыдырып ел iздеймiн,
Өзiмдей өнерпазды мен iздеймiн.
Бiр сиқырға өнерiм жете алмаса,
Әуре болып бекер неге iздеймiн.

Өтiп келдiм, өнерiм жеткеннен соң,
Не сөз бар, бұзып өтiп кеткеннен соң.
Өнерiмнiң барлығын көрмеймiсiң,
Қан дариядан жол салып өткеннен соң.

Патша айтты:—Бiлмеймiсiң бiр батырды,
Ерлiгiмен көп жердi ол кезедi.
Мұхаммедтiң жолдасы Әли деген,
Өлтiрiп келдi сол батыр Әлидi.

Әли айтты:—Мен сонымен теңдес,—дейдi,
Өлтiрдiм дегенiң ол емес,—дейдi.
Құдай оған ат берген Арыслан деп,
Бiр кiсiнiң шамасы келмес,—дейдi.
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Патша айтты  Арысланға:—Сен не дейсiң,
Жамнұнның өлтiргенi өзге дейсiң.
Жамнұн батыр мұныңа ашуланса,
Сонда өзiң қорлық көрiп өлмеймiсiң?

Мұны айтып, патша басын алды алдына,
Көрсетiп Арысланның салды алдына.
Зор адамның басы екен жан көрмеген,
Бас жатты орталықта алдарында.

—Осыны алып келдi Жамнұн,—дейдi,
Жаһанда теңдесi жоқ оның,—дейдi.
Жамнұн батырменен майдан құрып,
Ойнарға келер ме екен халiң,—дейдi.

Әлидiң басын кескен Жамнұн балуан,
Жамнұнның ойыны бар алуан-алуан.
Майдан жасап, той қылам жұртты жиып,
Ойынға қорықпай кiрсең балуандардан.

—Дұшпаныңды мұқатқан тойың болса,
Мұндай тойға кез келiп, жолым болса,
Мен неге балуандардан қорынайын,
Құдай деп шыққаным, ойын болса.

Мұнан соң патша жұртын жидырады,
Жар салғызып, барабан ұрғызады.
Сахараға жиылып майдан түзеп,
Патша өзiне мұнара құрдырады.

Майданға жұрт жиылып шыға тұрсын,
Патша мұнарасын құра тұрсын.
Әлидi iздеп шыққан Халид қайда,
Бұ сөз ендi осылай тұра тұрсын.

Әли Арыслан түнде үйден шығып едi,
Халид батыр iзiмен қуып едi.
Халидтiң аты арыды орта жолда,
Күн-түнi дамыл алмай жүрiп едi.
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Халидтiң аты арыды ара жолда,
Оған қалай ақылды табар жолда.
Арыған атты Халид арқалап ап,
Тоқтамай жүре бердi және жолға.

Арыған атын Халид арқалады,
Алдында не бар, не жоқ байқамады.
Үйiнен шыққанына жыл өткенде,
уәлияның шаһарына тақалады.

Шаһарға ат арқалап Халид келдi,
Тамаша қылып оны халық көрдi.
«Ат арқалап жүрген бiр баһадүр» деп,
Патшасының алдына алып келдi.

Патша мұнан жөн-жолдар сұрады ендi,
Жауап тыңдап жамағат тұрады ендi.
Өзiнiң қалай жүрген жөнiн айтып,
Патшаға Халид баян қылады ендi.

Әуелi Пайғамбарды мадақтады,
Төгiлiп тамамдады, жалықпады.
Әлидi iздеп шыққан жөнiн айтып,
Iзiменен келгенiн анықтады.

Бұны естiп орнынан тұрды патша,
Әлидiң серiгi деп бiлдi патша.
«Тақсырды сүйген көзiң осы ма?»  деп,
Тұра келiп бетiнен сүйдi патша.

Халидке жабылады жанның бәрi,
Бетiн, қолын сүйiсiп қалды бәрi.
Астына күрсi қойып отырғызып,
Халидтi сый-құрметке алды бәрi.

Патша бұған Әлидiң жайын айтты,
Өзiн дiнге салғанын, бәрiн айтты.
Әбулмұхсин батырды iздеп кеткен,
Халидке бұл хабарын тағы айтты.
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Халидтiң көңлi бұған орнығады,
Мұсылман шаһарына жолығады.
Аты арып, жүдеп-жадап келiп едi,
Өзiне келiп сонда тынығады.

Тынығып, сонда өзiне келдi Халид,
Патшаға жауап айтты ендi Халид.
—Арысланды iздеймiн,—дедi Халид,
Сұрады жүретұғын жөндi Халид.

Патша айтты:—Әскер жиып жүрейiк,—деп,
Арысланның хабарын бiлейiк,—деп.
Әбулмұхсин шаһарына бiз де барып,
Тiзе қосып соғысқа кiрейiк,—деп.

Көп әскер шықты жолға Халидке ерiп,
Халид те жүрдi бiрге халыққа ерiп.
Әбулмұхсин батырдың шаһарына
Жақындап келдi түсiп    …  …*.

Әбулмұхсин батырға салды хабар,
Әскерден Әбулмұхсин алды хабар.
«Имам Әли тақсырдың әскерiмiз»
Деп, жазған осылайша бердi хабар.

Әбулмұхсин алдынан өзi шықты,
«Мұсылманбыз» деп жазған сөзiн ұқты.
Амандасып көрiсiп мұсылмандар,
Бiр жерден ықыластары түзу шықты.

Отырды бiр-бiрiнен жөн сұрасып,
Арысланның хабарын көп сұрасып.
Бәрi де дiнге енген мұсылмандар,
Бiлiстi бiрiн-бiрi бек сұрасып.

Айтысты Арыслан келген жайын,
Мұсылман дiнiн қабыл көрген жайын.

* Қолжазбада өшiп қалған.
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Екеуi де сөйледi бiр-бiрiне,
Иман айтып, дiнiне енген жайын.
Халидтi айтып, көрсетiп сол арада,
Және айтты Әлидi iздеп жүрген жайын.
Бiр-бiрiне айтысты екеуi де,
Әрқайсы өз-өзiнiң бiлген жайын.

Әбулмұхсин орнынан түрегелдi,
Халидтiң жөнiн естiп, бiледi ендi.
Түрегелiп көрiсiп Халидпенен,
Құшақтап бетi-көзiн сүйедi ендi.

Мұнан кейiн Әлидiң жөнiн айтты,
Алыстан iздеп кеткен елiн айтты.
Сиқырмен қаннан дария орнаттырған,
Қаққаның қайласының көбiн айтты.

—Соны iздеп кеттi имам Әли,—дедi,
Хабар жоқ сонан берi әлi,—дедi.
Неше күн мұнда жатып қонақ болып,
Бiрiгiп жүрмек болды тағы да ендi.

Бiрiгiп сапар жүрдi екi әскер,
Қаққаны iздеп бәрi кеттi әскер.
Қанша заман жол жүрiп қонып түстi,
Қан дарияға жуықтап жеттi әскер.

Әскер келiп дарияға жуықтады,
Жайланып қонып түсiп, жуық барды.
Арысланның хабарын және естiңiз,
Бұл сөз ендi осылай тұрып қалды.

Кәпiр халқы жиылып шығып едi,
Сахараға мұнара құрып едi.
Имам Әли тақсырмен ойнағалы,
Жамнұн батыр майданда тұрып едi.

Патша шығып отырды мұнараға,
Жамнұн батыр оңаша тұр далада.
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—Қышмаш барып Жамнұнмен ойнасын,—деп,
Патша бұйрық қылды сол арада.

Жамнұнға  Дүлдүлменен Әли келдi,
Әлидi жиылған жұрт бәрi көрдi.
—Өтiрiк «Арысланды өлтiрдiм» деп,
Қайда барып келдiң сен, залым?—дедi.

Жамнұн айтты:—Әлиге барып келдiм,
Мұсылманға қайғыны салып келдiм.
Өтiрiк деп сен маған неге айтасың,
Өлтiрiп басын кесiп алып келдiм.

—Әли деген Арыслан—мен,—деп айтты,
Маған қашан жолықтың сен?—деп айтты.
Шаһарыңа қырғалы келiп тұрмын,
Менiң не қылғанымды көр,—деп айтты.

—Мақтанба, ұрып сенi күл қылармын,
ұн қылып сүйегiңдi сындырармын.
Сен түгiл Әлиiңдi өлтiргенмiн,
Екеуiңнiң есiңде бiр қалармын.

Жамнұн батыр осылай лаң ұрады,
«Сенi де өлтiрем» деп шарт қылады.
Арыслан қаһары түсiп кетiп,
Зұлпықарын қолға алып ақырады.

Ақырды Әли Арыслан ашуланып,
Жамнұнға:—Тастайын,—деп,—басың алып.
Жер менен көк жаңғырықты айғайынан,
Халидке естiлдi даусы барып.

Қаққаның есi сонда ауып тұрды,
Есi ауып жұрт тамаша қылып тұрды.
Жамнұнға қаһарланып қатты ақырған,
Есi ауып, ақылынан танып тұрды.
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Өзгеге күркiреген күн секiлдi,
Күркiреген күнменен бiр секiлдi.
Аттанып әскер саулап жүрiседi,
Дарияның жағасына келiседi.
Жетiп келсе қан дария жол боп жатыр,
Дүлдүлдiң iзiн көрiп бiлiседi.

Дариядан өттi жүрiп ендi бұлар,
Қаққа залым жерiне келдi бұлар.
Екпiндеп қатты жүрiп келе жатыр,
Жиылған көп әскердi көрдi бұлар.

Әли дауысы Расулға және жеткен,
«Жеткер» деп желге Құдай әмiр еткен.
Сүйiншi сұраттырып  Патимадан,
Пайғамбар хабар берiп мағлұм еткен.

«Арыслан бiр майданға ендi,—деген,
Соғысқа дұшпан жауын жеңдi,—деген.
Қаһарланып майданда ақырып тұр,
Дауысы құлағыма келдi» деген.

Қуаныш қылды мұны бәрi сонда,
Арыслан майданда тұр барып онда.
Әлгi қаһарланған бойыменен
Сiлтедi зұлпықарын Жамнұнға.

Өзi бұрын кәпiрге ұрғызатын,
Сонан соң кезек алып тұрғызатын.
Жеңiп алған мезгiлде дiнге енгiзiп,
Иман айтып, мұсылман болғызатын.

Арыслан кезек берiп тұра алмады,
Ашу жеңiп, көңлiне мұны алмады.
Зұлпықарын сiлтедi Жамнұнға,
Мақтанған жауабына шыдамады.

Жәбiрейiлге бұйрық қылды Құдай:
—Кезек берсiн кәпiрге бұрынғыдай.
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Зұлпықарды қолынан түсiр жерге,
Денесiне тигiзбей бұрдыр былай.

«Қолынан түсiр,—деп,—зұлпықарды»,
Жәбiрейiл сол мезгiлде жетiп барды.
Арыслан зұлпықарды сiлтегенше,
Жәбiрейiл шынашағын түрiп қалды.

Зұлпықар қолдан түсiп жерге батты,
Құдай пәрмен қылмаса неге батты.
Жәбiрейiл зұлпықарды тартып алды,
Қараңыз Арысланға берген бақты.

Зұлпықар жерге батқан екпiнiмен,
Сiлтеудiң қаттысының оныменен, 
«Көк өгiзге зарарың тиер» дейдi,
Екпiнмен жерге түскен селкiлiнен.

Зұлпықарды жiбермей тартып алған,
Әли Арыслан қолына қайтып алған.
—Кәпiрдiң кезегiн бер әуелi,—деп,
ұқтырды Хақ пәрменiн айтып әбден.

Жамнұнға «сен ұр» деп айтқалы тұр,
Бұрынғы ретiне қайтқалы тұр.
Әуелi кезек берiп Жамнұнға,
Сонан соң зұлпықармен шапқалы тұр.

Сол мезгiлде артынан тозаң шықты,
Жердiң жүзiн қаптаған бiр шаң шықты.
Сап тартып тұра қалды ту көтерiп,
Мұсылманның белгiсi сонан шықты.

Ту көтерiп, көп әскер келiп тұрды,
Бұларды Әли Арыслан көрiп тұрды.
«Сен ұр» деп Жамнұнға айтқанынша,
Әскердi көрiп көңiл бөлiп тұрды.
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Әлидi көрдi Халид майдандағы,
Арманы көп артында қалғандағы.
Көрген соң Арысланды сабыр қылмай,
Халид батыр қасына барған тағы.

Көрiстi Арысланға Халид барып,
Атынан түстi Халид шауып барып.
Келiп тұрған әскерiнiң жөнiн айтты,
Бiлiндi Арысланға анықталып.

Әскерге тақсыр Әли өзi келдi,
Айтқалы тұрған қазiр сөзiн көрдi.
уәлияның патшасы тағы да бар,
Келген Әбулмұхсиндi көзi көрдi.

Көрiстi оларменен имам Әли,
Бәрi жолда мұсылман қылғандары.
Екi патша келiптi әскерiмен,
Көрiсiп, амандасып тұрған бәрi.

Арттан әскер келдi тағы бiр қол,
Олардың iздегенi бәрi бiр жол.
Оны көре мұсылман болған зәңгi,
Даусын естiп Әлидi iздеген сол.

Оған дағы көрiстi тақсыр Әли,
Жалғыз келiп көп әскер тапты Әли.
Оның да құлағына естiлiптi,
Манағы Жамнұнға ақырғаны.

Арыслан оларға айтты өз мәнiсiн,
Жамнұнның өтiрiк қылған iсiн.
Өтiрiк айтып келген Жамнұн,
Жекпе-жекке шығып тұрған iсiн.

Әбулмұхсин Әлиге келiп айтты,
Қатты соғыс болуын көрiп айтты.
—Жекпе-жекке бұған мен барайын,—деп,
Өзiнiң қуатына сенiп айтты.
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—Сабыр қыл, Әбулмұхсин батыр,—дейдi,
Iсте шала қылмайық ғапыл,—дейдi.
«Менен қорқып майданға келмедi» деп,
Мақтанар көңлi өсiп кәпiр,—дейдi.

Өзiм барып сүйегiн сындырармын,
Сындырып сүйектерiн күл қылармын.
Менiменен майданға шығып тұрған,
Әуелi мұның iсiн тыңдырармын.

Мұнан соң көп кәпiрмен ұрысармыз,
Кезекпен майданға шығысармыз.
Көп кәпiр екеумiзге жеткiлiктi,
ыңғайына қаратса тұрысармыз.

Бұл сөзбен Әбулмұхсин бөгеледi,
Әли Арыслан майданға жөнеледi.
Манағы Жамнұн батыр орнында тұр,
Әлидi қайтып келген бұл көредi.

—Сен кеттiң манағыдан қайда?—дейдi,
Бар екен өзiңде көп қайла,—дейдi.
Артыңда жиылған мынауың кiм,
Бара ма боялғалы қанға,—дейдi.

—Әскерiм артымдағы келген,—дейдi,
Әлимiн, көп кәпiрдi жеңген,—дейдi.
Әуелi кезек берiп ұрғызамын,
Қару қыл, келiп маған бермен,—дейдi.

Ақырып айғай салып келдi Жамнұн,
Майдандағы Әлидi көрдi Жамнұн.
—Маған теңдес келетiн өзiң кiмсiң,
Бiр ұрып көл қылайын,—дедi Жамнұн. 

Мұны айтып Жамнұн батыр қару еттi,
Әлидi күрзiменен салып өттi.
Атының епкiнiмен ағып өтiп,
Әлиге қайта оралып тағы жеттi.
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—Нағылып тiрi қалдың өлмей?—дейдi,
Қылышты қолына алып сермедi ендi.
Әли Арыслан қылышын қайыра қағып,
—ұмтылма, кезегiмдi бермей,—дейдi.

—ұр менi, кезек берiп тұрам,—дейдi,
Мен де сенi кезекпен ұрам,—дейдi.
Жалғыз ұрып өзiңдi өлтiрем де,
Әскерiңдi сонан соң қырам,—дейдi.

Әли айтты:—Мұсылман бол ендi,—дейдi,
Мақтанып, айтпа бекер сөздi,—дейдi.
Айтқаныма көнбесең тез өлерсiң,
Ажалыңның уақыты келдi,—дейдi.

—Мен мұсылман боламын ненi көрiп,
Қайрат-күшiм тасып тұр және келiп.
«Мұсылман бол» деп маған неге айтасың,
Қалғалы тұрсың қазiр өзiң өлiп.

Арыслан ашуланды мына сөзге,
Кәпiр артық мақтаныш қылған кезде.
Жамнұнға сiлтедi зұлпықарын,
Ат үстiнде мақтанып тұрған кезде.

Зұлпықар Жамнұнды жарып өттi,
Өзiн жарып атынан ағып өттi.
Жамнұн батыр бөлiндi екi басқа,
Кәпiрдiң жаһаннамға жаны кеттi.

Ақырды қаһарланып ендi Әли,
Батырды басқа екi бөлдi Әли.
—Атым—Әли, Құдайдың Арысланы,
Кәпiрлер, майданға шық!—дедi Әли.

Бұл сөздi естiп тұрды Қаққа патша,
Биiк жерде отырған тақта патша.
«Осының Әли екенi шын шығар» деп,
Мойнын бұрып қарады халайыққа.
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—Бiр балуан барсын,—дедi,—жекпе-жекке,
ұйлығып тұрма,—дедi,—бекер-текке.
Бәлен батыр барсын деп атақтамай,
Бұ сөздi тегiс айтып тұрды көпке.

Баруға жалғыз адам бата алмады,
Патшаға жалғыз жауап айта алмады.
Жамнұнға қылғанын көргеннен соң,
Батырлар бәрi жауап қайтармады.

Патшаның өзi дағы қауiптенедi,
Қауiптенiп қорыққанынан сақтанады.
Жау-жарағын асынып, атын баптап,
Мұнарасын жиғызып аттанады.

Патша мұнан кейiн әмiр қылды,
Жекпе-жекке барар жан жоғын бiлдi.
—Жекпе-жекке барғаныңды тiрi қоймас,
Жабыла ат қойыңдар бәрiң,—дедi.

Кәпiрлер бәрi бiр жол ат қояды,
Патшаның әмiрiн тұту шарт болады.
Мұсылманның әскерi мұны көрiп,
Олар дағы жабыла лап қояды.

Соғысқа Әбулмұхсин, Әли кiрдi,
Мұсылманның әскерi бәрi кiрдi.
Әрқайсы жүз кiсiлiк балуандар,
Зәңгiлер сан жетпейтiн тағы кiрдi.

Кәпiрдi Әли Арыслан аралады,
Екi жақтан қылышпен сабалады.
Үрiккен қойдай қашады кез келгенi,
Маңына бiрi беттеп бара алмады.

Салып жүр Әбулмұхсин және қырғын,
Халидтiң жүрген жерi, о да қырғын.
Зәңгiлердiң бетiне келер жан жоқ,
Олар сала бастады жаман қырғын.
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Кәпiрлер есебi жоқ қырылады,
Көңiлдерi қайтысып торығады.
Сөйтiп жүрген мезгiлде имам Әли
Қаққа залым патшаға жолығады.

Қаққаны келiп тұтты имам Әли,
«Мұсылман бол» деп үгiт қылған Әли.
Иман айтып, мұсылман болмаған соң,
Шабады зұлпықармен мұнан әрi.

Патшасы өлдi, кәпiрдiң туы құлап,
Қинамай тез өлтiрдi мұны бiрақ.
Қалғандары «мұсылман боламыз» деп,
Арысланның алдында тұрды жылап.

Арыслан қабыл көрдi жылағанын,
Бердi ендi өздерiнiң сұрағанын.
«Иман айтып, мұсылман болыңдар» деп,
Бәрiн дiнге кiргiзiп жияды оның.

Мұсылман болды халықтың баршалары,
Қырылып өлiп қалды қаншалары.
Әли Арыслан бұйырды: «Билеп тұр» деп,
Әбулмұхсин болды оның патшалары.

Көп әскер жиылған малын алды,
Ойласып олжа малды бәрi де алды.
Патша мен Жамнұн қазынасын
Әуелгi уағдасымен Әли де алды.

Қайтысты амандасып ендi әскер,
Өз-өзiнiң жерiне келдi әскер.
—Пайғамбардың дидарын көрмек үшiн,
Бiз дағы ерiп жүрейiк,—дедi әскер.

Әли айтты:—Маған ерiп жүре алмассың,
Дүлдүлдiң жүрiсiне ере алмассың.
Менiң онда асығыс жұмысым бар,
Бiр жөнелсем қарамды көре алмассың.
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Сiздер маған  рұқсатты берiңiздер,
Жұмысым бар дегенге сенiңiздер.
Жол-жарағын жабдықтап сайлап алып,
Өздерiңiз жайланып келiңiздер.

—Сенемiз сөзiңiзге нанып,—дейдi,
Бұл айтқан жауабыңыз анық,—дейдi.
Халид бiзге басшы боп бiрге жүрсiн,
Көрейiк Пайғамбарды барып,—дейдi.

Жөнелдi амандасып имам Әли,
Бөгелiп тоқтамайды онан әрi.
«Бiз дағы Пайғамбарға барамыз»  деп,
Халидтi алып қалды мұнда бәрi.

Шыққалы төрт жыл үйден болған Әли,
Төрт жылдай бiр сапарда жүрген Әли.
Мұнан соң бiраз күнде жетiп келiп,
Өзiнiң шаһарына келген Әли.

Көрiстi бабасына Әли келiп,
Патима, Хасен, Хұсайын тағы келiп.
Хабарын естiген соң жиылысып,
Көрiстi шаһар халқы бәрi келiп.

Сөйледi Әли Арыслан жүрген жөнiн,
Төрт патша халқы дiнге кiрген жөнiн.
Халидтiң кейiн қалған жайын айтты,
Басшы қылып барамыз деген жөнiн.

Мұсылман болған халықтың адамдары
Келедi Халидпенен тамам бәрi.
—Жомарт тойы өттi ме?—деп сұрады,
Сүндетке отырды ма балалары?
—Балалар жетi жасқа жетiп қалды,
Сенiң ұзап кеткен соң жолың,—дедi.

Расул айтты:—Бола ма ғажап,—дедi,
Той тоқтады Әлиге қарап,—дедi.
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Үш жастан жетi жасқа сүндет уақыты,
Әлидiң кешiгуi себеп,—дедi.

Мұнан соң Садуақас тойын қылды,
Неше күн тамашалы ойын қылды.
Ат жетер жердiң халқын мұқым жиып,
Аш-арықтың бәрiн де тойындырды.

Бұл тойға шаһар халқы сый апарды,
Әрқайсы лайықтап бұл апарды.
Қаққаның Жамнұнмен қазынасын
Әли Арыслан сый үшiн мұны апарды.

Садуақас той қылды жиылғанға,
Әр түрлi сый кез болды бұйырғанға.
Мұнан соң той тарқады тамам болып,
Разы болды халайық сый қылғанға.

Артынан бiр жылдан соң әскер келдi,
Халидтi «басшы бол» деп тастап едi.
Бұларды ертiп есен-сау Халид келдi,
Әскермен уәлиядан патша келдi.

Әскермен Әбулмұхсин және келдi,
Мұсылман бәрi сауап таба келдi.
Пайғамбармен көрiсiп амандасып,
Оларды сый-құрметке алады ендi.

Жатып-жатып қайтысты келген әскер,
Ашық боп Пайғамбарды көрген әскер.
Пайғамбардан бата алып қайтып кеттi,
Хақ дiнге ықыласын берген әскер.

Жерiне және қайтып әскер барған,
Мехнат, ренiш көрмей аман барған.
Хазiрет Әлидiң бiр соғысы
Осылайша ақыры тамамланған.
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Шорман Бiлтебайұғлы мұны жазған,
Басқа кiсi жоқ екен бұрын жазған.
Қыпшақбай хикаятты естуiнше,
Насырдан назым кеңес қылып жазған.

Айыпқа қоспа менi, тыңдаушы,
Шорманға айтсын айып қылған кiсi.
Шорманның айтқан сөзiн сәттi жазған,
Жоқ шығар назымшының бұзған жерi.

Бұзылса қата болып қалған шығар,
Назымшы естiгенiн жазған шығар.
Естiгенiн  айтқаннан жазып алған, 
Қыпшақбайдың  сөздерi жалған [шығар].

Кiтаптан хикаятын Шорман көрген,
Назымла деп қағазын маған берген.
Хикаятта қисса боп жүрген сөз көп,
Айыпты жүргiзесiң одан неден.

Мен жаздым Шорман айтқан тiлiн алып,
Көзiмнен көргенiм жоқ мұны жазып.
Менiң жазғанымнан қата болса,
Қалған жерiн түзеңiз бiлiп алып.

...*  назым неге сызасың деп,
Насыр сөздi назымға бұзасың деп.
Үш сөздi үйлестiрiп он шығарып,
Неше сөз арасына тығасың деп.

Өзiмнiң қатамды түзеткенiн,
Бiлмеген жөнiмдi айтып үйреткенiн.
Шариғат хүкiмiнше дәлел берiп,
Бiлдiрмек керек қата күн өткенiн.

Бар шығар жетпеген соң бiлмегенiм,
Бiр әдет назым жазып үйренгенiм.

* Қолжазбада өшiп қалған.
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Назымнан наһи қылып тыйса бiреу,
Жөн болмас түзу жолға жүрмегенiм.

Сыйлап жазған сөз емес бiр адамға,
Бахис қылып жазбаймын мұны адамға.
Обал, сауап екенiн айыра алмай,
Назым жазып беремiн сұрағанға.

Олар  назым сөзге көп қарайды,
Көңiлiн анық берiп, бек қарайды.
 …  …  …*     себебi бар,
Қызығып қисса оқиық деп қарайды.

* Қолжазбада өшiп қалған.
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Әуелi сөз сөйлейiн бисмилладан,i сөз сөйлейiн бисмилладан, сөз сөйлейiн бисмилладан,iн бисмилладан,н бисмилладан,
Сауабын бисмилла бiлмес надан.iлмес надан.лмес надан.
Жамағат, құлақ салып тыңдасаңыз,
Азырақ сөз сөйлейiн Шахмадан.

Екiншi хамду айттым бiр Аллаға,
Сөзiмде кеше-күндiз бек көп сәна.
Сипатын Әбушахма айтып болмас,
ұқсаған ұжмақ iшi бейне хорға.

Салауат пайғамбарым Мұхаммедке,
Шапағат қыл күнәһар бiз үмбетке.
Айрылып күнәһтан Шахмадай,
Бар ма екен сапар қылған ақыретке.

Жаһанның тарлығына көзiм салдым,
Қолыма мен бiр ғарiп қалам алдым.
Ғарiптiң ел iшiнде көңiлiн аулай,
Қиссасын Әбушахма жаза салдым.

Сөйлесе сөзi тәттi шекер-балдай,
Секiлдi жаңа өспiрiм бойы талдай.
Зарланып Құран оқыса Әбушахма
Тартыпты Мұхаммедке үнi талмай.

Нұр сипат көркiн көрсең, жүзi айдай,
Толықсыр жас баланың көңiлi майдай.
Қирағат мақамына  мейiрiң қанар,
Ақ құйрық  памилнай кәмiл шайдай.

Қисса Әбушахма
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Өнерi Әбушахма кеткен асып,
Қайғысын сахабаның жүрген басып.
Дауысын Пайғамбардың сағынғанда,
Шахманы оқытысыпты шуылдасып.
Шахмаға өнер берген Хақ Тағала,
Iшiнде лаух Махфуз нұр сипатын
Құдайым артық қылған шаһизада.

Жиырмаға жаңа келген нұрдың жасы,
Шахманың Хасан, Хұсейiн жан жолдасы.
Далаға Шахма бас боп сейiл құрып,
Тiзiлген өңшең бағлан сайдың тасы.

Сөйлейiн шаһариарды құрмет етiп,iн шаһариарды құрмет етiп,н шаһариарды құрмет етiп,iп,п,
Барады ғарiп жанға ажал жетiп.iп жанға ажал жетiп.п жанға ажал жетiп.iп.п.
Бұл сырын һеш мұсылман бiле алмайды,iле алмайды,ле алмайды,
Кетiптi бiраз ғана заман өтiп.iптi бiраз ғана заман өтiп.птi бiраз ғана заман өтiп.i бiраз ғана заман өтiп. бiраз ғана заман өтiп.iраз ғана заман өтiп.раз ғана заман өтiп.iп.п.

Қайратын Әбушахма қыла алмайды,
Болғанын халiн нешiк бiле алмайды.iн нешiк бiле алмайды.н нешiк бiле алмайды.iк бiле алмайды.к бiле алмайды.iле алмайды.ле алмайды.
Атына ғазиз сұлтан мiне алмайды,iне алмайды,не алмайды,
Науқасы бек қинайды ғарiп жанды.iп жанды.п жанды.
Қарамай өзгелерi жүре бердi,i жүре бердi, жүре бердi,i,,
Бар едi кәпiрдiң жалғыз үйii кәпiрдiң жалғыз үйi кәпiрдiң жалғыз үйiiрдiң жалғыз үйiрдiң жалғыз үйiiң жалғыз үйiң жалғыз үйii
Қалжырап Әбушахма соған келдi.i..

Баланы жүһүд көрiп қайран қалды,iп қайран қалды,п қайран қалды,
«Жас бала мұсылман» деп ойына алды.
«Омардың баласымын» дегеннен соң,
Тезiрек сарайына алып барды.iрек сарайына алып барды.рек сарайына алып барды.

Ойлайды кәпiр «қастық қылайын» деп,iр «қастық қылайын» деп,р «қастық қылайын» деп,
«Осы жерде құмарымнан шығайын» деп,
«Бiр түрлi жала жауып баласына,iр түрлi жала жауып баласына,р түрлi жала жауып баласына,i жала жауып баласына, жала жауып баласына,
Омардың әдiлдiгiн сынайын» деп.iлдiгiн сынайын» деп.лдiгiн сынайын» деп.iгiн сынайын» деп.гiн сынайын» деп.iн сынайын» деп.н сынайын» деп.

Барады тәубе қылмай күнiм өтiп,iм өтiп,м өтiп,iп,п,
Кәпiр тұр жас баланы құрмет етiп.iр тұр жас баланы құрмет етiп.р тұр жас баланы құрмет етiп.iп.п.
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«Басыңыз iше қойсаң жазылар» деп,iше қойсаң жазылар» деп,ше қойсаң жазылар» деп,
Бiр аяқ шарап алып келдi жетiп.iр аяқ шарап алып келдi жетiп.р аяқ шарап алып келдi жетiп.i жетiп. жетiп.iп.п.

Шарапты шөлдеп тұрған салды жұтып,
Жас бала мас болады [мұны] iшiп.iшiп.шiп.iп.п.
Бiле алмай есi-түсiн сандалады,iле алмай есi-түсiн сандалады,ле алмай есi-түсiн сандалады,i-түсiн сандалады,-түсiн сандалады,iн сандалады,н сандалады,
Шаһзада арақ iшкен халi кетiп.iшкен халi кетiп.шкен халi кетiп.i кетiп. кетiп.iп.п.

Бар едi сол кәпiрдiң жалғыз қызы,i сол кәпiрдiң жалғыз қызы, сол кәпiрдiң жалғыз қызы,iрдiң жалғыз қызы,рдiң жалғыз қызы,iң жалғыз қызы,ң жалғыз қызы,
Ер жеткен адам едi оның өзi.i оның өзi. оның өзi.i..
Қызына тез жүгiрiп келе салып,iрiп келе салып,рiп келе салып,iп келе салып,п келе салып,
Жүһүдтiң кәпiрлiкпен айтқан сөзi:iң кәпiрлiкпен айтқан сөзi:ң кәпiрлiкпен айтқан сөзi:iрлiкпен айтқан сөзi:рлiкпен айтқан сөзi:iкпен айтқан сөзi:кпен айтқан сөзi:i::
—Айналайын, жан балам,
Айтқан тiлге нан, балам.iлге нан, балам.лге нан, балам.
Тамашаға сейiл құр,iл құр,л құр,
Сарай жаққа бар, балам.
Ол сарайға кiр,—дейдi,iр,—дейдi,р,—дейдi,i,,
Кел, соңымнан ер,—дейдi.i..
Iшiнде оның жiгiт бар,шiнде оның жiгiт бар,iнде оның жiгiт бар,нде оның  жiгiт бар,iгiт бар,гiт бар,iт бар,т бар,
Нұр сипатын көр,—дейдi,i,,
Әдейi iздеп әкелдiмi iздеп әкелдiм iздеп әкелдiмiздеп әкелдiмздеп әкелдiмiмм
Күйеулiкке мен,—дейдiiкке мен,—дейдiкке мен,—дейдii
Көңiлiне оның ұнасаiлiне оның ұнасалiне оның ұнасаiне оның ұнасане оның ұнаса
Қалағанын бер,—дейдi,i,,
Үйiр қылып көр,—дейдi.
Өмiрiң өтiп барады,
Азырақ ойнап, күл,—дейдi.

Қыз шайтан мұны естiп жүгiрiп келдi,
Келген соң қуанады жүзiн көрiп.
Мастықпен Әбушахма бiле алмайды,
Қалыпты сол арада ойнап-күлiп.

Мастықпен Әбушахма шайтанға ердi,
Бiр-екi кәпiр қызын зина қылды.
Ес-түсiн бiраздан соң жиып алып,
Аттанып Әбушахма жүре бердi. 
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Есiне қылған iсi келiп түстi,iне қылған iсi келiп түстi,не қылған iсi келiп түстi,iсi келiп түстi,сi келiп түстi,i келiп түстi, келiп түстi,iп түстi,п түстi,i,,
Тiтiреп өне бойы, зәресi ұшты,iтiреп өне бойы, зәресi ұшты,тiреп өне бойы, зәресi ұшты,iреп өне бойы, зәресi ұшты,реп өне бойы, зәресi ұшты,i ұшты, ұшты,
Мүбәрак екi көзi қанға толыпi көзi қанға толып көзi қанға толыпi қанға толып қанға толып
Жылайды: «Көре алман нұр пейiштi».iштi».штi».i».».

Әбушахма жылайды,
Көзiн жасын бұлайды:iн жасын бұлайды:н жасын бұлайды:
—Кәпiрдiң қызын кез қылып,iрдiң қызын кез қылып,рдiң қызын кез қылып,iң қызын кез қылып,ң қызын кез қылып,
Һәр не қылсаң жарайды.
Зар жыласам Құдайға,
Тәубе қылсам бола ма.
Жиырмаға жетпей-ақ,
Жолықтым үлкен күнәға.
Кез қылды маған бұ iстi,iстi,стi,i,,
Қиындық басқа iс түстi.iс түстi.с түстi.i..
Не деп тәубе қылайын,
Тәңiрiм мақұл көрмес-тi.iрiм мақұл көрмес-тi.рiм мақұл көрмес-тi.iм мақұл көрмес-тi.м мақұл көрмес-тi.i..
Бiлiп қойса атамыз,iлiп қойса атамыз,лiп қойса атамыз,iп қойса атамыз,п қойса атамыз,
Бастан кешкен қатамыз,
Афласонның қолында,
Қамшыда қор боп жатармыз.
Құдайым кешсе мұнымды,
Қамшы тiлсе жонымды.iлсе жонымды.лсе жонымды.
Жас басымнан ұрындым-ау,
Қумайын өткен күнiмдi.iмдi.мдi.i..
Жолықтым үлкен жалаға,
Кез кел[дiм] бiр сам бәлеге,iм] бiр сам бәлеге,м] бiр сам бәлеге,iр сам бәлеге,р сам бәлеге,
Екiншiде мен ғарiп,iншiде мен ғарiп,ншiде мен ғарiп,iде мен ғарiп,де мен ғарiп,iп,п,
Шықпас едiм далаға.iм далаға.м далаға.

Бiр заман кейде толар, кейде солып,iр заман кейде толар, кейде солып,р заман кейде толар, кейде солып,
Қалармыз ажал келсе бiр күн өлiп.iр күн өлiп.р күн өлiп.iп.п.
Әнеукүн Шахмаға қосылғанда
Қалыпты кәпiр қызы буаз болып.iр қызы буаз болып.р қызы буаз болып.

Жаратқан Құдай шаһзада . . .*

Ерлерге иман берсiн Хақ Тағала,iн Хақ Тағала,н Хақ Тағала,

* Қолжазбада бiр сөз түсiп қалған. 
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Тоғыз ай, он күн тамам болғаннан соң,
Тауыпты кәпiр қызы бiр жас бала.iр қызы бiр жас бала.р қызы бiр жас бала.iр жас бала.р жас бала.

Ол жүһүд мұны көрiп қайран қалды,iп қайран қалды,п қайран қалды,
Баланы етегiне орап алды.iне орап алды.не орап алды.
«Апарып өз қолымен берейiн» деп,iн» деп,н» деп,
Омардай падишаға алып барды.

Қуанып келе жатыр кәпiр күлiп,iр күлiп,р күлiп,iп,п,
Боларын айтқанының iшi бiлiп.iшi бiлiп.шi бiлiп.i бiлiп. бiлiп.iлiп.лiп.iп.п.
Сағынып Пайғамбарды шаһариарлар
Үйiнде тарқаушы едi хатым қылып.iнде тарқаушы едi хатым қылып.нде тарқаушы едi хатым қылып.i хатым қылып. хатым қылып.

Бұл жүһүд ниһаятсыз кәпiр едi,iр едi,р едi,i,,
Бәдбахт ойлағаны ақыл едi.i..
Омар мен Әбушахма, шаһариарлар,
Мәсжидте хатым қылып жатыр едi.i..
Құранды-ай Әбушахма оқыр едi,i,,
Батасын молда Оспан қылар едi.i..
Бағыштап рухына Пайғамбардың, 
Жарандар қайтайын деп отыр едi.i..

Есiктен көрiнедi кәпiр кiрiп,iктен көрiнедi кәпiр кiрiп,ктен көрiнедi кәпiр кiрiп,iнедi кәпiр кiрiп,недi кәпiр кiрiп,i кәпiр кiрiп, кәпiр кiрiп,iр кiрiп,р кiрiп,iрiп,рiп,iп,п,
Келгенiн бiр жұмысқа Омар бiлiп.iн бiр жұмысқа Омар бiлiп.н бiр жұмысқа Омар бiлiп.iр жұмысқа Омар бiлiп.р жұмысқа Омар бiлiп.iлiп.лiп.iп.п.
«Келедi,—деп,—мәсжидке бұ қалайша»,i,—деп,—мәсжидке бұ қалайша»,,—деп,—мәсжидке бұ қалайша»,
Жарандар қайран болды мұны көрiп.iп.п.

Күнәға Әбушахма қалған батып,
Кеткенi бала болған бiр-ақ жатып.i бала болған бiр-ақ жатып. бала болған бiр-ақ жатып.iр-ақ жатып.р-ақ жатып.
Есiктен келдi дағы кәпiр жүһүд,iктен келдi дағы кәпiр жүһүд,ктен келдi дағы кәпiр жүһүд,i дағы кәпiр жүһүд, дағы кәпiр жүһүд,iр жүһүд,р жүһүд,
Баланы тастай бердi шырылдатып.i шырылдатып. шырылдатып.

Сонда жүһүд сөйлейдi,i,,
Сөйлегенде не дейдi:i::
—Айтайын деп бiр арыз,iр арыз,р арыз,
Келiп едiм мен дейдi.iп едiм мен дейдi.п едiм мен дейдi.iм мен дейдi.м мен дейдi.i..
Сiзге деген бұл датым,iзге деген бұл датым,зге деген бұл датым,
Айтайын ендi сөз салтын.i сөз салтын. сөз салтын.
Шығып едi жұртыңа,i жұртыңа, жұртыңа,
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Әдiл Омар, жақсы атың.iл Омар, жақсы атың.л Омар, жақсы атың.
Жұрт билеген падишам,
Әдiл Омар, бекзадам.iл Омар, бекзадам.л Омар, бекзадам.
Жалғызыңа айтып па ең
Кәпiрлерден ал қатын?iрлерден ал қатын?рлерден ал қатын?
Кiтабыңа көзiң сал,iтабыңа көзiң сал,табыңа көзiң сал,iң сал,ң сал,
Келiп тұрмын сөз салып.iп тұрмын сөз салып.п тұрмын сөз салып.
Шахма балаң кеттi ғойi ғой ғой
Жүрегiме мұз салып.iме мұз салып.ме мұз салып.
Себеп болған балаға,
Қызымды менiң ала ма.iң ала ма.ң ала ма.
Шыққан екен далаға,
Басы ауырып кез болған 
Бiздiң жалғыз сарайға.iздiң жалғыз сарайға.здiң жалғыз сарайға.iң жалғыз сарайға.ң жалғыз сарайға.
Қылғаны анық болмаса
Күйдiрмейiн жалаға.iрмейiн жалаға.рмейiн жалаға.iн жалаға.н жалаға.
Екi көздiң қарасы,i көздiң қарасы, көздiң қарасы,iң қарасы,ң қарасы,
Адамның не-дүр шарасы.
Осы сөздiң түбiнеiң түбiнең түбiнеiнене
Көзiң салып қарашы.iң салып қарашы.ң салып қарашы.
Әдiл Омар, сен едiңiл Омар, сен едiңл Омар, сен едiңiңң
Мұсылманның данасы.
Қара қылды қақ жарған
Дiн исламның сарасы.iн исламның сарасы.н исламның сарасы.
Әдiлдiгiңе алмасаңiлдiгiңе алмасаңлдiгiңе алмасаңiгiңе алмасаңгiңе алмасаңiңе алмасаңңе алмасаң
Мұның да бiтпес жарасы.iтпес жарасы.тпес жарасы.
Қатын қылды  қызымды,
Құда қылдың өзiмдi.iмдi.мдi.i..
Сендей әдiл патшаменiл патшаменл патшамен
Теңдесiп тұрған кезiм-дi.iп тұрған кезiм-дi.п тұрған кезiм-дi.iм-дi.м-дi.i..

Өнерiм Тәңiр берген артық дейдi,iм Тәңiр берген артық дейдi,м Тәңiр берген артық дейдi,iр берген артық дейдi,р берген артық дейдi,i,,
Жел сөзге қызыл тiлiм сампылдайды.iлiм сампылдайды.лiм сампылдайды.iм сампылдайды.м сампылдайды.
«Әкесi жендет болды балаға» депi жендет болды балаға» деп жендет болды балаға» деп
Қуанып, кәпiр жүһүд жампылдайды.iр жүһүд жампылдайды.р жүһүд жампылдайды.

Таранып әдiл патша сұңқылдайды,iл патша сұңқылдайды,л патша сұңқылдайды,
Жас бала шала-жансар қыңқылдайды.
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Әдiлдiк қаһарына мейiрi келiп,iлдiк қаһарына мейiрi келiп,лдiк қаһарына мейiрi келiп,iк қаһарына мейiрi келiп,к қаһарына мейiрi келiп,iрi келiп,рi келiп,i келiп, келiп,iп,п,
Тас мәсжид қорғасындай былқылдайды.

Омардың кәпiр қорқар қарасынан,iр қорқар қарасынан,р қорқар қарасынан,
Қорқа-дүр тақсыр ердiң қаһарынан.iң қаһарынан.ң қаһарынан.
Ер Омар мойнын бұрып Шахмаға,
Сұрайды «рас па?» деп баласынан.

Қорыққаннан Шахма жастың iшi күйдi,iшi күйдi,шi күйдi,i күйдi, күйдi,i,,
Боларын бiр сұмдықтың ендi бiлдi.iр сұмдықтың ендi бiлдi.р сұмдықтың ендi бiлдi.i бiлдi. бiлдi.iлдi.лдi.i..
«Бiр түрлi қинауменен өлтiремiн» деп,iр түрлi қинауменен өлтiремiн» деп,р түрлi қинауменен өлтiремiн» деп,i қинауменен өлтiремiн» деп, қинауменен өлтiремiн» деп,iремiн» деп,ремiн» деп,iн» деп,н» деп,
Асхабтың қол астына бәрiн жиды.iн жиды.н жиды.

—Жеттi ме жас басымнан ажал,—дейдi,i ме жас басымнан ажал,—дейдi, ме жас басымнан ажал,—дейдi,i,,
Болды ма кәпiр жүһүд надан,—дейдi.iр жүһүд надан,—дейдi.р жүһүд надан,—дейдi.i..
Өтейiн шаһид болып бұ дүниеден,iн шаһид болып бұ дүниеден,н шаһид болып бұ дүниеден,
Әйтеуiр тозақ iшiнде жанам,—дейдi.iр тозақ iшiнде жанам,—дейдi.р тозақ iшiнде жанам,—дейдi.iшiнде жанам,—дейдi.шiнде жанам,—дейдi.iнде жанам,—дейдi.нде жанам,—дейдi.i..

—Шыныңды айт, Шахма бала, жеттi қаза,i қаза, қаза,
Алданып жалғыз сөзге болма наза.
Менiң қаһарым, әй, балам, дәнеме емес,iң қаһарым, әй, балам, дәнеме емес,ң қаһарым, әй, балам, дәнеме емес,
Алдыңда күнәлiге—қатты жаза.iге—қатты жаза.ге—қатты жаза.

Шахма айтты:—Бiр iс қате өттi,—дейдi,iр iс қате өттi,—дейдi,р iс қате өттi,—дейдi,iс қате өттi,—дейдi,с қате өттi,—дейдi,i,—дейдi,,—дейдi,i,,
Түбiме кәпiр жүһүд жеттi,—дейдi.iме кәпiр жүһүд жеттi,—дейдi.ме кәпiр жүһүд жеттi,—дейдi.iр жүһүд жеттi,—дейдi.р жүһүд жеттi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..
Өлейiн жалған айтпай, шынымды айтып,iн жалған айтпай, шынымды айтып,н жалған айтпай, шынымды айтып,
Бұйрығы бiр Алланың жеттi,—дейдi.iр Алланың жеттi,—дейдi.р Алланың жеттi,—дейдi.i,—дейдi.,—дейдi.i..

—Жөн болар шын айтқаның, Шахма балам,
Қирағат мақамына көп-дүр сәнаң.
Қинаумен өлтiрейiн, балам, сенi,iрейiн, балам, сенi,рейiн, балам, сенi,iн, балам, сенi,н, балам, сенi,i,,
Пейiштi нәсiп қылсын Хақ Тағалам.iштi нәсiп қылсын Хақ Тағалам.штi нәсiп қылсын Хақ Тағалам.i нәсiп қылсын Хақ Тағалам. нәсiп қылсын Хақ Тағалам.iп қылсын Хақ Тағалам.п қылсын Хақ Тағалам.

—Өлтiрсең ризамын, атам, сiзге,iрсең ризамын, атам, сiзге,рсең ризамын, атам, сiзге,iзге,зге,
Кешiңiз ата хақын сiз де бiзге.iңiз ата хақын сiз де бiзге.ңiз ата хақын сiз де бiзге.iз ата хақын сiз де бiзге.з ата хақын сiз де бiзге.iз де бiзге.з де бiзге.iзге.зге.
Кеттiм-ау күнәһлi боп, уа, дариға,iм-ау күнәһлi боп, уа, дариға,м-ау күнәһлi боп, уа, дариға,i боп, уа, дариға, боп, уа, дариға,
Алданып нәпсi менен жалған сөзге.i менен жалған сөзге.  менен жалған сөзге.
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Шахмаға бұл бәленi Тәңiрiм салды,i Тәңiрiм салды, Тәңiрiм салды,iрiм салды,рiм салды,iм салды,м салды,
Күнәлi баласына қаһарланды.i баласына қаһарланды. баласына қаһарланды.
Мәсжідтен алып шығып Шахманы,
Жетелеп дар басына алып барды

Мiнедi әдiл Омар қаһарына,iнедi әдiл Омар қаһарына,недi әдiл Омар қаһарына,i әдiл Омар қаһарына, әдiл Омар қаһарына,iл Омар қаһарына,л Омар қаһарына,
Тақсырдың кiм шыдаған заһарына.iм шыдаған заһарына.м шыдаған заһарына.
«Баласын әдiл Омар асады» деп,iл Омар асады» деп,л Омар асады» деп,
Жайылды Мәдиненiң шаһарына.iң шаһарына.ң шаһарына.

Омардың Шахма зада жалғыз ұғлы,
Ерлердiң сайыпқыран қызыл гүлi.iң сайыпқыран қызыл гүлi.ң сайыпқыран қызыл гүлi.i..
Қамшыгер жазалыға дүре салған,
Бар едi Афласондай жөнсiз құлы.i Афласондай жөнсiз құлы. Афласондай жөнсiз құлы.iз құлы.з құлы.

—Афласон шапшаң мұнда келсiн,—[дейдi],iн,—[дейдi],н,—[дейдi],i],],
Жазасын бұл баланың берсiн,—дейдi.iн,—дейдi.н,—дейдi.i..
Жүз қамшы дүре ұрсын жалаңаштап,
Қор болып қамшы астында өлсiн,—дейдi.iн,—дейдi.н,—дейдi.i..

Афласон тез жүгiрiп келдi дарға,iрiп келдi дарға,рiп келдi дарға,iп келдi дарға,п келдi дарға,i дарға, дарға,
Омардай кiм шыдаған алды тарға.iм шыдаған алды тарға.м шыдаған алды тарға.
Жиылып күллi шаһар тiтiредi,i шаһар тiтiредi, шаһар тiтiредi,iтiредi,тiредi,iредi,редi,i,,
Бетiне қарсы келер заман бар ма?iне қарсы келер заман бар ма?не қарсы келер заман бар ма?

Ашуы ер Омардың болды күштi,i,,
Есiтiп Оспан, Әли жүгiрiстi.iтiп Оспан, Әли жүгiрiстi.тiп Оспан, Әли жүгiрiстi.iп Оспан, Әли жүгiрiстi.п Оспан, Әли жүгiрiстi.iрiстi.рiстi.iстi.стi.i..
Бұл iстi кешу қылып кетер едi,iстi кешу қылып кетер едi,стi кешу қылып кетер едi,i кешу қылып кетер едi, кешу қылып кетер едi,i,,
Тұра тұрса әзелiнде хақ өлiмi.iнде хақ өлiмi.нде  хақ өлiмi.iмi.мi.i..

	 Оспанның	сұрағаны

Сонда Оспан айтады,
Айтпай ендi қайтедi.i қайтедi. қайтедi.i..
Пайғамбарды жоқтасып
Қайғы-жапа тартады.
—Шариғатты жөн,—дейдi,i,,
Әдiл Омар сен,—дейдi.iл Омар сен,—дейдi.л Омар сен,—дейдi.i..
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Нұр иесii* атанған
Молда Оспан мен,—дейдi.i..
Жетiм қалған бiздердiiм қалған бiздердiм қалған бiздердiiздердiздердii
Пайғамбардан . . .**,—дейдi.i..
Тәубе қылса кешiрер,iрер,рер,
Осы ашуың бер,—дейдi.i..
Құрметi үшiн бабамныңi үшiн бабамның үшiн бабамныңiн бабамныңн бабамның
Төкпе қанын баланың.
Құтылуға қиын ол
Тәңiрiм бәле салғанның.iрiм бәле салғанның.рiм бәле салғанның.iм бәле салғанның.м бәле салғанның.

 Сонда Омар айтады:
—Оспан жарым, жолыңа
Пида болсын ғазиз жан.
Бұл iстi ендi менен сұрамаңыз,iстi ендi менен сұрамаңыз,стi ендi менен сұрамаңыз,i ендi менен сұрамаңыз, ендi менен сұрамаңыз,i менен сұрамаңыз, менен сұрамаңыз,
Қан төкпей кешiлмейдi күнәлары.iлмейдi күнәлары.лмейдi күнәлары.i күнәлары. күнәлары.
Өкiнiп молда Оспан болды наза,iнiп молда Оспан болды наза,нiп молда Оспан болды наза,iп молда Оспан болды наза,п молда Оспан болды наза,
—Бар,—дейдi,—рақымымызға йаумул жаза.i,—рақымымызға йаумул жаза.рақымымызға йаумул жаза.

Омардың жаны ашымай баласына,
Шынымен жеткен тағдыр қазасына.
Барады iшi күйiп Әли Арыслан,iшi күйiп Әли Арыслан,шi күйiп Әли Арыслан,i күйiп Әли Арыслан, күйiп Әли Арыслан,iп Әли Арыслан,п Әли Арыслан,
Ағызып екi көзден қып-қызыл қан.i көзден қып-қызыл қан. көзден қып-қызыл қан. 

	 Әлид�ң �әли�асы�ң �әли�асың	�әли�асы

Шаһимардан сұрайды,
Қайғы көрiп жылайды:iп жылайды:п жылайды:
—Бабам болса бұл iскеiскеске
Бiр қайланы қылғай-ды.iр қайланы қылғай-ды.р қайланы қылғай-ды.
Пайғамбардың дауысын
Мақамына салғай-ды.
Сағынғанда тыңдайтын
Халiмiз нешiк бұл,—дептi.iмiз нешiк бұл,—дептi.мiз нешiк бұл,—дептi.iз нешiк бұл,—дептi.з нешiк бұл,—дептi.iк бұл,—дептi.к бұл,—дептi.i..

* Нұр иесi—үшiншi халифа Оспанның теңеуi: Мұхаммед пайғамбардың қызы 
ұрқияға, ол қайтыс болған соң екiншi қызы Үммiгүлсiмге үйленуiне байла-
нысты Оған зун-Нурайын—«екi шамшырақтың, нұрдың иесi» деген құрметтi 
атақ берiлген.

** Бiр сөз танылмады. 
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Жазалы  болып қамшы сор,
Өлiп бiтер қайран ер.iп бiтер қайран ер.п бiтер қайран ер.iтер қайран ер.тер қайран ер.
Құрметi үшiн бабамныңi үшiн бабамның үшiн бабамныңiн бабамныңн бабамның
Тәубе қылып кешiре гөр.iре гөр.ре гөр.
Баланың қанын жүктеме
Осы ашуыңды маған бер.

—Сөзiңе жаным пида Оспан, Әли,iңе жаным пида Оспан, Әли,ңе жаным пида Оспан, Әли,
Бұл дүние баршамыздан өтер пәни.
Күнәден сiз де, бiз де бейшарамыз,iз де, бiз де бейшарамыз,з де, бiз де бейшарамыз,iз де бейшарамыз,з де бейшарамыз,
Бiздердi-ай асып кетер күнәлары.iздердi-ай асып кетер күнәлары.здердi-ай асып кетер күнәлары.i-ай асып кетер күнәлары.-ай асып кетер күнәлары.

Жиылып күллi шаһар сұрайды ендi,i шаһар сұрайды ендi, шаһар сұрайды ендi,i,,
Зарланып сұраса да болмайды ендi.i..
Баласының қол-аяғын байлап алып,
«Соққын» деп, Афласонға бұйырды ендi.i..

Сықылды апта түнеп туған айдай,
ұруға құлдың қолы бара алмайды-ай.
Қамшыменен екi қабат ұрып едi,i қабат ұрып едi, қабат ұрып едi,i,,
Шырылдап ғазиз сұлтан жата алмайды-ай.

Шахма айтты:—уа дариға, ғазиздарым,
Барады-ау таяқ өтiп шыбын жаным.iп шыбын жаным.п шыбын жаным.
Балаға ата жақын болмай ма екен,
Жан баба, қиналды ғой ғазиз жаным.

—Етiңе қамшы өттi ме, балам,—дейдi,iңе қамшы өттi ме, балам,—дейдi,ңе қамшы өттi ме, балам,—дейдi,i ме, балам,—дейдi, ме, балам,—дейдi,i,,
Бұдан да тамұқ оты жаман,—дейдi.i..
Құтылсаң қамшыменен тәуiр,—дейдi,iр,—дейдi,р,—дейдi,i,,
Сөйлетпей тез ұрыңыз, жылдам,—дейдi.i..

Афласон сол араға онды салды,
Қиналды бейшараның шыбын жаны.
«Онды соқ және үстiне» дегенiнде,iне» дегенiнде,не» дегенiнде,iнде,нде,
Шыдамай сахабалар шуылдайды.

Афласон сол арада отыз ұрды,
Қызыл жүз, ақша етiне қамшы кiрдi.iне қамшы кiрдi.не қамшы кiрдi.iрдi.рдi.i..
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Оспан, Әли сөзiне құлақ салмай,iне құлақ салмай,не құлақ салмай,
«Тағы да онды соқ» деп бұйрық қылды.

Қырық соқты Афласондай батырлары,
Тұрады иман айтып жақындары.
«Хазiрет Фатима үшiн бiзге бер» деп,iрет Фатима үшiн бiзге бер» деп,рет Фатима үшiн бiзге бер» деп,iн бiзге бер» деп,н бiзге бер» деп,iзге бер» деп,зге бер» деп,
Сұрайды асхабтардың қатындары.

Қамшы өтiп Шахма зарлық қылар,iп Шахма зарлық қылар,п Шахма зарлық қылар,
Қызыл гүл бақшадағы шөптей солар.
Әдiлдiк қаһарына мiнiп алды,iлдiк қаһарына мiнiп алды,лдiк қаһарына мiнiп алды,iк қаһарына мiнiп алды,к қаһарына мiнiп алды,iнiп алды,нiп алды,iп алды,п алды,
Болмайды не қылса да хазiрет Омар.iрет Омар.рет Омар.

Омар айтты:— Афласон құлым,—дедi,i,,
Батпайды сенiң бұған қолың,—дедi.iң бұған қолың,—дедi.ң бұған қолың,—дедi.i..
Ер Омар ашуланып Афласонға:
—Жиырма тағы бұған соғың,—дедi.i..

Баласын сол арада және соқты,
Соқпаса ғарiп жанынан өзi қорықты.iп жанынан өзi қорықты.п жанынан өзi қорықты.i қорықты. қорықты.
«Iшiм күйiп барады, сусын бер» деп,Iшiм күйiп барады, сусын бер» деп,шiм күйiп барады, сусын бер» деп,iм күйiп барады, сусын бер» деп,м күйiп барады, сусын бер» деп,iп барады, сусын бер» деп,п барады, сусын бер» деп,
Сол жерде Шахманың тiлi шықты.

	 Шах�аның	сөз��

Жылайды ендi бекзада,i бекзада, бекзада,
Күнәлi болып тұрса даi болып тұрса да болып тұрса да
Өлтiрмесе нетедiiрмесе нетедiрмесе нетедii
Қамшыменен ұрса да.
—уа дариға, жан атам,
Таудан үлкен көп қатам.
Махшарда күлкi болмайын,i болмайын, болмайын,
Мен емес пе жас ботаң.
Атасыменен араз дер,
Әуелi бершi оң батаң.i бершi оң батаң. бершi оң батаң.i оң батаң. оң батаң.
Некаһсыз бала туған-ды,
Көзiмдi кiмге саламын.iмдi кiмге саламын.мдi кiмге саламын.i кiмге саламын. кiмге саламын.iмге саламын.мге саламын.
Ризалық бермесең,
Көзiмнiң жасын көрмесең,iмнiң жасын көрмесең,мнiң жасын көрмесең,iң жасын көрмесең,ң жасын көрмесең,
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ықыласың бермесең,
Атам бар деп махшарда
Артыңыздан ермесем,
Қайда бардым мен ғарiп.iп.п.
Ашымайды жаныңыз,
Нала болып еңiресеңiресеңресең
Жалғыз ұғлың тез өлер,
Ақыретке жөнелер.
Алла деген құлына,
Аңдушы дұшпан кез келер.
Қол-аяғым байлаулы,
Қолымнан менiң не келер.iң не келер.ң не келер.
Құдай үшiн балаңаiн балаңан балаңа
Бiр жұтатын сусын берiр жұтатын сусын берр жұтатын сусын бер
Ризалық  алып жатайын.
уа, дариға-ай, атеке,
Ендi маған батаң бер.i маған батаң бер. маған батаң бер.

—Жас бала Әбушахма, ақылың зерек,
Күнәһiң көп, сусын iшiп неге керек.iң көп, сусын iшiп неге керек.ң көп, сусын iшiп неге керек.iшiп неге керек.шiп неге керек.iп неге керек.п неге керек.
Iшерсiң ақыреттiң шараптарыншерсiң ақыреттiң шараптарынiң ақыреттiң шараптарынң ақыреттiң шараптарынiң шараптарынң шараптарын
«Тағы да онды соқ» деп қылды бұйрық.

Афласон сол арада тағы да ұрды,
Қызыл жүз, ақша етiне қамшы кiрдi.iне қамшы кiрдi.не қамшы кiрдi.iрдi.рдi.i..
«Бiр көрiп жан барында қалайын» деп,iр көрiп жан барында қалайын» деп,р көрiп жан барында қалайын» деп,iп жан барында қалайын» деп,п жан барында қалайын» деп,
Анасы жетiп келiп жүзiн көрдi.iп келiп жүзiн көрдi.п келiп жүзiн көрдi.iп жүзiн көрдi.п жүзiн көрдi.iн көрдi.н көрдi.i..

	 Анасының	�әла�ы

Анасы келiп салды қол,iп салды қол,п салды қол,
—уа, дариға, жан бұлбұл,
Өсiрген сүйiп құлынымiрген сүйiп құлынымрген сүйiп құлынымiп құлынымп құлыным
Қамшы астында қалды ма,
Гүл еркiн өсiп жүргендеiн өсiп жүргенден өсiп жүргендеiп жүргендеп жүргенде 
Сайраушы едiң, қызыл гүл.iң, қызыл гүл.ң, қызыл гүл.
Әкеңе қарсы кiм келер,iм келер,м келер,
Құлыным, ендi аман бол.i аман бол. аман бол.
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Махшар күнi болғандаi болғанда болғанда
Алдымнан, ұғлым, шығар бол.

Ер Омар ашуланды анасына
Бiр жұтым сусын бермей баласына.iр жұтым сусын бермей баласына.р жұтым сусын бермей баласына.
«Тағы да онды соқ» деп қылды бұйрық,
Етiнiң қамшы кiрдi арасына.iнiң қамшы кiрдi арасына.нiң қамшы кiрдi арасына.iң қамшы кiрдi арасына.ң қамшы кiрдi арасына.iрдi арасына.рдi арасына.i арасына. арасына.

Афласон сол арада онды соқты,
Етiне қамшы саны сексен бопты.iне қамшы саны сексен бопты.не қамшы саны сексен бопты.
Жайылып тоқсан қамшы денесiне,iне,не,
Сол жерде шаһзаданың жаны шықты.

Кәпiрлер бұл iсiне қалды күлiп,iрлер бұл iсiне қалды күлiп,рлер бұл iсiне қалды күлiп,iсiне қалды күлiп,сiне қалды күлiп,iне қалды күлiп,не қалды күлiп,iп,п,
Мұсылман зарлық еттi iшi күйiп.i iшi күйiп. iшi күйiп.iшi күйiп.шi күйiп.i күйiп. күйiп.iп.п.
Оспан, Әли үстiне қара кидi,iне қара кидi,не қара кидi,i,,
Жоқтығын пайғамбардың сонда бiлiп.iлiп.лiп.iп.п.

Көктегi перiште қара кидi,i перiште қара кидi, перiште қара кидi,iште қара кидi,ште қара кидi,i,,
ұжмақта хор қыздары зар еңiредi.iредi.редi.i..
ұшқан құс, жүгiрген аң зарлық еттi,iрген аң зарлық еттi,рген аң зарлық еттi,i,,
Ғаламның он сегiз мың бәрi еңiрептi.iз мың бәрi еңiрептi.з мың бәрi еңiрептi.i еңiрептi. еңiрептi.iрептi.рептi.i..

ұжмаққа Әбушахма кеттi жаны,i жаны, жаны,
Жүк болды сол арада кәпiрге ердiң қаны.iрге ердiң қаны.рге ердiң қаны.iң қаны.ң қаны.
Қамшыны әдiл Омар қолына алып,iл Омар қолына алып,л Омар қолына алып,
Жаны жоқ сүйегiне он ұрғаны.iне он ұрғаны.не он ұрғаны.

ұжмаққа Әбушахма жаны кеттi,i,,
Соңғы ұрған қамшыменен жүзге жеттi.i..
Омардың iшi күйiп баласына,iшi күйiп баласына,шi күйiп баласына,i күйiп баласына, күйiп баласына,iп баласына,п баласына,
Құшақтап «жалғызым» деп жылағаны.

—Айналайын, жан балам,
ұжмаққа тура бар, балам.
Пайғамбарға кез келсең
Жарандарға айт сәлем.
Екi көзiмнiң қарасы,i көзiмнiң қарасы, көзiмнiң қарасы,iмнiң қарасы,мнiң қарасы,iң қарасы,ң қарасы,
Бағырымның парасы,
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Алла жазған тағдырға
Пенденiң жоқ шарасы.iң жоқ шарасы.ң жоқ шарасы.
Ендi сабыр қылайын,i сабыр қылайын, сабыр қылайын,
Тiл тигiзбей жылайын.iл тигiзбей жылайын.л тигiзбей жылайын.iзбей жылайын.збей жылайын.
Ғарасат майдан болғанда 
Үстем болсын талайың.
Перiштелер сұрғандаiштелер сұрғандаштелер сұрғанда
Бабаң болсын панайың.
Күнәһiң қалса мойныңдаiң қалса мойныңдаң қалса мойныңда
Ғапу қылсын Құдайым.
Әгар келсе бiр шамамiр шамамр шамам
Көзiмнiң қырын салайын.iмнiң қырын салайын.мнiң қырын салайын.iң қырын салайын.ң қырын салайын.
Тәңiрiм қазы болғандаiрiм қазы болғандарiм қазы болғандаiм қазы болғандам қазы болғанда
Махшарда тауып алайын.
Берiп, алған Аллағаiп, алған Аллағап, алған Аллаға
Шүкiрлiк қылып тұрайын.iрлiк қылып тұрайын.рлiк қылып тұрайын.iк қылып тұрайын.к қылып тұрайын.

Омардай жан тумаған һеш ғадалат,
Баласын қолмен ұрып қылған опат.
Оспан, Әли көтердi бастарына,i бастарына, бастарына,
Олардың рухына мың салауат.

Анасы болып қалды тiрi ғарiп,iрi ғарiп,рi ғарiп,i ғарiп, ғарiп,iп,п,
Қиын екен туғасын жүрек жарып.
Ғазиз жан өшiп кеттi дем бiткен соң,iп кеттi дем бiткен соң,п кеттi дем бiткен соң,i дем бiткен соң, дем бiткен соң,iткен соң,ткен соң,
Құр сүйек қала бердi, тәнi шiрiп.i, тәнi шiрiп., тәнi шiрiп.i шiрiп. шiрiп.iрiп.рiп.iп.п.

Жiгiттер, иманыңды боққа сатпа,iгiттер, иманыңды боққа сатпа,гiттер, иманыңды боққа сатпа,iттер, иманыңды боққа сатпа,ттер, иманыңды боққа сатпа,
Көңiл бөл намаз үшiн, ұйықтап жатпа.iл бөл намаз үшiн, ұйықтап жатпа.л бөл намаз үшiн, ұйықтап жатпа.iн, ұйықтап жатпа.н, ұйықтап жатпа.
Арулап жаназалап Шахма жасты,
Мiнгiздi табыт деген ағаш атқа.iнгiздi табыт деген ағаш атқа.нгiздi табыт деген ағаш атқа.iздi табыт деген ағаш атқа.здi табыт деген ағаш атқа.i табыт деген ағаш атқа. табыт деген ағаш атқа.

Тысқары алып шығып Мәдинеден,
Бұйырған топырағы қойды жерге.
Әдiлдiк, өнер керек ер жасында,iлдiк, өнер керек ер жасында,лдiк, өнер керек ер жасында,iк, өнер керек ер жасында,к, өнер керек ер жасында,
Өнер бар қызыл тiлдiң аясында.iлдiң аясында.лдiң аясында.iң аясында.ң аясында.
Шахманы хазiрет Әли түсте көрiп,iрет Әли түсте көрiп,рет Әли түсте көрiп,iп,п,
Расулдың отыр екен тiзесiнде.iзесiнде.зесiнде.iнде.нде.
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	 Шах�аның	сөз��
—Баланың келiп бiр үйге,iп бiр үйге,п бiр үйге,iр үйге,р үйге,
Нәпсiге көңiл бұрғаны.iге көңiл бұрғаны.ге көңiл бұрғаны.iл бұрғаны.л бұрғаны.
Бұ жалғанда адамның
Әкесi екен қорғаны.i екен қорғаны. екен қорғаны.
Тоқсан шыбық ұрғанда
Жанымның ғайып болғаны.
Перзентiне жуымайiне жуымайне жуымай
. . .*   келiп тұрғаны.iп тұрғаны.п тұрғаны.
Сүйегiме жаны жоқiме жаны жоқме жаны жоқ
Он қамшыны ұрғаны.
Бастан-аяқ, әй, тақсыр,
Баланың осы болғаны.

Атанғаны осылай әдiл Омар,iл Омар,л Омар,
Тақсырдың қылған iсi Хаққа ұнар.iсi Хаққа ұнар.сi Хаққа ұнар.i Хаққа ұнар. Хаққа ұнар.
Тысқары шариғаттан бұрылмайды,
Кiсi емес мiнез бiрлән адам сынар.iсi емес мiнез бiрлән адам сынар.сi емес мiнез бiрлән адам сынар.i емес мiнез бiрлән адам сынар. емес мiнез бiрлән адам сынар.iнез бiрлән адам сынар.нез бiрлән адам сынар.iрлән адам сынар.рлән адам сынар.

ұйқыдан Әли Арыслан түрегелдii
Шахманың шаһидтiгiн ендi бiлдi.iгiн ендi бiлдi.гiн ендi бiлдi.iн ендi бiлдi.н ендi бiлдi.i бiлдi. бiлдi.iлдi.лдi.i..
Түсiнде пайғамбарды көргендерiнiнде пайғамбарды көргендерiннде пайғамбарды көргендерiнiнн
Омарға айтайын деп келдi ендi.i ендi. ендi.i..

—Сүйiншi, Омар патша, келдiм сұрап,iншi, Омар патша, келдiм сұрап,ншi, Омар патша, келдiм сұрап,i, Омар патша, келдiм сұрап,, Омар патша, келдiм сұрап,iм сұрап,м сұрап,
Көңiлiм ояу, көзiм ұйқы, жаттым сұлап.iлiм ояу, көзiм ұйқы, жаттым сұлап.лiм ояу, көзiм ұйқы, жаттым сұлап.iм ояу, көзiм ұйқы, жаттым сұлап.м ояу, көзiм ұйқы, жаттым сұлап.iм ұйқы, жаттым сұлап.м ұйқы, жаттым сұлап.
Көргенiн Расул Алла[ны] айтып отыр,iн Расул Алла[ны] айтып отыр,н Расул Алла[ны] айтып отыр,
Көзiнiң тамам қылды жасын бұлап.iнiң тамам қылды жасын бұлап.нiң тамам қылды жасын бұлап.iң тамам қылды жасын бұлап.ң тамам қылды жасын бұлап.

Бес күндiк опасы жоқ мына жалған,iк опасы жоқ мына жалған,к опасы жоқ мына жалған,
Жақсы өтiп бұ дүниеден жаман қалған.iп бұ дүниеден жаман қалған.п бұ дүниеден жаман қалған.
Жамағат, өлмеймiн деп ойламаңыз,iн деп ойламаңыз,н деп ойламаңыз,
Әкемiз баршамыздың—Адамдыiз баршамыздың—Адамдыз баршамыздың—Адамды** алған.

Ағалар, мына жалған жақын қалған,
Адамдар сұм дүниеге көңiл салған.iл салған.л салған.
Жiгiттер, құлшылық[ты], сiрә, қойма,iгiттер, құлшылық[ты], сiрә, қойма,гiттер, құлшылық[ты], сiрә, қойма,iттер, құлшылық[ты], сiрә, қойма,ттер, құлшылық[ты], сiрә, қойма,iрә, қойма,рә, қойма,
Бiз түгiл әулиелер оларды алған.iз түгiл әулиелер оларды алған.з түгiл әулиелер оларды алған.iл әулиелер оларды алған.л әулиелер оларды алған.

* Бiр сөз танылмады.
** Бұл жерде Адам ата сөз боп отыр. 
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Өтiптi iлгерiде қанша жандар,iптi iлгерiде қанша жандар,птi iлгерiде қанша жандар,i iлгерiде қанша жандар, iлгерiде қанша жандар,iлгерiде қанша жандар,лгерiде қанша жандар,iде қанша жандар,де қанша жандар,
Тыңдаушы, құлағың сал, мұсылмандар.
Өткен ел өз тұсында неше түрлi,i,,
Және де өткен уәли, көп мұрсалдар.

Ақырдың пайғамбары хақ Мұстапа,
Жараны жанындағы төрт шаһариар.
Әли мен Әбубәкiр, әзiрет Оспан,iр, әзiрет Оспан,р, әзiрет Оспан,iрет Оспан,рет Оспан,
Дүниеден өткен ерлер әдiл Омар.iл Омар.л Омар.

Дейтұғын Әбдiлда мен Әбушаһыма,iлда мен Әбушаһыма,лда мен Әбушаһыма,
Омардың сол уақытта екi ұлы бар.i ұлы бар. ұлы бар.
Құс әуез Әбушаһыма молда екен,
Шығатын лебiзiнен түрлi әуездер.iзiнен түрлi әуездер.зiнен түрлi әуездер.iнен түрлi әуездер.нен түрлi әуездер.i әуездер. әуездер.

Оқыса Әбушаһыма «Кәлам Шәрiп»,iп»,п»,
Келгендей болады екен хақ Пайғамбар.
Дауысын Пайғамбардың сағынғанда,
Құранды оқытушы едi сахабалар.i сахабалар. сахабалар.

Бiр күнi Әбушаһыма науқас болған,iр күнi Әбушаһыма науқас болған,р күнi Әбушаһыма науқас болған,i Әбушаһыма науқас болған, Әбушаһыма науқас болған,
Жолында ата-анасы болды құрбан.
Жазылса осы ұлым деп әзiретi Омар,iретi Омар,ретi Омар,i Омар, Омар,
Тұтуға он ораза уағда қылған.

Бiр Алла бұл тiлегiн қабыл етiп,iр Алла бұл тiлегiн қабыл етiп,р Алла бұл тiлегiн қабыл етiп,iлегiн қабыл етiп,легiн қабыл етiп,iн қабыл етiп,н қабыл етiп,iп,п,
Баласы бас көтерiп, тәуiр болған,iп, тәуiр болған,п, тәуiр болған,iр болған,р болған,
Аллаға еткен Омар уағдасымен,
Он айда ораза ұстап тамамдаған.

Хикая Әбушаһыма
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Бiр күнi келдi жиылып сахабалар.iр күнi келдi жиылып сахабалар.р күнi келдi жиылып сахабалар.i келдi жиылып сахабалар. келдi жиылып сахабалар.i жиылып сахабалар. жиылып сахабалар.
Омарға айтты:—Өтiнiш, арызымыз барiнiш, арызымыз барнiш, арызымыз барiш, арызымыз барш, арызымыз бар
Шаһымаға «Кәлам Шәрiп» оқытайық,iп» оқытайық,п» оқытайық,
Сағындық Алла досты—хақ Пайғамбар.

Өтiнiшiн падиша Омар қабыл етiп:iнiшiн падиша Омар қабыл етiп:нiшiн падиша Омар қабыл етiп:iшiн падиша Омар қабыл етiп:шiн падиша Омар қабыл етiп:iн падиша Омар қабыл етiп:н падиша Омар қабыл етiп:iп:п:
—Мешiтке,—дедi,—кешке барыңыздар.iтке,—дедi,—кешке барыңыздар.тке,—дедi,—кешке барыңыздар.i,—кешке барыңыздар.,—кешке барыңыздар.
Шақырып Шаһыманы апарайын,
Оқытып «Кәлам Шәрiп» тыңдаңыздар.iп» тыңдаңыздар.п» тыңдаңыздар.

Онан соң Шаһыманы барды алып,
Жиналды сахабалар хабарланып.
Мысалы Пайғамбардың даусындай,
Оқушы едi неше түрлi әуез салып.i неше түрлi әуез салып. неше түрлi әуез салып.i әуез салып. әуез салып.

Көргендей Мұстапаны көп сахаба,
Тыңдады «Кәлам Шәрiп» рахаттанып.iп» рахаттанып.п» рахаттанып.
Әуезiн естiгендер тұрды жылап,iн естiгендер тұрды жылап,н естiгендер тұрды жылап,iгендер тұрды жылап,гендер тұрды жылап,
«Рақымет, Әбушаһыма,—дейдi,—шырақ».i,—шырақ».,—шырақ».

Дұғаға қол көтерiп көп жамағат,iп көп жамағат,п көп жамағат,
Саулығын Шаһыманың Хақтан сұрап.
Жиналып таң намазын оқыған соң,
Жылаумен сахабалар кеттi тарап.i тарап. тарап.

Мұнан соң Әбушаһыма үйге кеттi,i,,
Жолшыбай көрдi бала бiр жүһүдтi.i бала бiр жүһүдтi. бала бiр жүһүдтi.iр жүһүдтi.р жүһүдтi.i..
Баланы көрiп жүһүд айтты сонда:iп жүһүд айтты сонда:п жүһүд айтты сонда:
—Сарғайған жүзiң неге мұнша?—дептi.iң неге мұнша?—дептi.ң неге мұнша?—дептi.i..

Бала бұлайша жауап бердi жүһүдке:i жүһүдке: жүһүдке:
—Мен душар болып едiм үлкен дертке,iм үлкен дертке,м үлкен дертке,
Хақ Жаппар ақырын берiп апу етiп,iп апу етiп,п апу етiп,iп,п,
Жеткердi жеңiлдетiп есендiкке.i жеңiлдетiп есендiкке. жеңiлдетiп есендiкке.iлдетiп есендiкке.лдетiп есендiкке.iп есендiкке.п есендiкке.iкке.кке.

Жүһүд айтты:—Керек,—дедi,—дәрi саған,i,—дәрi саған,,—дәрi саған,i саған, саған,
Боласың дәрi iшпесең мұнан жаман.i iшпесең мұнан жаман. iшпесең мұнан жаман.iшпесең мұнан жаман.шпесең мұнан жаман.
Мен саған ем қылайын дәрi берiп,i берiп, берiп,iп,п,
Аурудан айықпаған бар ғой шамаң.
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Сап қылып сағатында кеселiңдi,iңдi,ңдi,i,,
Жақсылық еткiм келедi саған, балам.iм келедi саған, балам.м келедi саған, балам.i саған, балам. саған, балам.
Сұрайды Әбушаһыма ол жүһүдтен:
—Беретiн дәрiңiздi айтшы маған.iн дәрiңiздi айтшы маған.н дәрiңiздi айтшы маған.iңiздi айтшы маған.ңiздi айтшы маған.iздi айтшы маған.здi айтшы маған.i айтшы маған. айтшы маған.

Жүһүд айтты:—Беретұғын дәрiм арақ,iм арақ,м арақ,
Кiтапта оның аты—«Арақ-шарап».iтапта оның аты—«Арақ-шарап».тапта оның аты—«Арақ-шарап».
Шат қылып көңiлiңiздi көтередi,iлiңiздi көтередi,лiңiздi көтередi,iңiздi көтередi,ңiздi көтередi,iздi көтередi,здi көтередi,i көтередi, көтередi,i,,
Ашуы басылған соң бойға тарап.

Сауығып сағатында кеселiңненiңненңнен
Минөтте жазыласың бермен қарап.
Егерде тiлiмдi алып iшпесеңiз,iлiмдi алып iшпесеңiз,лiмдi алып iшпесеңiз,iмдi алып iшпесеңiз,мдi алып iшпесеңiз,i алып iшпесеңiз, алып iшпесеңiз,iшпесеңiз,шпесеңiз,iз,з,
Кеселiң көбейедi күн-күн санап.iң көбейедi күн-күн санап.ң көбейедi күн-күн санап.i күн-күн санап. күн-күн санап.
Елi үшiн iшсең бала ештеңе етпес,i үшiн iшсең бала ештеңе етпес, үшiн iшсең бала ештеңе етпес,iн iшсең бала ештеңе етпес,н iшсең бала ештеңе етпес,iшсең бала ештеңе етпес,шсең бала ештеңе етпес,
Iшпесең болар түбi әлiң харап.шпесең болар  түбi әлiң харап.i әлiң харап. әлiң харап.iң харап.ң харап.

Бала айтты:—Iшуiме менiң арам,Iшуiме менiң арам,шуiме менiң арам,iме менiң арам,ме менiң арам,iң арам,ң арам,
Арамды бұйырмады Хақ Тағалам.
Жүһүд айтты:—Залалы жоқ зәрушiлiк,iлiк,лiк,iк,к,
Iше бер, зияны жоқ,—дедi,—балам.ше бер, зияны жоқ,—дедi,—балам.i,—балам.,—балам.
Мас болып iшкен заман қызуланып,iшкен заман қызуланып,шкен заман қызуланып,
Кетуге көшеменен ұрды қадам.

Көшемен келе жатыр бала кетiп,iп,п,
Бiр үйге қызулықпен келдi жетiп.iр үйге қызулықпен келдi жетiп.р үйге қызулықпен келдi жетiп.i жетiп. жетiп.iп.п.
Төрiнде толықсыған бiр қыз отыр,iнде толықсыған бiр қыз отыр,нде толықсыған бiр қыз отыр,iр қыз отыр,р қыз отыр,
Қарады бала қызға назар етiп.iп.п.

Әзiлдеп әлгi қызға асылады,iлдеп әлгi қызға асылады,лдеп әлгi қызға асылады,i қызға асылады, қызға асылады,
Нәпсiнiң қалауынша көңiл етiп:iнiң қалауынша көңiл етiп:нiң қалауынша көңiл етiп:iң қалауынша көңiл етiп:ң қалауынша көңiл етiп:iл етiп:л етiп:iп:п:
—Қайтсем де мақсатымды орындаймын,
Көнбесең өлтiремiн күш көрсетiп.iремiн күш көрсетiп.ремiн күш көрсетiп.iн күш көрсетiп.н күш көрсетiп.iп.п.

Қыз айтты:—Қорықпаймысың бiр Құдайдан,iр Құдайдан,р Құдайдан,
Атақты атаң Омар падишадан.
Шәрманда шариғатқа iстер iстеп,iстер iстеп,стер iстеп,iстеп,степ,
Не дейсiң ақыретте, иә, надан.iң ақыретте, иә, надан.ң ақыретте, иә, надан.
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Мастықпен масқараны тыңдатпады,
Мақсатын орындады бала тамам.

Балаға ол қыз айтты тағы және,
Қыз екен өзi зипа, ақылы дана.i зипа, ақылы дана. зипа, ақылы дана.
—Сыртқа бұл сырыңды бiлдiрмеспiн,iлдiрмеспiн,лдiрмеспiн,iрмеспiн,рмеспiн,iн,н,
Еңiретпесе өзi Хақ Тағала.iретпесе өзi Хақ Тағала.ретпесе өзi Хақ Тағала.i Хақ Тағала. Хақ Тағала.
Бiлдiрiп құпия сырды қойса Құдай,iлдiрiп құпия сырды қойса Құдай,лдiрiп құпия сырды қойса Құдай,iрiп құпия сырды қойса Құдай,рiп құпия сырды қойса Құдай,iп құпия сырды қойса Құдай,п құпия сырды қойса Құдай,
Жасырып бола алмаймын мен масқара.
Құдайдан әм ата-анаңнан ұялмастан,
Бұл iстi қылдың қате сен, жас бала.iстi қылдың қате сен, жас бала.стi қылдың қате сен, жас бала.i қылдың қате сен, жас бала. қылдың қате сен, жас бала.

Мұнан соң Әбушаһыма қайтып кеттi,i,,
Арада жылдан аса күндер өттi.i..
Бiр жақтан Шаһыманың себебiнде,iр жақтан Шаһыманың себебiнде,р жақтан Шаһыманың себебiнде,iнде,нде,
Сұлу қыз екi қабат болды жүктi.i қабат болды жүктi. қабат болды жүктi.i..

«Қалайша бала туса етермiн» деп,Қалайша бала туса етермiн» деп,iн» деп,н» деп,» деп, деп,
Сарғайып сәнаменен болды күптi.i..
Осылай уайымда жүргенiнде,iнде,нде,
Баланың туатұғын күнi бiттi.i бiттi. бiттi.iттi.ттi.i..

Толған соң туды бала тоғыз айға,
Таппасқа таптырмады ешбiр айла.iр айла.р айла.
Халыққа қаншалықты масқара боп,
Кетпестей кiр жағылды абыройға.iр жағылды абыройға.р жағылды абыройға.

Үйiнде әкесiнiң бала табу,iнде әкесiнiң бала табу,нде әкесiнiң бала табу,iнiң бала табу,нiң бала табу,iң бала табу,ң бала табу,
Қыздарға қиын жұмыс жеткен бойға.
Көппенен күлiп-ойнап қосыла алмай,iп-ойнап қосыла алмай,п-ойнап қосыла алмай,
Қорғалап бара алмайды жиын-тойға.
Баланы падишаға апармақтың,
Пiкiрi бiр күндерi түседi ойға.iкiрi бiр күндерi түседi ойға.кiрi бiр күндерi түседi ойға.iрi бiр күндерi түседi ойға.рi бiр күндерi түседi ойға.i бiр күндерi түседi ойға. бiр күндерi түседi ойға.iр күндерi түседi ойға.р күндерi түседi ойға.i түседi ойға. түседi ойға.i ойға. ойға.

Омарға алып келдi қыз баласын,i қыз баласын, қыз баласын,
Кiдiрмей келiп айтты мұддағасын:iдiрмей келiп айтты мұддағасын:дiрмей келiп айтты мұддағасын:iрмей келiп айтты мұддағасын:рмей келiп айтты мұддағасын:iп айтты мұддағасын:п айтты мұддағасын:
—Арызымды әдiлдiкпен тыңда, тақсыр,iлдiкпен тыңда, тақсыр,лдiкпен тыңда, тақсыр,iкпен тыңда, тақсыр,кпен тыңда, тақсыр,
Бақ қонған байтақ елге падишасың.
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Әлемге әдiлдiкпен атың шыққан,iлдiкпен атың шыққан,лдiкпен атың шыққан,iкпен атың шыққан,кпен атың шыққан,
Аш, тақсыр, бұл жұмыстың ақ-қарасын.
Өткен жыл ұлың Шаһыма бiр күндерi,iр күндерi,р күндерi,i,,
Мас болып келдi үйiме сыбап басын.i үйiме сыбап басын. үйiме сыбап басын.iме сыбап басын.ме сыбап басын.

Отырған үйде жалғыз көрiп менi,iп менi,п менi,i,,
Аударды арам жолға ықыласын.
Қайтесiң дедiм оған ақыреттеiң дедiм оған ақыреттең дедiм оған ақыреттеiм оған ақыреттем оған ақыретте
Әлемнiң он сегiз мың бiр Алласын.iң он сегiз мың бiр Алласын.ң он сегiз мың бiр Алласын.iз мың бiр Алласын.з мың бiр Алласын.iр Алласын.р Алласын.

Сөзiмдi қанша айтқанмен қабылдамай,iмдi қанша айтқанмен қабылдамай,мдi қанша айтқанмен қабылдамай,i қанша айтқанмен қабылдамай, қанша айтқанмен қабылдамай,
ұмтылды жайып маған бар құлашын.
Егер де бала туып қалмағанда,
Адамға айтпас едiм бұл күнәсiн.

Сол күнi балаң қыздан пайда болды,
Ей, тақсыр, бұл ұғланды не қыласың?
Балаңнан туған ұлды өзiң алып,
Шариғатпен Шаһыманың бер жазасын.

Деп сұлу падишаға айтты бәрiн,
Хусусан болған iстiң маниқасын.
Қалдырмай айтты бәрiн болған сырдың,
Мазмұндап маниқасын мақлил жырдың.
Естiп әдiл Омар қайран қалып,
Күңгiрттеп  айдын көңiлiн басты кiрбiң.

Ол қызға Омар айтты:—Қалай сөзiң,
Мен бұрын көргенiм жоқ еш мiнезiн.
Қасаммен сөзiңдi рас қыласың ба,
Қалайсың ант iшуге сенiң өзiң?

Растап сұлу сонда қасам iштi,
«Айғағым Ақ Тағала»,—[деп],—өзi күштi.
Оқиғасын өткен iстiң бәрiн айтып,
Ант iшiп растады болған iстi.

Сөзiне қыздың айтқан Омар нанды,
Ашумен көрмей көзi тiрi жанды.
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«Қалай,—деп,—бұл қадиса», қапа болып,
Үйдегi баласына өзi барды.

Падиша Омар келдi үйiне түйiп қабақ,
Шаһма отыр екен iшiп тамақ.
—Ал, балам, бұл тағамнан әбден тойып,
ұзақ жол жүретұғын болды себеп.

Айтады әзiрет Омар баласына,
Көзiнiң ағы менен қарасына:
—Өткен жыл кiмдi көрдiң жол үстiнде,
Мешiт пен өз үйiңнiң арасында?

Оларға өтiрiк айту өте қиын,
Тана алмай келдi бала расына.
—Қателiк кеттi менен, кешiр, ата,
Масқара перзентiңдi қыласың ба.

Мұнан соң әдiл Омар жиды халқын,
Орындап падишалықтың түрлi салтын.
«Күнәһар Әбушаһыма болыпты» деп,
Жинады шаһардағы жас пен қартын.
Жиналды Меккелiктiң бiрi қалмай,
Ерлерi айырыпты сөздiң парқын.

«Жүз дүре Шаһымаға үкiм еттiм»
Деп, Омар айтты көпке шама-шарқын.
—Жазасы жазықтының қандай екен,
Көзiңмен көрiңiздер тегiс жалпың.

Баланы мұнан кейiн қойды керiп,
Жылайды жиылған жұрт мұны көрiп.
Үкiмi шариғаттың болғаннан соң,
Әркiмнен кетiп тұрды сөйлерге ерiк.

Шақырып Абыланы әзiрет Омар,
Шаһымаға келдi кезек дүре соғар.
Қашаннан күнәлiге дүре ұратын,
Дейтұғын Абыла атты сахаба бар.
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Дедi де бар киiмiн шешiндiрдi,
Жатқызып екпетiнен көсiлдiрдi.
Тiрлiктен күдер үзiп Әбушаһыма,
Жалғанның сарайынан бетiн бұрды.

Омарға былай дедi сонда Абыла:
—Күш-қуат берген маған Ақ Тағала.
Мен егер бар күшiммен ұрар болсам,
Болады тау менен тас пара-пара.

—ұра бер!—дедi сонда әзiрет Омар,
Күшiңдi алып қалып,—дедi,—аяма.
Әмiрi атасының болғаннан соң,
Жалаңаш дүре астында жатты бала.

Он дүре ұрды әуелi санап тұрып,
Аямай-ақ денесiн кеттi тiлiп.
Бiр еткен қателiктiң себебiнен,
Баланың басына түстi қиыншылық.

Зарпына салған дүренiң шыдай алмай,
Жас бала жалынады зарлық қылып:
—Жалынам сiзге, жан ата,
Жастықпен қылдым бiр қата.
Әдiлдiк Хақтың әмiрiмен
Көрсеттiң маған көп жапа.
Аямай ата балаңды,
ұрғыздың дүре зарлата.
Сабыр бер маған сасқанда,
Алланың досты Мұстапа,
Тiледiм жәрдем сiздерден.
Адам нәби, Ауа ана,
Алдауымен шайтанның,
Басыңа түскен көп қапа.
Нұх нәби мұрсалдың,
Топанға қауымын алдырып,
Набуд қылдың қирата.
Жасаған, саған жалындым,
Жаратқан жүмләнi егесiң.
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Жоқтан бар ғып туғызып,
Барды жоқ қып көмесiң.
ыбыраһым Халелдi
Кәпiрлер отқа атқанда,
От iшiнде жәрдем боп,
Күйдiрмей шықтың денесiн.
ысмайыл нәби мұрсалды,
Құрбандыққа шаларда,
Ғайыптан қошқар жiберiп,
Пышақтан сақтап өңешiн.
Жақыптың ұлы Жүсiптi,
Қырық құлаш терең құдықтан,
Қисайтпай шықтың жебесiн.
Мысырға падиша әйладың,
Марқабат салып себебiн.
Тiлегiн берiп ақырда,
Көрсеттiң ата-енесiн.
Сүлейман шаһи сұлтанды,
Қырық күнге дейiн зарлатып,
Қайтадан бердiң кеңесiн.
Айуб нәби мұрсалды,
Шығарып қауымы тастаған.
Әзиздiң ақ бәденiн,
Құрт, құмырсқа жегесiн,
Тiлегiн берiп ақырда,
Жеткiздiң күнге төбесiн.
Маған да сондай жәрдем бол,
Сабырдың қағып шегесiн.
Мен құлыңа жәрдем бол,
Өзiңе оңай алуға,
Тағдырдың салған дүресiн.

Деп жылап бала жатты Құдiретке,
Ашуы ұрған таяқтың өттi етке.
«Баршамыз махшарда қауышармыз»
Деп, бала қош айтысты тұрған көпке.

Омарға сахабалар айтты арыз:
—Тыңдамақ ғарiп сөзiн сiзге парыз.
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Қалғанын он дүреден бiзге ұрыңыз,
Шаһымаға қияметте емес қарыз.

Бұларға жауап бердi патша Омар:
—Өтiнiш етпе бұған, сахабалар.
Күнәсiн күнәкардiң бiреу тартпас,
Сұрайды өз басынан Пәруардигар.

Мұнан соң «ұр!» деп айтты Абылаға,
Он дүре дем алдырмай ұрды және.
Етiне таяқ батып бара жатқаннан соң,
Жалынды атасына сонда бала.

Дедi:—Ата, сүйегiмнен өттi таяқ,
ұрсайшы ең болмаса ұлыңды аяп.
Құлының емес пе едiм қолыңдағы,
Қатты ұрмай қайтедi, ата, ұрсаң жай-ақ.

—Етiңе мен қайтемiн өтсе таяқ,
Тұрғанмен лажым жоқ сенi аяп.
Осы ұрған жүз дүренiң себебiнен,
Күнәңнан арыларсың, балам, шаяд.

Патша Омар «ұр!» деп айтты Абылаға:
—ұрыңыз он дүренi тағы және.
«Бiр сағат дем алайын кiдiртсең» деп,
Жалынды атасына сонда бала.

—Мұрсат жоқ кiдiртуге,—дедi Омар,
Алланың әмiрiнен атаң қорқар.
Медет жоқ менен саған тiлегенмен,
Болмаса құрметiңе Құдайың жар.

Және де он дүренi ұрғызады,
Бiр минөт мойны босап тұрғызбады.
ұрғанда елу дүре етпетiнен,
Көзiнен қанды жасын ағызады.
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—Атажан, арызым бар,—дедi сонда,
Анамды шақыртыңыз, келсiн мұнда.
Армансыз боп кетейiн төсiн иiскеп,
Қалмасын ғарiп анам, ол арманда.

Патша Омар баласына айтты сонда:
—Жан балам, жылай берме сөзiм тыңда,
Көрерсiң бұл дүреден аман қалсаң,
Жолығарсың өлiп кетсең махшарда.

Және ұрды он дүренi Абыла ер,
Соққанда солқылдайды бұл қара жер.
Баланың жатты жаны зорға шыдап,
Талықсып ағып жатты маңдайдан тер.

Бала айтты және арыз:—Атажаным,
Сүйiктi дұғагөйiм, мейiрбаным.
Ендi ұрсаң өлетiндей халге жеттiм,
Шығуға жақындады тәнде жаным.

Арызым мынау, ата, менiң сiзден,
Қазiрде кеттi қуат денемiзден.
Күш-қуат маған, ата, болар ма екен,
Бiр мәрте иiскетсеңiз жүзiңiзден.

Бұл сөзiн Омар және тыңдамаған,
Деп айтты:—Қорқамын мен бiр Құдайдан.
Ақ Жаппар ақыретте қауыштырсын,
Жөнелдiң, жан шырағым, бұл дүниеден.

«ұр!» дедi, он дүренi тағы және,
«Ассаламуаләйкум» дедi бала.
Кеп тұрған сол жердегi асхабтарға.
—Саламат қалыңыздар,—дедi,—аға.

Арасат майданында жолығайық,
Ендi мен тiрлiктен болдым жұда.
Хабарсыз қайран анам қалды менен,
Айтыңдар дұғай сәлем анама да.
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Жылайды қойдай шулап сахабалар,
—Қайтемiз жылағанмен не шара бар,
Жалындық жанымызды пида қылып,
Болмады сұрағанмен атаң Омар.

«Он дүре тағы ұр,—дедi,—кiдiрместен,
Барлығы ұрған дүрең болды сексен».
Анасына бiр сахаба хабар бердi,
Бұл жерде патша Омарға бiлдiрместен.

Сахаба анасына айтты барып,
Қайғырып, қатты жылап келдi налып.
Баласын келiп көрсе, мажалы жоқ,
Сөйлеуге әлi келмей жатыр талып.

Анасы баласына барды жетiп,
Шаһыма қалған екен әлден кетiп.
Ахуалын баласының көргеннен соң,
Жылайды сорлы анасы зарлық етiп:

—Айналайын, жан балам!
Бiр көруге зар болып,
Еңiреп келдi сорлы анаң.
Өз әкең ұрып өлтiрттi,
Болған соң әмiр Алладан.
Көре алмай жаның барында,
Сорлы анаң келiп зарлаған.
Қозысы өлген саулықтай,
Ғарiп шешең маңыраған.
Қысқа болды өмiрiң,
Сарқылған судай арнадан.
Тағдырдың керген ауына,
Оралмай ешкiм қалмаған.
Күнәсiн, Алла, ғапу ет,
Қателiк өтер пендеден.
Ажалдың қазған орына
Жығылмай кетпес жанды адам.
Перзентiнен айрылып,
Талайлар мендей аңыраған.
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Ажалдың алғыр наһаны
Жүз жиырма төрт мың нәбидi
Қоймастан бiрiн жалмаған.
Сәруардiң салып даусына,
Оқысаң Құран тыңдаған.
Құрметi үшiн достының
Қатасын кешiр баламның,
Болмасын таңла шермен қозың.
Кешiрiп еткен күнәсiн,
Жарылқай гөр, Жасаған.
Қиямет күнi таңладан
Жанында жаннат ете гөр,
Кiргiзiп бұрын әммадан.

Шақырып айтты Омар Абыланы:
—ұрыңыз он дүремен тағы да оны.
Бiтiрiп кәлимасын өз аузымен,
Шаһыманың тәнiсiнен шықты жаны.

Қайғырып, қара киiп көп сахаба,
Бастығы молда Оспан, әзiрет Әли,
«Қайда,—деп,—қайран Шаһыма ендi бiзге»,
Жылады жиналған жұрт жас пен кәрi.

Әмiрiн Ақ шариғының орындауға,
Өлген соң он дүренi ұрды тағы.
Барлығын бастан-аяқ санағанда,
Осымен жүз дүреге жеттi саны.

Болған соң Ақтың әмiрi амал бар ма,
Әйтпесе, Омардың да өштi шамы.
Жиналып жұрт-жамағат намаз оқып,
Көмiлдi Шаһыманың әзиз тәнi.

Мұнан соң әзiретi Омар алды жатып,
Қайғымен қадам ұруға болмай халi.
Күн-түнi күңiренiп жатып алды,
Кеудесiн көтеруге жоқ мажалы.            
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ТОМҒА ЕНГЕН МӘТіНДЕРГЕ  ТҮСіНіКТЕМЕ

ҚИССА САлСАл

Дастанның iлкi басылымы 1879 жылы, қайта басылулары 
1883, 1888 жылдары жарық көрдi. Бұдан соң патшалық цензура 
бұл кiтапқа тыйым салған. 1906 жылы Салсал туралы кiтап 
қайта басыла бастады. Кейiннен тағы бес рет шығарылды. Төрт 
басылымның жалпы таралымы—23200 дана.

Дастанды ел аузынан жинап, жүйелеп, кей тұстарын өзiнше 
жырлап, баспаға ұсынған Мәулекей Жұмашұлы [Юмачиков].

Шығарма бiрнеше мәрте қайта жарияланғанмен, кейiнгi 
басылымдар бастапқы басылымды дәлме-дәл қайталап отырды, 
яғни олардың бәрi 1879 жылғы жарияланымның көшiрмесi 
[переиздания]..

Ал ел арасында тарап, белгiлi болып жүрген нұсқалары-
на келсек, олар көбiнесе жыршылар Қазан қаласында 
жарияланған кiтаптан жаттап алып айтып жүрген дастанның 
толық немесе жартылай үзiндiлерi. Қолжазба қорларында 
сақталып тұрған нұсқалар  да сол Қазан басылымының 
көшiрмелерi. Мысалы, Ә.Марғұлан өткiзген материалдардың 
арасынан табылған [ОҒК: Ш.8501] және ӘӨИ-дiң Қолжазба[ОҒК: Ш.8501] және ӘӨИ-дiң ҚолжазбаҚолжазбаолжазба 
қорында сақталған [Ш.1089] мәтiндер.

Жоғарыда аталған екi қолжазбаның мәтiнi толық емес. 
Мәселен, Мәулекей жырлаған «Салсал» дастаны, яғни 
Қазан қаласында (1909) басылған мәтiн 6321 жолды құраса, 
Марғұланда 2000-нан сәл-ақ асады, әрi бұл қолжазба әбден 
тозған, оқылуы қиын. ӘӨИ-дiң ҚҚ-да сақталған қолжазбаның 
жағдайы да осы тектес. 

«Қисса Салсал» дастанының мәтiнiнде қате жазылған және 
баспа тарапынан жiберiлген бiрқатар қателер ұшырасады. Тұп-
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нұсқаданың  7-жолындағы «тайда» сөзi («Тiл менен жақ сөйлей 
бер мына тайда»)—«тойда» деп өзгертiлiп берiлдi. Сондай-ақ, 
368-жолда «жаң» деп қате басылған сөз (тұпнұсқада: «Бұлар 
бiр жаң алыстан көрдi дейдi»)—«шаң» болып түзетiлдi т.б.

Ал бұрынғы Қазан басылымдарында (1888, 1903, 1906, 
1909 т.б.) екi түрлi басылып келген түркi сөздерi қазақ тiлiнде-
гi сөздердiң  жазылу нормасына сай түзетiлiп берiлдi. Олардың 
бiрқатары мыналар: йад—жад, йақ—жақ, йоқ—жоқ, йақа—
жаға, йаратты—жаратты, йақшы—жақсы, йыл—жыл, 
йуз—жүз, бәнiм—менiң, аның—оның, өлмәй—өлмей, көр
мәй—көрмей, кимәй—кимей, келетұған—келетұғын, ди
гәнлары—дегендерi, бешiншi—бесiншi, басмашылар—бас-
пашылар, асман—аспан, шоғұш—соғыс, барчесi—баршасы, 
күрәш—күрес, ашайтын—асайтын, кiшi—кiсi, өлән—өлең, 
дүрiп—тұрып, ғамын—қамын, жүгүрүр—жүгiрер, құллық—
құлдық, қоллай—қолдай, кегаз—қағаз, тидi—дедi, то
мыра—домбыра, келмаз—келмес, тобасында—төбесiнде, 
тыңдаш—теңдес т.б. 

 Ал түпнұсқадағы Сағид уа Хас, Әбул-Муһжин сияқты кей-
бiр кiсi есiмдерi қазақ тiлiндегi қолданысына орай: Сәдуақас, 
Әбiлмәжiн деп түзетiлiп, қазiргi жазу нормаларымызға сай 
берiлдi. Тағы бiр ескертетiн жайт, мәтiнде жиi ұшырайтын 
«падиша» сөзi дастанның өлең жолдарындағы буын санына 
орай, бiрде падиша, болса, ендi бiрде патша делiнiп берiл-
дi.

Сондай-ақ мәтiнде орыс деген сөз бiр-екi рет кездеседi. �II-�II-- 
�III ғасырда өткен оқиғаларды баяндайтын шығармада бұл ғасырда өткен оқиғаларды баяндайтын шығармада бұл 
сөздiң кездесуi—тарихи анахронизм. Себебi ол кезде орыстарiң кездесуi—тарихи анахронизм. Себебi ол кезде орыстарң кездесуi—тарихи анахронизм. Себебi ол кезде орыстарi—тарихи анахронизм. Себебi ол кезде орыстар—тарихи анахронизм. Себебi ол кезде орыстарi ол кезде орыстар ол кезде орыстар 
ұлт, мемлекет ретiнде тарих сахнасына әлi шықпаған бола-iнде тарих сахнасына әлi шықпаған бола-нде тарих сахнасына әлi шықпаған бола-i шықпаған бола- шықпаған бола-
тын.

Дастан өте көлемдi, оқиғасы шытырман. Соған қарамастан, 
оны мектеп-медреселерде бiлiм алатын қазақ балалары 
жатқа оқитын болған. Әдетте, мұндай шығармалар ауыл 
мектебiнде оқитын шәкiрттер үшiн қосымша дiни әдебиет 
ретiнде пайдаланылғаны белгiлi. Бұл туралы төңкерiске дей-
iнгi медреселерде бiлiм алған қазақ ақын-жазушыларының 
көпшiлiгiнiң естелiктерiнде айтылады. Мәселен, С.Мұқанов: 
«Мекке мен Мәдинеден басталған ислам дiнi көршi елдер-
ге соғыс арқылы күшпен тараған. Сол соғыстар қазақша 
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жарияланған қиссалар «Зарқұм» мен «Салсалда» қамтылған. 
… Мен балалық шағымда көптеген қиссалармен қатар «Кер-
бала шөлiн» де жатқа айтатын едiм1»,—деп жазады. «Сал-
сал» дастанының дiни тақырыптағы қазақ фольклорлық 
шығармаларының арасында алғашқы орындардың бiрiн ием-
денгенiн айтуға болады.

«Салсал» дастанының сюжеттiк желiсiне шамамен �II-�III�II-�IIIII-�III 
ғасырларда мұсылмандардың ислам дiнiн тарату мақсатымен 
өзге халықтармен жүргiзген үлкендi-кiшiлi соғыстары арқау 
болған.

Бiздiң болжауымызша «Салсал» дастанындағы соғыс 
қимылдарының бәрi де Иран мен Орта Азия өлкелерiнде 
өтедi. Бұған дастанның өн бойында ұшырайтын кiсi есiмдерi 
мен жер-су атаулары да куә. Мәселен, Жәмшид, Рүстемдердi 
айтпағанның өзiнде, шығармада жиi аталатын Науадир, Хи-
уаран, Хауарзамин, Сейiлзамин, Һажум секiлдi топонимдiк 
атаулардың түп-төркiнi де ежелгi Хорасан, Мары, Мәуаранаһр 
жерiндегi халықтар мен патшалықтардың тарихынан хабар бе-
редi деп ойлаймыз.

Тарихшылардың жазуынша, арабтар көне Иран мен Орталық 
Азия аймақтарына �II ғасырдың орта шенiнде-ақ аяқ басқан.�II ғасырдың орта шенiнде-ақ аяқ басқан.II ғасырдың орта шенiнде-ақ аяқ басқан. 
Яғни, 644-жылы олар Хорасанды алып, оны Мәуаранаһрға 
кiру үшiн қолайлы плацдарм ретiнде пайдаланған2. Ал 673-
674 жылдарда убайдуллаһ ибн Зийад басқарған араб әскерi 
Жейхұннан өтiп, Бұхара маңына дейiн жетедi. Түркiлер мен 
бұхаралықтардың бiрiккен күштерiмен арада болған қанды 
соғыстардан соң, араб қолбасшысы Бұхар патшайымымен бей-
бiт келiсiм жасайды. Патшайым арабтарға 300 мың дирхем 
бiтiмақы төлейдi. Сондай-ақ убайдуллаһтың әскерi кейiннен 
Самарқан түбiнде жеңiлiс тауып, әйтсе де, Хорасанға көп олжа-
мен оралған. 

Мұндай соғыстардың қайсыбiр елестерi «Салсал» даста-
нында да сақталған. Алайда мұнда тарихи дәлдiк сақталмаған. 
Тiптi, өмiрде болған адамдар мен олардың басынан өткен түрлi 
оқиғалар мекендiк, мезгiлдiк тұрғыдан да еш сын көтермей-

1 Мұқанов С. Халық мұрасы.—Алматы: Қазақстан, 1974.—141-б.
2 Беляев Е.А. Арабы, Ислам и Арабский халифат в раннее средневековье.—

Москва, 1966.—С. 190. 
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дi. Сонымен бiрге бұл жорықтар Мұхаммед пайғамбар (с.а.с.)*  
өмiрден өткеннен көп кейiнiрек болған едi. Оның көзi тiрiсiнде 
ислам мемлекетiнiң шекарасы Египет, Йемен, Сирия, Африка 
жерлерiне де жетпеген. Дегенмен, бұл құбылыс фольклорлық 
шығарманың рухына сай келедi. Бұл арада профессор 
С.Қасқабасовтың: «…Үшiншiден, фольклор тарихи оқиғаларға 
тiкелей де, жанама да байланысты болады. Екiншi сөзбен 
айтқанда фольклор халық тарихындағы маңызды оқиғаларды 
қамтып, солардың негiзiнде жаңа шығармалар туындатып, та-
рихи қайраткерлер жайында әңгiмелейдi. Төртiншiден, фольк-
лор халықтың өзiнiң тарихқа қатысын, көзқарасын танытады, 
маңызды оқиғалар мен көрнектi тұлғаларға берген халықтың 
бағасын, қарым-қатынасын көрсетедi. Бесiншiден, фольклор әр 
дәуiрге, қоғам өмiрiне сәйкес өзгерiп, тарихи циклизациядан 
өтiп отырады3».

Қазақ дастандарын арнайы зерттеген Б.Әзiбаева «Казах-
ский дастанный эпос» атты еңбегiнiң дiни дастандарға қатысты 
тарауында оларды мазмұны, тақырыбына сәйкес төрт топқа 
жүйелеп, солардың бiрiне исламның орнығуы мен нығаюы 
үшiн болған қиян-кескi соғыстарды суреттейтiн шығармаларды 
топтастырады4. «Қисса Салсал» дастаны—сондай жорықтарды 
сипаттайтын топқа жататын халық туындыларының типтiк 
үлгiсi.

«Қисса Салсал» дастанында ислам қайраткерлерiмен қатар 
өзге елдердiң, басқа дiндердiң, тiптi бiздiң заманымызға дей-
iнгi дәуiрдiң белгiлi тұлғалары кездеседi. Мысалы, Жәмшид, 
Рүстем, Асфандияр, Баһрам, Феридун т.б. Бұл есiмдердiң кез-
десуi тек тарихи анохрондық құбылыс емес. Себебi олар жай 
ғана аталып қоймай, оларға байланысты көне мифтiк, қиял-
ғажайып ертегiлiк, эпикалық сюжеттер кеңiнен пайдала-
нылады. Нақтылай айтқанда, жоғарыда келтiрiлген есiмдер 
және соларға байланысты мифтер мен сюжеттер мақсатты, 

* С.а.с.—салла Аллаһу аләйһи уас салам: Алланың жарылқауы мен қолдауы 
пайғамбарымыз Мұхаммедке деген тiлек сөздiң қысқартылған түрi. Хазiрет 
Мұхаммедтiң атына жалғаса айтылады,  жазылады. 

3 Қасқабасов С.А. Миф пен әпсананың тарихилығы // Қазақ фольклорының 
тарихилығы.—Алматы: Ғылым, 1993.—82-б. 

4 Азибаева Б.У. Казахский дастанный эпос.—Алматы: Ғылым, 1998.—С. 32-
23. 
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жүйелi түрде, сөз болып отырған шығарманың идеясына орай 
қолданылады. 

Демек, шығарманың негiзгi идеясын—ислам дiнiн тара-
ту, насихаттау, орнықтыру идеясын жүзеге асыру үшiн дас-
танда Шығыс пен Батыс халықтарының мифологиясы мен 
фольклорына тән көне сюжет пен мотивтер және исламдық 
аңыз-әңгiмелер кең пайдаланылған. Мұндай құбылыс—дiни 
дастандардың жанрлық ерекшелiктерiнiң бiрi5.

Дастанда көрiнiс тапқан адамның айдаһармен соғысуы—
көне сюжеттердiң бiрi. Айдаһар туралы мәлiметтердi бiздiң 
дәуiрiмiзге дейiнгi шумерлердiң «Гильгамеш» батырға 
арналған эпостарынан ұшырастыруға болады. Сондай-ақ 
айдаһардың мифтiк бейнесi «Авеста» кiтабы мен Фердоусидiң 
«Шаһнаме» дастанында да көрiнiс тапқан. 

«Салсал» дастанында тау басында айдаһар Әли Арысланға 
қарсы соғысады. Әли зұлпықармен оны қақ бөлгенде iшiнен 
жүз мың дию шығып, күнi бойы жер шайқалған соғыс бола-
ды. Бұл ұрыста  Әлидiң мерейi үстем болып, диюларды түгел 
қырады. Ал айдаһар туралы сюжеттер «Айдаһар қатын», 
«Айдаһар», «Аю дәу», «Жалғыз көздi дәу», «Жалғыз жiгiт 
ұрпақтары» т.б. қазақ ертегiлерiнде ұшырайды.

Дастанда «сиқыршылық» мотивi кеңiнен қамтылады. 
Мұндағы табиғаттың беймәлiм күш-қуатын бойына сiңiрiп, 
адам баласына көмек берушiлер, не болмаса қарсы iс-әрекет 
жасаушылар деп кейiпкерлердi екi топқа жiктеуге болады. 
Бiрiншi топқа Баба Омар, Ағиан секiлдi жағымды тұлғалар 
жататын болса, екiншi топты Шұһбат, Аташ, сиқыршы қыз 
сияқты жат пиғылдағы кейiпкерлер толықтырады. Бұл 
сиқыршылардың қай-қайсы да адамды хайуанға, затқа, түрлi 
мифтiк кейiпкерлерге өзгерте алады.

Дастанда Әлидiң жорықтарына кедергiлердiң бiрi ретiн-
де—«барсакелмес» мотивi пайдаланылған.

Мысалы, Әли басқарған қалың әскер басында тақта тасы 
бар бiр құдыққа тап болады. Тақта таста осы құдық iшiнде бес 
жол барлығы, оның төртеуi «барсакелмес» екенi жазылып-
ты. Сол түнi Әлидiң түсiнде Пайғамбар аян берiп «Қолды бес 
бөлекке бөлiп, өзiнiң оң жақ жолмен жүруiн өтiнедi». Сөйтiп, 

5 Азибаева Б.у. Аталған еңбек.—С. 58-59. 
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бұл жолы да Пайғамбар өз үмбеттерiн қатерлi сапарға аттан-
дырады.

Қиял-ғажайып ертегiлерiнде мұндай ауыр сапар—«барса-
келмес» жолға кiшi бала аттанады. Оның қатерге бас тiгуiне 
түрлi жағдаяттар себеп болады. Мысалы, бас кейiпкердiң үлкен 
ағасы қайтып оралмайды, болмаса, ағалары мақсаттарын 
орындай алмайды т.с.с. Бұл шығармада Мұхаммед пайғамбар 
көмекшiлерiн «барса-келмеске» саналы түрде жiбередi, яғни 
кейiпкерлер әрекеттерiнiң мотивировкасы мүлде басқа.

Шығармадағы ерекше орын алатын мотивтiң бiрi—Әли 
серiктерiне қарсы шабуылдаған құбыжық тышқандар. Бұл 
жыртқыштар Әбiлмәжiн әскерлерiне қарсы шығып, түгел 
қырғынға ұшыратады.

Тышқандар тостағандай иiлген құйрықтарына зәр төгiп, 
қалың әскерге шашады. Зәр тиген жерден өрт шығып, бүкiл 
әскер көлiгiмен жанып кетедi. Осыған жақын мотив көне Ха-
наан мифологиясында кездесетiнi жөнiнде ағылшын ғалымы 
С. Гордон зерттеулерiнде айтылады. Онда Баал атты құдайға 
мүйiздi құбыжық жыртқыштар шабуыл жасайды6. Сондықтан 
дастандағы бұл мотивтiң түп-төркiнiн бiздiң дәуiрiмiзге дейiн-
гi көне мифологиялық аңыздардан iздеген жөн сияқты.

Дастанда Әлидiң самсам, қамқам, зұлпықар атты үш 
қылышы жөнiнде айтылады. Әсiресе Әли үшiн зұлпықардың 
орны ерекше. Дiнсiздермен болған соғыстарда зұлпықарын 
қолынан бiр түсiрмейдi. Астындағы Дүлдүлi мен қылыштары 
жөнiнде батыр былай дейдi:

Соғыстағы бiр атым Әли Хайдар,
Қылышым үш—қамқам, самсам, зұлпықар.
Дүлдүлiм айшылықты алты басар,
Қайтiп менi аларсың, әй, кәпiрлер…

Қылыш—қазақтың эпикалық жырларында кездесетiн бес 
қарудың бiрi. Бiрақ дастанда бұлар жай ұстаның қолынан 
соғылған емес, көктен, Алланың әмiрiмен арнайы түскен 
қарулар.

6 Гордон С. Ханаанская мифология // Мифология древнего мира.—Москва: 
Наука, 1977.—С. 221. 
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Шығармада оқиға дастанның басты кейiпкерлерi—
Мұхаммед пайғамбар мен оның сенiмдi серiктерi Омар, Әли, 
сахабалары—Сәдуақас, Әбiлмәжiн, Мәлiкаждар, Бiләл, 
Қанбар және олардың қарсыластары—пұтқа табынушы пат-
шалармен (Қитар, Науадир, Хиуаран, Қаһмас, Жәмшид, 
Салсал) арадағы кескiлескен соғыстардың негiзiнде өрбидi. 
Сондай-ақ шығармада эпизодтық кейiпкерлерге көп орын 
берiлген. 

Дастан кейiпкерлерiнiң бәрi де ғажайып ерлiк, батырлық 
көрсетедi. Бiрақ та Әли образы олардан да үстем, жоғары. Оның 
бейнесi, негiзiнен батыр, алып күш иесi ретiнде сомдалған. 
Сонымен бiрге Әли—ислам батыры, дiни шығарманың кейiп-
керi екенi айқын көрiнедi. Ол басына қиын-қыстау сәттер 
түскенде Құдайға мұңын шағып жалбарынады, медет сұрап 
зар жылайды. Яғни, Әли қанша батыр болғанымен, жорық 
кезiнде өз күшiнен гөрi Аллаға сиынғанды жөн санайды. Тiп-
тi, кейде Арыстан кәпiрлерге: «Алла Арыслан деп ат қойған, 
Нұр Мұхаммед жәрдемшi бабам» деп сес көрсетiп, Құдаймен 
тiкелей байланысты екенiн құлаққағыс етедi. Жорық жо-
лында, соғыс алдында кедергiлер кездессе, екi ракағат намаз, 
болмаса «Йасин» сүресi мен «Есiм Ағзамды» оқиды. Бұл Ал-
ладан көмек тiлеумен бiрге күш-қуатын жиып, рухтануына 
әсер етедi. Дастанда Әлиден басқа да кейiпкерлер тек қана бiр 
Аллаға сиынады. Батырлық жырларда кейiпкерлердiң ата-
баба,  әулие, әнбиелердiң аруағына сиынуы—қалыптасқан 
дәстүр болса, дiни дастандардың кейiпкерлерi тек Алла 
Тағалаға жалбарынады. 

Дастанда дiнге, Аллаға, перiштелерге және Пайғамбарғаiнге, Аллаға, перiштелерге және Пайғамбарғанге, Аллаға, перiштелерге және Пайғамбарғаiштелерге және Пайғамбарғаштелерге және Пайғамбарға 
байланысты жиi ұшырайтын мынандай көрiнiстердi атапi ұшырайтын мынандай көрiнiстердi атап ұшырайтын мынандай  көрiнiстердi атапiнiстердi атапнiстердi атапiстердi атапстердi атапi атап атап 
көрсетуге болады: жыршы Аллаға мiнәжат айтып, жұрттыiнәжат айтып, жұрттынәжат айтып, жұртты 
намаз оқуға, имандылыққа шақырады; Мұхаммед пайғамбар 
Сәдуақас пен Диләфрузды қыздың түсiнде аян беру арқылы 
некелейдi; Сәдуақас пен Диләфрузды кәпiрлердiң оғынанiрлердiң оғынанрлердiң оғынанiң оғынанң оғынан 
Алла Тағала жiберген перiштелер қорғайды; Әли Арысланiберген перiштелер қорғайды; Әли Арысланберген перiштелер қорғайды; Әли Арысланiштелер қорғайды; Әли Арысланштелер қорғайды; Әли Арыслан 
түнде Әбiлмәжiнмен соғысып жатқанда, түсiнде Пайғамбарiлмәжiнмен соғысып жатқанда, түсiнде Пайғамбарлмәжiнмен соғысып жатқанда, түсiнде Пайғамбарiнмен соғысып жатқанда, түсiнде Пайғамбарнмен соғысып жатқанда, түсiнде Пайғамбарiнде Пайғамбарнде Пайғамбар 
аян берiп, екеуiн табыстырады; Әли өзiнiң бағындырғанiп, екеуiн табыстырады; Әли өзiнiң бағындырғанп, екеуiн табыстырады; Әли өзiнiң бағындырғанiн табыстырады; Әли өзiнiң бағындырғанн табыстырады; Әли өзiнiң бағындырғанiнiң бағындырғаннiң бағындырғанiң бағындырғанң бағындырған 
қалаларында мешiт, медресе салдырады; Диләфрузды Хиуа-iт, медресе салдырады; Диләфрузды Хиуа-т, медресе салдырады; Диләфрузды Хиуа-
ран патшасы әйел етпек болғанда, қыз Аллаға жалбарынады, 
Құдай Тағала көмекке аждаһаны жiбередi; мұсылмандарғаiбередi; мұсылмандарғабередi; мұсылмандарғаi; мұсылмандарға; мұсылмандарға 
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Алла, Мұхаммед, Жәбiрейiл перiште, ал кәпiрлерге шай-iрейiл перiште, ал кәпiрлерге шай-рейiл перiште, ал кәпiрлерге шай-iл перiште, ал кәпiрлерге шай-л перiште, ал кәпiрлерге шай-iште, ал кәпiрлерге шай-ште, ал кәпiрлерге шай-iрлерге шай-рлерге шай-
тан көмекке келедi; мұсылмандар өлiктерiн жерлейдi, алi; мұсылмандар өлiктерiн жерлейдi, ал; мұсылмандар өлiктерiн жерлейдi, алiктерiн жерлейдi, алктерiн жерлейдi, алiн жерлейдi, алн жерлейдi, алi, ал, ал 
кәпiрлер отқа жағады; мұсылмандар ұрыс алдында екiiрлер отқа жағады; мұсылмандар ұрыс алдында екiрлер отқа жағады; мұсылмандар ұрыс алдында екii 
ракағат намаз оқиды; Әли тауға шығар кезде «Есiм Ағзам»iм Ағзам»м Ағзам» 
сүресiн оқиды; Әбiлмәжiн жарадан әлсiреп жатқанда, түндеiн оқиды; Әбiлмәжiн жарадан әлсiреп жатқанда, түнден оқиды; Әбiлмәжiн жарадан әлсiреп жатқанда, түндеiлмәжiн жарадан әлсiреп жатқанда, түнделмәжiн жарадан әлсiреп жатқанда, түндеiн жарадан әлсiреп жатқанда, түнден жарадан әлсiреп жатқанда, түндеiреп жатқанда, түндереп жатқанда, түнде 
түсiнде Мұхаммед пайғамбар денесiн сипап сауықтырыпiнде Мұхаммед пайғамбар денесiн сипап сауықтырыпнде Мұхаммед пайғамбар денесiн сипап сауықтырыпiн сипап сауықтырыпн сипап сауықтырып 
жiбередi; Мұхаммед пайғамбарға Алла Жәбiрейiл арқылыiбередi; Мұхаммед пайғамбарға Алла Жәбiрейiл арқылыбередi; Мұхаммед пайғамбарға Алла Жәбiрейiл арқылыi; Мұхаммед пайғамбарға Алла Жәбiрейiл арқылы; Мұхаммед пайғамбарға Алла Жәбiрейiл арқылыiрейiл арқылырейiл арқылыiл арқылыл арқылы 
аян берiп, Хамар Сағиммен күрескенде кәпiрдiң екi қолынiп, Хамар Сағиммен күрескенде кәпiрдiң екi қолынп, Хамар Сағиммен күрескенде кәпiрдiң екi қолынiрдiң екi қолынрдiң екi қолынiң екi қолынң екi қолынi қолын қолын 
жансыздандырып тастайды; Әли алтын күмбездi алу үшiнi алу үшiн алу үшiнiнн 
«Фатх» сүресiн оққа байлап атады; Әлидi ұйықтағанда перi-iн оққа байлап атады; Әлидi ұйықтағанда перi-н оққа байлап атады; Әлидi ұйықтағанда перi-i ұйықтағанда перi- ұйықтағанда перi-i-
ште, ал Салсалды шайтан оятады; алтын шаһардың есiгiнiңiгiнiңгiнiңiнiңнiңiңң 
құпиясын түсiнде Әлиге Мұхаммед пайғамбар айтады; Әли ал-iнде Әлиге Мұхаммед пайғамбар айтады; Әли ал-нде Әлиге Мұхаммед пайғамбар айтады; Әли ал-
тын күмбездi жетi рет «Йасин» сүресiн оқып құлатады; ай менi жетi рет «Йасин» сүресiн оқып құлатады; ай мен жетi рет «Йасин» сүресiн оқып құлатады; ай менi рет «Йасин» сүресiн оқып құлатады; ай мен рет «Йасин» сүресiн оқып құлатады; ай менiн оқып құлатады; ай менн оқып құлатады; ай мен 
күн тұтылып, оны Меккедегi Пайғамбар көрiп дұға қылады;i Пайғамбар көрiп дұға қылады; Пайғамбар көрiп дұға қылады;iп дұға қылады;п дұға қылады; 
Шаһзарат Әлидiң нұрлы жүзiн көрiп, мұсылман болады т.б.iң нұрлы жүзiн көрiп, мұсылман болады т.б.ң нұрлы жүзiн көрiп, мұсылман болады т.б.iн көрiп, мұсылман болады т.б.н көрiп, мұсылман болады т.б.iп, мұсылман болады т.б.п, мұсылман болады т.б. 
Ал кәпiрлердiң құдайы лат, Манат, яғни пұт құдайы—400iрлердiң құдайы лат, Манат, яғни пұт құдайы—400рлердiң құдайы лат, Манат, яғни пұт құдайы—400iң құдайы лат, Манат, яғни пұт құдайы—400ң құдайы лат, Манат, яғни пұт құдайы—400 
суретi бар құдай, от немесе дию бейнесiндегi құдай.i бар құдай, от немесе дию бейнесiндегi құдай. бар құдай, от немесе дию бейнесiндегi құдай.iндегi құдай.ндегi құдай.i құдай. құдай.

Бұл аталған көрiнiстердiң бәрi де дiнмен тiкелей байланыс-iнiстердiң бәрi де дiнмен тiкелей байланыс-нiстердiң бәрi де дiнмен тiкелей байланыс-iстердiң бәрi де дiнмен тiкелей байланыс-стердiң бәрi де дiнмен тiкелей байланыс-iң бәрi де дiнмен тiкелей байланыс-ң бәрi де дiнмен тiкелей байланыс-i де дiнмен тiкелей байланыс- де дiнмен тiкелей байланыс-iнмен тiкелей байланыс-нмен тiкелей байланыс-iкелей байланыс-келей байланыс-
ты әрi олар фольклордағы басқа эпикалық жанрларда сирекi олар фольклордағы басқа эпикалық жанрларда сирек олар фольклордағы басқа эпикалық жанрларда сирек 
кездеседi.i.. 

Дастандағы Рүстемнiң Әлимен дос, мақсаттас адам ретiнде 
сипатталуы—«Салсалға» парсы аңыздарының қатты әсер ет-
кенiн көрсетсе керек. Парсы жерiндегi Әлидiң жақтаушылары, 
яғни шииттердiң ортасында туған осынау хикая-аңыздардың 
негiзгi идеясы—Әли мен Рүстемдi жақындастыру арқылы, 
алғашқысының беделiн асқақтату, абыройын аспандату. 
Рүстем ала алмаған, немесе Алла Тағала алуға рұқсат етпеген 
«биiктерге» Әлидi шығару—Әлидiң тарихи-фольклорлық 
образын айшықтай түседi. Керiсiнше, бұрын Рүстемнiң 
соңынан ерген Иран халқы ендi «әзiрет Әлидiң дiнiне бағынса, 
қателеспейдi» деген идея көрiнiс табады.

Қорыта айтқанда, «Салсал»—өн бойына ежелгi мифтiк 
аңыздар, архаикалық сюжеттер мен мотивтер, қазақтың эпи-
калық жырларының сарындарын, ортағасырлық әдеби ескерт-
кiштердiң оқиғаларын, сондай-ақ ондағы кейiпкерлердiң та-
рихи һәм аңыздық бейнелерiн ислам қайраткерлерiнiң басты 
мақсаттары мен өмiрбаяндық жорық жолдарымен ұштастыра 
жырлаған, қиялға бай дiни-батырлық дастан деп бағалауға бо-
лады.
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Жоғарыда айтылғандай, «Салсал» дастанының төңкерiске 
дейiнгi басылымдары қазандық баспагер Хұсайыновтар 
әулетiнiң демеушiлiгiмен әлденеше рет жарық көрдi. Олардың 
кейбiреуi ОҒК-ның ҚҚ-да сақтаулы. Мәтіннің 40 бетін араб 
әрпінен кирилл әрпіне түсірген Әуесбаева П.

Томға ұсынылып отырған дастан мәтiнi 1909 жылғы басы-
лымы бойынша еш түзетусiз берiлiп отыр.

Қосан С.,
Әлбек Т.

ӘЗіРЕТ ӘлИДің СОҒыСы

Дастан бұрын еш жерде жарияланбаған, қолжазба 
күйiнде сақталып бiзге жеткен. Жырлаушысы—Қыпшақбайiнде сақталып бiзге жеткен. Жырлаушысы—Қыпшақбайнде сақталып бiзге жеткен. Жырлаушысы—Қыпшақбайiзге жеткен. Жырлаушысы—Қыпшақбайзге жеткен. Жырлаушысы—Қыпшақбай 
Бағдатұлы.

Шығарманың соңғы шумақтарында ақын былай дейдi: 

Шорман Бiлтебайұғлы мұны жазған,iлтебайұғлы мұны жазған,лтебайұғлы мұны жазған,
Басқа кiсi жоқ екен бұрын жазған.iсi жоқ екен бұрын жазған.сi жоқ екен бұрын жазған.i жоқ екен бұрын жазған. жоқ екен бұрын жазған.
Қыпшақбай хикаятты естуiнше,iнше,нше,
Насырдан назым кеңес қылып жазған.

Айыпқа қоспа менi, тыңдаушы,i, тыңдаушы,, тыңдаушы,
Шорманға айтсын айып қылған кiсi.iсi.сi.i..
Шорманның айтқан сөзiн сәттi жазған,iн сәттi жазған,н сәттi жазған,i жазған, жазған,
Жоқ шығар назымшының бұзған жерi.i..

Бұдан Шорман Бiлтебайұлы шығармамен араб, я пар-iлтебайұлы шығармамен араб, я пар-лтебайұлы шығармамен араб, я пар-
сы тiлiнде жазылған кiтаптан оқып танысып, мазмұнынiлiнде жазылған кiтаптан оқып танысып, мазмұнынлiнде жазылған кiтаптан оқып танысып, мазмұнынiнде жазылған кiтаптан оқып танысып, мазмұныннде жазылған кiтаптан оқып танысып, мазмұнынiтаптан оқып танысып, мазмұнынтаптан оқып танысып, мазмұнын 
қазақшалап қара сөзбен қағазға түсiрген деп пайымдауға бо-iрген деп пайымдауға бо-рген деп пайымдауға бо-
лады. Ал одан кейiн мазмұнын Қыпшақбай ақынға ауызшаiн мазмұнын Қыпшақбай ақынға ауызшан мазмұнын Қыпшақбай ақынға ауызша 
айтып берген, себебi ақын бiрнеше мәрте оқығанын емес, ес-i ақын бiрнеше мәрте оқығанын емес, ес- ақын бiрнеше мәрте оқығанын емес, ес-iрнеше мәрте оқығанын емес, ес-рнеше мәрте оқығанын емес, ес-
тiгенiн нақтылайды: «Қыпшақбай хикаятты естуiнше», «На-iгенiн нақтылайды: «Қыпшақбай хикаятты естуiнше», «На-генiн нақтылайды: «Қыпшақбай хикаятты естуiнше», «На-iн нақтылайды: «Қыпшақбай хикаятты естуiнше», «На-н нақтылайды: «Қыпшақбай хикаятты естуiнше», «На-iнше», «На-нше», «На-
зымшы естiгенiн жазған шығар», «Шорманның айтқан сөзiнiгенiн жазған шығар», «Шорманның айтқан сөзiнгенiн жазған шығар», «Шорманның айтқан сөзiнiн жазған шығар», «Шорманның айтқан сөзiнн жазған шығар», «Шорманның айтқан сөзiнiнн 
сәттi жазған» т.б.i жазған» т.б. жазған» т.б.

Жалпы, Қыпшақбай ақын басқа да жырлаған дастандарының 
сюжеттерiн Шорман Бiлтебайұлынан үйренгенiн ескертедiiн Шорман Бiлтебайұлынан үйренгенiн ескертедiн Шорман Бiлтебайұлынан үйренгенiн ескертедiiлтебайұлынан үйренгенiн ескертедiлтебайұлынан үйренгенiн ескертедiiн ескертедiн ескертедii7.

7 Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы. 4-том.—Алматы, 1985.—196-б. 
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Дастанның негiзгi кейiпкерi—әдiлеттi халифалардыңiзгi кейiпкерi—әдiлеттi халифалардыңзгi кейiпкерi—әдiлеттi халифалардыңi кейiпкерi—әдiлеттi халифалардың кейiпкерi—әдiлеттi халифалардыңiпкерi—әдiлеттi халифалардыңпкерi—әдiлеттi халифалардыңi—әдiлеттi халифалардың—әдiлеттi халифалардыңiлеттi халифалардыңлеттi халифалардыңi халифалардың халифалардың 
бiрi—Әли ибн Әбутәлиб. Жалпы мұсылман қайраткерлерiнiңiрi—Әли ибн Әбутәлиб. Жалпы мұсылман қайраткерлерiнiңрi—Әли ибн Әбутәлиб. Жалпы мұсылман қайраткерлерiнiңi—Әли ибн Әбутәлиб. Жалпы мұсылман қайраткерлерiнiң—Әли ибн Әбутәлиб. Жалпы мұсылман қайраткерлерiнiңiнiңнiңiңң 
iшiнде ең танымал болған әзірет Әлидің іс-әрекеттерішiнде ең танымал болған әзірет Әлидің іс-әрекеттеріiнде ең танымал болған әзірет Әлидің іс-әрекеттерінде ең танымал болған әзірет Әлидің іс-әрекеттері 
түрлі дәріптеліп, көптеген шығармалардың арқауына 
айналған. Мұсылман сүннилер оны Аллаға берiлгендiк пенiлгендiк пенлгендiк пенiк пенк пен 
қайырымдылықтың жарқын үлгiсi ретiнде санады, қазiр де со-iсi ретiнде санады, қазiр де со-сi ретiнде санады, қазiр де со-i ретiнде санады, қазiр де со- ретiнде санады, қазiр де со-iнде санады, қазiр де со-нде санады, қазiр де со-iр де со-р де со-
лай бағалайды. Шииттер арасында оның тұлғасы бұдан да биiкiкк 
дәрежеде. Ол—«Құдайдың құдiретiн әкелушi, таратушы»,iретiн әкелушi, таратушы»,ретiн әкелушi, таратушы»,iн әкелушi, таратушы»,н әкелушi, таратушы»,i, таратушы»,, таратушы», 
тiптi «Құдай дәрежесiнде» сипатталады.iптi «Құдай дәрежесiнде» сипатталады.птi «Құдай дәрежесiнде» сипатталады.i «Құдай дәрежесiнде» сипатталады. «Құдай дәрежесiнде» сипатталады.iнде» сипатталады.нде» сипатталады.

Ал фольклорлық шығармаларда әзiрет Әли тұлғасы да-iрет Әли тұлғасы да-рет Әли тұлғасы да-
ралана бейнеленедi. Ол өн бойына исламның танымал қай-i. Ол өн бойына исламның танымал қай-. Ол өн бойына исламның танымал қай-
раткерлерiнiң, эпикалық батырлардың ең жақсы, мақтауғаiнiң, эпикалық батырлардың ең жақсы, мақтауғанiң, эпикалық батырлардың ең жақсы, мақтауғаiң, эпикалық батырлардың ең жақсы, мақтауғаң, эпикалық батырлардың ең жақсы, мақтауға 
тұрарлық абзал қасиеттерiн жинақтаған кейiпкерлердiң бiрi.iн жинақтаған кейiпкерлердiң бiрi.н жинақтаған кейiпкерлердiң бiрi.iпкерлердiң бiрi.пкерлердiң бiрi.iң бiрi.ң бiрi.iрi.рi.i.. 
Сонымен бiрге ол дархан пейiлдi, қайырымды, жаны жайсаң,iрге ол дархан пейiлдi, қайырымды, жаны жайсаң,рге ол дархан пейiлдi, қайырымды, жаны жайсаң,iлдi, қайырымды, жаны жайсаң,лдi, қайырымды, жаны жайсаң,i, қайырымды, жаны жайсаң,, қайырымды, жаны жайсаң, 
көңiлi шалқар көлдей кең, бұқара мұсылмандардың ең сүйiктiiлi шалқар көлдей кең, бұқара мұсылмандардың ең сүйiктiлi шалқар көлдей кең, бұқара мұсылмандардың ең сүйiктii шалқар көлдей кең, бұқара мұсылмандардың ең сүйiктi шалқар көлдей кең, бұқара мұсылмандардың ең сүйiктiiктiктii 
кейiпкерi.iпкерi.пкерi.i..

Атап айтатын нәрсе, бұл шығармада дiни тақырып бiразiни тақырып бiразни тақырып бiразiразраз 
көмескiленген. Оны Әли образы басқа дастандардан өзгешеiленген. Оны Әли образы басқа дастандардан өзгешеленген. Оны Әли образы басқа дастандардан өзгеше 
тұлғаланғанынан, ол кейде ертегiлiк, кейде эпикалық, кей-iлiк, кейде эпикалық, кей-лiк, кейде эпикалық, кей-iк, кейде эпикалық, кей-к, кейде эпикалық, кей-
де хикаялық қаһарманға ұқсап кететiнiнен аңғаруға болады.iнiнен аңғаруға болады.нiнен аңғаруға болады.iнен аңғаруға болады.нен аңғаруға болады. 
Одан халық санасында Әлидiң дiн қайраткерi екендiгi бiрте-iң дiн қайраткерi екендiгi бiрте-ң дiн қайраткерi екендiгi бiрте-iн қайраткерi екендiгi бiрте-н қайраткерi екендiгi бiрте-i екендiгi бiрте- екендiгi бiрте-iгi бiрте-гi бiрте-i бiрте- бiрте-iрте-рте-
бiрте ұмытылып, оның дәстүрлi фольклорлық персонажға ай-iрте ұмытылып, оның дәстүрлi фольклорлық персонажға ай-рте ұмытылып, оның дәстүрлi фольклорлық персонажға ай-i фольклорлық персонажға ай- фольклорлық персонажға ай-
нала бастағанын аңғаруға болады.

Томға ұсынылып отырған мәтiн ӘӨИ-дiң қолжазба қорындаiн ӘӨИ-дiң қолжазба қорындан ӘӨИ-дiң қолжазба қорындаiң қолжазба қорындаң қолжазба қорында 
(Ш.128) сақтаулы тұрған қара сиямен, қадым жазуымен 
жазылған қолжазбадан дайындалды.

Қолжазба өте ескi, қағазы тозып, жыртыла бастаған, оқуыi, қағазы тозып, жыртыла бастаған, оқуы, қағазы тозып, жыртыла бастаған, оқуы 
өте қиын; өшiп қалғаннан кейбiр сөздер танылмады.iп қалғаннан кейбiр сөздер танылмады.п қалғаннан кейбiр сөздер танылмады.iр сөздер танылмады.р сөздер танылмады.

Осы бумада сақтаулы тұрған материалдарды ХIХ ғасырдыңIХ ғасырдыңХ ғасырдың 
екiншi жартысында жинаған Шорман ұлдары Арон мен Жүсiп.iншi жартысында жинаған Шорман ұлдары Арон мен Жүсiп.ншi жартысында жинаған Шорман ұлдары Арон мен Жүсiп.i жартысында жинаған Шорман ұлдары Арон мен Жүсiп. жартысында жинаған Шорман ұлдары Арон мен Жүсiп.iп.п. 
Қолжазбаны Ғайнидин Мұсабаев ӘӨИ-дiң қолжазба қорынаiң қолжазба қорынаң қолжазба қорына 
1958 жылы тапсырған.

Әзiбаева Б.iбаева Б.баева Б.

ҚИССА ӘБуШАХМА

Бұл шығарма исламның жекелеген өсиеттерi мен тыйым-
тоқтамдарын, халал мен харамды әңгiмелейтiн және оларды 
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бұзушыларды жазалау туралы дастандар тобына жатады. 
Шығарманың басты кейiпкерi Әбушахма—хазiретi Омар 
халифаның баласы. Ол Құран Кәрiмдi шебер оқуымен 
және дауысының Пайғамбар дауысына ұқсастығымен 
ерекшеленедi. Бiр күнi сахабалар (Мұхаммед пайғамбардың 
серiктерi) Пайғамбардың дауысын сағынғандықтарын 
айтып, Әбушахмадан  Құран Кәрiмнiң бiрнеше сүрелерiн 
оқып беруiн өтiнедi. Әкесi оған күнi бойы мешiтте Құран 
оқуға рұқсат бередi. Одан әрi қайтар жолында Әбушахманың 
бiр әзәзiлге ерiп шарап iшкенi, бұрын шарап iшпегендiктен 
мас болғандығы, сол үйдегi сұлу қызбен зина жасағаны 
баяндалады. Қыз жүктi болып, бiраз уақыт өткен соң бала 
табады. Қыздың әкесi сәбидi алып, Омар халифаға келедi. 
Омар халифа оның сөзiн антпен бекiттiрiп сенедi де, баласына 
өте қатал, бiрақ шариғат заңына сай келетiн «жүз дүре соғу» 
үкiмiн шығарады.

Бұл шығарма, тұтастай алғанда, Құранның қағидалары мен 
өсиеттерiне негiзделгенi талдау барысында анықталды. Мыса-
лы, зинақорлықпен айналысқандардың жазасы—жүз дүре 
екендiгi Құранның «Нұр» сүресiнiң екiншi аятында көрсетiл-
ген: «Зинашы әйел мен ердiң әрбiрiне жүз дүре соғыңдар. Егер 
Аллаға, ақырет күнiне сенсеңдер, оларға жұмсақтықтарың 
ұстамасын. Әрi екеуiнiң жазасын мүмiндердiң бiр тобы көрiп 
тұрсын»8. Осы жерде атап айтатын нәрсе: исламда жазалау—
мақсат емес, жазаның басты мақсаты—мұсылмандарды 
күнәдан арылту.

Шарапқа қатысты тыйымдар Құран Кәрiмнiң бiрнеше 
сүрелерiнде көрiнiс тапқан: мысалы, «Ниса» сүресiнiң қырық 
үшiншi аятында және «Мәида» сүресiнiң тоқсаныншы, тоқсан 
бiрiншi аяттарында шарапқа тiкелей тыйым салынған.

Дастанның басты тақырыбы мен идеясы—ислам 
қағидаларын бұзушылармен күрес және күнә iстемеуге, 
зорлық жасамауға үгiттеу, егер жасалған күнде оларды жаза 
күтетiндiгiн ескерту. Тiптi, ол халифаның баласы болса да 
кешiрiм жоқ. Сонымен, шығарма тұтастай алғанда Құранның 
қағидалары мен өсиеттерiне негiзделгенiмен, оның сюжеттiк 

8 Құран Кәрiм: қазақша мағына және түсiнiгi. Аударған Халифа Алтай.—
Мәдине, 1991.
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желiсiн халифа Омардың отбасында болған тосын оқиға, яғни 
бiр ғана нақты факт құрайды. 

Ал ендi осы хикаялық оқиға, яғни ортағасырлық мұсылман 
дүниесiндегi тiршiлiктiң болмашы, бiр үзiк эпизоды дастанда 
қалай бейнеленетiнiн көрелiк.

Ең алдымен атап өтетiн нәрсе—оқиға желiсi өте шымыр, 
әрi тартымды. Негiзгi кейiпкер Әбушахма күнәсiз жас. 
Оны адал жолдан тайдырған шараптың зардабы болып 
сипатталады. Табиғатының әлсiздiгiнен ол шараптың 
елiктiрушiлiк залалына қарсы тұра алмай қалады. Ал оның 
әкесi—халифа, бүкiл мұсылман қауымының басшысы ғана 
емес, мемлекеттiң де басшысы. Былайша айтқанда, оның 
қолында баласын жазадан құтқара аларлық құдiрет бар. Оны 
қасындағы адамдар жақсы бiледi. Сондықтан халифаның 
өз баласын шариғат заңы бойынша жауапқа тартатынына 
сенiмсiздiк бiлдiредi. Халифа да өз шешiмiнiң көптеген 
мұсылмандар сенiмiнiң бекуi немесе әлсiреуiне әсер ететiнiн 
жақсы түсiнедi.

Сонымен бiрге, ол ұлын жанындай жақсы көретiн мейi-
рiмдi әке. Оның жүрегiнде шын берiлген мұсылмандық па-
рызы мен баласына деген махаббаты және күнә жасаған жас 
адамға деген адами аяушылық сезiмдер тоқайласып, тоғысып 
жатыр. Алайда баласының жасаған iсi бұзақылық қана емес, 
зорлық болып табылатындықтан, Омардың мұсылмандық 
парызы жеңiп, ең қатал жазаны қабылдайды. Және сол жа-
заны орындау кезiнде де табандылық танытады. Халифаның 
үкiмiн iске асыру—ең жауапты сәт. Халифа осындай аяусыз 
жазаларды орындайтын алып адам Афласонды шақырады. 
Ол халифаға егер Әбушахманы өзiне Құдай Тағала берген бар 
күш-қуатымен ұратын болса, шыдамайтындығын, таяқты 
көтере алмай өлiп кетуi мүмкiндiгiн ескертедi. Халифа Омар 
оған: «Аяма!»—деп бұйрық бередi.  Мiне, балаға алғашқы 
он дүре соғылды да, ақ денесi таяқтан тiлiм-тiлiм болды.  
Айналасындағылар халифадан жас жiгiттiң қалған дүресiн 
бөлiсiп көтерiсуге рұқсат сұрайды. Бiрақ Омар Әбушахманың 
Алла Тағала алдында жауап беретiндiгiн айтып, жазасын да 
өзi тартуы керек деп жауап қатады. Тұщы етiне тиген ащы 
таяқты ауырсынып, әкесiне 
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Шахма айтты:—уа дариға, ғазиздарым,
Барады-ау таяқ өтiп шыбын жаным.iп шыбын жаным.п шыбын жаным.
Балаға ата жақын болмай ма екен,
Жан баба, қиналды ғой ғазиз жаным,—

деп шағымданады.
  Ал әкесi: «Бұдан да тамұқ оты жаман,—дейдi, 

Құтылсаң қамшыменен тәуiр,—дейдi» де илiкпей қояды. 
Әкесiнiң илiкпейтiнiн бiлiп, бала әкесiнен бiр жұтым су мен 
оң батасын сұрайды.  Алайда әкесi бұдан да бас тартады. Көз 
жасын көлдете, жан ұшырып келген Әбушахманың анасы 
баласының ес-түссiз жатқанының үстiнен түседi. Келесi он 
дүреден кейiн Әбушахма жан тапсырады. Үкiмдi орындау 
үшiн Әбушахманың өлi денесiне соңғы он дүре соғылады.

Дастанды оқу барысында жазалау сәтiндегi адам сезiмiнiң 
алмасып жатқан алуан түрлi сипатын басыңнан кешiресiң. 
Бұл арпалыс пен азапқа, қиналыс пен қасiретке, төзiм мен 
сабырға т.б. сан қилы сезiмге толы көңiл-күйiн суреттеу 
арқылы берiледi.

Дастанда әдiл төрешi де, жазаны орындатушы да—
халифаның өзi. Халифа бейнесi аса көркем және әр қырынан 
көрiнедi. Ол Мұхаммед пайғамбардың төрт шаһариарының 
iшiнде «ең әдiлеттiсi» атанған адам. Араб тарихнамасында 
және араб халифатының құрылуы туралы еңбектерде оның 
аса көрнектi мемлекет қайраткерi ретiндегi қасиеттерi мен 
дарынды қолбасшылық қабiлетi, қайтпайтын қайсарлығы, 
табандылығы туралы айтылады9.

Ал фольклорлық шығармаларда Омар болмысының кейiнгiiнгiнгii 
мұсылмандар үшiн басты мәнге ие болған ұстамдылығы, бiр-iн басты мәнге ие болған ұстамдылығы, бiр-н басты мәнге ие болған ұстамдылығы, бiр-iр-р-
беткейлiгi, бақ-дәулет, дүние-байлыққа қызықпайтындығы,iгi, бақ-дәулет, дүние-байлыққа қызықпайтындығы,гi, бақ-дәулет, дүние-байлыққа қызықпайтындығы,i, бақ-дәулет, дүние-байлыққа қызықпайтындығы,, бақ-дәулет, дүние-байлыққа қызықпайтындығы, 
ислам жолындағы өз парызын жоғары қойған қасиеттерii 
мадақталады. Омардың ислам жолына адалдығы өз парызын 
терең сезiнуiмен, ерiк-жiгерiнiң қайсарлығымен, тiптi, ерек-iнуiмен, ерiк-жiгерiнiң қайсарлығымен, тiптi, ерек-нуiмен, ерiк-жiгерiнiң қайсарлығымен, тiптi, ерек-iмен, ерiк-жiгерiнiң қайсарлығымен, тiптi, ерек-мен, ерiк-жiгерiнiң қайсарлығымен, тiптi, ерек-iк-жiгерiнiң қайсарлығымен, тiптi, ерек-к-жiгерiнiң қайсарлығымен, тiптi, ерек-iгерiнiң қайсарлығымен, тiптi, ерек-герiнiң қайсарлығымен, тiптi, ерек-iнiң қайсарлығымен, тiптi, ерек-нiң қайсарлығымен, тiптi, ерек-iң қайсарлығымен, тiптi, ерек-ң қайсарлығымен, тiптi, ерек-iптi, ерек-птi, ерек-i, ерек-, ерек-
ше фанатизмiмен әсерлi суреттеледi.iмен әсерлi суреттеледi.мен әсерлi суреттеледi.i суреттеледi. суреттеледi.i..

Талқыланып отырған дастанда Омар халифаның өз ұлын 
жанындай жақсы көретiн мейiрiмдi әке ретiндегi қыры да  та-
нылады. Оның баласына деген әкелiк сезiмiнiң нәзiк иiрiм-
дерi дастанда өте шебер тәсiлмен, бiр ғана көрiнiс арқылы 

 9 Г.Э.фон Грюнебаум. Классический ислам.—М.,1988.—52-б. 
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көрсетiлген. Әбушахма дүние салғаннан соң Омар халифа 
жүрегi қайғы-қасiреттен қан жылап, iшi күйiп, баласын 
«Жалғызым», «Екi көзiмнiң қарасы, Бағырымның парасы» 
деп жоқтайды.

Бiрақ шешiмiнiң дұрыстығына күмәнданбайды, себебi өз 
сенiмiнде—әке парызын адал атқарды. Өйткенi, ол исламның 
шын берiлген ұлы, оның тазалығының қорғаны. Халифа 
шешiмiнiң дұрыстығына Әбушахманың өзi де, шешесi де шек-
сiз сенетiндiгiн атап өту керек.

Дастанның нақтылы тарихына келсек, Омар халифа-
да Әбушахма емес, Абдолла есiмдi ұл болған. Ол да шарап 
iшкен, бiрақ зорлық жасамаған. Және оған әкесiнiң дүре 
соқтырғанынан оның өлмегенi, онан кейiн де бiраз өмiр сүргенi 
тарихтан анық белгiлi. Сөйтсе де, Омардың баласының таяқтың 
астында өлгендiгi жайында Қожа Ахмет Иасауи өзiнiң «Диуа-
ни хикметiнде» көрсетедi:

Шариғатты бек тұтқан, тариқатты рас тұтқан,
Хақиқатты құп бiлген, әдiлеттi Ғұмар-дүр.iлген, әдiлеттi Ғұмар-дүр.лген, әдiлеттi Ғұмар-дүр.iлеттi Ғұмар-дүр.леттi Ғұмар-дүр.i Ғұмар-дүр. Ғұмар-дүр.
ұлын жырлап келтiрген, дүре соғып өлтiрген,
Әдiлдiкпен жол салған, әдiлеттi Ғұмар-дүр10. 

Демек, Иасауи заманының өзiнде-ақ халифа баласы 
Абдолланың бiр рет шарап iшiп, сол үшiн жазаланғаны 
тарихи айғақ ретiнде ел арасында кең тарап, түрлi аңыздарға 
арқау болған. Әйтсе де, дiни аңыздардың басқа, өзi iспеттес 
тарихи аңыздардан үлкен бiр айырмашылығы—бұлардың  
негiзгi мақсаты танымдық, мағлұматтық қызметiмен қатар 
тәрбиелiк маңызы да бар, яғни олар ислам құндылықтарын 
насихаттайды. Ал қазақ шайырлары (нәзирашыл ақындар) 
осындай аңыз, әңгiмелердi өзiнше жырлап, соны сипат, тың 
суреттерге толы, сырлы дастандар тудырған. 

 Дастанның басты тақырыбы—ислам идеяларын үгiттеу, 
халықты хақ дiнге шақыру. Дастанға арқау болған Омар 
халифа баласының өмiрiнде тосыннан болған оқиға-сюжет 
мазмұны мен табиғаты жағынан хикаялық сюжет екенi 
жоғарыда айтылып кеттi. Яғни ислам идеяларын дәрiптеу, 

10 Қожа Ахмет Иасауи. Диуани хикмет.—Алматы, 1993.—53-хикмет.
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насихаттау үшiн хикаялық сюжет мұсылмандық мораль 
тұрғысынан берiлген. 

Әбушахма өз күнәсiн толық мойындайды, алайда әкесiнен 
кешiрiм сұрай отырып былай дейдi: «Кеттiм-ау күнәһлi боп, 
уа дариға, Алданып нәпсi менен жалған сөзге». Шынында да 
оны үйiне әдейiлеп кiргiзiп, әдейi мас қылып, әдейi қызымен 
қосқан (табыстырған) жүһүд екенi, ал ол оны қастық қылу, 
Омардың әдiлдiгiн сынау мақсатымен жасағаны дастанда 
айтылады. Жүһүдтер, яғни Мұса пайғамбар үмбетi Құран 
Кәрiмде христиандар сияқты «Аһлул кiтап»* деп құрметтеледi.деп құрметтеледi.i.. 
Сонымен қатар олардың Мұхаммед (с.а.с.) ұрпақтарына, 
үмбетiне қастандық жасағандары, қарсы күрес жүргiзгендерiiне қастандық жасағандары, қарсы күрес жүргiзгендерiне қастандық жасағандары, қарсы күрес жүргiзгендерiiзгендерiзгендерii 
тарихтан белгiлi, әсiресе олар мұсылмандардың өз дiнiнеiлi, әсiресе олар мұсылмандардың өз дiнiнелi, әсiресе олар мұсылмандардың өз дiнiнеi, әсiресе олар мұсылмандардың өз дiнiне, әсiресе олар мұсылмандардың өз дiнiнеiресе олар мұсылмандардың өз дiнiнересе олар мұсылмандардың өз дiнiнеiнiненiнеiнене 
адалдылығына, берiлгендiгiне күмән келтiрiп, сенiмсiздiкiлгендiгiне күмән келтiрiп, сенiмсiздiклгендiгiне күмән келтiрiп, сенiмсiздiкiгiне күмән келтiрiп, сенiмсiздiкгiне күмән келтiрiп, сенiмсiздiкiне күмән келтiрiп, сенiмсiздiкне күмән келтiрiп, сенiмсiздiкiрiп, сенiмсiздiкрiп, сенiмсiздiкiп, сенiмсiздiкп, сенiмсiздiкiмсiздiкмсiздiкiздiкздiкiкк 
бiлдiрiп, сынап отырған. Сондықтан жүһүд «әдiл патша»,iлдiрiп, сынап отырған. Сондықтан жүһүд «әдiл патша»,лдiрiп, сынап отырған. Сондықтан жүһүд «әдiл патша»,iрiп, сынап отырған. Сондықтан жүһүд «әдiл патша»,рiп, сынап отырған. Сондықтан жүһүд «әдiл патша»,iп, сынап отырған. Сондықтан жүһүд «әдiл патша»,п, сынап отырған. Сондықтан жүһүд «әдiл патша»,«әдiл патша», 
«әдiл Омар», «Әдiлдiгiңе алмасаң, Мұның да бiтпес жарасы», 
«Сендей әдiл патшамен теңдесiп тұрған кезiм-дi» деп бiрне- бiрне-iрне-рне-
ше мәрте қайталайды. Ал бала туғанда ол былай суреттеледi: қайталайды. Ал бала туғанда ол былай суреттеледi: 
«Қуанып келе жатыр кәпiр күлiп, Боларын айтқанының iшi 
бiлiп». Әбушахма дүние салғанда «Кәпiрлер бұл iсiне қалды 
күлiп» делiнген. Демек, бiрiншiден, жүһүдтiң қасақана 
жасаған дұшпандығы айқындалды, екiншiден, басында 
қыздың әкесi жүһүд делiнсе, соңында ол кәпiр аталады. 
Яғни бұл шығармада кәпiр сөзi басқа дастандардағыдай 
пұтқа табынушы, көпқұдайшыл, шындықты мойындамаған 
мағынасында емес, мейiрiмсiз, жауыз, зұлымдық қылық 
жасаған адам мағынасында қолданылған. 

Шынайы өмiрде жүһүд осындай қасақана жауыздық 
жасады ма, әлде бұл сарын кейiнiрек қосылды ма—ол бiзге 
беймәлiм. Сонымен қатар мұндай оқиғалар ислам тарихының 
алғашқы кезеңдерiнде [мұсылман, иудей, христиандар мен[мұсылман, иудей, христиандар мен 
пұтқа табынушылар көршiлес тұрып, сауда жасап, тығыз бай-iлес тұрып, сауда жасап, тығыз бай-лес тұрып, сауда жасап, тығыз бай-
ланыста болғандары тарихтан белгiлi] болуы ғажап емес.iлi] болуы ғажап емес.лi] болуы ғажап емес.i] болуы ғажап емес.] болуы ғажап емес. 

Дастан кейiпкерлерiнiң бейнелерi реалистiк мәнерде 
сомдалған. Олардың мiнез-құлық ерекшелiктерi, iшкi 
сезiмдерi жан-жақты баяндалған, яғни жалпы дастан жанрына 

* Аһлул кiтап /а/ - кiтап, жазба иелерi;  дiни ұғым бойынша, жүһүд пен 
христиандарға Алла Тағаладан қасиеттi кiтаптар жiберiлген. 
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тән психологиялық белгiлер мол көрiнiс тапқан. Әрине, 
ХХI ғасырға қадам басқан өркениеттi елдердiң көзқарасы 
тұрғысынан алғанда, жас баланы дүре соғып өлтiру—сөзсiз 
қатал жаза, алайда бiз бұл жерде мынаны ұмытпауымыз 
керек: бiрiншiден, бұл дастан ерте заманда, �II ғасырдағы араб 
қоғамында орын тепкен оқиғаны баяндайды; екiншiден, әкесi 
баласын өлтiрудi көздеген жоқ, яғни жоғарыда айтылғандай, 
исламда жазалау—мақсат емес, жазалаудың мақсаты—
мұсылмандарды күнәдан арылту; үшiншiден, бұл—көркем 
шығарма.

Бұл дастан Қазан төңкерiсiне дейiн араб әрпiнде жарықiсiне дейiн араб әрпiнде жарықсiне дейiн араб әрпiнде жарықiне дейiн араб әрпiнде жарықне дейiн араб әрпiнде жарықiн араб әрпiнде жарықн араб әрпiнде жарықiнде жарықнде жарық 
көрген. Өкiнiшке орай, ол басылымның бiрде-бiр данасыiнiшке орай, ол басылымның бiрде-бiр данасынiшке орай, ол басылымның бiрде-бiр данасыiшке орай, ол басылымның бiрде-бiр данасышке орай, ол басылымның бiрде-бiр данасыiрде-бiр данасырде-бiр данасыiр данасыр данасы 
қолымызға түспей отыр. Сонымен қатар М.О.Әуезов  атындағы 
Әдебиет және өнер институтының Қолжазба орталығында дас-
тан мәтiнiнiң микрокөшiрмесi сақтаулы: микрофильм �� 116,iнiнiң микрокөшiрмесi сақтаулы: микрофильм �� 116,нiнiң микрокөшiрмесi сақтаулы: микрофильм �� 116,iнiң микрокөшiрмесi сақтаулы: микрофильм �� 116,нiң микрокөшiрмесi сақтаулы: микрофильм �� 116,iң микрокөшiрмесi сақтаулы: микрофильм �� 116,ң микрокөшiрмесi сақтаулы: микрофильм �� 116,iрмесi сақтаулы: микрофильм �� 116,рмесi сақтаулы: микрофильм �� 116,i сақтаулы: микрофильм �� 116, сақтаулы: микрофильм �� 116, 
9 кадр. Микрокөшiрме Татарстанның Орталық Мемлекеттiкiрме Татарстанның Орталық Мемлекеттiкрме Татарстанның Орталық Мемлекеттiкiкк 
мұрағатында [ЦГА] сақтаулы тұрған дастанның түпнұсқалық 
қолжазбасынан жасалған*.

Микрокөшiрме 1967 жылы жасалса да жақсы сақталған,iрме 1967 жылы жасалса да жақсы сақталған,рме 1967 жылы жасалса да жақсы сақталған, 
қаламмен жазылған қолжазба жеңiл оқылды, тек екi сөз таныл-iл оқылды, тек екi сөз таныл-л оқылды, тек екi сөз таныл-i сөз таныл- сөз таныл-
мады, бiр сөз жазылмай, орны бос қалған. Өкiнiшке орай, дас-iр сөз жазылмай, орны бос қалған. Өкiнiшке орай, дас-р сөз жазылмай, орны бос қалған. Өкiнiшке орай, дас-iнiшке орай, дас-нiшке орай, дас-iшке орай, дас-шке орай, дас-
танды кiмнiң жырлағаны, жинағаны, жазып алғаны, баспағаiмнiң жырлағаны, жинағаны, жазып алғаны, баспағамнiң жырлағаны, жинағаны, жазып алғаны, баспағаiң жырлағаны, жинағаны, жазып алғаны, баспағаң жырлағаны, жинағаны, жазып алғаны, баспаға 
дайындағаны туралы еш мәлiмет берiлмеген. Тек мәтiннiңiмет берiлмеген. Тек мәтiннiңмет берiлмеген. Тек мәтiннiңiлмеген. Тек мәтiннiңлмеген. Тек мәтiннiңiннiңннiңiңң 
соңында «Бағданулла Мәкәр әр Рахаб» деген жазу бар. 

ОҒК-да «Қисса Әбушахманың» төрт варианты сақтаулы.
1. Әбушаһма. Ш.839, 2-дәп., араб әрпiнде, 8 бет. 1938iнде, 8 бет. 1938нде, 8 бет. 1938 

жылы ел арасынан жинап, жазып алған Мұстафин Ғабиден. 
Қолжазбаның жазуы қиын, өшiп кеткен жерлерi бар.iп кеткен жерлерi бар.п кеткен жерлерi бар.i бар. бар.

2. Әбушаһма. Ш.839, 1-дәп., латын әрпiнде, 12 бет. 1948iнде, 12 бет. 1948нде, 12 бет. 1948 
жылы тапсырған Мұсабаев Ғайнидин.

Бұл екi мәтiн ел аузынан жазылып алынған. Жоғарыдаi мәтiн ел аузынан жазылып алынған. Жоғарыда мәтiн ел аузынан жазылып алынған. Жоғарыдаiн ел аузынан жазылып алынған. Жоғарыдан ел аузынан жазылып алынған. Жоғарыда 
айтылған микрокөшiрме мен кiтаптың микрокөшiрмесiменiрме мен кiтаптың микрокөшiрмесiменрме мен кiтаптың микрокөшiрмесiменiтаптың микрокөшiрмесiментаптың микрокөшiрмесiменiрмесiменрмесiменiменмен 
басылып шыққан нұсқамен салыстырғанда сюжетi, мазмұны,i, мазмұны,, мазмұны, 
композициясы бiрдейекенiанықталды.Бiрақбұлардыкiтаптыңiрдейекенiанықталды.Бiрақбұлардыкiтаптыңрдей екенiанықталды.Бiрақбұлардыкiтаптыңiанықталды.Бiрақбұлардыкiтаптың анықталды. Бiрақбұлардыкiтаптыңiрақбұлардыкiтаптыңрақ бұларды кiтаптыңiтаптыңтаптың 
көшiрмесi деуге болмайды. Себебi айырмашылықтары,iрмесi деуге болмайды. Себебi айырмашылықтары,рмесi деуге болмайды. Себебi айырмашылықтары,i деуге болмайды. Себебi айырмашылықтары, деуге болмайды. Себебi айырмашылықтары,i айырмашылықтары, айырмашылықтары, 
өзгешелiктерi бар: кей шумақтардың орыны ауысқан, бiразiктерi бар: кей шумақтардың орыны ауысқан, бiразктерi бар: кей шумақтардың орыны ауысқан, бiразi бар: кей шумақтардың орыны ауысқан, бiраз бар: кей шумақтардың орыны ауысқан, бiразiразраз 

* лаборатория ЦГА Татарской АССР. По заказу Института литературы и ис-
кусства им. М.О.Ауэзова АН Казахской ССР. Рукопись  �� 1304. Конец. Снято 
5 октября 1967 г. Кадров 9. Оператор Акшаев. 
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сөз, сөз тiркестерi, жолдары өзгерген, кейбiр эпизодтары түсiпiркестерi, жолдары өзгерген, кейбiр эпизодтары түсiпркестерi, жолдары өзгерген, кейбiр эпизодтары түсiпi, жолдары өзгерген, кейбiр эпизодтары түсiп, жолдары өзгерген, кейбiр эпизодтары түсiпiр эпизодтары түсiпр эпизодтары түсiпiпп 
қалған, мысалы, Мұсабаев Ғ. тапсырған нұсқада әзiрет Әлидiңiрет Әлидiңрет Әлидiңiңң 
көрген түсi жоқ т.б.i жоқ т.б. жоқ т.б.

Бұдан айтушы Қазан төңкерiсiне дейiн жарық көргенiсiне дейiн жарық көргенсiне дейiн жарық көргенiне дейiн жарық көргенне дейiн жарық көргенiн жарық көргенн жарық көрген 
дастанды кезiнде жаттап алып, жинаушыларға жадындаiнде жаттап алып, жинаушыларға жадынданде жаттап алып, жинаушыларға жадында 
сақталғанын айтып берген деп болжауға болады. 

3. Әбушаһма. Ш.839, 3-дәп., латын әрпiнде, 12 бет. «Ғадалiнде, 12 бет. «Ғадалнде, 12 бет. «Ғадал 
ата» атты ертегiден өлеңге аударған Нұрғожин Төлеген. 1946iден өлеңге аударған Нұрғожин Төлеген. 1946ден өлеңге аударған Нұрғожин Төлеген. 1946 
жылы Қазақстан Жазушылар Одағынан түскен. 

Бұл нұсқаның сюжетi мен мазмұны алдыңғыларменi мен мазмұны алдыңғылармен мен мазмұны алдыңғылармен 
бiрдей. Дегенмен айырмашылықтары жоқ емес, мысалы,iрдей. Дегенмен айырмашылықтары жоқ емес, мысалы,рдей. Дегенмен айырмашылықтары жоқ емес, мысалы, 
Әбушаһманың аңға шыққаны басқаларға қарағанда ұзақ баян-
далады, әкесiнен бата алған эпизод қосылған, бiрақ анасыныңiнен бата алған эпизод қосылған, бiрақ анасыныңнен бата алған эпизод қосылған, бiрақ анасыныңiрақ анасыныңрақ анасының 
жылағаны, Омардың баласын жоқтағаны жоқ.

4. Қисса Әбушаһма. Ш.924, араб әрпiнде, 13 бет. 1911 жылыiнде, 13 бет. 1911 жылынде, 13 бет. 1911 жылы 
қағазға түсiрген Есенжолов Ерғали. Қолжазба қорына 1947iрген Есенжолов Ерғали. Қолжазба қорына 1947рген Есенжолов Ерғали. Қолжазба қорына 1947 
жылы тапсырған Есенжолов К. Бұл мәтiн Қазан басылымыныңiн Қазан басылымыныңн Қазан басылымының 
көшiрмесi.iрмесi.рмесi.i..

Томға ұсынылып отырған «Қисса Әбушахманың» мәтiнiiнiнii 
микрокөшiрмеден еш түзетусiз дайындалды.iрмеден еш түзетусiз дайындалды.рмеден еш түзетусiз дайындалды.iз дайындалды.з дайындалды.

         
 Б.Әзiбаеваiбаевабаева

ХИКАЯ ӘБуШАҺыМА

Дастан ӘӨИ-дiң Қолжазба орталығында сақтаулы: Ш.871/iң Қолжазба орталығында сақтаулы: Ш.871/ң Қолжазба орталығында сақтаулы: Ш.871/
б, 2-дәп., араб әрпiнде.iнде.нде. 

Шығарманы жоғарыда сөз болған «Қисса Әбушахма» даста-
нымен салыстырғанда екi нұсқаның да сюжетiн құрайтын не-i нұсқаның да сюжетiн құрайтын не- нұсқаның да сюжетiн құрайтын не-iн құрайтын не-н құрайтын не-
гiзгi, ең маңызды мотив, элементтерi бiрдей екенi анықталды.iзгi, ең маңызды мотив, элементтерi бiрдей екенi анықталды.згi, ең маңызды мотив, элементтерi бiрдей екенi анықталды.i, ең маңызды мотив, элементтерi бiрдей екенi анықталды., ең маңызды мотив, элементтерi бiрдей екенi анықталды.i бiрдей екенi анықталды. бiрдей екенi анықталды.iрдей екенi анықталды.рдей екенi анықталды.i анықталды. анықталды.

Алайда екi шығарманың оқиғасы бiр, мазмұны өте жақынi шығарманың оқиғасы бiр, мазмұны өте жақын шығарманың оқиғасы бiр, мазмұны өте жақынiр, мазмұны өте жақынр, мазмұны өте жақын 
болғанына қарамастан, екi нұсқа да өзiндiк тiлдiк жүйесiменi нұсқа да өзiндiк тiлдiк жүйесiмен нұсқа да өзiндiк тiлдiк жүйесiменiндiк тiлдiк жүйесiменндiк тiлдiк жүйесiменiк тiлдiк жүйесiменк тiлдiк жүйесiменiлдiк жүйесiменлдiк жүйесiменiк жүйесiменк жүйесiменiменмен 
өзгешеленедi, яғни әр нұсқаның жырлаушысы белгiлi сюжеттii, яғни әр нұсқаның жырлаушысы белгiлi сюжеттi, яғни әр нұсқаның жырлаушысы белгiлi сюжеттiiлi сюжеттiлi сюжеттii сюжеттi сюжеттii 
өзiнше жырлап дамытқан.iнше жырлап дамытқан.нше жырлап  дамытқан.

Және «Хикая Әбушаһымада» бiрнеше мотив пен эпизодтарiрнеше мотив пен эпизодтаррнеше мотив пен эпизодтар 
түсiп қалған, мысалы: қасақана қастық жасаған жүһүд мотивi,iп қалған, мысалы: қасақана қастық жасаған жүһүд мотивi,п қалған, мысалы: қасақана қастық жасаған жүһүд мотивi,i,, 
Оспан мен Әлидiң араша түскенi, Әлидiң түсiнде Әбушаһыманыiң араша түскенi, Әлидiң түсiнде Әбушаһыманың араша түскенi, Әлидiң түсiнде Әбушаһыманыi, Әлидiң түсiнде Әбушаһыманы, Әлидiң түсiнде Әбушаһыманыiң түсiнде Әбушаһыманың түсiнде Әбушаһыманыiнде Әбушаһыманынде Әбушаһыманы 
көрiп Омардан сүйiншi сұрап келгенi, кейiпкерлердiң моно-iп Омардан сүйiншi сұрап келгенi, кейiпкерлердiң моно-п Омардан сүйiншi сұрап келгенi, кейiпкерлердiң моно-iншi сұрап келгенi, кейiпкерлердiң моно-ншi сұрап келгенi, кейiпкерлердiң моно-i сұрап келгенi, кейiпкерлердiң моно- сұрап келгенi, кейiпкерлердiң моно-i, кейiпкерлердiң моно-, кейiпкерлердiң моно-iпкерлердiң моно-пкерлердiң моно-iң моно-ң моно-
логтары, халифа Омардың жоқтауы. 
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Оның есесiне бұл нұсқада кейiпкерлердiң iшкi жан сезi-iне бұл нұсқада кейiпкерлердiң iшкi жан сезi-не бұл нұсқада кейiпкерлердiң iшкi жан сезi-iпкерлердiң iшкi жан сезi-пкерлердiң iшкi жан сезi-iң iшкi жан сезi-ң iшкi жан сезi-iшкi жан сезi-шкi жан сезi-i жан сезi- жан сезi-i-
мiн баяндауға үлкен мән берiлген, мысалы, халифаның қаталiн баяндауға үлкен мән берiлген, мысалы, халифаның қаталн баяндауға үлкен мән берiлген, мысалы, халифаның қаталiлген, мысалы, халифаның қаталлген, мысалы, халифаның қатал 
үкiмiнiң орындалу сәтiндегi адам сезiмiнiң түрлiше ауыр сәтiнiмiнiң орындалу сәтiндегi адам сезiмiнiң түрлiше ауыр сәтiнмiнiң орындалу сәтiндегi адам сезiмiнiң түрлiше ауыр сәтiнiнiң орындалу сәтiндегi адам сезiмiнiң түрлiше ауыр сәтiннiң орындалу сәтiндегi адам сезiмiнiң түрлiше ауыр сәтiнiң орындалу сәтiндегi адам сезiмiнiң түрлiше ауыр сәтiнң орындалу сәтiндегi адам сезiмiнiң түрлiше ауыр сәтiнорындалу сәтiндегi адам сезiмiнiң түрлiше ауыр сәтiн 
сипаттайтын тұс үлкен көркемдiк жүк көтерiп тұр. Бұл сәтте 
Абылдың орасан зор дене күшiнiң дәл суретi де, Әбушаһыманың 
адамдық қиналысы, азапты ауыр қасiретi де әсерлi кестеленiп, 
көз алдыңа келтiрiледi.

 Сондай-ақ мұнда Әбушаһыма әкесiне алдыңғы мәтiндегiдейiне алдыңғы мәтiндегiдейне алдыңғы мәтiндегiдейiндегiдейндегiдейiдейдей 
екi емес, үш тiлек айтады. Бiрiншi рет жайырақ ұруын өтiнедi:i емес, үш тiлек айтады. Бiрiншi рет жайырақ ұруын өтiнедi: емес, үш тiлек айтады. Бiрiншi рет жайырақ ұруын өтiнедi:iлек айтады. Бiрiншi рет жайырақ ұруын өтiнедi:лек айтады. Бiрiншi рет жайырақ ұруын өтiнедi:iрiншi рет жайырақ ұруын өтiнедi:рiншi рет жайырақ ұруын өтiнедi:iншi рет жайырақ ұруын өтiнедi:ншi рет жайырақ ұруын өтiнедi:i рет жайырақ ұруын өтiнедi: рет жайырақ ұруын өтiнедi:iнедi:недi:i:: 
«Құлының емес пе едiм қолыңдағы, Қатты ұрмай, қайтедi,iм қолыңдағы, Қатты ұрмай, қайтедi,м қолыңдағы, Қатты ұрмай, қайтедi,i,, 
ата, ұрсаң жай-ақ». Екiншi рет анасын шақыруды өтiнедi:iншi рет анасын шақыруды өтiнедi:ншi рет анасын шақыруды өтiнедi:i рет анасын шақыруды өтiнедi: рет анасын шақыруды өтiнедi:iнедi:недi:i:: 
«Армансыз боп өтейiн төсiн иiскеп, Қалмасын ғарiп анам, олiн төсiн иiскеп, Қалмасын ғарiп анам, олн төсiн иiскеп, Қалмасын ғарiп анам, олiн иiскеп, Қалмасын ғарiп анам, олн иiскеп, Қалмасын ғарiп анам, олiскеп, Қалмасын ғарiп анам, олскеп, Қалмасын ғарiп анам, олiп анам, олп анам, ол 
да арманда». Үшiншi рет Әбушаһыма әкесiне өзiн құшақтап,iншi рет Әбушаһыма әкесiне өзiн құшақтап,ншi рет Әбушаһыма әкесiне өзiн құшақтап,i рет Әбушаһыма әкесiне өзiн құшақтап, рет Әбушаһыма әкесiне өзiн құшақтап,iне өзiн құшақтап,не өзiн құшақтап,iн құшақтап,н құшақтап, 
өбуiн өтiнедi.iн өтiнедi.н өтiнедi.iнедi.недi.i..

Осы айтылғандарды ескере отырып, ел арасында кең 
тараған дастанның екiншi нұсқасын да жариялауды жөнiншi нұсқасын да жариялауды жөнншi нұсқасын да жариялауды жөнi нұсқасын да жариялауды жөн нұсқасын да жариялауды жөн 
көрдiк. Мәтiндi араб әрпiнен кирилл әрпiне түсiрген Мақсұтiк. Мәтiндi араб әрпiнен кирилл әрпiне түсiрген Мақсұтк. Мәтiндi араб әрпiнен кирилл әрпiне түсiрген Мақсұтiндi араб әрпiнен кирилл әрпiне түсiрген Мақсұтндi араб әрпiнен кирилл әрпiне түсiрген Мақсұтi араб әрпiнен кирилл әрпiне түсiрген Мақсұт араб әрпiнен кирилл әрпiне түсiрген Мақсұтiнен кирилл әрпiне түсiрген Мақсұтнен кирилл әрпiне түсiрген Мақсұтiне түсiрген Мақсұтне түсiрген Мақсұтiрген Мақсұтрген Мақсұт 
Шафиғи.

 Бұл нұсқа ӘӨИ-дiң Қолжазба орталығында сақтаулыiң Қолжазба орталығында сақтаулың Қолжазба орталығында сақтаулы 
тұрған мәтiннен [Ш.871/б, 2-дәп.] еш түзетусiз алынды.iннен [Ш.871/б, 2-дәп.] еш түзетусiз алынды.ннен [Ш.871/б, 2-дәп.] еш түзетусiз алынды.iз алынды.з алынды.

Б. Әзiбаеваiбаевабаева
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МӘТіНДЕРДЕ КЕЗДЕСЕТіН ТАРИХИ ЖӘНЕ      
ДіНИ ЕСіМДЕР

Алла	 (Аллаһ)—ислам дiнiнде бүкiл ғарышты, тiршiлiк 
дүниесiн және қиямет қайымды жаратушы, баршаға бiрдей, 
жалғыз және құдiретi күштi Құдай есiмi. 

Құран Кәрiмде айтылғандай: «Ол Алла бiреу-ақ, Алла  
мұңсыз (әр нәрсе Оған мұқтаж). Ол тумады да, туылмады. Әрi 
Оған ешкiм тең емес»*.

Мұсылмандардың түсiнiгi бойынша, Алла Тағала әлемдi, 
жердi, өсiмдiктердi, жануарларды және адамды жаратты. Ол 
адамдардың тағдыры—жазмышты белгiлейдi. Қияметте Алла 
барлық өлгендердi тiрiлтедi де, пәнидегi iстерiн таразылап, 
бiреулерiн—жұмаққа, ендi бiреулерiн—тозаққа жiбередi. 
Адамдарды дұрыс жолға түсiру үшiн Алла Тағала оларға мез-
гiл-мезгiл пайғамбарларды жiберiп тұрған.  Мұхаммед (с.а.с.)—

Алланың адамдарға жiберген соңғы Елшiсi; оған Алланың 
Құраны Жәбiрейiл перiштенiң дәнекерлiгiмен жиырма үш 
жылда толық  түстi. 

Алланың нақты бейнесi жоқ және ол бейнеленуге тиiс те 
емес. Намаз оқып, сәждеге бас қою арқылы ғана оған берiлген-
дiктi бiлдiруге болады. Ал табынудың басты орны—Меккеде-
гi Қағба, онда аспаннан Алла жiбердi деп есептелетiн қасиеттi 
қара тас бар.

Алла Тағаланың құдiреттiлiгiн, әдiлеттiлiгiн, қайырымды-
лығын т.с.с. өзiне ғана тән қасиеттерiн оның тоқсан тоғыз есi-
мi көрсетедi. Мысалы: Акбар (ең ұлық), Тағала (ең жоғары), 
Кәрiм (жомарт), Рахман (мейiрiмдi), Рахым (рақымды), Халық 
(жаратушы), Шариф (қасиеттi), Ахад (жалғыз), Самад (мәңгi), 
Жаппар (құдiреттi), Ғафұр (кешiрiмдi) т.б.

* Құран Кәрiм. 112-“ыхлас” сүресi. 
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Алланың атын зiкiр ету рәсiмi Аллаһу акбар деген мадақ 
сөздi отыз төрт рет, Әлхамдулилаһи, Сұбхан Алла сөздерiн 
отыз үш реттен айтып, тәсбих тастарын санамалау арқылы 
жүзеге асады. 

Ада�	 ата—дiни аңыздар бойынша, Алла Тағаланың 
топырақтан жаратқан алғашқы адамы. Балшық мүсiн ұзақ 
жылдар жансыз тұрады. Ақырында Алла Тағала Адамға 
жан кiргiзедi. Адамның бiр қабырғасынан Хауаны жасай-
ды. Алғашында екеуi перiштелер қатарында болып, олардың 
арасында беделдi, құрметтi орынды иемденедi. Перiштелер 
Алланың жарлығы бойынша Адам мен Хауаға бас иiп, ғибадат 
етедi. Бiрақ Iбiлiс атты перiште бұл жарлықты орындаудан бас 
тартады. Сол үшiн Алла Тағала Iбiлiстi жұмақтан қуып жiбе-
редi. 

Осыған өкпелеген Iбiлiс Адам ата мен Хауа анадан өш 
алудың жолын iздейдi. Ақырында олар Iбiлiс шайтанның 
сөзiне иланып, алдауға түсiп, тыйым салынған жемiстi жей-
дi. Осы күнәлары үшiн Адам мен Хауа бейiштен аласталып, 
көктен жерге түсiрiледi. Олардан бүкiл адамзат тарайды.

Айуб—Құран Кәрiмде аты аталған ежелгi пайғамбарлар-
дың бiрi. Iнжiлдегi Иов. Айуб (а.с.)* Хаурандағы бай, адам-
гершiлiгi мол адам болған. Алла сынайын деп оған шайтан-
ды жiбередi. Шайтан жiберген аурудан Айубтың денесiне 
iрiңдi жара қаптап кетедi, ол әйелi екеуi адамдардан оқшау 
тұруға мәжбүр болады. Шайтан жiберген неше түрлi жаңа 
қырсықтарға қарамай, Айуб Алланың рақымына сенiмiн 
жоғалтпайды. Оның көмек сұрап жалбарынғанынан кейiн 
Жәбiрейiл оған «аяғыңмен жердi теп» деп бұйрық бередi, ол 
тепкен жерден бұлақ суы атқылайды да, Айубтың жарасын 
жазып, шөлiн қандырады.

Фольклор мен әдебиетте Айуб сабырлылық пен төзiмдiлiк, 
шыдамдылықтың символы ретiнде қастерленедi.

Айша—Мұхаммед пайғамбардың сүйiктi әйелдерiнiң бiрi,iктi әйелдерiнiң бiрi,ктi әйелдерiнiң бiрi,i әйелдерiнiң бiрi, әйелдерiнiң бiрi,iнiң бiрi,нiң бiрi,iң бiрi,ң бiрi,iрi,рi,i,, 
Расул Алланың тiлеулес досы және бiрiншi халифа Әбубәкiрдiңiлеулес досы және бiрiншi халифа Әбубәкiрдiңлеулес досы және бiрiншi халифа Әбубәкiрдiңiрiншi халифа Әбубәкiрдiңрiншi халифа Әбубәкiрдiңiншi халифа Әбубәкiрдiңншi халифа Әбубәкiрдiңi халифа Әбубәкiрдiң халифа Әбубәкiрдiңiрдiңрдiңiңң 
қызы.

* (а.с.)—аләйһиссалам /а/—оны Алла жарылқасын деген тiлек сөздiң 
қысқартылған түрi. Мұхаммедтен (с.а.с.) өзге пайғамбарлардың атына жалғаса 
айтылып жазылады.
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Кейбiр ислам зерттеушiлерiнiң дерегi бойынша, Айшаiр ислам зерттеушiлерiнiң дерегi бойынша, Айшар ислам зерттеушiлерiнiң дерегi бойынша, Айшаiлерiнiң дерегi бойынша, Айшалерiнiң дерегi бойынша, Айшаiнiң дерегi бойынша, Айшанiң дерегi бойынша, Айшаiң дерегi бойынша, Айшаң дерегi бойынша, Айшаi бойынша, Айша бойынша, Айша 
хазiрет Мұхаммедке (с.а.с.) қосылғанда он жаста болған.iрет Мұхаммедке (с.а.с.) қосылғанда он жаста болған.рет Мұхаммедке (с.а.с.) қосылғанда он жаста болған. 
Пайғамбар мен Айша хазiрет сегiз жыл отасады. Мұхаммедiрет сегiз жыл отасады. Мұхаммедрет сегiз жыл отасады. Мұхаммедiз жыл отасады. Мұхаммедз жыл отасады. Мұхаммед 
(с.а.с.) қайтыс болғаннан кейiн Айша саяси қозғалыстарғаiн Айша саяси қозғалыстарған Айша саяси қозғалыстарға 
белсене қатысады. Халифат билiгi үшiн болған соғыстардаiгi үшiн болған соғыстардагi үшiн болған соғыстардаi үшiн болған соғыстарда үшiн болған соғыстардаiн болған соғыстардан болған соғыстарда 
Айшаның үлкен ерлiк көрсеткенi тарихтан белгiлi.iк көрсеткенi тарихтан белгiлi.к көрсеткенi тарихтан белгiлi.i тарихтан белгiлi. тарихтан белгiлi.iлi.лi.i..

656 жылы Айша Пайғамбардың жақын достарының бiрiiрiрii 
Талх әз-Зубайрамен жақтасып, бiр кезде өзiн өкпелеткенiр кезде өзiн өкпелеткенр кезде өзiн өкпелеткенiн өкпелеткенн өкпелеткен 
қайнысы, әрi күйеу баласы Әлиге қарсы соғысады. Бұлi күйеу баласы Әлиге қарсы соғысады. Бұл күйеу баласы Әлиге қарсы соғысады. Бұл 
шайқаста Әли Арыслан жеңедi де, халифа боп сайланады. Айшаi де, халифа боп сайланады. Айша де, халифа боп сайланады. Айша 
бастаған әскер түйеге мiнгендiктен, бұл соғыс—«түйелiлерiнгендiктен, бұл соғыс—«түйелiлернгендiктен, бұл соғыс—«түйелiлерiктен, бұл соғыс—«түйелiлерктен, бұл соғыс—«түйелiлерiлерлер 
шайқасы» деген атпен тарихқа ендi.i..

Айша өте ақылды, өжет, әрi аса беделдi дiн қайраткерi бол-i аса беделдi дiн қайраткерi бол- аса беделдi дiн қайраткерi бол-i дiн қайраткерi бол- дiн қайраткерi бол-iн қайраткерi бол-н қайраткерi бол-i бол- бол-
ды. Кейбiр деректер бойынша, Айша Мұхаммед пайғамбарданiр деректер бойынша, Айша Мұхаммед пайғамбарданр деректер бойынша, Айша Мұхаммед пайғамбардан 
қалған мың екi жүздей хадистi әңгiмелеп, қағаз бетiнеi жүздей хадистi әңгiмелеп, қағаз бетiне жүздей хадистi әңгiмелеп, қағаз бетiнеi әңгiмелеп, қағаз бетiне әңгiмелеп, қағаз бетiнеiмелеп, қағаз бетiнемелеп, қағаз бетiнеiнене 
түсiрткен.iрткен.рткен. 

Әбубә��р—Мұхаммед (с.а.с.) қайтыс болғаннан кейiн 
тағайындалған алғашқы халифа. Ол құрайыш руынан шыққан, 
Меккедегi ықпалды саудагерлердiң бiрi едi. Мұхаммед (с.а.с.) 
исламға кiруге шақырғанда руластары мен үлкендердiң ара-
сынан бiрiншi болып жаңа дiндi қабылдаған.  

Әбубәкiр—Расул Алланың «төрт сахаба» аты берiлген 
сенiмдi серiктерiнiң бiрi. Оған адалдығы үшiн Сыдық де-
ген атау берiлдi. Мұхаммед (с.а.с.) қайтыс болғаннан кейiнгi 
дүрбелеңге толы қиын кезеңде Әбубәкiр араб-мұсылмандар-
дың басын бiрiктiре бiлдi.  Өзi халифатты басқарған жылда-
ры Мұхаммед пайғамбарға (с.а.с.) түскен Құран аяттарының 
жинағын құрастырды.

Әли—Оспаннан кейiн билiк басына келген төртiншiiн билiк басына келген төртiншiн билiк басына келген төртiншiiк басына келген төртiншiк басына келген төртiншiiншiншii 
әдiлеттi халифа. Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардыңiлеттi халифа. Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардыңлеттi халифа. Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардыңi халифа. Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардың халифа. Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардыңiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардыңрет Әли—Мұхаммед пайғамбардың 
немере iнiсi, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу ба-iнiсi, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу ба-нiсi, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу ба-iсi, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу ба-сi, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу ба-i, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу ба-, әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу ба-i оның Фатима атты қызын алған күйеу ба- оның Фатима атты қызын алған күйеу ба-
ласы. Мұсылман елдерiнiң ауыз әдебиетiнде Әли—орасан,iнiң ауыз әдебиетiнде Әли—орасан,нiң ауыз әдебиетiнде Әли—орасан,iң ауыз әдебиетiнде Әли—орасан,ң ауыз әдебиетiнде Әли—орасан,iнде Әли—орасан,нде Әли—орасан, 
алып күш иесi. Жаулары Әлидiң айғайынан-ақ өлiп, та-i. Жаулары Әлидiң айғайынан-ақ өлiп, та-. Жаулары Әлидiң айғайынан-ақ өлiп, та-iң айғайынан-ақ өлiп, та-ң айғайынан-ақ өлiп, та-iп, та-п, та-
лып қалатын болыпты-мыс. Фольклорлық туындыларда 
оның зұлпықар, қамқам, самсам деген үш қылышы болғаны, қамқам, самсам деген үш қылышы болғаны 
айтылады.   Әлидiң есiмi көптеген шығыс шығармаларында, 
оның iшiнде дiни дастандарда жиi ұшырасады. Әдетте, хазiрет 
Әли сол дастандардың басты кейiпкерi, жеңiлмейтiн батыр, 
халықтың қамқоршысы, мұсылмандардың қорғаны, бетке 
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ұстар қаһарманы ретiнде көрiнедi. Дастандарда Әли өткен 
замандарда атақты Рүстемнiң өзi жеңе алмаған жауларды 
жеңген деп дәрiптелген.

Хазiрет Әлидiң атына «Шаһимардан», «Қайдар», «Арыс-
лан», «Шерi», «Мұртаза» сияқты бiрнеше теңеу, эпитеттер 
тiркесiп отырады. Әлидiң астындағы аты Дүлдүл де ауыз 
әдебиетi үлгiлерiнде кең тараған ұшқыр, жүйрiк, ақылды 
тұлпардың нышанына айналған.

 Әли ұрпақтары мен оның жақтаушылары кейiн шииттiк 
ағымның көсемдерiне айналды. Олардың ұрпақтары қазiргi 
Иран, Ирак және Орта Азияның кейбiр аймақтарында өмiр 
сүредi.

Б�ләл�ләлләл—эфиоптық зәңгi тайпаларынан шыққан тұңғышi тайпаларынан шыққан тұңғыш тайпаларынан шыққан тұңғыш 
мұсылмандардың бiрi. Ол—Мұхаммед (с.а.с.) пайғамбар ис-iрi. Ол—Мұхаммед (с.а.с.) пайғамбар ис-рi. Ол—Мұхаммед (с.а.с.) пайғамбар ис-i. Ол—Мұхаммед (с.а.с.) пайғамбар ис-. Ол—Мұхаммед (с.а.с.) пайғамбар ис-
лам дiнiн уағыздаған кезде жаңа дiндi алғаш қабылдағандар-iнiн уағыздаған кезде жаңа дiндi алғаш қабылдағандар-нiн уағыздаған кезде жаңа дiндi алғаш қабылдағандар-iн уағыздаған кезде жаңа дiндi алғаш қабылдағандар-н уағыздаған кезде  жаңа дiндi алғаш қабылдағандар-iндi алғаш қабылдағандар-ндi алғаш қабылдағандар-i алғаш қабылдағандар- алғаш қабылдағандар-
дың бiрi. Мұсылман халықтары Бiләлдi дiн жолындағы тақуаiрi. Мұсылман халықтары Бiләлдi дiн жолындағы тақуарi. Мұсылман халықтары Бiләлдi дiн жолындағы тақуаi. Мұсылман халықтары Бiләлдi дiн жолындағы тақуа. Мұсылман халықтары Бiләлдi дiн жолындағы тақуаiләлдi дiн жолындағы тақуаләлдi дiн жолындағы тақуаi дiн жолындағы тақуа дiн жолындағы тақуаiн жолындағы тақуан жолындағы тақуа 
және алғашқы азаншы—муазин ретiнде таниды.iнде таниды.нде таниды.

Жәб�рей�л—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiш-
телердiң бiрi, Алла мен пайғамбарлар арасында жүрiп, 
оларға Алланың аянын жеткiзушi. Ол Алла Тағаланың 
әмiрiмен Мұхаммедке (с.а.с.) келiп Құран аяттарын жеткiз-
ген. Жәбiрейiл Адам атаға бейiштен қуылғаннан кейiн де 
қамқор болған, Нұхтың құтылуына көмектескен және оның 
ұлы ыбраһымды құтқарған. Жүсiпке көп тiл үйреткен, 
Дәуiттi сауыт жасауға баулыған, сонымен қатар Сүлейменге 
көмектесiп, Зәкарияға Жақияның қашан дүниеге келетiнiн 
болжап берген.

Жә�шид—Ежелгi Иранның есiмi аңызға айналған 
патшасы.  Аңыз бойынша, 700 жыл билiк еткен Жәмшид 
шарап iшкен ыдысынан немесе сиқырлы шам арқылы бүкiл 
дүние тiршiлiгiн көрiп отыратын болған.

Жүс�п�пп—Жақып пайғамбардың кiшi ұлы, пайғамбар,iшi ұлы, пайғамбар,шi ұлы, пайғамбар,i ұлы, пайғамбар, ұлы, пайғамбар, 
Құранда оған үлкен сүре арналған. Сүреде оның тарихы толық 
қамтылған. Iнжiлде ол Сұлу Жүсiп (Иосиф Прекрасный) депIнжiлде ол Сұлу Жүсiп (Иосиф Прекрасный) депнжiлде ол Сұлу Жүсiп (Иосиф Прекрасный) депiлде ол Сұлу Жүсiп (Иосиф Прекрасный) деплде ол Сұлу Жүсiп (Иосиф Прекрасный) депiп (Иосиф Прекрасный) депп (Иосиф Прекрасный) деп 
аталған. 

Жүсiп пайғамбар туралы аңыз-әңгiмелердi негiзге ала оты-iп пайғамбар туралы аңыз-әңгiмелердi негiзге ала оты-п пайғамбар туралы аңыз-әңгiмелердi негiзге ала оты-iмелердi негiзге ала оты-мелердi негiзге ала оты-i негiзге ала оты- негiзге ала оты-iзге ала оты-зге ала оты-
рып, Фердоуси Тусиден бастап көптеген шығыс ақындары 
жүзден астам дастан, жыр, поэма жазған. Қазақтарда да осы 
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тақырыпқа арналған ХIХ ғасырда баспа бетiн көрген дастанIХ ғасырда баспа бетiн көрген дастанХ ғасырда баспа бетiн көрген дастанiн көрген дастанн көрген дастан 
бар.

Иса—Иса Мәсiхтiң (Иусус)  есiмi христиан дiнiндегi сияқты 
исламда да iлтипатпен еске алынады. Құран Кәрiмде Иса 
пайғамбарға бiраз орын берiлген, оның анасы Мәриям хазiрет-
ке арналған сүре бар. Алайда ислам қағидасы бойынша, Иса 
(а.с.)—бар болғаны Алланың сүйiктi құлы, «кiтап түсiрiлген» 
төрт пайғамбардың бiрi. Христиандар Исаны Құдайдың ұлы 
деп есептейдi, оның өзiн Құдай дәрежесiнде дәрiптеп, оған 
құлшылық жасайды. 

Кейбiр дiн зерттеушiлерi (әсiресе еуропалықтар) Мұхаммедiр дiн зерттеушiлерi (әсiресе еуропалықтар) Мұхаммедр дiн зерттеушiлерi (әсiресе еуропалықтар) Мұхаммедiн зерттеушiлерi (әсiресе еуропалықтар) Мұхаммедн зерттеушiлерi (әсiресе еуропалықтар) Мұхаммедiлерi (әсiресе еуропалықтар) Мұхаммедлерi (әсiресе еуропалықтар) Мұхаммедi (әсiресе еуропалықтар) Мұхаммед (әсiресе еуропалықтар) Мұхаммедiресе еуропалықтар) Мұхаммедресе еуропалықтар) Мұхаммед 
пайғамбардың христиандарға жылы ықыласпен қарағанын 
айтады. Шариғат зерттеушiлерi Исаны «Мұхаммедтiң дүниегеiлерi Исаны «Мұхаммедтiң дүниегелерi Исаны «Мұхаммедтiң дүниегеi Исаны «Мұхаммедтiң дүниеге Исаны «Мұхаммедтiң дүниегеiң дүниегең дүниеге 
келерiн алдын ала бiлген» және Аллаға шын жүрегiмен берiл-iн алдын ала бiлген» және Аллаға шын жүрегiмен берiл-н алдын ала бiлген» және Аллаға шын жүрегiмен берiл-iлген» және Аллаға шын жүрегiмен берiл-лген» және Аллаға шын жүрегiмен берiл-iмен берiл-мен берiл-iл-л-
ген хақшыл пайғамбар ретiнде мойындайды. Ислам ғалымдарыiнде мойындайды. Ислам ғалымдарынде мойындайды. Ислам ғалымдары 
«Иса Құдай емес, оған ерушi жұрт адасты» деп санайды.i жұрт адасты» деп санайды. жұрт адасты»  деп санайды. 

Қанбар—дiни дастандарда есiмi жиi кездесетiн, Мұхаммедiни дастандарда есiмi жиi кездесетiн, Мұхаммедни дастандарда есiмi жиi кездесетiн, Мұхаммедiмi жиi кездесетiн, Мұхаммедмi жиi кездесетiн, Мұхаммедi жиi кездесетiн, Мұхаммед жиi кездесетiн, Мұхаммедi кездесетiн, Мұхаммед кездесетiн, Мұхаммедiн, Мұхаммедн, Мұхаммед 
пайғамбардың сахабаларының бiрi. Кейбiр фольклорлық шы-iрi. Кейбiр фольклорлық шы-рi. Кейбiр фольклорлық шы-i. Кейбiр фольклорлық шы-. Кейбiр фольклорлық шы-iр фольклорлық шы-р фольклорлық шы-
ғармаларда, мысалы, «Қисса Салсал» дастанында Қанбар хазi-i-
ретi Әли ибн Әбутәлiптiң атын баптаушы ретiнде бейнеленген.i Әли ибн Әбутәлiптiң атын баптаушы ретiнде бейнеленген. Әли ибн Әбутәлiптiң атын баптаушы ретiнде бейнеленген.iптiң атын баптаушы ретiнде бейнеленген.птiң атын баптаушы ретiнде бейнеленген.iң атын баптаушы ретiнде бейнеленген.ң атын баптаушы ретiнде бейнеленген.iнде бейнеленген.нде бейнеленген.

Қызыр,	 Қыдыр	 баба—көптеген шығыс халықтарының, 
сондай-ақ қазақтардың да мифтерiнде, фольклорында, дiниiнде, фольклорында, дiнинде, фольклорында, дiниiнини 
аңыздарында жиi кездесетiн, аты аңызға айналған архаикалықi кездесетiн, аты аңызға айналған архаикалық кездесетiн, аты аңызға айналған архаикалықiн, аты аңызға айналған архаикалықн, аты аңызға айналған архаикалық 
образ.

Оның генезисi, тұлғалық сипаты өте күрделi, әлi толық 
зерттелiп айқындалмаған. Бiр ғалымдар Қызыр бейнесiн көне 
архаикалық түсiнiк, көзқарастармен байланыстырып зертте-
се, кейбiр ғалымдар—тек ислам ықпалымен пайда болған деп 
түсiндiредi. Қызыр туралы әрбiр халықтың ғасырлар бойы 
ұстанып келе жатқан түсiнiгi бар.

Қазақ фольклорында Қызыр баба [Қыдыр]—ел аралап[Қыдыр]—ел аралапел аралап 
жүрген ақ киiмдi, ақсақал кейпiндегi әулие, адамға қамқоршы, 
бақыт, дәулет берушi, әр түрлi қиындықтардан қорғаушы.

Мұха��ед [Мұхаммед ибн Абдулла Әбул Қасым]—ислам 
дiнiнiң және болашақ араб халифатының негiзiн салушы, 
тарихи тұлға. Мұсылмандардың сенiмi бойынша, ол—Алла 
Тағаланың адамдарды тура жолға салу үшiн жiберген Елшiсi, 
ең соңғы пайғамбар. 
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570*-жылы Мекке қаласында дүниеге келген. Пайғамбар-
дың әкесi Абдулла Мұхаммед өмiрге келместен екi ай бұрын 
қайтыс болған. Ал анасы Әмина Расул Алла алты жасқа толған-
да дүниеден өтедi. Мұхаммед Мұстафа (с.а.с.) алғашында сүт 
анасы Халиманың, онан соң нағашы атасы Ғабдулмүтәлiптiң, 
ол қайтыс болған соң нағашы ағасы Әбутәлiптiң тәрбиесiнде 
болған. 

Алғашқы уахи** рамазан айында хазiрет Мұхаммед Мекке-
ден үш шақырым жердегi Хира үңгiрiнде ғибадат етiп отырған 
түнi таң алдында түстi. Мұхаммед 610-жылы 40 жасында Ал-
ланы, яғни бiр Құдайға табынатын дiн—исламды уағыздай 
бастайды.

Мұхаммед (с.а.с.) ислам дiнiн жария еткенде арабтардың 
басым көпшiлiгi пұтқа табынатын. Олар  ислам дiнiне 
қарсылық бiлдiрiп, түрлi қастандық жасады. Сондықтан б.д. 
622 жылы Мұхаммед (с.а.с.) өзiнiң жақтастарымен бiрге Мек-
кеден Мәдине қаласына қоныс аударады. Бұл жыл ислам жыл 
санауының басы деп есептеледi. Оның арабша атауы—«хиж-
ра», яғни «қоныс аудару» деген сөз. 

Мұхаммед Мұстафа (с.а.с.) бин Абдулла 633 жылы Мәдине 
қаласында қайтыс болды. 

Мұхаммед пайғамбардың «Мұстафа» (таза, нұрлы, си-
патты), «Расул» (елшi), «Хабибулла» (Алланың сүйiктiсi), 
«Сағидулла» (Алланың көмекшiсi) т.б. эпитет есiмдерi бар. 

Наушаруан—Иран шаһы Хосрой I Анушаруан [531-579].
Нұх—пайғамбар, Құран кейiпкерi. Iнжiлдегi Ной. Құран 

Кәрiмде оның аты 43 рет аталады және 71-сүре осы Нұх 
пайғамбар мен оның әулеттерiне арналған. 

Дүние жүзi халықтарының көбiнде Нұхтың есiмi «топан су 
оқиғасымен» байланысты айтылады. Аңыз бойынша, жер бетiн 
топан су қаптағанда Нұх пайғамбар оны Алланың жәрдемiмен 
алдын ала сезiп, алып кеме-күпшектi жасайды да, күнәсiз 
адамдар мен жан-жануарлардың әр түрiнен жұптан алып, әлгi 

* Кейбiр деректерде Мұхаммед пайғамбардың туған жылы 571-жыл деп 
көрсетiлiп жүр. Зерттеушiлер әлi бiр пiкiрге келмегендiктен, бiз қалыптасқан 
пiкiрдi ұстандық. 

** уахи /а/—Мұхаммедке Жәбiрейiл арқылы келген Алланың бұйрығы, 
жарлығы
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кемеге мiнгiзедi. Осы кемеге мiнген тiршiлiк иелерi апаттан 
аман қалып, өмiр қайта жалғасады.

О�ар—Әбубәкiр өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылманiр өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылманр өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылманiн (634 ж.) мұсылманн (634 ж.) мұсылман 
қауымына басшылық жасаған екiншi әдiлеттi халифа,iншi әдiлеттi халифа,ншi әдiлеттi халифа,i әдiлеттi халифа, әдiлеттi халифа,iлеттi халифа,леттi халифа,i халифа, халифа, 
исламның алғашқы кезеңiндегi iрi дiн қайраткерлерiнiңiндегi iрi дiн қайраткерлерiнiңндегi iрi дiн қайраткерлерiнiңi iрi дiн қайраткерлерiнiң iрi дiн қайраткерлерiнiңiрi дiн қайраткерлерiнiңрi дiн қайраткерлерiнiңi дiн қайраткерлерiнiң дiн қайраткерлерiнiңiн қайраткерлерiнiңн қайраткерлерiнiңiнiңнiңiңң 
бiрi. Омар хазiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соңiрi. Омар хазiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соңрi. Омар хазiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соңi. Омар хазiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соң. Омар хазiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соңiрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соңрет Мұхаммед пен Әбубәкiр Сыдықтан соңiр Сыдықтан соңр Сыдықтан соң 
мұсылмандықты одан әрi насихаттап, оны араб елдерiненi насихаттап, оны араб елдерiнен насихаттап, оны араб елдерiненiненнен 
тысқары өлкелерде таратуға көп күш жұмсады. Омар хазiретiретрет 
басшы болған он жыл iшiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египетiшiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египетшiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египетiнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египетнде ислам дiнi Ирак, Сирия, Египетiнi Ирак, Сирия, Египетнi Ирак, Сирия, Египетi Ирак, Сирия, Египет Ирак, Сирия, Египет 
және ливия жерлерiне орнықты.iне орнықты.не орнықты.

Омар халифа тұсында араб-мұсылман иелiктерiнде дiнгеiктерiнде дiнгектерiнде дiнгеiнде дiнгенде дiнгеiнгенге 
негiзделген әкiмшiлiк құқықтың тәртiптерi және алым-салықiзделген әкiмшiлiк құқықтың тәртiптерi және алым-салықзделген әкiмшiлiк құқықтың тәртiптерi және алым-салықiмшiлiк құқықтың тәртiптерi және алым-салықмшiлiк құқықтың тәртiптерi және алым-салықiлiк құқықтың тәртiптерi және алым-салықлiк құқықтың тәртiптерi және алым-салықiк құқықтың тәртiптерi және алым-салықк құқықтың тәртiптерi және алым-салықiптерi және алым-салықптерi және алым-салықi және алым-салық және алым-салық 
жүйесi құрылды.i құрылды. құрылды.

Ол сондай-ақ мемлекеттегi шариғат жолының үлесiнi шариғат жолының үлесiн шариғат жолының үлесiнiнн 
күшейту мақсатында өзiнiң халифа лауазымына «Әмiр әл-му-iнiң халифа лауазымына «Әмiр әл-му-нiң халифа лауазымына «Әмiр әл-му-iң халифа лауазымына «Әмiр әл-му-ң халифа лауазымына «Әмiр әл-му-iр әл-му-р әл-му-
минин»  дәрежесiн қосты.iн қосты.н қосты. 

638-жылы хазiрет Омардың сахабалары Иерусалимдi тiзеiрет Омардың сахабалары Иерусалимдi тiзерет Омардың сахабалары Иерусалимдi тiзеi тiзе тiзеiзезе 
бүктiрiп, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмында намаз оқыды.iрiп, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмында намаз оқыды.рiп, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмында намаз оқыды.iп, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмында намаз оқыды.п, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмында намаз оқыды.i Сүлеймен храмында намаз оқыды. Сүлеймен храмында намаз оқыды. 
�II ғасырдың аяқ шенiнде үмийа халифасы Әбд әл-Мәлiк хазi-II ғасырдың аяқ шенiнде үмийа халифасы Әбд әл-Мәлiк хазi- ғасырдың аяқ шенiнде үмийа халифасы Әбд әл-Мәлiк хазi-iнде үмийа халифасы Әбд әл-Мәлiк хазi-нде үмийа халифасы Әбд әл-Мәлiк хазi-iк хазi-к хазi-i-
рет Омар намаз оқыған жерге «Куббат ас-сахара» деп аталатын 
күмбез тұрғызды.

Оспан—араб-мұсылман тарихындағы үшiншi әдiлеттiiншi әдiлеттiншi әдiлеттii әдiлеттi әдiлеттiiлеттiлеттii 
халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолын ұстаған 
алғашқы сахаба-серiктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгенiктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгенктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгенiнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгеннiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгенiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгенң бiрi, Расул Аллаға шын берiлгенiрi, Расул Аллаға шын берiлгенрi, Расул Аллаға шын берiлгенi, Расул Аллаға шын берiлген, Расул Аллаға шын берiлгенiлгенлген 
үмийа әулетiнен шыққан бай саудагер. Хазiрет Оспан әуелiiнен шыққан бай саудагер. Хазiрет Оспан әуелiнен шыққан бай саудагер. Хазiрет Оспан әуелiiрет Оспан әуелiрет Оспан әуелii 
Пайғамбардың қызы ұрқияға, ол қайтыс болған соң Расулдың 
екiншi қызы Үммiгүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандарiншi қызы Үммiгүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандарншi қызы Үммiгүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандарi қызы Үммiгүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандар қызы Үммiгүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандарiгүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандаргүлсiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандарiмге үйлендi. Сол себептi мұсылмандармге үйлендi. Сол себептi мұсылмандарi. Сол себептi мұсылмандар. Сол себептi мұсылмандарi мұсылмандар мұсылмандар 
Оспанға «Зун Нурайн» (екi шамшырақтың иесi) деген құрметтii шамшырақтың иесi) деген құрметтi шамшырақтың иесi) деген құрметтii) деген құрметтi) деген құрметтii 
атақ берген.

Рүсте�	 Дастан—Ежелгi Иран аңыздарының әйгiлi ба-i Иран аңыздарының әйгiлi ба- Иран аңыздарының әйгiлi ба-iлi ба-лi ба-i ба- ба-
тыры, «Шаһнама» эпопеясының бас қаһарманы. Ол шығыс 
халықтарында қаһармандық үлгiсi ретiнде дәрiптеледi.iсi ретiнде дәрiптеледi.сi ретiнде дәрiптеледi.i ретiнде дәрiптеледi. ретiнде дәрiптеледi.iнде дәрiптеледi.нде дәрiптеледi.iптеледi.птеледi.i..

Сүлей�ен—Құран кейiпкерi, Дәуiт пайғамбардың баласы, 
Iнжiлдегi Соломон. Шамамен б.д.д. 965-928 жылдары бұрынғы 
Иудей патшалығын билеген деп есептеледi. Сүлеймен Иеруса-
лим қаласындағы Яхус храмын салдырған.  

Аңыз бойынша, Дәуiт пайғамбардың отыз ұлы болған. Бiр 
күнi Алла Тағаланың әмiрiмен әлгi ұлдардың бәрi де бiрдей 
қаза болыпты. Сонда Дәуiт еш абыржымай, сабыр сақтап, 
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Алла Тағалаға одан сайын ғибадат еткен. Осыған разы болған 
Жаратқан Ие Дәуiт пайғамбарға «отыз ұлға татитын» бiр ұлды, 
яғни Сүлеймендi бередi. Сүлеймен мұсылман елдерiнiң ертегi, 
дастандарында «аң мен құстың, перi  мен жынның, жан-жану-
ар, құрт-құмырсқаның тiлiн бiлген» деп дәрiптеледi.

Фати�а,	 Пати�а (635 ж. қайтыс болған)—Мұхаммед 
пайғамбардың қызы, төртiншi халифа Әлидiң әйелi, Хасен мен 
Хұсайынның анасы, мұсылман әлемiнде ерекше қадiр тұтатын 
қасиеттi әйел бейнесi. Фатимаға табыну, шамасы, Х-ХII 
ғасырларда, содан тарайтын әл-фатимийун әулетiнiң ықпалы 
күшеюiне байланысты туып қалыптасса керек. Фатима—
шииттердiң дiни хикаяларының ең басты қаһармандарының 
бiрi.  

Хасан,	 Хасен—Мұхаммед пайғамбардың қызы Фатима-
дан туған, Әли ибн Әбутәлибтiң баласы, шииттердiң екiншi 
имамы. Әли 661-жылы қаза тапқаннан кейiн Хасен Иракта 
халифа болып жарияланды. Әкесiмен бiрге, басқа бауырлары 
секiлдi ол да ислам болашағының берiктiгi үшiн күрескен 
тарихи тұлға. Ислам елдерi, әсiресе шииттер аса қадiрлейтiн 
дiн қайраткерi. Олар Хұсайын сияқты Хасендi де «ұлы азап 
шегушi» деп санады. Хасен ибн Әли 669-жылы Мәдинеде» деп санады. Хасен ибн Әли 669-жылы Мәдинеде деп санады. Хасен ибн Әли 669-жылы Мәдинеде 
қайтыс болды. Кейбiр аңыз-деректерге қарағанда, оған 
қарсыласы халифа Мағауия адамдары қастандық жасап, у 
берген.

Хұсайын—Мұхаммедтiң қызы Фатимадан туған Әли ибнiң қызы Фатимадан туған Әли ибнң қызы Фатимадан туған Әли ибн 
Әбутәлибтiң кiшi баласы, шииттердiң үшiншi имамы. Дiниiң кiшi баласы, шииттердiң үшiншi имамы. Дiниң кiшi баласы, шииттердiң үшiншi имамы. Дiниiшi баласы, шииттердiң үшiншi имамы. Дiнишi баласы, шииттердiң үшiншi имамы. Дiниi баласы, шииттердiң үшiншi имамы. Дiни баласы, шииттердiң үшiншi имамы. Дiниiң үшiншi имамы. Дiниң үшiншi имамы. Дiниiншi имамы. Дiниншi имамы. Дiниi имамы. Дiни имамы. Дiниiнини 
әңгiмелерде Хұсайынның есiмi Хасенмен бiрге аталады. 669-iмелерде Хұсайынның есiмi Хасенмен бiрге аталады. 669-мелерде Хұсайынның есiмi Хасенмен бiрге аталады. 669-iмi Хасенмен бiрге аталады. 669-мi Хасенмен бiрге аталады. 669-i Хасенмен бiрге аталады. 669- Хасенмен бiрге аталады. 669-iрге аталады. 669-рге аталады. 669-
жылы Хасен өлгеннен кейiн Әли ұрпақтарына басшылық ете-iн Әли ұрпақтарына басшылық ете-н Әли ұрпақтарына басшылық ете-
дi.i..

Алайда 680-жылы халифа Мағауия қайтыс болғаннан 
соң Иракта үмийалықтарға қарсылық күшейедi. Осы кездеi. Осы кезде. Осы кезде 
куфалық халифа Йазидтың белсендiлiгi де арта түстi. Оныңiлiгi де арта түстi. Оныңлiгi де арта түстi. Оныңiгi де арта түстi. Оныңгi де арта түстi. Оныңi де арта түстi. Оның де арта түстi. Оныңi. Оның. Оның 
адамдары Хұсайынның немере iнiсi Мүслiмдi дарға асыпiнiсi Мүслiмдi дарға асыпнiсi Мүслiмдi дарға асыпiсi Мүслiмдi дарға асыпсi Мүслiмдi дарға асыпi Мүслiмдi дарға асып Мүслiмдi дарға асыпiмдi дарға асыпмдi дарға асыпi дарға асып дарға асып 
өлтiредi. Куфаға келе жатқан Хұсайын қайғылы хабарды ес-iредi. Куфаға келе жатқан Хұсайын қайғылы хабарды ес-редi. Куфаға келе жатқан Хұсайын қайғылы хабарды ес-i. Куфаға келе жатқан Хұсайын қайғылы хабарды ес-. Куфаға келе жатқан Хұсайын қайғылы хабарды ес-
тiсе де, сапарын жалғастыра бередi. Оның Кербала шөлiнде атiсе де, сапарын жалғастыра бередi. Оның Кербала шөлiнде атсе де, сапарын жалғастыра бередi. Оның Кербала шөлiнде атi. Оның Кербала шөлiнде ат. Оның Кербала шөлiнде атiнде атнде ат 
суытқанын бiлген Йазид Хұсайынға қарсы төрт мың әскерiнiлген Йазид Хұсайынға қарсы төрт мың әскерiнлген Йазид Хұсайынға қарсы төрт мың әскерiнiнн 
қарсы аттандырады. 680-жылдың 10-қазанында күшi басымi басым басым 
жаумен ерлiкпен айқасқан Хұсайын жолдастарымен бiргеiкпен айқасқан Хұсайын жолдастарымен бiргекпен айқасқан Хұсайын жолдастарымен бiргеiргерге 
ұрыс даласында шейiт болады.iт болады.т болады.
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Имам Хұсайын қайтыс болғаннан кейiн Кербала шииттерiн Кербала шииттерн Кербала шииттер 
табынатын қасиеттi орынға айналады. Ал оның өлген күнiнi орынға айналады. Ал оның өлген күнiн орынға айналады. Ал оның өлген күнiнiнн 
барша шиит қауымы аза тұтып, құрметпен еске алады. 

Шаддад—оңтүстiк араб елдерiнiң жартылай аңыздық,iк араб елдерiнiң жартылай аңыздық,к араб елдерiнiң жартылай аңыздық,iнiң жартылай аңыздық,нiң жартылай аңыздық,iң жартылай аңыздық,ң жартылай аңыздық, 
жартылай тарихи билеушiсi. Құран хикаяларының бiрiндеiсi. Құран хикаяларының бiрiндесi. Құран хикаяларының бiрiндеi. Құран хикаяларының бiрiнде. Құран хикаяларының бiрiндеiрiндерiндеiнденде 
айтылғандай, ол жер бетiнде жұмақ орнату мақсатын көздеп,iнде жұмақ орнату мақсатын көздеп,нде жұмақ орнату мақсатын көздеп, 
Ирамбақ деп аталатын керемет бау-бақшалар мен сарайлар 
салғызды. Құдiретi күштi Алла оны қиратты, себебi, жерiретi күштi Алла оны қиратты, себебi, жерретi күштi Алла оны қиратты, себебi, жерi күштi Алла оны қиратты, себебi, жер күштi Алла оны қиратты, себебi, жерi Алла оны қиратты, себебi, жер Алла оны қиратты, себебi, жерi, жер, жер 
бетiнде жұмақ болмайды, жұмақ Алланың иелiгiнде ғана.iнде жұмақ болмайды, жұмақ Алланың иелiгiнде ғана.нде жұмақ болмайды, жұмақ Алланың иелiгiнде ғана.iгiнде ғана.гiнде ғана.iнде ғана.нде ғана. 
Шығыс халықтарының фольклоры мен әдебиетiнде Ирамбағыiнде Ирамбағынде Ирамбағы 
ғажайып бақтың символы ретiнде айтылады.iнде айтылады.нде айтылады.

Шаһариарлар—[шаһар /п/—төрт, йар /т/—жар, серiк]—iк]—к]—
тарихта «ал-хулафа ар-рашидун» деген атпен белгiлi, арабiлi, араблi, арабi, араб, араб 
мемлекетiн бiрiнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттi ха-iн бiрiнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттi ха-н бiрiнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттi ха-iрiнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттi ха-рiнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттi ха-iнен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттi ха-нен соң бiрi кезекпен билеген төрт әдiлеттi ха-iрi кезекпен билеген төрт әдiлеттi ха-рi кезекпен билеген төрт әдiлеттi ха-i кезекпен билеген төрт әдiлеттi ха- кезекпен билеген төрт әдiлеттi ха-iлеттi ха-леттi ха-i ха- ха-
лифа—Әбубәкiр, Омар, Оспан, Әли.iр, Омар, Оспан, Әли.р, Омар, Оспан, Әли. 

Олар Мұхаммед пайғамбар уағыздаған жалғыз құдайлық 
дiндi ең бiрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiл-iндi ең бiрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiл-ндi ең бiрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiл-i ең бiрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiл- ең бiрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiл-iрiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiл-рiншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiл-iншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiл-ншi болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiл-i болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiл- болып қабылдап, оның ең жақын, шын берiл-iл-л-
ген сенiмдi серiгi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату,iмдi серiгi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату,мдi серiгi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату,i серiгi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату, серiгi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату,iгi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату,гi, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату,i, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату,, жолдасы болды және ислам дiнiн тарату,iнiн тарату,нiн тарату,iн тарату,н тарату, 
нығайту iсiн ары қарай жалғастырды.iсiн ары қарай жалғастырды.сiн ары қарай жалғастырды.iн ары қарай жалғастырды.н ары қарай жалғастырды.

Ыбраһы�—пайғамбар, Құран кейiпкерi, Құдай жолынiпкерi, Құдай жолынпкерi, Құдай жолынi, Құдай жолын, Құдай жолын 
алғаш уағыздаушы, арабтар мен еврейлердiң ортақ ата-iң ортақ ата-ң ортақ ата-
сы, Iнжiлдегi Авраам. Ең көп тараған аты—Халил АллаIнжiлдегi Авраам. Ең көп тараған аты—Халил Алланжiлдегi Авраам. Ең көп тараған аты—Халил Аллаiлдегi Авраам. Ең көп тараған аты—Халил Аллалдегi Авраам. Ең көп тараған аты—Халил Аллаi Авраам. Ең көп тараған аты—Халил Алла Авраам. Ең көп тараған аты—Халил Алла 
(Алланың досы). Ол жастайынан-ақ өзiнiң тайпаластарыiнiң тайпаластарынiң тайпаластарыiң тайпаластарың тайпаластары 
мен әкесi Азар табынған пұтқа сенудiң мағынасыздығынi Азар табынған пұтқа сенудiң мағынасыздығын Азар табынған пұтқа сенудiң мағынасыздығынiң мағынасыздығынң мағынасыздығын 
түсiнедi. ыбраһым әуелi күнге, айға, жұлдызға сенедi, соданiнедi. ыбраһым әуелi күнге, айға, жұлдызға сенедi, соданнедi. ыбраһым әуелi күнге, айға, жұлдызға сенедi, соданi. ыбраһым әуелi күнге, айға, жұлдызға сенедi, содан. ыбраһым әуелi күнге, айға, жұлдызға сенедi, соданi күнге, айға, жұлдызға сенедi, содан күнге, айға, жұлдызға сенедi, соданi, содан, содан 
соң бiр Аллаға деген сезiмi оянады. ыбраһым өзiнiң сезiмiнiр Аллаға деген сезiмi оянады. ыбраһым өзiнiң сезiмiнр Аллаға деген сезiмi оянады. ыбраһым өзiнiң сезiмiнiмi оянады. ыбраһым өзiнiң сезiмiнмi оянады. ыбраһым өзiнiң сезiмiнi оянады. ыбраһым өзiнiң сезiмiн оянады. ыбраһым өзiнiң сезiмiнiнiң сезiмiннiң сезiмiнiң сезiмiнң сезiмiнiмiнмiнiнн 
әкесiне және халқына түсiндiре алмайды; сонан соң қасиеттiiне және халқына түсiндiре алмайды; сонан соң қасиеттiне және халқына түсiндiре алмайды; сонан соң қасиеттiiндiре алмайды; сонан соң қасиеттiндiре алмайды; сонан соң қасиеттiiре алмайды; сонан соң қасиеттiре алмайды; сонан соң қасиеттii 
орындарға кiрiп, бiрнеше пұтты зақымдайды да, келгендер-iрiп, бiрнеше пұтты зақымдайды да, келгендер-рiп, бiрнеше пұтты зақымдайды да, келгендер-iп, бiрнеше пұтты зақымдайды да, келгендер-п, бiрнеше пұтты зақымдайды да, келгендер-iрнеше пұтты зақымдайды да, келгендер-рнеше пұтты зақымдайды да, келгендер-
ге мұны ең басты пұт жасады дейдi. Олардың өз сөзiне сенiм-i. Олардың өз сөзiне сенiм-. Олардың өз сөзiне сенiм-iне сенiм-не сенiм-iм-м-
сiздiгiн пұтқа сенiмдерiнiң жалғандығынан деп түсiндiредi,iздiгiн пұтқа сенiмдерiнiң жалғандығынан деп түсiндiредi,здiгiн пұтқа сенiмдерiнiң жалғандығынан деп түсiндiредi,iгiн пұтқа сенiмдерiнiң жалғандығынан деп түсiндiредi,гiн пұтқа сенiмдерiнiң жалғандығынан деп түсiндiредi,iн пұтқа сенiмдерiнiң жалғандығынан деп түсiндiредi,н пұтқа сенiмдерiнiң жалғандығынан деп түсiндiредi,iмдерiнiң жалғандығынан деп түсiндiредi,мдерiнiң жалғандығынан деп түсiндiредi,iнiң жалғандығынан деп түсiндiредi,нiң жалғандығынан деп түсiндiредi,iң жалғандығынан деп түсiндiредi,ң жалғандығынан деп түсiндiредi,iндiредi,ндiредi,iредi,редi,i,, 
бiрақ оның уағызын олар түсiнбейдi. ыбраһымды патшала-iрақ оның уағызын олар түсiнбейдi. ыбраһымды патшала-рақ оның уағызын олар түсiнбейдi. ыбраһымды патшала-iнбейдi. ыбраһымды патшала-нбейдi. ыбраһымды патшала-i. ыбраһымды патшала-. ыбраһымды патшала-
рына алып барады, ол оны өртеп жiберуге бұйырады. Алай-iберуге бұйырады. Алай-беруге бұйырады. Алай-
да Алла Тағала өзiнiң пайғамбарын оған сенген лұтпен бiргеiнiң пайғамбарын оған сенген лұтпен бiргенiң пайғамбарын оған сенген лұтпен бiргеiң пайғамбарын оған сенген лұтпен бiргең пайғамбарын оған сенген лұтпен бiргеiргерге 
құтқарып қалып, Палестинаға апарып орналастырады. Бiр-iр-р-
де ыбраһымға лұт орныққан қаланың опасыз тұрғындарын 
жазалауға бара жатқан перiштелер келедi. Олар ыбраһымғаiштелер келедi. Олар ыбраһымғаштелер келедi. Олар ыбраһымғаi. Олар ыбраһымға. Олар ыбраһымға 
өзiнiң және әйелiнiң қартайғанына қарамастан ұлды болаты-iнiң және әйелiнiң қартайғанына қарамастан ұлды болаты-нiң және әйелiнiң қартайғанына қарамастан ұлды болаты-iң және әйелiнiң қартайғанына қарамастан ұлды болаты-ң және әйелiнiң қартайғанына қарамастан ұлды болаты-iнiң қартайғанына қарамастан ұлды болаты-нiң қартайғанына қарамастан ұлды болаты-iң қартайғанына қарамастан ұлды болаты-ң қартайғанына қарамастан ұлды болаты-
нын болжайды. Ол бала ысқақ болатын… Бiрде оған түсiндеiрде оған түсiндерде оған түсiндеiнденде 
Алла Тағала өз ұлын құрбандыққа шалу жөнiнде аян бередi.iнде аян бередi.нде аян бередi.i.. 
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ыбраһым да, ұлы да бұған әзiр едi, бiрақ Алла олардың сын-iр едi, бiрақ Алла олардың сын-р едi, бiрақ Алла олардың сын-i, бiрақ Алла олардың сын-, бiрақ Алла олардың сын-iрақ Алла олардың сын-рақ Алла олардың сын-
нан өткендерiн ескерiп, құрбандыққа шалу үшiн көк қошқарiн ескерiп, құрбандыққа шалу үшiн көк қошқарн ескерiп, құрбандыққа шалу үшiн көк қошқарiп, құрбандыққа шалу үшiн көк қошқарп, құрбандыққа шалу үшiн көк қошқарiн көк қошқарн көк қошқар 
бередi…i…… 

ыбраһым Алладан өлiмге жан бiтiретiн қасиетiн көрсетудiiмге жан бiтiретiн қасиетiн көрсетудiмге жан бiтiретiн қасиетiн көрсетудiiтiретiн қасиетiн көрсетудiтiретiн қасиетiн көрсетудiiретiн қасиетiн көрсетудiретiн қасиетiн көрсетудiiн қасиетiн көрсетудiн қасиетiн көрсетудiiн көрсетудiн көрсетудii 
сұрайды. Оған төрт құстың қалдығын төрт тауға апарып қою 
тапсырылады. Алла Тағала шақырғанда әлгi төрт құсқа жанi төрт құсқа жан төрт құсқа жан 
бiтiп, ұшып келедi. Алла Тағала ыбраһымды әр кез жебеп-же-iтiп, ұшып келедi. Алла Тағала ыбраһымды әр кез жебеп-же-тiп, ұшып келедi. Алла Тағала ыбраһымды әр кез жебеп-же-iп, ұшып келедi. Алла Тағала ыбраһымды әр кез жебеп-же-п, ұшып келедi. Алла Тағала ыбраһымды әр кез жебеп-же-i. Алла Тағала ыбраһымды әр кез жебеп-же-. Алла Тағала ыбраһымды әр кез жебеп-же-
леп отырады, оған бiрнеше пайғамбар шыққан ұрпақ сыйлай-iрнеше пайғамбар шыққан ұрпақ сыйлай-рнеше пайғамбар шыққан ұрпақ сыйлай-
ды.

ыбраһым есiмiмен Қағбаға тәжiм ету ғана емес, 
қажылықтың барлық рәсiмi байланысты.  

Ыдырыс—Құран Кәрiмде аты аталған пайғамбарлардыңiмде аты аталған пайғамбарлардыңмде аты аталған пайғамбарлардың 
бiрi. Ол туралы «Мәриям» сүресiнде (56-аят) және «Әнбие»iрi. Ол туралы «Мәриям» сүресiнде (56-аят) және «Әнбие»рi. Ол туралы «Мәриям» сүресiнде (56-аят) және «Әнбие»i. Ол туралы «Мәриям» сүресiнде (56-аят) және «Әнбие». Ол туралы «Мәриям» сүресiнде (56-аят) және «Әнбие»iнде (56-аят) және «Әнбие»нде (56-аят) және «Әнбие» 
сүресiнде (85-аят) екi мәрте сөз болған. Бурханидин Рағбузидiңiнде (85-аят) екi мәрте сөз болған. Бурханидин Рағбузидiңнде (85-аят) екi мәрте сөз болған. Бурханидин Рағбузидiңi мәрте сөз болған. Бурханидин Рағбузидiң мәрте сөз болған. Бурханидин Рағбузидiңiңң 
«Қиссасул әнбиесiнде» [�I� ғ.] ыдырыс пайғамбар жайын-iнде» [�I� ғ.] ыдырыс пайғамбар жайын-нде» [�I� ғ.] ыдырыс пайғамбар жайын-�I� ғ.] ыдырыс пайғамбар жайын- ғ.] ыдырыс пайғамбар жайын-
да қызықты хикаялар берiлген. Сондай-ақ пайғамбарларiлген. Сондай-ақ пайғамбарларлген. Сондай-ақ пайғамбарлар 
өмiрi туралы баяндайтын басқа да дiни кiтаптарда ол туралыiрi туралы баяндайтын басқа да дiни кiтаптарда ол туралырi туралы баяндайтын басқа да дiни кiтаптарда ол туралыi туралы баяндайтын басқа да дiни кiтаптарда ол туралы туралы баяндайтын басқа да дiни кiтаптарда ол туралыiни кiтаптарда ол туралыни кiтаптарда ол туралыiтаптарда ол туралытаптарда ол туралы 
мәлiметтер айтылады.iметтер айтылады.меттер айтылады.

Ысқақ—Құран кейiпкерi, пайғамбар, ыбраһымның бала-iпкерi, пайғамбар, ыбраһымның бала-пкерi, пайғамбар, ыбраһымның бала-i, пайғамбар, ыбраһымның бала-, пайғамбар, ыбраһымның бала-
сы, Iнжiлдегi Исаак. Құранда ыбраһымға Алланың рақымыIнжiлдегi Исаак. Құранда ыбраһымға Алланың рақымынжiлдегi Исаак. Құранда ыбраһымға Алланың рақымыiлдегi Исаак. Құранда ыбраһымға Алланың рақымылдегi Исаак. Құранда ыбраһымға Алланың рақымыi Исаак. Құранда ыбраһымға Алланың рақымы Исаак. Құранда ыбраһымға Алланың рақымы 
түсiп, қартайған шағында оның дiнге берiк, кiршiксiз өмiрiiп, қартайған шағында оның дiнге берiк, кiршiксiз өмiрiп, қартайған шағында оның дiнге берiк, кiршiксiз өмiрiiнге берiк, кiршiксiз өмiрiнге берiк, кiршiксiз өмiрiiк, кiршiксiз өмiрiк, кiршiксiз өмiрiiршiксiз өмiрiршiксiз өмiрiiксiз өмiрiксiз өмiрiiз өмiрiз өмiрiiрiрii 
үшiн ұл сыйлағандығы айтылады. ұлының дүниеге келетi-iн ұл сыйлағандығы айтылады. ұлының дүниеге келетi-н ұл сыйлағандығы айтылады. ұлының дүниеге келетi-i-
нiн қарапайым жолаушылар болып келiп, оның қонақжайiн қарапайым жолаушылар болып келiп, оның қонақжайн қарапайым жолаушылар болып келiп, оның қонақжайiп, оның қонақжайп, оның қонақжай 
дастарқанынан дәм татқан перiштелер хабарлайды.iштелер хабарлайды.штелер хабарлайды.  

Ыс�айыл—Құран кейiпкерi, пайғамбар, ыбраһымныңiпкерi, пайғамбар, ыбраһымныңпкерi, пайғамбар, ыбраһымныңi, пайғамбар, ыбраһымның, пайғамбар, ыбраһымның 
баласы, Iнжiлдегi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесiIнжiлдегi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесiнжiлдегi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесiiлдегi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесiлдегi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесii Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесi Исмаил. Ол Алланың әмiрiмен әкесiiрiмен әкесiрiмен әкесiiмен әкесiмен әкесii 
ыбраһым екеуi тасқын қиратқан Қағбаны қалпына келтiре-i тасқын қиратқан Қағбаны қалпына келтiре- тасқын қиратқан Қағбаны қалпына келтiре-iре-ре-
дi.i..

Аңыздарда ысмайылды ыбраһымның күңi Ажарданi Ажардан Ажардан 
туған үлкен ұлы екендiгi жайлы айтылады. Әйелi Сараныңiгi жайлы айтылады. Әйелi Сараныңгi жайлы айтылады. Әйелi Сараныңi жайлы айтылады. Әйелi Сараның жайлы айтылады. Әйелi Сараныңi Сараның Сараның 
қызғаншақтығы мен қастандығынан сескенген ыбраһым 
Ажар мен ысмайылды Арабияға әкетуге мәжбүр болады 
және оларды шөл далаға тастап кетедi. Бала қатты шөлдегенi. Бала қатты шөлдеген. Бала қатты шөлдеген 
соң шешесi су іздеп ас-Сафа мен әл-Маруа биiгiнiң төбесiнеi су іздеп ас-Сафа мен әл-Маруа биiгiнiң төбесiне ас-Сафа мен әл-Маруа биiгiнiң төбесiнеiгiнiң төбесiнегiнiң төбесiнеiнiң төбесiненiң төбесiнеiң төбесiнең төбесiнеiнене 
шығады, оған құдықты, көгалды жер алыстан сағым боп 
көрiнедi. Оларға Жәбiрейiл көмекке келедi. Соның әмiрiменiнедi. Оларға Жәбiрейiл көмекке келедi. Соның әмiрiменнедi. Оларға Жәбiрейiл көмекке келедi. Соның әмiрiменi. Оларға Жәбiрейiл көмекке келедi. Соның әмiрiмен. Оларға Жәбiрейiл көмекке келедi. Соның әмiрiменiрейiл көмекке келедi. Соның әмiрiменрейiл көмекке келедi. Соның әмiрiменiл көмекке келедi. Соның әмiрiменл көмекке келедi. Соның әмiрiменi. Соның әмiрiмен. Соның әмiрiменiрiменрiменiменмен 
ысмайылдың өкшесi тиген жерден қасиеттi Зәмзәм бұлағыi тиген жерден қасиеттi Зәмзәм бұлағы тиген жерден қасиеттi Зәмзәм бұлағыi Зәмзәм бұлағы Зәмзәм бұлағы 
атқылайды.
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Iб�л�с—б�л�с—�л�с—л�с—�с—с—дiни ұғымда көктен қуылып, адамдарды Алланыңiни ұғымда көктен қуылып, адамдарды Алланыңни ұғымда көктен қуылып, адамдарды Алланың 
ақ жолынан тайдыратын, күнәға ұшырататын перiнiң есiмi.iнiң есiмi.нiң есiмi.iң есiмi.ң есiмi.iмi.мi.i.. 
Iбiлiстi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғанабiлiстi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғанаiлiстi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғаналiстi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғанаiстi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғанастi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғанаi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғана басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғана 
«дұшпан» деп атайды. 

Құран Кәрiм бойынша Iбiлiс Алланың тiлiн алмаған, Адамiм бойынша Iбiлiс Алланың тiлiн алмаған, Адамм бойынша Iбiлiс Алланың тiлiн алмаған, АдамIбiлiс Алланың тiлiн алмаған, Адамбiлiс Алланың тiлiн алмаған, Адамiлiс Алланың тiлiн алмаған, Адамлiс Алланың тiлiн алмаған, Адамiс Алланың тiлiн алмаған, Адамс Алланың тiлiн алмаған, Адамiлiн алмаған, Адамлiн алмаған, Адамiн алмаған, Адамн алмаған, Адам 
атаның алдында тiзе бүгуден бас тартып, «мен одан артықпын;iзе бүгуден бас тартып, «мен одан артықпын;зе бүгуден бас тартып, «мен одан артықпын; 
сен менi оттан, оны топырақтан жаратқансың» деп қарсыi оттан, оны топырақтан жаратқансың» деп қарсы оттан, оны топырақтан жаратқансың» деп қарсы 
шыққан. Мiне, осы әрекетi үшiн ол көктен қуылып, тозақ оты-iне, осы әрекетi үшiн ол көктен қуылып, тозақ оты-не, осы әрекетi үшiн ол көктен қуылып, тозақ оты-i үшiн ол көктен қуылып, тозақ оты- үшiн ол көктен қуылып, тозақ оты-iн ол көктен қуылып, тозақ оты-н ол көктен қуылып, тозақ оты-
на түсуге ұйғарылды. Алайда, Iбiлiс Алладан жазасын қияметIбiлiс Алладан жазасын қияметбiлiс Алладан жазасын қияметiлiс Алладан жазасын қияметлiс Алладан жазасын қияметiс Алладан жазасын қияметс Алладан жазасын қиямет 
қайымға дейiн кешiктiруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнеiн кешiктiруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнен кешiктiруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнеiктiруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнектiруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнеiруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнеруiн жалбарынып сұрады және ол өзiнеiн жалбарынып сұрады және ол өзiнен жалбарынып сұрады және ол өзiнеiнене 
iштей Аллаға жерде қастық iстеуге және адамдарды терiсштей Аллаға жерде қастық iстеуге және адамдарды терiсiстеуге және адамдарды терiсстеуге және адамдарды терiсiсс 
жолға азғыруға уәде бердi.i.. 

Ражим—«таспен атқыланған» (күнәлi немесе ақ жол-i немесе ақ жол- немесе ақ жол-
дан тайған)—Құранда жиi кездесетiн Iбiлiске байланыстыi кездесетiн Iбiлiске байланысты кездесетiн Iбiлiске байланыстыiн Iбiлiске байланыстын Iбiлiске байланыстыIбiлiске байланыстыбiлiске байланыстыiлiске байланыстылiске байланыстыiске байланыстыске байланысты 
қолданылатын эпитет.
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СӨЗДіК
*

* Басқа тiлдерден енген сөздердiң бiрнеше мағынасы болуы мүмкiн, сондық-
тан мәтiн мазмұнына байланысты берiп тұрған мағынасын ғана сөз етемiз.

Абда /а/—жабайы; тағы; абдалық—жабайылық; тағылық
Азан /а/—мұсылмандарды намазға шақыру 
Ақша�—iңiр, апақ-сапақ кез; күн батып, ымырт түскенiңiр, апақ-сапақ кез; күн батып, ымырт түскенңiр, апақ-сапақ кез; күн батып, ымырт түскенiр, апақ-сапақ кез; күн батып, ымырт түскенр, апақ-сапақ кез; күн батып, ымырт түскен 

кезде оқылатын намаз
Ақырет,	 ахирет,	 ахират	 /а/—о дүние деген ұғым; 

ақырзаман, дүниенiң соңы; дiни ұғым бойынша, бұл күнiiң соңы; дiни ұғым бойынша, бұл күнiң соңы; дiни ұғым бойынша, бұл күнiiни ұғым бойынша, бұл күнiни ұғым бойынша, бұл күнii 
қияметтiң болуы, Алладан өзгенiң жоқ екендiгi, өлгеннен кейiнiң болуы, Алладан өзгенiң жоқ екендiгi, өлгеннен кейiнң болуы, Алладан өзгенiң жоқ екендiгi, өлгеннен кейiнiң жоқ екендiгi, өлгеннен кейiнң жоқ екендiгi, өлгеннен кейiнiгi, өлгеннен кейiнгi, өлгеннен кейiнi, өлгеннен кейiн, өлгеннен кейiнiнн 
сұрақтың қойылатындығы анық болады. Пенделер тiрi кезiндеiрi кезiндерi кезiндеi кезiнде кезiндеiнденде 
iстеген күнәларына жауап беретiн күн. Ары таза, күнәсi жеңiлстеген күнәларына жауап беретiн күн. Ары таза, күнәсi жеңiлiн күн. Ары таза, күнәсi жеңiлн күн. Ары таза, күнәсi жеңiлi жеңiл жеңiлiлл 
болса, Алланың жақсылығын сезiп, ауыр болса, қабiр азабынiп, ауыр болса, қабiр азабынп, ауыр болса, қабiр азабынiр азабынр азабын 
тартатын күн.  

Алла	а�бар,	Аллаһу	а�бар /а/—Алла ең ұлы!
Апу,	ғапу /а/—өтiну, кешiрiм сұрау
Асан /а/—жеңiл
Ассала�уаләй�у� /а/—сiзге амандық тiлеймiнiзге амандық тiлеймiнзге амандық тiлеймiнiлеймiнлеймiнiнн
Астахари /а/—таң намазының уақыты
Асхаб,	 сахаба,	 асхабина /а/—серiктер, жолдастар.iктер, жолдастар.ктер, жолдастар. 

Мұхаммед пайғамбармен бiрге ислам дiнiн қабылдап, мұсылманiрге ислам дiнiн қабылдап, мұсылманрге ислам дiнiн қабылдап, мұсылманiнiн қабылдап, мұсылманнiн қабылдап, мұсылманiн қабылдап, мұсылманн қабылдап, мұсылман 
мемлекетiн құруға ат салысқандар. Мұхаммедтiң iстерi менiн құруға ат салысқандар. Мұхаммедтiң iстерi менн құруға ат салысқандар. Мұхаммедтiң iстерi менiң iстерi менң iстерi менiстерi менстерi менi мен мен 
сөздерi туралы хадистер асхабтардың айтуы бойынша жазылыпi туралы хадистер асхабтардың айтуы бойынша жазылып туралы хадистер асхабтардың айтуы бойынша жазылып 
алынған.

Ахун /п/—дiниұстаз,жетекшi;исламдiнiқызметкерлерiнiңiниұстаз,жетекшi;исламдiнiқызметкерлерiнiңни ұстаз, жетекшi;исламдiнiқызметкерлерiнiңi;исламдiнiқызметкерлерiнiң; ислам дiнiқызметкерлерiнiңiнiқызметкерлерiнiңнiқызметкерлерiнiңiқызметкерлерiнiң қызметкерлерiнiңiнiңнiңiңң 
лауазымы, мүфтиден кейiнгi дiни атақ; бiлiмдi, сауатты адамiнгi дiни атақ; бiлiмдi, сауатты адамнгi дiни атақ; бiлiмдi, сауатты адамi дiни атақ; бiлiмдi, сауатты адам дiни атақ; бiлiмдi, сауатты адамiни атақ; бiлiмдi, сауатты адамни атақ; бiлiмдi, сауатты адамiлiмдi, сауатты адамлiмдi, сауатты адамiмдi, сауатты адаммдi, сауатты адамi, сауатты адам, сауатты адам

Әзел /а/—мәңгiлiк, бақилық; әуелде, баяғыда, бұрыннан
Әзиз,	ғазиз	/а/—ардақты, қымбат, қымбатты; аяулы
Әслә /а/—мүлде, еш
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Әфсүн /а/—дуа, сиқыр, арбау
Бағ	 нығ�ат—Құран Кәрімде айтылатын бір жаннаттың 

аты
Бағыр /т/—бауыр. Көне және орта ғасырдағы түркi әдебиетi 

мен фольклорында «бағырым езiлдi», «бағырым пара болды» 
және тағы басқа сол сияқты сөз тiркестерi қайғылы, қасiреттi 
жағдайды бiлдiредi.

Ба�дат,	па�дат /п/—таңғы уақыт; таң намазы 
Батин	 /а/—iшкi, жасырын, құпия; Әл-Батин—Алла 

Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi	
Батин-заһир /а/—iшкi-сыртқы; айқын және жасырын 
Бахис	/а/—зерттеушi, ғалымi, ғалым, ғалым
Бахузур /п.а/—дайындалған, әзiрленгенiрленгенрленген
Баһадүр /т/—батыр, балуан
Башаршады /т/—жеңе алмады
Бәдән /а/—дене
Бәдбахт /п/—бақытсыз
Бәрә�	 Алла /а/—бәрекелдi; Алланың жақсылығы, нұры 

түссiн
Бе� /т/—өте
Бис�илла /а/—Алланың атымен. Мұсылмандар әрбiр игiiр игiр игii 

iстi, әрекеттi осы сөзбен бастайдыстi, әрекеттi осы сөзбен бастайдыi, әрекеттi осы сөзбен бастайды, әрекеттi осы сөзбен бастайдыi осы сөзбен бастайды осы сөзбен бастайды
Бүл /т/—қирау, бүлiнуiнуну
Б�рлән,	 б�лән,	 илән /т/—мен, пен, бен, менен, бенен 

(көмектес септiгiнiң жалғауы)
Губерне /о/—губерния
Ғадалат /а/—әдiлет, адалдық, турашылдық
Ғазат,	ғазауат /а/—дiн соғысы, қасиеттi соғыс
Ғайып	ерен	қырық	ш�лтен�лтенлтен— [шiлтенiлтенлтен /п/—қырық дене]— 

мұсылмандарды жебеп, қолдап жүретiн көзге көрiнбейтiн ки-iн көзге көрiнбейтiн ки-н көзге көрiнбейтiн ки-iнбейтiн ки-нбейтiн ки-iн ки-н ки-
елi бейне. Кейбiр аңыздар бойынша, ғайыптан пайда болатынi бейне. Кейбiр аңыздар бойынша, ғайыптан пайда болатын бейне. Кейбiр аңыздар бойынша, ғайыптан пайда болатынiр аңыздар бойынша, ғайыптан пайда болатынр аңыздар бойынша, ғайыптан пайда болатын 
шiлтендер құс бейнесiнде көрiнуi де мүмкiн. Олар әдетте алысiлтендер құс бейнесiнде көрiнуi де мүмкiн. Олар әдетте алыслтендер құс бейнесiнде көрiнуi де мүмкiн. Олар әдетте алысiнде көрiнуi де мүмкiн. Олар әдетте алыснде көрiнуi де мүмкiн. Олар әдетте алысiнуi де мүмкiн. Олар әдетте алыснуi де мүмкiн. Олар әдетте алысi де мүмкiн. Олар әдетте алыс де мүмкiн. Олар әдетте алысiн. Олар әдетте алысн. Олар әдетте алыс 
сапарда жүрген, арып-ашып жолынан адасқан жолаушыларға 
жәрдемдеседi.i.. 

Ға���н�нн /п/—көңiлсiз, жабырқау, қайғылы, дерттiiлсiз, жабырқау, қайғылы, дерттiлсiз, жабырқау, қайғылы, дерттiiз, жабырқау, қайғылы, дерттiз, жабырқау, қайғылы, дерттii
Ғарасат /а/—ғарасат майданы, сот алаңы. О дүниеде адам-

дарды жазалайтын күнi жиналатын орынi жиналатын орын жиналатын орын
Ғасы,	 асы /а/—күнәhар, күнәлi; шариғатқа қайшы iстер 

жасаған кiсi 
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Ғаяр /п/—аяр, мекер, алдамшы
Да�олла /а/—дiн ағартушысы, мұғалiмiн ағартушысы, мұғалiмн ағартушысы, мұғалiмiмм
Дирхе�—араб елдерінің орта ғасырдағы көне ақшасы
Ерді /т/—еді
Ес�� Ағза��� Ағза��	Ағза� /а/—ұлы есiм; Алла Тағаланың 99 есiмiн түгелiм; Алла Тағаланың 99 есiмiн түгелм; Алла Тағаланың 99 есiмiн түгелiмiн түгелмiн түгелiн түгелн түгел 

атап, өз қалауын тiлейтiн дұғаiлейтiн дұғалейтiн дұғаiн дұған дұға
Жағыпар /а /— құдiреттi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi
Жад	қылу /п/—жадына алу, еске түсiру
Жақ /т/—садақ
Жаллад,	жәллад /а/—жендет, бас алғыш
Жаппар /а /—ұлы, құдiреттi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңiреттi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңреттi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң; Алла Тағаланың 99 есiмiнiңiмiнiңмiнiңiнiңнiңiңң 

бiрiiрiрii
Жаппар	Халық  /а/—құдiреттi жаратушы; Алла Тағаланың 

99 есiмiнiң бiрi
Жапы /а/—дөрекi, тұрпайы; қатiгез; әдiлетсiз; тұрақсыз
Жаһан /п/—әлем, дүние	
Жаһанна� /а/—дүние салғаннан кейiн күнәға батқандар 

баратын жер. Жаһаннамға түскен күнәһарлар отқа жанады. 
Олар Заққұм ағашының улы жемiсiн қорек етедi. Жаһаннамды 
күзететiн перiштелердiң басшысы—Мәлiк. Аллаға сенiмсiздiк 
бiлдiрiп, оған құлшылық етпегендер жаһаннам отында мәңгi 
жанады.

Жаһил /а/—надан
Жәду /а/—жәдiгөй, сиқыршы; залым, сұрқия
Жұда—құр алақан, жұрдай, мақұрым
Жұ�а /а/—мұсылмандардың ұғымы бойынша, күндердiңiңң 

iшiндегi ең ұлық күн. Бұл күнi Адам ата жаралған, Құраншiндегi ең ұлық күн. Бұл күнi Адам ата жаралған, Құранiндегi ең ұлық күн. Бұл күнi Адам ата жаралған, Құранндегi ең ұлық күн. Бұл күнi Адам ата жаралған, Құранi ең ұлық күн. Бұл күнi Адам ата жаралған, Құран ең ұлық күн. Бұл күнi Адам ата жаралған, Құранi Адам ата жаралған, Құран Адам ата жаралған, Құран 
түскен т.б.; мұсылмандардың демалыс күнi. Бұл күнi барлықi. Бұл күнi барлық. Бұл күнi барлықi барлық барлық 
мұсылмандар жұма намазы мен хұтпа тыңдау үшiн мешiткеiн мешiткен мешiткеiткетке 
жиналуы тиiс.iс.с.

Жұ�адул	 ахир /а/—мұсылман күнтiзбесi бойынша 6-шыiзбесi бойынша 6-шызбесi бойынша 6-шыi бойынша 6-шы бойынша 6-шы 
ай аты

Жұ�ла,	жү�лә /а/—бәрi, барлығы, түгел
Жұфұт /п/—жұп, зайып, қосақ, жұбай
Жүһүд—жөйiт, яхуди, еврей; Мұса пайғамбардың үмбетiiт, яхуди, еврей; Мұса пайғамбардың үмбетiт, яхуди, еврей; Мұса пайғамбардың үмбетii
Зарар /а/—зала, кесiр
Зарпы /а/—соққы; қайғы
Заһар /а/—у, зәр 
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Зәңг��—зор, үлкен; қара түстi адам; дастандық шығармалардаi адам; дастандық шығармаларда адам; дастандық шығармаларда 
жиi кездесетiн қаһарманға қарсы тұратын сүйкiмсiз кейiпкер-i кездесетiн қаһарманға қарсы тұратын сүйкiмсiз кейiпкер- кездесетiн қаһарманға қарсы тұратын сүйкiмсiз кейiпкер-iн қаһарманға қарсы тұратын сүйкiмсiз кейiпкер-н қаһарманға қарсы тұратын сүйкiмсiз кейiпкер-iмсiз кейiпкер-мсiз кейiпкер-iз кейiпкер-з кейiпкер-iпкер-пкер-
лер зәңгi аталады.i аталады. аталады.

Зина /а/—нәпсiқұмарлық; тұрақсыздық, бұзықтық; некеiқұмарлық; тұрақсыздық, бұзықтық; некеқұмарлық; тұрақсыздық, бұзықтық; неке 
бұзушылық

Зинат /а/—әшекей
Зипа /а/—сұлу
Зұлпықар /а/—сермегенде жетпiс құлаш жерге жетедi деп 

суреттелетiн Әли Арысланның қылышы
З���р /а/—еске алу, есте сақтау; ауызбен айту, баян ету; бел-

гi; уағыз, насихат. Көбiнесе Алла Тағаланы еске алып, жалба-
рыну мағынасында. Зiкiр жүректен (көңiл), сөзбен және дене 
қимылы арқылы, яғни үш түрлi жолмен орындалады.

И�а� /а/—дiни жетекшi, мұсылман қауымының басшысы; 
мешiттi басқаратын және намаз оқығанда алда тұратын дiн 
басшысы

Инна	 фатахна /а/—шындығында бiз аштық [«Фатх» 
сүресi, 1-аят].i, 1-аят]., 1-аят].

Йасин—Құран Кәрiмнiң 36-сүресi. Бұл қасиетi зор сүренiiмнiң 36-сүресi. Бұл қасиетi зор сүренiмнiң 36-сүресi. Бұл қасиетi зор сүренiiң 36-сүресi. Бұл қасиетi зор сүренiң 36-сүресi. Бұл қасиетi зор сүренii. Бұл қасиетi зор сүренi. Бұл қасиетi зор сүренii зор сүренi зор сүренii 
ауру-сырқау, бәле-жаладан қорғану үшiн, сондай-ақ жанiн, сондай-ақ жанн, сондай-ақ жан 
тапсырғалы жатқан мұсылманның иманын үйiргенде оқиды.iргенде оқиды.ргенде оқиды. 
Пайғамбар бұл сүренi «Құранның жүрегi» деп санаған.i «Құранның жүрегi» деп санаған. «Құранның жүрегi» деп санаған.i» деп санаған.» деп санаған.

Йау�ул	жаза /а/—жаза күнi
Кәла�,	�әли�а /а/—сөз, әңгiмеiмеме
Кә��л /а/—толық, бүтiн
Кәниза� /а/—қызметшii
Кәп�р,�р,р,	 кәу�р /а/— Құран Кәрiмде яһуди [жүһүдтер] менiмде яһуди [жүһүдтер] менмде яһуди [жүһүдтер] мен 

христиандар жазба жұрты, кiтап иелерi [аһлул китаб] деп 
аталған, ал көпқұдайшылдар, яғни түрлi пұтқа—қолданi пұтқа—қолдан пұтқа—қолдан 
жасалған мүсiндерге, я отқа, тасқа, тауға, суға т.с.с. басқа даiндерге, я отқа, тасқа, тауға, суға т.с.с. басқа дандерге, я отқа, тасқа, тауға, суға т.с.с. басқа да 
жаратылыстарға табынып құлшылық етушiлер, шындықтыiлер, шындықтылер, шындықты 
мойындамағандар кәпiр делiнген. Соңғы дәуiрлерде ислам дiнiнiр делiнген. Соңғы дәуiрлерде ислам дiнiнр делiнген. Соңғы дәуiрлерде ислам дiнiнiнген. Соңғы дәуiрлерде ислам дiнiннген. Соңғы дәуiрлерде ислам дiнiнiрлерде ислам дiнiнрлерде ислам дiнiнiнiннiнiнн 
ұстанушылар бүкiл мұсылман еместердi кәпiр деп атаған.iл мұсылман еместердi кәпiр деп атаған.л мұсылман еместердi кәпiр деп атаған.i кәпiр деп атаған. кәпiр деп атаған.iр деп атаған.р деп атаған.

Кәр /а/—күш, қаһар, қуат 
Кеп /п/—сөз; iрi әңгiме; хикая; оқиға; бiр нәрсенiң сыры, 

мәнi; бiр iстiң, нәрсенiң себеп-салдары, тетiгi
Кер�үдән /т/—жүйрiк жылқы
Күнәһ—күнә
Күрс� /а/—орын, орындық, тақ
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Қадиса /а/—сыр; жағдай; кездейсоқ болған оқиға
Қад�р /а/—құдiреттi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң 

бiрi
Қар /п.,т./—жамандық, аярлық
Қаса� /а/—ант, серт
Қирағат /а/—оқу; Құранды мәнерлеп оқу 
Құбыла /а/—мұсылмандардың намаз оқығанда бет бұратын 

жағы. Алғашында Мұхаммед пен оның серiктерi беттерiнiктерi беттерiнктерi беттерiнi беттерiн беттерiнiнн 
шығысқа, Иерусалимге қарай бұратын; кейiннен хижраныңiннен хижраныңннен хижраның 
екiншi жылы қасиеттi Қағбаны белгiлейдi.iншi жылы қасиеттi Қағбаны белгiлейдi.ншi жылы қасиеттi Қағбаны белгiлейдi.i жылы қасиеттi Қағбаны белгiлейдi. жылы қасиеттi Қағбаны белгiлейдi.i Қағбаны белгiлейдi. Қағбаны белгiлейдi.iлейдi.лейдi.i..

Құяш, �үнәш /т/—күн
Лағин /а/—малғұн, лағынет; Алла Тағаланың рақымынан 

мақұрым болған
Лат,	 Манат /а/—ислам дiнiн қабылдағанға дейiн 

арабтардың табынған ана құдайларының есiмi. 
Лаухул Махфуз,	 Лаухул	 Қала�—[лаух /а/—тақта; мах

фуз /а/— сақталған, жадында ұсталған]—сақтаулы тақта. 
Дiни ұғым бойынша, әр адамның тағдыры күнi бұрын жазылыпiни ұғым бойынша, әр адамның тағдыры күнi бұрын жазылыпни ұғым бойынша, әр адамның тағдыры күнi бұрын жазылыпi бұрын жазылып бұрын жазылып 
қояды. Сол жазу тақтасы лаухул Махфуз, лаухул Қалам деп 
аталады.

Ләш�ер /т/—әскер
Мағлұ� /а/—белгiлi, анық, мәлiмiлi, анық, мәлiмлi, анық, мәлiмi, анық, мәлiм, анық, мәлiмiмм
Мажал /а/—мүмкiндiк; әл-қуат, дәрмен
Мақлил /а/—рұқсат етiлген
Манзил /а/—үй
Маниқа /а/—таңдаулы; таңдамалы; iрiктеп алынғанiрiктеп алынғанрiктеп алынғанiктеп алынғанктеп алынған
Мат	болу—жеңiлу
Махшар /а/—дiни ұғым бойынша, дүние салған адамныңiни ұғым бойынша, дүние салған адамныңни ұғым бойынша, дүние салған адамның 

күнәсi анықталатын кезең; ақыретi анықталатын кезең; ақырет анықталатын кезең; ақырет
Машғұл /а/—бiр iспен айналысушы, шұғылданушыiр iспен айналысушы, шұғылданушыр iспен айналысушы, шұғылданушыiспен айналысушы, шұғылданушыспен айналысушы, шұғылданушы
Мәсж�д /а/—мешiт
Мұғада,	�ұддаға /а/—мүдде, мақсат, ой
Мұрсал /а/—елшi, уәкiл жiберiлген
Мұртаза /а/—мәмiлегер; төртiншi халифа хазiрет Әлидiң 

эпитетi
Мұстафа /а/—таңдаулы; Мұхаммед пайғамбарға берiлген 

есiм
Мүбада /п/—егер, алда-жалда
Мүбәра� /а/—берекелi, құтты, сәттi.i, құтты, сәттi., құтты, сәттi.i..
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Мү��н /а/— мұсылман
М�нәс�п /а/—лайықты, жарасымды
М�нжа� /а/—жұлдызшы; астролог
М�с��н	/а/—бейшара, мүсәпiр
Набуд /п/—жоқ болып кеткен, жойылған; жою
Назы� /а/—өлең; поэзия; шығыстық дәстүрде жазылған 

өлең түрii
На�азд�гер�гергер—күн еңкейiп, ұясына кiруге таянған уақытiп, ұясына кiруге таянған уақытп, ұясына кiруге таянған уақытiруге таянған уақытруге таянған уақыт
Нар /а/—от, жалын
Насыр /а/—қара сөз, проза 
Наһан /п/—алып балық; кит
Наһи /а/—тыйым
Нәби /а/—пайғамбар
Не�аһ /а/—некелеу, неке қию
Ниһаят /а/—шек, шекара
О�руг /о/—аймақ 
Ошал /т/—осы
Па�ылнай /о/—атақты, белгiлiiлiлii
Параход	/о/——параход, кеме
Пәни /п/—жалған; бұ дүние
Пәруай /п/—сана, сезiм, ес, қапер; пәруайсыз—қамсыз, 

қаперсiз 
Пәруардигар /п/—Жаратушы, Жасаған, құдiреттi Құдай
Поп /о/—поп 
Ра�ағат /а/— намаз шарттарының бiрi; иiлу, еңкею
Расул /а/—елшi
Рах�ат /а/—жақсылық, мейірім
Рузе /п/—ораза
Салауат  /а/— дұға; мiнәжат, жалбарыну; Мұхаммед 

пайғамбарды мадақтау 
Сәна /а/—мақтау, алғыс; қайғы, қасiрет
Сәруар /п/—басшы, жетекшi, қожайын
Сұбхан /а/—жасаған, күштi, құдiреттi; Алла Тағаланың 99 

есiмiнiң бiрi
Сыдық /а/—шыншыл, шындықты айтушы. Бiрiншi халифа 

хазiрет Әбубәкiрдiң теңеуi
Тақыт /а/—ою өрнектелiп безендiрiлген арқасы және 

жақтауы бар мүлiк (қазiргi диван тектес); патшалар отыратын 
орын, тақ.
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Тахсил /а/—табу, алу
Таһарат /а/—дәрет алу, тазалану. Құран Кәрiмдi оқырда, 

намазға жығылар алдында жасалынатын бiрден-бiр шарт—та-
залану, яғни дәрет алу. Сумен үстi-басты, дененi ғана жуып 
қоймай, рухани ойды тазалау. Әдеппен, толық құрметпен 
аңсарды тазалыққа аудару, яғни Алланы ойлау. Бiле тұра не-
месе бiлместiкпен iстелiнген күнәлар үшiн Алладан кешiрiм 
сұрау, жарылқау тiлеу.

Тә�б�р /а/—ұлғайту, асқақтату;  «Аллаһу акбар» сөзiн айту, 
Алланы дәрiптеу

Тәң�р /т/—Құдай 
Тәсбих,	 тәсб��	 /а/—33 моншақ тастан тұратын тiзбек.iзбек.збек. 

Тәсбi тарту—моншақ тастарды тере отырып 34 рет «Аллаһуi тарту—моншақ тастарды тере отырып 34 рет «Аллаһу тарту—моншақ тастарды тере отырып 34 рет «Аллаһу 
Акбар», 33 рет «Сұбхан Алла», 33 рет «Әлхамдулилла» деп 
Алла Тағаланы мадақтап сиыну. Бұл ерекше көркем сөздердii 
Мұхаммед пайғамбарымыз қызы Фатима анамызға үйреткен; 
кейiннен мұсылман әлемiнде нұр сәулелi Фатиманың тәсбiсiiннен мұсылман әлемiнде нұр сәулелi Фатиманың тәсбiсiннен мұсылман әлемiнде нұр сәулелi Фатиманың тәсбiсiiнде нұр сәулелi Фатиманың тәсбiсiнде нұр сәулелi Фатиманың тәсбiсii Фатиманың тәсбiсi Фатиманың тәсбiсiiсiсii 
деп аталып, әр намаз сайын айтылатын болған.

Тұғры /т/—тура
Уахи /а/—сендiру, сыр ашу; Мұхаммедке Жәбiрейiл арқылыiру, сыр ашу; Мұхаммедке Жәбiрейiл арқылыру, сыр ашу; Мұхаммедке Жәбiрейiл арқылыiрейiл арқылырейiл арқылыiл арқылыл арқылы 

келген Алланың бұйрығы, жарлығы
Уәли /а/—басқарушы
Ұстат /а/—ұстаз, ақылшы
Ү�бет /а/—ел, қауым, жамағат; Мұхаммедтiң үмбеттерi,iң үмбеттерi,ң үмбеттерi,i,, 

мұсылмандар
Үшбу /т/—осы, бұл
Фазыл /а/—артық, артықшылық
Фатиха /а/—беташар, кiрiспе; Құран Кәрiмнiң 1-сүресi;iрiспе; Құран Кәрiмнiң 1-сүресi;рiспе; Құран Кәрiмнiң 1-сүресi;iспе; Құран Кәрiмнiң 1-сүресi;спе; Құран Кәрiмнiң 1-сүресi;iмнiң 1-сүресi;мнiң 1-сүресi;iң 1-сүресi;ң 1-сүресi;i;; 

мәтiндерде бата мағынасында қолданыладыiндерде бата мағынасында қолданыладындерде бата мағынасында қолданылады
Хабиб /а/—сүйiктi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрiiктi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрiктi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрii; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрiiмiнiң бiрiмiнiң бiрiiнiң бiрiнiң бiрiiң бiрiң бiрiiрiрii
Хаз�рет /а/—жоғары мәртебелi. Пайғамбарлардың, 

имамдардың, белгiлi әулиелердiң есiмiне қосылып айтылатын 
құрметтi атақ.

Хақ,	Ақ /а/—шын, шындық, күмәнсiз ақиқат; нағыз; Аллаiз ақиқат; нағыз; Аллаз ақиқат; нағыз; Алла 
Тағаланың 99 есiмiнiң бiрiiмiнiң бiрiмiнiң бiрiiнiң бiрiнiң бiрiiң бiрiң бiрiiрiрii

Хақ	 Тағала [Тағала /а/—бәрiнен жоғары, ұлық]—еңiнен жоғары, ұлық]—еңнен жоғары, ұлық]—ең 
жоғары мәртебелi, ұлық Алла; Алланың 99 есiмiнiң бiрii, ұлық Алла; Алланың 99 есiмiнiң бiрi, ұлық Алла;  Алланың 99 есiмiнiң бiрiiмiнiң бiрiмiнiң бiрiiнiң бiрiнiң бiрiiң бiрiң бiрiiрiрii  

Халас	 /а/—құтылу, арылу, азат болу
Халел	/а/—сүйiктi, аяулыiктi, аяулыктi, аяулыi, аяулы, аяулы
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Ха�ду /а/—мадақ, мадақтау, дәрiптеу; шүкiршiлiкiптеу; шүкiршiлiкптеу; шүкiршiлiкiршiлiкршiлiкiлiклiкiкк
Харап,	хараб /а/—бұзылу, қирау, жойылу; бұзу, қирату 
Хаслап—әдейiлеп, арнайы
Хаты� /а/— бiтiру, аяқтау; соңғы;iтiру, аяқтау; соңғы;тiру, аяқтау; соңғы;iру, аяқтау; соңғы;ру, аяқтау; соңғы;  хатым Құран—

Құранды бастан-аяқ оқу
Хошуақ,	хошуақыт /п/—хош көңiл, көңiлдi, бақытты
Хусусан /а/—әсiресе
Һәла� /а/—өлiм; құрып бiту, өлу; өлтiру, құрту
Һә��а,	ә��а /п/—бәрi, барлық; сонан соң
Число /о/—уақыт, күн; сан
Шариғ /а/—дiни заңдар 
Шариғат /а/—заң; исламның негiзгi заңдар жинағы
Шариф,	 шәр�п	 /а/—тектi, қасиеттi; Мұхаммед (с.а.с.) 

пайғамбардың немересi Хасеннен тараған ұрпақтарына берiл-
ген құрметтi атақ. 

Шаһарат /а/—даңқ, атақ
Шаһариар  /п/—төрт жар;  төрт серiк  
Шаһбаз /п/—сұңқар, қыран
Шаһид /а/—ислам дiнi жолында қасиеттi соғыстарда қазаiнi жолында қасиеттi соғыстарда қазанi жолында қасиеттi соғыстарда қазаi жолында қасиеттi соғыстарда қаза жолында қасиеттi соғыстарда қазаi соғыстарда қаза соғыстарда қаза 

болған адамдарды шаһид, яғни шейiт деп атайдыiт деп атайдыт деп атайды
Шаһизада—патшалар мен шаһтардың, имамдар мен 

халифалардың мұрагер ұлдарын осылай атаған
Шаһи�ардан /п/—батырлардың патшасы 
Шаяд /п/— өтiрiкшi, алдаушы, бұзық
Шәр�анда /п/—ар-ұятты; арлы; нысапты
Шә�-шүбһә /а/—шүбә, күмән; дiнге сенбеушiлiк
Шер,	шер�� /п/—арыстан
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ЖЕР-Су АТАулАРы

Бұхар (санскритше вихара—монастырь)—б. з. I ғасырындаI ғасырында ғасырында 
iргесi қаланған, Зарафшан өзенiнiң төменгi ағысындаргесi қаланған, Зарафшан өзенiнiң төменгi ағысындаi қаланған, Зарафшан өзенiнiң төменгi ағысында қаланған, Зарафшан өзенiнiң төменгi ағысындаiнiң төменгi ағысынданiң төменгi ағысындаiң төменгi ағысындаң төменгi ағысындаi ағысында ағысында 
орналасқан Орта Азиядағы көне қалалардың бiрi. Қазiрдеiрi. Қазiрдерi. Қазiрдеi. Қазiрде. Қазiрдеiрдерде 
Өзбекстан Республикасының осы аттас облыс орталығы.

Жалытұр (Ялутрасский)—бұрынғы патшалық Ресейдің гу-
берниясы.

Ера�бағы,	Ира�бақ	— шығыс халықтарының әдебиетi менi мен мен 
фольклорында кереметтей, ғажайып бақтың бейнесiн осы ата-iн осы ата-н осы ата-
умен беру қалыптасқан.  Аңыз бойынша, Ирамбақ—оңтүстiкiкк 
Арабия әмiрi Шаддадтың жер үстiнде жұмақ орнату райынанiрi Шаддадтың жер үстiнде жұмақ орнату райынанрi Шаддадтың жер үстiнде жұмақ орнату райынанi Шаддадтың жер үстiнде жұмақ орнату райынан Шаддадтың жер үстiнде жұмақ орнату райынанiнде жұмақ орнату райынаннде жұмақ орнату райынан 
туған мәуелi бақ.i бақ. бақ.

Қап	 тауы—Құран аңыздары бойынша, жер жүзiн қоршапiн қоршапн қоршап 
тұрған тау тiзбегi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттанiзбегi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттанзбегi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттанi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттан. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттан 
құралған, ал ең биiк шыңында вулкан орналасқан. Жер бе-iк шыңында вулкан орналасқан. Жер бе-к шыңында вулкан орналасқан. Жер бе-
тiндегi барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағалаiндегi барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағаландегi барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағалаi барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағала барлық таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағала 
осы таулар тiзбегiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жерiзбегiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жерзбегiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жерiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жерндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жерi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жер шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жерiрiне қолын тигiзсе, жеррiне қолын тигiзсе, жерiне қолын тигiзсе, жерне қолын тигiзсе, жерiзсе, жерзсе, жер 
сiлкiнiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжiлкiнiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжлкiнiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжiнiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжнiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжiсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжсi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүжi болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүж болады. Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүж 
деген қорқынышты халықтар мекендейдi, олар әр түн сайынi, олар әр түн сайын, олар әр түн сайын 
тауды егеу сияқты тiстерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқыiстерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқыстерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқыiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқымен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқыi, бiрақ күндiз тау бастапқы, бiрақ күндiз тау бастапқыiрақ күндiз тау бастапқырақ күндiз тау бастапқыiз тау бастапқыз тау бастапқы 
қалпына қайта келедi, сөйтiп бұл халықтар жер бетiне шығаi, сөйтiп бұл халықтар жер бетiне шыға, сөйтiп бұл халықтар жер бетiне шығаiп бұл халықтар жер бетiне шығап бұл халықтар жер бетiне шығаiне шығане шыға 
алмайды. Шығыс халықтарында Қап тауларымен байланысты 
көптеген аңыздар бар.

 Мәдине—арабша «қала» деген сөз. Меккеден кейiнгi екiншiiнгi екiншiнгi екiншii екiншi екiншiiншiншii 
қасиеттi қала саналады. Исламның негiзiн қалаушы Мұхаммедi қала саналады. Исламның негiзiн қалаушы Мұхаммед қала саналады. Исламның негiзiн қалаушы Мұхаммедiзiн қалаушы Мұхаммедзiн қалаушы Мұхаммедiн қалаушы Мұхаммедн қалаушы Мұхаммед 
пайғамбардың 622-жылы Меккеден осында қоныс аударуына 
байланысты Хижаздағы Ясрибке мұсылмандардың берген ата-
уы. Мұсылмандардың жыл санауы осы қоныс аудару жылынан 
(хижра) басталды. Мұсылман мемлекетiнiң негiзi қаланғандаiнiң негiзi қаланғанданiң негiзi қаланғандаiң негiзi қаланғандаң негiзi қаланғандаiзi қаланғандазi қаланғандаi қаланғанда қаланғанда 
Мәдине оның алғашқы астанасы болды. 
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Ме��е—мұсылмандардың қасиеттi қаласы. Онда бас ме-i қаласы. Онда бас ме- қаласы. Онда бас ме-
шiт әл-Мәсжид әл-Харам мен Қағба орналасқан. Исламныңiт әл-Мәсжид әл-Харам мен Қағба орналасқан. Исламныңт әл-Мәсжид әл-Харам мен Қағба орналасқан. Исламның 
негiзiн қалаушы Мұхаммед (с.а.с.) осы қалада дүниеге кел-iзiн қалаушы Мұхаммед (с.а.с.) осы қалада дүниеге кел-зiн қалаушы Мұхаммед (с.а.с.) осы қалада дүниеге кел-iн қалаушы Мұхаммед (с.а.с.) осы қалада дүниеге кел-н қалаушы Мұхаммед (с.а.с.) осы қалада дүниеге кел-
ген. Мұхаммед (с.а.с.) Меккеден кеткенiмен Мәдинедегiiмен Мәдинедегiмен Мәдинедегii 
жаңа құлшылық ету үйiнiң есiгiн Қағбаға қаратты (Құбыла).iнiң есiгiн Қағбаға қаратты (Құбыла).нiң есiгiн Қағбаға қаратты (Құбыла).iң есiгiн Қағбаға қаратты (Құбыла).ң есiгiн Қағбаға қаратты (Құбыла).iгiн Қағбаға қаратты (Құбыла).гiн Қағбаға қаратты (Құбыла).iн Қағбаға қаратты (Құбыла).н Қағбаға қаратты (Құбыла). 
Мұсылмандардың Меккенi 630-жылы жаулап алуы оның дiниi 630-жылы жаулап алуы оның дiни 630-жылы жаулап алуы оның дiниiнини 
орталық ретiндегi айрықша жағдайын қалпына келтiрiп қанаiндегi айрықша жағдайын қалпына келтiрiп қанандегi айрықша жағдайын қалпына келтiрiп қанаi айрықша жағдайын қалпына келтiрiп қана айрықша жағдайын қалпына келтiрiп қанаiрiп қанарiп қанаiп қанап қана 
қоймай, одан да жоғары дәрежеге көтере түстi. Меккеге барыпi. Меккеге барып. Меккеге барып 
тәуап ету исламның бес парызының бiрi болып саналады.iрi болып саналады.рi болып саналады.i болып саналады. болып саналады.

Мысыр—Африканың солтүстiк-шығысын және Азиядағы 
Синай түбегiн алып жатқан Египет мемлекетiнiң арабша 
атауы.

Науадир—аңыздарда кездесетiн жер аты.iн жер аты.н жер аты.
Сей�лза�ин�лза�инлза�ин—бүгiнгi түркiмен жерiн айтып отырған болуыiнгi түркiмен жерiн айтып отырған болуынгi түркiмен жерiн айтып отырған болуыi түркiмен жерiн айтып отырған болуы түркiмен жерiн айтып отырған болуыiмен жерiн айтып отырған болуымен жерiн айтып отырған болуыiн айтып отырған болуын айтып отырған болуы 

мүмкiн. Сейiл—шежiре бойынша, түркiмендердiң арғы атасы.iн. Сейiл—шежiре бойынша, түркiмендердiң арғы атасы.н. Сейiл—шежiре бойынша, түркiмендердiң арғы атасы.iл—шежiре бойынша, түркiмендердiң арғы атасы.л—шежiре бойынша, түркiмендердiң арғы атасы.iре бойынша, түркiмендердiң арғы атасы.ре бойынша, түркiмендердiң арғы атасы.iмендердiң арғы атасы.мендердiң арғы атасы.iң арғы атасы.ң арғы атасы. 
Замин—парсыша жер деген сөз.

Тобыл,	Тү�ен,	О�бы—Ресейдегi қала аттары.i қала аттары. қала аттары.
Хауарза�ин—қазiргi Хорезм өлкесi болса керек.iргi Хорезм өлкесi болса керек.ргi Хорезм өлкесi болса керек.i Хорезм өлкесi болса керек. Хорезм өлкесi болса керек.i болса керек. болса керек.



ТОМҒА ЕНГЕН ДАСТАНДАРДы ЖыРлАуШы, 
АЙТуШы ҺӘМ ЖИНАуШылАР ТуРАлы 

МӘліМЕТ

Жұ�ашұлы	 Мәуле�ей—ХIХ ғасырдың екiншi жартысын-IХ ғасырдың екiншi жартысын-Х ғасырдың екiншi жартысын-iншi жартысын-ншi жартысын-i жартысын- жартысын-
да өмiр сүрген қиссашыл ақындардың бiрi. Башқұртстанныңiр сүрген қиссашыл ақындардың бiрi. Башқұртстанныңр сүрген қиссашыл ақындардың бiрi. Башқұртстанныңiрi. Башқұртстанныңрi. Башқұртстанныңi. Башқұртстанның. Башқұртстанның 
уфа облысының Есенғұл аулында 1834 жылы дүниеге келген. 
Жайық бойындағы Iшкi Бөкей ордасында қазақ ауылдарындаIшкi Бөкей ордасында қазақ ауылдарындашкi Бөкей ордасында қазақ ауылдарындаi Бөкей ордасында қазақ ауылдарында Бөкей ордасында қазақ ауылдарында 
бала оқытып, ағартушылық жұмыстарын жүргiзген. Ел ара-iзген. Ел ара-зген. Ел ара-
сынан қисса-дастандарды жинап, өңдеп, редакциялап, Қазан 
қаласында жариялаған. Солардың iшiнде—«Қисса жұмжұма»,iшiнде—«Қисса жұмжұма»,шiнде—«Қисса жұмжұма»,iнде—«Қисса жұмжұма»,нде—«Қисса жұмжұма», 
«Дариға қыз», «Қисса Салсал», «Қисса Сейiтбаттал» т.б.iтбаттал» т.б.тбаттал» т.б.  

Бағдатұлы	 Қыпшақбай—ақын, ХIХ ғасырдың аяғындаIХ ғасырдың аяғындаХ ғасырдың аяғында 
Омбы облысы, Москаленко ауданында өмiр сүрген. Ақынныңiр сүрген. Ақынныңр сүрген. Ақынның 
шығармалары ОҒК-ның және ӘӨИ-дiң қолжазба қорларындаiң қолжазба қорларындаң қолжазба қорларында 
сақтаулы. «Мың бiр түн» оқиғалары негiзiнде жырланғанiр түн» оқиғалары негiзiнде жырланғанр түн» оқиғалары негiзiнде жырланғанiзiнде жырланғанзiнде жырланғанiнде жырланғаннде жырланған 
«Қаһира-Таймұс» қиссасын Шорман молдадан үйренген. Сон-
дай-ақ «Жүз қоян» атты хикаялық дастаны бар. «Сейiтбаттал»,iтбаттал»,тбаттал», 
«Әзiрет Әлидiң соғысы» сияқты дiни дастандарды жырлаған.iрет Әлидiң соғысы» сияқты дiни дастандарды жырлаған.рет Әлидiң соғысы» сияқты дiни дастандарды жырлаған.iң соғысы» сияқты дiни дастандарды жырлаған.ң соғысы» сияқты дiни дастандарды жырлаған.iни дастандарды жырлаған.ни дастандарды жырлаған.

Қыпшақбайдың мұрасын жинаушылар—Омаров Тәшен, 
Бейсенов Әмiр, Аянұлы Тоқмағамбет.iр, Аянұлы Тоқмағамбет.р, Аянұлы Тоқмағамбет.

Б�лтебайұлы Шор�ан�лтебайұлы Шор�анлтебайұлы	 Шор�ан—ХIХ ғасырда Омбы өңiрiнде өмiрIХ ғасырда Омбы өңiрiнде өмiрХ ғасырда Омбы өңiрiнде өмiрiрiнде өмiррiнде өмiрiнде өмiрнде өмiрiрр 
сүрген ақын; араб, парсы тiлдерiн меңгерген, ауыз әдебиетiiлдерiн меңгерген, ауыз әдебиетiлдерiн меңгерген, ауыз әдебиетiiн меңгерген, ауыз әдебиетiн меңгерген, ауыз әдебиетii 
үлгiлерiн жинап, насихаттаушы. Ол қазақ қолжазбаларынiлерiн жинап, насихаттаушы. Ол қазақ қолжазбаларынлерiн жинап, насихаттаушы. Ол қазақ қолжазбаларынiн жинап, насихаттаушы. Ол қазақ қолжазбаларынн жинап, насихаттаушы. Ол қазақ қолжазбаларын 
1880 жылдардан бастап жинаған. Бiлтебайдың әкесi Жантиынiлтебайдың әкесi Жантиынлтебайдың әкесi Жантиынi Жантиын Жантиын 
да ауыз әдебиетi үлгiлерiн жинаған. Шорман ұлдары Арын менi үлгiлерiн жинаған. Шорман ұлдары Арын мен үлгiлерiн жинаған. Шорман ұлдары Арын менiлерiн жинаған. Шорман ұлдары Арын менлерiн жинаған. Шорман ұлдары Арын менiн жинаған. Шорман ұлдары Арын менн жинаған. Шорман ұлдары Арын мен 
Жүсiп әкесiнiң iсiн жалғастырған. Соның арқасында Шорманiп әкесiнiң iсiн жалғастырған. Соның арқасында Шорманп әкесiнiң iсiн жалғастырған. Соның арқасында Шорманiнiң iсiн жалғастырған. Соның арқасында Шорманнiң iсiн жалғастырған. Соның арқасында Шорманiң iсiн жалғастырған. Соның арқасында Шорманң iсiн жалғастырған. Соның арқасында Шорманiсiн жалғастырған. Соның арқасында Шормансiн жалғастырған. Соның арқасында Шорманiн жалғастырған. Соның арқасында Шорманн жалғастырған. Соның арқасында Шорман 
молданың мұрасы бiзге жетiп отыр. 1958 жылы Ғ.Мұсабаев,iзге жетiп отыр. 1958 жылы Ғ.Мұсабаев,зге жетiп отыр. 1958 жылы Ғ.Мұсабаев,iп отыр. 1958 жылы Ғ.Мұсабаев,п отыр. 1958 жылы Ғ.Мұсабаев, 
1960 жылы Омбы экспедиция мүшелерi (басқарған Т.Сыдықов)i (басқарған Т.Сыдықов) (басқарған Т.Сыдықов) 
Шорман жинаған ауыз әдебиетi үлгiлерiн ӘӨИ-дiң Қолжазбаi үлгiлерiн ӘӨИ-дiң Қолжазба үлгiлерiн ӘӨИ-дiң Қолжазбаiлерiн ӘӨИ-дiң Қолжазбалерiн ӘӨИ-дiң Қолжазбаiн ӘӨИ-дiң Қолжазбан ӘӨИ-дiң Қолжазбаiң Қолжазбаң Қолжазба 
қорына тапсырған.
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РЕЗЮМЕ

Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Минис-
терства Образования и науки РК продолжает работу по подго-
товке и изданию томов стотомной серии «Бабалар сөзi», выпол-i», выпол-»,  выпол-
няемой в рамках государственной программы  «Мәдени мұра» 
(«Культурное наследие»).

 Пятнадцатый том серии «Бабалар сөзi», также как и пред-i», также как и пред-», также как и пред-
ыдущие десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый 
и четырнадцатый том, посвящен дастанам религиозного содер-
жания, это—объемный, в 6321 строк «Қисса Салсал» и «Әзiретiретрет 
Әлидiң соғысы» (1706 строк), а также небольшие по объемуiң соғысы» (1706 строк), а также небольшие по объемуң соғысы» (1706 строк), а также небольшие по объему 
«Қисса Әбушахма» и «Хикая Әбушаһыма».

«Қисса Салсал» широко известен в народе, впервые будучи 
опубликован в 1879 г., он  неоднократно переиздавался [все пу-
бликации на арабской графике]. Всего до 1917 г. он издавался 
девять раз. Причем общий тираж четырех изданий его составил 
23 200 экземпляров.

Содержание дастана традиционно составляют войны мусуль-
ман с идолопоклонниками. В соответствии с дастанной поэтикой 
в «Қисса Салсал» широко используются архаические сказочно-
эпические мотивы и сюжеты, общие для народов Востока и За-
пада, мусульманско-кораническая мифология, художествен-
ный вымысел светского и фольклорного содержания. 

Из широко известных мифологических, сказочно-эпических 
мотивов в дастане мы наблюдаем: бой героя с айдаһаром, мотивы 
превращения людей в разных животных и др. объекты окружа-
ющего мира, мотив перекрестка четырех дорог, из которых одна 
обязательно—«пойдешь—не вернешься», сюжеты о неведомых 
животных, обладающих сверхъестественными способностями и 
т.д.
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Исходя из содержания, топонимики и системы образов дас-
тана можно предположить, что в «Қисса Салсал», по всей види-
мости, отражены реальные события �II-�III веков, когда арабы-�II-�III веков, когда арабы--�III веков, когда арабы-�III веков, когда арабы- веков, когда арабы-
мусульмане завоевывали Среднюю Азию.

Дастан  «Әзiрет Әлидiң соғысы» подготовлен с рукописи,iрет Әлидiң соғысы» подготовлен с рукописи,рет Әлидiң соғысы» подготовлен с рукописи,iң соғысы» подготовлен с рукописи,ң соғысы» подготовлен с рукописи, 
хранящейся в рукописном фонде (Ш.128) Института литерату-
ры и искусства им.М.О.Ауэзова МОН РК. 

Завязка действия здесь чисто новеллистического характера, 
а главный персонаж праведный халиф Али—герой скорее ска-
зочно-эпический, чем религиозный. В целом, этот дастан также 
насыщен сказочно-фантастическими мотивами и сюжетами.

«Әзiрет Әлидiң соғысы» был записан в конце ХIХ в. в окрест-iрет Әлидiң соғысы» был записан в конце ХIХ в. в окрест-рет Әлидiң соғысы» был записан в конце ХIХ в. в окрест-iң соғысы» был записан в конце ХIХ в. в окрест-ң соғысы» был записан в конце ХIХ в. в окрест-IХ в. в окрест-Х в. в окрест-
ностях Омска от акына и сказителя Багдатулы Кыпшакбая,  
который в свою очередь перенял его от Шормана Билтебайулы, 
акына, знатока и собирателя фольклорных образцов. Рукопись 
плохой сохранности, края обветшалые, читается с трудом.

Сюжетную основу дастанов—«Қисса Әбушахма» и «Хикая 
Әбушаһыма» составляет новеллистический по сути и трагичес-
кий одновременно [с точки зрения морали] эпизод из жизни 
сына халифа Омара. 

Главная тема их—борьба с нарушителями исламских запо-
ведей: не греши, не насильничай. Нарушителя ждет суровая 
кара. Он должен быть наказан по всей строгости закона, даже 
если он сын самого халифа.

Многотомный  свод «Бабалар сөзi»—научное издание. Публи-i»—научное издание. Публи-»—научное издание. Публи-
куемые тексты даются в первоначальном, адекватном первоис-
точнику виде, то есть исключается любое вмешательство в текст.

Том снабжен научными приложениями, которые включают 
в себя: сведения о публикуемых текстах и их вариантах; крат-
кий историко-фольклористический и текстологический анализ 
текстов; данные об исторических и религиозных деятелях, име-
на которых встречаются в текстах; словарь древнетюркских, 
арабских и персидских слов, терминов и понятий религиозного 
характера, а также географических названий; сведения о ска-
зителях, собирателях и публикаторах; список использованной 
литературы; резюме на русском и английском языках.

Тексты дастанов, вошедших в данный том, подготовлены 
для печати адекватно первоисточникам.

Объем тома—21,5 п.л.
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Summary

m.O. auezov Institute of Literature and art,  ministry of 
Education,  republic of Kazakhstan is continuing activities on 
preparing  and publishing of the volumes of hundred volume series 
«Babalar sozy» in the frame of the State program «medeni mura» 
(«Cultural legacy»). 

Fifteenth volume of the series «Babalar sozi» like the previous  
tenth, eleventh, thirteenth and fourteenth volumes is also 
dedicated to religious dastans. This is a big work, including  6321 
lines «Kissa Salsal», «aziret alidin sogysi» (1706 lines) and small 
volume «Kissa abushahma» and «Hikaya abushahima».

«Kissa Salsal», is widely spread in people, was first published in 
1879 later re-published several times. (all publications in arabic 
script). all together before 1917  it was published nine times and 
total circulation was 23200 copies.

The traditional content of the dastan included wars between 
moslem and idolaters.  according to the dastan poesy,  «Kissa Salsal» 
includes the archaic fabulous-epic motives and plots common for 
the peoples of East and West, moslem-Koran mythology, artistic 
fantasy of society  and folklore content. 

The widely known mythological, fabulous-epic motives in the 
dastan include the following; battle between the hero and aidahar, 
motives of transformation of people into various animals and other 
objects of the environment, motive of crossroad of four roads, one 
of which is- «if you go there, you never return back», plots about 
unknown animals who have supernatural abilities etc. 

according to the content, place-names and system of  dastan 
types, it can be supposed that «Kissa Salsal» reflects real events 
of the �II-�III centuries, when arabs moslems conquered Central 
asia. 
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Dastan «aziret alidin sogisi» was  prepared based on the 
manuscript that is kept at the manuscript foundation (S.128) of the 
m.O.auezov Institute of Literature and art, ministry of Education 
and Science, republic of Kazakhstan.

The plot has novel character and the main personage righteous  
Khalif ali is considered to be a fabulous-epic  hero rather than 
religious. In general this dastan is also full of fabulous-fantastic 
motives and plots.

«aziret alidin sogisi» was recorded in the end of �I� century 
near Omsk town from the akyn and narrator Bagdatuly Kipshakbai 
who in his turn learnt it from Shorman Biltebaiuly - the akyn and 
who  knew  folklore samples very well and collected them. The 
manuscript is in a  bad shape and is hardly readable.

Plot of the dastan- «Kissa abushahma» and «Hikia abushahima» 
is based on the life episode of the son of Khalif Omar, that has  novel 
character and is at the same time tragic (as for moral aspect).

multi volumes collection «Babalar sozy»—is a scientific edition.  
The published texts are presented in the original, adequate versions, 
i.e. any interpretation of the text is excluded.

The volume has scientific supplements which include the 
following: data on published texts and their versions; brief 
historic- folklore and textologic analysis of the texts; data on 
historical and religious figures whose names are mentioned  in the 
texts; vocabulary of the old Turkic , arabic and Persian words, 
terms,  notions and geographic names; data on narrators of folk 
tales, collectors and  publishers; list of used literature; summary in 
russian and English.

all dastans  published in this volume are prepared adequately 
to the original.   

The volume consists of 21,5 printed pages.
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