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Құрастырушылардан
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты «Бабалар сөзi» атты көп томдық басылымды дайындап, жариялау
жұмысын жалғастыруда.
«Бабалар сөзi» сериясының томдары жанр бойынша
топтастырылады. Серияның алғашқы тоғыз томы хикаялық
дастандарды қамтыды. Оныншы томнан бастап дiни дастандар
жарияланып келедi. Он алтыншы том дiни дастандар тiзбегiнiң
соңғысы. Демек, бұлар жетi томды құрайды. Бiрақ бұл томдарда
жарияланған шығармалармен дiни дастандар түгел қамтылды
деуге болмайды. Бiздiң пайымдауымызша, кейiнiрек осы
iспеттес шығармаларды қамтитын тағы бiр-екi том дайын
далып, баспаға ұсынылады.
Он алтыншы томға iрiлi-ұсақты он жетi дастан енiп отыр.
Олар: «Қисса Сейiтбаттал»,«Қисса Наушаруан»,«Жүһүдтiң
баласы пайғамбарға ғашық болғаны»,«Қисса Көдек баланың
хикаяты», «Қисса Гүлжәмила қыздың хикаясы», «Диуана
шейх Бұрқы», «Қожа Баһауидин хазiретiнiң қиссасы»,«Қисса
хазiрет Әлидiң Сараңбайды жолға салғаны», «Қисса хазiрет
Әли разы Алла анһудың шаһ Барбарға құл болып сатылғаны»,
«Хазiрет Әлидiң Жанәдiл шаһарында төбелескенi»,«Қисса
хазiретi Оспан разы Алла анһудың қонаққа шақырғаны»,
«Қисса Сәдуақас», «Қисса Тамимдер», «Қисса Үхүд»,«Қисса
Бәдiр»,��������������������������������������������
�������������������������������������������
«Қисса Зейнеп пен Заидтың уақиғасы» «Қисса
Мәлiкаждар».
Бұл шығармалардың тақырыптары мен сюжеттерi сан алуан.
Бiреулерi өмiрде нақты болған тарихи оқиғаларды баяндаса,
ендi бiреулерi ел арасында тараған дiни аңыз, әңгiмелерге
негiзделген, ал тағы бiреулерiнде көне мифтiк, ертегiлiк
мотивтер мен хикаялық сюжеттер кеңiнен пайдаланылған.



діни дастандар

Мысалы, «Қисса Үхүд», «Қисса Бәдiр» дастандарында
хижраның 3-5-жылдары аралығында ислам тарихында елеулi
орын алған оқиғалар баяндалады. Жырлаушылар тарихта
болған жайттарды сол қалпында сипаттап өткендiгiн көремiз.
«Қисса Сейiтбаттал» көне «������������������������������
қ�����������������������������
аһармандық үйлену» сюжетiне,
ал «Наушаруан» дастаны ана еркi дәуiрiнде пайда болған
«күйеу таңдау» сюжетiне негiзделген. Томға енген бiрнеше
шығармаларда есiмдерi тарихтан белгiлi сопылардың өнегелi,
үлгiлi iс-әрекеттерi дәрiптеледi. Мысалы, «Диуана шейх
Бұрқы» дастанының кейiпкерi Бұрқы бүкiл адамзаттың қамын
жеген таза ниеттi адам. «Қисса Көдек баланың хикаяты»
мен «Жүһүдтiң баласы пайғамбарға ғашық болғаны» атты
дастандарда «Пайғамбар туралы дерек Тауратта берiлген»
деген аңыз көркем баяндалған. Ал «Қисса Тамимдер», «Қисса
Сәдуақас», «Қисса хазiрет Әли разы Алла анһудың шаһ
Барбарға құл болып сатылғаны», «Хазiрет Әлидiң Жанәдiл
шаһарында төбелескенi», «Мәлiкаждар» атты шығармалар
әдiлеттi халифалардың бiрi, пайғамбардың күйеу баласы хазiрет
Әлиге арналған. Мұнда Әли тек батыр, алып күш иесi, ислам
дiнiн таратушы, орнықтырушы ретiнде ғана емес, ол балаларын
жан-тәнiмен сүйетiн адал әке, жарлыларға қамқоршы ретiнде
бейнеленедi. Аталған дастандарда көптеген ертегiлiк мотивтер
шебер пайдаланылған.
Бұл том басқалары секiлдi қосымшалармен қамтылды.
Қосымшаларда ең алдымен, томға енген нұсқалардың
түсiнiктемелерi және олардың варианттары жөнiнде мәлiмет
берiлдi. Сондай-ақ бұған сөздiк, жер-су атаулары, мәтiндерде
кездесетiн тарихи тұлғалар мен дiни есiмдерге арналған
түсiнiктер кiрдi. Ең соңында дастанның жинаушылары мен
оның жырлаушылары туралы деректер және ағылшын, орыс
тiлдерiндегi резюме жазылып, пайдаланылған әдебиеттердiң
тiзiмi көрсетiлдi.
ХIХ ғасырдың аяғы, ХХ ғасырдың басында араб әрпiнде
жарық көрген кiтаптардан еш өзгертусiз дайындалып, томға
ұсынылып отырған бұл мәтiндер Қазан төңкерiсiнен кейiн
тұңғыш рет жарық көрiп отыр.
Томның көлемi—20,5 б.т.

М Ә Т I Н Д Е Р

Қисса Сейітбаттал
Өлеңде бисмилла етпек бұйрық жоқ,
Азырақ өлең айтсам, көң���������
i��������
л�������
i������
м тоқ.
Намаз бенен рузаны күтсең керек,
Б����������������������������������
i���������������������������������
р күн����������������������������
i���������������������������
алдап тұрар, бұ дүния боқ.
Әуел��������������������������
i�������������������������
жад етел����������������
i���������������
м Тәң����������
i���������
р��������
i�������
м атын,
Мен өлсем де, өлмей-дүр жазған хатым.
Қырық беске келе-дүр мен���������
i��������
м жасым,
Тобольский губерния—асыл затым.
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Ялутар оязының туған жер���
i��
м,
Синпольский болыс-дүр тұрған жер���
i��
м.
Қазақта он ек������������������
i�����������������
жыл бала оқытып,
Семиполат, Омск���������������
i��������������
—жүрген жер���
i��
м.
Жұмашық ұғлы Мәулекей болар атым,
Бұ қиссаны қазақтан көр���������
i��������
п алдым.
Қазанға печат баспа үм���������
i��������
т етт���
i��
м,
Заказной почтальон айдап салдым.

20

Кейб������������������������������
i�����������������������������
р адам сөйлейд���������������
i��������������
жалған сөзд��
i�,
Мен де айтамын көңл����������������
i���������������
ме алған сөзд��
i�.
Тыңласаңыз, жамағат, мен сөйлей���
i��
н,
Сей�������������������������������
i������������������������������
тбаттал батырдан қалған сөзд��
i�.
Мұстафа пайғамбарға к����������
i���������
тап енд��
i�,
Сахабалар баршасы оқып б�����
i����
лд��
i�.
Жоқ-барды көп сөйлеп не қылайын,
Сей����������������������������
i���������������������������
тбаттал қиссасы енд��������
i�������
келд��
i�.

10

діни дастандар

Сей������������������������������
i�����������������������������
тбаттал Миланаға барған жер��
i�,
Диюға қылышын салған жер��
i�.
Түрк�����������������������������
i����������������������������
станнан ақ п����������������
i���������������
лд�������������
i������������
алып кел���
i��
п,
Әм�������������������������
i������������������������
р Омар қызын алған жер��
i�.
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Әбул Мұтхаф шаһының риуаяты,
Көп қылды Сей��������������������
i�������������������
тбаттал ғиззаттары.
Үш ұғлы бар ед��������������
i�������������
ол Сей������
i�����
тт���
i��
ң—
Ғажап, көркем, құб ед������������
i�����������
суреттер��
i�.
Б���������������������������
i��������������������������
р�������������������������
i������������������������
н�����������������������
i����������������������
ң аты—Бәш�������������
i������������
р, б��������
i�������
р������
i�����
—Әли,
Б�����������������������������
i����������������������������
р���������������������������
i��������������������������
н�������������������������
i������������������������
ң аты Нәз���������������
i��������������
р дед���������
i��������
м, бәл��
i�.
Әмма Әли бек көркем ж����������
i���������
г��������
i�������
т екен,
Ұстазға берд������������������
i�����������������
ғылым үйреткел��
i�.

40

Балаларын молдаға елт���������
i��������
п берд��
i�,
Б�������������������������������
i������������������������������
р күнде балалары қайтып келд��
i�.
—Әй, ата, жұмалық берш��������
i�������
б�����
i����
зге,
Молдамызға бергел��������������
i�������������
керек,—дед��
i�.
Оңға, солға қарады Баттал ғазы,
Қандай Баттал палуан, ғаяр, ғазы.
I��������������������������������
здеп-���������������������������
i��������������������������
здеп таппады һешб���������
i��������
р нәрсе,
Оны бер�����������������������
i����������������������
п, ұстазын қылса разы.
Таба алмай үйд�����������������
i����������������
ң i�������������
��������������
ш������������
i�����������
н ақтарады,
Шапан менен сәлдес������������
i�����������
н шығарады.
Үст��������������������������
i�������������������������
ндег���������������������
i��������������������
шапанын шеш��������
i�������
п алып,
Әли, Нәз�������������������
i������������������
р молдаға апарады.
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Шапан менен сәлдес����������������
i���������������
н берд���������
i��������
дейд��
i�,
Балалар молдасына келд���������
i��������
дейд��
i�.
Қуанысып екеу�������������
i������������
алып барып,
Келт�����������������������������
i����������������������������
р���������������������������
i��������������������������
п, молдасына берд���������
i��������
дейд��
i�.
Қатыны—Гүләндам Тарион қызы,
Ақылы кәм���������������������������
i��������������������������
л, бойы зипа, гүлдей жүз��
i�.
Көңл����������������������������
i���������������������������
не кел���������������������
i��������������������
п малының жоқтығына,
Айтады Батталға арыз сөз��
i�.

қисса сейітбаттал
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—Әй, Баттал, дүниеде жоқ сендей адам,
Бұл i���������������������������
����������������������������
с��������������������������
тi������������������������
ң лайығы жоқ енд��������
i�������
саған.
Шапан менен сәлдеңд���������������
i��������������
шеш����������
i���������
п берд���
i��
ң,
Бар ма екен б�������������������������
i������������������������
зден пақыр, айтшы маған?
Бұ дүниеде өл���������������������
i��������������������
м бар, т������������
i�����������
р����������
i���������
кл�������
i������
к бар,
Боламын бұ ниетке мен енд������
i�����
зар.
Һ������������������������������
еш нәрсе жимадың дүние-малдан,
Өз������������������������������
i�����������������������������
ңнен соң балаларға нең қалар?
Сей����������������������������������
i���������������������������������
т айтты:—Әй, никарым, ес���������
i��������
т менен,
Айтайын хикаятты Расулымнан.
Келер екен көп алтын Пайғамбарға,
Көп алымлар алар екен кәп���������
i��������
рлерден.
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Бәр����������������������������
i���������������������������
н де пақырларға үлест������
i�����
рген,
Қайда пақыр бар болса, бәр���������
i��������
келген.
Пайғамбарым дүниеде мал жимаған,
Енд�����������������������������
i����������������������������
б��������������������������
i�������������������������
зге мал жимақ харам екен.
Ол Хамза Расулдың ағасы ед��
i�,
Хаз������������������������������
i�����������������������������
рет Әли һәм күйеу баласы ед��
i�.
Олар да жимаған дүние-малын,
Бұ дүние бәр�������������������
i������������������
м�����������������
i����������������
зден қаласы ед��
i�.

80

Ұрыста қолдарына көп мал түскен,
Малын алып, кәп�������������������
i������������������
рд����������������
i���������������
ң басын кескен.
Нәпс���������������������������
i��������������������������
ге олар көң���������������
i��������������
л бермегенлер,
Алланың ризасына жаннан кешкен.
Әй, Гүләндам, айтайын ес����������
i���������
т менен,
Мен дағы олардың нәс�������
i������
л�����
i����
нен.
Не қылсам да, Құдай үш����������������
i���������������
н мен қылармын,
Қолыма мал жимақ келмес менен.
Қатыны айтты:—Асылың әм�������
i������
р Омар
Не үш�������������������������
i������������������������
н дүниел����������������
i���������������
к көп мал жияр.
Мұнша қазына, бұйымы толып жатыр,
Һ�������������������������������
әр күнде түрл������������������
i�����������������
-түрл������������
i�����������
ки��������
i�������
м киер.
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90

Сей���������������������������������
i��������������������������������
т айтты:—Әй, қатын, сөз���������
i��������
м болар,
Сұрасам әм��������������������
i�������������������
р Омар қызын берер.
Қатын айтты Гүләндам:—Б�������������
i������������
р пұлың жоқ,
Падиша қызын саған қашан берер.
Аты-дүр Малатия—үшбу шаһар,
Шаһардың падишаһы—әм��������
i�������
р Омар.
Баттал ед����������������������
i���������������������
—шаһарда ләшкер басы,
Һәммасына бар ед��������������
i�������������
көп ғазылар.

100

Фатима—әм��������������������
i�������������������
р Омар шаһтың қызы,
Туған айдай болады оның жүз��
i�.
«Нәс��������������������������������
i�������������������������������
п болса сол қызын алармын» деп,
Сей����������������������������
i���������������������������
т айтты қатынға үшбу сөзд��
i�.
Сей��������������������������������
i�������������������������������
т айтты:—Ол қызды мен т��������
i�������
лерм���
i��
н,
Осы малсыз үй���������������
i��������������
ме әпкелерм���
i��
н.
Гүләндам айтады:—Барып көрш��
i�,
Берсе жақсы, мен дағы хош көрерм���
i��
н.
Сей��������������������������
i�������������������������
т енд��������������������
i�������������������
орнынан түрегелд��
i�,
Әм�������������������������
i������������������������
р Омар үй���������������
i��������������
не жүре берд��
i�.
Қол қусырып құрметлеп, сәлем бер���
i��
п,
Әм���������������������������
i��������������������������
р Омар қасына к�����������
i����������
р���������
i��������
п келд��
i�.

110

Сей���������������������������
i��������������������������
т айтты:—Падиша әм��������
i�������
р Омар,
Мен келд������������������������������
i�����������������������������
м, саған айтар б�������������
i������������
р сөз�������
i������
м бар.
Ест������������������������������
i�����������������������������
д����������������������������
i���������������������������
м дүние-малдан көп жиыпсың,
Аһл Алла малға мей���������������
i��������������
л қылмағанлар.
—Не болар, көп болса мен���������
i��������
м малым,
Б���������������������������������
i��������������������������������
р қызым бар үй������������������
i�����������������
мде, мен���������
i��������
м жаным.
Жақсы күйеу табылса, мен берерм��
i�
н
Қызымменен ұзатып жүмлә малым.

120

Әй, Баттал, күйеу тап, мен көрей���
i��
н,
Егер б�������������������������
i������������������������
лсең хабарын келт�������
i������
рес���
i��
ң.
Бұ қызыма лайықтап күйеу тапсаң,
Тамаша ет��������������������������
i�������������������������
п, жақсы той мен қылайын.

қисса сейітбаттал

—Жақсы күйеу керек болса, мен табайын,
I���������������������������������
здеп тауып, мен саған б����������
i���������
лд�������
i������
рей���
i��
н.
Әм����������������������������
i���������������������������
р Омар айтады:—Жақсы болар,
Жарардай жақсы тапсаң, құп көрерм���
i��
н.
—Сей������������������������������������
i�����������������������������������
тбаттал сәруар, ғазы мен емес пе?!
Шаһымыз әм���������������������
i��������������������
р Омар сен емес пе?!
Ол қызың маған берсең неш����������
i���������
к болар?!
Ол қызыңа мен өз����������������
i���������������
м тең емес пе?!

130

—Қатының—Тарион қызы бар үй�����
i����
ңде!
—Не болар жалғыз қатын мендей ерге?!
Сен маған ек��������������������
i�������������������
қатын көп көрес���
i��
ң,
Тоғыз қатын бар екен Пайғамбарда.
—Һешқайда қыз бермеслер бiр тiл бiрлән,
Мен кеңес қылайын жұртым бiрлән.
Әй, Баттал, осы жерде тұра тұршы,
Барып кеңес қылайын қатын бiрлән.

140

Сейiтбаттал сөзiнi тамам қылды,
Әмiр Омар тез барып, үйге кiрдi.
Қатынға мәлiм қылды үшбу сөздi,
Естiген соң қатыны фариад қылды.
—Аһ, дариға, ол қызды нешiк қарар,
Үйiнде тұрмас өзi, ел қыдырар.
Өзi жарлы, малы да жоқ, пұлы да жоқ,
Һәр жерде, жүрген жерде қатын алар.
Фатима қыз есiтiп мұны бiлдi,
Анасының қасына жетiп келдi:
—Батталдай ер жаһанда теңi болмас,
Менi соған берiң,—деп жауап бердi.

150

Әй, ана, жаман сөзiң неге керек,
Баттал-ғазы, ғаяр-дүр, өзi зерек.
Өзi ғалым мұнаууар, өзi көркем,
Һәрбiр буын сайын оған қатын керек.
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Естiген соң анасы ашуланды,
Қол көтерiп, қызының жүзiн ұрды,
«Араңызда бiр сұмдық бар екен» деп,
Қызының аузы-мұрны қанға толды.

160

Қатынға сөз айтады әмiр Омар:
—Қызым дағы Батталды жақсы көрер.
Палуанды қайтармақ жақсы болмас,
Ойласам, берсек бiзге жақсы болар.
Қатын айтты:—Тез ендi Батталға бар,
Көп сұрағыл қалыңға һәр түрлi мал.
Малы жоқ, көп сұрасаң малдан қашар,
Бiз дағы құтылармыз, тiлiмдi ал.
—Әй, қатын, олай болса мен барайын,
Қалың малға не шақлы мал сұрайын?
Таба алмастай мал сұрап амалменен
Батталдың бұ сөзiнен құтылайын.

170

Қатын айтты:—Түркiстан шаһарында
Бiр ақ пiл бар екен, бiлдiм анда.
Қызыл-алтын үстiнде күннен жалтыр,
Алтын таға құйылған аяғында.
Ол ақ пiлдi келтiрсiн, барсын дағы,
Жүз ақ түйе, жүз қызыл түйе дағы.
Жүз ат болсын рұми, өңкей қара,
Үстiне салып келсiн бар жарағы.

180

Жүз бәдәуи һәм жүзi һинди болсын,
Һәр қайсысы зинат бiрлән ерленсiн.
Алтынды ер-тоқым ерлетiп,
Үстiне жүз көркем қыздар мiнсiн.
Жарымына жүз бала тағы мiнсiн,
Аттанып қыздар бiрлә бiрге келсiн.
Мұны есiтсе Батталың таңға қалар,
Мұндай қылып сұрарды қайдан бiлсiн.

қисса сейітбаттал

Сен ендi кешiкпей-ақ Батталға бар,
Мұны естiп, Батталың таңға қалар.
Iздеп таппас жер жүзiн қыдырса да,
Андан соң жанымыз тыныш қалар.

190

Әмiр Омар орнынан түрегелдi,
Сейiттi көрейiн деп жүре бердi.
…* менен аттарын бәрiн дағы
Сейiтбаттал ғазыдан талап қылды.
—Жақсы сөз, раст айттың, мен кетейiн,
Осы айтқан сөзiме мен жетейiн.
Бұ аттарды пiлменен, қыздарменен,
Iздеп тауып бәрiн де келтiрейiн.

200

«Бiр жылда келермiн» деп уағда бердi,
Амандасып үйiне қайтып келдi.
Әмiр Омар шаһтың айтқан сөзiн,
Бәрiн де қатынға мәлiм қылды.
Қатын айтты:—Мен саған айтпадым ба,
Ол қызын саған бермес демедiм бе.
«Қызын берер маған» деп кетiп едiң,
Уа, мақтаншақ, сертiңе жетпедiң бе?
Мұны естiп келдiлер жаранлары,
Мәлүл болып жиылды анлар бәрi.
«Сейiтiмiз, бұл iске қам жемеңiз» [деп],
Насихатты қылдылар баршалары.

210

Баршалары айттылар:—Иә, палуан,
Ол нәрселер табылар қашан саған?
Бiздi тастап кетерсiз, панаһымыз,
Сен кеткен соң бiзлерге—ақырзаман.
Сейiт айтты:—Уағдамыз болып қалған,
Айтқан сөзден айрылмас ер атанған.

*

Түпнұсқада жыртылып қалған.
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Мен бұ малдың бәрiн де мойныма алдым,
Ер болар ма, уағдасы болса жалған.

220

Қош қалыңыз ендi сiз, жаранларым,
Мен ендi һиндустанға сапар барам.
Хақ Тағала жазғанын мен көрермiн,
Дұғада болыңызлар, жаранларым.
Жаранлар баршалары зар қылдылар,
Түн ортасы болғанша отырдылар.
Қасына шақырды балаларын,
Қатыны Гүләндамды келтiрдiлер.
Гүләндамменен екеуi амандасты,
Балаларын құшақтап, көп жыласты.
Жаранлар баршасыменен амандасып,
Түн ортасы болғанда жолға түстi.

230

Тәуекел деп Құдайға, жолға түстi,
Аң аулап, таулардан өте кештi.
Отыз үш күн тоқтамай жүрiп едi,
Бiр теңiздiң жанына келiп түстi.
Теңiздiң жанында ағаш бар-ды,
Ағаштардың алдына келiп қонды.
Хош сахара, жасыл шөп, құстар сайрар,
Отын жағып, пiсiрiп тамақ қылды.

240

Ауқатын пiсiрiп, тамақ қылды,
Таһарат алып, сол жерде намаз қылды.
Мiнәжат қылды жүзiн көкке тұтып,
«Жәрдем қыл» деп, Құдайға зарлық қылды.
—Иләһим, құдiретiңнен қуат бергiл,
Тiлеген тiлектерiм қабыл қылғыл.
Жүзiне қолын тұтып, зары қылды:
—Әй, Құдая, жәрдемiң қыла көргiл.

қисса сейітбаттал

Зарлық қылды Құдайға ол палуан,
Ұйқысы келiп жатыпты бiраз заман.
Ұйықтаймын деп сол жерде жатып едi,
Құлағына дауыс кiрдi ат кiсiнеген.

250

Сескенiп, орнынан тұра келдi,
«Кiм екен?» деп жан-жаққа қарай бердi.
Көрсе Хызыр пайғамбар келген екен,
Қарсы келiп Сейiтке сәлем бердi.
Хызыр келген екенiн Сейiт бiлдi,
—Уа аләйкумассалам,—деп сәлем алды.
Хызырдың аяғына келiп түстi,
Қолын өбiп, Хызырға қызмет қылды.

260

Хызыр айтты:—Бiлдiң бе менi танып,
Айдалада жатырсың мұнда нағып?
Шапшаң бол, атыңа мiн, қамшыңды ал!
Көзiңдi жұм, кетемiн сенi алып!
Сейiтбаттал орнынан тұрды дейдi,
Шапшаң келiп атына мiндi дейдi.
Атына мiнiп алып, қамшы ұрып,
«Жұм» деген соң көзiн жұмды дейдi.
Қайтадан тағы да ашты көзiн,
Теңiздiң ар жағында көрдi өзiн.
Бiр сахара һеш адам жүрген емес,
Шүкiр қылып, сәждеге ұрды жүзiн.

270

Бiр сахараға келiп түстi ол палуан,
Сахараның оттары хош зағыпыран.
Қалампыр, санжаби бәрi сонда,
Һәмма бәрiн көрдi де, болды қайран.
Баттал ғазы қарайды жоғары-төмен,
Хызырды көре алмайды, қалды қайран.
Ғайыптан әуез келдi құлағына:
«Iздеп келген жерiң-дүр бұ һиндустан».
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280

Аллаға тәуекелдi қылады ендi,
«Көп iстердi қыларсың мұнда» дейдi.
Сейiт ендi бұ сөздi естiген соң,
«Тәуекел» деп атына мiнедi ендi.
Аң аулап екi күн кеттi дейдi,
Бара-бара бiр сахараға жеттi дейдi.
Көрiндi бiр шарбақ айдалада,
Жүре-жүре ол шарбаққа жеттi дейдi.
Ол шарбақтың iшiне кiрдi дейдi,
Тамы биiк бақты көрдi дейдi.
Ортасында тағы да бiр сарай бар,
Сол сарайдың жанына келдi дейдi.

290

Есiгiн найза бiрлән ашты дейдi,
Ол бақтың iшiне кiрдi дейдi.
Һеш жанның өзi де жоқ, iзi де жоқ,
Айналып жан-жағына жүрдi дейдi.
Жемiстi көрдi, түстi ашқарақтан,
Жемiстердi жедi һәрбiрiнен.
Атыны байлап қойып шарбағына,
Сарай таба келедi ол жерiнен.

300

Дүнияда не көрiнбес әзиз жанға,
Сарайдың басқышынан шықты тамға.
Һешбiр жан жоқ, хабарын сұрар едi,
Һеш адам жоқ iшiнде, қалды таңға.
Басқыш бiрлән сарайға мiнедi ендi,
Сарайда һеш адам жоқ, кiрдi, көрдi.
«Бұ неткен жәй жатқан сарай екен»,
Қайтадан басқыштан төмен ендi.
Қойған жерде атын көре алмады,
Қайда кеткен екенiн бiле алмады.
Тысқа шығып, жолменен iздеп келдi,
Ақшамғаша iздедi, таба алмады.

қисса сейітбаттал

310

Келүр едi жолменен шам уақытында,
Үлкен шаһар көрiндi тап алдында.
Бiр тамның үстiнде намаз оқып,
Құдайға дұға қылып, жатты сонда.
Ұйықтады, таң атқан соң түрегелдi,
Таң намазын тағы да сонда қылды.
Қараса бiр жақтан кiсi келер,
«Бұ қандай шаһар?» деп хабар сұрды.

320

—Сұрасаң шаһар аты—Тантания,
Шаһар атын бiлмесең, келдiң неге?
Сейiт ендi орнынан түрегелдi,
Жетiп келдi шаһардың қапуына.
Сейiт көрдi жиылған көп адамлар,
«Меһрасып—падишаның аты» дерлер.
Падишаның қасында уәзiрлерi,
Баршасы кеңеске жиылғандар.
Сол жерде Сейiтбаттал тұрып едi,
Төрт құлменен падиша жетiп келдi.
Көрсе қақпа түбiнде бiр адам тұр,
Жүзiн, бойын Батталдың көркем көрдi.

330

Таң қалды Батталдың тал бойына,
Көркемдiгi бар едi падишаға.
Бiр құлын қасына шақырып айтты:
—Сол кiсiнi алып бар бiздiң үйге.
Апарғыл бiздiң үйге iзет қылып,
Бiз келгенше сақтай-дүр қызмет қылып.
Меһрасып жөнелдi «Келемiн» деп,
Батталға сөз айтты ол құл барып.

340

Батталға құл айтты:—Әй, кари адам,
Падишаһым жiбердi менi саған.
Меһрасып өз үйiне шақырады,
Апарам деп мен келдiм сенi соған.
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Сейiт айтты:—Сөзiм бар менiм сенде,
Меһрасып падишаңыз қайсы дiнде?
—Падишаны сұрасаң пұт параст-дүр,
Қызыл-алтын пұттары бар алдында.
Пұтының үлкендiгi қырық батпан,
Iнжуден көзлерiне гауһар таққан.
Һеш патшаның мұндайын тәңiрiсi жоқ,
Бiздiң патша сондайын Құдай тапқан.

350

Сейiт айтты:—Бұ сөзiң қатты жаман,
Пұтты құдай деп айттың, ғапыл надан.
Адам қылған пұт қашан құдай болсын,
Бұ сөзiңдi есiттiрме ендi маған.
Әй, ақымақ, ақылсыз, бермен қара,
Ол пұтты құдай дейсiң, жүзiң қара.
Сол пұтты балтаменен бiреу ұрса,
Сынып кетер ол, болар екi пара.

360

Әй, ақымақ, айтайын, сөзiмдi есiт,
Ақылменен бұ сөзге құлағың тұт.
Бiреу ұрып, сындырса балтаменен,
Құдайлыққа не жарар, ол шiрiк пұт.
Құдай ол-дүр, тыңдашы, болмас оның,
Һеш жан бiрлән кеңесi болмас оның.
Жер мен көктi, ай мен күндi ол жаратқан,
Сипатын тiлмен айтып болмас оның.
Кәпiр-дүр падишаң, мен көрмеймiн,
Кәпiрдiң қапуына мен бармаймын.
Падишаның пұттарын адам қылған,
Ол пұттардың қасына мен бармаймын.

370

Ашуланып, жаман құл боқтап салды,
Мұны естiп Сейiт һәм ашуланды.
Сейiтбаттал орнынан тұрды дағы,
Құлдың екi құлағын үзiп алды.

қисса сейітбаттал

—Неге сен боқтадың менi бұлай,
Адам жонған тақтаны дедiң құдай.
«Алып бар» деп құлақтарын құлға бердi:
—Құдай болса түзетсiн бұрынғыдай.

380

Құл бұ халдi көрдi де, фариад қылды,
Құлды көрiп, жамағат көп жиылды,
—Неге үздiң бұ құлдың құлағын?—деп,
Халайық жан-жағынан ғауға салды.
Сейiттiң ашуы ендi келдi,
Қолыменен он сегiз кiсi өлтiрдi.
Құлағын қолына алып құл жөнелдi,
Падишаға хабарды тез келтiрдi.
Құл жүрiп, падишаға жетiп келдi,
Келдi де уақиғаны мәлiм қылды.
Құлақсыз құлын көргеннен соң,
Сейiтбаттал қасына шапшаң келдi.

390

Сейiт сонда кiсiлердi ұрар ердi,
Бiр қолменен бәрiн де қырар ердi.
Көп адамлар өлтiрдi ол күн Сейiт,
Бiр ұрғанда, он кiсi өлер ердi.
Меһрасып сол арада келiп көрген,
Сейiттi көрген жерде қайран қалған.
Қайсысының аяқ-қолы сынып жатыр,
Көп кiсi сол арада өлiп қалған.

400

«Оқ атың!» деп бұйырды Меһрасып:
—Неге бұлай тұрасыз жәй қарасып.
Оқпенен өлтiрмесе, сiрә, болмас,
Өлтiрдi ғой бәрiңдi басып-басып.
Кәпiрлер баршасы оқтар атты,
Сейiттiң денесiне келiп батты.
Барша жерi Сейiттiң жара болды,
Қандары кеудесiнен судай ақты.
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Не амал бар, әл-қуат кеткеннен соң,
Қашпақ болды қараңғы болғаннан соң.
Кеш болғаннан соң ләшкерден Сейiт шықты,
Тұла бойы қызыл қан болғаннан соң.

410

Сейiт кеттi, кәпiрлер бiлмей қалды,
Жүрiп барып бiр дәреге жақын барды.
Тамам тәнi ауырып, науқас болды,
Жалғыз тамның түбiнде жатып қалды.
Қарайды шаһар халқы iздеп аттан,
Шам жанып, iздедiлер шындан-шындан.
Қанша iздедi болмады, таба алмады,
Меһрасып падиша болды қайран.

420

Падиша ордасына жүрдi дейдi,
Бiр уәзiрi бар ердi, көрдi дейдi.
Падиша ордасына кiргеннен соң,
Уәзiр келiп, қасына кiрдi дейдi.
Падиша уәзiрi Банһам атты,
Ол келiп Меһрасыпқа сөзiн айтты.
—Иә, падиша, бұ қандай адам екен?
Дүниеде көре алмадым мұндай затты.
Бiлмеймiн бұ кiсi дию ма екен,
Болмаса дию түгiл перi ме екен?
Адамзаттан мұндай жан көргенiм жоқ,
Адам болып танытпай жүре ме екен?

430

—Көре алмадым мұндай жан тiптi,—дейдi,
Һәй бұл адам қай жерге кеттi,—дейдi.
«Көрсем, бiлсем, танысам мен оны» деп,
Қайтып келiп үйiне жатты дейдi.
Уәзiр сол кеш үйiнде жатыр ердi,
Расул хазiреттi түсте көрдi [дейдi].
Пайғамбардың алдына жақын барып,
Мұсылман болып, иман арыз қылды дейдi.

қисса сейітбаттал

440

Түсiнде уәзiрге айтты Расулымыз:
—Сiз менiм әуладыммен ұрыстыңыз.
Жiгер-күшiм Сейiтбаттал ол күн келген,
Сiзлер оның үстiне оқ аттыңыз.
Тамда жатыр ол ауырып, тез барыңыз,
Оның халiн, хабарын тез бiлiңiз.
Ұғлың менен екеуiң бiрге барып,
Iздеп оны шаһарға келтiрiңiз.
Орныңыздан тұрған соң, жылдам барың,
Дәру қылып, байлаңыз жараларын.
Таңда махшар күнiнде шапағатымнан
Мақрұм қалмағайсыз, балаларым.

450

Оянып тұра келдi уәзiр Банһам,
Қараса үйдiң iшi нұрға толған.
Таң қалып үй iшiнде отыр едi,
Баласы келiп кiрдi қапусынан.
—Әй, әке, бұ кеш бiр түс көрдiм,
Түсiмде Пайғамбардың жүзiн көрдiм.
Ұрыс қылған Пайғамбардың баласы екен,
Пайғамбар хабар бердi, айта келдiм.

460

Бұ да көрген әкесiнiң көрген түсiн,
Бәрiн көрген әкесiнiң көрген iсiн.
Әкесiне айтқан сөздi бұған да айтқан,
Келiптi әкесiне айтпақ үшiн.
Уәзiр дахи түсiнi баян қылды,
Көргенiн баласына аян қылды.
Ұғлыменен екеуi үйден шығып,
Шаһардың қапуына таман келдi.
—Әй, жамағат, тыңдай көрiң, ғапыл қалма,
Уәзiрменен екеуi келдi тамға.
Бiр тасты жастық қылып жатқан екен,
Бұл екеуi көрген соң қалды таңға.
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470

«Алланың Расулының ұғлы»,—дейдi,
Алдына сәлем берiп келдi дейдi.
Сейiтбаттал орнынан тұрды дейдi:
—Сiз кiмнен бiлдiңiз менi?—дейдi.
Айттылар:—Түсте көрдiк Пайғамбарды,
Пайғамбар түсiмiзде хабар бердi.
Атыңызды, затыңды содан бiлдiк,
«Осы тамның түбiнде жатар» дедi.

480

Сейiттi алып шаһарға келтiрдiлер,
Байлап ол жараларын бiтiрдiлер.
Гүл майын сүрттiлер жарасына,
Алдына түрлi тағам келтiрдiлер.
Сейiт ол тағамдарын татты дейдi,
Ас жеген соң ұйқыға батты дейдi.
Таң атқан соң қараса денесiне,
Барша жерiн саламат тапты дейдi.
Һеш ауруы қалмады, таза болды,
Құданың хүкiмiне разы болды.
Аллаға шүкiрiн қылып ендi,
Сол заман таһарат алып, намаз қылды.

490

Бiр уақытта уәзiрi анда келдi,
Сау-саламат Батталды анда көрдi.
Бiр түнде оңалғанын көргеннен соң,
Бұрынғыдан Батталды жақсы көрдi.
—Бiлдiм ендi, Құдай-дүр сенiң жарың,
Бұйырсаң падишаға мен барайын.
Хақ Тағала тұғры жол нәсiп етсе,
Оны һәм кәпiрлiктен шығарайын.

500

Уәзiр жүрiп, патшаға келдi дейдi,
«Бал аштым» деп хабарды бердi дейдi.
«Кешегi адам Пайғамбар нәсiлi екен,
Балым сондай хабарды бердi» дейдi.

қисса сейітбаттал

Меһрасып патша айтты:—Бұ заманда,
Ол нәсiлдер табылар қайсы жанға.
Уәзiр айтты:—Пұтқа олар табынбайды,
Табынар жер-көктi жаратқанға.
Патша айтты:—Сөзiме құлақ тұтың,
Жаратпады ма бұ көктi менiм пұтым?
Ол пұттардан басқа да Тәңiрi бар ма,
Растығын айырып маған айтың.

510

Уәзiр айтты:—Ол пұтты кiсi жасар,
Тiлеселер аяққа салып басар.
«Менi аяқпенен бастың» деп, айта алмайды,
Тiлсiз пұт құдайлыққа нешiк жарар.
Құдай ол-дүр iлгерi-соңы жоқ-ты,
Ақылды пенде Құданың хүкiмiн тұтты.
Құран ендi Мұхаммед пайғамбарға,
Мұхаммедтей пайғамбар, сiрә, жоқ-ты.

520

—Тамаша сөздер айттың, шын сөз бе екен,
Бағанағы жiгiттi көрсем екен.
Ол жiгiт болса, бiр сөз айтар едiм,
Андан дахи бiр хабар бiлсем екен.
Уәзiр ұғлын жiбердi, жүгiрiп барды,
Сейiттi Меһрасыпқа алып келдi.
Сейiтбаттал есiктен кiргеннен соң,
Уәзiр Банһам орнынан тұра келдi.
Сейiт бердi сәлемiн, уәзiр алды,
«Жоғары оз» деп Сейiтке орын бердi.
Дағыменен падиша отыр екен,
Падишаның жанына бiрге отырды.

530

Бас көтерiп, патшаға сөзiн айтты,
Айтқан сөзi Батталдың балдай тәттi.
Көп уағыздар сөйледi падишаға,
Падиша бұл сөзiне құлақ салды.
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—Ол құлыңнан бiр құлды сатып алсаң,
Сақтасаң кiшкенеден, асырасаң.
Қадiрлi заттан кигiзiп түрлi киiм,
Түрлi тағам жегiзiп, сыйлап жүрсең,

540

Соңынан ол сенен жүз өкiрсе,
Сенен безiп, екiншi шаһқа барса.
Сенен безiп, қасыңнан кеткен құлың,
Қайтадан қолыңа дахи келiп кiрсе.
Қайтадан қолыңа түссе қайтер едiң,
Қандай сөздер ол құлға айтар едiң?
Патша айтты:—Қайтадан қолға кiрсе,
Терiсiн сойып, қанын төгер едiм.
—Алла сенi жаратты топырақтан,
Падишалық, бақ бердi түрлi жақтан.
Алла сенi сыйлады, бiле алмадың,
Бiлмесең, түсерсiң алтын тақтан.

550

Нығмет берген Алланы өзiң қойдың,
Кәпiр болып, өзiңдi өзiң жойдың.
Мүмiн болып қайтпасаң ол Аллаға,
Бiр күнi бағланұр сенiң мойның.
Өз қолыңмен ол пұтты сен түзерсiң,
Тiлесең таспен атып сындырарсың.
Бiр адам жерге көмсе, шiрiп қалар,
Сол пұтты Құдай деп жүз ұрарсың.

560

Сейiтбаттал сөзiнi тамам қылды,
Мұны естiп, падиша қайран қалды.
«Қызық сөздер сөйлейдi осы жiгiт,
Пұтымды келтiрiң!» деп айғай салды.
—Менiм пұтым тағы да не сөз сөйлер,
Шапшаң барып, пұтымды келтiрiңдер.
Падишаның жарлығын қабыл қылып,
Пұт алмаққа бардылар жұмыскерлер.

қисса сейітбаттал

Пұт үйiне бардылар жұмыскерлер,
Ол пұтқа жақсы тондар кидiрдiлер.
Қызыл-алтын атластан перде қылып,
Көтерiп падишаға келтiрдiлер.

570

Меһрасыпқа шауып келiп көп уәзiрлер
Пұт жүзiнен перденi көтердiлер.
Падиша пұттың жүзiн көргеннен соң,
Табындылар, жүздерiн жерге ұрдылар.
Сейiт бақты көзлерiн, гауһар көрдi,
Ернi лағыл, тiстерi iнжу ердi.
Iшiне хош бой қылып, қуыс қылған,
Сейiтбаттал көрдi де, қайран қалды.

Меһрасып сөйледi:—Һәй, Тәңiрiм,
Бiр сөздi сұрамаққа мен келемiн.
Қанша жылдар уәзiрлер, беклерменен,
580 «Құдай» деп, мен саған табынамын.
Осы күнде бiр кiсi келдi маған,
«Кәпiр, дейдi, табынба» дейдi саған.
«Ол маған кәпiр дейдi», не айтарсың,
Не жауапты берейiн ендi соған?
Меһрасып бұ сөздердi айтып ердi,
Көтерiлдi, сол заман пұт сiлкiндi.
Падиша сөзiн тыңдар, пұт сөйлейдi,
Батталға қарады да жауап бердi.

590

—Әй, Баттал, қатал деп сенi бiлдiм,
Аярлықпен Рұмды хараб қылдың.
Рұмның шаһарларын аздырған соң,
Бұ жердi аздыруға тағы келдiң.
Пұт сөйледi, Сейiт һәм естiп тұрды,
Аятул күрси сөзiн оқып тұрды.
Алланың әмiрi бiрлән пұт сөйлемей,
Сейiтбаттал алдында тiтiреп тұрды.
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600

Балшықты пұттың жүзi түстi төмен,
Пара болды, мың сынды күлдей күйген.
Һәр бөлек сынығынан әуез келдi,
«Лә илаһа илла Алла, Мұхаммед расул Алла» деген.
Меһрасып бұ халдi көрдi дейдi,
Уәзiрiнiң қасына келдi дейдi.
—Әй, уәзiр, бұ кiсi не сөз айтты?
Менiм пұтым не үшiн сынды?—дейдi.
—Алланың атын оқып тұрды,—дедi,
Оқыған соң пұт сынып, түсiп қалды.
Падиша айтты:—Белгiлi, олай болса
Бұ кiсiнiң дiнi хақ болып қалды.

610

Отыр едi құлақсыз құл анда және,
Келiп түстi Сейiттiң аяғына.
—Әуелi сол пұтқа оқыған аятыңды
Оқы-сәна бұл менiм құлағыма.
Бұ құл ендi Сейiтке ғұзыр қылды,
Сейiтбаттал әлхамд* оқып, бiр дем салды.
Қара-сәна Құданың құдiретiне,
Құлағы бұрынғыдай бүтiн болды.

620

Бұ құлдың құлағы жақсы болды,
Патша ендi Сейiттi жақсы көрдi,
Бұ құлдың құлақтары түзелген соң,
Халайықтар, уәзiрлер қайран қалды.
Сейiт айтты:—Иә, падиша, не тұрарсың,
Ендi менен тағы да не сұрарсың?
Иман келтiргiл ендi, мұсылман бол,
Дүния ақырет, азаптан құтыласың.
—Әй, Баттал, саған айтар бiр сөзiм бар,
Дахи сенен бiр қиын тiлегiм бар.

*

Мәтiнде Сейiтбатталдың «Фатиха» сүресiн оқығаны айтылып отыр.

қисса сейітбаттал

—Тiлегенiң бар болса, маған айтшы,
Тiлесең Құдай өзi жәрдем қылар.

630

Патша айтты:—Үшбу-дүр, менiм сөзiм,
Бар едi үйiмде жалғыз қызым.
Сол қызымды бiр залым дию алды,
Бейшара болып қалдым ендi өзiм.
Мен бейшара болып қалдым, не қылайын,
Сол қызымды келтiрсең мен көрейiн.
Сол қызым көзiме бiр көрiнсе,
Ел-жұртымменен мұсылман мен болайын.

640

—Қай жерде екен ол дию, мен барайын,
Жолдас тауып берсеңiз, мен жүрейiн.
Уәзiр Банһам Сейiтке келiп айтты:
—Ол диюға мен сенi апарайын.
Екi зәңгi бар жолда мислә перi,
Бiрiсi Ғазраф атты, Ғанжаф перi.
Жолымыз зәңгiлерден өтiп барар,
Зәңгiлердi өткен соң—дию, перi.
Сейiт айтты:—Ендеше мұнда қалма,
Үйретушi Қадiр-дүр, өзi Алла.
Менiм бiрлән бiрге жүр, уәзiр Банһам,
Һешбiр қайғы, көңлiңе уайым алма.

650

Төрт күн жүрiп, жеттiлер жаман жерге,
Екеуi уәзiрменен жүрдi бiрге.
Келер едi зәңгiнiң жолы бiрлән,
Жолықтылар сол жерде ол кәпiрге.
Уәзiр фариад қылады:—Құдауанда,
Жетiп қалдық зәңгiге ендi мұнда.
Сейiт айтты:—Құдайым жолықтырды,
Мен барайын, сен отыр осы жерде.
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660

Тұрып едi сөйлесiп анда бұлар,
Естiдiлер бiр адам фариад қылды.
—Менен қорқып, бұл жерден құс өтпейдi,
Келдiң бе қаныңызға сусағандар.
Сейiт көрдi бiр зәңгi қара жүздi,
Қырық аршын бойы бар, жаман сөздi.
Бiр таудай тас қолына көтерiптi,
Уәзiр көрiп, жанынан үмiт үздi.
Ағаштан бiр қолында күрзi бар-ды,
Көтерiп, Сейiтке табан тұрды.
Сейiтбаттал уәзiрге атын берiп,
Өзi Ғанжаф қасына жаяу барды.

670

Ғанжаф зәңгi күрзiсiн қолына алды,
Сейiттi ұрамын деп жерге салды.
Сейiтбаттал шашырады кейiн секiрiп,
Зәңгiнiң күрзiсi тимей қалды.
…* зәңгi жерге ұрды дейдi,
Сейiтбаттал кейiн секiрiп тұрды дейдi.
Уәзiр Сейiт есенiн бiлмей қалып,
«Сейiтбаттал өлдi» деп, жылап тұрды.

680

Шоқпары жетпедi, Сейiт тұрды,
Жасындай дауыс қылып, қайшы барды.
Екiншiлей күрзiсiн көтергенше,
Жұмырықпенен мұрнына салды дейдi.
Жетi адым жер басып құлап қалды,
Арқасы билән жығылып, құлап қалды.
Көкiрегiнiң үстiне Сейiт шығып,
Сақалыны қолына шұлғап алды.
Қанжарын бұғазына қойды дейдi,
Ғанжаф зәңгi көз ашып көрдi дейдi.

*

Түпнұсқада өшiп қалған

қисса сейітбаттал

«Жұмырықпенен бiр ұрып, менi жықтың,
Әй, палуан, сен кiм?» деп тұрды дейдi.

690

«Баттал ғазымын мен» деп қылды аян,
Мұсылман болды зәңгi айтып иман.
—Әй, палуан, мен сенiң құлың болдым,
Бұ жерге неге келдiң, айтшы маған?
—Малатия шаһарым алыс қалған,
Меһрасыптың бiр қызын дию алған.
Сол диюды мен iздеп, мұнда келдiм,
Адам ұғлы бар ма екен онда барған?

700

–Құдауанда, ол диюды адам көрмес,
Кари-дүр, ол диюды кiсi көрмес.
Құдай саған жәрдемiн қылса қылар,
Бұ жердегi адамлар анда бармас.
Ол кеште Сейiтбаттал анда қонды,
Таң атқан соң, «жүрем» деп, атқа мiндi.
«Арыз сөзiм бар менiм, әй, палуан»,
Ғанжаф келiп Сейiтке жауап бердi.
Ғанжаф айтты:—Барарсың ендi анда,
Бiр iнiм бар, тұрар тап алдыңда.
Аты—Ғазраф, оны да дiнге шақыр,
Иманын таза қылсын өз алдыңда.

710

Сейiтке жол көрсеттi, жүре бердi,
Уәзiрменен екеуi бiрге барды.
Үш күнгеше тоқтамай жол жүрдiлер,
Төртiншi күн Ғазрафқа жетiп келдi.
Ғанжафтай Ғазраф дiнге кiрдi,
Мұсылмандық дiнiнi қабыл көрдi.
Сейiтке құл болды қайратынан,
Банһам уәзiр Сейiтке дұға қылды.
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720

Андан соң жүрдiлер айдалаға,
Сегiзiншi күн жеттiлер бiр қалаға.
Қаланың ортасында бiр сарай бар,
Биiктiгi жетiптi ол һауаға.
Жеткеннен соң кiрдiлер ол қалаға,
Жақын жүрiп келдiлер ол сарайға.
Қараса, бiр қыз көрдi терезеден,
Көркемдiгi ұқсайды толған айға.
Сарайға Сейiт жақын келдi дейдi,
Терезеден қыз қарап көрдi дейдi.
Түсiнде Пайғамбар айтқан екен,
Сейiтбаттал екенiн бiлдi дейдi.

730

«Сейiтбаттал екен» деп, төмен түстi,
Бұ сарайдың қақпасын түсiп ашты.
Қақпаны ашып, алдына қарсы шығып,
Сейiттiң аяғына келiп түстi.
—Раст айттың, иә, Расул, мұны маған,
Есен-аман келдiң бе, иә, палуан?
Бұ малғұн дию басын сен кесерсiң,
Асирлар құтылар есен-аман.

740

Сейiт айтты:—Сен бiлдiң менi қайдан?
—Пайғамбар түсiмде айтты, қалдым қайран.
Қарун патшаның қызы-дүр мен,
Бұ диюдың қолында асир қалған.
Жетi жыл бұ диюда тұтқын болдым,
Құдайыма бүгiн кеш көп жалындым.
Жылай-жылай, ұйқыға кетiп едiм,
Мұхаммед пайғамбарды түсте көрдiм.
«Жылама» дедi маған ол Пайғамбар,
—Көрерсiң, ертең ұғлым Баттал келер.
Көрсет оған диюдың тұрған жерiн,
Һеш қорықпа, диюды ол өлтiрер.

қисса сейітбаттал

750

Қыз Сейiттi сарайға алып жүрдi,
Уәзiрменен үшеуi бiрге кiрдi.
Қырық қадам басқыштан жоғары шығып,
Жетi қабат есiктен өтiп келдi.
Сейiт көрдi екi тақ анда тұрған,
Шаддад пенен Сүлеймен оны құрған.
Бөлек-бөлек үйлер жан-жағында,
Алтын менен күмiске бәрi толған.

760

Сейiт сұрды:—Ол дию қайда тұрар?
Қыз айтты:—Тақ астында бiр құдық бар.
Сол құдыққа кiредi келген сайын,
Бiле алмаймын, ол жерде неме қылар.
Сейiт тақтың астына келiп кiрдi,
Тақ астында құдық бар, оны көрдi.
Қырық қадам басқыштан төмен түсiп,
Бiр заман ол тұрып ойлап тұрды.
Сейiтбаттал жан-жағына қарай бердi,
Алдында бiр үлкен дария көрдi.
Дарияның үлкендiгi сондай екен,
Бiр шетi бiр шетiнен көрiнбейдi.

770

Үлкен дария алдында көрдi анық,
Бұ дарияны һеш адам көргенi жоқ.
Бiр жағы бiр жағынан көрiнбейдi,
Дарияда мiнiп өтер кеме де жоқ.
Қараса да һешбiр кеме табылмайды,
Сейiттiң көңiлi бек мәлүл болды.
«Иләһи карамыңнан керi қайтсам,
Қорықты деп айтар» деп, ойлап тұрды.

780

Құдаға көп мiнәжат қылды дейдi,
Сол заман дария қайнап толды дейдi.
Сейiт көрдi бiр үлкен таудай балық,
Дарияның жағасына келдi дейдi.
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Әдеппенен Сейiтке сәлем бердi,
Сейiт «қандай балық» деп қарап тұрды.
—Иә, Сейiт, менi бiлсең, сол балықпын,
Жүнiс менiм қарнымда қырық күн тұрды.
Жүнiстiң тәсбихы бiрлән қарным толды,
Құдайдың құдiретi сондай болды.
Соның үшiн балықтың пiрi болдым,
Барша балық өзiме хадим болды.

790

Дауыс келдi отырсам су түбiнде:
«Сейiт келдi, дарияның жағасында.
Шапшаң барып, дариядан оны өткiз,
Диюды өлтiрмекке келдi мұнда».
«Кел, менiм арқама мiн ендi» дейдi,
Сейiт балық жанына келдi дейдi.
Естiген соң сүйiнiп Сейiтбаттал,
Ол балықтың үстiне мiндi дейдi.

800

Балыққа мiнiп алып жүрдi дейдi,
Алдында бiр сарайды көрдi дейдi.
Ол сарайдың тұсына жеткеннен соң,
Есiк ашып, iшкерi кiрдi дейдi.
Басқышпенен сарайға кiрдi дейдi,
Он сегiз қыз отырған көрдi дейдi.
Һәрқайсысы диюдан қорыққаннан,
Гүл жүзi зағыпырандай солды дейдi.
Көрдiлер Сейiттi қыздар бәрi,
Алдына келдiлер баршалары.
—Кiм боласың? Сен келдiң мұндай жерге,
Келмейдi мұнда адам балалары.

810

—Тұтылыпсыз диюға, сiздi бiлдiм,
Құтқарам деп сiзлердi мұнда келдiм.
Атымды Сейiтбаттал ғазы дерлер,
Диюды өлтiрмекке мұнда келдiм.

қисса сейітбаттал

Бұлар айтты:—Келiпсiң мұнда бұлай,
Кари дию емес сен ойлағандай.
Жүзiнi көрген болсаң астық оның,
Шәррiнен сақтасын Жаппар Құдай.

820

Бұлар бұ сөз үстiнде тұрып едi,
Аңсыздан бiр дауыс пайда болды.
Бұ дауыс диюдың ауазы екен,
Қорқудан қыздардың жүзi солды.
Құлақтары ол пiлдiң құлағындай,
Бармақтары бұл барыс бармағындай,
Басы доңыз басындай Сейiт көрдi.
Дауыс қылып, Батталға қарсы тұрды.
Құйрығын айырмассың аждаһадан,
Тырнақтары арыслан тырнағындай.
Екi қолына екi арыслан тұтып тұрды,
Аяқтары өгiздiң аяғындай.

830

Қолындағы арыслан екеуiн де
Бiрiсiн бiрiне кетiрiп ұрды.
Батталға келiп айғай салды дейдi,
Пәре-пәре бөлiнiп өлiп қалды.
Батталға келiп айғай салды дейдi,
—Өлтiрем деп келдiң бе мұнда,—дедi.
Мен саған көрмегенiң көрсетейiн,
Өлтiрермiн мен сенi мұнда,—дедi.

840

Бiр қолына бiр таудай тасты алды,
Бiр қолына күрзiсiн ұстап алды.
Жерге салды Сейiттi ұрамын деп,
Сейiтбаттал кейiн шашырап тұрып қалды.
Күрзi тимей Батталың қалды аман,
Тимегенiн бiлмедi дию надан:
—Өлтiрем деп келiп едiң, өзiң өлдiң,
Әй, Баттал, сол керек ендi саған.
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Сейiтбаттал бiр нағра ұрды дейдi,
Аң-таң қалып ол дию тұрды дейдi.
«Һәй, Баттал, өлмегенсiң» дегенiнше,
Қолтығынан қылышпенен ұрды дейдi.

850

Қылышпенен сондайын шалды дейдi,
Екi пәре бөлiнiп қалды дейдi.
«Әй, Баттал, сен менi жалғыз ұрдың,
Тағы да ұр» деп бiр дауыс қылды дейдi.
«Саған бiреу жетер» деп айғай салды,
Заманнан соң ол дию өлiп қалды.
Бұ диюдың өлгенiн көргеннен соң,
Бұ қыздардың ақылы келiп қалды.

860

Қыздардың бәрi көрдi, өлiп қалған,
Екi пәре бөлiнiп жатып қалған.
Диюды өлтiргенде бұ қыздардың
Бастарына ақылы келiп қалған.
Қыздар келдi Сейiттiң жандарына,
Сейiт сұрады:—Меһрасып қызы қайда?
Арадан бiр қызды көрсеттiлер,
Келiп түстi Сейiттiң аяғына.
Диюдың бас терiсiн сойып алды,
Қыздар бәрi мұсылман болып қалды.
Он сегiз қызды алып өзiменен,
Сол дарияның бойына келдi дейдi.

870

Құдiрет бiрлән ол балық шығып келдi,
Қыздарменен баяғы жерге келдi.
Балық айтты:—Аманат сөзiм бар-ды,
Сейiтбаттал ғазыға арыз қылды:
—Мұнан ендi үйiңе сен жүрерсiң,
Пайғамбардың қабiрiне сен барарсың.
Қиямет күн шапағатынан ұмытпасын,
Менiм бұл сәлемiмдi тигiргейсiң.

қисса сейітбаттал

880

Сейiт балық сөзiнi қабыл қылды,
Балық ендi дарияға рауан болды.
Сейiт ол қараңғыда басқышпенен,
Бағанағы сарайға шығып келдi.
Отыр едi Банһам уәзiр мәлүл болып,
«Һәй Сейiтке қандай хал болды екен» деп.
«Келмедi» деп, уайым жеп отырғанда,
Он сегiз қызбенен келдi шығып.
Уәзiр көрдi он сегiз қыздың түсiн,
Сойып алған диюдың бас терiсiн.
Уәзiр Банһам қуанды көргеннен соң,
Ақылын басына алды жиып есiн.

890

Сейiттiң аяғына түстi Банһам,
—Бұ iстердi сен қылдың, иә, палуан.
Дүнияда һешбiр адам мұндай қылмас,
Уәлаятты құтқардың ол залымнан.
Сейiт айтты:—Ат керек ендi мұнда,
Қыздар атсыз қайтiп барсын анда.
Қарадылар сарайдың жан-жағына,
Бiр қақпаны көрдiлер бiр жағында.

900

Ол қақпаны ашып, әуел анда кiрдi,
Бiр сахара жасыл шөп анда көрдi.
Жүздеп ат бар iшiнде оттап жүрер,
Арасында Асқарды бiрге көрдi.
Қуанды Асқарды анда көрдi,
Асқар Сейiт алдына таман келдi.
Сейiт сүйдi Асқардың көзлерiнен,
«Мұнда нешiк келдi?» деп қайран қалды.
Бұ аттарды тұттылар, жүк салдылар,
Көтергенше һәрқайсы мал алдылар.
Артып андан алдылар бар жарағын,
Он тоғыз қызбенен жөнелдiлер.
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910

Келдiлер Ғазрафқа тоғыз күнде,
Диюдың басын көрдi найза ұшында.
Сейiттiң аяғына келiп түстi,
Көп дұғалар қылып, ол тұрды сонда.
Кеминер қызын Ғазраф көрдi дейдi,
«Әй, тақсыр, маған бер» деп тұрды дейдi.
Қыздың көңлi дағы сонда екен,
Некаһ қылып, Ғазрафқа бердi дейдi.

920

Андан соң Ғанжафқа жүрiп жеттi,
Ол дахи аяғына түстi дейдi.
Ол дағы Қаруан қызын сұрап,
Сейiттен тiлек тiлеп тұрды дейдi.
Қуанып қалды, ол Ғанжаф қызды көрiп,
Олар дахи қосты некаһ қиып.
Уәзiрдi iлгерi жiбередi,
«Меһрасыптан сүйiншi ал, алдан барып».
Уәзiр ендi iлгерi жүрдi дейдi,
Тантания шаһарына келдi дейдi.
«Келе жатыр Сейiт пенен қызыңыз» деп,
Падишаға хабарды бердi дейдi.

930

Падиша көп шаттық қылды дейдi,
Бай, пақыр алдына келдi дейдi.
Барша халық жиылып қуанысып,
Сейiтбатталдың алдына қарсы жүрдi [дейдi].
Меһрасып падиша өзi күштi,
Сейiттiң аяғына келiп түстi:
«Сен қылғанды Құдайым өзi қылар,
Адам ұғлы қылмайды мұндай iстi».

940

Сейiттi шаһарға келтiрдiлер,
Жан-жағынан құрметлеп отырдылар.
Келтiрдiлер әуел кәрi дию басын,
Астылар, жоғары көтердiлер.

қисса сейітбаттал

Он тоғыз қыз тұтқында болып едi,
Баршасының жұртына хабар бердi.
Сейiтбаттал қызын келтiрген соң,
Он сегiз падишаға хабар барды.
Келдiлер қыздарын алмақ үшiн,
Дию басын тамаша қылмақ үшiн.
Он сегiз падишаның бәрi келдi,
Сейiтбаттал ғазыны көрмек үшiн.

950

Қанша патша, уәзiрлер бәрi келдi,
Иман айтып, мұсылман бәрi болды.
Екi патша қызын берiп едi,
Олар да риза болып, қабыл көрдi.
Уәзiр Сейiт қасына келдi дейдi,
Сейiтке арыз аян қылды дейдi.
—Бұнлардың тiлеуi бәрi болды,
Менiм де бiр тiлеуiм бар-ды,—дедi.

960

—Не-дүр сенiң тiлеуiң тiлейтұғын?
Уәзiр айтты:—Балама қайғы толған.
Бiр ұғлым бар едi, Мағас атты,
Меһрасыптың қызына ғашық болған.
Не болар сол қызды тiлесеңiз,
Бiздiң үшiн патшаға иласаңыз.
«Әй, падиша, сен ендi бұ қызыңды,
Уәзiр ұғлы Мағасқа бер» десеңiз.
Сейiтбаттал патшаға жүрдi дейдi,
Үшбу сөзден хабарды бердi дейдi.
Жетi күндей той қылып ол падишаһ,
Меһрасып қасына келдi дейдi.

970

Андан соң Сейiтбаттал тұрды дейдi,
Ол қызды Мағасқа бердi дейдi.
«Бұ жерге ақ пiл үшiн келiп едiм,
Ол ақ пiл қайда екен?» деп сұрды дейдi.
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Меһрасып айтады:—Әй, палуан,
Бiр падиша бар мұнда, аты—Милан.
Ол ақ пiлдi сонда деп есiтемiн,
Анда барсаң, аларсың оны деген.

980

Сейiт айтты:—Барармын ол шаһарға,
Падиша айтты:—Барармын мен де бiрге.
Мен дағы ләшкер жиып бiр жүрейiн,
Жалғыз сенi жiбермен ол шаһарға.
Сейiт айтты:—Барармын өзiм жалғыз,
Жалғыз жүрмек бiздердiң әдетiмiз.
Соңымнан таза жолдас жiберiңiз,
Тiлесеңiз, өзiңiз соң барыңыз.
Сейiт ендi амандасып жолға кiрдi,
Жетi күндей тоқтамай жүре бердi.
Сегiзiншi күн бiр төбеге шығып алып,
Төбенiң үстiнен қарап көрдi.

990

Төбеден қарап көрсе екi ләшкер
Қарсыласып екеуi ұрысарлар.
Екi жүз мың ләшкерi бар бiреуiнiң,
Және бiрiнiң сексен мың ләшкерi бар.
Қарап тұрса аз ләшкер мұсылманлар,
Кәпiрменен ұрысқа келген олар.
«Аллаһу акбар» деп, тәкбир көтердiлер,
Дауысы он шақырым жерге барар.

1000

Бiр кiсiнi алдында Сейiт көрдi,
Көрген соң, сөйлесем деп оған барды.
Iлгерi барып оған сәлем бердi,
«Бұ қандай ләшкер?» деп, онан сұрды.
—Бұл Мысыр падишаһы мынау келген,
Кәпiр Милан шаһ-дүр қарсы тұрған.
Жетi жүз мың ләшкерi бар ол кәпiрдiң,
Мысырдың патшасына қасадты қылған.

қисса сейітбаттал

Кәпiрлер құлдығын пұтқа қылған,
Хасад қылып падишаға мұнда келген.
Бұ падиша ол кәпiрдiң келгенiне
Сексен мың ләшкер жиып қарсы барған.

1010

Сейiт ендi бұнларға қарап тұрды,
Кәпiр жақтан майданға бiреу келдi.
Ол кәпiр лағнет сондай күштi екен,
Он жетi мұсылманды шаһид қылды.
Мұсылманнан Халуд деген бiреу келдi,
Ол Халудты тағы да шаһид қылды.
Iшегiн шығарып, қарнын жарып,
Мұсылманлар алдына тастай бердi.

1020

Сейiттiң қаһары келдi оны көрiп,
Ат секiртiп, майданға келдi кiрiп.
Жасындай дауыстап шығып келдi,
Айғай салып жер-көктi тебiрендiрiп.
Екi ләшкер мұны көрiп қайран қалды,
Сейiт қалың кәпiрге қарсы барды.
«Малғұн адам жүрегiн жаймақ керек,
Көрсетейiн саған» деп, хамла қылды.
Найзасын қарсы тұтып, нағра ұрды,
Найза ұшынан от шықты, жалын болды.
Қап-қара күйдiрдi ол кәпiрдi,
Пiл менен екеуi де күйiп қалды.

1030

Кәпiрлерге Сейiттiң қаһары қатты,
Бiр-бiр жетпiс кәпiрдi отқа жақты.
Бағанағы пiл мiнгендi iшiн жарып,
Кәпiр жаққа найзаменен алып атты.
Сейiт ол кәпiрлердi шапты дейдi,
Кәпiрлердiң қандары селдей ақты [дейдi].
Һешбiр адам алдына келе алмайды,
Ләшкерден Сейiтбаттал ендi қайтты [дейдi].
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1040

Ақшам болды ләшкерден Сейiт шықты,
Бiр таудың етегiне келiп шықты.
«Мұндай неткен палуан жан екен!» деп,
Ләшкердiң екеуi де тамаша еттi.
Сейiт жүрiп ол тауға келдi дейдi,
Асқарды бiр жерге қойды дейдi.
Мысыр патша[сы], аты—Қайсар екен,
Жүрiп Қайсар шатырына келдi дейдi.
Түнделетiп шатырға жаяу келдi,
Падиша тақта отырған оны көрдi.
Сейiтбаттал ерлiгiн сөйлейдi екен,
Шатырдың тыс жағынан тыңдап тұрды.

1050

Бәрi мақтап, Сейiттi сөйлер едi,
«Жәрдем бүгiн мұсылманға болды» дейдi.
Қайсар патша бұл iске қуанғаннан,
Көзiнен аққан жасқа жайды қолды.
Қайсар айтты:—Ол жiгiт адам болса,
Қолға түссе ол жiгiт, мұнда келсе.
Тәж-тақтымды, бәрiн де берер едiм,
Мүлкiмнiң бәрiн де қабыл қылса.

1060

Бiлмеймiн, бұ кiсi адам ба екен,
Болмаса адам түстi перi ме екен.
Я болмаса бұ кiсi перiште ме,
Не болса да Құдайдың жәрдемi екен.
Бұларды тыңдап-тыңдап тұрды дейдi,
Андан Милан шатырына келдi дейдi.
Ол малғұн ұзын басты, қара жүздi,
Шатырда отыр екен, көрдi дейдi.
Сейiт көрдi оның да бiр пұты бар,
Жүзiн түсiрiп, ол пұтқа сәжде қылар.
—Әй, Тәңiрiм, мен сенi Құдай бiлдiм,
Табындым мен саған қанша жылдар.

қисса сейітбаттал

1070

Маған келдi бiр кiсi мұнда,—дедi,
Отқа жақты беклерiм, бәрi күйдi.
Ертең дағы майданға кiрер болса,
Не жауапты берейiн оған,—дедi.
«Дию ма» деп, ол Милан жылап тұрды,
Сейiтбаттал тысқарыдан тыңдап тұрды.
Ендi өнер көрсетер уақыт болды,
Найзасын қолына алып, үйге кiрдi.

1080

Ол пұттың арасы қуыс едi,
Найза бiрлән бiр қабат оны ұрды.
Ұшынан от шықты найзасының,
Миланға тұтасты, фариад қылды.
Милан тез тонын шешiп, пұтқа жапты,
Сейiт шықты, сонда пұт күйiп қалды.
Түнiменен жүредi шатыр сайын,
Түн iшiнде бәрiн де отқа жақты.
Сейiтбаттал үш қабат нағра ұрды,
Ләшкердiң бiр-бiрiн бiрiне ұрды.
«Мұсылманлар келдi» деп, қылыш тартып,
Таң атқанша бiреуi бiрiн қырды.

1090

Таң атқан соң кәпiрлер бәрi өлген,
Мұсылман жоқ, бәрi де кәпiр өлген.
Атасы баласын өлтiрiптi,
Ағайынды бiреуiн бiрi өлтiрген.
Милан мұны көрген соң, ашуланды,
Ол ақ пiлдi ерттеп мiнiп алды.
Ол Милан қаһарына мiнiп алып,
Ол Қайсар патшаға қарсы жүрдi.

1100

Қайсар тағы бұнларды көрген екен,
Түнде ұрыс болғанын бiлген екен.
Түнде бұнлар бiр-бiрiн қырғанында,
«Бұ не дауыс, ғауға?» деп тұрған екен.
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Милан ендi майданға өзi келдi,
Сейтбаттал тағы да таудан ендi.
Миланға қарсы жүрiп келгенiнде,
Кәпiр жақтан қарсы жүрiп, бiреу келдi.
«Әй, палуан ғазы» деп қызмет қылды:
—Мұсылманмын, төрт жүз жыл тамам болды.
Әмирул мүмiнин хазiрет Әли,
Төрт жүз жыл бар бұ жерге келдi,—дедi.

1110

Осы пiлдiң үстiне мiндi,—дедi,
Қырық күн жүрiп соғыс қылды,—дедi.
Қайсардың ағасы—Ғанқа һинди,
Ол Әлидiң алдына келдi,—дедi.
Хазiрет Әли алдына Ғанқа келдi,
Иман айтып, мұсылман таза болды.
Ғанқа һинди мұсылман болғаннан соң,
Хазiрет Әли бұ пiлдi сыйлап бердi.

1120

Миланның әкесi кәпiр едi,
Мәнкүш һинди атыны дерлер едi.
Пұт парасттық ол өзi кәпiр едi,
Ғанқаны өлтiрiп, пiлдi алды.
Мәнкүш өлдi, Миланға мирас қалды,
Сейiт ендi бұ сөздi естiп алды.
Ол кiсiден бұл сөздi естiген соң,
Жүзiнi пiлге қарап дауыс қылды.
—Әй, пiл, сол кiсi—мен, таны,—дедi,
Менiм атам арқаңа мiндi,—дедi.
Қырық тоғыз күн үстiңе мiнiп едi,
Сол Әлидiң ұғлы мен-дүр,—дедi.

1130

Әй, пiл, маған жар бол сен ендi,—дедi,
Мұны естiгеш құдiретпенен пiл сiлкiндi.
Ол пiлiң сонан соң қаһарланып,
Көтердi де Миланды жерге ұрды.

қисса сейітбаттал

Мұрныменен һауаға лақтырды,
Келiп жерге түскен соң пәре болды.
Аяғының астында паймал қылып,
Сейiтбаттал алдына келiп тұрды.

1140

Сейiтбаттал атынан түсiп алды,
Пiлдi көрiп, үстiне мiнiп алды.
Жасындайын күркiреп, айғай салып,
Шағырды, кәпiрлерге хамла қылды.
Милан ұғлы әкесiнiң халiн көрдi,
Және ләшкер тұрмады керi төндi.
Баршасы қашпаққа жол тұттылар,
Мұсылман ләшкерi қуып қырды.
Бұ жақтан сұлтан Мысыр хамла қылды,
Қылышпенен алпыс мың кәпiр өлдi.
Сейiтбаттал ұрыстың арасында,
Миланның ұғлын тұтып, байлап алды.

1150

Қайсар шаһ уәзiрге хабар қылды,
Баршалары Сейiтке қарсы барды.
Шат болдылар Миланның ұғлын көрiп,
Сейiттiң қолын өбiп, хабар сұрды.
«Құдауанда, дүнияда сен қандай жан»,
Сейiтбаттал өзiнi қылды аян.
Жасырмай өзiнiң атын айтты,
Баршалары есiтiп, қалды қайран.

1160

Милан ұғлы мұсылман анда болды,
Қайсар сұлтан қызын оған бердi.
Сейiтке мың жүк алтын, күмiс, жүз құл,
Жүз қарабас ат-тұрман тамам бердi.
Меһрасып сол арада шығып келдi,
Сейiтке қайран қалып, тахсин қылды.
Сейiттi үйiне алып жүре бердi,
Тахайырсыз жетi күн қонақ қылды.
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Және бердi Сейiтке көп малдарды,
Жөнелмекке кемелер әзiр қылды.
Меһрасыппенен амандасып жолға кiрдi,
Жетi күн су iшiнде өттi дейдi.

1170

Жетi күн-түн суменен жүрдi дейдi,
Сегiзiншi күн құрғаққа шықты дейдi.
«Бұ қандай жер екен?» деп ойлап тұрса,
Шығып келдi бiр кiсi анда, көрдi.
Сейiтбаттал ол кiсiден жол сұрады,
«Малатия шаһарым қайда болды?».
Андан көшiп жүрдiлер әуел жол бiрлән,
Малатия шаһарға жақын келдi.

1180

Сейiт ендi iлгерi жүрiп едi,
Шаһарды жағылған келiп көрдi.
Жалғыз ағаш, жалғыз адам шаһарда жоқ,
Сейiтбаттал көрдi де қайран қалды.
Шарбақтардың iшiнде Сейiт жүрдi,
Әбулфатих деген бiр кiсi көрдi.
Сейiт сұрды хабарды ол кiсiден,
—Не уақиға шаһарға бұлай болды?
Жауап бердi:—Һиндустан өзiң барған,
Сен кеткен соң, Қайсарға хабар болған.
Екi жүз мың кәпiрдi жиып алып,
Бұ шаһарды жағып, ол хараб қылған.

1190

Жаранлар ұрыстан жүз өкiрдi,
Әмiр Омар шаһтан жүз төндiрдi.
«Сәруарымыз палуанды жiбердiң» деп,
Ашуланып, бәрi де жүз төндiрдi.
Тұрып едi сөйлесiп анда бұнлар,
Алдына жиылды бар жаранлар.
Уақиғаны сөйледi Сейiтбаттал,
Баршалары қылдылар көп дұғалар.

қисса сейітбаттал

1200

Әмiр Омар шаһқа хабар барды,
Сейiтбаттал алдына жүрiп келдi.
У-шуласып көрiстi Сейiтпенен,
«Келдiң бе, палуан» деп зарлық қылды.
Сейiтбаттал қасында жылап тұрды,
Әмiр Омар сол жерде зарлық қылды:
—Қызымды саған уағда қылып едiм,
Қайтейiн, кәпiрде тұтқын болды.
Сейiт айтты:—Мен келдiм көп малменен,
Шаһарды жасатыңыз бұ мал бiрлән.
Бұрынғыдай таза қылып түзетiңiз,
Тағы да ұрыс қылам оларменен.

1210

Рұм қайсар жерiне мен жүрермiн,
Кәпiрлердi қырармын, өлтiрермiн.
Алып кеткен кәпiрдiң басын кесiп,
Әлбетте, болса қызыңды келтiрермiн.
Рұмша киiм киiп, Рұмға кеттi,
Жетпiс екi қалғаны қыдырып өттi.
Он алты шаһардан iздеп тауып,
Барқия шаһарына келiп жеттi.

1220

Барқия шаһарына келдi дейдi,
Шаһарда ғауға шығар, көрдi дейдi.
Атын, тонын бiр жерге қойды дағы,
Өзi жалғыз шаһарға келдi дейдi.
Сейiт көрдi, алдында кiсi келер,
Ол кiсiден сұрады:—Бұ не хабар?
Көп ғауға шаһарыңызда есiтемiн,
Не себеплiден мұндайын дауыс қылдылар.
Сұраған соң ол кiсi жауап бердi:
—Қайсар барып Малатияны хараб қылды.
Сейiтбаттал айттырып қойған екен,
Әмiр Омар қызыны алып келдi.
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1230

Барып анлар Малатияны сындырдылар,
Ұстап алып, ол қызды келтiрдiлер.
Уәзiр ұғлы Паһминге берiп оны,
Тамаша етiп, жақсылап той қылдылар.
Бұ ғауға—сол ғауға-дүр, оны бiлсең,
Алдыңнан кiмлер келер қарап тұрсаң,
Бүгiн кешке қосылар екеуi де,
Бүгiн әлi қызықтар болар көрсең.

1240

Сейiт көрдi, келiндi келтiрдiлер,
Ойыншы, домбырашы ап келдiлер.
Түрлi қызық, тамаша, ойын қылып,
Сейiтбаттал алдынан жөнелдiлер.
Қыздың көзi Сейiтке түстi, бiлдi,
Сейiт қызға көз қысты «сабыр қыл» дедi,
Жүре бердi қыз ендi үндемейiн,
Соңынан Паһмин күйеу келдi ендi.
Қыз өттi, артынша күйеу келдi,
Сейiт күйеу қасына жақын жүрдi.
Рұмша Сейiт бiр өлең айтты,
Әуезi Паһминге хош көрiндi.

1250

Жүрдi ол Паһмин таңға қалып,
—Бұ жiгiттi апарың сарайға алып.
Барған соң өлеңдi айттырамыз,
Сейiттi келтiрдiлер сарайға алып.
Сейiттi сарайға келтiрдiлер,
Бәрiсi асап, iшiп отырдылар.
Жамандап-жамандап ғайбат қылып,
Сейiттi сөйлесiп отырдылар.

1260

Қара-сәна бұ ақымақ надандарды,
Бiлмейдi арасында Баттал бар-ды.
Арасында Батталдың барын бiлсе,
Мақтамаса қояр едi жамандауды.

қисса сейітбаттал

Бiреу айтты:—Сейiтбаттал—жәй тұрмас адам,
Қандай зерек, дүниеде өлмес адам.
Бiрi айтты:—Оның жары сен екенсiң,
Не үшiн мақтап қойдың оны, надан.
—Мен Ғақбаның ұғлымын—Уәлид зерек,
Баттал менiм нем-дүр, неге керек.
Кiтап ашып, кiтапта көрiп едiм,
Баттал ендi үйiне келсе керек.

1270

Сейiт үшбу сөзлердi тыңлар едi,
Уәлид бұ сөздi айтып жүре бердi.
Сейiт дағы соңынан бiрге шығып,
Уәлидтiң артынан бiрге келдi.
Артына қарады Уәлид, көрдi,
Сейiтбаттал екенiн танып-бiлдi.
Сейiттiң келiп түсiп аяғына,
Қызмет қылып, Сейiтке ғұзыр қылды.

1280

Аяғына түсiп айтты:—Әй, палуан,
Мен мұсылман, құл болдым ендi саған.
Мұсылмандық дiнiне менi көндiр,
Азап қыла көрмегiл ендi маған.
Сейiт айтты:—Мен сенi раст бiлейiн,
Тұғры жол маған көрсет, мен қылайын.
Маған бiр қызмет қыл осы жерде,
Жақсылықты мен сенен бiр көрейiн.
—Қызметiң бар болса бұйыр, барсам,
Сейiт айтты:—Сол қызды қолыма алсам.
Паһминның басын кесiп, қызды алып,
Малатия шаһарға қайтып барсам.

1290

«Уағдасы маған» деп Уәлид жүрдi,
Сейiттi алып сарайға тез келтiрдi.
Сейiттi есiкте, тысқа қойып,
Өзi сарай iшiне келiп кiрдi.
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Жәрдем қылса, адамзат қылар iстi,
Уәлид көрсе, Паһмин жатыр мас-ты.
Мас болғанын бұ Уәлид көрдi дағы,
Паһминның сол жерде басын кестi.

1300

Паһмин басын Сейiтке алып келдi,
«Қыз анда жоқ екен» деп жауап бердi.
Қызды iздеп, ол жерде көре алмай,
«Қайда екен?» деп, Сейiт һәм мәлүл болды.
Бұлардың сөйлескенiн естiдi қыз,
Отыр екен бiр үйде өзi жалғыз.
Сейiттiң дауысынан танып-бiлген,
Айтайын, құлақ салып есiтiңiз.
Қыз бiр үйдiң iшiнен шығып келдi,
Сейiт пенен Уәлидтi бiрге көрдi.
Келiп түстi Сейiттiң аяғына,
Ғұзыр қылып, Сейiтке зарлық қылды.

1310

Қанша жиған сарайда мал бар едi,
Алтын-күмiс, бәрiн де терiп алды.
Үш атты жетелеп келтiрдiлер,
Бiреуiне қыз өзi мiнiп алды.
Сол малды жүктеттiлер және бiрге,
Келдiлер ол Асқарды қойған жерге.
Сейiт ендi Асқарды мiнiп алды,
Уәлидпенен үшеуi жүрдi бiрге.

1320

Сейiтбаттал Асқарды мiнiп келдi,
Уәлидпенен үшеуi жүрiп келдi.
Он жетi күн тоқтамай жүрiп едi,
Малатия шаһарға келiп жеттi.
Естiп келдiлер жаранлары,
Алдына қарсы жүрдi анлар бәрi.
Сейiт пенен Уәлидке көрiстiлер,
Қуандылар көрген соң жұрттың бәрi.

қисса сейітбаттал

Көрген соң баршалары қуандылар,
Жетi күн тамаша етiп, той қылдылар.
Әмiр Омар Сейiтке қызын берiп,
Некаһ қылып, екеуi қосылдылар.

1330

Екеуiнiң тiлеуi қабыл болды,
Хақ Тағала жәрдемi уасил болды.
Хақ Тағала бiзге де жәрдем берсiн,
Нешiк Сейiтбаттал ғазыға жәрдем бердi.
Көп заман бұныңменен өттi дейдi,
Сейiтбаттал ол пiлдi тұтты дейдi.
Көп малменен жiбердi халифаға,
Пiл барып, халифаға жеттi дейдi.

1340

Халифа ол пiлдi көрдi дейдi,
Көрген соң шат болып тұрды дейдi.
Көп тұхфалар жiбердi Сейiтбатталға,
Тағы да көп дұғалар қылды дейдi.
Бихамдилла, бұ қисса тамам болды,
Бiздей шариф жанменен ғалам толды.
Бiлер-бiлмес жазғаным қатасы көп,
Ғарiп басқа тағы да жаман болды.
Сейiтбаттал ғазыдай адам қайда,
Зұбанылық ғаламда болды пайда.
Бiр көңлiм сағынғанда оқи көрсем,
Жүрегiме болар-ды осы пайда.

1350

Әуелi, Құда, жарылқа ата-анам, ұстазымды,
Дiн мұсылман жарылқа аға-iнiмдi.
Оқығанлар бiр дұға қылып қойың,
Бұны жазған күнәһар бейшараны.
Сондай-сондай өтiптi жақсы заман,
Сенермiз бар сұм заман бiзге қалған.
Оқығанлар,—дұғадан тастамаңыз,
Бұ қисса осылайша болды тамам.
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1360

Кiтапқа жазған сөздi рас бiлiң,
Оқығандар бұ сөзден ғибрат алың.
Атымды не жазайын, не жазбайын,
Бұны жазған адамға дұға қылың.
Байғабыл Бөкеевте үш жыл тұрдым,
Бұ кiтапты әуелде сонда көрдiм.
Оқығандар бiр дұға қыла ма деп,
Әуелiнде, ақырында атым салдым.
Балалары Ахмет, Салых, Нұрахмет-тi,
Үш жылда бiрталай сабақ оқыды.
Құдайым сол кiсiге ұжмақ берсiн,
Өзiмдi сондай қылып жақсы күттi.

1372

Мұны жазған Мәулекей болар атым,
Жұма күннiң түнiнде жазып болдым.
Сол түнде он бiр сағат, бес минутта,
Март жұлдыз алтысында тамам қылдым.

Қисса Наушаруан
Иман келтiр әуелi «Алла бiр» деп,
Мұхаммед—хақ расул, Пайғамбар деп.
Дiн үйрете жiберген елшiсi-дүр,
Құлдарымды хақ жолға көндiрер деп.
Ол Расул Жәбiрейiлден хабар алды,
Қисабы жоқ дұшпанды дiнге салды.
Және жүһүд болған соң амал бар ма,
Әбу Жәһiл хақ дiнге көнбей қалды.

10

Алпыс жасқа келiптi Пайғамбарым,
Бiр күнi шақырыпты жұрттың бәрiн.
Әбубәкiр, Омар, Оспан, Әли Арыслан,
Хасан менен Хүсейiн балаларын.
Насихатын айтыпты жұртын жиып,
Сахабалар отырды уайым жеп.
—Менен соң дау қылмаңыз, жарандарым,
Әбубәкiр Сыдық—халифаңыз.

20

Сол сөзбенен Пайғамбар көштi дейдi,
Таққа Әбубәкiр Сыдық шықты [дейд���
i��
].
Қырық күн әдiлдiкпенен хүкiм етiп,
Әбубәкiр дүниеден және көштi [дейд���
i��
].
Сонан соң Пайғамбарым айтқан екен,
Сол сөзбенен дүниеден қайтқан екен:
«Әбубәкiр соңында Омар болсын,
Ешқайсыңыз таласпаң» деген екен.
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Сонан тақсыр Омар таққа мiндi,
Насихатын жұртына айтады ендi.
Оспан менен Әли де риза болып,
Сахабаның бәрi де құрмет еттi.

30

Жазбасам да мәшһүр болды менiм атым,
Мағлұм-дүр һәр жерде жазған хатым.
«Салсал» менен «Ғұқбаны»* қарасаңыз,
Көрерсiз сонда менiм салтанатым.
Төрт жарға Пайғамбардан қалды хабар,
Олардың сөзiн бұзбай ұғып алар.
Өзiнiң патша болған заманында,
Шаһарға жар шақырды хазiрет Омар.

40

Мiнiптi әдiл Омар қаһарына:
«Асхабтың құт бердiм баһарына,
Бiр айтқан Пайғамбардың сөзi бар
Аттан,—деп,—Наушаруан шаһарына».
Сонда Омар әдiлдiкпен сөз сөйлейдi,
Жалықпай күнi-түнi көп сөйлейдi:
—Ғараб деген шаһардың падишасы,
Мәлiкаждар бас болсын,—деп көп сөйлейдi.
Сонда Омар батасын бермек болды,
Алланың бұйырғанын көрмек болды.
Он екi мың кiсiге жолдас болып,
Аллаға тәуекел қылып жүрмек болды.

50

Сәдуақас, Мәлiкаждар екi батыр,
Дұшпанға салайын деп заманақыр.
Он екi мың әскерге басшы болып,
Мәлiкаждар бас болып келе жатыр.
Оларға Құдай берген таудай талап,
Келедi аз кiсi көпке балап.

*

Қазан төңкерiсiне дейiн араб әрпiнде жарық көрген шығармалар.

қисса наушаруан

Хабарын бiр-бiрiне бiлдiрместен,
Шаһарын Наушаруанның алды қамап.

60

Әскер түстi шаһардың жандарына,
Жiбермейдi, ұрысты, жандарына.
«Алыстан жер қапсырып қол келдi» деп,
Хабар бердi Наушаруан хандарына.
Наушаруан хан есiтiп састы дейдi,
«Неге түнде шаһарымды басты» дейдi.
«Оларға ұрлық қылған жөн бе екен?!» деп,
Бұ хабарды әскерiне шашты дейдi.
—Жиылып, көңiлi болса, келер,—дедi,
Қор болып, бас көтерсе, өлер,—дедi.
Әулие Пайғамбардың әулетiмiз,
Тiлiмдi алса, дiнiме кiрер,—дедi.

70

Сол сөзге қаһары келдi дейдi,
Шаһарына хабарды бердi дейдi.
Неше жүз мың әскерiн жиып алып,
Бөлек-бөлек һәр жерге қойды дейдi.
Сансыз қол шаһарынан шықты дейдi,
Көптiгi бұ ғаламнан өттi [дейд���
i��
].
Аяғына бiр-бiрiнiң қарамай-ақ
Бет-бетiмен соғысып кеттi дейдi.

80

Он екi мың палуан барды дейдi,
Күрзi, семсер қолына алды дейдi.
Мiнәжат қылып Алладан тiлеген соң,
Шаһар халқы таусылып қалды дейдi.
Ұстап алып Наушаруан кестi басын,
Қырады байбаламдап кәрi-жасын.
«Қалғанымыз дiнiңiзге кiремiз» деп,
Өзгесi аяғына қойды басын.

55
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Құдайдың бұл iсiне шүкiр қылып,
«Бұ шаһарды кетелiк,—деп,—дiнге салып,»
Мұнысын қабыл көрдi батыр Мәлiк,
Қырылмай кiргеннен соң тiлiн алып.

90

Мұсылман қылды дұшпанның қалаларын,
Көкiрегiнен шығарды сәналарын.
Наушаруанның бiр ұлы, екi қызын,
Өлтiрмей алып қалды балаларын.
Фарбоз деген бiр ұлы сондай қатты,
Үйреткелi келедi шариғатты.
Кiшi қызы Шаһарбан сұлу екен,
Үлкен қызын сұрасаң Нәжмiш екен.

100

Батыр Мәлiк мiнедi қаһарына,
Сәдуақастың кiм шыдар заһарына.
Алтын, күмiс, мал-жанын жиып алып,
Ырғап-жырғап жөнелдi шаһарына.
Бүтiн шаһар мұсылман болып қалды,
Сахабалар дәулетке толып қалды.
«Батырларың олжалы келедi» деп,
Хазiретi Омарға хабар барып қалды.
Сонда Омар қуанды судай тасып,
Тәңiрiм сондай һәрқашан берсiн нәсiп.
Көңiлi өскен батырлар әзiлдесiп,
Шаһарға келiп жатыр елдей көшiп.

110

—Өз қолыңнан бөлiп бер бiзге,—дейдi,
Таласар деп үмiтiң үзбе,—дейдi.
Патша малын патшаға лайық көрiп,
Патша малын шығардық сiзге,—дейдi.
Сонда Омар әдiлдiкпенен бөлiп бердi,
Хүкiмiне көндiрдi тамам елдi.
Үш жүз түйе қазынаменен
Балаларын Омарға алып келдi.

қисса наушаруан

120

—Өлiп кеттi ата менен аналарың,
Соғысам деп таусылды қалаларың.
Соның бәрi тамұқтық жүһүд болды
Кел ендi мұсылман бол, балаларым.
Мұны қабыл көрмедi Фарбоз бала,
Жаны жүһүд болған соң не-дүр шара.
Патшамыз «дарға ас!» деп бұйрық қылды,
Солайынан еткiздi Алла Тағала.
Насихатын айтады тiлiн безеп,
Жұрты көнбей қалған жоқ бойын түзеп.
«Ендi, қызым, мұсылман болыңыз» деп,
Шаһарбан мен Нәжмiшке келдi кезек.

130

—Атаң сенiң соғысқан жұртын жиып,
Құдай үшiн өлмедi жанын қиып.
Сiз де солай боларсыз, балаларым,
Екi қыздың тұрады iшi күйiп.
Бол десе де мұсылман болмайды ендi,
«Бiздi неге қинайды» деп жылайды ендi.
Көз алдында ағасын өлтiрсе де,
Сөзiн қабыл Омардың қылмайды ендi.

140

Екi қыздан Омардың сағы сынды,
Көп дұшпанды мұқатып көңiлi тынды.
«Қыз басымен сағымды сындырды» деп,
Жендерттерге «дарға ас» деп бұйрық қылды.
Дарға асарға жендеттер жөнеледi,
Бара жатып бiр жерде бөгеледi.
Сұлуды көзi қимай келе жатса,
Алдынан хазiретi Әли кез келедi.
—Бұлардың көңiлi толған уайымменен,
Айрылған бiрге жүрген жолдасынан.
Әйелдердiң басында не күнә бар,
Бұларды дарға асасың қалайынан?
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150

—Бiз де қиын десемiз қыздың iсiн,
Тоқтатуға келмейдi менiң күшiм,
Патшамыз «дарға ас!» деп бұйрық қылды.
Бiз де қимай келемiз оның үшiн.
—Сендер аял қылыңыз ендi,—дейдi,
Мен разы болайын саған,—дейдi.
Мен барсам қалай шамам келмес екен,
Ренжiмей тұрыңыз, балам,—дейдi.

160

Сонда қыздар қаранып қалды дейдi,
Әли Хайдар Омарға барды дейдi.
«Ақылменен мұсылман қылсаңшы» деп,
Толы ақыл Омарға салды дейдi.
—Ақылменен айтсаңшы балаңызға,
Қыздардың қанын жүктеп қаламыз ба.
Ақылменен шариғат үйретiң деп,
Айталық Үммусәлiм анамызға.
Әлидiң өзi батыр, ақылы бар,
Арыслан деп ат қойды Құдай жар.
Үммусәлiм дейтұғын дана кiсi,
Пайғамбардың бiр алған қатыны бар.

170

«Омар, тапсыр бұл сөздi маған» дейдi,
«Қыздар, маған ерiңдер, балам» дейдi.
Ертiп алып қыздарға ақыл айтты,
«Мен бiр ана табайын саған» дейдi.
Ер Әли сөз үйреттi баласына:
—Қыздар, иә, менiм тiлiм аласың ба?
«Менiм тiлiм алсаңыз—арымассыз» деп,
Ертiп алып келедi анасына.

180

—Екi қызды алып келдiм, анам,—дедi,
Әлi дiнге кiрмеген надан,—дедi.
Өзiңе деушi едi бабам,—дедi,
Дiн үйретсең сауап қой саған,—дедi.

қисса наушаруан

Өлiм бар, тамұқ бар деп үйрете көр,
Бұрынғы өткендердi тербете көр.
Омардың қаһарынан айырып алдым,
Әдеппенен шариғат үйрете көр.
Қыздар шоқ келедi анасына,
Қарашы ақылының данасына.
Өзi әулие кiсi екен кереметтi,
Дiн үйрете бастады баласына.

190

Сонда қыздар иманға келдi дейдi,
Ендi исламның асылын бiлдi дейдi.
Ақылменен сөз айтып қорқытқан соң,
Кешiкпей-ақ дiнiне кiрдi дейдi.
Ендi екi қыз мұсылман болып қалды,
Иман келiп кеудеге толып қалды.
«Екi қызың мұсылман болды ғой» деп,
Хазiретi Омарға хабар барып қалды.

200

Ана сөзi балаға болды тары,
Судай тасып қуанды жұрттың бәрi.
«Әли себеп бұл қызға болды ғой» деп,
Қайран қалған секiлдi жұрттың бәрi.
—Сөзiң қабыл болды ғой, Әли,—дейдi,
Кереметiң бар екен, бәлi,—дейдi.
«Ерге ти» деп айта көр қызыңызға,
Батырларың қуансын бәрi,—дейдi.
Әбубәкiр баласы Махмұд атты,
Аттанарға дұшпанға уақыт жеттi.
«Махмұдқа барыңыз, тиiңiз» деп,
Әли қызға хабарды салды дейдi:

210

«Балам менiң тiлiмдi алсын,— дейдi,
Бiреуi Махмұдқа тисiн,—дейдi.
Берейiн Махмұдқа некаһ қылып,
Дұшпандарға мақтанып барсын» дейдi.
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Әли үйiрдi Омардың жауабына,
Мен қалайын қыздардың сауабына.
«Махмұдқа бiреуiн қоса көр» деп,
Анасының айтыпты құлағына.

220

Омар ұрыс қылдырған дұшпанменен,
Ақылдасып Махмұдтай батырменен.
«Махмұдқа бiреуiңiз тиiңiз» де[п],
Қыздарға айтты анасы ақылменен.
Ренжiдi Омардың сөздерiне,
Қайғы түстi қыздардың өздерiне.
«Ер iздей тұрған бiздерде күй бар ма?» деп,
Екi сұлу жас алды көздерiне.
—Омар жұртты мұсылман қылған,—дедi,
Пайғамбардың төрт жары сүйген,—дедi.
Кiмде-кiм Омардың сөзiнен шықса,
Пайғамбардың сөзiнен шығар,—дедi.

230

Достық қылып айтамын саған,—дедi,
Қабыл көрмей жүргендер надан,—дедi.
Омар менен Пайғамбардың сөзiнен шықсаң,
Күнәһар боларсыз ғой, балам,—дедi.
Пайғамбардың күйеуi Әли Арыслан,
Фатимамен екеуiн Құдай қосқан.
Әйелге жұфұт болмақ сүннет екен,
Адам жоқ Фатимадан құрметi асқан.

240

—Құдай салды, Омарға жалынамыз,
Сөзден шығып тәубеден жаңыламыз.
Бұрынғыдай салтанат киiм бар ма,
Жетiм жүрiп ер iздеп не қыламыз.
Сөй деген соң Омарға хабар барды,
Қыздың сөзiн падиша қабыл алды.
«Олай болса, киiм менен тамақ бер» деп,
Бұйырып Сәдуақасқа хабар салды.

қисса наушаруан

Түрлi тамақ бередi астарына,
Өзi келдi Омардың қастарына.
Қазынадан һәртүрлi киiм алып,
Алтын тәжiн кидiрдi бастарына.

250

—Қыздарың бұ киiмдi кисiн,—дедi,
Жоқ болса да, бар болар бiлсiн,—дедi.
Шығарсын көңiлiнен қайғыларын,
Бiреуi Махмұдқа тисiн,—дедi.
Сонда қыздар қуанып қалды дейдi.
Қабыл көрiп қуанып алды дейдi.
«Малсыз, жансыз күйеудi қайтемiз» деп,
«Омарда тiлегiмiз бар-ды» дейдi.

260

—Балам, саған берейiн мен де бата,
Көп қайғырып болмас-ты, сөзiң қата.
Тiлегiмiз Омарда бар-дүр десең,
Қандай нәрсе сұрайсың атын ата.
—Омар жұрттың көтерер базынасын,
Әдiл қылып жаратқан жалғыз басын.
Наушаруан атамның мүкәммалын,
Бiзге бұйрық қылсашы қазынасын.
Үш жүз түйе атамның малын берсiн,
Жетiмдердiң тiлегiн қабыл көрсiн.
Махмұдты бiреуiмiз қабыл көрдiк,
Сонан соң бiреуiмiзге таңдау салсын.

270

Бұ сөз тидi Омардың құлағына,
Жұрт таң қалды ол қыздың жауабына.
Жетiмдердiң тiлеуiн қабыл көрдi,
Өз малдарын өзiнен аясын ба.
Наушаруанның малы бар үш жүз түйе,
Данышпан қылып жаратқан Жаппар Ие.
«Көңiлi сүйген бiреуге қармақ салсын,
Мен ерлерiм жияйын жүйе-жүйе».
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280

Үш жүз түйе қазына малын алды,
Шапшаңынан екi қыз байып қалды.
«Махмұдқа бiреуiмiз тиемiз» деп,
Жылы хабар Омарға барып қалды.
Нәжмiш жүр Махмұдқа ғашық болып,
Оспан қосты екеуiн некаһ қылып.
Хазiретi Омар берiптi оң батасын,
Отыз үш мың асхабтан таңдасын деп.
Шаһарбанға ой бердi Алла Тағала,
Ғашықтық кiрдi Омардай падишаға.
«Өзiм бас боп алдынан өтейiн» деп,
Хазiретi Омар шығыпты сахараға.

290

Үш жүз мыңнан жиылды сахараға,
Сол қызға қызықтырды Алла Тағала.
«Кезекпенен ерлерiм таңдасын» деп,
Анасы менен қыз шықты сахараға.
Iшiнде Омар, Оспан, Әли де бар,
Жастары да көп iшiнде, кәрi де бар.
Ер Әлидiң он сегiз баласы бар,
Асхабтардың ұғлының бәрi де бар.

300

Қарсы алдында жүр едi батырлары,
Шаһарбанның артық-ты ақылдары.
Ол қыздың ақылына қайран қалып,
Жиылған сахабаның қатындары.
Көп халайық келедi алдарына,
Мал айтып келедi Хақ жолына.
Қайсымызға бұ нәсiп болады деп,
Ерлер қарсы келедi алдарына.
Падишалық киiмiн киiп алды,
Арғымағын астына мiнiп алды.
Хазiретi Омар алдынан өте бердi,
Шаһарбан «бұ кiм?» деп көзiн салды.
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Үмiтiм бар асхабтың сiрәсiнан,
Ескi емес қартайған, жаңасынан.
«Патшадай салтанатты бұ кiм-дi?» деп,
Шаһарбан сұрайды анасынан.
—Мұны саған сөйлесiн анаң,—дедi,
Сырын баян қылайын саған,—дедi.
Он сегiз мың ғаламның сырын ашқан,
Әдiл Омар падиша, балам,—дедi.

320

—Әдiлдiгi ғаламға барған,—дедi,
Уағдалы кiсi, емес жалған,—дедi.
Сүйегiме тамғаны салған,—дедi,
Қор қылып шаһарымды алған,—дедi.
Шаһарбанның ақылы жұрттан асқан,
Бұ сөзбенен Омардың көңiлiн басқан.
Тақсыр Омар сол сөзбенен өтiп кеттi,
Артынан ер келедi хазiретi Оспан.
—Сәлде салған кiм едi бастарына,
Ақсақалдар ұсынбай ма жастарына.
Қартайғанда қыз iздеп не қылады?
Кәрiнiң қыз бара ма қастарына.

330

—Шаһариардың бiреуi молда Оспан,
Ғалымдығы сұрасаң жұрттан асқан.
Құранда нұр иесi деп аталады,
Пайғамбар екi қызын бiрдей қосқан.
—Әй, ана, таң қаламын жауабыңа,
Мақтап хасыл боласың сауабына.
Қатынға анда-санда жатады деп,
Тақуа деп жетедi құлағыма.

340

Мұныменен өтiп кеттi хазiретi Оспан,
Артынан ер келедi Әли Арыслан.
Ұжмақтан пайда болған зұлпықары,
Дүлдүлi бар айшылықты алты басқан.
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Әлидi артық қылған бiр Құдай-ды,
Көрдi дағы Әлидi қыз сынайды.
«Нұры көкке тiрелген кiм едi?» деп,
Анасынан сонда қыз сөз сұрайды.
—Пайғамбардың сүйiктi данышпаны,
Әлсiздерге һәр жерде әл болғаны.
Пайғамбардың Фатима қызын алған,
Бұ шер Әли, Алланың Арысланы.

350

—Әли екенiн танып едiм келбетiнен,
Артық кiсi Пайғамбар үмбетiнен.
—Пайғамбардың жалғыз қызы Фатимаға
Күндес боп барамын не бетiмменен.
Оныменен өтiп кеттi Әли батыр,
Фатима үшiн сұлудан қалды ғапыл.
Ғараб деген шаһардың падишасы,
Мәлiкаждар артынан келе жатыр.

360

—Бастаған бiр жолға Алла Тағалам,
Барлық сырым белгiлi, Тәңiрiм, саған.
Падиша салтанатты адам екен,
Мұның сырын баян қыл, анам, маған.
—Жер жүзiне шықпаған жаман аты,
Омардан кейiн емес салтанаты.
Ғараб деген шаһардың падишасы,
Мәлiкаждар болады мұның аты.
—Аса мақтап жеткiздiң бауырыңызды,
Жас тұрғанда мақтайсың кәрiңiздi.
Омардың жарлығыменен жұртын жиып,
Бұ да ойран қылғандай шаһарымызды.

370

Үлкендерден Шаһарбан тартады бас,
Қандай адам шығады бұған жолдас.
Оқышылардың бәрiнен артық туған,
Артынан ер келедi Сәдуақас.
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Бұ себептен Шаһарбан тапты сауап,
Пайғамбардың қабiрiне қылған тәуап.
«Атқа еңкейiп отырған неткен жан?» деп,
Анасынан сонда қыз сұрды жауап.

380

—Төрт жардан соң асхабтың бәрi де жас,
Шек келтiрсең жаныңа қыласың қас.
Он сегiз мың ғаламның бәрiн кезген,
Бұ Әлидiң жолдасы Сәдуақас.
Анаға тiк тидi ме қыздың сөзi,
Жақпайды жастықпенен қыз мiнезi.
—Атқа еңкейiп отырған ақсақал-ды,
Бейнет көрген кiсi екен мұның өзi.
Бұ сөздi ките қылды Сәдуақасқа,
«Олар өттi кiм шығар маған жолдасқа?»
Сәдуақас бұ халменен өтiп кеттi,
Ендi нәубет келедi өңкей жасқа.

390

400

Асхабтың бәрi келдi бойын түзеп,
Адам бармай қалған жоқ бойын тежеп.
Бiр Әлидiң он сегiз баласы бар,
Асхабтардың ұғлына келдi кезек.
Өңкей жастар келедi тұлпар мiнiп,
Қайсымызға тиер деп көзi қиып.
Бiр-бiрiне қиыспай тамам жiгiт,
Төбелесiп сол жерде салды бүлiк.
«Қайдан қалдық бұ қызға қызғылықты?»
Бiр-бiрiнен қорықпай бәрi мықты.
Омар, Оспан, Әлиге хабар барды,
«Жастардың арасынан ұрыс шықты».
—Бiр-бiрiмiзден бiр қыз үшiн түңiлмелiк,
Бар едi ұятымыз мың теңгелiк.
Үлкендер естiсе ұят болар,
Баршамыз падишаға жүгiнелiк.
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Бәрi де мұны қабыл көрдi дейдi,
Жүгiнгелi патшаға барды дейдi.
—Бұрын жүру бiздерге қиын болды,
Бұған төре берiңiз, тақсыр,—дейдi.

410

—Сiз түгiл бiз де бардық бойды түзеп,
Адам бармай қалған жоқ бойын тежеп.
Бәрiң ағаң алдыңда Хасан жүрсiн,
Сонан соң жүре берiң кезек-кезек.
Таласарсыз мәнiсiн бiлмей,—дейдi,
Қаларсыз ба дүниеде өлмей,—дейдi.
Бәрiң ағаң алдында Хасан жүрсiн,
Иазид пенен Хүсейiн жүрсiн,—дейдi.

420

Жанжал қылып жүрмеңдер, балаларым,
Құдай бiлер сүйiнгенменен кiм аларын.
Елден бұрын алдыңда Хасан жүрсiн,
Үлкенiң жүре бер, балаларым.
Қарсы алдынан жүредi Хасан батыр,
Һәрбiр сөзi Хасанның балдай татыр.
Һәр б���������������������������
i��������������������������
р түрл��������������������
i�������������������
қаруын жарқыратып,
Арғымағын сек�����������������
i����������������
рт��������������
i�������������
п келе жатыр.
—Ай сек�������������������������
i������������������������
лд����������������������
i���������������������
к�������������������
i������������������
м ед��������������
i�������������
, анам?—дед��
i�,
Тағат қылмай барады балаң,—дед��
i�.
Б��������������������������������
i�������������������������������
р тағатым қалмайын ес���������
i��������
м кетт��
i�,
Шапшаң маған баян қыл, анам,—дед��
i�.

430

—«Хасаным» деп Пайғамбар сүйер,—дед��
i�,
Сүйген к�����������������������
i����������������������
с���������������������
i��������������������
бұларға тиер,—дед��
i�.
Фатиманың тұла бойы тұңғышы ед��
i�,
Тәң�������������������������������
i������������������������������
р�����������������������������
i����������������������������
м досты Пайғамбар жиен������
i�����
ед��
i�.
Көр�������������������������������
i������������������������������
п-дүр қыз Хасанның салтанатын,
Жалғыз өз����������������������
i���������������������
алыпты үш жүз қатын.
«Көп күндест������������������������
i�����������������������
ң күй������������������
i�����������������
г����������������
i���������������
н тартсам дағы,
Қызықсам да қалмайды тоқал атым».
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440

Батырларға батып тұр қыздың назы,
Қатарласып келед���������������
i��������������
Хүсей��������
i�������
н ғазы.
Үлкендерден бұ нәубет өт���������
i��������
п кетт��
i�,
Хүсей���������������������������
i��������������������������
н б�����������������������
i����������������������
рлән келед������������
i�����������
Иазид өз��
i�.
Хүсей��������������������������������
i�������������������������������
н ғазы Иазид пенен барды дейд��
i�,
Сұлу көз������������������������
i�����������������������
н бұларға салды дейд��
i�.
Қызға жақын жеткенде қаза болып,
Аты сүр��������������������������
i�������������������������
н������������������������
i�����������������������
п Иазидт���������������
i��������������
ң қалды дейд��
i�.
Иазид аты жығылды омақасып,
Бозбалалар күлк����������������
i���������������
ге қалды батып.
Сонда қыз Хүсей�����������������
i����������������
нге көз���������
i��������
н салды,
Ғашық қылды б����������������������
i���������������������
р Тәң����������������
i���������������
р��������������
i�������������
м таңырқатып.

450

—Хүсей��������������������������
i�������������������������
нн�����������������������
i����������������������
ң таң қалдым қылығына,
Қыздан жақсы қылығы, сыйлығына.
Тез���������������������������
i��������������������������
рек баян қыл, анам, маған,
Ұжмақ ис������������������
i�����������������
к���������������
i��������������
ред�����������
i����������
мұрыныма.
Жаман к����������������������
i���������������������
с��������������������
i�������������������
жақсыға таласыпты,
Таласам деп қор болып басы кетт��
i�.
Ғашықтық к��������������������
i�������������������
р������������������
i�����������������
п кетт�����������
i����������
көң������
i�����
л����
i���
ме,
Б�������������������������������
i������������������������������
р тағатым қалмайын ес���������
i��������
м кетт��
i�.

460

Құдайым Пайғамбарға болған қорған,
Сурет����������������������������
i���������������������������
н ол к���������������������
i��������������������
с�������������������
i������������������
н�����������������
i����������������
ң нұрдан қылған.
Әли менен Фатиманың сүйер ұғлы,
Сол ек���������������������������
i��������������������������
асыл заттан пайда болған.
—Бұған ғашық болдың ба, балам?—дед��
i�,
Тағдырда жазған шығар саған,—дед��
i�.
Пайғамбардың жиен����������������
i���������������
не тиген жанға,
Әууәл минге тамұқ оты харам,—дед��
i�.
Сонда қыз Шаһарбан састы дейд��
i�,
Құдай оны Махфузда қосты дейд��
i�.
Қыздың i������������������������
�������������������������
ш�����������������������
i����������������������
қайғысыз нұрға толып,
Жуан табақ жауһарды шашты дейд��
i�.
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470

Шаһарбан Хүсей����������������
i���������������
нге шашу шашты,
Сүйген����������������������
i���������������������
не Құдайым өз��������
i�������
қосты.
Хүсей����������������������������
i���������������������������
нге шашқанын көргеннен соң,
Иазидт������������������������
i�����������������������
ң ыза болып құты қашты.
—Ей, балам, ақылың асты т�����������
i����������
р���������
i��������
жаннан,
Сонда қыз бет�������������������
i������������������
н басты ұялғаннан.
«Мүбәрак болсын, балам»—деп дұға қылды,
Анасы қасындағы қуанғаннан.

480

Қайтып келд���������������������������
i��������������������������
төрт жар менен батырлары,
Кәм���������������������������
i��������������������������
л екен ол қыздың ақылдары.
Фатиманы жад ет��������������
i�������������
п көп жылады,
Қасындағы асхабтың қатындары.
Сонда Омар патшаға хабар барды,
«Хүсей��������������������������
i�������������������������
нд�����������������������
i����������������������
Шаһарбан сүйд��������
i�������
» дед��
i�.
Пайғамбардың құрметтеп жұрағатын,
Қасына аттан түс��������������
i�������������
п жаяу келд��
i�.
Қуанғанға төрт жардың көз жетпейд��
i�,
Хүсей��������������������������
i�������������������������
нн�����������������������
i����������������������
ң атын Омар жетелейд��
i�.
Құдай берд�����������������������
i����������������������
б��������������������
i�������������������
здерге бұ дәулетт��
i�,
Мұхаммед Мұстафаны құрмет етт��
i�.
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Сонда жұрт Пайғамбарды ес���������
i��������
не алды,
Пайғамбар болмады деп қайғыланды.
Мұхаммед-Ханафия Хасан менен
Омардан Хүсей����������������
i���������������
нн�������������
i������������
ң атын алды.
Жұрт жиылды Хүсей����������������
i���������������
нн�������������
i������������
ң қастарына,
Тәң����������������������������
i���������������������������
р��������������������������
i�������������������������
м ғұмыр берс�������������
i������������
н жастарына.
Алтын таққа м�������������������
i������������������
нг����������������
i���������������
з��������������
i�������������
п Шаһарбанды,
Омар, Оспан көтерд������������
i�����������
бастарына.
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Тақ көтерд�������������������������
i������������������������
Омар менен Оспан молда,
Әли Хайдар қуанып келд��������
i�������
сонда.
Б���������������������������������
i��������������������������������
р қызды төрт жарға құрметтеткен,
Б���������������������������������
i��������������������������������
р хабиб�������������������������
и������������������������
досты үш���������������
i��������������
н жалғыз Алла.

қисса наушаруан

Әлид���������������������������
i��������������������������
ң төрт баласы жет���������
i��������
п келд��
i�,
Төрт жарлардың қолынан атын алды.
Олар қызды көтер�������������
i������������
п бастарына,
Әли Арыслан үй���������������
i��������������
не алып барды.
Қызды көр�����������������������
i����������������������
п жылайды тамам қатын,
Құрметтеп Пайғамбардың жұрағатын.
Фатима т���������������������
i��������������������
р�������������������
i������������������
болса қайтер ед��
i�,
Бұ тойдың қылар ед�������������
i������������
салтанатын.
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Сонда Әли жұрт жиып қылды тойды,
Ки����������������������������
i���������������������������
т жауып сыйлады тамам бид��
i�.
Бұ тойда тамам асхаб көп жиылды,
Сол жерде хаз�����������������������
i����������������������
рет Оспан некаһ қылды.
Б������������������������������
i�����������������������������
р алтынды үй�����������������
i����������������
бар Арысланның,
Басын жойған к�����������������������
i����������������������
с���������������������
i��������������������
екен көп дұшпанның.
Шаһарбанға шақырып сөз���������
i��������
н берд��
i�,
Ошал үйге қояды данышпанын.
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Бұ қызықтан кетпейд���������������
i��������������
жас пен кәр��
i�,
Мал-жаннан түң������������������
i�����������������
лд���������������
i��������������
жұрттың бәр��
i�.
Фатима, Пайғамбардың құрмет�������
i������
үш���
i��
н,
Он күндей той қылады Арыслан Әли.
Сонда Әли қуанып судай тасқан,
Фатима ес����������������������
i���������������������
не түс���������������
i��������������
п көп жылаған.
Пайғамбар, Фатиманың құрмет�������
i������
үш���
i��
н,
Аямай барлық малын судай шашқан.
Алтынды үйде ол екеу����������������
i���������������
үш күн жатқан,
Б���������������������������������
i��������������������������������
р-б�����������������������������
i����������������������������
р���������������������������
i��������������������������
нен бұйрықты дәм����������
i���������
н татқан.
«��������������������������������������
I�������������������������������������
здеген жоқ б�����������������������
i����������������������
здерге кез келд�������
i������
» деп,
Хасанға Хүсей����������������������
i���������������������
н батыр хатты жазған.
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Хасан б���������������������������
i��������������������������
р күн меш�����������������
i����������������
тке барған екен,
Көп к����������������������������
i���������������������������
тапқа көздер���������������
i��������������
н салған екен.
Бұ шаһарға б�������������������
i������������������
р сұлу келед������
i�����
деп,
Оның үш������������������������
i�����������������������
н көп қатын алған екен.
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Сонда Хасан бек��������������
i�������������
тт�����������
i����������
өнебойын,
Өз��������������������������������
i�������������������������������
бас болып қылдырды ойын-тойын.
Ұжмақ ес����������������������
i���������������������
г��������������������
i�������������������
ашылды Шаһарбанға,
Құдай артық жаратқан ақыл ойын.

540

Жұрт тарқады Әлид��������������
i�������������
ң тойын жиып,
Бұ қызға Құдай берген артық нәс���
i��
п.
Әлид�����������������������
i����������������������
ң баласына тиген үш���
i��
н,
Қызға сег����������������������
i���������������������
з ұжмақтан ес��������
i�������
к ашық.
Наушаруанға Мәл������������������
i�����������������
кт���������������
i��������������
ң барған жер��
i�,
Хүсей�������������������������
i������������������������
н Шаһарбанды алған жер��
i�.
Үш жүз алпыс қатынды бұрын алып,
Хасанның сұлудан қалған жер��
i�.
Сонда да қыз кеткен жоқ бөтен жаққа,
Хүсей����������������������������������
i���������������������������������
н[мен] б�������������������������
i������������������������
рге м�������������������
i������������������
н�����������������
i����������������
пт��������������
i�������������
алтын таққа.
Б���������������������������������
i��������������������������������
з Құданың достарын ауызға алдық,
Дұға қылып қойыңыз әруаққа.

550

Сөйлейд���������������������������
i��������������������������
һәрб���������������������
i��������������������
р адам көрген жер���
i��
н,
Һәр жерде тамаша ет����������������
i���������������
п жүрген жер���
i��
н.
Асығып бұ қиссаны жаза салдым,
Түзет����������������������������
i���������������������������
ң ойыңызбенен қалған жер���
i��
н.
«Молдеке, қисса сөз����������������
i���������������
н қойма,—деген,
Һәр жерден дұға т������������������
i�����������������
леп тойма» деген.
«Тауфиқ бер» деп сонда да дұға қылың,
Ғайып дұға мұстажап болар деген.
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Бар ма екен бұ дүниеде мендей болған,
Надандықтан кеудеме қайғы толған.
Оқу оқып, д����������������������
i���������������������
н күт����������������
i���������������
п жатсам нетт��
i�,
Мәнж�����������������������������
i����������������������������
рд��������������������������
i�������������������������
ң медресес���������������
i��������������
жер����������
i���������
м тұрған.
—Әй, бейшара қиссаны не қыларсың,
Соныңменен оқудан жаңыларсың.
Қойсаңшы, қисса сен���������������
i��������������
ң неңд��������
i�������
алған,
Соң күн���������������������
i��������������������
оқуыңды сағынарсың.

қисса наушаруан

Өз��������������������������������
i�������������������������������
ңн�����������������������������
i����������������������������
ң медресе екен тұрған жер���
i��
ң,
Бұлай болса жақсы емес сен���������
i��������
ң түр���
i��
ң.
Екенс���������������������������
i��������������������������
ң мақсұтыңды хасыл қылған,
Толып жатыр һәр жерде өлең, жырың.
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*

Мұнан соң сөкпең���������������
i��������������
з, жарандарым,
Һәр жерге мағлұм болды өлеңдер���
i��
м.
Жарамаса қояйын бұ күннен соң,
Әуре болып не қылам, жарандарым.
Өз����������������������������
i���������������������������
мн�������������������������
i������������������������
ң енд�������������������
i������������������
жасым қырық жет��
i�,
Туғаным мың сег��������������������
i�������������������
з жүз отыз төрт-т��
i�.
Меш����������������������������
i���������������������������
н жылы мен өз��������������
i�������������
м туған екем,
Числосы туғанымның асад* дед��
i�.

Арыстан шоқ жұлдызында туылған.
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Жүһүдтің баласы пайғамбарға
ғашық болғаны
Әуел���������������������������
i��������������������������
сөз бастайын «аузубилла»,
Мұхаммед Құдай досты, Хабиб Алла.
Шерменде күнәһ���������������������
i��������������������
көп б��������������
i�������������
з б����������
i���������
р жазған,
Иә, Мұхаммед Мұстафа, өзiң қолда.
Дұғада сөз бастаймын «��������������
���������������
бисмилла������
»�����
деп,
Жаратқан барша жанды «Қ������������
��������������
ұдайым������
»�����
деп.
Намаз бенен рузаға бiз салақпыз,
Бейшарамыз бiр жүрген, күнәмiз көп.
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Әуелi жаратыпты досты нұрын,
Һеш нәрсе жаратқан жоқ онан бұрын.
Мұхаммед Мұстафадан сөз бастаймын,
Шерменде күнәһi көп бiз бiр құлың.
Бұйрық қылды Құдайым бес намазын,
Әуелi жаратыпты досты нұрын.
Азырақ құлақ салып тыңдасаңыз,
Айтайын кәпiр жүһүд бiр баласын.

20

Бiр күнi кәпiр жүһүд оқыр кiтап,
Баласы жетi жасар отыр тыңдап.
Бiр жерден Мұхаммедтiң аты шықты,
Сұрайды:—Ей, жан баба, осы кiм?—деп.
—Ей, балам, не қыласың бұ бiр жауды,
Сиқырлап жердiң жүзiн бұл жүредi.

жүһүдтің баласы ...

Қылған iсi сиқырлық жадулық пенен,
Бiзге дұшпан болады мұның өзi.
Кәпiр жүһүд қолына қалам алды,
Жазылған Мұхаммедтiң атын жойды.
Болғанда екiншi күн кәпiр жүһүд,
Оқыпты қолына алып ол Тауратты.
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Баласы атасының қасында отыра,
Мұхаммед аты тағы жазулы тұра.
Ол бала атасына сөз айтады:
—Ей, ата, бұзғансың бұл атты, ақымақ-дүр.
Бұл атты және бұздың қалам алып,
Бұ тағы жазылып тұр өзiндей боп.
«Мұхаммед» деп көзiнiң жасын төктi,
Атасы қарап отыр ұғлын көрiп.

40

Кәпiр жүһүд қолына пышақ алды,
Тағы да Мұхаммедтiң атын бұзды.
Үшiншi күн болғанда кәпiр жүһүд,
Қолына алып оқыды ол Тауратты.
Атасының жас бала қасында отыр,
Мұхаммедтiң аты тағы жазулы тұр.
Алтынменен жазғанын көргеннен соң,
Қайтерiн һеш бiлмейiн қарап отыр.
Ол бала Мұхаммедтiң атын көрдi,
Сол жерде есiн бiлмей талып қалды.
Түрегелiп айтады:—Ақымақ бабам,
Құдайым артық қылған адам,—дедi.

50

—Ей, ата, осы атты айтшы маған,
Бұл атты iздеп таппай, сiрә, тынбан.
Жанымды үшбу атқа құрбан қылдым,
Жемеймiн тiптi, сiрә, ендi тағам.
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Ол бала «Мұхаммед» деп зар жылайды,
«Көрмесем Мұхаммедтi өлем» дейдi.
Мұхаммедтiң атына ғашық болып,
Ол бала «Дүния маған харам» дейдi.

60

Ұғлы неге ант iшкенiн бiлдi дейдi,
Ол бала «Мұхаммед» деп жылайды ендi.
Баласының тоқтамасын бiлгеннен соң,
Бекiтiп аяғына кiсен салды [дейд���
i��
].
Байлаулы жалғыз үйде бала жатты,
Айтқан сөзi аузында Мұхаммед-тi.
«Ғашық қылдың Мұхаммедке Жаппар Құдай,
Менi сен бұл кәпiрден құтқар» дедi.
Ол бала жылап ендi көзiн ашты,
Аяғынан кiсенi түсiп қапты.
Қарап тұрса, есiгi ашулы тұр,
Ол бала қаранғыдан шыға қашты.
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Ол бала айдалаға шығып кеттi,
Көруге Мұхаммедтi ашық бопты.
Барады қарайғанды Мұхаммед деп,
Жас бала жөнiн бiлмей жүгiредi.
Құдайдың кiмге жетпес құдiретi,
Пайғамбар бiзге қылған шапағатты.
Бiрталай керуендер келе жатса,
Жүгiрген жас баланы тауып алды.
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Жалаң бас, жалаң аяқ бiр жас бала,
Жүгiрген олай-бұлай бұ бiрдеңе.
Көзiнен қан, жас ағып ол жылайды,
Керуендер мұны көрiп қалды таңға.
Жалаң бас, жалаң аяқ жүгiредi,
Үш күн, үш түн ол бала ас iшпейдi.
Аузынан көбiк ағып, айқай салып,
Айтады тоқтамастан Мұхаммедтi.

жүһүдтің баласы ...

Керуендер сөз сұрайды жас баладан.
—Жүгiрiп жап-жалаңаш жүрсiң қайдан?
Аузыңнан көбiк ағып көзiң жасты,
Сен өзiң Мұхаммедтi не қыласың?

90

—Мұхаммедке ғашық болған бейшарамын,
Бар болса, Мұхаммедтi көрсем деймiн.
Мен үйiмнен шыққалы үш күн болды,
Аузыма бiр қасықтай дәм салмаймын.
Жөндерiн қайдан шыққан сұрап алды,
«Мұхаммед» деп зар қылып жылайды ендi.
Ашықтығын Мұхаммедке бiлгеннен соң,
Алдына жас баланың тағам қойды.

100

—Айрылған ата-анамнан жас баламын,
Жөнiмдi балалықпен бiле алмаймын.
Көргенше Мұхаммедтi ант iшкенмiн,
Өлсем де бiр қасықтай дәм салмаймын.
Айтады жас балаға керуендер:
—Мұхаммедтiң шаһары жетi күн-дүр.
Қаларсың ас iшпесең орта жолда,
Ей, балам, жете алмассың жол ұзын-дүр.
Жас бала сөйдеген соң зар жылайды,
Не дерiн балалықпен бiле алмайды:
—Мұхаммедтi көргенше ант iшкенмiн,
Жан шықпас ажал жетпей тәуекел-дi.

110

Сонан соң керуендер жүрдi дейдi,
«Түйеге, ей, жас бала мiншi» дейдi.
—Атсыз жаяу iздейтұғын уәде бар,
Жолыма кесел болар маған,—дейдi.
Бұ сөзге керуендер бөгеледi,
Түйесiз тоқтамастан жөнеледi.
«Расул Алла Мұхаммед медет бер» деп,
Соңынан керуеннiң жаяу жүрдi.
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120

Ол керуен жетi күн жүрдi дейдi,
Ол арада жас бала зар жылайды.
Жетiншi күн болғанда керуендер,
Қасына Мәдиненiң келiп қонды.
—Ей, балам, Мәдинеге келдiк,—дейдi,
Шаһары Мұхаммедтiң осы,—дейдi.
Қонамыз бүгiнгi күн осы жерге,
Кiремiз ертеменен елге,—дейдi.
Ол бала сөйдеген соң зары қылды,
«Шаһарға бүгiн менi апар» дейдi.
—Кеудемнен шыбын жаным шығып кетсе,
Көре алмай Мұхаммедтi қалам,—дейдi.

130

Қарашы, ол жүһүдтiң жас баласын,
Ғашық болып Мұхаммедке қылған iсiн.
Ойыңа Мұхаммедтi бiр алмайсың,
Дүниеде қой-қозым деп шу жанасың.
Жемейдi әлi тағам, ойында жоқ,
Айтқанда Мұхаммедтi көңiлiне тоқ.
Жөнелдi Мұхаммедтiң шаһарына,
Ойламас Мұхаммедтi ақылы жоқ.

140

Керуендер баланы қоя бердi,
Көрсеттi Құдайым һәр бiр жөндi.
Жүгiрiп жалғыз бала келе жатып,
Күзетшi[сi] Мұхаммедтiң кез келедi.
Ол бала күзетшiге сәлем бердi,
Көрген соң «Мұхаммед» деп жүгiредi.
Бiлмейдi ғашықтықпен ол жас бала,
Кiм көрiнсе, Мұхаммед осы дейдi.
Кiм кiрер оныменен барып көрге,
Бұл дүние ақыр бiр күн желге.
Жiгiттер, бiлсең керек шариғатты,
Ашық болды ол бала бiздiң дiнге.

жүһүдтің баласы ...

150

Жаратқан өз нұрынан Мұхаммедтi,
Күзетшiге қара басын құрбан еттi.
Баланың зар қақсаған дауысынан,
Жығылып ат үстiнен талып қалды.
Көтердi бала жылап оның басын,
Көзiнен ағызады қанды жасын.
Жүгiрдi ассыз, сусыз айдалаға,
Бала iздейдi Айубтың жан-жолдасын.

160

«Аһ» ұрады ауызы да, көзi жасты,
Бiр уақыт күзетшi көзiн ашты.
Боздайды ботадайын түрегелiп,
Бұл ендi жалғыз тұрып ендi састы.
Алланың құдiретiне кiм көнбейдi,
Пендесiн өзi сүйген «құлым» дейдi.
Мұхаммед өткенiне үш күн болды,
Жiгiттер, есiтiңдер мынау сөздi.
Күзетшi ол балаға сырын айтпас:
—Балам-ау, Мұхаммедтей бiздер емес.
Көңiлiн аулап алдайды ол баланы,
Қайғысы Мұхаммедтiң естен кетпес.

170

Мұхаммед бұ дүниеден өтiп едi,
Қолынан жас баланың жетелейдi.
«Мұхаммедтiң үйiне апарам» деп,
Мешiтке жетелеп алып келдi.
—Ей, балам, осы жерде тұршы,—дедi,
Кiрейiн мен үйiне ендi дейдi.
«Мұхаммедтi үйiнен шығарам» деп,
Баланы алдап тысқа қойып кiрдi.

180

Мешiтке кiрiп келдi сәлем берiп,
—Алдап келдiм баланы шығайын деп.
Бiр жас бала, жарандар, тысқарыда тұра,
Келiптi Мұхаммедтi көрейiн деп.
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Жүһүдтiң ғашық болған жас баласы,
Төгедi «Мұхаммед» деп көзден жасы.
Жетi күн өзi жаяу, ас iшпеген,
Зар қылады, «Мұхаммед»—айтқан сөзi.
Һәр iске Құдайым өзi салған,
Бұл бала Мұхаммедке ғашық болған.
Жарандар, ендi бұған не айтарсыз,
Зар қылып «кiремiн» деп жылап тұрған.

190

Мұхаммед үш күн болды дүние салды,
Опасыз бұ дүниядан кiмдер қалды.
Қайғысы Мұхаммедтiң еске түстi,
Отырған сахабалар сандалады.
Һеш бiрiсi сахабаның төзе алмайды,
Көз жасын жамағаттар тыя алмайды.
«Тысқарыдағы баланы әкелем» деп,
Шаһимардан Мұртаза түрегелдi.

200

Әли тақсыр мешiттен шыға келдi,
Ол бала сәлемiн шапшаң бердi.
Әлидi «Мұхаммед» деп құшақтайды,
Ол Әли шыдай алмай талып қалды.
Қайғысы Мұхаммедтiң жанға батты,
Ол Әли шыдай алмай талып қапты.
Көзiнен қан, жас ағып түрегелдi,
Жетелеп ол мешiтке алып келдi.
Мешiтке алып кiрсе, Мұхаммед жоқ,
Не дерiн бiле алмайды жиылған көп.
Мұхаммедтiң балалары құшақтайды,
«Айрылған атамыздан бiз жетiм» деп.

210

Ол бала мешiтке келдi, кiрдi дейдi,
Өлгенiн Мұхаммедтiң бiлдi дейдi.
Жас бала «Мұхаммед» деп зарланғанда,
Төрт жар менен сахабалар талып қалды.

жүһүдтің баласы ...

Ол бала «Мұхаммед» деп жылайды ендi,
Көзiнiң жасын төгiп бұлайды ендi.
«Ақ жүзiн Пайғамбардың көрмедiм» деп,
Төрт жар менен сахабадан сұрайды ендi.

220

—Мұхаммед өтiп кеттi бұ дүниядан,
Тағдыр жеттi көрсетпей бiр Құдайдан.
Көзiне бұ дүниеде көрiнбедi,
Ақыретте көрмесе көрсiн қайдан.
Мұхаммед аманатын бердi дейдi,
Ұжмақтан пырақ атын мiндi дейдi.
Ол бала «Мұхаммед» деп зар жылайды,
Сол күнi бала дағы дүние салды.
Екi деп ойламаңыз, Құдай бiр-дi,
Үшеу деп ойласаңыз күн мен айды.
Жiгiттер, қағаз ұста, хатқа қара,
Жаратқан жаннан бұрын жалғыз нұрды.

230

Құдайым өзi жалғыз не-дүр шара,
Құдайым құдiретпенен бақи қала.
Намаз бенен рузаны бiз күтпеймiз,
Ғафу қыл күнәмiздi, Хақ Тағала.
Мекенi жерде де емес, көкте де емес,
Мекенiн бiр Алланың адам бiлмес.
Мекенi сондай жерде деген адам,
Аллаға құл, Мұхаммедке үмбет емес.

240

Ұстағаным қолыма күмiс қалам,
Күнәһiм кешiре гөр, Алла Тағалам.
Қағазға ендi жазып тамам болды,
Бiтiрдiм бұ кiтапты таммат-тамам.
Медреседе азырақ мен де тұрдым,
Екi жүз оқып тұрған бала көрдiм.
Сақалым ағарғанша байғұс басым,
Екi ортада қаңғырып текке жүрдiм.
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Қырық беске менiң ендi жасым келген,
Ғаламдық һешнәрсе жоқ хасыл қылған.
«Не оқудан-шоқудан жоқ» деген сөз бар,
Со сөздiң өзi маған тура келген.

252

Мәулекей бет алдына қуанады,
Бiлмейдi ақырында не болады.
Диуананың қылғаны өңкей бекер,
Болар-болмас iспенен жұбанады.

Қисса Көдек баланың
хикаяты
Б�����������������������������
i����������������������������
р күн�����������������������
i����������������������
жүһүд б��������������
i�������������
р к����������
i���������
тап оқыр,
Қасында жас баласы қарап отыр.
Жасырса да, баласы аңлай берд��
i�,
Жаққан соң құлағына тыңдай берд��
i�.
Жер мен көкт���������������������
i��������������������
ң арасы нұрға толды,
«Атаке-ау, бұл не аят?» деп тыңдай берд��
i�.

10

Әлденеше сұрады үшке дей���
i��
н,
Сұраса да, айтпады түске дей���
i��
н.
«Мұхаммед пайғамбарды жасырдың» деп,
Бала жатып жылады кешке дей���
i��
н.
—Атаке, аят мағынасын айтшы б�����
i����
зге,
Жақсы дұға қылар ем атам с�����
i����
зге.
Атаке-ау, аят мағынасын айтпасаңыз,
Мен-ай лағып кетерм��������������
i�������������
н құла түзге.
—Б��������������������������������
i�������������������������������
лген к�������������������������
i������������������������
с�����������������������
i����������������������
, ей балам әулие емес,
Нанған к����������������������
i���������������������
с��������������������
i�������������������
әулие т�����������
i����������
птен емес.
К������������������������������
i�����������������������������
тапқа б����������������������
i���������������������
р жәд����������������
i���������������
гөй аты түскен,
Мағынасын менен басқа адам б������
i�����
лмес.

20

—Мұхаммед пайғамбарды мен i��������
���������
здерм���
i��
н,
Ек�������������������������
i������������������������
көз��������������������
i�������������������
ң ағарып отыр атам.
Бала шыға жөнелд�������������
i������������
үйден тұра,
Баланы ұстай алды тұра қуа.
Баланы тем���������������������
i��������������������
р қорған үйге салды,
Қол аяғын к�������������������
i������������������
сендеп мықтап буа.
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Баланың қол аяғын к���������
i��������
сендед��
i�,
Кетед����������������������
i���������������������
деп балаға инанбады.
Атасы мен анасына күш бермед��
i�,
Және б�����������������������
i����������������������
реу келд��������������
i�������������
де үшеулед��
i�.

30

—Құдай-а, көз����������������������
i���������������������
м жасын қабыл қылсаң,
Дем алмастан жылайын, аңырайын.
Ей, Құдай-а, б�������������������
i������������������
з құлға ес��������
i�������
г������
i�����
ң аш,
Мендей ғар�����������������������
i����������������������
п құлыңа рахматың шаш.
Құдай үш�������������������������
i������������������������
н жанымды қылдым құрбан,
Мұхаммедт�����������������������
i����������������������
ң жолына байладым бас.
Әй, Құдай-а, ашшы маған ес�������
i������
г�����
i����
ңд��
i�,
Ес�����������������������������
i����������������������������
к ашсаң, көрер ем нәс�������
i������
б�����
i����
ңд��
i�.
Ақыреттен үм�����������������
i����������������
туар болар ед���
i��
м,
Мұхаммедт�����������������������
i����������������������
б��������������������
i�������������������
р көрсем, осы күн��
i�.

40

Ей, Құдай-а, күшт���������������������
i��������������������
б������������������
i�����������������
лд���������������
i��������������
м құд���������
i��������
рет�����
i����
ңд��
i�,
Өз�����������������������������
i����������������������������
ң ғафу қылмасаң бұ дерт�����
i����
ңд��
i�.
Құдай-а, бұ дерт������������������
i�����������������
ме дәрмен берсең,
Та өлгенше қылар ем қызмет�����
i����
ңд��
i�.
Құдайым Жәб����������������������
i���������������������
рей������������������
i�����������������
лге қылды пәрмен,
Пәрмен��������������������������
i�������������������������
не Құданың не-дүр дәрмен.
—Бар, Жәб�����������������������������
i����������������������������
рей�������������������������
i������������������������
л, Көдект���������������
i��������������
ң қолын босат,
Көдег���������������������������
i��������������������������
мд������������������������
i�����������������������
мен жақсы жарылқармын.

50

Уай, Жәб������������������������������
i�����������������������������
рей��������������������������
i�������������������������
л, бара көр Көдек ұғылға,
Мен рахматым салармын мұндақ құлға.
Бар, Жәб�������������������������������
i������������������������������
рей���������������������������
i��������������������������
л, Көдег������������������
i�����������������
мн���������������
i��������������
ң қолын босат,
Ек������������������������������
i�����������������������������
ортада б��������������������
i�������������������
рдемеге обал қылма.
Құдайым Жәб���������������������
i��������������������
рей�����������������
i����������������
лге жарлық етт��
i�,
Шапқан ат, атқан оқтан жылдам жетт��
i�.
Жәб�������������������������
i������������������������
рей���������������������
i��������������������
л аспаннан ұрып ед��
i�,
Тем�����������������������������������
i����������������������������������
р үй талқан болып тарс-тұрс кетт��
i�.
Үй қалды бұзылып, к�����������
i����������
сен сынды,
Ғар������������������������������
i�����������������������������
п Көдек баланың көң����������
i���������
л��������
i�������
тынды.
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Үй бұзылып, к��������������������
i�������������������
сен����������������
i���������������
сынғаннан соң,
Құдайым рахматын салғанын бала б�����
i����
лд��
i�.
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Үйден шығып лағып кетт�������
i������
бала,
Ел жоқ, күн жоқ беталды құла дала.
Бет алдына-ай лағып келе жатса,
Көр��������������������������������
i�������������������������������
нд�����������������������������
i����������������������������
қарсы алдында б������������
i�����������
р шоқ қара.
Шоқ қара керуен екен Мекке жүрген,
Жылда барып саудасын ете жүрген.
Жақын емес, алыс жол Мекке жолы,
Б��������������������������������
i�������������������������������
р жарым ай дегенде жете жүрген.
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Б�������������������������������
i������������������������������
р бала келе жатыр бебеу қағып,
Аузынан бурадайын көб��������
i�������
к ағып.
«Елс�������������������������������
i������������������������������
з, күнс�����������������������
i����������������������
з далада немене» деп,
Керуендер таң қалып тұр оны бағып.
Жет������������������������������
i�����������������������������
п кел������������������������
i�����������������������
п керуенге берд��������
i�������
сәлем,
Керуен айтты:—Не болды жаным бала?
Өз�����������������������������
i����������������������������
ң теңд����������������������
i���������������������
балалар ойнасып жүр,
Жас басыңнан не салды Құдай Тағалаң.
—Жақсы айтасың бұ сөзд������������
i�����������
, ағаларым,
Ақсақал, қарасақал бабаларым.
Өзге бала ойнаса, ойнай берс���
i��
н,
Мұхаммедт������������������������
i�����������������������
ң жолында шықсын жаным.
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—Бұл бала асық екен Мұхаммедке,
Түскендей асықтықтан мұндай дертке.
Қайыр қылсақ б��������������������
i�������������������
здерге сауап болар,
Берел������������������������
i�����������������������
к аяқ лау б�����������
i����������
раз күнге.
Керуен тұра жөнелд���������������
i��������������
түннен көш���
i��
п,
Бала жылап келед���������������
i��������������
жаннан кеш���
i��
п.
Һәр қайсысы айтады «ас i���������
����������
ш» дес���
i��
п,
«Айналайын жарқыным ат м�����������
i����������
н» дес���
i��
п.
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—М��������������������������������
i�������������������������������
н демең������������������������
i�����������������������
з көл������������������
i�����������������
кке, түс демең���
i��
з,
С��������������������������������
i�������������������������������
рә маған ас бер����������������
i���������������
п «������������
i�����������
ш» демең���
i��
з.
Ас i���������������������������
����������������������������
шпесем қарным с������������
i�����������
рә ашпайды,
Жаяу жүрсем шаршаман, с�������������
i������������
з б���������
i��������
лмейс���
i��
з.
—Аш, балам, жүре көр олай болсаң,
Не салғанын көрерс����������������
i���������������
ң қалай болсаң.
Һәр қашанда б��������������������
i�������������������
збенен б�����������
i����������
р барасың,
Қырық бес күндей б���������������������
i��������������������
збенен б������������
i�����������
рге қонсаң.
—Мен жас бала Меккеге барғаным жоқ,
Алыс-жақын болжауын алғаным жоқ.
Қырық бес күнд�����������������������������
i����������������������������
к болмақтан, жүз күн болсын,
Осы жолда жан берсем арманым жоқ.
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—Жетк������������������������
i�����������������������
зел��������������������
i�������������������
к Мұхаммед әулиеңе,
Шыныңменен жылай бер жан иеңе.
Қырық бес күнд���������������������
i��������������������
к болады Мекке жолы,
Жүре алмассың, м������������������
i�����������������
не ғой бұ түйеңе.
—Айналайын жаратқан, Құдайым-ай,
Құдайыма жыламай тұрайынба-ай.
Қияметте Мұхаммед үмбет десе,
Бұ жалғанды басыма ұрайын ба.
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Жет���������������������������������
i��������������������������������
п келд��������������������������
i�������������������������
Меккеге қырық бес күнде,
Бала асығып жылайды күнд���������
i��������
з-түнде.
—Жан балам, асықпай тұр осы жерде,
Таң атқан соң барасың б������������
i�����������
збен б�����
i����
рге.
—Мен келд������������������������������
i�����������������������������
м қырық бес күнде асық болып,
Қырық бес күндей с���������������������
i��������������������
здермен б�����������
i����������
рге қонып.
I���������������������������������
здеп келген Пайғамбар өл���������
i��������
п кетсе,
Мен арманда болармын i����������
�����������
ш���������
i��������
м толып.
Мен келд������������������������������
i�����������������������������
м қырық бес күнде өл���������
i��������
п-талып,
Қырық бес күндей с���������������������
i��������������������
здермен б�����������
i����������
рге қонып.
I��������������������������������
здеп келген Мұхаммед пайғамбарым
Өл�������������������������������
i������������������������������
п кетсе, қайтамын дүние салып.
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Бала асығып жөнелд��������������
i�������������
шыдай алмай,
Керуен қалды отырып жылай-жылай.
Керуеннен ол бала былай шыға берсе,
Б�����������������������������
i����������������������������
р сахаба жолықты онан былай.
—Ей, атаке-ау, таң қаларсың сөз�������
i������
м�����
i����
зге,
Тым-ақ жақсы көр����������������
i���������������
нд�������������
i������������
ң көз�������
i������
м�����
i����
зге.
Атаке-ау, ес����������������������
i���������������������
м шарифың к����������
i���������
м болады,
Мен i���������������������������
����������������������������
здеген Пайғамбар өз��������
i�������
ң������
i�����
з бе?
—Үш күн болды Пайғамбар қасынан кетпейм���
i��
з,
Бар ед�������������������������
i������������������������
Пайғамбарым көп кеңес��
i�.
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Үш күн бұрын Пайғамбар өлген екен,
Сахабалар бәр���������������������
i��������������������
жиылып келген екен.
Хасан, Хүсей�������������������������
i������������������������
н—Пайғамбар перзенттер��
i�,
Молдаларға Құранын берген екен.
—Балам, осылай тұра тұр, мен қайтайын,
Мұхаммедт����������������������������
i���������������������������
ң шын үмбет����������������
i���������������
кел�����������
i����������
п тұр деп
					
сен����������
i���������
айтайын.
Жырақ жерден кел�������������������
i������������������
п тұр б�����������
i����������
р бейшара,
Қырық бес күн болып тұр деп тағы айтайын.
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Сахаба қайтып келд�������������
i������������
көп i������
�������
ш�����
i����
нде,
Б���������������������������
i��������������������������
р демге сыймады сөз i�����
������
ш����
i���
не.
«Сахаба б���������������������
i��������������������
р сөзд��������������
i�������������
ес����������
i���������
тт�������
i������
» деп,
Көптер қарап аңдады п��������
i�������
ш������
i�����
н����
i���
не.
—Ей, сахаба, не аңладың тысқа шығып,
I��������������������������������
ш�������������������������������
i������������������������������
ңнен не тыңдадың жалғыз бағып.
Б�����������������������������
i����������������������������
р нәрсеге көң���������������
i��������������
л�������������
i������������
ң бұзылыпты,
Аузың барып б���������������������
i��������������������
здерге айта алмадың.
—Әлде қалай далаға шығып ед���
i��
м,
Кел�������������������������������
i������������������������������
п тұрған жас қана бала көрд���
i��
м.
«Пайғамбар қайда?» деп жылай берд��
i�,
Көң������������������������������
i�����������������������������
л����������������������������
i���������������������������
м қатты бұзылып мүс��������
i�������
ркед���
i��
м.
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Сахаба айтты:—Ол бала өлмей қалмас,
«Қой жылама» дегенн���������������
i��������������
ң т�����������
i����������
л���������
i��������
н алмас.
«Пайғамбарым қайда?» деп жылай берд��
i�,
Өлетұғын сияқты т�����������
i����������
р���������
i��������
қалмас.
Әли айтты:—Ол балаға мен барайын,
Үйге келсе, ерт��������������
i�������������
п ап келей���
i��
н.
Әлдек������������������������
i�����������������������
мн���������������������
i��������������������
ң баласы жылап өлсе,
Пайғамбардың соңынан мен де өлей���
i��
н.
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Әли шықты, ес�����������������
i����������������
ктен бала көрд��
i�,
«Пайғамбар» деп Әлиге сәлем берд��
i�.
—Жан балам, мен Пайғамбар емес,—деп,
Жас баланың қолынан жетелед��
i�.
Баланы жетелеп алып үйге к�����
i����
рд��
i�,
Пайғамбарды өлд���������������
i��������������
деп сенд�����
i����
рд��
i�.
Ынтық болып келд�����������������
i����������������
де көре алмады,
«Айналайын Мұхаммед, ойбай» дед��
i�.
—Пайғамбарым, жүз�������������������
i������������������
ңд����������������
i���������������
көрмей қалдым,
Жүз�������������������������������
i������������������������������
ң көр�������������������������
i������������������������
п қолымды бермей қалдым.
Та өлгенше алдыңда қызмет қылып,
«Қияметте шапағат қыл» демей қалдым.
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Пайғамбарым, көрмед���������������
i��������������
м нұр жүз�����
i����
ңд��
i�,
Ынтық болдым б���������������������
i��������������������
р басқан б����������
i���������
р i������
�������
з�����
i����
ңд��
i�.
Бұ дүниеде жүз�����������������
i����������������
ңд��������������
i�������������
көрмесем де,
Қияметте маған сал б�����������
i����������
р көз�����
i����
ңд��
i�.
Ата-анамнан айрылдым с�����������
i����������
зд��������
i�������
ң үш���
i��
н,
Үш күн тұрсаң нетед�������������
i������������
мен��������
i�������
ң үш���
i��
н.
I���������������������������������
здеп келген Мұхаммед пайғамбарым,
Қайтей��������������������������
i�������������������������
н Құдайымның қылған i����
�����
с���
i��
н.
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Ей, Құдай-а, ал менен аманатың,
Нетей��������������������������
i�������������������������
н бұ дүнияның салтанатын.
Пайғамбарды көрмей қалдым деген сөзд��
i�,
Ес�����������������������������
i����������������������������
тт��������������������������
i�������������������������
рме һәр к����������������
i���������������
мге мәл��������
i�������
м ет���
i��
п.
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Жылай тұра жас бала түст��������
i�������
талып,
Басын сүйеп отырды Әли барып.
Құдайымның тағдыры солай болды,
Өт������������������������������
i�����������������������������
п кетт�����������������������
i����������������������
жас бала дүние салып.
Өт�����������������������������
i����������������������������
п кетт����������������������
i���������������������
дүниеден қаза болып,
Сахабалар жыла дед������������
i�����������
ара қылып.
«Шариғаттың бұйрығы осылай» деп,
Шомылдырды баланы таза қылып.
190

Жаназасын оқысып көрге қойды,
Топырағы бұйырған жерге қойды.
Бала i�������������������������
��������������������������
здеп жүр ед��������������
i�������������
, иман тапты,
«Еңбек қылсаң жетерс�����������������
i����������������
ң» деген сөз-д��
i�.
Хаз�������������������������������
i������������������������������
рет Әли түс көрд��������������
i�������������
үй����������
i���������
не барып,
Пайғамбарға жолықты бала ғар���
i��
п.
Түс���������������������������
i��������������������������
нде Пайғамбарым үй��������
i�������
р екен,
Ғар����������������������������
i���������������������������
п Көдек баланы қасына алып.
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—Ж���������������������������������
i��������������������������������
г�������������������������������
i������������������������������
ттер, аңладың ба сөз����������
i���������
м қандай?
К���������������������������������
i��������������������������������
м қалды Пайғамбардан бұрынғыдай.
Б����������������������������
i���������������������������
з күмра пендеде ықылас жоқ,
Ықылас қылсақ табар ек б�������������
i������������
з де сондай.
Қиямет алыс емес, бұ күндей-ақ,
Қайырсыз мал, доңыздың түг���������
i��������
ндей-ақ.
Б����������������������������
i���������������������������
з күмра пендеде ықылас жоқ,
Ықылас қылсақ жетер ек жүг���������
i��������
рмей-ақ.
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Мен шығарған сөз емес мұның өз��
i�,
Бұрынғы б�����������������������
i����������������������
р ақынның айтқан сөз��
i�.
Бұ да баспа болсын деп жаза салдым,
Жарандар, айып етпе енд��������
i�������
б�����
i����
зд��
i�.
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Әлхамдулла, салауат Пайғамбарға,
Жүзiн көрген шаhариар, асхабтарға.
Қанша жүз мың болса да табғинанлар,
Рахматулла аләйhи бас имамдарға.
Әр iсiмдi тапсырдым бiр Аллаға,
Қабыл қыл тiлiмдегi хамду сәнам.

10

Уассалауат уассалам Пайғамбарға,
Шапағат қыл сүннетiң қылған жанға.
Әнбие, әулиеге сиынайын,
Медет қыл бiздей асы күнәhарға.
Һәр елдiң Дәуiт сынды ұстасы бар,
Өткен ердiң өзi жоқ, нұсқасы бар.
Жарандар, құлақ салып тыңдасаңыз,
Гүлжәмила деген қыз қиссасы бар.
Мәулекей* шығарыпты бұрын мұны,
Оқысам еш сөзiнiң келмес жөнi.
Қарасам сөздерiнiң қисыны жоқ,
Түсiнiп оқымады қазақ оны.

20

*

Сонан соң түзеп жаздым «Жәмиланы»,
Қадiрлi болады, ердiң болса малы.
Ақымақ адам бұ сөзге құлақ салмас,
Жаратар кiмде-кiмдер болса халы.

Мәулекей Жұмашұлы
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Мәулекей жазған екен алпыс жаста,
Сөзiнiң қисыны жоқ басқа-басқа.
Қайтадан түзеп жаздым көре салып,
О дағы жазушы едi-ау бұрын жаста.

30

Жүсiпбек түзеп қойған қайта жазып,
Жаманға жақсы кiсi болады азық.
Иә, Алла, бiз шерменде асы құлың,
Өзiң жолға салмасаң кеттiм азып.
Жарандар, оқып көргiл жазған хатым,
Көрерсiз молдалықтың шарапатын.
Бұрын өткен бiр патша қызы менен
Жазайын бiр жiгiттiң хикаятын.
Бұрын патша өтiптi бiр заманда,
Кiтапқа оның атын жазбаған ба.
Дейтұғын Гүлжәмила бiр қызы бар,
Қарамай өскен екен hеш адамға.

40

Айтайын, тыңдасаңыз, бiраз кеңес,
Жүзiн көрген адамдар тамақ жемес.
Өзi молда, әдептi, тақуа екен,
Асылы, бөтен жанды көрген емес.
Мұндай сопы болмайды қызда тiптi,
Өзi тақуа, әдептi, дiнге мықты.
Жүзiне еш адамның қарамаған,
Қылыпты қыз да болса сопылықты.

50

Жаратқан осылайша бар Құдайым,
Сiздерге жақсы қылып тыңдатайын.
Данышпан екен бұ қыз өзi молда,
Айтайын бiраз ғана оның жайын.
Осындай осы қызға ақыл берген,
Айттырып қанша, неше патша келген.
Атасы «бара ма?» деп сұратқанда,
Бұлайша атасына жауап берген.
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Қызы жауап бередi атасына,
Қараңыз ақылының данасына.
Атасы насихат қып көп сөз айтты,
«Барғын,—деп,—падишаның баласына».

60

Жауабы анасына қыздың берген:
«Ай, ана, жарамайды дүниеге ерген».
Жамағат, «қалай сөз» деп ойламаңыз,
Кiтаптан осылайша көзiм көрген.
—Менi, ата, бересiз бе малы көпке,
Мал мұқтаж болып тұр ма сiздей бекке.
Патшаның баласына қызықпаймын,
Теңiмдi тауып бермеу сiзге айып па.

70

Мал үшiн беремiсiз, ата, менi,
Не үшiн патша, бай қылды Тәңiрiм сенi.
Дүниелiк малыңыз бар бiр басыңда,
Ей, ата, алданбаңыз, дүние—пәни.
Дүниенiң опасы жоқ, сүйме оны,
Бiздерден бұрын өткен адам қанi?
Мал-мүлкiң дүниелiк өзiңде бар,
Сiздi құрмет қылады жанның бәрi.
Бұрын да өткен неше падиша, хан,
Айтайын мен бiр сөздi, ата, саған.
Мал үшiн патшаларға менi берме,
Қызыққан бұ жалғанға болар жаман.

80

Сiзге лайық—теңiмдi тауып бермек,
Надан кiсi сайтанның тiлiне ермек.
Iзгi пақыр, шапағатты ер табылса,
Маған уәжiп ол ердiң халiн бiлмек.
Маған лайық дiн күткен, жақсы пақыр,
Ей, ата, болар бiр күн заманақыр.
Мал жимас дiнiн күткен ердi тапқын,
Бұл қызың ахиретiн ойлап жатыр.
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90

Тергелер қияметте заман болса,
Ешкiмнiң керегi жоқ надан болса.
Өзi молда дүниенi сүймейтұғын,
Бiзге бiр сондай пақыр адам болса.
Керегi болар бiзге сондай ердiң,
Падиша болып басын тұттың талай елдiң.
Күнiнен артық дүниелiк жимайтұғын,
Өзi сопы адамды тауып бергiн.
Патша мына сөздi ойына алды,
Қызының жауабына қайран қалды.
Алладан молда, сопы күйеу тiлеп,
Шаhардағы адамға көзiн салды.

100

Патша қуанады баласына,
Қыз да болса ақылы данасына.
Мұндай қай жерден табылар деп,
Падиша көзiн салады қаласына.
Жақсы иман болса да бiр Алладан,
Бұ дәулет еш адамға табылмаған.
Шаhарында бар екен үлкен мешiт,
Падиша бiр күн өтедi сол арадан.

110

Биiк тау, перi қонар бұлағына,
Қай пенде кәмiл жетер сұрағына.
Мешiттiң жанына патша келсе,
Жылаған дауыс келдi құлағына,
Падиша естiген соң қалады таң.
Жанына тұра қалды мешiттiң там,
«Жылайды бек зарланып бұл мешiтте,—
Падиша ойлады,—бұл адам не қылған жан».
Патша артық тұрды бiр сағаттан,
Зар қылып бiр адам жылап жатқан.
Бұл неге жылайды деп тыңдап тұрса,
Бейшара қорқады екен жалғыз Хақтан.
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120

Құдайдан қорыққаннан жылайды екен,
Патша тұрып дауысын тыңдайды екен.
«Пайдалы ғылым, iзгi амал бер» деп,
Бейшара бiр Алладан сұрайды екен.
Патша мұнда шақырды бiр адамды,
«Алып кел,—деп жұмсады,—үйден шамды».
Ол адам барып шамды алып келдi,
Шамын жағып мешiтке патша кiрдi.

130

Кiрсе, жалғыз бiр адам намаз оқып,
Қорқып тамам денесi тiтiрейдi.
Бұл жiгiт отыр екен намаз оқып,
Көңiлiне бiр Алланың атын тоқып.
Зiкiр таhлил Құдайға мiнәжат қып,
Құдайдан жылайды екен жаман қорқып.
Оқып болып намазын сәлем бердi,
Сәлемiн патша тұрып әлiк алды.
—Дауысыңыз мешiттен сыртқа шықты,
Не себептен жыладың, балам?—дедi.

140

Патша айтты:—Қай шаhар адамысыз,
Қайдан келдiң, бiр жаққа барамысыз?
Ата-анаң бар ма едi, қатын-балаң,
Егер сiзге қыз берсем аламысыз?
Жiгiт айтты:—Ей, патша, асыл задам,
Сiзге айтайын сырымның бәрiн тамам.
Барға—шүкiр, жоққа—сабыр қылатұғын,
Жолықса алар едiм iзгi адам.
Қыз болса, алар едiм молда болса,
Iздегенi сопылық жолда болса.
Бөтен жанға көңiлiн аудармайтын,
Құран менен кiтап қолда болса.

150

Тақсыр-ау, алар едiм сондай қызды,
Айыпқа ала көрме құлыңызды.
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Дүние жиып жалғанға алданбайтын,
Алар ем сопы болса қызыңызды.
Патша айтты:—Жалғыз қыз бар-дүр менде,
Жүрегiмнiң миуасы шыбын жанда.
Өзi молда, тақуа теңдесi жоқ,
Ұқсайсыз соған лайық, жаным, сен де.

160

Баламның дүниелiкте еш көңiлi жоқ,
Өзi тақуа, ас iшпей тамағы тоқ.
Айттырып неше патша келген едi,
Қызым разы болмады, бергенiм жоқ.
Ол қызым ұнатпайды надан жанды,
Қанша көп берсе дағы дүние-малды.
Ер iздер қияметте шапағатты,
Көңiлi сүйiп бармайды ешбiр жанды.
Еш нәрсе iздемейдi дүние жақтан,
Бiр жаратқан қорқады жалғыз Хақтан.
Ер iздер шапағатты молда, сопы,
Өзiн халас қылатын жанған оттан.

170

Ей, жiгiт, сөзiм қабыл қыласың ба,
Қара-ағын бұл сөзiмнiң айырасың ба?
Махшарда бiздей асы атаңызға,
Көзiңнiң қырын сонда саласың ба?
Қабыл қылсаң, ей, балам, айтқанымды,
Жалған емес, рас бiл бұ сөзiмдi.
Қиямет күн шапағат қылар болсаң,
Разы болып берейiн мен қызымды.

180

Жiгiт айтты:—Жарайды сауап тапқан,
Мен де қорқып жылаймын жалғыз Хақтан.
Тәубе қабыл болмағы ғалам ғайып,
Жауап бермей тұрғаным сол себептен.
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—Хош уақыт болдым көрiп жамалыңды,
Қабыл қылсын бар Құдай амалыңды.
Фазылыменен Құдайым рахмат қылса,
Махшарда қабыл еттiм жауабыңды.
Жiгiт шүкiр қылады бiр Аллаға,
Әдеппенен сөйлейдi падишаға.
Бар ма, жоқ па жiгiттiң қаражаты,
Бiлейiн деп сұрайды патша және.

190

Патша айтты:—Бар ма едi дүние-малың,
Ей, жiгiт, ауқатыңды қылғын мәлiм.
Қанша бар, аз ба, көп бе қаражатың,
Баян қыл ендi маған хал-ахуалың.
Жiгiт айтты:—Дүниелiк еш нәрсем жоқ,
Қанағат қылғандардың қарыны тоқ.
Мал жиып харс болып не қылайын,
Ақыры пәни дүние опасы жоқ.

200

Ей, тақсыр, менiң екi дирхемiм бар,
Алла сүйген құлына болады жар.
Әнбие, әулие мен iзгi құлдар,
Керек деп дүниенi жимағандар.
Патша айтты:—Бар болса екi дирхем,
Бiрiсiне базардан сатып ал шам.
Шам жағып үйiңiздi жарық қылып,
Тыңлағыл бұ сөзiмнiң бәрiн тамам.
Және қалған бiрiне нан сатып ал,
Менiң айтқан сөзiмдi жадыңа сал.
Шам жағып, наныңменен аузыңды аш,
Алланың тағы берсе нығметi бар.

210

Жiгiт разы болады тiлiн алып,
Нан сатып hәм шам алады базар барып.
Бар пұлына екi нәрсе алды дағы,
Жiгiт ауызын ашады, шамын жағып.
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Жiгiт ашып аузын алды дейдi,
Артық асты iшпейдi қарны дейдi.
Жалғыз адам қанша жеп оңдырады,
Жартысы дастарханда қалды дейдi.

220

Көп қылды шүкiршiлiк аузын ашып,
Ғибадат қып отырды кiтап ашып.
«Лайық күйеу балама табылды» деп,
Падиша той қылады хабар шашып.
Қыз адамға қарамас мойын бұрып.
Падиша ел жидырды ойын қылып.
Қырық күндей ат шаптырып сәулетiмен,
Патша қызын қосады тойын қылып.
Жiгiтке сонда бердi патша қызын,
Екi қылмай аузынан шыққан сөзiн.
Қызды жiгiт қасына алып келдi,
Екеуi бiр-бiрiнiң көрдi жүзiн.

230

Патша қызын бередi оқып некаһ,
Некаһ қылмақ Пайғамбар сүннетi хақ.
Құтпа оқып қыз жiгiттi қосқан күнi,
Шариғатта ол күндi дейдi зифаф.
Екеуiнiң көңiлi жоқ салтанатта,
Осы күнде жоқ бiздiң табғиатта.
Зифаф күнi қыз мәсiсiн жiгiт шешпек,
Анық сөз дәлелi бар шариғатта.

240

Жiгiт келдi тартқалы қыз мәсiсiн,
Шариғаттың қылам деп тура iсiн.
Қыз бермедi мәсiсiн шештiруге,
Жiгiттiң ұнатпады қылған iсiн.
Жiгiт тұрып сол жерде пiкiр қылды,
«Ойлап ем патша қызын не үшiн бердi».
Көп ренжiп айтады пақыр жiгiт,
—Атаңыз қыз берем деп күлкi қылды.
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Қыз берем деп атаңыз шақырды көп,
Қатын алам дегенiм көңiлiмде жоқ.
Бiздей пақыр, бейшара мiскiндерге,
Патша қызын бергенiн көргенiм жоқ.

250

Неге разы болсын патша қызы маған,
Мазақ үшiн барып кел деген саған.
Дүниеде сiздер қорлап күлсеңiз де,
Махшарда жарылқасын Алла Тағалам.
Қыз айтыпты:—Ей, жiгiт, есiт сөздi,
Некаһ оқып берiптi сiзге бiздi.
Тамамдап сөзiңiздi айтып болсаң,
Есiткiл сабыр қылып бiзден сөздi.

260

Қыз айтты:—Ғазиз жiгiт, сөзiм тыңда,
Некаһ оқып бердi менi мұнда.
Мұратым бұл емес деп ойлап тұрмын,
Кемшiлiк таптым сiздiң амалыңда.
Жiгiт айтты:—Мұратым бiр Алладан,
Баян етшi сырыңды қылып маған.
Сипат көрiп сыр бiлмей сырлас болмас,
Не кемшiлiк таптыңыз амалымнан?
Қыз айтты:—Мұратым сол заhид ғалым,
Тауфиқ бiлмес мұнафиқ пасық залым.
Амалыңнан кемшiлiк тапқаным сол,
Бұ едi тыңдасаңыз ахуалым.

270

Жасыңнан тақуа болып нәпсi тыйдың,
Пайғамбар сүннетi деп некаһ қидың.
Нұқсандық амалың да сол емес пе,
Бiр жегеннен артық қып нанды жедiң.
Заhид ғалым iсi-дүр нәпсi тыймақ,
Надан пиғылы харс боп дүние жимақ.
Мақсұтым көңiлдегi осы менiң,
Барға—шүкiр, жоққа—сабыр қылмақ.

қисса гүлжәмила қыздың хикаясы
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Жоққа—сабыр жарасар, барға—шүкiр,
Бұ сөзге ықылас қылар мiскiн пақыр.
Дастарханда наныңыз тұрғаннан соң,
Дүниенi сүйе ме деп қылдым пiкiр.
Дүние сүймес адамға болар сауап,
Күшi келсе Қағбаға қылар тәуап.
Қыз сөзiн тамам қылып болғаннан соң,
Қызға ендi жiгiт тұрып бердi жауап.
Жiгiт айтты:—Бiлдiң нәпсi тыйғанымды,
Сүннет деп сiзге некаһ қиғанымды.
Бұл болса амалымның кемшiлiгi,
Айтайын артық нанды жегенiмдi.

290

Жақсы-дүр шариғаттың жолын тұтқан,
Мешiтте жатушы едiм құлшылықпен.
Кез келiп атаң менен хал сұрады,
Отыр ем сәлем берiп оқып құтпан.
Атаң айтты:—Ал дедi, бiр қызым бар,
Тағаты сiздiңменен болады пар.
Сiздей пақыр жiгiтке берем деген,—
Атаң айтты:—Осындай көңiлiм бар.

300

Мен айттым:—Өзiң патша ақыл,—дедiм,
Бiр жүрген мен бейшара пақыр,—дедiм.
Қызыңыз халалзада болған болса,
Иә, тақсыр, құп болады мақұл,—дедiм.
—Жаратқан бәрiмiздi Алла,—дедi,
Дүниеде иланбапсыз малға,—дедi.
Дүниелiк жимайтұғын көрiнесiз,
Қолыңда қаражатың бар ма?—дедi.
Патшаға айттым:������������������
«�����������������
Екi дирхемiм бар,
Қиямет қылмыстыға болады тар.
Мал дейдi көп дүнияда жиғанменен,
Бәрiнiң ақыретте азабы бар���
»��.
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310

«Дирхемге нан ал» дедi атаң маған,
—Мұны баян қылайын, жаным, саған.
Бiр дирхемге нан сатып алып келдiм,
Әмiрiн атаңыздың қылдым тамам.
Сiзге, жаным, сөйлейiн әуел бастан,
Сырым мағлұм қылайын жасырмастан.
Ертең iшер тағамды жимайтұғын,
Әдетiм болушы едi менiң бастан.

320

Мағлұм қылып сырымды қылдым баян,
Құмырсқа тасқа басса Тәңiрге аян.
Және бiр дирхемге шамын алдым,
Ризықсыз қылмас деп Алла Тағалам.
Сен әйел, патша қызы, не бiлесiң,
Артық нан қойғанымның бiл мағынасын.
Болжаусызда бiр мейман келiп қалса,
Жоқ болса дастарханда не бересiң.
Артық нан қалдырғаным соның үшiн,
Мейманды күтер болсаң Құдай үшiн.
Мейман менен ер күткен қанша сауап,
Сауап қылсаң жаныңа өзiң үшiн.

330

Болмаса керек емес дүние маған,
Насихат қып айтайын жаным саған.
Ризықты өлшеулi деген сөз бар,
Пендесiн өзi асырар Алла Тағалам.
Қыз жiгiттiң тақуасын ендi бiлдi,
«Иләһым мұратымды хасыл қылды».
Қуанып, күлiмсiреп патша қызы,
Әдеппенен орнынан түрегелдi.

340

Қыз тұрып жiгiтке ендi көрiседi,
Жүзiнен бiр-бiрiнiң өбiседi.
Бiр жерге екi жақсы қосылған соң,
Қалайша айтса дағы келiседi.

қисса гүлжәмила қыздың хикаясы
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Қосылып бұл екеуi дәурен сүрдi,
Неше жыл ғибадат қып қызық көрдi.
«Лә йадиғ аджр әл-муханина» деген сөз бар,
Қайырлы қып Құдайым ұғыл бердi.
Болды бағзы баласы әулиелер,
Дүниенi керек деп жимағандар.
Олардан жаман бала неғып тусын,
Бағзысы болып өттi ғұламалар.
Қисса Жүсiпбек қожаның қанағатсыздарға ишарат қылып
жазған назым хикаясы.

350

Әуелi шүкiр ойла тiлдерiңе,
Артық деп арман қылма iлгерiге.
Ризықты қанағат қылмаған жан,
Ұқсайды өтiп кеткен бiр бөрiге.
Екiншi сөз сөйлейiн нақыл жырдан,
Өкiнер дүниенi жақын көрген.
Қолында саржа, киiк аулап,
Бiр күнi ауға шықты бiр сұрмерген.

360

Шығыпты бiр сұрмерген киiк аулап,
Алдына бiр топ киiк келдi саулап.
Бiр оғын кезеп тұрып тартып қалса,
Оқ өтiп қос өкпеден қалыпты аунап.
Киiктiң бауыздады қанын сүртiп,
Мергеннен киiк кеттi алысқа үркiп.
Доңыздың бiр қалың жер жатағы екен,
Қарайды ендi шошқа түлен түртiп.
Қасына бiр қабанның жақын барды,
Қабанды кезеп тұрып тартып қалды.
Оғының саржаның ашуымен,
Мергеннiң зырлап келiп өзiн жарды.
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370

Сол жерде мерген де өлдi, қабан да өлдi,
Ажалы екеуiнiң қарсы келдi.
Тамақ iздеп сол жерде жүредi екен,
Қасына жортып жүрiп бөрi келдi.
Қасына жортып жүрiп бөрi келдi,
Үш еттi бөрi келiп көрiп едi.
Кiресi саржаның жұмсақ екен,
Жесем деп бұрын соны ой жiбердi.

380

Үш еттi таусылар деп аздай көрдi,
Еттен де жас қайысты тез-ай көрдi.
Иiлген зорлықпенен екi басы,
Бiр басын басып тұрып қажай бердi.
Қасқырдың жас қайысты қыршуын-ай,
Астынан шошып кетiп ыршуын-ай.
Иiлген зорлықпенен екi басы,
Шарт етiп салып кеттi тұмсығынан.
Бiр басы дәлдеп ұрды қақ тұмсықты,
Дiрдектеп қақ тұмсықтан қаны шықты.
Туралап тұмсығынан ұрған екен,
Қаны шыққан жерiнен жаны шықты.

390

396

Адамзат не көрмейдi татса тұздан,
Қатты екен қалса көңiл қатқан мұздан.
Сол жерде мерген де өлдi, бөрi де өлдi,
Қанағат қылмаймыз деп ынсапсыздан.
Пендеге нәджат берсе аруақ қонар,
Ынсапсыз болса адам қайтiп оңар.
Ынсап қылмай бөрi мен мерген өлдi,
Мысалы ынсапсыздың осы болар.

Диуана шейх Бұрқы
Айтайын тыңдасаңыз жақсы кептi,
Бiзден бұрын көп адам өтiп кеттi.
Хазiретi Мұсаның заманында,
Шейх Бұрқы диуана деген өттi.
Ертеде шейх Бұрқы диуана өттi,
Қайтармайды аузынан келген кептi.
Жақсы-жаман диуанаң сөз айтса да,
Не айтқанын Құдайым қабыл еттi.

10

Ертеде шейх Бұрқы диуана өттi,
Диуананы Құдайым «достым» дептi.
Құдайым диуананы сонша сүйдi,
Диуананың Құдайға арызы жеттi.
Тәңiрiм айтты бiр күнi:—Ей, диуанам,
Қырық ұдай қызмет қыл ендi маған.
Қызметiңдi бiтiрiп менен тiле,
Қалағаның берейiн мен де саған.

20

—Жарлық қылсаң қызметiңе лайық көрiп,
Жан-тәнменен қылайын мен жүгiрiп.
Қызметiңдi бiтiрiп болғаннан соң,
Бұйымымды тiлермiн мен де келiп.
—Диуанам, бермейдi деп ғапыл қалма,
Бiр берермiн деген соң қайту бар ма?
Қырық күн ұдай қызметiң бiтiргенше,
Ине жiптей көңiлiңе харам алма.
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—Тентек еткен сөзiмдi жұтпағансың,
Өзiң кеңсiң, жаман сөз кектейсiң.
Пәрменiңдi қылайын, падишаһым,
Берерiңнiң белгiсiн бекiткейсiң.

30

—Бүгiнгiдей қылайын бұ жылғыңды,
Оңай қылып берейiн қиыныңды.
Саған қиын болса да, маған оңай,
Таба алмай тұрам ба бұйымыңды.
Диуанам қызмет қылды Құдайына,
Қырық күн тынбай қылды ұдайына.
Қырық күн өтiп қызметiн бiтiрген соң,
«Айтқан күн болды» деп келдi алдына.

40

—Диуанам, бәрекелдi қызмет еттiң,
Азғана күн айтысқан сөзге жеттiң.
Көңiлiңдегi арызыңды менен қала,
Маған өтiп кеттi ғой бұ қызметiң.
—Мойныма қырық күн салған мiндетiңе,
Аяғымнан тiк тұрдым қызметiңе.
Қарызымды не айтайын, не айтпайын,
Бұ қызметiм жақты ма екен құдiретiңе.
—Диуанам, бұ қызметiң жақты маған,
Қырық күн ұдай қызметiм қылдың тамам.
Көңiлiңдегi қарызыңды менен тiле,
Қалағаның берейiн мен де саған.

50

—Өзiң тентек жаратқан диуанаңмын,
Бiз өзiңе мас болған пәруанаңмын,
Тiле дедiң, қоймадың падишаһым,
Мен арызымды айтуға ұяламын.
—Диуанам, мақұл емес ұялғаның,
Ұяламын дегенiң не қылғаның.
Диуанам, бұ сөзiңнен ұялмағыл,
Ұялсаң рахматымнан құр қалғаның.

диуана шейх бұрқы

60

—Құдайым, маған берсең дозақты бер,
Дозақ отын күл қылып ұшыра көр.
Менiм саған тiлеуiм ей, Құдайым,
Пенделердiң күнәһiн кешiре көр.
—Диуанам, дозақ па сенiң қастың,
Айтқан сөзiн қарашы тентек сенiң.
Қалағаның берейiн әлi де болса,
Дозақты қой, өзгенi тiле, достым.
—Арызыңды тiлеп ап өзiң айттың,
Өзiң айтқан сөзiңнен өзiң қайттың.
Айтқан сөзге мен жеттiм, сен жетпедiң,
Достықтан сен қайтсаң, мен де қайттым.

70

Өзiң айттың «���������������������
����������������������
диуанам, тiле��������
»�������
дедiң,
Өзiң тiле деген соң тiлеп едiм.
Шайтанға да азаттық берiп едiң,
Шайтан құрлы пендеңдi еш көрмедiң.
Сегiз ұжмақ жараттың рахматыңнан,
Жетi дозақ жараттың қаһарыңнан.
Дозақты күл қылып ұшыра көр
Мен разы болайын, Тәңiрiм, саған.

80

Күшiң жетпей тұр ма екен өшiруге,
Пенделердiң күнәһiн кешiруге.
Он сегiз мың ғаламның падишаһы,
Сен кешiрмей Әзiрейiл кешiрер ме?
Бар қыларға дозақты жеткен күшiң,
Жоқ қыларға келгенде қайда кеттiң.
Меккеден түзiк едi менiң көңiлiм,
Анша түзiк көңiлiмдi қалдырғаның.
Соңыра отқа пенде менi саламын деп,
Мақұл емес дозақты жандырғаның.
Бiр өзiме бер-сәна дозағыңды,
Бiр-ақ өзiм көрейiн азабыңды.

103
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90

Құдай-а, не қылсаң да өзiме қыл,
Дозаққа жiбермегiл қарағымды.
—Диуанам, дозағымды мен берейiн,
Мұсылманды дозаққа жiберейiн.
Көптен аздың хақын алып берiп,
Қор менен зордың екеуiн теңгерейiн.
Диуанам, дозақ оты жанып тұрсын,
Пенделер қорыққан тәубе қылсын.
Бiр дозақтан пенделерiм қорықпаса,
Менiң Құдай екенiм қайдан бiлсiн.

100

Диуанам, бiр уақытта ақырзаман болар,
Көбiсi мұсылманның кәпiр болар.
Азға зорлық-зомбылық қылғандар бар,
Бәрi де өз алдыма мағлұм болар.
Кәпiр үшiн дозақты жаратқан мен,
Мұсылманды пейiшке қаратқан мен.
Қылмысынан мұсылман дозақ барса,
Өз обалы өзiне онан жаман.

110

Диуанам, разымысың ендi маған,
Немдi аяп тұрамын ендi сенен.
Мұхаммедтiң күнәһлi үмбеттерi
Дозақтың отынан болса аман.
Диуананың тiлеуiн Құдай бередi,
Мұсылманды дозаққа жiбермейдi.
Жаратқан бiр Алланың хақы үшiн
Қол көтерiп, дұға қылың ендi.

118

Мал үшiн, дүние, жаның үшiн
Ораза, намаз оқығыл иман үшiн.
Мұхаммед пен диуананы бiз жад қылдық,
Бiр салауат оқыңыз оның үшiн.

Қожа Баһауидин хазіретінің
қиссасы
Әуелi сиынамын бiр Құдайым,
Падиша пендесiнiң бiлер жайын.
Пайғамбардың мирасқор үмбетiнен,
Бiр жақсыны жазуға ойланайын.
Илһам бер тiл мен жаққа, Жаппар Халиқ,
Қарайын көп кiтапқа көзiм салып.
Жәрдем бер үмбетiңе иә, Мұхаммед,
Қожаны мен жазайын қалам алып.

10

Және медет тiлеймiн, шаһариарым,
Кiм бiледi дүниенiң кеңi-тарын.
Илһам берсе көңiлге бар Құдайым,
Һәр қисса көңiлде тұр дайын-дайын.
«Рисала азизада» көрiп едiм,
Қожаны қисса қылып шығарайын.
Құлақ салып тыңдаңыз, жамағатым,
Өлгеннен соң қалады жазған хатым.
Жетi жылда қожаның бөрiк тiккенiн,
Қисса қылып сөйлейiн хикаятын.

20

Асыл есiмi қожаның Мұхаммед-тi,
Өзi әулие кiсi едi, кереметтi.
Нақышбанди деп қойған бiр аты бар,
Жаһаннан өнер қылып өтiп кеттi.
Шығыпты бұл әулие Бұхарадан,
Кереметтi болғаны әлденеден.
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Өнерпаз бұ дүниеде болған үшiн,
Атын қойған екен қожа Баһауидин.

30

Мұхаммед—қойған аты әуелiде,
Бек ұста деп айтады бiр қолы да.
Өзiнiң өнерiмен безек салып,
Бiр бөрiк тiккен екен жетi жылда.
Сөйлейiн тыңдасаңыз мұның жайын,
Тағат қыл, болмай қалмас қиямет-қайым.
«Лә иләһа иллә Алла,
		
Мұхаммед Расул Алла» деп
Жетпiс айтты иненi шанышқан сайын.
Қожадан ұсталыққа кiм өтiптi,
Ойлаған қиялына бек жетiптi.
Кiмде-кiм жетi тамұқ мәлiктенсе,
Сол бағаға сатам деп ант етiптi.

40

Сұрасаң ғылым айтар шариғат жол,
Күнә кешсе Құданың рахматы мол.
Кiмде-кiм жетi тамұқ билеп сатса,
Қожа айтады бөркiмдi алады сол.
Әулие кереметтi өзi ғалым,
Қожаның жайын бiлмес кейбiр залым.
Қожаның бiр ниетпен бөрiк тiккенi,
Құдайдың құдiретiне болды мәлiм.

50

Кiтаптан пайымдасаң шығар мағына,
Қожаға керек емес дүние малы.
Құдiретiмен зәңгiнiң суретiн қып,
Сауда қыл деп жiбердi перiштенi.
Сол қожа уағдаға берiк-тi дейдi,
Не қылса да Құдайға ерiктi дейдi.
Жiбердi зәңгi қылып перiштенi,
«Сатып ал сауда қылып бөрiктi» дейдi.

қожа баһауидин хазіретінің қиссасы

Перiште бұйрықпен шығып келдi,
Қожаға тағзымменен сәлем бердi.
«Мен Зәңгiстан жұртынан келермiн» деп,
Перiште Қожа iстеген бөрiктi көрдi.

60

—Әй, қожа, дүние үшiн керек мал ма,
Аузыңнан шыққан сенiң сөзiң бал ма?
Басымда киген тәжiм тозып едi,
Сатарлық сiзден бiзге бөрiк бар ма?
—Әй, зәңгi, дүние үшiн керек қой мал,
Бәсi қымбат қолымда бiр бөркiм бар.
Жетi тозақ баршасын билеп келсең,
Беремiн сол бағаға, сен сатып ал.

70

Перiштеге бөрiктiң бәсiн айтты,
Азиз болып үйiнен шығып кеттi.
«Жетi тамұқ Тәңiрiнiң өзiнде» деп,
Жанабына Құданың қайта қайтты.
Перiште кiдiрмей-ақ тез қайтады,
Қожадан естiген көп кептi айтады.
«Сауда қыл» деп бөркiне жiберiп ең,
Бағасы қымбат екен ғой деп, айтады.
Тәңiрiм айтты:—Перiште, сен мұнда кел,
Қожаның тiлегенiн бiлермiн дер.
Жетiсiн бiрдей берсем пендем қорықпас,
Бер дағы алты тамұқ сатып ап кел.

80

Сөзiне еселеген ерме дедi,
Бұйырса сатып алмай келме дедi.
Алтысына тозақтың берер бiр күн,
Сұраса онан артық берме,—дедi.
Құдайым алты тозақ бердi дейдi,
Перiште құдiретiн көрдi дейдi.
«Бұйырса бөрiкке сауда қыламын» деп,
Қожаға және қайта келдi дейдi.
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90

—Мен әуелi бөркiме сауда қылдым,
Саудагер болып келген сенi көрдiм.
Әй, зәңгiм, халiң келмей кетiп едiң,
Тағы қайтып бұ жерге неге келдiң.
—Әй, Қожа, сенiң өзiң бiлемiсiң,
Менiң айтқан сөзiме нанамысың.
Және қайтып келгенiм сауда үшiн,
Берейiн алты тамұқ, аламысың?
—Саудаңыз келiспедi кетшi жырақ,
Жүре көр ренжiдiм әрменiрек.
Саудамыз екеуiмiздiң бiте алмады,
Сұрайсың сен бөркiмдi арзанырақ.

100

Қожадан перiштенiң сағы сынды,
«Бөркiңдi алмаймын» деп, көңiлi тынды.
Бермесең өзiңiзде тұрып қалсын,
«Керегi жоқ» деп перiште қымбатсынды.
Саудасы бiр-бiрiнiң бей* боп қалды,
Бөркiң үшiн бермеймiн сiзге малды.
Жетi тамұқ деген соң қымбатсынып,
Перiште қайтуына оңтайланды.
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Бұйырғанын Құдайдың көрмек болды,
Мұның айтқан сөзiне ермек болды.
Перiште айтқанынан жылмаған соң,
Ылажсыз Қожа бөрiктi бермек болды.
Алмады бөркi үшiн Қожа малды,
Алты тамұқ зәңгiден сатып алды.
«Бөркiм үшiн алтысы өз мүлкiм» деп,
Падиша алтауына болып қалды.
Құдайым жарылқаса рахматы мол,
Перiште бөрiктi сатып әкеттi ол.

*

бей /п/—болымсыздық мағынаны бiлдiредi.

қожа баһауидин хазіретінің қиссасы

«Мұхаммед үмбеттерiн кiргiзбен» деп,
Қожаның бөрiктi тiккен ниетi сол.

120

Тыңдасаңыз осы сөзге түсер хошың,
Өтiрiк емес, кiтапта жазылған шын.
Қожаның бөркiн сатып тамұқ алған
Себебi—Пайғамбардың үмбетi үшiн.
Адамзат, бола алмайсың Қожадай ер,
Жолына нәдiр айтып, садақа бер.
Өз мүлкiне өзiнiң халi келмей ме,
Алты тамұқ iшiне кiргiзбен дер.

130

Бердi Құдай алтысын, бiрiн бөлiп,
Тыңдаңыздар бұ сөзiмдi майдай ерiп.
Рахмат еттi алтауын бiрдей берiп,
Қожаның iш пиғылын дұрыс көрiп.
Сұраса да бермедi тамұқ бәрiн,
Қожа қабыл қылмады дүние-малын.
Бермеген жетi тамұқ себебi сол,
Қорықпас деп қаһарымнан пенделерiм.
Жаратқан Жаппар Құдай рахматың мол,
Құдайға пенде болсаң, әмiрiнде бол.
Баһауидин бөрiк тiгiп сатқан екен,
Қиссасы жеңiлiрек болғаны сол.

142

Бұхарада әулие болыпты өзi,
Ғайыпты болжайды екен батин көзi.
«Рисала азиза» кiтабында
Бiр бөлек айтқан екен осылай сөздi.

109

110

Қисса хазірет Әлидің
Сараңбайды жолға салғаны
Әуелi жад етейiн Т������������
�������������
әңiрiм атын,
Жақсылар, айып етпе жазған хатым.
Әулие Пайғамбардың атын жазсам,
Қалай терiс болады насихатым.
Құп тыңдап бұ сөзiмнен мағына алған,
Көңiлге фаһым әйлап қайғы салған.
Таңда махшар күнiне пырақ мiнiп,
Ұжмақтан артық барып орын алған.

10

Сәна айтып сөйлейiн бiр Аллаға,
Жаратып нәсiп берген барша жанға.
Өзiңнiң, Пәруардигар, құдiретiңмен
Сөйлесем, медет бергiл мен наданға.
Жаратқан Пәруардигар бұ әлемдi,
Һәр түрлiк қып жаратқан һәр адамды.
Он сегiз мың ғаламға патша Құдай,
Бiразырақ сөйлеткiл мен наданды.

20

Андан соң Расул Алла—Құдай досты,
Күнә қылып жаныма қылдым қасты.
Екi дүние Сәруары шапағатшы,
Оларға жалынбасақ жарамас-ты.
Қылғайсыз маған шапағат, хақ Сәруары,
Сiзден медет тiлейдi жанның бәрi.
Құр тiлменен айтамыз үмбетпiз деп,
Мен ғарiп барша жанның күнәһары.

қисса хазірет әлидің ...

Андан соң Әбубәкiр оның жары,
«Сыдық» деп ат қойыпты Пайғамбары.
Сiздерден медет тiлеп сөз сөйлейiн,
Мен ғарiп барша жанның күнәһары.

30

Андан соң хазiрет Омар әдiл өткен,
Ұғлына дүре бiрлән хүкiм еткен.
Шапағат мен ғарiпке қыла ма деп,
Сiздерден мендей асы үмiт еткен.
Бiреуi шаһариардың— молда Оспан,
Құран оқып, мұсылман дiнiн ашқан.
Шапағат махшар күнi бiзге қылғыл,
Пайғамбар екi қызын бiрден қосқан.

40

Андан соң Асад Алла—Әли Арыслан,
Фатимамен екеуiн Құдай қосқан.
Күнәһiм көп, шапағат қыла ма деп,
Қиссаға есiмiңiздi қылдым дастан.
Андан соң Хасан, Хүсейiн шаһид етем,
Сахаба әл-асхаб жамағатым.
Дүние ақыретте жәрдем қылғыл,
Қабыл ғып мен ғарiптiң мiнәжатын.
Жад етiп Пайғамбарды қылдым зары,
Ғарiптiң болған екен медеткерi.
Сiздерден медет тiлеп сөз сөйлейiн,
Әулие, пайғамбардың баршалары.

50

Жад еттiм бiразырақ әзиз атын,
Я, Рахман, қабыл қылғыл мiнәжатым.
Бұ дүниеде адамға ғибрат үшiн,
Сөйлейiн ер Әлидiң риуаятын.
Риуаят имамдардан бiзге қалды,
Сахаба Пайғамбардың тiлiн алды.
Атыңнан айналайын, Шаһимардан,
Наданды талай-талай жолға салды.
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60

Билеген жердiң жүзiн Пайғамбары,
Өткен соң патша болды шаһариары.
Жазайын ер Әлидiң бiр қиссасын,
Не болғай қалса менен жәдiгерi.
Пайғамбар үмбетiне дiн үйреткен,
Әлидi «Арысланым» деп еркелеткен.
Әлидiң патша болған заманында,
Бай болып Мәдинеде бiр жан өткен.
Ол байдың тамам жаннан дәулетi мол,
Қызметiнде жүгiрген бiрнеше құл.
Өзi сараң һешкiмге дәм бермейдi,
Шариғатты ойламай жүргенi сол.

70

Алдаған сараң байды дүние боқ,
Жинаған алтын, күмiс қисабы жоқ.
Аулына мейман келсе жолатпайды,
Баста қайыр, малында зекетi жоқ.
Өзiнiң мұсылмандық белгiсi бар,
Есiткен бұрынғыдан үлгiсi бар.
Намаз, руза, з��������������������
е�������������������
кетпен бiр iсi жоқ,
Болмады сол уақытта бiр кiсi пар.

80

Бiр екенiн бiледi бар Құдайды,
Көңлiне салды Құдай осындайды.
Ауылына қонамыз деп келгендердi,
Ұрып, сабап жiберген бiрталайды.
«Сараңбай» деп атанды тамам жанға,
Мiнезiн есiткендер қалды таңға.
Қайыршы келсе, сабайды байлап қойып,
«Ұқсапты���������������������������
,—�������������������������
деп айтысты,—Қарынбайға».
Айтады қайыршыға:—Нең бар мұнда,
Менен басқа ел жоқ па өз алдыңда?
Келген қонақ, сұраушыдан мазам кеттi,
Анау жақта ел болса, барғын сонда.

қисса хазірет әлидің ...

90

Жоламастан түңiлдi жанның бәрi,
Бай, кедей, қатын, бала, жас пен кәрi.
Молдалар шариғаттан сөз сөйлесе,
Ақымақтығы артады онан әрi.
Бiр күнi бiр сахаба барды дейдi,
Пиғылы Сараңбайдың тар-ды дейдi.
«Ұры сенбi уақытта қаңғырған» деп,
Мүсәпiрдiң бастарын жарды дейдi.

100

Байғұсты ұрып-байлап салды дейдi,
Бәлеге құтылмастай қалды дейдi.
—Сен мұнда неге келдiң сұраусыз?—деп,
Қысымға бейшараны алды дейдi.
Сахаба түк айтпайды жаман сасып,
Сараңбай ашуланды қара басып.
«Ұры» деп байлаған боп қойған екен,
Бейшара ел жатқан соң кеттi қашып.
Сахаба өзi батыр, асқан ер-дi,
Сараңнан байқаусызда қорлық көрдi.
«Қонба,—деп,—менi мұндай сабады,»—деп,
Әлиге ертең келiп арыз қылды.

110

Естiмеген таң қалды жанның бәрi,
Сахаба қайран қалды баршалары.
Басы-көзi қан болып келгеннен соң,
Бұл хабарды есiттi хазiрет Әли.
Әли ойлайды ол байға барайын деп,
Сараңбайды бiр сынап қарайын деп.
Үстiне жаман-жұман киiм киiп,
Бiр қайыр тым болмаса сұрайын деп.
Бiр шапағат ол байғұсқа қылайын деп,
Әуелi қайыр сұрап алайын деп.
Дұға қылып халiне бейшараның,
Жолына шариғаттың салайын деп.
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120

Әли айтты:—Ашуланба оған,—дейдi,
Дұға қылып тұрыңыз маған,—дейдi.
Құдайым бейшараға тауфиқ берсе,
Жолдас қылып берейiн саған,—дейдi.
Мұны айтып бiр есекке мiндi дейдi,
Ақылы тақсыр ердiң кең-дi дейдi.
Қайыр сұрап жүрген бiр мүсәпiр боп,
Ауылына Сараңбайдың келдi дейдi.

130

Ауылына қайыр сұрап Әли келдi,
Ол байға тыста жүрген сәлем бердi.
Қараса киiмi жаман, жүзi көркем,
Кiсiнi келiп тұрған көрдi дейдi.
Қасына жақынырақ жетiп кептi,
Тақсыр ердi көрген соң есi кеттi.
—Өзiңнiң киiмiң жаман, түсiң жақсы,
Шаһарда мен көрмеген кiмсiң?—дептi.
—Мен жүрген мүсәпiрi елдiң,—дейдi,
Байлығыңды есiтiп бiлдiм,—дейдi.
Құдай үшiн бiр нәрсе бере ме деп,
Мен сiздi әдейi iздеп келдiм,—дейдi.

140

Үйiне кiрiп кеттi жауап алмай,
Сөзiне Құдай деген құлақ салмай.
Үйiнен шыға алмады ашуланып,
Әлидiң айбатына шыдай алмай.
Сонда Әли сөйлейдi тыста тұрып:
—Менiң бiр батамды ал, қайыр берiп.
Ұруға бұрынғыдай бата алмайды,
Балалары қорқады оны көрiп.

150

Маған бiр хабар бергiл тiлiмдi алсаң,
Сөзiме зекет бергiл құлақ салсаң.
Ей, сорлы, ақыретте азық болар,
Қайыр берiп, ей, байғұс, батамды алсаң.
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Ей, сорлы, қайыр бершi маған деймiн,
Мен разы болайын саған деймiн.
Қимасаң бұ малыңды Құдай үшiн,
Барғанда ақыретке жаман деймiн.
Әзiрейiл бұ жаныңды алар деймiн,
Қобалың көр астында қалар деймiн.
Бұ малың жылан менен шаян болып,
Жабылып сол уақытта талар деймiн.

160

Аулына келген екен кешке таман,
Бұл сөздiң Сараңбайға бәрi жаман:
—Беретұғын нәрсе жоқ, жүре бергiн,
Бейуақта қақсап тұрған неткен адам.
Көп сөйлемей жүре бер, сөзiң құрсын,
Саулатып жарапазан нағып тұрсың?
Батаңменен кiсiнi жарылқасаң,
Тентiреп елден елге нағып жүрсiң?

170

Сөзiне Сараңбайдың қайран қалды,
Ерлiгi тағы қысып қайран қалды.
Бiр сойқан ендi саған салайын деп,
Ер Әли «шапшаң шық» деп, айқай салды.
Даусынан қорыққан соң, шыға келдi,
Шыдай алмай жарты тiлiм нанды бердi.
Iшiнен бiр мың теңге бергендей боп,
Үйiне қайғы тартып кiредi ендi.
Сараңбай танымады Әли ердi,
Бұ байдың көңiлi сараң, көзi көр-дi.
«Құдiретiңмен қыласың, Құдай-ау» деп,
Қайран боп батыр Әли жүре бердi.

180

Құдай-ау, жаратыпсың мұндай жанды,
Қорыққан соң жарты тiлiм бердi нанды.
Малынан зекет, басынан қайыр бермей,
Қайтедi ақыретте жиған малды.
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Әли тақсыр үйiне қайтып келдi,
Бастан-аяқ көргенiн айтып келдi.
«Бiр күн көрге жатқанға мың тiллә беремiн» деп,
Жар салып жиып алды тамам елдi.

190

—Жан қалмай шақырған соң келсiн,—дейдi,
Менiң бұл патшалығым бiлсiн,—дейдi.
Көрге жатқан кiсiге сый беремiн,
Салтанат тамашамды көрсiн,—дейдi.
Жар салды осылай деп хазiрет Әли,
Бұл хабарды есiттi жанның бәрi.
«Көрге жатып мың тiллә аламын» деп,
Жиылған айта алмады жас пен кәрi.
Бұл хабарды естiдi ол Сараңбай,
Үйiнде сараң қылған патша Құдай.
«Тегiн жатқан олжаны алсам ба?» деп,
Толқиды байдың көңлi олай-бұлай.

200

Падиша тамам елге хабар шашты,
Ерiнген осы олжадан жарамас-ты.
«Тегiн жатқан олжаны алсам ба?» деп,
Сараңбай қатынымен ақылдасты.
—Ей, қатын, падишаға барсам ба екен,
Ерлiк қып қалың топты жарсам ба екен.
Бiр күн көрге жатқанға нем құриды,
Тегiн жатқан тiлләнi алсам ба екен?

210

Қатын айтты:—Отырсаңшы көтiң қысып,
Тiрiдей не қыласың көрге түсiп.
Тiлiмдi алсаң қызықпа осы олжаға,
Барма, тек отырсаң да iшiң пысып.
Һеш адам падишаны жеңе алмайды,
Не айтса, патша сөзiн кек алмайды.
Шаһарда сенен батыр толып жатыр,
Көрге түсiп оңай болса неге алмайды.
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—Олардың бәрi қорқақ, жүрегi жоқ,
Көңiлi асып туған зерегi жоқ.
«Тегiн жатқан олжаны алма» деген,
Сөзiңнiң былшылдаған керегi жоқ.

220

Адам деп сөз айтып ем сенi,—дейдi,
Қорыққанның келе ме екен жөнi,—дейдi.
Тегiн жатқан олжаны алма дейсiң,
Құртарсың бүйте берсең менi,—дейдi.
Бiр күн көрге жатқанға қылман қауiп,
Барайын,—деп бай жүрдi көңлi ауып.
Нем құриды жатқанға бiр күн көрге,
Тегiн олжа алайын ебiн тауып.

230

Сараңбай ақша алғалы келдi дейдi,
Бұрын мұндай көрмеген елдi дейдi.
«Падиша, тiлләң қайсы?» дегеннен соң,
Түсерiн мұның көрге бiлдi дейдi.
Сараңбай осы топқа келдi жетiп,
Көрмеген адамдарды тамаша етiп.
Падишаға келдi де, сөз сөйлейдi,
Ойында «тiллә алам» деп, үмiт етiп.
—Падиша, тағыңызда ағар,—дейдi,
Ғарiбiң талап қылып бағар,—дейдi.
Жатайын деп мен келдiм бiр күн көрге,
Кәнi, тақсыр, тiлләнi шығар,—дейдi.

240

Бұл байдың қайран қалды сөздерiне,
Һеш неме көрiнбейдi көздерiне.
«Көрге жатсаң бермегiм мiнеки» деп,
Бiр мың тiлла көрсеттi көздерiне.
Әли айтты:—Патшалығым менiң,—дейдi,
Алғанға бiр мың тiллә тегiн,—дейдi.
Көрге қорқып түспедi өң жамандар,
Көрелiк ерлiгiңдi сенiң,—дейдi.
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250

—Падиша, разымын саған деймiн,
Қылайын қызметiңдi тамам деймiн.
Бiр күн тамам бiткенше қасымызда,
Кiсiлер әзiр ғып қой маған деймiн.
—Қызметiң асырмалық күннен әрi,
Бұ iске қайран болды хазiрет Әли.
—Бiр күн тамам бiткенше жiбермеймiн,
Тұрады осы жерде жанның бәрi.
Мақұл көрiп ол көрге жатпақ болды,
Бiр күнiн мың тiлләға сатпақ болды.
Жатқан соң көр iшiне ол Сараңбай,
Ауызын кәдiмгiдей жаппақ болды.

260

Бiр күн көрге жатуға ерiнбейдi,
Өз малы биттей көзге көрiнбейдi.
Өзге ел қайран қалып қорқып тұрса,
Сараңбай «тiллә алам» деп күлiмдейдi.
Ол көрге «тiллә алам» деп жатты дейдi,
Беттерiн қараңғы қып жапты дейдi.
Қараңғы көр iшiне жалғыз жатып,
Алаңдап жан-жағына бақты дейдi.

270

Көрге қойып қырық қадам кеттi дейдi,
Әли Арыслан шартына жеттi дейдi.
Жан-жағына ол байғұс қарап жатса,
Бiр нәрсе жарқ-жұрқ етiп кеттi дейдi.
Ол нәрсе келе жатыр түсi суық,
Мұндай нәрсе көрмеген өзi туып.
Бiр ернi жер, бiр ернi көк тiрейдi,
Тiлiмен бұл дүниенi алды буып.
Қараса жылан екен, келдi жетiп,
Тiлдерiн олай-бұлай жалаңдатып.
Тiлiне жарты тiлiм нан жабысты,
Оныменен ол жылан қалды кетiп.
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280

Мұнан соң Мәңкүр,Нүңкүр келдi жетiп,
Күрзiсi таудай екен, қолға тұтып.
Көздерi жалғыз екен бiр табақтай,
Көрген соң бай қорықты есi кетiп.
Көзiнен от шашырап тұрды дейдi,
«Мән раббук?» деп жауабын сұрды дейдi.
«Аулақ жүр, қондырмаймын»��������������
 ������������
деген екен,
Күрзiмен ашуланып ұрды дейдi.

290

Күрзi тиiп, дал-дал боп кеттi сонда,
Салмағы қара жерге жеттi сонда.
Перiштелер бөлегiн жиып алып,
Ақылы әуелгiдей еттi сонда.
Сараңбай ойбай салды сонда шошып,
Перiштелер сұрайды тосып-тосып.
Дауысы талай жерге кеттi дейдi,
Жер келдi екi жақтан тағы қысып.
Сараңбай көрде жатып салды ойбай,
—Қандай iске жолықтым,—дейдi,—Құдай.
—Бiз малың зекет бермей аздырған������
,—����
деп,
Жылан мен шаян келдi таудай-таудай.

300

—Түк бермей һеш адамға жүрдiң бағып,
Берген нан жарты тiлiм кеттi нағып.
Бiздердi дүниеде қор қылдың,—деп,
Жылан менен шаяндар жатыр шағып.
Сараңбай көрде жатып азап тартты,
Азаптың неше түрлi дәмiн татты.
Перiштелер ұрады күрзiменен,
Шаққаны жылан, шаян онан қатты.

310

Сараңбай есектей боп бақырады,
«Ойбай, Әли, өлдiм» деп шақырады.
Әли десе тоқтайды азаптары,
Перiште «Мән раббук?» деп ақырады.
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Сөзiне жауап таппай жатыр сасып,
Дауысы нашарлады халi қашып.
«Мен түйең, қойың, мен жылқың» деп,
Жылан менен шаяндар кеттi басып.

320

Мұндай түрлi азаптың көрдi бәрiн,
Ойбай салып бiлмейдi не қыларын.
Әлидiң қасындағы тамам жандар,
Бәрi қорқып жылады есi қалмай.
Перiште неше түрлi азап еттi,
Құдайым оған бердi мұндай дерттi.
Неше түрлi шығады көрден даусы,
Есiткен адамдардың есi кеттi.
Жамағат сонда тұрып жалынды көп,
Бәрiсi ақыреттiң қайғысын жеп:
—Ей, тақсыр, ендi қорқар қияметтен,
Байғұсты ендi көрден алыңыз,—деп.

330

Дауысы сонда шықты тым-ақ жаман,
Қорыққаннан соң жығылды талай адам.
Ащы дауыс шыққан соң, Әли батыр,
Шыдамай ендi жүрдi көрге таман.
Ащы дауыс шыққан соң, халi қашты,
Баршасы көрге қарай қадам басты.
Құлатып үстiндегi топырағын,
Сағат жарым болғанда аузын ашты.

340

Қараса шала-жансар болған екен,
Көрiне жылан-шаян толған екен.
Болжалсыз жан шыға ма, жамағаттар,
Азапты шыбын жанға қылған екен.
Бiреуi тыста тұрып қолын бердi,
Иә, Алла, асан қылғыл ондай жердi.
Құдайдың құдiретiмен ол Сараңбай,
Бiр сағатта қырық жылдық азап көрдi.
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Талқан қып бұзып алып қара көрдi,
Барша жұрт қайран қылды Әли ердi.
Сараңбай есiн танып құлап қалды,
Сонан соң көтерiп үйге алып келдi.

350

Бiр күн, бiр түн ол байғұс жатты талып,
Жаны бар кеудесiнде, қойды салып.
Әли батыр бiр дем салып қойған екен,
Отырды сонда басын көтерiп алып.
Ол байғұс бiр күн, бiр түн талған екен,
Құдайым мұндай күйге салған екен.
Қозғала алмай отырды қайран қалып,
Қалжырап есi кетiп қалған екен.

360

Жарадан сау жерi жоқ тұла бойы,
Жабылып шаққан екен «жылқы, қойы.»
Сол бойымен Сараңбай өлiп кетсе,
Өлгенде болар едi үлкен тойы.
Бай сөйлейдi:—Жарандар, келдiм қайдан,
Етiмнiң сау жерi жоқ мынадайдан.
Төңiрекке қарайды көзiн салып,
Ендi сөз есiтiңiз Сараңбайдан.
Бай айтады:—Ауылдан келдiм мұнда,
Түбiме менiң жеттi бiр мың тiллә.
Есiме жаңа түстi, мен сөйлейiн,
Қандай күйге мен түстiм көр астында.

370

Жарандар, көрге түсiп жаттым,—дейдi,
Өз жаныма жамандық еттiм,—дейдi.
Шапағат қыл, иә, тақсыр, мен ғарiпке,
Болмаса су түбiне кеттiм,—дейдi.
Жылап-жылап ол байғұс тағы талды,
Қорқып бiр мәртебе ойбай салды.
Бiр кiшкене жатты да есiн жиып,
«Аһ» деп, ендi басын жұлып алды.

121

122

діни дастандар

380

—Ендi бiлдiм бұ дүние өтедi екен,
Тақ түбiме бұ малым жетедi екен.
Бұ малды көбейет деп қимағандар,
Азабы қияметке кетедi екен.
Мен сорлы тiлла алам деп көрге жаттым,
Қырық жылдай көр астында азап тарттым.
Жалғыз нан бiр жылан кеп тимей кеттi,
Азаптың онан басқа бәрiн тарттым.
Малдарым жылан, шаян болды,—дейдi,
Көр iшiне баршасы толды,—дейдi.
Екi кiсi сұрайды «Мән раббук?» деп,
Сөйлемесем күрзiмен ұрды,—дейдi.

390

—Көрмеген екеуiнiң түсi суық,
Ондай адам көрмедiм өзiм туып.
Маңдайында көзi бар бiр табақтай,
Аузынан от шығады, кеттiм күйiп.
Көп азаптың айтамын ендi несiн,
Қорыққаннан соң қалмады биттей есiм.
Өз малым ғарiп жанға дұшпан екен,
Шiркiндi жанға бермей достым десем.

400

Жылан мен шаян басты қазған көрдi,
Баршасы өзiм малым көзiм көрдi.
«Бiз малың зекет бермей аздырған» деп,
Жабылып мен байғұсты талай бердi.
Азапқа шыдай алмай көп жыладым,
Құтылар күн бар ма екен деп жыладым.
Ендi өлсем, тағы сондай қылады деп,
Уайым соның үшiн жеп жыладым.
Азапты қатты көрдiм малым үшiн,
Күйiп-жанып барады iшiм-тысым.
Өз малым өз жаныма дұшпан екен,
Иә, тақсыр, шапағат қыл жаным үшiн.
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Дүниеде жан жоқ екен мендей болған,
Ерiнбей өлгенiмше дүние қуған.
Өкiнiп өз iсiне бұл бейшара,
Көзiнiң жасы ағып бетiн жуған.
—Мен бұрын мұндай iстi бiлмес едiм,
Құлаққа айтқан сөздi iлмес едiм.
Мұндай азап боларын бұрын бiлсем,
Бұ жерге тiллә алам деп келмес едiм.

420

Әлидiң аяғына қойды басын,
Ағызды нәдаматта көзден жасын.
Есiркеп Сараңбайдың жылағанын,
Алдына алып қойды мың тiлләсiн.
—Тiллә iздеп осы жерге келдiм,—дейдi,
Дүние дұшпан екенiн бiлдiм,—дейдi.
Дүние керек емес, ақырет керек,
Қу дүниенiң қызығын көрдiм,—дейдi.
«Ей, тақсыр, ендi қайттiм жиған малды,
Қинады дүние үшiн шыбын жанды.
Бiр шапағат қылғыл,—деп,—мен ғарiпке,»
Ол байғұс тағы жылап есiн танды.

430

Һешкiмнiң алмаушы едiм насихатын,
Дүние үшiн көп тарттым көр мехнатын.
Ей, тақсыр, ендi бiлдiм бұл iсiңдi,
Көрсiн деп маған қылған мархабатың.
Сонда Әли сипады басын-көзiн,
Басына жастық қылды екi тiзесiн.
—Бейшарам, көп жылама, басың көтер,
Махкам оқы шариғаттың айтқан сөзiн.

440

Бұл iстi бiр Құдайдан көргiн,—дейдi,
Жолына шариғаттың ергiн,—дейдi.
Жиған малың өзiңе досты болар,
Малыңнан зекет санап бергiн,—дейдi.
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Ол байғұс пiр тұтынды Әли ердi,
Айтқанының бәрiн де қабыл көрдi.
Қанша кедей пақырды жиып алып,
Басынан қайыр, малынан зекет бердi.
Пiр тұтты Пайғамбардың шаһариарын,
Айдатып, жиып алды малдың бәрiн.
Шариғат айтқанынша кәмiл қылып,
Сахабалар шығарды зекеттерiн.

450

Құлшылық күндiз-түнi еттi дейдi,
Айтқанын шариғаттың күттi дейдi.
Қаза намаз, рузасын жиып алып,
Сонан соң тақуа болып кеттi дейдi.
Ол байғұс тақуа болып дiнiн күттi,
Сұрады күндiз-түнi шариғатты.
Бұрынғы iстерiне тәубе қылып,
Мейман күтiп, онан соң өмiрi өттi.

460

Қазасын руза, намаз жиып алды,
Байғұсты Шаһимардан жолға салды.
Шариғат iстерiне махкам болып,
Ақырда иман тауып дүние салды.
Жарандар, алдап жүр ғой дүние деген,
Жақсылар ақыреттiң қамын жеген.
«Әлбәхил лә йадхулул жаннат,
			
ләу кәна зәһидан»,
Көрмейдi пейiш жүзiн сараң деген.
Бұ айтқан Пайғамбардың бiр хадисi,
Түзу жолдан азбасын һәр пендесi.
Дүниенi бұ тiрiде көп қимаған,
Қор болар ақыретте әзиз басы.
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Һәркiмге ғибрат үшiн жаздым мұны,
Жайымыз қандай болар махшар күнi.

қисса хазірет әлидің ...
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Иә, Алла, рахматың көп, жарылқағыл,
Ғафу қып мен асының күнәһыны.
Мүмiнге ғибрат үшiн жазған сөзiм,
Өзiме тәсiр етпес айтқан сөзiм.
Не амал, не ғылым жоқ бiз асыны,
Иә, раббым, жарылқағыл таңда өзiң.
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Жарылқар сенен басқа кiсiм де жоқ,
Қылатын күнәдан басқа iсiм де жоқ.
Айтамын асылықпен бұрынғыны,
Өз басыма келерi есiмде жоқ.
Көрiп мен бiр кiтапта осы сөздi,
Бұлайша келтiруге салдым көздi.
Парсы сөзден шығарып өлең қылдым,
Жамағат, айып қылма ендi бiздi.
Бұ қисса осылайша тамам болды,
Көңiлiме Қадiр Алла илһам бердi.
Жамағат, Құдай үшiн бiр дұға қыл,
Жад қылдық бұрын өткен Әли ердi.
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Расулдың жаздым бұрын миғражы мен
					
өлген жерiн,
Жазғаным үшiншiсi Әли Шерiң.
«Сараңбай» деп ат қойдым төртiншiге,
Кiтапты өлең қылған мен бiр серiң.
Һәр нешiк салдым хатқа бiлгендерiм,
Жазып бер дегеннен соң Ахметкәрiм.
Тағы жазып берермiн неше қисса,
Жанымды аман қылса Бiр уа Барым.
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Оспанды жазып едiм баяғыда,
Онан басқа жазармын мен тағы да.
Бұ қағаздың артығын ақ қойғанша,
Бiр насихат жазайын аяғына.
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Қисса хазірет Әли разы Алла
анһудың шаһ Барбарға құл болып
сатылғаны
Бастаймын «бисмилла» деп Тәңiрiм атын,
Қозғатайын өткендердiң хикаятын.
Дұғаңыздан тастама Пайғамбарды,
Көрсеткен бұ ғаламға шарапатын.
Тыңдаңыз бұ қиссаны, көп әлеумет,
Құдайға жоғалмайды қылған қызмет.
Аспанда Ғаршы Күрс���������������
i��������������
, пер���������
i��������
ште бар,
Жаратты жер мен көкт�����������������
i����������������
Жаппар Құд�����
i����
рет.

10

Алланың пендес����������������
i���������������
не рахматы бар,
Расулы Пайғамбардың шапағаты бар.
Мұхаммед үмбет�����������������
i����������������
не мей����������
i���������
рбан-дүр,
Б����������������������������
i���������������������������
лмейд����������������������
i���������������������
осыларды асы жандар.
Мұхаммед дәрүд айтқыл Мұстафаға,
Жарасар қылған қызмет падишаға.
Б������������������������������
i�����������������������������
р күн������������������������
i�����������������������
хақ Расул Пайғамбарым,
Насихат айтар ед�����������
i����������
сахабаға.

20

Жұртына көп насихат жауап берд��
i�,
Көнд�������������������������
i������������������������
рд����������������������
i���������������������
хүк�����������������
i����������������
м���������������
i��������������
не тамам елд��
i�.
Мәж�����������������������������
i����������������������������
л���������������������������
i��������������������������
с қып меш�����������������
i����������������
т���������������
i��������������
нде отырғанда,
Ес������������������������������
i�����������������������������
ктен б�����������������������
i����������������������
р мүсәп���������������
i��������������
р к�����������
i����������
р���������
i��������
п келд��
i�.
Көз�����������������������������
i����������������������������
н���������������������������
i��������������������������
ң жасын төг���������������
i��������������
п жылап тұрды,
Алдына хақ Расулдың мойынсұнды.
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Бұзылды жұрттың көңл�������������
i������������
мұны көр���
i��
п,
Төрт жарға Пайғамбар мен арыз қылды.
Ғар���������������������������������
i��������������������������������
п айтты:—С����������������������
i���������������������
з тақсыр—асыл гауһар,
Он сег�����������������������������
i����������������������������
з мың ғаламға болдың Сәруар.
С��������������������������������
i�������������������������������
зге оңай, маған қиын падишаһым,
Б����������������������������������
i���������������������������������
р қажет с������������������������
i�����������������������
зден т�����������������
i����������������
лек жұмысым бар.

30

Үй���������������������������������
i��������������������������������
мде, тақсыр, мен����������������
i���������������
ң малдарым жоқ,
С�������������������������������������
i������������������������������������
зге айтар бөтен жұмыс, жанжалым жоқ.
Жүз т��������������������������������
i�������������������������������
ллә қарызым бар, таппай келд���
i��
м,
Көңл�����������������������������
i����������������������������
мде мұнан басқа арманым жоқ.
Жүз т�������������������������������
i������������������������������
ллә қарызым бар, пұл берерм���
i��
н,
Малым жоқ, енд�����������������������
i����������������������
, тақсыр, не берерм���
i��
н.
Құтқарғыл сонан мен�������������
i������������
, падишаһым,
Таба алмай соның үш����������������
i���������������
н жылап жүрм���
i��
н.

40

Жаратты қажет үш���������������
i��������������
н с�����������
i����������
зд��������
i�������
Құдай,
Таба алмай алдыңызға келд���������
i��������
м сұрай.
Бәр�����������������������������
i����������������������������
ңнен қайыр сұрай кел��������
i�������
п ед���
i��
м,
Дүниеде мұқтаж болған мен б���������
i��������
р кедей.
Бұ сөз�����������������������
i����������������������
ес�������������������
i������������������
т�����������������
i����������������
лд��������������
i�������������
Пайғамбарға,
Қарады төрт жар менен сахабаға.
—Ғар���������������������������
i��������������������������
пт������������������������
i�����������������������
ң мұддағасы мынау екен,
Талапкер құтқарушы к�����������
i����������
с���������
i��������
бар ма?
Пайғамбар төң�����������������
i����������������
рекке үш қарады,
Үш айтқанда жұрт жауап бере алмады.
Ер Әли қол қусырып түрегелд��
i�,
Б�����������������������������
i����������������������������
р адам сонан басқа жарамады.

50

I�����������������������������
зетпен түрегелд��������������
i�������������
хаз���������
i��������
рет Әли,
Жоқ ед����������������������
i���������������������
о к�����������������
i����������������
с���������������
i��������������
де дүние малы.
Отырған көп ойлайды «Не берер?» деп,
Бар ед������������������������
i�����������������������
Дүлдүл����������������
i���������������
мен зұлпықары.
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Расул айтты:—Не i������������������
�������������������
ске тұрдың, жаным,
Бәр�����������������������������
i����������������������������
де хал���������������������
i��������������������
-шамаң б������������
i�����������
зге мағлұм.
Байлардың сенен басқа бәр����������
i���������
де отыр,
Табарға жүз т���������������������
i��������������������
ллән����������������
i���������������
келер ме әл���
i��
ң?

60

Көз��������������������������
i�������������������������
нен жасы ағып түрегелген,
«Ей, ата, рұқсат бер» деп, Шаһимардан.
Бата алып Пайғамбардан хаз���������
i��������
рет Әли,
Қапа боп үйден шығып жүре берген.
Келд�������������������������
i������������������������
де жетелед�������������
i������������
Әли Хайдар,
Алланың һәр нәрседен өз����������
i���������
н сақтар.
—Көз��������������������������������
i�������������������������������
ң жұм, ей, ғар�����������������
i����������������
б���������������
i��������������
м, қала көрме,
Көрерм����������������������������
i���������������������������
з б������������������������
i�����������������������
р т��������������������
i�������������������
лект���������������
i��������������
берсе Жаппар.
Сол ғар��������������������������
i�������������������������
п көз��������������������
i�������������������
н жұмып жүре берд��
i�,
Әлимен жолдастасып жолға к�����
i����
рд��
i�.
Әли айтты:—Ей, бейшара, көз��������
i�������
ңд�����
i����
аш,
Ғар�����������������������������
i����������������������������
б���������������������������
i��������������������������
м б�����������������������
i����������������������
р шаһарға жетт��������
i�������
ң енд��
i�.
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Көр������������������������������
i�����������������������������
нд���������������������������
i��������������������������
ғажап сұлу келген шаһары,
Лағыл, жақұт, алтыннан үйд��������
i�������
ң бәр��
i�.
Алтын менен күм������������������
i�����������������
стен соққан екен,
Көрген соң қайран қалды хаз���������
i��������
рет Әли.
Ұлық дария шаһардың арасында,
Б����������������������������
i���������������������������
т��������������������������
i�������������������������
пт�����������������������
i����������������������
түрл�����������������
i����������������
жем������������
i�����������
с ағашында.
Кедей қорықты «Бұл мен����������������
i���������������
өлт�����������
i����������
рер» деп,
Кәп��������������������������
i�������������������������
рд�����������������������
i����������������������
ң танымаған қаласында.

80

Кедей қорықты Әлид�������������������
i������������������
«Не қылар?» деп,
Мен өлсем, қаным жерге төг���������
i��������
лер деп.
Мал табам деп жолықтым б����������
i���������
р бәлеге,
Қабырғам өлгеннен соң сөг���������
i��������
лер деп.
—Тақсыр-ау, бұ жерден сөйлеп тұрсың,
Барарды елге аман Құдай б������
i�����
лс���
i��
н.
Шаһардың түр�����������������
i����������������
жаман көр������
i�����
нед��
i�,
Кетел������������������������������
i�����������������������������
к, тауып берген пұлың құрсын.
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Ей, тақсыр, рұқсат берг��������������
i�������������
л енд��������
i�������
б�����
i����
зге,
Мен разы болайын, Әли, с�����
i����
зге.
Бәр��������������������������������
i�������������������������������
нен пұлың құрысын, жаным тәтт��
i�,
Баралық ж�������������������
i������������������
берсең������������
i�����������
з үй�������
i������
м�����
i����
зге.

90

—Сен бекер сөйлеп не қыласың,
Һәрк�������������������������������
i������������������������������
мнен б������������������������
i�����������������������
р тиындық пұл сұрарсың.
Жаныңды кәп���������������������
i��������������������
р алмас, Құдай алар,
Үй����������������������������
i���������������������������
ңе есен болсаң б�����������
i����������
р барасың.
Жарлы айтты:—Ей, тақсыр, бұ не шаһар,
Сiз маған сөйледi деп, қылма қаһар.
—Келдiң ғой кереметпен жарлым байғұс,
Кәпiрдiң падишасы—шаһ Барбар.

100

Әлиден бiр керемет көрдi сонда,
Жығылып аяғына болды пенде.
—Борышыңнан құтыларсың, ей, бейшарам,
Апарып менi сатсаң осы ханға.
Базарына бұл шаһардың менi алып бар,
Сендей адам кәпiрден көрмей қорқар.
Бағаны көп кем етпе бекер қорқып,
Патшасы тiллә берiп алып кетер.

110

Жайыңды ханға барып сен айтқайсың,
Һәр өнер қылады деп көп айтқайсың.
Кәпiрден барып тiлiң тартпағайсың,
Арзан баға тiлләға сатпағайсың.
Құлымның мың кiсiлiк өнерi бар деп,
Һәр өнер қылады деп мақтағайсың.
Базарға ендi мұны алып келдi,
Халайық жиылған көп бәрi көрдi.
—Бағасын бұ құлыңның қашырмай айт,
Алайық бiреуiмiз сатсаң,—дейдi.
—Бұ құлым өз жұртымда бiр арыстан,
Аты мұның Қашамшам, көп-тi дұшпан.
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Күнбатыс, күншығыста болса жауың,
Қылады соның бәрiн жермен-жексен.

120

Бұ құлым өзi палуан мың кiсiдей,
Бес мың тiллә берiп жүр ел iшiнде.
Бермесең он мың тiллә мен сатпаймын,
Бiр қылған қызығарсың жұмысынан.
—Бiлдiк қой бұ құлыңды iске жарар,
Берелiк патшамызға барып хабар.
Халымыз келмес бiздiң, қымбат екен,
Бiр алса бұ құлыңды патша алар.
Бiр жiгiт хабар бердi падишаға,
Хан алар құлды көрсе бұ бағаға.
—Он мың тiллә сұрайды сатамын деп,
Бiр кедей құл апкелдi бұ қалаға.

130

Базарға бiреу құлды апкеп салды,
Көрген жан осы күнде қайран қалды.
Бағасы мың кiсiдей бар деген соң,
Жалладтар халi келiп ала алмады.
Сол жiгiт осылайша жауап бердi,
Патша мұны есiтiп түрегелдi.
Сол уақытта падиша зауқы келiп,
Шақыртты құлыменен келгендердi.

140

«Шақыр» деп падишасы айтып салды:
—Көрелiк, алып келшi қандай жан-ды.
Алдына падишаның келтiргелi,
Сол жiгiт бейшараға қайтып барды.
—Шақырса бiз баралық ханыңызға,
Бiздердi құлағына салдыңыз ба?
Падиша екеумiздi шақыртыпты,
Иә, Әли, сiз жүрiңiз алдымызда.

қисса хазірет әли ...

Алдына хазiрет Әли жүрiп келдi,
Жарлы жүр сатайын деп Әли Шердi.
—Есiкке менен бұрын сiз кiрiңiз,
Жауап бер ханға өзiң, тақсыр, ендi.
150

Алдымен хазiрет Әли кiрiп келдi,
Падиша төрде отырған мұны көрдi.
Қасына падишаның отырған соң,
Жауабын бастан-аяқ айта бердi.
Патша айтты:—Сен өзiң қайдан жүрсiң,
Мұндай құлды сатам деп не қыласың?
Өтiрiк айтпай шыныңды айтшы маған,
Құлың патша сипатты, өзiң құлсың.

160

—Ей, падиша, мен айтайын саған арыз,
Мал таусылып, басыңда болса қарыз.
Қолыңнан дәулет кетiп борышың болса,
Сонда сiз қайтер едiң, сұлтанымыз?
Беремiн құлым сатып қарыздарға,
Құлсыз ылаж болмады пұл табарға.
Сұрасаң менiң жұртым шаһар Сирап,
Келемiн зарураттан құтыларға.
Хан айтты:—Кiм болады сенiң атың,
Қай жұрттан есiтелiк асыл затың?
Құлымның мың кiсiлiк бағасы депсiң,
Құлыңды мықты болса, маған сатың.

170

—Бұ құлым өз жұртында бiр арыстан,
Аты мұның Қашамшам, көп-тi дұшпан.
Күншығыс, күнбатыста болса жауың,
Қылады соның бәрiн жермен-жексен.
Хан айтты:—Ей, құлым, сөйлешi сен,
Қайда алысқа жұмсасам барармысың?
Менiң бiр қатты қиын үш iсiм бар,
Сен соны бiтiрерге жарармысың?
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180

Қаптайды бiр дария шаһарымызды,
Бөгеймiз деп түгестiк барымызды.
Бiр дария, бiр айдаһар бәле шығып,
Жеңе алмай түгесiп тұр арымызды.
Бiрi сол ер шығыпты мұсылманнан,
Маңдайы қайтпайды екен тiрi жаннан.
Қырып-жойып барады талай елдi,
Кек алып беремiсiң сол палуаннан?
Қорқамын атын естiп, жүзiн көрмей,
Салады жылда бүлiк тыныштық бермей.
Ас батпай жүрегiме тiтiреймiн,
Сонан-ақ өлем бе деп ажал келмей.

190

Бiр ылаж табамысың, құлым, оған,
Әли келсе, бұ жұртқа бермейдi аман.
Бiр қиын қатты қайғы жұмысым сол,
Барарға сен Әлиге бар ма шамаң?
Қыла көр дертке дәрмен, Қашамшамым,
Құрыды күнде жасып жарым жасым.
Мен дағы жырақпенен жүрушi едiм,
Батпайды Әли десе iшкен асым.

200

Жылында ол ұрысқа келет дейдi,
Мың кiсiнi бiр кiсiдей көрет дейдi.
Жүз мың ер бiздiң елден барса дағы,
Баршасы бiр қылыштан өлет дейдi.
Соны өлтiрсең елiмдi мен берейiн,
Патша қылып төбеме көтерейiн.
Той қылып көп жұртымды жиып алып,
Қаласаң өз елiңе жiберейiн.
Әли айтты:—Уағдада бек тұрамын,
Жауымды мен де ұрысқан көп қырамын.
Бар арманың сол болса, падишаһым,
Әлидi байлап алдыңа ап келемiн.

қисса хазірет әли ...

210

Падиша сонда тұрып қуанды бек,
Аламын дегеннен соң дұшпаннан кек.
Хан сол жерде бұйырды қазынашыға,
«Он мың тiллә қазынадан алып кел» деп.
Он мың тiллә қазынашы алып келдi,
Пақырға санамаққа бәрiн бердi.
—Тiлләмен жердiң жүзiн толтырсаң да,
Сатпас ем пұлым болса мұндай ердi.

220

Кем қылды менi малға бiр Құдайым,
Құлымды мақтай берiп не қылайын.
Бiр түгiн бермес едiм мың тiлләға,
Кетiрдi борышым қысып менен жайым.
Хан айтты:—Ей, Қашамшам, тыңда, балам,
Жылында сендей жүз құл сатып алам.
Мың сан құл бөгей алмай жатыр соны,
Келе ме сол дарияға сенiң шамаң.
—Бөгеймiн дарияңды жалғыз өзiм,
Падиша, осы болса айтқан сөзiң.
Жалғыз өзiм байлаймын дарияңды,
Нанбасаң көрiп тұрсын барып көзiң.

230

—Қашамшам, құлағың сал, сөздерiм көп,
Сарғайдым түнiменен уайым жеп.
Сан құлмен кернейлетiп, жер күңiрентiп,
Барып ем айдаһарды көрейiн деп.
Ол тартты баршамызды бiр демiмен,
Көп жанды жұта бердi ат-тонымен.
Қарсылық һеш бiр кiсi қыла алмады,
Қырылып қашып келдiк бiз сонымен.

240

Әли айтты:—Айдаһарға мен барайын,
Қуатын дұшпаныңның аңғарайын.
Падиша, маған разы боламысың,
Алдыңа басын кесiп апкелейiн.

133

134

діни дастандар

Он мың тiллә ол пақыр қолына алды,
Елдi қашан табам деп қайғыланды.
Дүлдүлдi Әли Арыслан мiне берiп,
Дүлдүлдiң және үстiне мiнiп алды.
Пақырдың тiлләнi алып көңiлi бiттi,
Елiне қайтамын деп ниет еттi.
«Құдаға, Әли, сiздi тапсырдым» деп,
Бейшара дұға қылып қайтып кеттi.
250

Дұшпанға құл ғып сатты Әли ердi,
Құдай артық жаратқан жомарт Шердi.
«Мәдиненi көрген соң, мүсәпiрiм,
Дүлдүлдi қоя бер» деп уағда бердi.
Мүсәпiрдi ертiп салды түстiк жерге,
Әлидей кiм пар болар жомарт Шерге.
«Хақ Расул бабама сәлем де» деп,
Үш айтты «разы бол» деп мүсәпiрге.

260

—Разы бол, мүсәпiрiм,—дедi Хайдар,
Аяған сiзден менiң ендi нем бар.
—Жаһанда Әли сiздей жан бар ма,—деп,
Мүсәпiр «разымын» деп, жылады зар.
Мүсәпiр елге қарап қадам басты,
Көзiнен қуанғаннан төктi жасты.
«Құдаға, Әли, сiздi тапсырдым,—деп,—
Қош бол» деп, қолын ұстап амандасты.
Ол мүсәпiр елiне қайтып кеттi,
Бұл арада бiрнеше күндер өттi.
Айлық жолға Дүлдүлмен бес күн жүрiп,
Мәдине шаһарына жетiп кептi.

270

*

Әлидiң кiм шыдаған қаһарына,
Пақырдың қуаныш салды биһарына.*

көңiл мағынасында алынып отыр.
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Елдi көрiп Дүлдүлдi қоя бердi,
Пияда басып келдi шаһарына.
Жаяулап шаһарына жүрiп келдi,
Көңiлi шат боп қуанып күлiп келдi.
Бесiн оқып мешiтте отыр екен,
Сәлем берiп Расулға кiрiп келдi.

280

Пақыр келiп Расулға сәлем бердi,
Келгенiн ол пақырдың бәрi көрдi.
Хасан, Хүсейiн екеуi төрт жаста екен,
«Атам қайда?» деп, шулап жылай бердi.
Екi шаһзат сол жерде жылады көп,
«Атам қайда?» деп, сонда сұрады көп.
—Сiздi мұндан жетелеп алып кеткен,
Атамды қайда тастап келдiңiз?—деп.
Қайда тастап келдiңiз атамызды,
Жетiм қылып қойдыңыз ба, ғарiп бiздi?
Шерi атамның хабарын бершi жылдам,
Құтқармаққа әкеткен қарызыңызды.

290

Расул айтты:—Жылама, перзенттерiм,
Пақырдан мен сұрайын не хабарын.
Қандай күйде қалғанын бiле алдың ба,
Баян қылшы Алланың Арысланын?
Басшың жоқ бiрге кеткен тұрсыз келiп,
Не iске Әли Арыслан қалды көнiп.
Қайда қалды, Әлидi баян қылшы,
Жiбердi ме қарызыңды алып берiп?

300

Сонда пақыр сөйлейдi көргендерiн,
Айтады бастан-аяқ жүрген жерiн.
Құл болып сатылғанын Құдай үшiн,
Он мың тiллә пұл алып бергендерiн.
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—Менi үйден ап шықты бермен жүр деп,
Артына мiнгiстердi көзiң жұм деп.
Бiр уақытта аш деген соң, көзiмдi аштым,
Маған айтты «Алдыңда елдi көр,—деп.
Сен менi бұ шаһарға сатқын құл,— деп,
Аларсың менi сатсаң қанша пұл,—деп.
Құдай үшiн бағамды халал қылдым,
Соныменен қарызыңнан сен құтыл» деп.
310

Аты екен ол шаһардың шаһы—Барбар,
Сат деп өзiн бұйырды Әли Хайдар.
Сатпайын десем Әли Мұртазаны,
Амалым жоқ жүз тiллә қарызым бар.
Әлидi падишаға саттым сонда,
Пұл алдым қымбатына он мың тiллә.
Барбарға ер Әлидi құл ғып сатып,
Иә, тақсыр, өзiм қайтып келдiм мұнда.

320

Шаһ Барбар қолымнан сатып алды,
«Айт,—дедi,—Расулыма бiздiң халды.
Дұшпанға құл қызмет қыламын» деп,
Ер Әли сау-саламат сонда қалды.
Тыңдады мына сөздi көп жамағат,
Әлидi қалды дедi сау-саламат.
Мүсәпiрден хабарын есiткен соң,
Көңiлi жай болды сонда екi шаһзат.
Әлидей жомарт жан жоқ жаһанда һәр кез,
Пақыр барып борышынан құтылды тез.
Бұ жақтың әңгiмесi тұра тұрсын,
Ендi Шаһимарданнан естiңiз сөз.

330

Шықты да қаһарланып жүре бердi,
Әли Хайдар дарияға жетiп келдi.
Мың сан құл бөгей алмай жатыр екен,
«Бәрiңдi азат қылдым» деп жауап бердi.
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Бiр үлкен сол арада тау тұрыпты,
Тауға барып қылышын суырыпты.
Сол тауды зұлпықармен екi бөлiп,
Жарымын суға апарып қондырыпты.

340

Сол таудан аса алмады аққан дария,
Әлиге берген Құдай мың сан хайла.
Дарияны Әлидiң байлағаны,
Дұшпанның көп жұртына болды жария.
Дарияны бөгедi де елге келдi,
Құтқарған азабынан талай ердi.
Қасына падишаның келгеннен соң,
Падиша қайран болып күле бердi.
«Қылайын ендi,—дедi,—бiрiн» Әли,
Айдаһарға бармаққа келдi қаһары.
Соның мен апкелейiн басын кесiп,
Айдаһардың бойы жүз жетi қары.

350

Қасына айдаһардың барып тұрды,
Айдаһар мұны көрiп айбат қылды.
Ысқырып лебiменен тартқан екен,
Әли түгiл қозғалтты қара жердi.
Ақырып сонда Әли айқай салды,
Суырып зұлпықарын қолына алды.
Шапқанда зұлпықары жерге батып,
Кесуге көк өгiздi жақындады.

360

Құдайым Жәбiрейiлге әмiр қылды,
«Ұста,—деп,—шапшаң барып зұлпықарды.
Кескен соң көк өгiздi дүние болмас,
Тез барып зұлпықарды тұтқын», дедi.
Қақ бөлiп айдаһарды басқа салды,
Зұлпықар жетi қабат жерге барды.
Жәбiрейiл көз ашқанша жерге кiрiп,
Басынан зұлпықардың ұстай алды.
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Жығылды қақ жарылып сол айдаһар,
Құда жәрдем қылған соң Әли Хайдар.
Аждаһаның басын апкеп салып едi,
Көрдi де қайран қалды шаһ Барбар.
Соң хазiрет Әлидiң қайратына тамаша қалып, Барбардың
айтқаны:
370

—Бөгедiң дарияны жалғыз барып,
Мен тұрмын қайратыңа қайран қалып.
Қашамшам, перiмiсiң, диюмысың,
Қайтып келдiң дарияны байлап салып.
Тас байлап дарияны келдiң қайтып,
Жаһанда жан бар ма екен сенен артық.
Күнiнде жүз мың әскер жабылса да,
Қырып тастап кетерсiң жердей тарпып.

Сан мың әскер таусылған байлай алмай,
Әбден шаршап болғанбыз хайла қалмай.
380 Қайратыңды көрген соң, қорқып тұрмын,
Дию болып жүрмеңiз адам болмай.
Қашамшам диюмысың, перiмiсiң,
Сақыпқыран ерлердiң бiрiмiсiң.
Саған берген разымын мен пұлыма,
Осындай қызмет қылып жүрермiсiң.
Айдаһардың апкелдiң басын кесiп,
Қорқып едiк һеш ылаж болмас десiп.
Бұл екеуiн бiтiрдiң жалғыз өзiң,
Қуанып мен отырмын көңiлiм өсiп.
390

Бұ қайратпен Әлидi апкелесiң,
Саған болмас дүниеде һеш адам тең.
Қашамшамым, бiтiрдiң екеуiн сен,
Сенiң иең бағаңды айтыпты кем.

қисса хазірет әли ...

Ендi Әлиге сенi мен жiберейiн,
Қайратыңның қызығын бек көрейiн.
Әлидi тiрi байлап алып келсең,
Не тiлегiң болса да, мен берейiн.

400

—Әлиге мен жүрейiн бiр талай жер,
О да асқан мұсылман, бiр кемеңгер.
Келейiн ер Әлидi тiрi байлап,
Жолдасқа тоқсан кiсi палуан бер.
Падиша, маған тоқсан палуан бер,
Сiздер менiң Әлиге барғаным көр.
Баралық жолдастасып тоқсан палуан,
Әлидi таңатұғын арба алып жүр.
Патша айтты:—Бұ тоқсан неге жарар,
Жұмысты бiтiредi күнде даяр.
Әлиге қайрат қылсаң, сен қыласың,
Бұларың серiк болып бiрге барар.

410

Тоқсаның Қашамшамның соңына ершi,
Қылғанын ер Әлиге барып көршi.
Барыңыз Қашамшамға күш берiсiп,
Әлидi таңып байлап алып келшi.
Тоқсаны келе жатыр сонда дейдi,
Бiр алыс келе жатыр жолға дейдi.
Әли айтты:—Жiгiттер, құлағың сал,
Әлидi ендi тұтып байла,—дейдi.

420

Бiреу айтты:—Осы құл Әли екен,—деп,
Палуан деген кiсi осы екен,—деп.
Әлидi байлап қайта жүрдi дейдi,
—Әли жалғыз далада жүр екен,—деп.
Бiреуiң падишаға бар,—деп айтты,
Сүйiншi, сұлтаныңнан ал,—деп айтты.
Бiр палуан падишаға келдi дағы,
«Сүйiншi, бiз апкелдiк, хан» деп айтты.
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Сүйiншiге жүз тiллә бердi ханы,
Дұшпанды мұқаттық деп көрсеттi оны.
Арбаға таңуменен келдi дағы,
Тұрады аспанға ұшып хазiрет Әли.
430

Арбасы тоқсан екi байлап алған,
Ақырып сонда Әли айқай салған.
Арбамен онша-мұнша ойын қылып,
Кәпiрден жүз мың ләшкер өлiп қалған.
Көредi кереметiн жұрттың бәрi,
Жиылған тамашаға жас пен кәрi.
Жұртына шаһ Барбар сөз сөйлейдi:
—Япырмай, осы екен ғой Хазiрет Әли.

440

Суырды сонда Әли зұлпықарын,
Жад қылды Құдай менен Пайғамбарын.
«Ей, кәпiр, мұсылман бол қырармын» деп,
Келтiрдi айбаттанып көп қаһарын.
Жиылып сансыз кәпiр жылап келдi,
Әлидiң кереметiн бәрi көрдi.
Үстiнен алтын тақтың жерге түсiп,
Барбар шаһ «дiн үйрет» деп жауап қылды.
Барбарға сонда Әли дiн үйреттi,
Иман айтып һәр шарадан жол көрсеттi.
Халайық көп жиылған мұсылман боп,
Әлидi үлкен-кiшi құрмет еттi.

450

Шаһар халқы мұсылман болып қалды,
Иман нұры көңлiне толып қалды.
Жүз түйеге арттырып алтын берiп,
Әлидi шаһ Барбар ертiп салды.
Көп жанды дiнге салған Әли батыр,
Салады ерегiссе заманақыр.
Далада бiрнеше күн сапар жүрiп,
Жақындап Мәдинеге келе жатыр.

қисса хазірет әли ...

460

Қуатын ер Әлидiң артық қыпты,
Ерегiскен дұшпанын жерге тықты.
Төрт жар мен асхабтарын ертiп алып,
Пайғамбар есiткен соң қарсы шықты.
Пайғамбар Әлидi iздеп қарсы келдi,
Ер Әли келе жатыр, мұны көрдi.
Жүгiрiп аттан түсiп Әли батыр,
Көрiсiп Пайғамбармен жылай бердi:
—Көрсеттi сiздi аман Алла Тағала,
Амансыз ба баршаңыз, көп сахаба?
Иә, тақсыр, онша-мұнша олжа апкелдiк,
Берiңiз үлестiрiп бейшараға.

470

Олар һеш дүниенi сүймейдi екен,
Жомарт адам тозаққа күймейдi екен.
Жомарттықпен өзiнiң басын сатқан,
Тiрек қылып дүниенi жимайды екен.
Болсашы жомарт адам осылардай,
Қаһары тақсыр ердiң жауған қардай.
Талай-талай кәпiрдi мұсылман ғып,
Мерт болды бұ жалғанда дүние жимай.

480

Әлимен жомарт едi әдiл Омар,
Жомарттар жақсы жерден орын алар.
Бiреудiң қажетi үшiн басын сатқан,
Олардай жақсы кiсi қайдан болар.
Бiлген сөзiм, кiсiден сұрамадым,
Онша-мұнша ғалатқа қарамадым.
Қате болса, Мәулекей түзетер деп,
Мұнан артық сөйлеуге жарамадым.
Жұрт асқан ақын емен менiң өзiм,
Халiмше жаздым хатқа бiлген сөзiм.
Мәулекей данышпанға дұғай сәлем,
Сөзiне Жүсiпбектiң салғыл көзiң.
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490

Бар Құдай анық сүйер жомарттарды,
Жомартқа Рахман Ием рақымы бар-ды.
Жамағат, қол көтерiп бiр дұға қыл,
Жад қылдық Пайғамбар мен шаһариарды.
Екi қисса шығардым мұнан бұрын,
Көңлiме берген Алла илһам нұрын.
Үшеу болды мұнымен жазған қиссам,
Ер Мәулекей түзетiңiз қалған жерiн.

500

Шайхыслам қожа ұғлы—мен Жүсiпбек,
Пенде едiм дүниеде бiр күнәсi көп.
Жақсы қисса өлең ғып хатқа жаздым,
Оқығандар бiр дұға қыла ма деп.
Оқыған шариғатты мен бiр жәһiл,
Көңiлiмде бiр зәредей жоқ-дүр ақыл.
Сөзiмдi оқыған жан ұнатсаңыз,
«Рахмет» деп, мен ғарiпке бiр дұға қыл.
Сөйлеуге мұнан артық жетпес күшiм,
Қайнайды өлең десе оттай iшiм.
Оқыған жан бiр дұға қылғыл маған,
Пайғамбар шаһариардың хақы үшiн.

510

517

Дүниеде көңiлiмде көп-дүр арман,
Жеткiзгей мұратыма, Қадiр, Рахман.
Және бiр қисса бұған қосайын деп,
Мәселеге қарадым кiтаптардан.
Рахман Алла, аша гөр менiң бақытым,
Бұрын күмiс сөздерге алтын жаптым.
Және тiркеп осыған терейiн деп,
Ер Әлидiң және бiр сөзiн қаптым.

Хазірет Әлидің Жанәділ
шаһарында төбелескені
Әлидiң шұhраты әлемдi тұтты,
Жанәдiлдiң махалласына жеттi.
Жанәдiл елi hәм падишасы ес�����
i����
ттi,
Әли қорқынышынан бәрi састы.
Жиылып кеңесiп, қайғы қылыпты,
Әли үшiн жиылып зар қылыпты.
Ақылдастылар ертеменен уа кеш,
Оған бiр хайланы таппадылар һеш.

10

Падиша айтыпты: «Өлтiрсе бiреу Әлинi,
Мәдинеден кетiрсе бiреу басыны,
Шын көңiлден оны жақсы көрейiн,
Дәулетiмнiң жартысыны берейiн.
Дәулетiмдi оныңменен көрейiн,
Оған хатта қызымды да берейiн».
Мұны естiп батырлары кеңестi,
Бiр-бiреуiнiң халыны сұрасты.

20

Қабыл атты бiр балуан түрегелдi,
«Әлидiң басыны кесемiн» дедi.
Оған падишасы хошланыпты,
Кетiрдi қасына алтын-күмiстi.
Жол жабдығын бәрiн, керегiн алды,
Және талай алтынды hәм алды.
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Талай балуан қылыш алып қолына,
Жөнелiптi Мәдиненiң жолына.
Мәдине екi айлық жол едi,
Жолының көбiнесi шөлдiк едi.
Мәдиненiң қасына келiптi,
Әлидi iздеп көп жүрiптi.

30

Мәдинеде iздеп жүргенiнде,
Жолықты Ахтам деген сахаба.
Қабыл айтты:—Сенiң атың кiм бола?
Айта көр, тiлеуiң берсiн дие мұнда.
Ахтам айтты:—Бұрын айт сен өзiңдi,
Онан соң айтайын мен өзiмдi.
Қабыл айтты:—Жанәдiлден боламын,
Әлидi iзденiп мұнда жүремiн.

40

Ахтам айтты:—Әлидi не қыласың?
Не-дүр себеп оны сұрай бересiң!
Қабыл айтты:—Әлидi көргiз маған,
Берейiн жүз мың алтын саған.
Әлидiң басын кесiп аламын,
Жанәдiлге алып жүре беремiн.
Қабылды ойлады келген Әлиге,
Әли үшiн келген екен бұл мұнда.
Мұнан соң Ахтам қайғырды,
Әлидi өлмесiн деп ойлады.
Көңiлiнен ойлады бұл Ахтам,
Не қылады Әли үшiн мен өлсем.

50

Төбелессе Әли жүз мың кiсiге
Қарсы тұрып, бәрiн бiрден қыра ала.
Мен өзiм бiр кiсiге бара-бар,
Әли үшiн егер өлсем лайығы бар.

хазірет әлидің жанәділ шаһарында төбелескені

Ойланып Ахтам айтыпты:
«Мен боламын бiлсеңiз— Әли,—дептi,
Танымайсың, Мәдиненiң ерi—мен,
Әли батыр дегендерi өзiммiн».

60

Қабылдың Әлидi көргенi жоқ,
Естiсе де көрiп бiлгенi жоқ.
Қылышын көтерiптi Ахтамға қарай,
Таяғын көтерiп Ахтам жүгiрдi.
Екеуi төбелестi осында,
Кесiптi Ахтам басын ақыры.
Кесiп Ахтам басын аса салды,
Жанәдiлдiң шаhарына бұл жөнелдi.
Жанәдiл шаhарына қайтып жетiптi,
Халықтар бәрi мұны есiтiптi.
Әли басын батыр Қабыл кесiптi,
Хабарды қала халқы есiттi.

70

Есiтiп бұл хабарды шаттанысты,
Домбырашылар домбырасын шертiстi.
Падишасы Қабылды тым сыйлапты,
Шаhарда жүргiзiп әбден тойлапты.
Барша халықты инғам етiптi,
Әли-дүр деп басты қиял етiптi.
Қабылдың көңiлiнi шат қылыпты,
Қызын берiп күйеуi hәм қылыпты.

80

Және де айтайын Ахтамның халiн,
Не болғанын кiсi бiлмедi үш күн.
Бiр намазды оқыған соң Пайғамбар,
Қарады Ахтамды анықтап Пайғамбар.
Мүбәрак арқасын михрабқа қойыпты,
Михрабтан есiкке hәм қарапты.
«Бұл Ахтам қайда?» деп сұрапты,
«Көрiнбей тұр үш күн болды» дептi.
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Бұйырыпты:—Барып сұра үйiнен,
Не қылыпты келмес болды үйiнен.
Тұра салды хазiрет Бiләл азаншы,
Жүгiрiп барып үйiнен hәм сұрады.

90

Қатыны айтты:—Үш күн болды ендi,
Не болғанын бiлмеймiн ендi.
Балалары Ахтамның жыласа,
«��������������������������������
Атамыз қайда?» деп келiп сұраса�.
Азаншы аяды анларды көрiп,
Жылапты жүзiн жерге қойып.
Жәбiрейiл перiште келдi жетiп,
Хабарды сөйлерге дайын етiп.

100

Жетпiс мың перiште жолдасы
Һәм болыпты бәрi дағы қайғылы.
Пайғамбарға Жәбiрейiл айтыпты:
«Ахтам жанын бердi—дептi,–
Жанәдiлдiң қаласына басы кеттi,
Әли үшiн жанын пида қылыпты».
Жыласты бұл сөздi естiп сахаба
Және де жылапты Расул Алла.
Жанын бердi әзиз досы Әли үшiн,
Жетiм қылды балаларын Әли үшiн.
Расул Алла матам тұтты оның үшiн,
Балалары матам тұтты оның үшiн.

110

Балалары Расулдың тiзесiн құшты,
Олар басын Пайғамбар қойнына құшты.
Пайғамбар ноха қылып биһұш бопты,
Бiраздан соң һұшыға ол келiптi.
Әлидi қайда-дүр деп сұрапты,
Хабар естiп Әли келiп жетiптi.
Келiп кiрсе, мәсжидте жыласа,
Iшi толған мәсжидтiң сахаба.
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120

Расул айтты:—Әли, Ахтам басыны
Бiлдiң бе қалайынша болғаны?
Сенiң үшiн пида қылған жаныны,
Жетiм қылған қатын-бала, қызыны.
Не болғанын изhар қылыпты,
Сенiң үшiн жанын берiптi.
Мұны естiп Әли таңға қалыпты,
Ақылы кетiп және талып қалыпты.
Бiраз кейiн һұшына ол келiптi,
Жасын төгiп көзiнен бұл жылапты.
Әли айтты:—Айа, Расул Алла,
Алланың хабибi—сiз екi әлемде.

130

140
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Әзиз жанын берiптi ол менiм үшiн,
Жетiм қылған ұл-қызын менiм үшiн.
Әгар оның өшiнi алмай қалсам,
Тұрмағым нешiк болар тiрiк болсам.
Осылай деп рұқсатты сұрапты,
Көңiлiнен Расул да ойланыпты:
«Әлиге бiр қате ерiшсе,
Егер қызым менiм жетiм қалұрса.
Әли барып оныңменен соғысса,
Қалай болар осында рұқсат болса.
Әгарда рұқсатты бермесем ғой,
Әлидiң көңiлi hәм қалады ғой»
Дейүп, көп ойланыпты.
Тәуекелдi Аллаға hәм қылыпты:
—Сұрап көр, Әли, жәрдем Құдайдан,
Не болса да көрерсiң бiр Құдайдан.
Әли Пайғамбардың тiзесiн құшып жылапты,
Құрмет сақтап бахилдықты тiлептi.
—Қателерiм көп болды, кешiргiл,
Iзгi дұғаны бiзге қылғыл.
Расул Алла берiптi Дүлдүл,
Қайғыланды Әлидiң балалары, бiл.
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Хасан, Хүсейiн қасына келiптi
Және де Фатима hәм келiптi.
Жыласты Әлидiң балалары,
Және де барша дост, даналары.
Хасан, Хүсейiн аяқтарын құшыпты,
Жылап қабақтарын өзен қылыпты.

160

170

Және де Фатима көп жылапты,
Әлиге телмiрiп hәм бiр қарапты.
Сахаба баршалары жыласыпты,
Үлкен-кiшiк бәрi дағы жылапты.
Осылайша Дүлдүлге аттандырдылар,
Артындан бәрi ұзатып шықтылар.
—Басыңа бiр мүшкiл түсе қалса,
Басыңа бәле келе қалса,
Дүлдүлдiң құлағына сөзiң сал,
Келiп бiзге хабар берер бұл Дүлдүл.
Көрiсiп ол балуан хазiрет Әли,
Жанәдiл шаhарына жөнелдi ендi.
Белiне зұлпықарын асыпты,
Жаратқан Аллаға тәуекел қылыпты.
Жанәдiл қырық бес күндiк жол едi,
Дүлдүлменен үш күнде жеттi ендi.
Жанәдiлге барып кiрсе бұл Әли,
Отқа табынған бiр кемпiрдi көредi.

180

Кемпiрден сұрапты хазiрет Әли:
—Елiңiзде не хабар бар, кемпiр,—дедi.
Кемпiр айтты:—Естiдiм бұл хабарды,
Қабыл қылды тамаша бiр сапарды.
Әли батыр бiр балуан бар едi,
Елiмiз одан тым қорқар едi.
Әли басын кесiптi Қабыл батыр,
Падишамыз оған шаттанып жатыр.
Қабылды падиша сыйлапты,
Малының жартысыны берiптi.
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Қазынасын патшамыз үлестiрер,
Батырларымыз шаттанысып сөйлесер.
Талай күннен шаттықты еттiлер,
Осылайша қатты той еттiлер.

190

Мұнан соң Әли батыр кемпiрге
«Иман кетiр» дептi осы кемпiрге.
Иман дегеш кемпiр ойбай салыпты,
Қылышпенен Әли басын шабыпты.
Үйiне кiрдi кемпiрдiң Әли,
Отырып тамағыны анда жедi.
Әли айтты:—Бисмилла уа билла,
Және де тағы тауаккалту алә Алла.

200

Осылай деп аттанды Дүлдүлге,
Дүлдүлменен барып кiрдi Жанәдiлге.
Падишаның есiгiне Әли келдi,
Көре салып бiреу қасына келiптi.
Сұрады:—Бұл сiз кiм боларсыз,
Ненi iздеп осында жүрерсiз?
Әли айтты:—Мен бiр балуан,
Келе-дүрмiн һәрбiр қаладан.
Ұры алды менiм көп малымны,
Iздеп жүрем малымны алған ұрыны.
Әлидiң ойлағаны Ахтамның жаны,
Басын кескен Қабылдың қаны.

210

Осында Әлидi көрген кiсi,
Жүгiрiп падишаға келдi.
Көргенiн бәрiн бiр-бiр сөйлептi,
«����������������������������������
Қапқаға бiр жiгiт келген» дейүптi.
Аты арғымақ, өзi де балуан,
Бiздiң аттан аты артық жаралған.
Айта өзi «алды малымды ұры,
Мұнда келдiм iзденiп осы ұры».
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220

Жанәдiлдiң падишасы мұны есiттi,
«Алып кел���������������������������
,—�������������������������
дептi,—мұнда ол жiгiттi».
Кiрiп шаттығымызды бiлсiн,
Әлидiң басыны hәм көрсiн.
Мұнан соң күзетшi шығыпты,
Құрмет қылып «кiрiң iшкерi» дептi.
Әли айтты Дүлдүлдiң құлағына:
—Кiрiп кешiксем мен осында,
Барып менден Расулға хабар бер,
Естiсiн hәм бәрi де сахабалар.
Хасан, Хүсейiнiме сәлем айт
Және Фатимаға менен сәлем айт.

230

«Аллаhу акбар» деп айғай салсам,
Кетпе мұнан әгарда Дүлдүл болсаң.
Тәуекелменен iшкерi кiрдi,
Әлидi патша уа hәм қабыл көрдi.
Падиша сұрапты:—Жiгiт, қайдан жүресiң
Және қайсы қаладан келесiң?
Естiп-көргенiңнен бар ма?
Бiздiң шаттығымызды бiлгенiң бар ма?

240

Абайла, Әлидi бiз өлтiрдiк,
Мәдинеден басын оның кетiрдiк.
Әли айтты:—Әлидi көргенiм бар,
Оған hәм жолдас болғаным бар.
Әлидiң шәкiртi өзiммiн,
Оның қанша ойындарын бiлемiн.
Айтадылар:—Әгар басын кетiрсек,
Танырсың ба алдыңа қойсақ?
Әли айтты:—Кетiрiңдер көрейiн,
Әли болса, оны танып бiлейiн.
Кетiрдiлер табақпенен басыны,
Яғни, шаһид Ахтам басыны.

хазірет әлидің жанәділ шаһарында төбелескені

250

Көрiп едi Әли Ахтам басыны,
Өзендей төктi көзден жасыны.
Падиша сұрапты осында:
—Жыладың қандай себеп осында?
Әли айтты осында бiр жауабыны:
—Алдырып едiм бiр жерде бiр басыны.
Оған ұқсайды екен осы бас,
Соның үшiн жылағаным менiм рас.

260

Олар айтты:—Осы Әли басы-дүр,
Сен көрген бас бұ емес-дүр.
Әли айтты осында тұра салып:
—Әлидiң үш ойынын бiлемiн,—деп.
Падиша бұйрық қылса ойнайын,
Өнерлерiн кiсiлерге көргiзейiн.
Сұрадылар:—Қалайша көргiзесiң,
Айта көр оны қалай бiлесiң?
Әли айтты:—Қырық арыстан сүйегiн,
Қатар қойсалар шашырап өтемiн.
Және он екi батпан темiрiнi,
Бiр қолменен алып ұрайын оны.

270

Үшiншi қылыш ойынын бiлемiн,
Падиша бұйрық қылса қыламын.
Падиша бұйырыпты осында:
—Үлкен-кiшiк жиылың осында,
Ойыншының ойыныны көрiңдер,
Ұлық-кiшiк бәрiңiз жиылыңдар.
Үлкен-кiшiк бәрi де жиылыпты,
Әли ортада жалғыз қалыпты.

280

Падиша тақытына шығыпты,
Және де батырлары бiрге келiптi.
Әли айтты:—Қайда ол батырыңыз?
Әли басын кесiп келген Қабылыңыз.
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Әлидiң ойындарын келiп көрсiн,
Осы майданда әзiр болсын.
Бұл заман Қабыл аулақта едi,
Падишаның қызыменен рахатта едi.
Қабылды жылдам алып келдiлер,
Падишаның қасына қойдылар.
Қырық арыстанды қатар қойдылар,
Тамашаны бәрi қарап тұрдылар.

290

«Бисмилла» деп Әли өтiптi,
Бiр қарғығанда қырық кездей кетiптi.
Теуiп едi аяғыменен анда,
Арыстандар сүйегiн топырақ еттi анда.
Осыны көрiп қайран қалысты,
Ғажаптанып бәрi дағы күлiстi.
Тағы екi темiрдi ол аспанға
Ата салып және ұстап алады.

300

Һәр екеуi темiрдiң он екi батпан.
Барша көргендер бәрi қалыпты қайран,
«Қайда ол Қабыл?—дептi Әли,
Келiп менiм қасыма тұрсын» дедi.
Падиша хазiретi Қабылға бұйырыпты:
—Әлидiң шәкiртiменен ойнап көр,—дептi.
Әлидiң басын алған батырдың,
Шәкiртiменен төбелесi жеңiл оның.
Осылай деп бұйрық еткеш падиша,
Қалтыранып Қабыл майданға шыға.
Қорқыңқырап Әлидiң қасына келiптi,
Келмесе падишадан қорқыпты.

310

Әли айтты:—Әли басын кесiпсiң,
Көрейiн мен қалайынша кесiпсiң.
Қабыл қылышын көтерiп келiптi,
Әли басын кесейiн деп ойланыпты.
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Осында Әли алды зұлпықарын,
Белiнен алды, яғни Пайғамбар қылышын.
Қабылды тұтып алды белiнен,
Ұстап атты аспанға құлағынан.

320

Көрiнбес болып кеттi аспанға,
Қабылды осылайша қылды ол дана.
Түсiп келе жатқанда ол Қабылға,
Он екi батпан темiрменен ұрды және.
Мұнан соң және кеттi ол Қабыл,
Аспанға қарай жаны шығып бұл Қабыл.
Түсе келе жатқанда быт-шыт болыпты,
Жүзi Қабылдың осында қара болыпты.
Әли айтты:—Батырлар келсiн мұнда,
Әлидiң өнерлерiн көрсiн мұнда.
Батырлар бiр-бiрден бәрi келдi,
Келе салып бәрiн де қырып салды.

330

Төрт мыңдай батырларды бәрiн ол,
Төрт мың түрлi етiп өлтiрдi ол.
Кей бiреуiн қылышпенен кесiптi,
Кей бiреуiн темiрменен ұрыпты.
Кей бiреуiн тастай алып атыпты,
Көрiнбес болып аспан кетiптi.
Яғни хазiрет Әли палуан, жарандар,
Жанәдiлде осындай iс қылғанлар.

340

Және де айтайын ол хазiрет Әли,
Кей батырдың басын жерге ұрды.
Кей бiреуiнiң басын анда жарыпты,
Миларын hәм талқан қылыпты.
Батырларын салып-салып қалғанда,
«Аллаhу акбар» деп айтты Әли анда.
Падиша бұл iске таң қалыпты,
Қарап тұрған уәзiрлер аң-таң болды.
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Әлидiң төбелескен жерiнде,
Өзендей қан болыпты осында.
Мұны көрiп падиша сасыпты,
«���������������������������������
Сұраңыз, бұ кiм-дүр өзi?» дептi.

350

Падиша өзi тұрып сұрапты:
—Айа, жiгiт, қайдан келдiң сен?—дептi.
Батырларымды әбден қырып салдың,
Қабылды аспанға атып салдың.
Мұнан соң Әли Дүлдүлдi шақырыпты,
Тағзымменен Дүлдүл келiп жетiптi.
Әли Дүлдүлге мiнiп алды,
Жүзiндегi нықапты көтерiп алды.

360

Әли айтты:—Алла жолында жүремiн,
Кез келген батырларды қырамын.
Жолаушы жүрген бiр батыр ер-дүрмiн,
Әли ибн Әбу Тәлiп өзiммiн.
Әли айтты:—Алланың Арысланы,
Боламын мен өзiм батыр Әли.
Пайғамбарым менiм Мұхаммед болұр,
Жаратқан раббымыз Алла болұр.
Лақабым лә фатти иллә Әли-дүр,
Қылышым зұлпықар Хайдари-дүр.
Қатыным Расул қызы Фатима,
Балаларым Хасан, Хүсейiн бола.

370

Бенiм атам Мұхаммед Мұстафа-дүр,
Бенiм атым Әли әл-Мұртаза-дүр.
Бұ сөзден бiлдiлер, осы—Әли-дүр,
Естiлген Әли батыр осы-дүр.
Мұнан соң көп солдат жидылар,
Төбелесiп көрелiк және дедiлер.
Әли айтты:—Солдат жәмиғ қылыңдар,
Жабылып бiр арманнан шығыңдар.
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Әли қайтып бiр жерге түсiптi,
Арасында бiр кеше өмiр өтiптi.
Айғай салды жанәдiлдер:—Ойбай,
Әлидi өлтiрелiк, ойбай!
«Бiздiң әскерiмiз көп» десiптi,
«Әли болса өзi жалғыз» десiптi.
Осылай деп жүз мың әскер жиылды,
Батыр, балуан алдағы сапқа жиылды.
Әли хазiрет ерте намазын оқып,
Басына шалмасын hәм шалып,
Қылышын тағып алды белiне,
Және де мiне салды Дүлдүлге.

390

Дүлдүлменен әскер қасына келiптi,
Қылышын қолына hәм алыпты.
Алланы, зiкiрдi көңiлiне салыпты,
Дүлдүлменен ұшқандай болып кетiптi.
«���������������������������������
Бисмилла» деп әскер iшiне кiрдi,
Тәуекелдi жаратқан Аллаға қылды.
Дүлдүлменен анда-мұнда өтедi,
Солдаттарды егiн басындай қырады.
Оңға-солға қылышын соза-дүр,
Әскерлер ондан сүрлiгiп қаша-дүр.
Дүлдүлменен әскердiң өте шетiне,
Бiр өткенде қанша мыңды қырып сала.

404

Осылайша соғысып кеш болыпты�,
Кеш болғаш Әли қайтып кетiптi.
Яғни далада бiр аулақ жерге,
Кеттi анда ғибадатты қыларға.

155

156

Қисса хазіреті Оспан разы Алла
анһудың қонаққа шақырғаны
Сөйлеймiн құп тыңдасаң, көп жамағат,
Қалыпты Пайғамбардан аз насихат.
Ғаламның он сегiз мың Падишасы
Хабибi Хақ Расулдан қалды риуаят.
Риуаят қалды бiзге Пайғамбардан,
Сөзiме сауап табар құлақ салған.
Шырағы екi дүние Расулыдан,
Болмай ма сөзiм хараб аяп қалған.

10

Насихат сөйле ендi бiлсең тiлiм,
Харам ғой Пайғамбарсыз көрген күнiм.
Ғарасат таңда, махшар майданында,
Бола гөр шапағатшы хақ Расулым.
Пайғамбар шапағатшы болсын бiзге,
Кiм болар шапағатшы сiзден өзге.
Оспанның қонақтыққа шақырғанын,
Сөйлейiн, жамағаттар, мұны сiзге.

20

Жiгiттер, иманың күт бұ дүниеде,
Иман жолдас болады о дүниеде.
Пайғамбар Құдай досты, төрт жарменен,
Бiр күнi отыр екен Мәдинеде.
Iшiнде Омар, Оспан, Әли де бар,
Жастары көп iшiнде, кәрi де бар.
Ақсақалы бар едi Әбубәкiр,
Көңiлi жақсы асхабтың бәрi де бар.

қисса хазіреті оспан ...
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Оспан молда төрт жардың байлары едi,
Пайдасын ақыреттiң ойлар едi.
Отырса жамағаттар Мәдинеде,
Сол күнi рамазанның айлары едi.

30

«Жан баба, жаным құрбан сiзге,—дедi,
Бүгiн қонақ болыңыз бiзге,—дедi.
Қалмасын қасыңызда жамағаттар,
Ал, жүрсiн халайықтар бiрге» дедi.
Қасына көп жамағат ермек болды,
Алланың бұйырғанын көрмек болды.
Пайғамбар Хақ Расулы бабасына
Ер Оспан қонақасы бермек болды.

40

Қонаққа шақыртыпты Оспан батыр,
Һәр сөзi мың тiлләлық балдай татыр.
Мешiтте ақшам намаз оқып алып,
Бас боп Пайғамбар қауымына келе жатыр.
Үйiне кiргiзiптi Оспан молда,
Хабибi Нұр Мұхаммед, хақ Расул Алла.
Жанында көп сахаба ерлерiмен,
Отырды жайланысып бәрi сонда.
—Расулы, құп келдiңiз, тақсыр бабам,
Жан қалмай халайықтан келсiн тамам.
Хақ Тағала ниетiмдi қабыл қылса,
Келгеннен дүние-малға менiң шамам.

50

Түрлi тағам апкелiп, қойлар сойды,
Алдына һәрбiр түрлi тағам қойды.
Тағам жесiп отырған көп адамдар,
Халайық жас пен кәрi жүмлә тойды.
«Жан баба, бiздiң үйге келдiң»,—дедi,
«Мәнiсiн хал-шамамыз көрдiң»,— дедi.
«Жүз жетпiс қадам жер басып келiп едiң,
Әр қадамыңызға бiр құл азат қылдым»,—дедi.
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60

«Бәрекелдi» десiптi жұрттың бәрi,
Шаттанысып отырды жас пен кәрi.
Жамағат шаттанысып отырғанда,
Зар-зар жылап отырды хазiрет Әли.
Ол жолда Оспан молда қылған қызмет,
Оған дәулет берiптi Жаппар құдiрет.
Әлидiң ашуланған кейпiн көрiп,
Отырды сонда сұрап Нұр Мұхаммед.
—Нелiктен кейiдiңiз, Әли батыр?
Әлидiң айтқан сөзi балдай татыр.
Жаратқан Құдай артық Шаһимардан,
Сөйлеуге ендi тақсыр келе жатыр:

70

—Жан баба, бiзден дүние өтер екен,
Дәулеттi адам сауапқа жетер екен.
Мен дәулетсiз сауаптан құры қалдым,
Дүниелiк жимағаным бекер екен.
Көңiлiне қайғы кiрдi талай-талай,
Көңiлi ер Әлидiң алтын сарай.
Көзiнен жасы ағып, түгi шығып,
Жөнелдi ашуланып үйге қарай.

80

Қайғырды бұ дүниенiң малдарына,
Кiм шыдаған күш-қуат халдарына.
Әлидiң ашуланған кейпiн көрiп,
Фатима қарсы шықты алдарына.
—Мұсылман қайыр қылдың бәрiсiне,
Жолыққан жасы менен кәрiсiне.
Жұрттың бәрi шаттанып қайтқанында,
Шаһимардан, қайғырыпсыз—мәнiсi не?
Iсiмiз һәрбiр қылған Аллаға аян,
Тамұқта имансызды шағар шаян.
Жұрттың бәрi шаттанып қайтқанында,
Шаһимардан, бұл iсiңдi қылшы баян.

қисса хазіреті оспан ...

90

159

—Фатима бiзден дәурен өтер екен,
Дәулеттi адам сауапқа жетер екен.
Кедейлiктен сауаптан құры қалдым,
Дүниелiк жимағаным бекер екен.
Алдыма бар дәулетiн жиып алып,
Бабамды мен де қонақ қылсам ба екен?
—Әй, шерi, iсiне Алла салған шыдалық бiз,
Бұл жерде қайғы тартып тұрмалық бiз.
Қайғы көрер ер ме едiң бұл дүнияда?
Бабамды шақыр, қонақ қылалық бiз.

100

—Фатима, бiз көңiлдi дәулеттi ермен тең көремiз,
Сауапты дәулеттi ерден кем көремiз.
Бiз шақырсақ жиылып жұрт келедi,
Үйде тамақ жоқ қой, не беремiз?
«Шақырсаң тақсыр бабам келер,—дедi,
Жанына көп жамағат ерер,—дедi.
Пендесiн ризықсыз жаратқан жоқ,
Құдай бiзге бiр нәсiп берер» дедi.

110

Ақылына қараңыз данышпанның,
Һәр жерде әлсiздерге болысқанның.
Сол сөзiн Фатиманың естiген соң,
Ұстады жомарттығы Арысланның.
Жақсылар бұ дүниеде бойын бағар,
Һәр жерде арамзаны Құдай табар.
«Тақсыр бабам қонаққа келсiнлер» деп,
Шақыртып Әли батыр салды хабар.
«Жан бабам бiздiң үйге келсiн,—дедi,
Хал-жайын баласының бiлсiн,—дедi.
Оспанның қонағынан үш есе боп,
Жан қалмай жамағаттан келсiн» дедi.

120

Шаһарға хабар салды хазiрет Әли,
Жамағат есiтiптi жанның бәрi.

160
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Әлидiң мал-шамасын бiлген адам,
Екеу-екеу кеңестi жас пен кәрi.
«Бармаса, жұртқа кiнә қояр,—дедi,
Не бiлән жұрт жиылса тояр,—дедi.
Жаратқан Құдай артық Шаһимардан,
Дүлдүлiн намыстанса сояр» дедi.
Жарымы айтты «Бiз онда барам» дедi,
Жарымы айтты «Бiз үйде қалам» дедi.
«Нұрдан болған Дүлдүлдiң етiн жесең,
130 Бiздерге тозақ оты харам» дедi.
Қонаққа шақыртыпты Әли батыр,
Әлидiң һәрбiр сөзi балдай татыр.
Мешiтте ақшам намаз оқып алып,
Бас боп Пайғамбар қауымына келе жатыр.
Шаһарға жұрт сыймады асқанынан,
Пайғамбар нұры көкке тасқанынан.
Пайғамбар аяғын бiр iлгерi, бiр кейiн басты,
Ер Әли ұялар деп сасқанынан.

140

Ер Әли өзi батыр, өзi мықты,
Һәр сөзiн Пайғамбардың жадына ұқты.
Халайықтан ұялып айналайын,
Екеуi бибi Фатима тысқа шықты.
—Ер Әли жомарттығын тыймайды ғой,
Оспан бiзден көп қонақ жимайды ғой.
Жан қалмай бұ шаһардан келе жатыр,
Қайтемiз, Фатима-ау, үйге сыймайды ғой?

—Ер Әли таң қаламын жауабыңа,
Мақтанып дахыл болдың сауабыңа.
«Үйi тар балаңыздың, қайтесiз?» деп,
150 Салыңыз бабаңыздың құлағына.
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Ер Әли халайыққа қарсы кеттi,
Алдына қол қусырып жетiп кептi.
«Үйi тар балаңыздың, қайтесiз» деп,
Мүбәрак құлағына сыбыр еттi.
Барды да құлағына сыбыр еттi,
Пайғамбар қол көтерiп бiр дұға еттi.
Мүбәрак Пайғамбардың дұғасымен,
Тақсырдың кiшкене үйi кеңiп кеттi.

160

Қуанды судай тасып хазiретi Әли,
Жамағат үйге кiрдi жанның бәрi.
Жамағат жайланысып отырғанда,
Дұға қылып отырды Пайғамбары.
Дүниенiң көзi жеттi тұрмасына,
Қарашы Арысланның мырзасына.
Дүлдүлдi сояйын деп тысқа шықса,
Фатима намаз оқып тұр екен құжырасында.

170

Тұр екен Құдайдан тамақ тiлеп бұ бейшара,
Жиылып келiп отыр тура қара.
Жарандар, тыңдасаңыз ғажайып сөз,
Алланың құдiретiне мұнда қара.
«Әумин» деп қолын жайды Әли батыр,
Әлидiң айтқан сөзi балдай татыр.
Үйiнiң бiр бұрышынан көтерiлiп,
Өңшең алтын дастарқан келе жатыр.
Дастарқанмен бiрге келдi алтын табақ,
Iшiне бiр табақтың жетпiс түрлi тағам салып.
Дастарқанды жайды да табақ қойды,
Отырды көрген адам мейiрi қанып.

180

Дара-дара табақты алдына алды,
Көрген жанның бәрi де мейiрi қанды.
Жер-жемесiн бiлмейдi халайықтар,
Бәрiнiң ұжмақ иiсi мұрнын жарды.

161

162
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Үйлерi ер Әлидiң кiшкене екен,
Зәредей жарылқамақ iстен екен.
Дұғасы Фатиманың қабыл болып,
Тағамы сегiз ұжмақ көшкен екен.
Фатима «тiлегiмдi бердi» дейдi,
Тағамын сегiз ұжмақ көрдi дейдi.
Жамағат шаттанысып отырғанда,
190 Жәбiрейiл пәрмен бiрлән келдi дейдi.
«Жарандар, шырағы Фатима
			
екi дүние анаң,—дедi,
Хақ Расул қонақ қылды балаң,—дедi.
Фатимаға қонаққа келген жанға,
Бәрiне тозақ оты харам» дедi.
Фатиманың тiлегiн Құдай бердi,
Тамұқтан сол жандарды азат қылды.
Бiр Алланың достарын ауызға алдық,
Қол көтерiп бiр дұға қылалы ендi.

200

Жақыпқожа, Айтқожа бабам болды,
Ол өткелi бiр талай заман болды.
Шайхыслам әкем аты, мен Жүсiпбек,
Мұнымен бұ сөзiм тамам болды.

Я, Алла, қыла алмадым құл қызметiн,
Күнәһiм ғафу әйлап, қыл рахматың.
Жамағатым, баламды тауфиқты қыл,
206 Жолдас қыл иманымды, Құдiретiм.

Қисса Сәдуақас
Әуелде сөз айтайын бисмилладан,
Өлмей қалмас анадан
������������������
туған адам.
Өлмей тұрып бiр қисса сөйлейiн мен,
Туған жан бәрi де айрылар ата-анадан.
Құлдық, тағат қылсаңыз бұ дүниеде,
Өлсең иман табарсың о дүниеде.
Тәңiрi досты Пайғамбар төрт жарменен,
Бiр күнi кеңес қылды Мәдинеде.

10

Әбубәкiр, Омар, Оспан бәрi де бар,
Пайғамбардың күйеуi Әли де бар.
Хазiретi азаншы Бiләл менен
Сүйiктi асхабтардың бәрi де бар.
Сыдық* айтты:—Тiлегiм дiн-дүр,—дедi,
Сiзден бұрын сөйлеймiн мен де,—дедi.
Тәңiрiнiң сүйер құлы Пайғамбарым,
Сенiң сүйер жомартың кiм-дүр,—дедi.

20

—Үмбет десем көзiме келедi жас,
Өтiрiк сөз жаныма болады қас.
Қанша ойлап айтсам да, Әбубәкiр,
Менiң сүйер жомартым Сәдуақас.
Омар айтты:—Қылкөпiр тар ма,—дедi,
Сiзден үгiт сұрасам бар ма,—дедi.

*
Сыдық /а/—шыншыл, шынайы; төрт әдiлеттi халифаның бiрi Әбубәкiрдiң
эпитетi.
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Жердiң жүзiн араласаң, Пайғамбарым,
Сәдуақастан жомартың бар ма?—дедi.
—Артынан кәпiрлердiң ергенiм жоқ,
Һешкiмге намысымды бергенiм жоқ.
Көп халайық аралап жүрсем дағы,
Сәдуақастан жомартты көргенiм жоқ.

30

Жiгiттер, жаман iстен сақтаныңыз,
Құдайға құлдық қылып мақтаныңыз.
—Сәдуақас бiздерден артық екен,
Одан жомарт iзденiп таппадыңыз.
—Сiздердiң қой ғарiбiме бергенiңдi,
Артынан жомарттардың ергенiңдi.
Сәдуақастан жомартты таба алмадым,
Мен неге жасырайын көргенiмдi.

40

Жiгiттер, осы сөзiм еп пе дедi,
Аузына һәр алуың көп пе дедi.
«Жалғыз атымнан жомарттық қылсам да»
[деп] ер Әли бабасына өкпелейдi.
«Тiлесең бiр Құдайдан берер нәсiп,
Кәпiрдi қойдай қырдым басын кесiп!»
Жомарт деп бiр мәртебе айтпаған соң,
Түгi шықты артынан тесiп-тесiп.
«Жомарт деп бiр айтпады менi бабам,
Менен асқан жомарттығы қандай адам.
Менi аузына «жомарт деп алмады» деп,
Өкпелеп келе жатыр үйге таман.

50

Тiптi жоқ ер Әлиден болған мықты,
Кәпiрлердi ер Әли қойдай қырды.
Бабасына өкпелеп келе жатса,
Алдынан Бибi Фатима қарсы шықты:

қисса сәдуақас

—Тақсыр, сен ерлiк қылдың жұрттан асып,
Кәпiрдi қойдай қырдың басын кесiп.
Бабаңнан шаттық көрiп келер десе,
Кiмге өкпелеп келесiң өңiң қашып.

60

—Мендей болып һешбiр адам жүре алмады,
Кәпiрдiң қорғанына кiре алмады.
Сәдуақасты «жомарт» деп үш-төрт айтты,
Менi жомарт деп аузына бiр алмады.
Жүрушi едiм бабамның тiлiн алып,
Кетушi едiм көп кәпiрдi дiнге салып.
Жомарт деп бiр мәртебе айтпаған соң,
Сол себептен келемiн көңiлiм қалып.
—Өңiңнен тамам кәпiр қойдай ығар,
Бабамнан сұрайтұғын әдiл Омар.
Бабам менiң өтiрiк сөз айтпайтұғын,
Сәдуақастың жомарт[тығы] рас шығар.

70

—Екi кiсi таласса шығар шығын,
Өкпе сөзiң болады неге тығын.
Жалғызы Абдулланың қанын сұрап,
Сынайын Сәдуақастың жомарттығын.
Башир құл ер Әлиге жалшы едi,
—Қолыңа бiр шелектi алшы,—дедi.
Үстiне көк есектi[ң] мiнiп алып,
Үйiне Сәдуақастың баршы,—дедi.

80

Келдiм мен сәлем сiзге берейiн деп,
Ойлағаным жоқ едi келейiн деп.
Тақсыр, сiзге келiп едiм қысылғаннан,
Жалғыз ұғылым жатқан соң өлейiн деп.
Дәрiлерге баламды бердiм дерсiң,
Тiлiне дәрiгерлердiң ердiм дерсiң.
Балама балаң қаны ем деген соң,
Мен сiзге соның үшiн келдiм дерсiң.

165
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Башир ерттеп есегiн мiнiп алды,
Қарына бiр шелектi iлiп алды.
Әлидiң әлгi сөзiн есiткен соң,
Жалғызын Сәдуақастың iздеп барды.

90

Алласыз айтқан сөзде мiн бар дейдi,
Алла деген пендеде дiн бар дейдi.
Келдi де Сәдуақастың қақпасына,
Айқай салып:—Осы үйде кiм бар?—дейдi.
Есiтiп Сәдуақас шыға келдi,
Башир тұрып алдынан сәлем бердi.
Есiтiп не ғажап, сенiң өңiң қашты,
Үйге түсiп қонақ бол, мырза,—дедi.

100

—Келiппiн сәлем сiзге берейiн деп,
Ойлағаным жоқ едi келейiн деп.
Тақсыр, сiзге келiп едiм қысылғаннан,
Жалғыз ұғылым жатқан соң өлейiн деп.
Сөзiмдi аузым барып айта алмайды,
Сөйтсе де сөзiм айтпай қайта алмаймын.
Басымда үлкен қатты жұмысым бар,
Тақсыр, сiзге айтуға бата алмаймын.
—Қатты-қатты шығаршы дыбысыңды
Мұнша неге тар қылды тынысыңды.
Азар болса сұрарсың жалғызымды,
Қалап келген айт жомартқа жұмысыңды.

110

—Ендеше Башир құлмын, таны,—дедi,
Сұрасаңыз айтайын оны,—дедi.
«Алып келсең Абдулланың қанын дедi,
Балаңның жаны қалар сонан» дедi.
—Ендеше берейiн—деп айтып салды,
Алып келiп берейiн деп iздеп барды.
Анасының көңiлiн аулайын деп,
Баласын қимай ма деп үйге кiрдi.
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120

Жөнелдi беремiн деп баласына,
Жолықты келе жатып анасына:
—Балаңды бiр мейманға берiп келдiм,
Алғаным, жомарттығым жараса ма?
—Маған неге қарайсың оның несiн,
Бiр баланың есесiн Тәңiрi берсiн.
Бiр балаң бiр мейманға жарап кетсе,
Құдайдан одан артық не сұрайсың.
—Сен қатын сол сөзiңнен танба,—дедi,
Ақыретте өзiңе пайда,—дедi.
Берейiн өз қолымнан алып барып,
Шақырып Абдулланы «қайда?»,—дедi.

130

—Қараушы едiм Абдулланың қабағына,
Кетiптi оқимын деп сабағына.
Қолына Құран менен кiтап ұстап
Отырған «барамын» деп мана ғана.
—Тидi ме құлағына сөзiм барып,
Ғайыпты болжаймын ба көзiм барып.
Мейманым ренжiтпей жөнелтейiн,
Iзiнше шақырып кел өзiң барып.

140

—Мен сенi iздеп келдiм, балам,—дедi,
Iшiмде толып жатыр сәнам,—дедi.
Ала жүр Құраның менен кiтабыңды,
«Келсiн» деп шақырады бабаң,—дедi.
Абдулла ерiп жүрдi анасына,
Қарашы ақылының данасына.
Қасына Абдулланы шақырып алып,
Сәдуақас сөйлейдi баласына:
—Сенi iздеп тұра мынау Башир,—дейдi,
Мен болдым осы күнде нашар,—дейдi.
Сенiң қаның ем дейдi баласына,
Апарып баласына шашам,—дейдi.
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150

Сенi мен өксiп жүрiп көрдiм, бала[м],
Тiлiне бiр мейманның ердiм, балам.
Тiлiмдi алармысың, алмаймысың,
Сыртыңнан сенi байлап бердiм, балам.
—Әй, ата, бұйрығыңнан мойным бұрман,
Тiлiңiздi алмасам мұнда тұрман.
Баласы ата сөзiн алмай ма екен,
Қылайын жолыңызға жаным құрбан.

Баласы тiлiн алып көндi дейдi,
Қолына Абдулланы бердi дейдi.
—Мейманым, ендi маған риза бол,—деп,
160 Мен аяп сенен тұрмын немдi,—дейдi.
—Балаңның мен жемеймiн қамын,—дейдi,
Балаңның маған қидың жанын,—дейдi.
Бауыздап өз қолыңменен басын кесiп,
Құйып бер шелегiме қанын,—дейдi.
«Баламның сен бiлерсiң санын»—дедi,
Мейманға жалғызының жанын қиды.
Мейманның көңiлiн аулайын деп,
Шелегiне басын кесiп, қанын құйды.

170

Баласын кескеннен соң талып қалды,
Башир үйге жеткенше налып барды.
Шелегiне Абдулланың қанын құйып,
Үйiне ер Әлидiң алып барды.
—Бердi ме баласының қанын?—дедi,
Жомарттығы рас па екен оның,—дедi.
Сен барып сұраған соң кешiкпей-ақ,
Қиды ма баласының жанын,—дедi.
—Еш көшпей-ақ бауыздады …* ,—дедi,
Көзiмнен бiтпей кеттi жасым,—дедi.

*

Бiр сөз танылмады.
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180

Бауыздап шелегiме қанын құйды,
Қанжарменен кесiп алды басын,—дедi.
—Бабамды сынаймын деп кеттi санам,
Тозаққа қарық болды ғарiп жаным.
Сол жерде тақсыр Әли зар жылайды,
«Мойныма жүктедiм» деп адам қанын.
Аһ ұрып, тақсыр Әли налып салды,
Тамам жұрт қойдайын шулап қалды.
Сол күнi Пәруардигар Мұхаммедке
Жәбiрейiлден хабарды салды дейдi.

190

200

«Мұхаммед сүйер достым сенсiң,—дейдi,
Жетiм, пақыр, көңiлiн барып алсын,—дейдi,
Бүгiн қонақ болуға уақыт жеттi,
Үйiне Сәдуақастың барсын» дейдi.
Достына Жәбiрейiлден хабар барды,
Ендеше барайын деп қабыл алды.
Қасына асхабтарын ертiп алып,
Үйiне Сәдуақастың жетiп келдi.
Тұсына қақпасының жетiп келдi,
Сәдуақас «қош келдiң» деп қабыл қылды.
«Пайғамбар көргеннен соң ренжiр» деп,
Баласын шапаныменен жаба салды.
Алдынан Сәдуақас қарсы келдi,
Әдеппенен Пайғамбарға сәлем бердi.
Сәлемiн әлiк алды Нұр Мұхаммед,
Аман ба мал-жаның, мырза?—дедi.
«Шүкiрмiз, үйге жүр» деп шақырады,
Күн сайын жомарттығын асырады.
«Пайғамбар есiткен соң ренжiр ме» деп,
Өлгенiн баласының жасырады.

210

Таң қалар жомарттығын көрген адам,
Осы сөздi тыңдамас кейбiр надан.
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Пайғамбар келгенiне құрмет қылып,
Пiсiрiп алып келдi түрлi тағам.
Тағамын дастарқанға алып келдi,
Пайғамбар қолын жайып дұға қылды.
Табақтан қолын тартты Нұр Мұхаммед,
Таң қалып тұра қалды көп жамағат.

220

—Суынсын тағамың, сабыр,—дедi,
Iшермiз суыған соң ақыр,—дедi.
Жегенiм жалғыз тағам жарамайды,
Бiрге жейiк, Абдулланы шақыр,—дедi.
—Құдай артық жаратқан басыңызды,
Көп жылға ерiштiргей жасыңызды.
«Оқимын» деп кетiптi сабағына,
Тоқтамай-ақ iшiңiз асыңызды.
—«Соң оқырсың» деп шақыр сабағынан,
Оның үшiн шытпағыл қабағыңды.
Жесiн десең, тез барып шақырып кел,
Абдулласыз жемеймiн тамағыңды.

230

Қысылып шынын айтты Сәдуақас:
—Өтiрiк жаныма болады қас.
Бүгiн өлген Абдулла, қайтып келмес,
Жамағат, ренжiмей асаңыз ас.
Есiтiп ашуланды Нұр Мұхаммед,
«Бұрыннан неге айтпадың сен маған?» деп.
Мұнда кел бiрге тағам желiк деп,
Үш мәртебе шақырды «Абдулла» деп.

240

Абдулла сәлем берiп кiрiп келдi:
—Кешiктi деп сөкпеңiз, тақсыр,—дедi.
Қуалап, ұстаймын деп хор қыздары,
Күнiменен әлек қылып жiбермедi.

қисса сәдуақас

—Көп жаса, бәрекелдi, балам,— дедi,
Атаң менен сенi берген анаң дедi.
Пайғамбар қолын жайып бата бердi,
Ендi бiрге желiк тағам дедi.
Асын жеп үйiне қайтты Пайғамбарым,
Қылмайды Мұхаммедтей жұрттың бәрiн.
Мадақтап Сәдуақастың жомарттығын,
Жиып алып сөйлейдi жұрттың бәрiн.

250

Тыңдайды айтқан сөзiн жұрттың бәрi,
Баршасы сөзiн қоштап дедi «бәлi!»
«Мен бiр қатты күнәнi жүктедiм» деп,
Мешiтке жылап келдi хазiрет Әли.
—Бiр күнi айтып ердi бабам сөзiн,
Сөйлейдi асхабтарға тамам сөзiн.
Жүктедiм мойныма адам қанын,
Инанбай сынаймын деп бабам сөзiн.

260

Осындай—сондай қанды iсiм бар,
Күнәһiм кешiре гөр, Пәруардигар.
Жығылып Пайғамбардың аяғына,
Кешiр деп қолын тұтып жылайды зар.

264

Пайғамбар дұға қылып Хақтан тiлеп,
—Құдай кешсе күнәһiң кештiм,—дедi.
Бұ Әлидiң күнәһiн шештiм,—дедi,
Айтқан сөзге инанарсың ендi,—дедi.
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Қисса Тамимдер
Қиссаны өлең қылған ақын зерек,
Ойласам дүние жүзi дөп-дөңгелек.
Бұрынғы өтiп кеткен жарандардан,
Бiр сөздi шариф қылып айтсам керек.
Жақсыларды жад қылсам хатқа салып,
Имансыз құл тозақта мәңгi қалып.
Тәңiрiм берсе адамзат не көрмейдi,
Мехнатты адам дүниеден кетер озып.

10

Хатқа жаздым кiтаптың сөз қырларын,
Қисса сөздiң жазайын қызықтарын.
Айыпқа ала көрмең бiз ғарiптi,
Қате болса түзетiң бұзықтарын.
Жақсыларға сөйлейiн тыңдағандай,
Жолдасы бозбала бұ заманда-ай.
Мехнат көрген бiледi ғарiп жайын,
Мехнат көрген адамдар жылағанда-ай.

20

Мұхаммед пайғамбардың заманында
Талай көрген мехнатты бiр бейшара.
Жерде, көкте көрмеген нәрсесi жоқ,
Тәңiрiм жазса не көрмес адам пенде.
Пайғамбар бiзден бұрын өткен екен,
Иманды құл мұратқа жеткен екен.
Пайғамбардың Тамим деген сахабасы,
Жетi жыл ғайып болып кеткен екен.

қисса тамимдер

Құдай сүйiп, дос қылған Мұхаммедтi,
Пайғамбарға Алладан хабар жеттi.
Алладан бұ хабарды есiткен соң,
Пайғамбар ер Әлидi «келсiн» дедi.

30

Шақырған соң тақсырға Әли келдi,
Қол қусырып алдында сәлем бердi.
—Бiр насихат айтамын, Әли, саған,
Сөзiмдi тыңда жақсы, балам,—дедi.
—Ажалды адам дүниеден кетер,—дейдi,
Ажал жетсе тағдыры жетер,—дейдi.
Менен соң Тамим деген сахабамды,
Жындар алып ұшырып кетер,—дейдi.

40

Дүниедегi нәрсенi көрер,—дейдi,
Бiраз күн мехнат көрiп жүрер,—дейдi.
Жақсылық, жамандықтың бәрiн көрiп,
Сiздерге сөйтiп хабар берер,—дейдi.
Әли мұны естiп қайтып келдi,
Алладан Мұхаммедке тағдыр болды.
Ажал жетсе, дүниеден кiм құтылар,
Пайғамбар дүниеден көшiп кеттi.
Пайғамбар дүниеден көшкен екен,
Тәңiрiм, тағдыр осылай еткен екен.
Пайғамбардың орнына патша болып,
Әбубәкiр бас таққа мiнген екен.

50

Хазiрет Омар патша болып таққа мiндi,
Омардың дариядай алды кең-дi.
Жұрт iшiнде көрсетiп әдiлдiгiн,
Тәңiрiм өзi оңғарды ендi жолды.
Омардың айтқан сөзi бәрi мақұл,
Алдына ғарiп-мiскiн келер жақын.
Хазiрет Омар алдына арыз айтып,
Бiр бейшара арыз қылып келдi қатын.
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60

Омарға арыз қылды қатын келiп,
Һәрбiр сөздi айтады мағлұм қылып:
—Құдай қосқан қосағымнан айрылғанмын,
Жетi жылдан берi ол болған ғайып.
Көңiлiме жетi жыл-дүр түскен сәна,
Жесiр қатын бiз болдық, жетiм бала.
Құдай қосқан қосақтан айрылғанмын,
Қайда барып күн көрем мен бейшара.
Менiң ерiм ғайып болып кеттi,—дейдi,
Жетi жыл содан берi өттi,—дейдi.
Өз алдыңда, падиша, некаһ қылып,
Бiреуге бiз пақырды берiң,—дейдi.

70

Омар мақұл бұл сөздi көрдi дейдi,
Некаһ қылып бiреуге бердi дейдi.
Намазшамда некаһын қидырып алып,
Жiгiт алып үйiне келдi дейдi.
Намазшамның уақыты болып қалды,
Жiгiт намаз оқырға үйге барды.
Құдайға құлшылық қылмақ үшiн,
Таһарат үшiн қолына құман алды.

80

Таһарат үшiн қолына құман алды,
Намаз үшiн қинаған ғарiп жанды.
Бiр таһараттық құманда су жоқ екен,
Жiгiт суға баруға даярланды.
Жiгiт суға баруға даярланды,
Түрегелiп қолына шелек алды.
«Мен барайын, сiз ендi бармаңыз» деп,
Қатын келiп қолынан шелек алды.
—Сiздiң суға барғаныңыз жарамайды,
Қызмет қылса керектi қатын байды.
«Ерге қызмет қатын қылсын» деген,
Естуiм Пайғамбардан осылайды.

қисса тамимдер

90

Бұны айтты да ол қатын суға кеттi,
Судың таман басына жақын жеттi.
Су басында бiр қара көрiнедi,
Ұқсамас адамзатқа, дәу суреттi.
Қатын жаман қорықты мұны көрiп,
Қатынның шақырады атын бiлiп.
«Атым Тамим, мен сенiң ерiң,—дейдi,
Жақын кел, қасыма берi жүрiп».

100

Қатынның сескенедi ғарiп жаны:
«Тәңiрiм, душар қылдың ба бұ бәленi».
Дәу болса, мұнан қорқып кете ме деп,
Қатын байғұс айтады бисмилланы.
Қасына ол қатынның келдi Тамим,
—Ерiң—мен,—деп сөйлейдi,—қатын, сенiң.
Әуелден Тәңiрiм қосқан екеуiмiздi,
Менiң бар перзенттерiм туған сенен.
Қатын айтты есiтiп:—Сұбхан Алла,
Менiм ерiм келмейдi бұ заманда.
Жетi жыл ғайып болған менiм ерiм,
Сен өзiң диюсың ба, перiсiң бе?

110

Тамимге ұқсамайды сенiң түсiң,
Сен өзiң бiр жәдiгөй перiмiсiң.
Бiр жадугер, алдаушы болғаннан соң,
Балаларым бiлесiң оның үшiн.
Тамимге ұқсамайды сенiң өзiң,
Жын-перiге ұқсайды екi көзiң.
Тамим болсаң сүйiктi перзентiңе
Хат бiрлән жетпес пе едi сәлем сөзiң.

120

Осы жерде сөзiңдi бiлем жалған,
Өтiрiктi, жәдiгөй, айтпа маған.
Адамзатқа ұқсамас келбетiңiз,
Көргенiм жоқ дүниеде сендей адам.
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—Хақы үшiн инанғыл Пайғамбардың,
Атым—Тамим, ерiңмiн, қатын, сенiң.
Аятпенен айтса да Тамим байғұс,
Сөзiне инанбайды қатын оның.
Қатынның тиген байы үйде қалды,
Қатын мұнда сөйлесiп тұрып қалды.
«Бiреуменен зиналасып жатыр ма» деп,
Соңынан қатынының жетiп барды.

130

Қасына бұл екеуiнiң жiгiт келдi,
Қатынменен сөйлескен дәудi көрдi.
«Бизауал уақытта қатынменен
Сөйлесiп тұрған адам кiмсiң?—дедi.
—Сенiң емес, менiкi осы қатын,
Сен неге алдың бiреудiң аманатын.
«Перзенттерiм анасы осы»—дейдi,–
Осы қатын менiкi, бiлдiм» дейдi.

140

—Бұ қатынды берген-дi Омар маған,
Өлсем де бұл қатынды бермен саған.
Омар айтқан жарлығын бұза алмассың,–
Бiр-бiрiне сөйлестi қатты жаман.
Екеуi су басында ерегiстi,
Арасына бұлардың қатын түстi.
Екеуiне айтады қатын сөзiн,
Ұнатсаңыз айтайын мен бiр iстi.
—Бұ жерден үшеуiмiз де қайталық бiз,
Үшеумiз де үш бөлек жаталық бiз.
Әдiл патша не жарлық қылар екен,
Ертең барып патшаға айталық бiз.

150

Ертең барып патшаға жүгiнелiк,
Не айтса да сөзiне бiз көнелiк.
Осы сөзi бойынша қайтты үшеуi,
Үшеуi үш үйге жатты келiп.

қисса тамимдер

Үш бөлек бұл үшеуi жатты дейдi,
Жалғаншылар иманын сатты дейдi.
Таң атып, күн шығардың мезгiлiнде,
Бұл үшеуi арызын айтты дейдi.
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Бұл үшеуi есiктен келдi кiрiп,
Патшаға тағзым бiрлән сәлем берiп.
Жiгiт ендi Омарға арыз қылды,
—Қатынды маған бердiң некаһ қылып.
Қатыным шелек алып суға барған,
Қатынымды осы кiсi әуре қылған.
Қатынымды құшақтап жiбермейдi,
«Сен менiң қатыным» деп азап қылған.
Дәу малғұн тұрған екен әуре етiп,
Қатыным көп кешiктi суға кетiп.
Қатыным кешiккен соң шыдамадым,
Соңынан не болды деп бардым жетiп.

170

Қатынды некаһ қылып маған бердiң,
Алмай жатып мен дәуден зорлық көрдiм.
Не қылсаң да, тақсыр хан, ендi өзiң бiл,
Дәу, қатынды, мiнекей, алып келдiм.
Естiп Омар патша қайран болған:
—Шын ба екен осы сөзiң, емес жалған.
Адамзат пенен перiзат бұ дүниеде,
Сұбхан Алла, бар ма екен [некаһланған].

180

Омар Тамим екенiн танымаған,
Тамим айтты:—Мен жалған айта қалман.
«Ей, патша, бұл қатын менiкi» деп,
Бейшара мұңын айтып зар жылаған.
—Қара болған перiдей менiм түсiм,
Мехнат бiрлән өткiздiм жазы-қысым.
Мен көрдiм қанша мехнат бұ дүниеде,
Перiге жүзiм ұқсар оның үшiн.
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Дүниеде ғарiптiкпен не көрмедiм,
Мехнат көрiп дәулерде жүрер едiм.
—Қатының менен балаңа Тамим болсаң,
Не үшiн бiр хат жазып жiбермедiң.

190

—Тәңiрiм салған мехнатқа мен байғұсты,
Мехнат бiрлән өткiздiм жазы-қысты.
Хат жазып жiберетұғын хал болмады,
Ойлап тұрсам Алланың әмiрi күштi.
Омар сонда ғажапқа қалды дейдi,
Ойына бiр нәрсенi алды дейдi.
«Хазiрет Әли Тамимдi тани ма?» деп,
Баршалары жиылып барды дейдi.

200

Жиылып ер Әлиге келдi бәрi,
Қасында ер Әлидiң зұлпықары.
Кiтап оқып ер Әли отыр екен,
Омарменен кiрiп келдi баршалары.
Хазiрет Әли Омарға сәлем бердi:
—Қасыңызға жиыпсыз тамам ердi.
Көп жамағат қасыңа жиып алып,
Не жұмысқа, падиша, келдiң,—дейдi.
—Келгенiмдi айтайын, Әли, саған,
Бiр кiсi Тамиммiн деп келдi маған.
Тамимге ұқсамайды оның жүзi,
Танытуға патшаңыз келдi саған.

210

Сонда Әли Тамимдi бiлдi танып,
Сұрайды ер Тамимдi қасына алып.
Сонда Тамим Әлиге сөйлейдi ендi,
Iшiнде айтпаған сыр қоймайды ендi.
Әуел бастан сөйлейдi ер Әлиге,
Тамимнiң айтқан сөзiн жұрт тыңдайды.
Сөйлейдi әуел бастан жамағатқа:
—Қатын қылған бар ма екен қанағатқа.
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Қатыным тынышымды алып қоймаған соң,
Келiп едiм қатынымменен шариғатқа.

220

Ғұсылсыз төсегiмде жатпайын деп,
Күнәға ғұсылсыз батпайын деп,
Ғұсылды құйынбаққа суға бардым,
Таһарат алып денемдi пәктайын деп.
Сөйлейiн ендi сiзге сөздiң бәрiн,
Насихат айтып едi Пайғамбарым:
«Қатын бiрлән сұхбатқа кiргеннен соң,
Ғұсылсыз жатпа,—деген,—жарандарым».

230

Сол сөзi Пайғамбардың бар есiмде,
Таһарат алып келем деп су iшiнде.
Бiр қатын жүзi көркем пайда болды,
Көзiме көрiнедi нұр iшiнде.
Қатын маған келдi де көңiл еттi,
Мен айттым пер��������������������
i�������������������
ште ме нұр сипатты?
Әзiлдесiп менiменен ойнаған боп,
Аузыменен қатын маған бiр су септi.
Сол суды сепкеннен соң қалдым талып,
Алып ұшты аспаннан бiр дәу келiп.
«Дарху» деген алып барып бiр дарияға,
Ортасына тастай бердi алып барып.

240

Сол арал шайтан менен жынның жерi,
Мекен қылған аралды дию,перi.
Мұсылман перiменен дұшпан екен,
Кәпiр перi ұрысады ары-берi.
Кәпiр перi соларменен ұрыс қылды,
Мұсылман перiлерiнiң бәрi ер-дi.
Кәпiрлердiң еркiне қоя бермей,
Кәпiрлердiң мұсылман бәрiн қырды.
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Жөнелдi қатын, қызын жиып алып,
Соларменен бiрге кеттiм мен бiр ғарiп.
Құранды иман бiрлән оқыр едiм,
250 Менен перi сұрайды қасына алып.
—Не қылған адамзатсың сен жаһанда,
Айтқан сөзiң жағады бiздiң жанға.
Мен айттым:—Мұхаммедтiң үмбетiмiн,
Мен елiмдi көремiн қай заманда.
—Айтқан сөзiң жаныма кеттi жағып,
Дарияға келдiң, сiрә, мұнда нағып.
Сенi бiлсек ұрысқа бармас едiк,
Сен бұлардың қолына түстiң нағып?

260

Мен халiмдi сөйледiм бастан-аяқ,
Ел-жұртымнан айрылып болдым саяқ.
Перiге мен сырымды айтып едiм,
«Бейшара» деп жылайды бәрi де аяп.
Менi перi патшасына барды алып,
—Ей, падиша, бейшара бұл бiр ғарiп.
Бастан кешкен сөйледiм бар мұңымды,
Жамағат, бiраз тыңда тiлге нанып.

Падиша ендi менен сөз сұрайды:
«Қай патшаның кiсiсiсiң? » деп сұрайды.
«Мұхаммедке қараған адам» дедiм,
270 Менiң халiм есiтiп көп жылады.
Алдына бiр табақпен дәм алдырды,
Патша айтты:—Бұ жерден кетпе,—дедi.
Барлығымды сөйлейiн, әли* саған,
Iзет-құрмет қылайын, сөкпе,—дедi.
Бiр күнi Құран оқып жылар едiм,
Басыма бәле келсе Хаққа бердiм.
*

Әли [а]—құрметтi, қадiрлi.
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Падишаның құрметтеп сыйлауынша,
Бiраз күн сонда тұрып ғұмыр сүрдiм.

280

—Бiлушi едiм Құранның мағынасын,
Бiздерге пенде болған бейшарасың.
Менiм молда екенiм бiлгеннен соң,
Жиып бердi «оқыт» деп көп баласын.
Оқыт деп балаларын маған бердi,
Баланы оқытқалы бес жыл болды.
Араб, парсы, нахуадан мағына берiп,
Балалардың бәрi де молда болды.
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Сiздердi түсте көрдiм, жарандарым,
Қатыным, бiрге келген балаларым.
Түсiмде Пайғамбарды көрдiм дағы,
Ойыма алып жыладым баршаларын.
Патша менi шақырды қастарына:
—Не мехнат түстi сенiң бастарыңа.
Бiзден кiнә таптың ба жылағандай,
Ел-жұртың түстi ме естерiңе?
—Мен айттым ел-жұртым сағынғанмын,
Қай уақытта елiме табыламын.
Бүгiн кiрдi түсiме елiм-жұртым,
Соларды ойлап, падиша, иғлағаным.

300

—Сен бiздiң ұстаз болдың балаларға,
Қақыңды сенiң жүктеп қаламыз ба.
Сол қақыңды бiздерге кеше қалсаң,
Сенi бiз жеткiзелiк қалаңызға.
—Мен айттым қайтар едiм елiмiзге,
Сен бiздердi жеткiзсең жерiмiзге.
Құдай үшiн оқыттым балаңызды,
Кештiм дедiм хақын бәрiңiзге.
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310

Патша айтты:—Шаһарың неше жылдық?
—Есiм танған, ей, тақсыр, мен бiр сұмдық.
Патша айтты:—Шаһарың мен бiлемiн,
Сенiң шаһарың бұ жерден сексен жылдық.
Зар жыладым ғарiп болып мен бiр пенде,
Падиша «жылама» деп айтты сонда.
Саған алыс болса да бiзге жақын,
Жеткiзелiк шаһарыңа бiр заманда.
Падиша уәзiрлерiн қасына алды,
Iшiне бiр аралдың алып барды.
Мен көрдiм бұ дүниеде қанша мехнат,
Тәңiрiм мендей қылмасын бейшараны.

320

Сол аралда бар екен жуан ағаш,
Ағаштың жуандығы мың бiр құлаш.
Сол ағаштың түбiнде бiр темiр үй,
Падиша жарлық қылды «есiктi аш».
Темiр үйдiң есiгiн ашып салды,
Iшiнде темiр үйдiң дәулер бар-ды.
Көп дәулердiң iшiнен бiр диюды
Падиша шақырды да қасына алды.
Мұндай үлкен диюды көргенiм жоқ,
Қандай үлкен Құдайым жан жаратқан.

330

Падиша айтты:—Тiлiме көнемiсiң,
Сен менiң жақсылығым бiлемiсiң.
Жамағат, құлақ салып тыңда-сәна,
Мыңнан бiрiн айтайын көрген iсiм.
—Бiлемiн жақсылығың, падиша хан,
Ұмытпаспын, жақсылығың қылдың маған.
Патша айтты:—Бiр қызмет тапсырамын,
Сенi мен шығарайын бұ зынданнан.
Мен саған тапсырайын бiр аманат,
Бiздерде ғарiп болған бiр адамзат.

қисса тамимдер

340

Шаһарына жеткiзсең сол ғарiптi,
Уәделесiп қылайын сiздi азат.
Мәдине шаһарына жеткiз мұны,
Қылайын азат ендi сонда сенi.
Дәу айтты:—Жеткiзелi шаһарына.
—Қай уақытта жеткiзесiң бейшараны?
Қастық қылман тапсырған аманатқа,
—Жеткiзермiн жерiне он сағатта.
Алды да мойнындағы шынжырларын,
Тапсырды мен ғарiптi перiзатқа.

350

—Ей, перi, бұған зиян қылмағайсың,
Менiм айтқан сөзiмдi тыңдағайсың.
Сен ендi бұ кәпiрге ермегейсiң,
Бейшара ғапыл, сiрә, болмағайсың.
Сен ғарiптi қолымнан жөнелтейiн,
Саған жақсы бiр дұға үйретейiн.
Не тасқа, не теңiзге тастап кетер,
Көңiлiңе жазғандай ғып хат бiтейiн .

360

Барарсың мұны оқысаң есен-аман,
Ойынға алмай ұмытпа мұны, балам.
Көрмесем де сыртыңнан қанық едiм,
Омар, Оспан, Әлиге дұғай сәлем.
Мiнгiздi арқасына дәудiң менi,
«Тәңiрiм есен сақтасын, ғарiп, сенi.
Тапсырдым,—деп,—Аллаға» қоя бердi,
Аспанға алып ұшты дию-перi.
Ауаға сонда перi алып ұшты,
Һәр күйге Тәңiрiм салды мен байғұсты.
Көк жүзiнде мен көрдiм көп перiште,
Бiр Құдайдың ойласам әмiрi күштi.
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Басым көкке жақындап сонда жеттi,
370 Көрмегендi көрген соң есiм кеттi.
Құлақ салып тыңдай көр, жамағаттар,
Бiразырақ айтайын сондай кептi.
Тыңдай көр құлақ салып, жарандарым,
Қиналған мехнат көрiп әзел жаным.
Не теңiзге, не тасқа тастай ма деп,
Оқи бердiм үйреткен дұғаларын.
Қайсыбiрiн айтайын, көп күн өттi,
Нағып терiп жазайын есiм кеттi.
Ғарiпшiлiк күн туды мен байғұсқа,
380 Тәңiрiм ендi ғарiпке не көрсеттi.
Ұшырып келе жатыр дию алып,
Не дейiн iс көрмедiм мен бiр ғарiп.
Қол қусырып тұр екен көп перiште,
Мұны көрiп келемiн қайран қалып.
Тағы көрдiм бiр бөлек перiштелер,
Мұны көрiп ғарiбiң таңға қалар.
«Уассаффат» сүресiн шарых қылып,
Перiштелер жиылып әуез қылар.

390

Мен көрдiм перiштелер тағы бiр топ,
«Уалләйл» сүресiн тұрған оқып.
Таудай үлкен жұлдызды көргеннен соң,
Мен ғарiп қорқып кеттiм зәрем кетiп.
Не iс түстi мен ғарiп пақырыңа,
Жамағат, құлақ салып мұны тыңда.
Сол жұлдызды көрген соң есiм кеттi,
Дұғаларым келмейдi хатирыма.
Дүниеде не көрiнбес ғарiп жанға,
Бастан аяқ сөйлейiн падишаға.

қисса тамимдер
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Жын патшаның дұғасын ұмытқан соң,
Қорыққаннан оқыдым «Құл һуа Алла»*.
Тағы да мен көрдiм бiр перiште,
Қолына от ұстап тұр һәрбiр iсте.
Қолындағы сол отты тастай бердi,
Диюдың үстiне келiп түстi.
Сол диюдың үстiнде мен бiр ғарiп,
От тиген соң ол перi кеттi жанып.
Диюдың арқасынан түсiп қалдым,
Аспаннан жөнсiз оқтай келем талып.

410

Аспаннан мен құладым төмен қарай,
Ғарiп болып мехнатты көрдiм талай.
Жетi күн, жетi түнде жерге түстiм,
Не көрсетпес ғарiпке Жаппар Құдай.
Түскен жерiм дарияның жағасы екен,
Маған қылған Алла панасы екен.
Құдай өзi сол жерде жәрдем бердi,
Түскен жерiм мақтадан жұмсақ екен.

420

Һеш жерiм ауырмады және тұрдым,
Бiр күн түскен жерiмде сонда тұрдым.
Қарап тұрсам дарияның ортасында,
Толқынменен келе жатқан бiр құс көрдiм.
Құсқа жақын мен келдiм қадам басып,
Құс маған су бередi аузын ашып.
Рақымшылық көп қылды сол құс маған,
Ғарiп болып жүргенде қарыным ашып.
Берген суы ол құстың балдай тәттi,
Тәңiрiм ғарiп қылмасын адамзатты.
Ұжмақтың шәрбатына ұқсайды екен,
Майдан жұмсақ су екен, емес қатты.

*
Құл һуа Алла—[«Ыхлас» сүресiнiң бiрiншi аяты]—«Ыхлас» сүресiн оқы
ғаны айтылып отыр.
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430

Ол құсқа тiл бердi Жаппар Алла,
Маған айтты:—Қайғырма, ей, бейшара.
Өз жерiңе барарсың есен-аман,
Ғарiп болып жүрерсiң бiраз ғана.
Хақ жазғанын, бейшара, көрерсiң сен,
Азырақ мехнат көрiп жүрерсiң сен.
Жер мен көктiң арасын бәрiн көрiп,
Жұртыңа барып хабар берерсiң сен.

440

Мен айттым:—Әй, жақсы құс, атың кiм-дi,
Маған жәрдем қылдырды Тәңiрiм сенi.
Баян қылсаң атыңды бiлер едiм,
Тәңiрiм душар еттi ғой екеумiздi.
Маған атын сөйледi бейшара құс,
Мен көрдiм ғарiптiкпен бiрқатар iс.
Ысхақ деген құс екен ұжмақтағы,
Қайдан терiп айтайын бәрiн тегiс.
Адамға сол құс қызмет қылған екен,
Ұжмақта қызмет қылып тұрған екен.
—Ей, жiгiттер, ұжмақтың iштерiнде,
Бiр таудай ағаш бар, жуан екен.

450

Есiтiп құстан мұның бәрiн бiлдiм,
Сол құстың қастарында қырық күн тұрдым.
Амандасып жөнелдiм құс қасынан,
Келе жатып бiр үлкен жылан көрдiм.
Жылан таудан, қарасам, үлкен екен,
Оны көрiп жүрегiм тiтiреген.
Тәңiрiм жазса адамзат не көрмейдi,
Ғарiп адам не көрмес тентiреген.

460

Барар жолды бiлмедiм сол арада,
Ысқырып жылан айтты:—Адамзада.
Жылан аты—Дәббәт әл-Арз екен,
Не көрмедiм дүниеде мен бейшара.

қисса тамимдер

Жол сұрадым жыланнан мен бiр ғарiп,
Жылан менi жiбердi жолға салып.
Бiр үлкен тау алдымда көрiнедi,
Жыланнан сұрап алдым бәрiн қанып.
Жылан айтты:—Сол тауда бiр кiсi бар,
Соған барсаң ол саған жол көрсетер.
Жыланнан осы сөздi есiткен соң,
Тамим байғұс аяңдап келе жатыр.

470

Ақырындап, аяңдап тауға келдiм,
Тау басында бiр үй бар, оны көрдiм.
Бiр кәрi адам сол үйде отыр екен,
Қорыққаннан тағзым қылып сәлем бердiм.
Сәлемдi қабыл алды ол кәрi адам,
—Бұ жерге ей, бейшара, келдiң неден.
Бұ Иса пайғамбардың үмбетi екен,
Бастан аяқ сырымды айттым соған.

480

Төрт жүз жыл мұнда тағат қылған екен,
Тағат қылып сол тауда тұрған екен.
Мұхаммедтiң сипатын көрген екен,
Мұхаммедке бек ғашық болған екен.
«���������������������������������
Тiрi ме?�������������������������
» деп
�����������������������
сұрайды Мұхаммедтi,
Мен айттым:—Мұхаммедке тағдыр жеттi.
«��������������������������������������
Аһ, дариға, көрмедiм������������������
» деп
����������������
зар жылайды.
Жылай-жылай ғарiптiң есi кеттi.
Аты екен ол адамның—Әбу Жүнiс,
Мехнат көрген бейшара мен бiр байғұс.
Тәңiрi жазса адамзат не көрмейдi,
Ғарiптiкпен һәркiмге болдым таныс.

490

Ол адамнан сұрадым мен жыланды,
Шал есiтiп бұл сөздi қайғыланды:
—Заманақыр болғанда осы шығып,
Һәлак қылар ол жылан талай жанды.
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Ол шықса, Мекке адам бармас дейдi,
Ел iшiнде берекет қалмас дейдi.
Түрлiк-түрлiк ғаламат болар дейдi,
Өз малына қанағат қылмас дейдi.

500

Ол бiлән соны сақтап тұрған дейдi,
Ей, ұлым, һеш болмас бұған дейдi.
Заманақыр болғанда осы шығып,
Имансызды жұтады тамам дейдi.
Ол адамнан есiтiп мұны бiлдiм,
Түрлiк-түрлiк ол жерде жемiс көрдiм.
Шал маған түрлiк жемiс алып бердi,
Шалменен бiрге отырып тағам жедiм.
Шал бейшара бiр сөздi айтты маған,
Асаған соң тойғанша түрлi тағам:
—Бұ дарияның жүзiнде бүгiн дейдi,
Бiрталай келе жатыр кемешi адам.

510

Кемешiге сенi мен тапсырайын,
Ей, бейшара, көңiлiңе алма уайым.
Шал маған сол сөздi айтып отырғанда,
Бiрталай кемешiлер болды аян.
Кемешiге тапсырды менi апарып:
Мұхаммедтiң үмбетi бұл бiр ғарiп.
«Мұхаммедтiң үмбетi» деп айтса дағы,
Кемешiлер бiлмейдi менi танып.

520

Шал бейшара маған бiр сәлде бердi,
Керуен айтты кемеге мiндiрелi.
Кемешiге тапсырып Құдай үшiн,
Кемешiге тапсырып қоя бердi.
Керуен естi кемесiн оңды-солды,
Айрылған ел-жұртынан мен бiр мұңды.
Кемелерi дариядан бiр күн шықты
Теңiзден шығардылар керуен менi.

қисса тамимдер

Мен шықтым дарияның жағасына,
Көзiм түстi көп жемiс миуасына.
Қандай жердi Құдай жаратпаған,
Алланың құдiретiне қара-сәна.

530

Кеме бiрлән теңiзден шығып келiп,
Көңiлiм менiң қызады жемiс көрiп.
Құдайдан өзге жаннан жәрдем болмас,
Ол жерде рахат көрдiм бiраз тұрып.
Сонда тұрсам, бiр жақтан от жанады,
Тәңiрiм мендей қылмасын һешбiр жанды.
Шаһардың оты екен деп мен ойладым,
Жарық болып көрiндi раушаны.

540

Сол жарыққа қарсы ендi жүрдiм,
Бiр сахара үстiне шыға келдiм.
Құдайым қандай жердi жаратпаған,
Алланың құдiретiне мойынсұндым.
Жақұт, гауһар, лағыл тас жаратылған,
Асыл тастай тастары iнжу-маржан.
Бағасын бiле алмады адамзаты,
Шам-шырақтар қасында жанып тұрған.
От дегенiм бұлардың жарығы екен,
Оттай болып көрiнген сағым екен.
Мехнат көрген дүниеде ғарiп адам,
Ойлап тұрсам Алланың әмiрi екен.

550

Жатыр екен сол жерде бiр айдаһар,
Көрген соң, Аллаға бiр қылдым зар.
Мен көрдiм ғарiп болып талай мехнат,
Тәңiрiм жазған әуелден жазмышы бар.
Құйрығыменен бiр салып менi жықты,
Жығылып байғұс болып есiм кеттi.
Есiм жиып Құранды оқып едiм,
Қорқып жылан дарияға қашып кеттi.
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560

Есiм жиып отырдым сол арада,
Бiр жақсы дауыс келдi құлағыма:
«�����������������������������
Құранды оқымасаң ғарiп басқа,
Жетiп едi тағдырың ей, бейшара��
»�.
Дауыстады бiр адам мұнда маған:
«�����������������������������
Өз жерiңе барарсың есен-аман.
Қайғырмағыл, бейшара, қорқуменен��
»�,
Қай жағымнан шықты деп болдым қайран.
Мен Мұхаммед үмбетi, бейшарамын,
Ғарiп болған дүниеде әуарамын.
Бұ мехнаттан менi сiз құтқарғайсыз,
Дауысыңнан танимын мұсылмансың.

570

Нұх пайғамбар үмбетi екен үшбу адам,
«Бiр жолды көрсет» дедiм сонда оған.
Ол айтты:—Алдыңда бiр адам бар-ды,
Соған барсаң көрсетер жолды саған.
Сөй деген соң iлгерi жүре бердiм,
Үш күн, үш түн жолменен тентiредiм.
Қарным ашып қалмады һешбiр тағат,
Үш күннен соң бiр үйге ұшырадым.

580

Қарным ашып жығылдым сол арада,
Шөп жедiм аштықтан мен бейшара.
Ғарiптiкпенен …* жия алмадым,
Наза болып жыладым бiраз ғана.
Бұ адам айқай салды сонда маған,
Қарным ашып жығылдым, кеттi шамам.
—Ей, Тамимжан, бейшара, сау-саламат
Өз елiңе барарсың есен-аман.
Сол арада бiр адам пайда болды,
Бiр табаққа асын салып маған бердi.

*

Бiр сөз танылмады.

қисса тамимдер

Ас жеген соң, мен келдiм өз халiме,
Бiр аяқ мен тағы да iштiм суды.

590

Бiреу айтты «кетпе» деп сонда маған,
Ол барып алып келдi тағы тағам.
Алып келiп тағамды маған бердi
Бергеннен соң тойғанша жедiм тамам.
—Ей, Тамим, қызмет қыл патшаларға,
Бiлсең қызмет қыларсың бiраз ғана.
«�����������������������������������
Бұл арадан кетпе�������������������
» деп
�����������������
жарлық қылды,
Қызмет қылар бiлем дедiм мен бейшара.

600

Көп тағамды тағы да бердi маған,
«Көп жақсылық қылайын,—дейдi,—саған».
—Менiң айтқан тiлiмдi алып тұрсаң,
Жақсылыққа жетерсiң, бейшара адам.
Перi сонда сiлкiнiп бiр құс болды,
«�������������������������������
Менiң екi аяғымды тұтқыл» дедi.
Аяғын перiнiң тұттым мен бiр пақыр,
Тағы да айтты «���������������������
����������������������
көзiңдi жұмғыл» дедi.
Бiр уақытта мен ғарiп аштым көздi,
Мен көрдiм сондай үлкен бiр теңiздi.
Сол дария мұхиттың теңiзi екен,
Тәңiрiм есен сақтасын ғарiп бiздi.

610

Iшi толған мұхиттың арал екен,
Дию менен перiнiң мекенi екен.
Сол аралға құс менi алып келдi,
Осы құс дию, перiнiң патшасы екен.
Мен көрдiм сол патшадан жақсылықты,
Сол перi маған бердi бiр сандықты.
Сол сандықтан көп қылып үйiп алды,
Дию маған көрсеттi көп қызықты.

191

192

діни дастандар

620

Сандық [iшi]���������������������
��������������������������
дәрi екен кереметтi,
Жақсы дәрi болмасты мұнан тiптi.
Құлақ салып тыңдаңыз, жарандарым,
Бiразырақ айтайын көрген кептi.
Имансыз жан ұжмақтан төгiледi,
Ғарiп болған дүниеде мен бiр мұңды.
Өлген жанның аузына мұны салса,
Бұ сандықтан өлгендер тiрiледi.
—Бұны есiңе, бейшара, алғайсың сен,
Менiң айтқан тiлiме нанғайсың сен.
Ажал жетiп, мен өлсем қаза жетiп,
Бұ сандықты аузыма салғайсың сен.

630

Дию менi бiр тауға алып барды,
Тәңiрiм есен сақтайды ғарiп жанды.
Тау түбiнде бар екен бiр темiр үй,
Есiгiне жазыпты бұ дұғаны.
Жазыпты «Лә иләһа илла Алла» деп,
Мен ойладым бұл үйде жан бар ма деп.
Сандықтың есiгiне салып едiм,
Кiлт ашылды, iшiне кеттiм кiрiп.

640

Ақырды «�����������������������������
������������������������������
Бұ кiмсiң��������������������
,—������������������
деп,—есiк ашқан?��
»,
Даусынан қорқып, зәрем ұшқан.
Кiм екен деп қарасам ақырғанға,
Күзетшiге тұр екен екi арыслан.
Менi көрiп арыслан қарсы ұрды,
Тәңiрiм есен сақтады мен сорлыны.
Сандықты аузына тастап едiм,
Сандықты жұтты дағы екеуi өлдi.
Бiр бөлек бiр жағында тағы да үй бар,
Сандықпенен кiлтiн аштым мен зор.
Сол үйге кiлтiн ашып кiрiп едiм,
Iшiнде жатыр екен екi айдаһар.

қисса тамимдер

650

Айдаһар қасад қылды менi көрiп,
Аузына сандық салдым тастай берiп.
Бұл сандық тигеннен соң өлiп қалды,
Iшiне ол сарайдың кеттiм кiрiп.
Ол үйге кiрiп келдiм мен бiр пақыр,
Алтын таққа құрыпты асыл шатыр.
Тақ алдына қарасам көзiм салып,
Бiр жыланның қасында жiгiт жатыр.

660

Екеуi менi көрiп түрегелдi,
Жылан менi жұтам деп қасад қылды.
Сандықты аузына тастап едiм,
Бұл сандық тигеннен соң, олар да өлдi.
Дию кәпiр сол жерге барған екен,
Сүлейменнiң жүзiгiн алған екен.
Сүлейменнiң жүзiгiн алғаннан соң,
Дию патша сол жерге болған екен.
Сол диюдың жүзiгiн қолыма салдым,
Мұхиттың дариясына қайтып бардым.
Отыр екен бiр қатын о дарияда,
Жүзiнiң көркемiне қайран қалдым.

670

Қатын менi сөйлеттi қасына алып,
Бар сырымды сөйледiм мен бiр ғарiп.
Насихатын көп айтты қатын маған,
Айтқан сөзi жаныма кеттi жағып.
Қатын айтты:—Сiз диюға барма,—дедi,
Ендi мехнат басыңа алма,—дедi.
Тағы да ол диюға барамын деп,
Құтылмастай бәлеге қалма,—дедi.

680

Ол қатын айтқаннан соң тiлiн алдым,
Ел-жұртым еске түсiп қайғыландым.
Қатын айтты:—Бейшара, жылама,—деп,
Мен дағы баласы едiм сендей жанның.
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Жерiмнен алып келдi бұ дәу барып,
Неше жылдан сергелдең қайран болып.
Бiр диюды қасыма қосып бердi,
Қатын менi жiбердi жолға салып.
Дию алып аспанға ұшты менi,
Шықпайды екен ажалсыз адам жаны.
Бiр бәлеге жолықты ғарiп басым,
Тыңдасаңыз айтайын сiздерге оны.

690

Қатын қылды жақсылық мен бейбаққа,
Дию келiп түсiрдi бiр уақытта.
Бiр тауға келдi де қоя бердi,
Мен жыладым сиынып жалғыз Хаққа.
Қатынға жүзiк бердiм сәлемдеме,
Амандасып дәу қайтты өз жерiне.
Ажал жетпей адамға тағдыр жетпес,
Ажал жетпей адамзат өлер деме.

700

Бiр таудың қасына жақын бардым,
Бiр адам отыр екен қайран қалдым.
Аяқ-қолы шынжырмен байлаулы тұр,
Жамағат, бiразырақ құлақ салың.
Хайуан пiлге ұқсайды денелерi,
Қасында толып жатыр әскерлерi.
Аузынан от шығады ол адамның,
Тамашаға қарадым әрi-берi.
Бiраз тұрып сол жерден тағы кеттiм,
Күйге салды һәр түрлi Құдiретiм.
Һеш жерде тоқталмастан жүре бердiм,
Бiр ағаштың түбiне жақын жеттiм.

710

Ол ағаштың түбiнде бiр адам бар,
Пәруардигар, пендеге бола көр жар.
Дәу перiге ұқсайды денелерi,
Маңдайының үстiнде бiр көзi бар.

қисса тамимдер

Мұндай адам көрмедiм бұ жаһанда,
Бұл кәпiрден сақтай көр, Құдауанда.
«������������������������������������
Бұ жерге қайдан келдiң?�������������
»������������
деп айтады,
Мен сиындым Аллаға дембе-демде.

720

Шынжырменен адам ағашқа байлаулы тұр,
Қасына жақын бардым мен бiр пақыр.
Мен қасына жақындап барғаннан соң,
«�����������������������������������
Жақын ба,��������������������������
—�������������������������
деп сұрайды,—заманақыр?».
Мен бiлмеймiн дедiм де жауап бердiм,
Тажал малғұн екенiн ойлап бiлдiм.
Өз-өзiнен сөйлейдi Тажал малғұн,
Тамаша қылып азырақ қарап тұрдым.
—Патшаларың әдiл ме жұрт ұстаған,
Бар ма екен елдерiнде хайыр-ахсан.
Ораза, намаз оқи ма молдаларың,
Сөйлей ме молдаларың өтiрiк жалған.

730

Мен жад еттiм сиынып бiр Құдайды,
Тажал малғұн ақырып, сөз сұрайды.
Мен шығатын мезгiлiм болыпты деп,
Шынжырын үзейiн деп оңтайланды.
Құдайым Жәбiрейiлге бұйрық еттi,
Жәбiрейiлдi көрген соң зығыры кеттi.
«Әлi шығар мезгiлiң болған жоқ» деп,
Күрзiменен ұрып-ұрып байлап кеттi.

740

Жалғыз көз қорыққаннан зар болды,
«Мезгiлiң болған жоқ» деп жаман ұрды.
—Көтерiлсе шығарсың хатым Құран,
Сабыр қылғын, ей, малғұн, [әлi]��������
�������������
,—дейдi.
Тажалдан қорыққаннан кетiп қалдым,
Жүре-жүре алтынды үйге жеттiм.
Мен көрдiм көп ғажайып нәрселердi,
Жаратқаны көп екен Құдiреттiң.
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Жазыпты алтын үйге бұ дұғаны,
Ықыласпенен оқыдым сол дұғаны.
Ашылды алтын үйдiң есiктерi,
Iшiне кiрiп бардым сол заманы.

750

Ол үйде толып жатыр алтын, күмiс,
Толып жатыр iшiнде түрлi жемiс.
Көрмеген нәрселердi көрдiм сонда,
Бiр кiсiлер таянып отыр қылыш.
Үстiне киген тоны қып-қызыл қан,
Одан өтiп iлгерi бастым қадам.
Табақ-табақ жемiстер тұр екен,
Тойғанша ол жемiстен жедiм тағам.

760

Жатыр екен бiр үлкен онда жылан,
Отыр екен iшiнде тағы да адам.
Осы үйдiң иесi деп мен ойладым,
Мен пақыр қорыққаннан бердiм сәлем.
Қабыл қылып сәлемiмдi алды сонда,
Жол сұрадым мен сонан ғарiп пенде.
Ол адам айтты маған «жүре бер» деп,
—Бiр адам жол көрсетер iлгерiде.
Тағы да ол арадан ендi кеттiм,
Жүре-жүре адамға тағы жеттiм.
Намаз оқып ол адам отыр екен,
Тағзым бiрлән мен ғарiп сәлем бердiм.

770

Сәлемiмдi қабыл алды ишан адам,
—Бұ жерге Тамим ғарiп келдiң неден?
—Мен түстiм түрлi-түрлi машақатқа,
Тәңiрiм жазса не көрмес ғарiп адам.
Бұ сарайдың iшiнде жүрдiм дедiм,
Ғажапты түрлi-түрлi көрдiм дедiм.
«Тәубе бұған қылдың ба?» дедi маған,
Мен айттым тәубе бұған қылдым дедiм.

қисса тамимдер

780

Ғарiп болған дүниеде мен бiр мұңлы,
Мен сұрадым ишаннан түзу жолды.
—Iлгерiде бiр адам сол бiлетiн,
Сол адам көрсетер саған жолды.
Сөйдеген соң жолменен жүре бердiм,
Һеш бағы ашылмайды мендей ердiң.
Бiр кешi-күндiзiмен жүрiп едiм,
Бiр адамның қасына тағы келдiм.
Ол адам отыр екен намаз оқып,
Қасына мен бейшара келдiм жетiп.
Сәлем бердiм мен ғарiп тағы да оған,
Сөйлеспестен қасынан кеттiм өтiп.

790

Олардың ар жағында бiр кәрi шал,
Ақ шалмалы қожа екен бұ бiр ишан.
Қастарында көп құстар сайрап отыр,
Баршасы машғұл болып зiкiр бiрлән.
Сәлем берiп, олардан жол сұрадым,
Бұлардың не екенiн бiле алмадым.
«Тамим деген сен бе? » деп, сөз сұрайды,
«Тамим деген менмiн» деп, жауап бердiм.

800

Тағы да онан өтiп жүре бердiм,
Дүниеде ғарiптiкпен не көрмедiм.
Көп ғажайып iс көрдiм мұнан басқа,
Қыдырға жүре-жүре ұшырастым.
Қыдыр айтты:—Әй, адам келшi,—дедi,
Менiң айтқан тiлiмдi алшы,—дедi.
Көп ғажайып көрерсiң, Тамим ғарiп,
Сен тауға сол көрiнген баршы,—дедi.
Ол тауға жетiп бардым мен бiр батыл,
Тау басында жүр екен сұлу қатын.
Қатын айтты:—Жөнiңе жүре бергiл,
Қыдырға қайтып келдiм мен бiр пақыр.
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810

Қыдыр маған айтады насихатты,
Қасына отырғызып мен бейбақты.
Мен көрдiм жақсылықты сол Қыдырдан,
Ойлап тұрсам Алланың әмiрi қатты.
Не қылмайды адамға Жаппар Алла,
Қатын екен ойласам жалған дүние.
Қыдыр маған баршасын мағлұм қылды,
Бастан аяқ көндiрдi жөн жолына.

820

Хайуан пiл секiлдi Iбiлiс екен,
Құстары жанындағы шәкiртi екен.
Маңдайында көзi бар дәу секiлдi,
Ағаштағы байлаулы Тажал екен.
Көп тағамдар пейiштiң тағамы екен,
Шаһид болған басы жоқ адам екен.
Жеңдерiнен қолдары шығып тұрған,
Нәресте iштен түскен ұғлан екен.
Ақ сақалды ол ишан—Iлияс екен,
Бағанағы Тамимге қол сiлтеген.
Қыдыр маған баршасын мағлұм қылды,
Не көрмейдi адамзаты тентiреген.

830

Қыдыр айтты:—Жерiңе барасың ба,
Неше жылдық шаһарың бiлесiң бе?
Мен айттым:—Бiлмеймiн қанша екенiн,
Тақсыр, өзiң—пайғамбар, бiлесiң де.
Қыдыр айтты:—Бұ жерден тоғыз жылдық,
Ғарiп болған дүниеде мен бiр мұңлық.
Естiген соң Қыдырдан зар жыладым,
Ел-жұртыма келуге болған ынтық.

840

Қыдыр айтты:—Бейшара, зар жылама,
Үйiңе бармаймын деп ойға алма.
Аспаннан бiр ақ бұлт пайда болды,
Бұлт айтты:—Барамын Мәдинеге.

қисса тамимдер

Қыдыр менi тапсырды ақ бұлтқа,
Тәңiрi рақым қылды мен мұңдыққа.
Бұлт әкелiп шаһарға енгiздi де,
Су басында ұшырадым бұ қызыққа.
Омар сонда қатынын қайтып бердi,
Есiтiп қайран болып жiгiт тұрды.
Бейшара алғанынан қызық көрмей,
Тамим алып қатынымен дәурен сүрдi.

850

Тамам болып қиссаның болған жерi,
Тамимнiң өз қатынын алған жерi.
Бiр жiгiт бұ қатынды некаһ етiп,
Бiр кеш қонбай мақұрым қалған жерi.
Мәулекей бұ қиссаны тамам қылды,
Бiр қатар сәйiр қылып жұртты бiлдi.
Ақымаққа жұрт бiлгенде не пайда бар,
Қиссадан басқа нәрсенi де бiлдi.

862

Сонда да тауфиқ тiлеп дұға қылың,
Ғайып дұға қабыл-дүр, иақин бiлiң.
Үмiт-дүр дұғаңыз қабыл болса,
Бұ бейшара наданға рақым қылың.
Нығметулла қажыда жүрген жерiм,
Мәнжiлдiң медресесi тұрған жерiм.

199
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Бұйрықпенен Расул Алла көшiп кеттi,
Өзiне Мәдине Мұнаууара мақам еттi.
Хижрадан үшiншi жыл болған уақыт,
Уақиға болды бiр соғыс Үхүд атты.
Бәдiрде мүшiрiктер мағлұб болды,
Жиылып Әбусуфиан және келдi.
—Интиқам алмақ бiздерге зарури—деп,
Исламдар шарифтарымызды өлтiрдi,—дедi.

10

Осында керуендегi малдарыны
Иелерiне бермеңiз болар,—дедi.
Баршасы осылайша ақылдасып,
Әскерге сарп етемiз ендi дедi.
Бұл сөздi бастады Әбусуфиан,
Ойланып осында лайық көрген.
Керуендегi қайтқан малдарын
Сатарға осында әмiр қылған.

20

Омар менен ол Һубайра,
Және де екi кiсi мұнан басқа,
Соғысқа жияр үшiн баршалары,
Шықтылар әрбiрiсi әр жаққа.
Ел ұруға баршасы бұлар барды,
Мың қадары әскердi және жиды.
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Меккенiң және де өз iшiнен,
Мың шақты әскерi және болды.
Мүшiрiктер және де бiр жиылды,
Он үш мың бәрi де бұлар болды.
Осылайша бәрi де ол Меккеден
Соғысқа жиылып бұлар шықты.

30

Әбусуфианның бiр қатыны,
Жазайын Ханд [оның] аты.
Мұнан басқа он төрт қатын
Әскерменен бiрге шықты.
Бұл қатындар өлең айта,
Бәдiрде өлгендердi зiкiр ете.
Өлең айтып бұ қатындар,
Халықты соғысқа тахриз ете.

40

Хазiрет Аббас осы заман
Меккеде екен, бұл бармаған.
Бiр қағазға жазу жазып,
Пайғамбарға кiсi жiберген.
Пайғамбарымызға жазу барып жеттi,
Осында халдi һәм бiлiптi.
Анықтан бұл халдi бiлер үшiн,
Хабабты һәм жiбердi ендi.
Бұ Хабаб жылдам барды,
Құрайыштар Үхүд тауына жақын жеттi.
Бұ iстi Хабаб бiле салып,
Расулға тез заман келiп жеттi.

50

Осында көргенiн бұл сөйледi,
Расул Алла асхабына ақылдасты:
—Соғысарға бiздерге ендi мұнда,
Мәдинеден шықмайын лайық,—дедi.

202

діни дастандар

Бұ сөзге асхабтан кейбiреуi:
«Жарайды осы iс, тақсыр»,—дейдi.
Кейбiреуi айтады:—Мәдинеден,
Шығамыз соғысқа, тақсыр,—дейдi.

60

Бұ сөздi сөйлеушi көп болды,
Расул да осыған қарар бердi.
Хазiрет Расулменен барша асхаб
Осында соғысқа әзiрлендi.
Осында мың шақты сахабалар
Мәдинеден соғысқа бiр шықтылар.
Мәдиненiң қасында Үхүд тауы
Жақынына жиылып бiр келдiлер.
Үхүд тауы жақынында екi әскер
Бiр-бiрiне қарсы келiстiлер.
Екi әскер бiр-бiрiн ендi көрiп,
Саптарды түзетiсе бастадылар.

70

Айтайын исламның әскерiн,
Үхүд тауын арттарына бұлар қойды.
Осылайша жиылып баршалары,
Мәдинеге қарсы бұлар тұрды.
Әскердiң сол жағында бiр аралық,
Елу кiсi белгiледi мұны бiлiп.
Жәбирұғлы Абдолланы бастық етiп,
—Кетпейiн тұр,—дейдi,— бұ аралық.

80

Мұнан кейiн Расулымыз қылыш алды:
—Ада қыла қылыштың кiм хақыны.
Бұл сөздi естiп сахабалар,
Бәрi де «мен алам» деп айқай салды.
Пайғамбар Расул Алла және айта:
—Қылыштың хақыны кiм опа ете.
Осында хазiрет Әбу Дажана,
—Иә, тақсыр, қылыштың хақы не?—деп айта.
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Осында Расул Алла жауап айта:
—Қирап бiткенше қылыш,—деп айта,
Соғыспақ осында қайратпенен,
Қылыштың хақы осы,—деп айта.

90

100

Осында хазiрет Әбу Дажана,
Жан-тәнменен бұ сөзге разы бола.
—Олай болса, қылышты маған бер,—деп,
Расулдан қылышты қолына ала.
Осында айтады:—Иншалла,
Хақын шығарармын бұл майданда.
Хазiретi Расулдың мұраты екен,
Қылышты бермегi Әбу Дажана.
Әбу Дажана ғайтта батыр болған,
Мысалы дүниеде нәдiр болған.
Бұрынғы қылыш кедейлiгiнен,
Бұл уақыт майданда өтпес болған.
Мұны бiлiп Расул Алла қасад еткен,
Өткiр қылыш берудi лайық еткен.
Қылыштың иесiн тауып бұ майданда,
Мүбәрак қолынан айырып берген.
Мүшiрiктердiң әлемi осы уақыт
Талһенiң қолында болған уақыт.
Әскердiң оңында тұрады екен
Уалид ұғлы мәшһүр Халид.

110

Солында Әкiрам бин Әбу Жәһiл,
Исламның әлемi осында, бiл.
Әмiрұғлы Масаптың қолында едi,
Осылайша соғыстылар бәрi де, бiл.
Ислам әскерiнiң оң жағында,
Хазiрет Хамза тұрған мұнда.
Солында хазiрет Әли,
Расулымыз әскерiнiң ортасында.
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120

Жараһұғлы Әбу Үбайда хазiреттерi,
Сағид бин Әбу Уақас хазiреттерi.
Мақдад, Акаша хазiреттерi,
Абдаласадұғлы Әбу Салма хазiреттерi.
Осылардың баршалары,
Расулымыздың атырапта сақшы болды.
Мұнан соң екi әскер қатарласып,
Бiр-бiрiне тақасып тамам болды.
Бұл уақыт мүшiрiктерiң әлемдi тұтқан,
Екi саптың ортасында Талһе тұрған.
Бұ Талһе саптың ортасында тұрғанында,
Осында хазiрет Әли қарсы шыққан.

130

Осында хазiрет Әли келiп шықты,
Талһенiң қылышпенен мойнын үздi.
Басы кесiлiп бұ майдан ол Талһе,
Жанын дозаққа елiтiп қойды.
Мұндан соң мүшiрiктердiң әлемiнi
Осман бин Әби Талһе алды оны.
Бұл Османды хазiрет Хамза шыға салып,
Осында пара-пара қылды оны.

140

Мұндан кейiн мүшiрiктердiң әлемiнi
Әбу Сағид майданда алды оны.
Мұнда шыға салып ибн Әбу Уақас,
Оқты атып осында өлтiрдi оны.
Ондан кейiн мүшiрiктердiң әлемiнi
Талһеұғлы Рафиһ алды оны.
О дағы әлем тұтып бұл майданда,
Денесi пара-пара болып қалды.
Ондан кейiн екi жақтан екi әскер
Осында соғыспаққа тұтындылар.
Исламдардан Алланың Арысланы
Хазiрет Хамза саптарды бiр бұздылар.
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150

Екiншi жақтан тым батыр хазiрет Әли
Бұзыпты мүшiрiктердiң саптарын.
Және де Әбу Дажана хазiреттерi
Мүшiрiктердi жапырақ-жапырақ етер едi.
Осылайша Үхүдтiң бауырында
Исламдар қырады әбден мұнда.
Кейiннен құрайыштардың қатындары
Болдылар соғысқа әзiр мұнда.

160

Бұл күнде Әбу Дажана хазiреттерi,
Жүредi өлтiрiп арыслан кебi.
Бiр жақтан хазiрет Хамза мүшiрiктердi
Бәдiрдегiдей қырады арыслан кебi.
Хазiретi Хамзаға ыза болыпты,
Мүшiрiктер баршасы жиылыпты.
Матамаұғлы Жабирдiң бұл майданда
Уахша атты бiр құлы бар болыпты.
Жабир айтты бұ құлына хатаб етiп,
«Хамзаны өлтiрсең—азатсың» деп.
Осында Ханд атты бiр қатын да,
Айтыпты «Мен дағы көп ақша берермiн» деп.

170

Мұндан кейiн баяғы Уахша құл болған,
Хазiрет Хамзенi өлтiрмектi талап қылған.
Хамзаға қанша-қанша ұмтылса да,
Мұратына бұ Уахша жетпей қалған.
Ақырында исламдар ғалиб болған,
Мүшiрiктер қашарға жүзiн тұтқан.
Соғысқа қыздырушы ол қатындар,
Тауларға бәрi де қашып кеткен.

180

Исламдар соғыстың мұқамында
Мал, сайманнан бәрiн де алды мұнда.
Мүшiрiктер қашқан соң қалып едi,
Ғанимат исламдар алды мұнда.

206

діни дастандар

Мұнан кейiн исламдар көшiп кеткен,
Аралықта әскердiң қасына жеткен.
Абдолла ибн Жабир «кетпе» десе де,
Исламдар аралықтан кете берген.
Исламдар бұ Жабирден кетiп қалыпты,
Аралықтан сегiз кiсi бәрi қалыпты.
Мүшiрiктерден баяғы мәшһүр Халид
Аралықтан келудi мұрат еттi.

190

Халидтiң қасында елу кiсi,
Ибн Жабирдiң қасында сегiз кiсi.
Аралықтан ол Халид келiп шықты,
Жолдастарыменен өлтiрдi ибн Жабирдi.
Мұнан соң және де осы Халид
Исламдар артына түстi барып.
«Соғысам» деп осында әлгi Халид
Исламдар артынан жеттi барып.

200

Исламдар бұ Халидтен қайран қалды,
Осында соғысып бәрi қалды.
Осында мүшiрiктер ғалиб болып,
Исламдар осында бiр таңқалды.
Бұл уақыт Жабир құлы баяғы Уахша,
Хазiрет Хамзаны шаһид еттi.
Пайғамбар Расулымыз Алла досты,
Асхабыменен орнында тұрып қалды.
Мүшiрiктер көп уақыт қасад қылдылар,
Мүшiрiктерге хазiрет Әли қарсы тұрдылар.
Кiм келсе онысын ұстай алып,
Бiр-бiрден аспанға лақтырдылар.

210

Сөйтсе де Үхүдтiң соғысында
Ерiнi жарылып, бiр тiсi түстi мұнда.
Мүбәрак жаңағының бiр басы,
Аз ғана жарақат тапты мұнда.
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Бұ күнi хазiрет Әли көп соғысқан,
Батыр әммi Хамзадай бiр арыслан.
Бұл күнi малғұн бин Қамие
«Пайғамбар қайда?» деп бiр сөз айтқан.

220

Осылай деп бұл малғұн iзденiптi,
«Өлтiрем» деп осында көп жүрiптi.
Пайғамбарға Масап сахаба ұқсағаннан,
Пайғамбар деп осында шаһид еттi.
Мұнан соң жүгiрiп ол кетiптi,
«Пайғамбарды өлтiрдiм» деп айтыпты.
Осылайша Әбусуфиан қасына барып,
Ол надан бiр мақтаныпты.
Бұ сөзi осылайша таралыпты,
Исламдардың құлағына естiлiптi.
Мұнан кейiн исламнан кейбiреуi,
«Пайғамбар болмағаш» деп қашысыпты.

230

Айтыпты исламнан кейбiреуi:
«Расул өлсе де, Алла бақи».
Осылайша десiп баршалары
Майданда және де бiр соғысты.
Халбүкi Пайғамбар Расул Алла,
Қозғалмай тұрыпты ол орнында.
Сахабадан қасында батырлары
Тұрыпты Пайғамбар атырабында.

240

Осында қасындағы сахабадан
Хазiрет Әбубәкiр, Омар болған.
Және де Әбдiрахман бин Әуiф,
Хазiрет Әли, Әбу Дажана болған.
Бұл заттардан басқалары
Он бес сахаба болған бәрi.
Мүшiрiктердiң әскерiнен,
Ұсынды қылышпенен келгендердi.
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Хазiрет Әли менен Әбу Дажана
Мүшiрiктердi етер едi пара-пара.
Үхүдтiң осы соғысында
Исламнан шаһид болды жетпiс дана.

250

256

Үхүдтiң қиссасы бұл орында,
Қысқаша тамам болды ендi мұнда.
Қысқа ғана болса дағы бұ кiтабым,
Көрiп жаздым кiтаптар тахқиқында.
Жазбақ болдым осында бiр замима,
Қысқа болғаш кiтабым бiр аз ғана.
Оны да жазайын жыр хақында,
Анығы болғанын бұл заманда.

Қисса Бәдір
Жазайын бұл кiтапты хамдуменен,
Пайғамбар Мұстафаға салауатпенен.
Салауат айтамын баршасына,
Таб�������������������������
ғи�����������������������
н болғанға сахабаменен.
Пайғамбар Расул Алла көшiп кеткен
Меккеден, Мәдинеде мақам тұтқан.
Хижраттан екiншi жыл болған уақыт,
Бәдiр атты қариада соғыс еткен.

10

Жарандар, жазайын бұл соғысты,
Құрайыштардың болғанын керуендi.
Осының Шамнан Меккеге қайтқанын
Жазбасам да, көп кiсi бiлер мұны.
Бұ керуен бастығы Әбу Суфиан,
Жолдасы қырық кiсi және болған.
Осыларға Расул Алла тағриз қылған,
Нурани сахабалар және кеңес қылған.

20

Мұнан соң Расул Алла әзiрлендi,
Қасында барша асхаб әзiрлендi.
Керуеннiң келе жатқан жол үстiне,
Рамазанның он үшiнде қарсы шықты.
Бұл уақыт болыпты сенбi күнi,
Бiлмекке жiбердi керуен халi.
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«������������������������������������
Шам жұртының тарапына барыңыз�������
» �����
деп,
Хазiретi Талқы менен ол Сейiттi.
Осында Расул Алла әзiр болған,
Әскерi үш жүз де он үш болған.
Сексен үшi осында мұхажирин,
Қалғаны баршасы ансар болған.

30

Меқдат пенен Забир сахабадан,
Осында екеуi атқа мiнген.
Басқасы сахабаның бұл соғыста,
Жетпiстей түйеменен бiрге келген.
Бұ соғыста баршасы сахабадан,
Төрттерi бiр түйеге бiрге мiнген.
Пайғамбар Расул Алла уа хазiрет Әли,
Заид пенен үшеуi бiрге мiнген.

40

Осында Әбу Суфианға керуенбасы,
Расулымыздың шығуы мәлiм болды.
Тездiкпенен Меккеге ол жiбердi,
Әмiр ұғлы Зәмзәм Әлғифаридi.
Осында сөз айтыпты кiсiсiне:
—Шықсынлар Бәдiрдiң тарапына.
Шықпасалар бiздердi аһл��������
и�������
ислам,
Баршамызды бiр-бiрден һәлак қыла.

50

Бұл заман Пайғамбардың әммiсi,
Түсiнде көредi бұл бiр кiсi.
Бұл кiсi аттаныпты бiр түйеге,
Түйенiң үстiнен һәм қышқырады.
Айтады:—Ей, адамдар, үш күннен,
Соғысқа әзiр болың бар болған.
Әбу Қабистiң тауына және мiнiп,
Қолына осында бiр тас алған.
Бұл тасы Меккеде парша болған,

211

қисса бәдір

Жұрттардың үстiне атып салған.
Уақтанып бұ тастың кесегiнен,
Әр жұртқа бiрiсi тиiп қалған.

60

Атакенiң бұл түсi ол Меккеде,
Бiлiнген Меккенiң һәр халқына.
Әбу Жәһiл бұл түстi есiте салып,
Бiр сөз айтты хазiрет Аббасына:
—Сiздердiң ерлерiңiз дәуи қыла,
Пайғамбар лек келедi деп баян қыла.
Жетпесе және де қатындар уа қыз,
Осындай түстi де дәуи қыла.
Бұ сөздi хазiрет Аббас естiп едi,
Әбу Жәһiлменен осында жанжал қылды.
Осылайша екеуi ұстасқанда,
Шам жақтан түйе мiнген бiреу келдi.

70

Бұл кiсi айтыпты:—Құрайыштар,
Соғысқа баршаңыз тез болыңдар.
Әйтпесе Әбу Суфиан ағамызды,
Исламдар ұстап алып һәлак етер.
Осылай деп бұл кiсi қышқырады,
Айтайын аты Зәмзәм едi.
Мұнан соң Әбу Жәһiл жанжалдасып,
Зәмзәмнан дұрысын бiлiп едi.

80

Халықты соғысқа бұл қыздырды,
Баршасы мүшiрiктiң әзiр болды.
Тоғыз жүз елу кiсi бәрi болып,
Меккеден осылайша бұлар шықты.
Бұлардан жүз кiсi атқа мiнген,
Басқасы баршасы түйе мiнген.
Бұл заман Пайғамбар расул Алла,
Шығыпты мүбәрак ол Меккеден.
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Жолында Сафра атты бiр ауылға,
Осы ауылдың қасына келгенiнде,
Керуендi бiлер үшiн екi кiсi,
Жiбердi бiр хабарды кетiрерге.

90

Сафраны қалдырып Расул Алла,
Жүредi қалдырып сол жағында.
Баяғы екi кiсi қайтып келiп,
Бердiлер ол Нұрға хабар мұнда.
Хабарды айтады бұл екеуi,
Әбу Суфиан Бәдiрге жеткенiн.
Құрайыштардың әскерiнiң қисабынан,
Бiлмедi Пайғамбар хабарын.

100

Пайғамбар расул Алла және айтқан:
—Бәдiрде қалай екен Әбу Суфиан?
«Халын бiлiңдер» деп сахабадан
Әли, Забир, Сағитты арсал қылған.
Бұл заттар Бәдiрге жақын келген,
Ұшырап екi бала тура келген.
Балаларды осында ұстай алып,
Пайғамбардың қасына алып келген.
Расул Алла сұрады балалардан:
—Қалайша тұрады Әбу Суфиан?—
Балалар айтыпты:—Әбу Суфиан
Соғысқа әзiр тұр әскерменен.

110

Пайғамбар сұрады балалардан
Әбу Суфиан әскерiнiң қисабынан.
Балалар осында жауап берген:
—Бiлмеймiз әскерiнiң қисабынан.
Расул Алла сұрады балалардан:
—Әр күнде қанша түйе соя Суфиан?
Осында балалар жауап берген:
—Әр күнде тоғыз түйе сойдыра Суфиан.
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120

Мұнан соң фаһым еттi Расул Алла:
«Әбу Суфиан әскерi қанша бола?
Болса керек әскердiң қисабтары,
Мың менен тоғыз жүздiң арасында».
Осында Пайғамбарымыз расул Алла,
Құрметтi асхабпенен кеңес қыла:
—Қайсысын тiлейсiз сiз осында?
Айтқанымды баршаңыз тыңдап қара.
Керуенге қарсы шықпақ тiлейсiз бе?
Құрайышпенен соғыспақты тiлейсiз бе?
Раббымыз Алла Тағала уәде қылды,
Бiреуiнде жәрдемдi бермек-тi.

130

Осында асхабтан кейбiреуi,
«Керуенге тағризды қылың» дедi.
«Керуенге қарсы бармақ бiзге лайық»
Десiп, сырларын сөйлей бердi.
Хазiрет Әбубәкiр Омар менен,
Соғысты екеуi лайық көрген.
Осында екеуi тұра салып,
Халықты соғысқа бiр қыздырған.

140

Расул Алла осында—ол ансары
Хаттаб айтты:—Сiздер қалай бола?
Мағаз ұлы Сағдидiң хазiреттерi
Тұра салып осында жауап бере.
Айтыпты:—Иә, Расул, бiз жолыңда,
Жанымызды қыламыз бiздер пида.
Бұйырыңыз бiздерге, иә, тақсыр,
«Алла Тағала сiздерге әмiр қыла».
Мұнан соң Пайғамбар расул Алла,
Осында соғысқа мамур бола.
Перiштелерден әскер де қосылып,
Бұларға осында жәрдем қыла.
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150

Осында үш жүз де он үш кiсi,
Пайғамбармен баршасы қарсы шықты.
Бұл уақыт құрайыштар жиылыпты,
Баршасы тоғыз жүз елу кiсi.
Осылайша үш жүз он үш сахабалар,
Бәдiрдiң қасына келiп түстiлер.
Мүшiрiктердiң бастығы Әбу Жәһiл,
Олар да Бәдiрдiң жақын жерiне түстiлер.

160

Осылайша екi әскер жақындасты,
Бұл уақыт рамазан шариф айы.
Он жетiншi күнi едi рамазанның,
Екi әскер саптанғанда жұма күнi.
Осында Пайғамбарымыз расул Алла,
Мүбәрак таяғыменен ишара қыла.
Яғни түзiк қылды әскердi:
—Бұйрығымнан басқа һеш бiреуiң соғыс қылма.
Мүшiрiктердiң жағынан шақырып алды,
Әтба, Уәлид пенен Шейбаны.
Екi саптың ортасына қарсы шығып:
—Қайсыңыз келедi бiзге?—дедi.

170

Бұдан соң Пайғамбар расул Алла,
Ансардан шығарды батырларға.
Сафаранам қатынның балаларын,
Ауф, Мағаз уа Хазраж қабиласынан Абдолла.
Әтба бұларға бiр айтыпты,
—Қайсы қабиладансыздар?—дептi.
Сахабалар айтқан соң «бiз ансардан»,
—Келсiн бiзге құрайышымыздың батыры,—дептi.

180

Әтба осылайша сөз айтады,
«Сiздiңменен соғыс қылмақ арлық» дедi.
Әтба осылайша көп сөйлене,
Пайғамбар расул Алла бұйрық айтты.
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Бұйрықты айтады бұл орында,
Құрайыштың қабиласынан шықсын мұнда.
Мұхажирден Әбида, хазiретi Хамза,
Хазiретi Әли үшеуi шықты мұнда.
Бұлардың үшеуi де батыр болған,
Батырлықта ұқсастары нәдiр болған.
Бұл үшеуден Әбида, Әтбаға,
«Ұрысам» деп бiр-бiрiне қарсы келген.

190

Және хазiретi Хамза ол Шейбаға,
Және де хазiретi Әли ол Уәлидке.
Екi саптың арасында бұл батырлар,
Шабыстылар қатты мықты бiр соғысқа.
Соғысты бастадылар бұлар мұнда,
Бәдiр атты қарианың жақынында.
Хазiрет Хамза ол Шейбаны
Қылышпенен тураған еттей мұнда.

200

Хазiрет Әли ол Уәлидтi
Зұлпықарын басына қойып жапырақтады.
Хазiретi Әбида Әтба менен,
Екеуi ешбiрiсi жеңiсе алмады.
Бұдан соң хазiрет Хамза, хазiрет Әли,
Қасына Әтбаның бұлар келдi.
Келе салып Әтбаның құлағынан,
Ұстай алып аспанға лақтырды.
Әбида соғысқанда Әтбаменен,
Қылыштан аяғы жарақаттанған.
Пайғамбар расул Алла шатырына,
Халi кетiп осында жетiп барған.

210

Әбида сұрады:—Бұл шатырда,
Өлiп қалсам болам ба шаһид мұнда?
«Шаһидтердiң қожасы боларсың» деп,
Осында шат қылды Расул Алла.
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Расулдан бұл сөздi есiткенден,
Аяғының ауырғанын ұмытып қалған.
Соғысу күшiнен келмесе де,
Халықты соғысқа бұл қыздырған.

220

Үш күннен кейiн хазiрет Әбида
Опат болған Мәдиненiң жолында.
Мүшiрiктердiң батырлары үшеуi де,
Жапырақтай болып едi соғыстың майданында.
Батырларының үшеуi де өлгеннен,
Мүшiрiктер осында қатты қысылған.
Қысылып баршасы жиылып келiп,
Исламдарға хүжiмге шоруғ қылған.
Мұнан соң мұсылмандар жүгiрiстi,
Осында қатты соғыс болар басты.
Пайғамбар расул Алла шатырында,
Жаратқан Аллаға дұға басты.

230

Пайғамбар расул Аллаға бiлiнген едi,
Алладан уәде келген едi.
Перiштеден әскердiң келешегiн,
Расул Алла Пайғамбар бiлген едi.
Расул айтты:—Асхабым, ей, жарандар,
Бұ күнде қайсыңыз шаһид болғандар,
Фирдоус атты ол пейiштi
Өзiне мәңгiлiк орын қылғандар.

240

Мұнан кейiн сахабадан әрбiрiсi,
Қайратпенен осында бiр соғысты.
Хазiрет Хамза бұл соғыста,
Арысландай өкiрiп қырар едi.
Хазiрет Әли әскердiң бiр жағында,
Жалғыз мүшiрiктердi бiр қирата.
Перiштелер аспаннан түсiп келiп,
Мүшiрiктердi бiткенше бiр қирата.

217

қисса бәдір

Мұнан соң исламдар ғалаб болды,
Мүшiрiктер қашарға жүзiн тұтты.
Құрайыштардың осында өлгендерiн,
Көбiнесiн исламдар қатыл еттi.

250

Осында Әбу Жәһiлдi тiледiлер,
Тұрармыз тұтып алсақ бiр дедiлер.
Мағаз, Мағұз екеуi сахабадан,
Әбу Жәһiлдi осында қатты iздедiлер.
Бұл заман Әбу Жәһiл байқасалар,
Араб жiгiттерiнiң ортасында тұрып қалар.
Осында Әбу Жәһiл бiраз тұрып,
Халықты соғысқа қыздырып тұрар.

260

Әбдiрахман бин Ауф хазiреттерi,
Әбу Жәһiлдi тұрған орнын ол көштiрдi.
Баяғы екi жiгiт сахабадан
Әбу Жәһiлдi атынан жұлып алды.
Мағаз, Мағұз екеуi бұлар мұнда,
Әбу Жәһiлдi ұстадылар бұлар мұнда.
Мағаз қылышыменен шапқанында,
Әбу Жәһiл пара-пара болды мұнда.
Шапқанда Әбу Жәһiл бiр айтыпты:
—Құрайыштан бiреуi өлтiрсе,—дептi,
Жақсы көрер едiм мен осында,
Аһ, ендi Мәдине аһлындан өлдiм,—дептi.

270

Осылайша Әбу Жәһiл қышқырады,
Пайғамбар хабарды бiр сұрады.
Абдолла бин Масудты бұ орында,
«Хабарды алып кел» деп бұйырады.
Хазiрет Абдолла бара жатса,
Әбу Жәһiл бiр жерде құлап жатыр.
Осында Әбу Жәһiлдiң сақалынан,
Тұтып алып мойнынан мiнiп баса.
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280

Абдолла айтыпты:—Ей, Алланың дұшпаны,
Кесемiн басыңды мұнда ендi.
Осылайша айтқанда Әбу Жәһiл
Көзiн ашып бiр көрдi бұл халды.
Осында айтыпты Әбу Жәһiл:
—Ей, рағы, алғаным бұ орның жоғары-дүр.
Қайсы жақ күштi болды бұ орында?
Айт-сәна,—деп сұрайды Әбу Жәһiл.
Осында ибн Масуд жауап айта:
—Исламдар әскерiңiздi бiр қырмақта.
Осында Әбу Жәһiлдiң ол басын,
Қылышпенен мойнынан бiр кеспекте.

290

Осында басты кесiп алып,
Пайғамбардың қасына келдi алып.
Расул айтты:—Бұл үмбеттiң перғауыны*,
Өлгеннен қалыпты жақсы болып.
Әбу Жәһiл осылайша бiр өлiптi,
Мүшiрiктер мұнан соң қысылыпты.
Осында бытырап баршалары,
Исламдардан тым қатты жеңiлiптi.

300

Осында мүшiрiктердiң кейбiреуi
Исламдар қолына тұтқын түстi.
Бұлардан бұл соғыста кейбiреуi
Шыдамай бiр жаққа қашып кеттi.
Құрайышта Үммәйе менен ұғлын
Асир еттi Әбдiрахман хазiреттерi.
Үммәйе хазiрет Хамза соғысқанын,
Көре салып «Бұ арыслан кiм-дүр?» дедi.

*
Перғауын—1) көне Мысыр патшаларының титулы (фараон); 2) бұл жерде
Мұхаммед пайғамбар Әбу Жәһiлдi мұсылмандардың дұшпаны перғауынға
теңеп отыр.
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Осында Ибн Ауф жауап берген:
—Хамза-дүр соғысқан бұл арыслан.
Осында Үммәйе ойбай салып,
Айтады:—Осы екен бiздердi һәлак қылған.

310

Айтайын Үммәйенiң сипаттарын,
Меккеде исламдарға жәбiр қылған.
Азаншы хазiретi ол Бiләлдi
Үммәйе Меккеде аза қылған.
Хазiретi Бiләл Үммәйенi
Осындай халде көрiп едi.
Куффарның фужресi Үммәйенi
«Өлтiрiңiз жылдам» деп айқай салды.

320

Мұнан кейiн Мағаз бенен бiр ансары
Келе салып, өлтiрдi Үммәйенi.
Осында ақылдасып бұл екеуi
Және де өлтiрдiлер ұғлыны.
Осында құрайыштың әскерлерi
Жеңiлiп, баршалары бiр бытырады.
Аз ғана қалған басқалары
Меккеге қашарға рауан болды.
Осында исламдар насрат тапты,
Бәдiрдiң қариасында тұрып қалды.
Осында милләт ислам тарқысы,
Күннен күн артарға бiр басланды.

330

Айтыпты көп кiсi яхудиден:
«Бұл Мұхаммед—пайғамбары ақырзаман».
Осылайша инанып баршалары,
Пайғамбардың қасына келiп мұсылман болған.
Мүшiрiктер қайтқан соң ол Бәдiрден,
Қарасалар көп кiсi өлiп қалған.
Осында жыласып баршалары,
Бәдiрге барғанға өкiнiп қалған.
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340

Бұл заман Меккеде екен Әбу Лаһап,
Осыдан тұрыпты қайғылы болып.
Бiр жұма шыдай алмай Әбу Лаһап,
Жаны жаһаннамға кеткен қойып.
Жарандар, ендi келдiм бұ орынға,
Ойладым қысқа ғана бiр жазарға.
Жазсам да қысқа ғана бұ кiтапты,
Қарадым тахқиқпенен сөйлегенге.
Кiтапты жазушы Кашафидин,
Ұстазы Маржани Шаһафидин.
Насибатта айтады «сулуки» деп,
Қарқаралы келiп едi Қазан жақтан.

350

Ендi болды алты жылдар келгенiне,
Балаларға дәрiс-сабақ бергенiне.
Асыл жәдидесi тәртiптi екен,
Қуанды балалар бiлгенiне.
Кашафтың оқытқаны балаларға,
Бiлiңiз, қайда туды Расул Алла.
Айтайын туған жерiн бұ Хабибтiң,
Мекенi шаһары-дүр Арабстанда.

360

Айлардан бұ Хабибтiң туған айы,
Рабиғ әл-әууәлiнiң он екiншi күнi.
Мың жылдан күнi-түнi жанып тұрған,
Балауыз шам бұл күнде сөнiп қалды.
Туған күнi Расулдың дүйсенбi күн,
Атасы Абдолла жазып айтам.
Анасы Әмина Уахап қызы
Опат болғаш, Халима сүт емiзген.
Расул Алла қырық жасына келiп едi,
Бiр күнi Жәбiрейiл келiп көрдi.
—Жаратқан Алла Тағалам айтты сәлем,
«Халықты иманға үнде,»—дедi.
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370

Пайғамбар болған соң бұ дүниеде,
Жиырма үш жыл тұрыпты бұ дүниеде.
Бұл жиырма үш жылдың заманында,
Құран енiп Расулға тамам болды.
Бұл Құранды Пайғамбар ей, жарандар,
Құрметтi сахабаларына үйреткенлер.
Сахабалар үйреттi бұл Құранды,
Кiм болса да, үмбеттен бiлмегендер.

380

Және де жазайын көптер айтты,
Бiр кеш Расул Алла миғраж ұшты.
Меккеде уақытында бiр кеште,
Жәбiрейiл перiштеменен Құддыс барды.
Құддыстан бұл екеуi аспан ұшты,
Алла Тағала тiлеген барын көрдi.
Тез заман iшiнде бұл екеуi
Осылайша жүрiп көрiп Мекке қайтты.
Мұнан кейiн баян еттi халықтарға,
Хақ ислам дiнiн қабыл қыла.
Осылайша жас келдi алпыс үшке
Мұнан кейiн көшiп кеттi дарулбақиға.

390

Расул айтты:—Жақсы кiсi пейiш кiрер,
Пейiште арғымаққа бұлар мiнер.
Тiлесе тамақтан қандай керек,
Бәрiсiн бiр-бiрден жеп жүрер.
Адамнан кiм болса да iзгiлерден,
Рахатты көрер анда көз көрмеген.
Кiсiнiң құлағы һәм естiмеген,
Қызығы адам көңiлiне бiр келмеген.

400

Пайғамбарлар баршасы уағыз қылған,
Iзгiлiкке әр бiрiсi айтып кеткен.
Баруды бiздердiң жанымызға,
Рахаттық ләззатты талап еткен.
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Осылайша жаратты Алла Тағалам,
Iзгiлерге бұ жұртты ұжмақ деген.
Мүбәда қылсаңыз iзгi амал,
Кiрерсiз бұл жұртқа мәңгi болған.
Бұл дүние үш күндiк өтер-кетер,
Бәрiмiзге бiр ажал келiп жетер.
Жаратқан Иләһымға қылың құлдық,
Қылсаңыз iзгiлiктi қабыл етер.

410

Мүбәда бiреу болса жаман кiсi,
Жаратқан Аллаға жүрсе қарсы.
Оған да жаратты Алла Тағалам,
Орнын етедi тозақ оты.
Бұл жұртты айтады көп кiтаптар,
Қараңғы, уытты жыланы, шаяны бар.
Осында зұбанылар ол жаманды
Қазанда қайнатып азап етер.

420

Жарандар, айтайын және сөздi,
Әр түрлi iлiмнен зинһар оқы.
Ғылымның турасында Расул айтқан,
Қытайда болса да естiп оқы.
Қырық нәрсе, жарандар, зиммамызға,
Илһам парыз еткен бұл дүниеде.
Оның да бiрiсi iлiм оқымақ,
Iлiм шариғатты бiлгеннен соң.
Өнерден-санаидтан оқың бәрiн,
Және де фәләкиат қарасаңыз,
Анықтан бiлерсiз Алла барын,
Оқымаған түседi баяғы жұртқа.

430

Және де бiлсеңiз хият iлiмiн,
Осыныңменен боларсыз ғалым болған.
Ғазали айтады хият iлiмiн,
Бiлмеген саналы ғанин болған.
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Қараңыз таснифатын Ибн Сина,
Қалай болған iлiмменен бұл дүниеде.
Осылайша көтередi iлiм деген,
Мәртебесiн бiлгеннiң бұл дүниеде.

440

Және де келейiк Еуропаға,
Әртүрлiден оқиды медреседе.
Осылайша оқып шыққаш медреседен,
Әр түрлi өнерден бiлiп ала.
Жарандар, оқыңыз ғылым әллисан,
Оқысаңыз бiлерсiз мағнаи Құран.
Құранның мағынасын бiлмейiнше,
Қалайша болады амал қылған.
Құранда айтады осы жердi,
Жүредi дүниеде, тоқтамайды.
Байқасақ болмай ма осы сөзден,
Уахисыз Расул Алла қайдан бiлдi.

450

456

Әрине айтыпты уахименен,
Пайғамбарлық дәлелiне осы да болған.
Бұл заман бiледi микроскоппенен,
Бұл жердiң жүргенiн әрекетпенен.
Илһам бұл жерге бұл дүниеде,
Қиашты мәркәз еткен, бiлiп қара.
Жер менен қиаштың арасын,
Отыз үш миллион шақырым деп бiреу жаза.
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Қисса Зейнеп пен Заидтың
уақиғасы
Жұрт тыңдар сөзiм жақсы болса тамам,
Күлiсер қатесi көп болса жаман.
Осы күнгi халыққа кiм ұнайды,
Қатесiз жалғыз өзi Хақ Тағалам.
«Халi келмес қалыңға кiредi» деп,
Халайық әр түрлi сөз айтар маған.
Ықтияр, не десе де мойынға алдық,
Бiз түгiл Расулды да ғайбаттаған.

10

Надандықтың зұлматы адасқандай,
Өз көңiлi раушан жолмен таласқандай.
Ғайбат, өсек Расулды қылғаннан соң,
Бiздерге не десе [де] жарасқандай.
Тәубе қылып дау�����������������
а����������������
сын iздеу керек,
Зұлматтан құтылатын халас қандай.
Наданға жай сөзiң де сұрағандай,
Бiлгенменен таласар тұра қалмай.

20

«Бiлем» дер көңiлiменен пасық адам,
Жауабы биiк жерден құлағандай.
Ғалымның тiлiн алып тиылмаса,
Надандықтың ақыры жылағандай.
Пайғамбарды өсекке байлаған соң,
Не десе де бiздерге ұнағандай.
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Наданның заһары көп шаяндайын,
Пәтуасыз, айлалы аярдайын.
Бiлiмсiзiм бiлiнiп кете ме деп,
Атасызды атақ қып жая алмаймын.

30

Расулдағы өсектi тыңдасаңыз,
Хал-қадар бiлгенiмше баяндайын.
Тәпсiрден көзiм көрсе, соны жазам,
Дәлелсiзге паналап таянбайын.
Хаққа жақтың халыққа ұнасаңыз,
Күнә ғафу—ықыласпен жыласаңыз.
Бiр Аллаға сиынып айтып көрем,
Пайғамбардың ғайбатын сұрасаңыз.
Шаһуәли Рахматулла айтқан мұны,
Расулды жамандай ма Құдай құлы?
Өсектеп ғайбат қылған мұнафиқтың
Қор болып, екi жұртта кеткен пұлы.

40

Пәтуасыз айтқан сөзге көңiлiм толмас,
Өсекшi мұнафиққа болар жолдас.
Бұлбұлың бар шағында сайрау керек,
Бiр ұшса, қайта айналып қолға қонбас.
Он сегiз мың ғаламға шапағатшы,
Расулды жамандаған адам оңбас.
Үлкен тәпсiр иесi Шаһуәли,
Иншалла, сөзiнде жалған болмас.

50

Тәпсiрге жазып кеткен сөзiн айтам,
Қисықты түзеп кеткен тезiн айтам.
Расулдың мәселесi толып жатыр,
Тұһматқа байланған кезiн айтам.
Шаһуәли Рахматулла айтқан бұлай,
Олар да тағат қылған жылай-жылай.
Құраннан көрiп ғибрат жазып кеткен,
Ахзаб сүресiнде айтқан Құдай.
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Олар қылмас риуаят жалған сөздi,
Жазған шығар аяттан алған сөздi.
Кiтаптан көзiм көрiп тұрғаннан соң,
Мен де айтамын олардан қалған сөздi.

60

Хазiретi Зейнептен сөздiң басы,
Олардың Хаққа түзу ықыласы.
Хажашұлы Абдулланың қызы Зейнеп,
Мұхаммедтiң нағашы қарындасы.
Зейнептi сұрасаңыз асыл тектен,
Ол заманда несiп жоқ онан өткен.
Таза қылып жаратып нәсiл шарифiн.
Құдайым ол тұқымға нұрын төккен.

70

Расулдың Зейнеп туған тағасынан,
Нәпсiнiң олар алған жағасынан.
Зейнеп разы Алла анһу туған екен,
Расулдың анасының ағасынан.
Олардың нәсiлi артық басқа жаннан,
Тұқымын бiлген кiсi қайран қалған.
Көрсетiп шариғаттың жолын ашып,
Пайғамбар талайларға үлгi салған.
Зейнептiң заты шариф, жүзi нұрлы,
Һешкiмге әшкере қып шашпас сырды.
Қандай көркем құлқы бар, өнерi көп,
Лұғатпен сөз сөйлер һәрбiр түрлi.

80

Шамшаттың ағашындай сұлу сырты,
Бағасы миллион теңге, жүз-жүз жылқы.
Сөйлесе аузын ашып дүр төгiлер,
Амалы Хаққа лайық, түзу құлқы.
Олардың нәмахрамды көрмес көзi,
Алдында көрулi тұр тұрған тезi.
Тағы бiр басқа жерден кеңес келсiн,
Бұл жерде тоқтай тұрсын Зейнеп сөзi.
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90

Пайғамбар дiн исламға болған тiреу,
Расулға ерген махшарда болмас жүдеу.
Арабтың* Заид деген бiр баласын,
Меккеге алып келiп сатқан бiреу.
Бiр залым ұрлап алып сатып кеткен,
Заид бала он жасқа сонда жеткен.
Хадиша сол залымнан сатып алып,
Хазiретi Расулға һайба еткен.
Хадиша сатып алып һайба қылған,
Пайғамбарды құрметтеп сыйға қылған.
Расулға ықыласымен қызмет етiп,
Жолына шыбын жанын пида қылған.

100

Расулға ұғыл болды Заид бала,
Ерiнбейтiн қызметшi болды және.
Пайғамбарды көрмесе тұра алмайды,
Махаббатын түсiрдi Хақ Тағала.
Деп жүрер:—Мұхаммедтiң баласымын,
Меккедегi асхабтың сарасымын.
Атам Расул—ғаламның сәруары,
Басқалар тон болғанда жағасымын.

110

Пайғамбар да шүбһасыз «балам» дейдi,
«Үйретiп жақсы жолға салам» дейдi.
«Парыз, уәжiп, шариғат жолын бiлiп,
Халыққа әдептi бол тамам» дейдi.
Шариғат үйретедi күн-күн сайын,
Үйренiп халал-харам бiлдi жайын.
Расулға махаббатты болғаннан соң,
Һәр нәрсе кеудесiне болды дайын.
Расулға бала болды бөтенi жоқ,
Заидтың iшпей-жемей көңiлi тоқ.

*

Бәдәуи араб мағынасында қолданылған.
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«Расулға бiз де бала болмадық» деп,
Басқаның көкiрегiне қайнайды шоқ.

120

Заидтың көңiлiне жоқ ешбiр арман,
Құрмет-сый көргеннен соң Пайғамбардан.
Мұхаммедте бiр бала бар дегендi,
Заидтың ата-анасы хабарланған.
Естiп ата-анасы сандалады,
«Баламыз тiрi екен» деп зарланады.
«Бiз барып Мұхаммедтен сұрайық» деп,
Заидтың ата-анасы қамданады.

130

«Расулға барып сұрап жалынайық,
Жаяулап бейнет тартып барылайық.
Пайғамбар мархабат қып бермесе егер,
Баласыз бұ дүниенi не қылайық.
Көп өтiнiп Расулдан сұрайық бiз,
Көл қылып көздiң жасын бұлайық бiз.
Бермесе үшбу жұртты талақ қылып,
Сол Меккенiң өзiнде тұрайық бiз.
Пайғамбар шапағатты берер бiзге,
Қайтарар сұрап барсақ өзiмiзге.
Зорлық қып баламызды бермей қалса,
Тентiреп бiз өлейiк жапан түзде».

140

Бұл ниетпен Расулға келдi сұрап,
Көп өтiнiп, жалынып тұрды жылап.
Заидтың ата-анасын көргеннен соң,
Көңiлi жұмсап, зарына салды құлақ.
Расулдың көңiлi жұмсақ, мархабатты,
Тұрады көргеннен соң аяп қатты.
Заидты атасына бердi Расул,
Көп айтып ғибрат, қылып мiнәжатты.

қисса зейнеп пен заидтың уақиғасы

150

Қуанды ата-анасы келгенiне,
Баласын сау-саламат көргенiне.
Расулды ата-анадан артық көрiп,
Заид риза болмайды бергенiне.
Заидты ата-анасы сұрап алды,
Расулдың бергенiне бек шаттанды.
Пайғамбарға ықыласы артық болып,
Ата мен анасына ермей қалды.
Қасына ерiте алмады баланы алдап,
Расул да бар демейдi сөзiн аңлап.
Өз баласы қасына ермеген соң,
Ата-анасы елiне қайтты зарлап.

160

Пайғамбар бар демейдi көңiлiн бiлiп,
Зарланып ата-анасы кеттi жүрiп.
Ренжiп кеткенiмен жұмысы жоқ,
Заид жүр қайғысы жоқ, ойнап-күлiп.
Қуанады онда бармай қалғанына,
Жеттiм деп көңiлдегi арманына.
Жоғалып кеткенiмен тұрмады деп,
Жүдейдi хабар естiп барғанына.

170

Бар дейдi сол жердегi жиылған көп,
Бар десе көкiрегiн күйдiрер шоқ.
Өлтiрiп өлiмтiгiн әкетпесе,
Айрылар Расулдан ниетi жоқ.
Ал ендi сөз басына келсiн Зейнеп,
Расулға Заид шапан, Зейнеп көйлек.
Тыңдаушы ерiнер деп ұзай тартсам,
Қиссаны тамамдайын қысқа сөйлеп.
Зейнептiң ата-анасын алды жиып,
Бәрi қабыл көрер деп көңiлi сүйiп.

229

230
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Хазiретi Зейнептi ренжiтiп,
Заидке қоспақ болды некаһ қиып.

180

Оңбайды Расулменен қуысқаны,
Ренжiтсе бәленi уыстайды.
«����������������������������������
Тегi араб, сатылған құл едi�������
» �����
деп,
Зейнептiң тең көрмейдi туысқаны.
Сонда да бiлдiрмедi Пайғамбарға,
Сiздердi тең емес деп шаһариарға.
Қайтарып «тең емес» деп айта алмады,
Расул ұнатқан соң амал бар ма.

190

Бұл Заид тең емес деп айта алмады.
Расулдың айтқан сөзiн қайта������
р�����
мады.
Зейнептiң ренжiген қайғысынан,
Үйiне туысқаны қайта алмады.
Пайда жоқ мехнаттанып қайғы жеуде,
Неге талап қылмайды көңiл кеуде.
Құр ойлап көңiлiменен ұнатпады,
Расулға бата алмады берме деуге.
Зейнеп те қайғы жеп жүр бергенiне,
Заидқа қатын болып ергенiне.
Расулға амалы жоқ үндемедi,
Онан дағы риза өлгенiне.

200

Зейнептi некаһ қиып бердi сонда,
Зейнеп лайық едi ғой мұнан зорға.
Жылайды күндiз-түнi қайғыланып,
Шықпастай шырмалдым деп темiр торға.
Қасiретi көбейдi қапаланып,
Мұнан да кiрмедiм деп қазған орға.
Зейнептi Заид алды бақыт қонып,
Зейнеп оған жүрген жоқ риза болып.
Сарғайып құсаменен өлер болды,
Зейнептiң кеудесiне қайғы толып.
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210

Зейнептi қайғы-қасiрет жүдетедi,
Пенденi шаттық кiрсе түлетедi.
Күндiз аз дамыл алып отырады,
Түн болса ұрыспенен күн өтедi.
Зейнеп жылап жүредi күнде зарлап:
—Қасiрет Қап тауындай болды салмақ.
Расул ықтиярсыз некаһ қиды,
Заидты жаратқандай маған арнап.

220

Зейнепте дамыл, рахат бiр болмады,
Әуелде көңiлiнде кiр болмады.
Өзi араб сатылып келгеннен соң,
Заидты бояса да дүр болмады.
Екеуiн теңдес қой деп некаһ қиды,
Пайғамбарда жасырын сыр болмады.
Екеуiнiң қосылмады ынтымағы,
Заидтан көп зиада Зейнеп бағы.
Зейнептiң көңiлi тоқтап орнықпады,
Қанша жұрт насихаттап айтса дағы.

230

Түн болса ұрыс-талас машақатта,
Зейнеп көңiлi бiр теңдес жақсы затта.
«Менсiнбей алған байын бұзылды» деп,
Зейнеп тағы байланды жаман атқа.
Әйтеуiр не қылса да шаттығы жоқ,
Бiр құлға бергенiне арманы көп.
«Жан болып келмегенiм артық едi,
Осымен өтiп кетсе бұ дүние боқ.
Қызы едiм Абдулланың—Зейнеп атым,
Халыққа мағлұм едi инабатым.
Түнде мехнат тартамын жанжалменен,
Болмады осы күнде рахатым.

240

Өлсем де бұл Заидқа бахыл болман,
Нәпсiден өлсем дағы жақын болман.

231

232
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Пайғамбар өзi бiлiп айырмаса,
Тiрлiгiмде еркiммен қатын болман».
Әуелде шаттықпенен алды Заид,
Жүре-жүре бәлеге қалды Заид.
«Осыған талақ берiп құтылам» деп,
Бiр күнi Пайғамбарға барды Заид.

250

—Мұны алсам бiр бәлеге тұтыламын,
Бойдағы бар ақылымнан сытыламын.
Қатынсыз өмiрiмше өтсем дағы
Тақсыр-ау, бұл Зейнептен құтыламын.
Өлмеспiн Зейнеп кетiп қалғанменен,
Маған һеш қызметi жоқ барғанменен.
Күндiз-түн жанжалменен күнiм өттi,
Бiр рахат көрмедiм алғанменен.
Тақсыр-ау, не қылсаң да құтқар менен,
Зейнептен қорыққанымнан шошыр денем.
Айырсаңыз рахмет жүз мың қабат,
Қатынсыз жүргенiме қайғы жемен.

260

Арым кетiп барады күн-күн сайын,
Бiр қызметсiз қатынды не қылайын.
Менi көрсе шошиды есi қалмай,
Мен, тақсыр, бiле алмадым Зейнеп жайын.
Расул айтты: —Бұл сөздi аузыңа алма,
Зейнептен айырылып ғапыл қалма.
Жiберме талақ берiп өз еркiне,
Айырылсаң сүйегiңе болар таңба.

270

Сүйiктi жақсы қатын жар емес пе,
Зейнептiң һәр бiлiмi бар емес пе.
Тiрiдей қатыныңнан айырылғаның,
Өзiңнiң сүйегiңде ар емес пе?
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233

—Айырсаңыз жолыңа жаным құрбан,
Ал деген сөзiңiзге мойным бұрман.
Қалай қатын болады тақсыр маған,
Менi көрсе зарлайды құдай ұрған.
Зейнептi қатын қылып алмақ түгiл,
Сiздiң осы мекенде бiрге тұрман.

280

—«Айырылам» деп сөйлеме жаның қинап,
Ар емес пе өзiңе, жұртты жимақ.
Өзiмдi құрметтеп, көңiлiм сақтап,
Әуелде барған саған менi сыйлап.
Мен үшiн көрiп едi сенi қабыл,
Қылмадың бой тоқтатып сен де сабыр.
Көңiлiнде махаббаты болмаған соң,
Зейнепте болмады һешбiр дамыл.
Екеуiн қойды Расул жарастырып,
Ұрыс-талас, жанжалдан халас қылып.
Пайғамбардың алдынан кеткеннен соң,
Зейнептi қайғы кетер адастырып.

290

Зейнеп жүр «болмады,—деп,—өзiм теңдi»,
Шаттығын сол себептi қайғы жеңдi.
Жақсы ниет, көркем құлықпен тұрса екен деп,
Расул ықыласымен қоса бердi.
Екеуiнiң ықыласы оңалмады,
Ұшқан көңiл айналып қона алмады.
Расул қанша өсиет айтса дағы,
Зейнепте бiр рахат бола алмады.

300

Заидке Зейнеп бермес ықыласын,
Жататын матлық харам қылып қасын.
Бiрi бай, бiрi қатын болмақ түгiл,
Жанжалы күннен-күнге болды басым.

234
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Зейнепке болып жүр ғой кең дүние тар,
Таба алмады өзi теңдi бiр жақсы жар.
Егер де Заид талақ қылса мұны,
Расулдың шаттандырар ниетi бар.
Расул жұрттың қамын жеп ойлайды,
Екеуiнiң бiр тұруын көп ойлайды.
Өзiмнiң некаһыма бiр кiргiзiп,
Зейнептi шаттандырсам деп ойлайды.

310

Талақ қылса, сертiмнен тая қалман,
Жалған сөздi халыққа жария қылман.
Қайғыменен сарғайып жүдеген соң,
Зейнептi айтты Расул аяғаннан.
Бұ Зейнеп тимек түгiл жаннан бездi,
Көрсе де түзелмедi құрған тездi.
Жұртқа сөйлеп Пайғамбар паш қылмады,
Көңiлiнде ойлады үшбу сөздi.

Қасiретi бүгiн көп кешегiден,
Жоламас шошығандай төсегiнен.
Пайғамбар үшбу сөздi айтса дағы,
320 Жұрттың және қорқады өсегiнен.
Расул iстiң кiрмес батылына,
Алыс пен бiрдей болған жақынына.
Заид үшiн Зейнепке некаһ қиып,
Көп кiрдi бiр тұрудың ақылына.
Тәкаппар не ақылына жоламайды,
Пенденiң шапағатты пақырына.
Зейнептi қуантамын деп айтады,
Дүниенiң кiрмес Расул ғапылында.

330

Жанын пида қылғандай рақымы көп,
Жамандықтан тиылған мақұлында.
Мұнафиқ қызықты деп өсек қылар,
Өзiнiң ұлының қатынына.
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Осыны тағы ойлады айтса дағы,
Зейнеп мехнат өмiрiнше тартса дағы.
Заидке жақсы қатын болып жүрмес,
Ұнамсыз бұл пиғылдан қайтса дағы.

340

Заидке Зейнеп көңiлi тынар емес,
Қайғысы көкiрегiнен шығар емес.
Зейнептiң жабық көңiлiн ашық қылмақ,
Онан басқа қатынға құмар емес.
Зейнептiң көңiлiн хош қып жүргiзуге,
Түзу жол iзгi амал бiлгiзуге.
Азуаж матһараттың замрасына,
Халалдық некаһ илә кiргiзуге.
Құт басып, қасiрет тартып қайғы жеген,
Зейнептiң өлген көңiлiн тiргiзуге.

350

Хош латиф раушан қылмақ жабық көңiлiн,
Зейнептiң шаттандырмақ ғарiп көңiлiн.
Пақырлықтан құтқарсам сауап көп деп,
Аллаһу ағлам осы деп анық көңiлiн.
Қатынды не қылады онан басқа,
Хасадтық ойламайды дос пен қасқа.
Неше күн екеуiне уағыз айтты,
Түзулiк кiре ме деп ықыласқа.
Низағысы көбейдi дамыл алмай,
Расулдың насихатын қабыл алмай.
Жанжалменен көбейттi күнәларын,
Үстiне тәубе тонын жаба салмай.

360

Расулдың неге тiлiн алмайды екен,
Тiлiн алған тамұқта қалмайды екен.
Заидке қатын болып тұрмақ түгiл,
Маңына Зейнеп жақын бармайды екен.
Тағы жанжал көбейдi күннен-күнге,
Екеуi де көнбейдi айтқан тiлге.

235
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«Хазiрет менi құтқар осыдан» деп,
Тағы да Заид келдi Расулға:

370

—Тақсыр-ау, аясаңыз айыр менi,
Жаныма бек батады айтқан лебi.
Мен сiзге несiн айтып баядайын,
Мағлұм өзiңiзге сөздiң теңi.
Хазiрет, мен ойлаймын жанның тынышын,
Зейнеп қайда барса мейлi бiлсiн.
Дүниеден мал-перзентсiз өтсем дағы,
Тақсыр-ау, бүйтiп алған қатыны құрсын.
Айырыңыз сауапты ойласаңыз,
Қайғыменен көзiмдi жоймасаңыз.
Қаңғырып мен өлейiн, азаттық бер,
Тағы да қосамын деп қоймасаңыз.

380

Мен сiздiң арқаңызбен шықтым төрге,
Балаңыз боп отырдым биiк өрде.
Басқа iсiңнiң бәрiне разымын,
Зейнептi тағы да ал деп айта көрме.
Қостың тақсыр әуелде некаһ қиып,
Екеуi бiр тұрсын деп көңiлiң сүйiп.
Қатын алып рахатта болмақ түгiл,
Мiнезiне барады iшiм күйiп.

390

Жақсы заттан бiр қатын алып бердiң,
Дедiңiз дәрежемдi болсын биiк.
Алланың рахматы болсын сiзге,
Айырсаңыз көзiмнiң жасын иiп.
Онан басқа сөзiм жоқ бөтен айтар,
Талақ хат жаздырыңыз жұртты жиып.
Хазiрет, өз алдыңда болсын байлау,
Пендеге уәжiп едi серттен таймау.
Саламат талақ берiп айырылсам,
Төбем қыстау болады, төсiм жайлау.

қисса зейнеп пен заидтың уақиғасы

400

Зейнептi жұрт алдында қылды талақ,
Тамашалап халайық тұрды қарап.
Зейнеп судай тасиды қуанғаннан,
«Тiлегiмдi бердi,—деп,—Құдай қалап».
Зейнептi бұрын қайғы жеңiп жүрдi,
Көңiлi майдай жұмсап ерiп жүрдi.
«Мұнафиқ жауыз сөйлеп, өсектер» деп,
Көңiлiне Пайғамбардың келiп жүрдi.
Зейнептiң ақылын бұрын жүрген өлшеп,
«Алсам дұшпан сөзiне келедi дөп.
Алам деп көңiлiмменен уағда қылғам,
Бұ қалай болады» деп ойлайды көп.

410

«Алмасам уағдама болар хилап,
Алсам жүр айтар сөзiн дұшпан жинап.
Қош қылып қайғысынан тазартуға,
Аллаһу ағлам Зейнептi айттым сыйлап.
Аламын деп жүргем жоқ қызыққаннан,
Зейнеп өңдi болып па барша жаннан.
Көңiлiмнiң ақтығы досыма аян,
Ешбiр жан ғайбат қылмас мұсылманнан».

420

Олар жүрген дұшпанның басын кесiп,
Кiруге нәпсi дұшпан таппайды есiк.
Мұнафиқ тұһматтар деп көп ойлады,
Өз ұлының қатынын алды десiп.
Мұнафиқ сөз қылады оңбаған соң,
Кеудесiн шайтан қамап торлаған соң.
Қысылса аятпенен тазартады,
Бәле жоқ Тәңiрiм жар боп қорғаған соң.
Шаһариар, сахабалар ұнатады,
Хақиқи өз баласы болмаған соң.
Расул некаһына кiргiзедi,
Ұнатып жолдастары зорлаған соң.
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430

Пайғамбар iстiң кiрмес бұрысына,
Арланбас Хақтың түзу жұмысына.
Жәбiрейiл арқылы аят келген,
Күнәһi жоқ деп некаһтiң дұрысына.
Не нәрсе табылады қумаған соң,
Нәжiстi тазара ма жумаған соң.
Балам деп айтқанменен бала болмас,
Асылында өзiнен тумаған соң.

440

Сол үшiн некаһ дұрыс арасына,
Кiрмейдi iстiң жаман, қарасына.
Аят келiп некаһты дұрыс қып тұр,
Нәсiлi басқа асыранды баласына.
Мұнафиқ не десе де айта берсiн,
Бұрынғы түзу жолдан қайта берсiн.
Алланың аятымен талас қылып,
Жазасын махшар күнi тарта берсiн.
Мағлұм жақсы-жаман тыңдаған соң,
Сөз бетiмен кетедi бұрмаған соң.
Бiлiмпаздың сөзiнен ғалат шықпас,
Сыйғамен сөзiн тартып сымдаған соң.

450

Расулдың некаһына кiргiзiптi,
Шарасыз Заид талақ қылғаннан соң.
Мұны да мұнафиқтар тұһмат қылды,
Бұрынғы ислам дiнде тұрмаған соң.
Мұнафиқ ақыретте ұжмақ көрмес,
Әуелде iстiң басын былғаған соң.
Хас мүмiн тағатымен жетiледi,
Дозаққа құлқы жаман кетiледi.
Құтпасыз Хақ Тағала әмiрiменен,
Байланып некаһтары бекiледi.

460

Алланың достысы жоқ Пайғамбардай,
Бiр сағат тұрмас ғапыл хабар алмай.
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Алланың өз әмiрiмен байланыпты,
Һеш заһыр некаһына қажет қылмай.
Оларға қысылғанда Құдайым бар,
Мұнафиққа қылады дүниенi тар.
Ахзаб сүресiнде көзiм көрдi,
Үшбу сөз жалған болмас, Қ�����������
������������
ұранда бар.

470

Заидты Зейнеп әуел көрген хақыр,
«Сатылған араб, құл деп өзi пақыр,
Бұл менiмен қалайша тең болады,
Көркем фағил, …* жоқ деп ақыл».
«Уа кәна лимумин уа лә муминат»
Бұл аят сонда келiп болған нақыл.
Келген соң Құран сөзiн жиып едi,
Батылды жаман жолдан тиып едi.
Пайғамбар бұл аятты дәлел қылып,
Заидке әуел некаһ қиып едi.

480

Аяттан Зейнеп әуел аса алмаған,
Расулдың әмiрiнен қаша алмаған.
Жүре-жүре Заидты хақыр көрiп,
Қасiреттен аяғын баса алмаған.
Айттым ғой талақ болды аяқ жағы,
Заидпенен қосылмай ынтымағы.
Расулдың некаһына кiргеннен соң,
Ашылды кәмiлденiп Зейнеп бағы.
Мұнафиқ оларды да өсектеген,
Не жапа Пайғамбарға көрсетпеген.
Олар сондай болғанда бiзге не жоқ,
Көңiлiмiз бiреудiкiн жесек деген.

490
*

Кiмде-кiм ақ пенденi ғайбаттаса,
Хал келсе ату мүмкiн кесекпенен.

Бiр сөз танылмады.
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Кей пенде өз жаманын тығып қойып,
Бiреудiң зәредейiн есептеген.
Нақақ бiр мазлұмды жамандаймыз,
Қатенi өз бойымыздан таба алмаймыз.
Жаман менен жақсыны парық қыла алмай,
Шамалап өз бойымызды баға алмаймыз.

500

Бадағат мүфсад iске құстай ұшып,
Дiн десе қадам баспай табандаймыз.
Сауап жаққа бармауға көңiл сонша,
Он салса бiр жортпайтын шабандаймыз.
Ғайбатпенен өсектi осы қуып,
Ақырында жазаға арандаймыз.
Ақылсызға оймен тең сары белдер,
Ақырында жазаға арандаймыз.
Пайғамбарлар өсекке таңылған деп,
Мұны да қайрат қылар пайымы кемдер.
Оларды тұһмат қылған себебiнен,
Мұнафиқ болған мардуд қандай ерлер.

510

Күнәнi бiлу керек атқан оқ деп,
Ғайбаттың ақырын жанған шоқ деп.
Расулды өсек қылған мұнафиққа,
Көрiне һешбiр жаза болған жоқ деп.
Алдында бiле алмайды азап барын,
Арандар шариғаттың бiлмей халiн.
Нақақтан бiз пенденi тұһмат қылса,
Махшарда көре алмайды Хақ дидарын.

520

Кәлам Алла сөзiмен тиылмаса,
От пенен азап қылар шыбын жанын.
Жазалы бұл дүниеде болып барса,
Не қылсын зұбаны қысылғанын.
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Кей пенде мұны бiлмей ғайбат сөйлер,
Белбеуге түйiп беттiң арын.
Өлгенде қараңғылық зұлматында,
Тiрiлгенде сөндiрсе көңiл шамын.
Ассаламуаләйкум дiн қарындас,
Өмiрге аз ғана күн болмайық мас.
Ғибадат, құлдық қылу тiршiлiкте,
Мүмiн болған пенденiң бәрiне қас.

530

Амалдан сұралады өлгеннен соң,
Тiптi жолдас болмайды мал менен бас.
Қыла алмас уасуаса шайтан малғұн,
Бекiтсек жамандықтан көңiлдi тас.
Қылайық насұқ тәубе ықыласпенен,
Жалғанда пайда бермес опасыз жас.
Ажарсыз мақрұм болып пенде қалмас,
Бар болса таза құлық, түзу ықылас.

540

Сәлем хат баспашының сахибына,
Көзiңiздi салыңыз уақиғыма.
Арман жоқ бейтулланы т�����������
а����������
уап қылып,
Тән қалса ол жаннат әлбақида.
Ал дұға баспашының иесiне,
Сөзiмнiң көз салыңыз жүйесiне.
Мархабатыңды естiп болдым құмар,
Бақшаның қызыққандай шиесiне.
Оқ орнына қол жетпес сермегенмен,
Һешкiмнiң мiнгiм келмес түйесiне.
Һәркiмнiң сыбағасын жазған Тәңiрiм,
Өзiмнiң ризамын тиесiме.

550

Кiмде-кiмнiң жоқ болса қанағаты,
Күнәнiң кiрленедi күйесiне.
Бақытыма қой келсе ризамын,
Көз салмаймын ат пенен биесiне.
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560

Шырмалған талай сұңқар темiр торға,
Батырлар талай түскен қазған орға.
Алланың әмiрiменен не болмайды,
Пенденiң оң дегенi шығар солға.
Қисық iспен табамыз бұзақылық,
Һешбiр нақыс болмайды түзу жолда.
Шүкiршiлiк қыламын, Хаққа тәубе,
Жазғаным жүрiп жүрсе қолдан-қолға.
Пайғамбар өз Зейнебiн құлға бердi,
Деп бақыс қылып жүрдi кейбiр молда.
Сол айтып жүрген Зейнеп осы болар,
Түзу кәлам көңiлiнiң хошы болар.
Кеңестi ажарлауға жалған айтса,
Ақырында Iбiлiстiң досы болар.

570

Бiлмей бақыс қылудың түбi қорлық,
Көз көрмей кинайамен қылып зорлық.
Жастықтағы өмiрдi желге өткерiп,
Ғапыл жүрiп бұл күнде жасқа толдық.
Тоқтамай қырық тоғыздан аса көшiп,
Орта жер елуге кеп биыл қондық.
Қағаз ысырап болмаса, еңбек зая,
Он бесiншi августа жазып болдық.
Хұсайыновқа тапсырып жазған сөзiм,
Тамамдап бас-аяғын көрсiн көзiң.
Жасымнан осындайды жаза бермей,
Әншейiн лағу сөзбен жүрдiм өзiм.

580

Ұнамды ұнам сөзiн бiле алмаймын,
Көргем жоқ жүйрiктердiң құрған тезiн.
Ұнамаса ысырап болды қағаз,
Қатенi ғапу қылар Сұбхан Iзiм.
Сөзiмдi ұнатсаңыз хабар жiбер,
Хал-қадар тағы жазам келсе кезiм.
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Жазушы—Иазид атым ибн Қонай,
Естiлмеген сөз бiзге болмады оңай.
Оқу аз, ақыл дағиф, қуат кем боп,
Шыға алмай биiк тауға, кездiм тоғай.

590

Бұл күнде шаруа қуып, бала оқыттым,
Ылаж жоқ болғаннан соң заман солай.
Олардай болмаса да қарап тұрмай,
Бермеген жүйрiктер көп топтан торай.
Шабатын жүйрiктер көп құмды теңдеп,
Менменсiнген талайын жүрдiк емдеп.
Бiр Алла кеше гөр деп қылдық тәубе,
Бiр күнде жастықпенен жүрдiк желдеп.

600

Сөзiм ұнап тағы да жiбер десең,
Жаңадан қисса жазып қылам ермек.
Сiз секiлдi дариядан үмiт етiп,
Алыс жерден жатырмын қолым сермеп.
Не берсеңiз соныңа ризамын,
Мен сiзден сұрамаймын соны бер деп.
Хұсайынов құмармын көрмесем де,
Бастырыңыз һеш нәрсе бермесең де.
Еңбегiмдi берер деп үмiттiмiн,
Бұрын кәсiп мұндайдан термесем де.
Мен сiздiң ғашықтандым есiмiңе,
Жомарттық тегiс кiрген жемiсiңе.

610

Кiтабымды бассаңыз қуанамын,
Бiр себеп бола ма деп кәсiбiме.
Бұрын бiр жiберiп ем жөнiмдi айтып,
Хал-қадар бiлгенiмше қалам тартып,
Тағы да жiберуге күтiп тұрмын,
Сол кiтабым баспа боп келсе қайтып.

243

244

діни дастандар

618

Мүмiнге дәйiм шаттық заман болсын,
Мехнаттан екi жұртта аман болсын.
Сөз көбейсе жасыққа ауыр болар,
Бұл қисса осыменен тамам болсын.

Қисса Мәлікаждар
Әуелi сөз бастайын «аузубилла»,
Мұхаммед—Құдай досты, Хабиб Алла.
Бастаймын қиссасын Мәлiкаждар,
Тiлiме медет бергiл, Қадiр Алла.
Сөз тыңда әй, жарандар, салтанатты,
Бұ сөзiм тыңдасаңыз балдан тәттi.
Жер едi екi арасы сегiз күндiк,
Бар едi бiр падиша Қарис атты.

10

Сахиптық қылып жүрдi Әли Хайдар,
Тар жерде қолдағушы хақ Пайғамбар.
Палуан үш ұғылы сол Қаристың,
Кенжесi асқан палуан Мәлiкаждар.
Пайғамбар сөзiн тұтқан сахабалар,
Қасында жан жолдасы төрт шаһариар.
Сегiз жүз батпан шоқпармен ойнайды екен,
Сол кезде сегiз жасар Мәлiкаждар.

20

Мәлiктiң үлкендiк бар ойларында,
Олардың сауыт-сайман бойларында.
Мәлiктiң екi ағасы палуан екен,
Шоқпары жүз батпандық қолдарында.
Ойлайды бiз сапарға барайық деп,
Қолына қылыш, найза алайық деп.
Мәлiктiң екi ағасы кеңес құрып,
Керуендi жолда тосып талайық деп.
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Екеуi осылайша ой қылады,
Керуендi жүрсе жолмен талап едi.
Екеуiнен қорыққаннан ей, жарандар,
Керуенi Мәдиненiң жүрмей қалды.

30

Қорқысты керуендерi қылып налыс,
Керуенге қаһар қылды кәуiр Қарис.
Керуендер бұ сөздi сөге айтты,
Есiтiп Әли Арыслан қылды намыс.
Есiттi Әли Арыслан үшбу күнде,
Мiнедi қаһарына Әли сонда.
Керуендi бұ азаптан құтқармасам,
Тұрмайын хақ Расулдың мәжiлiсiнде.

40

Болады жөнелмекшi фатиха алып,
Зұлпықарды Дүлдүл мiнiп қолына алып:
—Жүктерiңдi арт дағы жөнеле бер,
Мен оны жайратайын бұрын барып.
Әлиге хақ Пайғамбар бата бердi,
Зұлпықарын Дүлдүл мiнiп қолына алды.
Жер екен екi арасы сегiз күндiк,
Ер Әли сағат болмай жетiп келдi.
Ер Әли сағат болмай жетiп келдi,
Екеуiн жолда жүрген көзi көрдi.
Екеуi Арыстанға жетiп келiп,
—Адамсың нағып жүрген сөйле,—дедi.

50

—Ей, кәуiр, сөйлеп тұрсың сен не,—дейдi,
Мен келдiм көрейiн деп сенi,—дейдi.
Көңлiңде арман қалмасын, өлтiремiн,
Әуелi күрзiңмен ұр менi,—дейдi.
Жаратқан барша жанды жалғыз Алла,
Жарандар, бұ кәуiрдiң сөзiн қара.
Кәуiрдiң дiнсiздiгiн сонан бiлшi,
Ұмтылды Арыстанға жүзi қара.

қисса мәлікаждар
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Екеуi бiржолата Әлидi ұрды,
Сиынып бiр Құдайға қарап тұрды.
Күрзiнiң салмағы мол күшiменен
Дүлдүлi тiзесiнен жерге кiрдi.
Қиындық Әли Хайдар көрдi сонда,
Жаппар Құдай Әлидi Өзiң оңда.
Күрзiден сау-саламат қалғандан соң,
Сөйлейдi Әли Арыстан тұрып сонда.
—Бастады кәуiрлерiң менi ұрып,
Мен ұрсам тез қатарсың, шапшаң өлiп.
Көтер де бармағыңды мұсылман бол,
Кәуiрлер пара-пара болмай тұрып.

70

—Бұ жерден керуенге жол бермеспiн,
Арамды, сендей биттi ер демеспiн.
Бұ заманның арыстаны бiз екеуiмiз,
Көзге алып жалғыз сенi қам жемеспiн.
Сол жерде бiр ақырды, қаһар келдi,
Әлидiң тасып кеттi қайраты ендi.
Дүлдүлге қамшы басып тақым қысып,
Екеуiн жалғыз шауып екi бөлдi.

80

Қаристың екi бiрдей палуан ұғылы
Батырдан Әли Арыстан солайша өлдi.
Өлгенiн екеуiнiң естiген соң,
Мұсылмандар бек шаттанып, қатты күлдi.
Тозаққа екеуi өлiп жаны кеттi,
Екi палуан өлгенiн көзi көрдi.
Жанына екi басты байлап алып,
Ер Әли Мәдинеге қайта жүрдi.
Жүрiңiз тауфиқ қылып, иман бiлiп,
Аттанды Әли сонда қаһар келiп.
Жарандар, Мәдиненiң дәресіне,
Қояды басын iлiп алып келiп.
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90

Басты асты алып келiп Әли Хайдар,
Қуанды бек шаттанып сахабалар.
Сахабалар шаттықта болғаннан соң,
Әлиге бата бердi хақ Пайғамбар.
Бұлар мұндай шаттыққа жолықты кез,
Тыңлай көр жалықпастан, жарандар, сiз.
Ер Әли тыныштық алып жата тұрсын,
Батырдан Мәлiкаждар есiтiң сөз.

100

Иманды құл өлгенде иман табар,
Мұсылман жата тұрсын әй, жарандар.
Екi ағаңды Әли өлтiрiп кетiптi деп,
Батырға Мәлiкаждар бердi хабар.
Шақырды Мәлiкаждар ашуын сол,
Патшаның құмырсқадай әскерi мол.
«Екi ағамды қайдан iздеп аламын» деп,
Мәлiкаждар жиып алды екi мың қол.
Хабарсыз үйде жатыр Әли Хайдар,
Бұ сырды һеш бiлген жоқ сахабалар.
«Жер үстiнде Әлидi қоймаймын» деп,
Жөнелдi сырнай тартып Мәлiкаждар.

110

Мәлiкаждар жолыменен бара тұрсын,
Жолына Мәдиненiң сала тұрсын.
Азырақ ер Әлиден кеңес айтып,
Жарандар, қандырайық құлақ құрышын.
Баласы ер Әлидiң Хасан атты,
Бек көркем һәр нәрсеге салтанатты.
Хасан, Хүсейiн жас бала аң қуарға,
Тiлейдi атасындан рұқсатты.
«Дұшманым көп, кәрiне ұшырап кетпе»
Деп, ұғылына айтады насихатты.

120

Екеуiн шаттандырды рұқсат берiп,
Қуанды жас балалар киiм киiп.
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Екеуiне екi атты даярлатып,
Жөнелттi балаларын бата берiп.
Жаратқан барша жанды жалғыз Алла,
Һәр қайда сақтағушы Жаппар Алла.
Екеуi шапқыласып қуанысып,
Шығыпты сахараға екi бала.
Жарандар, тыңласаңыз кiтап сөзi,
Екеуi таба алмайды аң тiптi өзi.
Мәлiкаждар қолыменен жеткен екен,
130 Бұларды екеуiнiң көрдi көзi.
Екеуi қарап тұрды «бұлар кiм?» деп,
Жарандар, көрсе ләшкер қисапсыз көп.
Он екi мың қолымен жеткен екен
Сол жерге Мәлiкаждар, Әлидi iздеп.
Екеуi барласпай қарап тұрды,
Кәуiрдiң бiреуi оған қарсы келдi.
Сол кәуiр жетiп келiп тұра қалып,
—Адамсың нағып жүрген, сөйле,—дедi.

140

—Сұрасаң аң қуалап жүрмiз,—дедi,
Сiздердi тамаша етiп тұрмыз,—дедi.
Атам аты сұрасаң Шаһимардан,
Бабамыз бек сүйедi бiздi,—дедi.
Бабам аты—Мұхаммед, хақ Пайғамбар,
Шерiден атам аты Әли Хайдар.
Әбубәкiр, Омар мен Осман қазы,
Бабамның жан жолдасы—төрт шаһариар.

Мәдине, Мекке менiң шаһар қалам,
Һәр жерде қолдағушы Алла Тағалам.
Бұ көп кiсi нағылған кәуiр ләшкер,
150 Сұраймын жайыңызды айтқыл, жалғыз адам.
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Кәуiрлер жиылысып қарап тұрған,
Сөз айтты, баланы алдап Құдай ұрған.
Сол кәуiр екеуiне жауап бердi:
—Балалар, бiз де аңшымыз киiк қуған.
Алдады балаларды айтып жалған,
Екеуi бұ сөзiне қайран қалған.
—Мен сiздi керек болса апарайын,
Киiк бар бiздiң қолда ұстап алған.

160

Иланып екi бала ердi бұған,
Ертiп алып жүрдi жолға таман.
Сол кәуiр Мәлiкаждарға бұрын барып,
Көргенiн бастан-аяқ қылды баян.
Кәуiрлер балаларды келдi алып,
Қарады Мәлiкаждар аң-таң қалып.
«Екеуi екi ағама татиды» деп,
Қуанып жар шақырды бек шаттанып.

170

—Екеуiн зынданыма қырық күн салсам,
Андан соң өлтiрiп мен өшiмдi алсам.
Бек қатты той қыламын, ей жарандар,
Үйiме сау-саламат есен барсам.
Туған адам қалыспас бәрi де өлмей,
Уақытсыз һеш жан өлмес ажал жетпей.
Екеуiн Мәлiкаждар алып кеттi,
Атасы Шаһимардан қалды бiлмей.
Атасы бiлмей қалды Әли Хайдар,
Бұ сырды һеш бiлген жоқ сахабалар.
Екеуiн бiр түйеге артып алып,
Жол жүрдi бiр күн, бiр түн Мәлiкаждар.

180

Жаратқан барша жанды жалғыз Алла,
Һәр қайда сақтағушы Жаппар Алла.
Бiр күн, бiр түн жүрген соң бек сусайды,
Кәуiрден су сұрайды Хасан бала.

қисса мәлікаждар

Хасанға бiр кесемен суды бердi,
Сусыны су iшкен соң қанады ендi.
Хасан, Хүсейiн жас бала кәуiрлердiң
Кресiн мойнындағы көзi көрдi.

190

Жаратқан барша жанды жалғыз Алла,
Һәр жерде құдiретi кең Хақ Тағала.
«Қолынан дағы су iшпейiк,
Мойнында кресi бар, Хасан аға»
—Кәуiрлер, сөз сөйлеймiз сiзге,—дейдi,
Салып тұр құлағыңды бiзге,—дейдi.
Кәуiрлердiң қолынан су iшпеймiз,
Су берме өлсек дағы бiзге,— дейдi.
«Кәуiр» деп екi бала зар жылайды,
Жад қылып Мұхаммед пен бiр Құдайды.
Кәуiрлер бұ сөзiне ашуланып,
Екеуiн бiр түйеге тең қылады.

200

Жарандар, Хасан бала кәмiл едi,
Екеуiн артып алып жөнеледi.
Кәуiрлер баланы алып бара тұрсын,
Тыңлаңыз, Зәйтүн ерден сөз келедi.
Жарандар, бiразырақ есiтiң сөз,
Кәуiрлер таусылмайды, сiрә, һәр кез.
Зекетiн бар жиюшы Зәйтүн атты,
Қолына Мәлiкаждар жолықты кез.

210

Келдi тыңдасаңыз Зәйтүн сөзi,
Ер Зәйтүннiң бұларды көрдi көзi.
Кәуiрге тұтылғанын бiлiп сонда,
Батырдың Зәйтүн Сары iшi күйдi.
Батырдың Зәйтүн Сары iшi күйдi,
Қолына қаһарланып күшiн жиды.
«Не болсам да болайын бала үшiн» деп,
Зәйтүн ағаң бұларға жетiп келдi.
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Зәйтүн ағаң бұларға жетiп келдi,
Бала танып Зәйтүнге сәлем бердi.
«Бiздер мұнда кәуiрге тұтылдық» деп,
Зәйтүнге бала шағып жылайды ендi.

220

Сөйлейдi Зәйтүн сонда бала сөзiн,
Қайрады тастай тiтiреп өзi-өзiн.
—Бiр ұрыспай кәуiрменен үйге барып,
Көре алман Пайғамбардың алтын жүзiн.
Кетейiн бұ кәуiрдi қойдай қырып,
Қылыш шауып, шоқпармен бәрiн де ұрып.
Кәуiрлер екеуiңiздi ап барады,
Кетейiн нағып қашып көре тұрып.

230

—Зәйтүнеке жалғызсың шамаң келмес,
Уақытсыз ажал жетпей адам өлмес.
Соғысып бұ кезден өлiп кетсең,
Бiздерден атам Әли хабар бiлмес.
Кәуiрден өлiп кетсең естен кетпес,
Түбiне бұ жалғанның адам жетпес.
Бiр жолы ашуыңызды бiзге берiп,
Бабама ұрыс қылмай хабар жеткiз.
—Бабаң да келер, балам, есен болса,
Қайтейiн тiлiңдi алмай олай болса.
Не бетiммен барамын Фатимаға,
Қайтайын жаралы боп, тым болмаса.

240

Жарандар, тыңласаңыз кiтап сөзi,
Жүйрiктiң сөз сөйлеуге келдi кезi.
Зәйтүндi тек деме, ей, жарандар,
Бiр мыңдық батыр екен жалғыз өзi.
Қияйын деп ойлайды шыбын жанды,
Кәуiрмен соғысуға оңтайланды.
«Мен Әли қазiр келдiм, кәуiрлер» деп,
Зәйтүнекең нағыра тартып айқай салды.
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250

Ақырып қалды Зәйтүн араласып,
Болады-ай астын-үстiн кәуiр сасып.
Даусынан аңыратты тiтiресiп,
Жиылып Мәлiкаждарға барды қашып.
Жиылып тұра қалды кәуiр қолы,
Жарандар, жақсы болды Зәйтүн жолы.
Бiлген соң соғысарын екi бала,
Өтiнiп бiр Аллаға дұға қылды.
Асасын Зәйтүн Сары қолына алып,
Тұрады жекпе-жекке жалғыз барып.
Күндей күңiренiп бiр кәуiр жетiп келдi,
Шоқпарын, найза, қылыш қолына алып.

260

Кәуiр келiп найзамен салып қалды,
Балалар Зәйтүн ерге аң-таң қалды.
Айналайын, тақсыр-ай, шапшаңдықпен,
Найзасын салған шақта тартып алды.
Жұлып алып найзамен өзiн салды,
Жаны жаһаннамға барып қалды.
Бiр-бiрге келгенде Зәйтүн Сары,
Кәуiрден көп кiсiнi қырып салды.

270

Зәйтүн Сары кәуiрге ойран салып,
Қылыш шауып найзасын қолына алып.
Кәуiрлер бiрме бiрге келмеген соң,
Сөйлейдi Зәйтүн сонда айқай салып.
—Кәуiрлер, жоқ-ақ екен арың,—дедi,
Өлсең кетер жаһаннамға жаның,—дедi.
Бiр-бiрге келуге қорқып тұрсың,
Жабылың бiрдей маған бәрiң,—дедi.
Кәуiрлер осы сөзден болады мат,
Жаратқан жатсы* қылып оларды Хақ.

*

бөтен, өзге
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Осы сөздi айтқан соң бәрi кәуiр,
Жабыла Зәйтүн ерге қояды ат.

280

Жарандар, құмырсқадай кәуiрлер көп,
Қараңғы болды шаңмен жер менен көк.
Кәуiрдi кiрiп Зәйтүн қойдай қырды,
Ақырып «иә Алла, иә Расул» деп.
Зәйтүн кiрдi кәуiрдi қойдай қырып,
Қылыш шауып, шоқпармен бәрiн де ұрып.
Кәуiрлер су шетiнде қырғын тапты,
Қисапсыз палуанды салды қырып.

290

Кәуiрлер қырғын тапты осы жолда,
Зәйтүндi, Жаппар Құдай, өзiң қолда.
Кiсiлер өлгенiне шыдай алмай,
Сөйлейдi Мәлiкаждар тұрып сонда.
Өлгенге кiсiлерi iшi күйдi,
Ойлайды Әли ме деп Зәйтүн ердi:
—Әли болса шығайын ұрысына,
Жарандар, әбден таны ендi мұны.
Бiр қайратты бастайын бұған ендi,
Әли болса ұрысуға шығам ендi.
Жат бiреу боп масқара бiз болмайық,
Ол болмаса бармақ ар маған ендi.

300

Сөйлейдi көп iшiнде кәуiрлерi,
Қалай таң-тамаша жұрт нетер бәрi.
—Һәр елден зекет жиып жүрушi едi,
Жарандар, мен танысам Зәйтүн Сары.
—Жарандар, Зәйтүн болса оқпен епте,
Кiсiден он екi мың осы көп пе.
Оқтан жаңбыр жаудыр да амалдап бақ,
Осымен ұрысуға маған еп пе.
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Құйылды оқтан жаңбыр қисапсыз көп,
Қараңғы болды шаңмен жер, аспан, көк.
Зәйтүнге жетпiс жерден жара тиiп,
Құшады атының жалын, «иә Алла» деп.
Жығылды Зәйтүн батыр оқтан талып,
Етiне жетпiс жерден жара салып.
Пайғамбардың Зәйтүн құрметi үшiн,
Ат шықты жалын төсеп жаудан алып.
Келедi Зәйтүн қаны атын жуып,
Кәуiрлер жабылады атты қуып.
Хасан, Хүсейiн Зәйтүннiң халiн көрiп,
Жылайды бiр Алла����������������
[ға] зары қылып.

320

—Жаратқан барша жанды жалғыз Алла,
Һәрқайда қолдағушы Өзiң ғана.
Хақ Пайғамбар бабамның құрметi үшiн,
Зәйтүндi, Жаппар Құдай, Өзiң қолда.
Қолдай көр, тақсыр бабам, хақ Пайғамбар,
Бере көр жәрдемшiлiк Әли Хайдар.
Әуелi әнбиелер жәрдем берiп,
Кәуiрден құтқара көр, шаһариарлар.

330

Балалар дұға қылып жылап тұрған,
Кәуiрлер қоймай тұрды Құдай ұрған.
Дұғасы балалардың қабыл болып,
Жарандар, қап-қараңғы болды тұман.
Қиындық Зәйтүн Сары көрдi сонда,
Зәйтүндi, Жаппар Құдай, өзiң қолда.
Құтылды кәуiрлерден сау-саламат,
Жарандар, аты келiп түстi жолға.
Жәбiрейiл атты келiп жолға салып,
Келедi Зәйтүн Сары оқтан талып.
Ат келдi Мәдинеге есен-аман,
Кәуiрлер балаларды алды қалып.
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340

Бұ хабарды бiлмедi жұрттың бәрi,
Әлидiң баласы-ды ынтызары.
Зираттың тап түбiне барғанында,
Атынан құлап қалды Зәйтүн Сары.
Құдай медет бередi барша жанға,
Кәуiрлер ат кеткен соң қалды таңға.
Үстi-басы боялған қып-қызыл қан,
Зәйтүннiң аты келдi мәсжид тамға.

350

Зәйтүннiң аты келдi мәсжид тамға,
Жолында қарамайды һеш бiр жанға.
Пайғамбар, сахабалар атты көрiп,
Баршасы есi кетiп қалды таңға.
Зиратта қалып едi Зәйтүн талып,
Ат келдi мәсжидке тура салып.
Жиылған жамағат пен Пайғамбарды
Ат жүрдi зиратқа бастап алып.
Ат жүрдi зиратқа бастап алып,
Келедi сахабалар аң-таң қалып.
Үстi-басы боялған қып-қызыл қан,
Зәйтүндi тауып алды, жатыр талып.

360

Келедi сахабалар атпен ерiп,
Қарап тұр Пайғамбарым көзi көрiп.
Сөйлерiсе тiлi жоқ Зәйтүн ердiң,
Жаны бар құр шықпаған, жатыр өлiп.
Бұ iске таң қалады сахабалар,
Қарап тұр қайран қалып Әли Хайдар.
«Жаппар Ие, Зәйтүнге тiл бергiл» деп,
Достынан тiлек қылды хақ Пайғамбар.

370

Дұғасы Пайғамбардың қабыл болды,
Зәйтүн ер өлiп жатқан тiлге келдi.
Зәйтүнге тiл бiткен соң хақ Пайғамбар:
—Не көрдiң Зәйтүн Сарым, сөйле,—дедi.

қисса мәлікаждар

—Сөйлесем, жығылып әләм көп оқ тиiп,
Бiр сiзден халас болдым жәрдем тиiп.
Кәуiрге Хасан, Хүсейiн тұтқын бопты,
Мен келдiм, Хақ Расул, соны көрiп.
Ап кеттi Мәлiкаждар көрдiм,—дедi,
Сазасын кәуiрлердiң бердiм,—дедi.
Балаларды көрген соң шыдай алмай,
Осындай соғыс қылып болдым,—дедi.

380

«Балалар зар еңiредi ұрыспа» деп,
Кәуiрлер он екi мың қисапсыз көп.
Аз ғана Құдай үшiн ұрыс қылдым,
Хақ Расул алтын жүзiн көре алман деп.
Һәр жерде қолдағушы Алла жарым,
Сол жерде балада болды ынтызарым.
«Бабама сәлем айт» деп, көп тапсырды,
Деп айтты «дұға қылсын» балаларың.

390

Құлақ сал, әй, жарандар, үшбу сөзге,
Пайғамбар шапағатшы тақсыр бiзге.
Өлтiрер деп қорқамыз кәуiрлерден,
Тапсырды «тез келсiн» деп, Әли, сiзге.
Бұ сөзге таң қалады сахабалар,
Қарап тұр қайран қалып хақ Пайғамбар.
Сөзiне баласының iшi күйiп,
Жөнелдi атқа мiнiп Әли Хайдар.
Мiнедi Дүлдүлiне «иә, Алла» деп,
«Баламды сау-саламат қолға бер» деп.
Келедi құстай ұшып Шаһимардан,
Сөзiне баласының iшi күйiп.

400

Бiлмейдi бұ хабарды жұрттың бәрi,
Әлидiң баласы-ды ынтызары.
Ер Әли ашуланып кетiп қойды,
Жарандар, ұмыт қалды зұлпықары.
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Кетiптi солардан да дүние өтiп,
Хас жүйрiк өлең айтар екпiндетiп.
Шаһарына қалғанда бiр күншiлiк,
Арыстан құстай ұшып келдi жетiп.

410

Ер Әли нағыра тартты жетiп келiп,
Кәуiрлер өтi жарылып қалды өлiп.
Астын-үстiн болады кәуiр сасып,
Ер Әли бiр айқайлап салды бүлiк.
Ер Әли сиынады бiр Құдайға,
Салауат көп айтады Пайғамбарға.
Дауысын Арыстанның есiткен соң,
Жүгiрдi Мәлiкаждар балаларға.
Қылышын Мәлiкаждар қолына алды,
Кәуiрлер бұ айқайға аң-таң қалды.
«Кiм де болса артыма қоймайын» деп,
Жүгiрдi өлтiруге балаларды.

420

Жүгiргенiн көредi екi бала,
Жылайды «сақтай көр» деп бiр Құдайға.
—Өлтiруге келедi Мәлiкаждар,
Тұрайық иман айтып, Хасан аға.
Iнiсiне айтыпты Хасан сөздi,
Жанынан жас балалар үмiт үздi:
—Хақ Пайғамбар бабамның құрметi үшiн,
Бiр Алла құдiретiңмен сақта бiздi.

430

Жылайды екi бала бiр Тәңiрге,
Жараттың құдiретiңмен Өзiң ғана.
Әулие, әнбиеден түк тастамай,
Екеуi осылайша қылды дұға.
Қылышын Мәлiкаждар салды қалып,
Аяды балаларды Жаппар Халиқ.
Қылышын Жәбiрейiл қағып қалды,
Қылышы түйе мойнын түстi алып.

қисса мәлікаждар

«Өлдi» деп, жүре бердi Мәлiкаждар,
Қылыштан аман қалды жас балалар.
Ренжiтпей баламды шапшаң бер деп,
Тағы да бiр ақырды Әли Хайдар.

440

Сөйлейдi Мәлiкаждар тұрып сонда:
—Әй, Әли, менiм айтқан сөзiмдi аңла.
Өлтiрдiм балаларың әлде қашан,
Менiң де екi бiрдей ағам қайда!
Бұ сөзге iшi күйдi Әли Хайдар,
Қолдай көр Арыстанды хақ Пайғамбар.
Мықты болсаң менi де балама ұзат,
Күрзiмен ұрып қара, Мәлiкаждар.

450

Қолдай көр Арыстанды пайғамбарлар,
Әуелi отыз үш мың сахабалар.
«Ұр» деп, рұқсат берген соң, ей жарандар,
Сөйлейдi сонда тұрып Мәлiкаждар.
—Қуатың мың кiсiдей бар деушi едi,
Алдыңды кәуiрлерге тар деушi едi.
Дұшпаныңды шапқанда өзi ұратын,
Бiр қылыш кереметтi бар деушi едi.
Көрсетшi сол қылышты, Әли, маған,
Көруге ынтық едiм көптен соған.
Қылышыңды тамаша қып көрген соң,
Бастайын қайратымды мен де саған.

460

—Әбубәкiр, Омар мен Оспан жарым,
Мәлiкаждар, көрерсiң менде барын.
Баламның ашуымен iшiм күйiп,
Асығып үйде қалды зұлпықарым.
—Әбубәкiр ол қайда Оспан жарың,
Аяп қалма, ер Әли, қолда барың.
Қылышты бұ сапарда көре алмадым,
Асығып үйде қалды зұлпықарың.
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470

—Мен Арыслан, адамнан жолым бөлек,
Ашулансам тiлермiн бөлек-бөлек.
Қылышты үйде қалған алдырамын,
Көруге, Мәлiкаждар, қылсаң керек.
—Қылышың кетiрмейдi тастан ағып,
Мен тұрмын сенiң айтқан сөзiң бағып.
Бiр сағат ендi болмай ұрысамыз,
Келесiң қылышыңды қайдан алып?
—Һәр жерде қолдағушы Жаппар Аллам,
Қыла алмас мендей қайрат жалғыз адам.
Қылышты бiр сағатта жеткiзетiн,
Үйiмде кереметтi бар-ды бабам.

480

—Тек демейiн деп тұрмын биiк жарды,
Аяспайын деп тұрмын бойда барды.
Үйiңде кереметтi бабаң болса,
Алдыршы бiр сағатта зұлпықарды.
Қойыпты кәуiрлердi Құдай ұрып,
Ер Әли ойланады қарап тұрып.
Мәлiкаждар айтқан соң мына сөздi,
Қарайды Мәдинеге мойнын бұрып.

490

Ер Әли кәуiрлердi жүрген қырып,
Бiледi Пайғамбарым қарап тұрып.
Сол жерде қышқырады хақ Пайғамбар,
—Қарадың не себептен мойның бұрып?
Пайғамбар өзге жаннан артық зерек,
Салауат, ей жарандар, қылсаң керек.
—Мәлiкпен ұрысатын уақытым жеттi,
Зұлпықар, тақсыр бабам, болды керек,
Кетiппiн зұлпықарды үйден алмай.
—Әй, балам, Мәлiк тұр ма тiлiң алмай.
Қылышты бiр сағатта жеткiзейiн,
Тұра-тұр оған шейiн ұрыс қылмай.

қисса мәлікаждар

500

Сол жерде хақ Пайғамбар дұға қылды,
Жәбiрейiл пәрменменен Хақтан келдi.
Расулды арқасына салып [алып],
Әлиге көз жұмғанша алып келдi.
Әлиге зұлпықарды келдi алып,
Қарады Мәлiкаждар аң-таң қалып.
Ер Әли зұлпықарды қолына алды,
Көрдi Мәлiкаждар көзiн салып.

510

Қылышты көрiп алды Мәлiкаждар,
Қарап тұр қайран қалып хақ Пайғамбар.
Шоқпарын Мәлiкаждар қолына алды,
Мәлiкке ашуланды Әли Хайдар.
Сол жерде төбелестi айқай салып,
Найзасын, қылыш шауып қолына алып.
Қанша шапты зұлпықар һеш кеспедi,
Ер Әли қарап тұрды қайран қалып.
Шоқпар ұрды ер Әли, «иә, Алла» деп,
Бойында Арыстанның қайраты көп.
Мәлiкаждар күрзiмен ұрғанында,
Болыпты қап-қараңғы жер менен көк.

520

Батыр Әли көрген жоқ мұндай ердi,
Қанша қару қылса да бой бермедi.
Мәлiкаждар күрзiмен ұрғанында,
Дүлдүлi тiзесiнен жерге кiрдi.
Жолықты Шаһимардан мұндай ерге,
Ер Әлиге болмайды бiрме-бiрге.
Екеуi бiр күн, бiр түн ұрыс қылды,
Күл-күл боп қылыш, найза түстi жерге.

530

Ер Әлиге болмайды Мәлiкаждар,
Қарап тұр тамаша ғып хақ Пайғамбар.
Қарудан һешбiр пайда болмаған соң,
Сөйлейдi сонда тұрып Әли Хайдар.
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—Түспейдi зұлпықарым сенi кесiп,
Тұр сонда кеспеген соң көңiлiң өсiп.
Мәлiкаждар сөзiмдi қабыл көрсең,
Екеумiз алысайық жаяу түсiп.
Кетiптi солардан да дүние өтiп сұм,
Қуанды Мәлiкаждар тағы да тым.
Ер Әли күреседi—жыға алмайды,
Екеуi алысады бiр күн, бiр түн.

540

Көрiп тұр Пайғамбардың алтын жүзiн,
Жарандар, тыңдап отыр кiтап сөзiн.
«Бiр кәуiрге тұтылып қор болдым» деп,
Қайрайды Әли Арыслан өзi өзiн.
Ер Әлиге кәуiрден берген нәсiп,
Оқиын бұ қиссаны желдей тасып.
Сол жерде ашуындан Шаһимардан,
Шығыпты сауытынан түгi тесiп.

550

Қаһарланып қолына күшiн жиды,
Әлиге бiр Құдайдан жәрдем тидi.
Мәлiкаждар батырды Әли Арыслан,
Көтерiп, «иә, Алла» деп жерге ұрды.
«Түспейдi зұлпықарым сенi ұрып,»
Мiнедi кеудесiне алып ұрып.
Пайғамбар бек шаттанды, әй, жарандар,
Қайратын ер Әлидiң көзi көрiп.
Ер Әли кеудесiне мiнiп алды,
Барша жұрт мұны көрiп аң-таң қалды.
«Мұсылман бол, болмаса өлтiрем» деп,
Ер Әли зұлпықарын қолына алды.

560

«Мұсылман бол» деп, айтты Әли Хайдар,
Қасына жетiп келдi хақ Пайғамбар.
Пайғамбар «сабыр қыл» деп Әлиге айтты,
Сөйлейдi сонда жатып Мәлiкаждар.

қисса мәлікаждар

—Жығылдым сенен, Әли, нағып жүрiп,
Күшiңе қайран қалдым көзiм көрiп.
Көрсетшi кереметтi осы жерде,
Болайын хақ мұсылман дiнге кiрiп.

570

Тыңдай көр бұ сөзiмдi, әй жарандар,
Қарап тұр қайран қалып хақ Пайғамбар.
—Уағда айтқан сөзiңнен айнымасаң,
Сұрайсың қандай керемет, Мәлiкаждар.
—Оңдасын Құдай Тағала жолымыздан,
Керемет келер болса қолыңыздан.
Бiр үйдей қара тас бар шарбағымда,
Жарылсын сол тас келiп оңымыздан.
Қырып жүрсiң кәуiрдi алдыңа айдап,
Мен жатырмын шалқамнан түсiп жайрап.
Сол тас жарылып iшiнен бiр құс шығып,
Ақық жауһар жүнi боп тұрсын сайрап.

580

Тамаша қып тұрайын құсты көрiп,
Бойымды шын берейiн көңлiм ұрып.
Iс қылсаң осылайша, батыр Әли,
Боламын хақ мұсылман дiнiңе енiп.
Ер Әли сиынады бiр Құдайға,
Әулие отыз үш мың сахабаға.
Осы сөздi айтқан соң Мәлiкаждар,
Қарайды мойнын бұрып Пайғамбарға.

590

Хақ Расул қайран қалды бұ балаға,
Өтiнiп дұға қылды бiр Аллаға.
Нұр Мұхаммед дұғасы қабыл болып,
Жәбiрейiл жетiп келдi Пайғамбарға.
Жәбiрейiл келдi:—Құдайың айтты сәлем,
Айтқанын айта келдiм мен де саған.
Достыңның айтқан сөзiн айта келдiм,
«����������������������������������
Құдiретiм тамаша қып көрсiн тамам.
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Бес жүз жыл бұрын жараттым айтқанысын,
Достыма айт қуаныш қылып дұға қылсын.
Айтқанынша сол құсы сайрап шығар,
Батырдың Мәлiкаждар көңлi тынсын��
»�.

600

Сол жерде дұға қылды хақ Пайғамбар,
Оныңмен тас келiптi, әй, жарандар.
Айтқанынша сол құсы сайрап тұрды,
Бұ iске таң қалады Мәлiкаждар.
Құс сайрайды бiр жүнi ақық,
			
бiр жүнi гауһар болып.
Халайық таң қалады мұны көрiп.
Құдайым көптен бұрын жаратыпты,
Мәлiктiң осы айтатын сөзiн бiлiп.

610

Тыңдай көр бұ сөзiмдi, әй, жарандар,
Қарап тұр қайран қалып Әли Хайдар.
Иман келiп көңлiне толып қалды,
Болыпты хақ мұсылман Мәлiкаждар.
Мәлiкаждар көңлiне иман толды,
Кәуiрдiң ол қолының бәрiне де.
Пайғамбардың аяғын құшақтасып,
Көп кәуiр иман айтып дiнге кiрдi.
Мұнша қол дiнге кiрдi иман айтып,
Шаһарына кiредi сырнай тартып.
Мәлiкаждар мұсылман болғандарын,
Қойыпты атасына бiреу айтып.

620

Әли Хайдар мiнедi қаһарына,
Олардың жан шыдамас заһарына.
Қапқасын бек бекiп ұрыс қылды,
Бұларды кiргiзбедi шаһарына.
Сөйлейдi Мәлiкаждар сонда тұрып:
—Кiсiнi тауыспайық бекер қырып,
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Атама өзiм барып сөйлесейiн,
Келейiн, Хақ Расул, хайла қылып.

630

Сол жерде рұқсат бердi хақ Пайғамбар,
Қарап тұр қайран қалып Әли Хайдар.
Атасыны алдауға, әй жарандар,
Кiредi шаһарына Мәлiкаждар.
Тұрады Мәлiкаждар жетiп барып,
Көредi Қарис патша көзiн салып.
—Пайғамбар мен Әлидi өлтiруге,
Мен келермiн, жан ата, алдап алып.

640

Бұ сөзге патша нанып қылды тойды,
Қанша көп шаттықпенен малын сойды.
Тыста қалған Әли мен Пайғамбар
Ақылмен ұрыс қылмай сөйтiп кiрдi.
Пайғамбар мен Әлидi алып барып,
Сөйлейдi атасына Мәлiкаждар.
—Жан ата, шаһарыңыз алдық кiрiп,
Ислам маған бол дiнге кiрiп.
Ер Әли мен Пайғамбар мынау тұрған,
Құшақта аяқтарын ғұзыр қылып.
Жаратқан барша жанды жалғыз Алла,
Жарандар, бұ кәуiрдiң сөзiн қара.
Бұ бiр жәдiгөй сиқыршы ғой деп,
Атасы ашуланды жүзi қара.

650

Атасын лақтырды аспанға алып,
Көзiнен халайықтың болды ғайып.
Сүйегi күл-күл болып жерге түстi,
Жаны ту жаһаннамға қалды барып.
Халайық бәрi тұрды таңға қалып,
Зынданға балаларды қойған салып.
Пайғамбар мен Әлидi Мәлiкаждар
Жөнелдi зындан жаққа бастап алып.
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660

Екеуiн алып келдi жетiп барып,
Үшеуi қарап тұрды көзiн салып.
Бiр айдаһар зынданды шырқ айланып,
Құйрығын жатыр жылан тiстеп алып.
Қарап тұрды зынданға Расул келiп,
Мәлiкаждар қайран қалды мұны көрiп.
Хасан, Хүсейiн баланы кәуiрлерден,
Сол жылан сақтар үшiн жатыр келiп.
Бiраз ғана сөйлейiн аттай желiп,
Жыланға нұр Мұхаммед келер күлiп.
Пайғамбардың келгенiн бiлдi дағы,
Сол жылан сақтар үшiн жатыр келiп.

670

Жылан тұрып сөйлейдi, әй жарандар:
—Балаңыз сау-саламат осында бар.
Сақтадым жалғыз сенiң құрметiң,
Маған ендi разы бол, хақ Пайғамбар.
Жыланды Пайғамбарым жақсы көрдi,
Бiр кереметтi қылғанын ендi бiлдi:
—Жақсы қызмет қылыпсың, қабыл болсын,
Қылайын не деп дұға, жылан, ендi.

680

Құлақ сал, әй, жарандар, үшбу сөзге,
Пайғамбар шапағатшы тақсыр бiзге.
Таңда махшар күнiнде Тәңiр алдында,
Дұға қыл үмбет бол деп, Расул, бiзге.
Пайғамбар дұға қылды бiр Аллаға,
Дұғасы қабыл болды Хақ қасында.
Қуанып жылан кеттi өз бетiмен,
Сол жылан үмбет болды Пайғамбарға.
Мәлiкаждар зынданға өзi кiрдi,
Тағзыммен балаларды алып келдi.
Баласын сау-саламат көрген соң,
Көрiсiп, құшақтасып қалады ендi.
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690

Қуаныш қылып шаһарда қылды тойды,
Суреттiң шоқынатын бәрiн жойды.
Мәсжид, медресе салдырып, дiн үйретiп,
Батырды Мәлiкаждар патша қойды.
Әлидiң жолы болды осы жолда,
Әлидi Жаппар Құдай өзiң қолда.
Жиылған жамағатқа, әй, жарандар,
Сөйлейдi Мәлiкаждар тұрып сонда.

700

—Қинадым балаларды азап салып,
Тiлейiн Фатимадан мойным салып.
Фатима кешер ме екен жаяу барсам,
Төбеме балаларды салып алып.
Баланы төбесiне салып алды,
Барша жұрт мұны көрiп аң-таң қалды.
Жер екен сегiз күндiк екi арасы,
Шаһарға сағат болмай алып келдi.
Шаһарға сағат болмай алып келдi,
Әлидiң Мәлiк батыр үйiне ендi.
«��������������������������������
Қылғанымды балаңа кеше көр������
»�����
деп,
Жалынып Фатимадан тiлептi ендi.

710

Қасында бiрге келдi Әли Хайдар,
Фатима жауап бердi, әй, жарандар:
—Атама үмбет, ерiмнiң досты болғаннан соң,
Мен кештiм не қылсаң да, Мәлiкаждар.
Тыңдай көр бұ сөзiмдi, әй, жарандар,
Қуанды бек шаттанып Мәлiкаждар.
Барша жұрт разы болғаннан соң,
Қол жайып фатиха бердi хақ Пайғамбар.

720

Шулайды дұға қылып барша елi,
Әлидiң жолдасының болды бiрi.
Ер Әлимен осылайша төбелесiп,
Мұсылман Мәлiкаждар болған жерi.
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Бұ қисса осылайша болды тамам,
Жад қылған халiн бiлмей мен бiр надан.
Ер Әлимен осылайша ұрысыпты,
Жарандар, Мәлiкаждар неткен палуан.
Мұнымен Мәлiкаждар болды тамам,
Жазғаным қолыма ұстап темiр қалам.
Тағы да көп әңгiме болса керек,
Келмейдi ұзартуға менiм шамам.

730

Шығарған өлең қылып Сыздық ақын,
Көшiрiп мұны жазған Ахмет атым.
Болған атым Ахмет, өзiм ноғай,
Айтады мұрат елi деп оның затын.
Рақым деген мұның өзiн бердi маған,
Жiбер деп баспашыға, келсе шамаң.
Берген соң аманат тоқтау бар ма,
Ағалар, риза бол ендi маған.

740

Қалам ұстап жазғаным қара сия,
Яушев сұрасаңыз фамилия.
Көңлiме иман, өзiме тауфиқ берiп,
Мұратыма жеткiз, Жаппар Ие.

Ғ Ы Л Ы М И
Қ О С Ы М Ш А Л А Р

Томға енген мәтіндерге түсініктеме

ҚИССА СЕЙІТБАТТАЛ
Дастан алғаш рет 1879 жылы Қазан қаласы Коковина баспасында басылып шықты. Ел арасынан жинап, жөндеп,
редакциялаған Мәулекей Жұмашұлы. Кейiнiрек осы нұсқа
1883, 1888 жылдары қайта жарияланды.
Дастанның бас кейiпкерi Сейiтбаттал—палуан, ер жүрек,
әскер басы [сәруар]������������������������������������������
��������������������������������������������������
. Бiр күнi Сейiтбатталдың балалары—Башир,
Әли, Нәзiр әкесiнен жұмалық сұрайды—өздерiн оқытып жүрген
молдасына жұма күнi беретiн сыйлық. Сонда ештеңе таппаған
Сейiтбаттал шапаны мен сәлдесiн бередi. Әйелi Гүләндам кедейлiгiн бетiне басады. Сейiтбаттал Пайғамбардың, оның
ағасы Хамзаның, пайғамбардың күйеу баласы хазiрет Әлидiң
де дүние-мал жинамай кедей болып өткенiн айтып, «Ендi
бiзге мал жимақ харам екен» дейдi. Сонда әйелi байлықпен
даңқы шыққан падиша Омарды мақтайды. Әйелiне ашуы келген Сейiтбаттал Омар патшаның қызы айдай сұлу Фатиманы
қалыңмалсыз аламын дейдi де үйiнен шығып патшаға барады.
Омар Сейiтбатталға қызын беруге қарсы емес. Бiрақ «Өзi жарлы, малы да жоқ, пұлы да жоқ, һәр жерде, жүрген жерде қатын
алар» деп әйелi қарсы болады.
Ақырында Омар әйелiнiң «Малы жоқ, көп сұрасаң малдан
қашар» деген кеңесiмен қызға көп қалыңмал сұрайды. Дегенмен Сейiтбаттал қаймықпайды. «Бiр жылда келермiн» деп, уәде
берiп алыс сапарға шығады.
Сонымен, Сейiтбаттал ертегi, батырлық эпос кейiпкерi секiлдi қалыңдығы үшiн жолға шығады. Бiрақ ол қызды ата-аналары жас кезiнде атастырған емес, я Сейiтбаттал қызды түсiнде
көрiп, не сырттан естiп ғашық болған жоқ және оның әйелi, үш
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ұлы бар. Бұл қызды алу—Сейiтбаттал үшiн өзiнiң дәрежесiн
көтеру, кедей болса да патша Омар үшiн сыйлы екенiн әйелi
мен өзiне дәлелдеу. Мұны Сейiтбатталдың Омар патшаға
айтқанынан анық көруге болады:
Сейiтбаттал сәруар, ғазы мен емес пе?!
Шаһымыз әмiр Омар сен емес пе?!
Ол қызың маған берсең нешiк болар,
Ол қызыңа мен өзiм тең емес пе?!
Демек, бұл дастанда сюжеттiк байланыс (завязка) қызметiн
хикаялық мотив атқарып отыр, ал ондай мотивтер қалалық
феодализм қарым-қатынастарының негiзiнде пайда болып
қалыптасады.
Қалың мал iздеген Сейiтбаттал көп ерлiк көрсетедi, қарсы
тұрған дұшпандарын тiзе бүктiредi. Пұт параст пен зәңгiлердi
мұсылманға айналдырады, перiлердi, Рұм патшасы—қайсарды
жеңедi, сегiз патшаның қызын тұтқынға алған диюды өлтiрiп
қыздарын босатады. Олар зор қуанышқа бөленiп, Сейiтбатталға
керек дүние-мал бередi. Ақырында Сейiтбаттал Омар қызы Фатиманы алады. Басқаша айтқанда, дастан қаһармандық үйлену
сюжетiн арқау еткен.
Сейiтбатталдың көмекшiлерi—қазақ фольклорында образы жиi кездесетiн, ертегi, эпос кейiпкерлерiне үнемi жәрдем
беретiн Қызыр әулие мен ислам дiнi кең қанат жайғаннан соң
көптеген фольклорлық шығармалардың тұрақты кейiпкерiне айналған Мұхаммед пайғамбар. Дастанда олармен қатар
Библия мен Құранда, ежелгi аңыз, әңгiмелерде есiмдерi аталып, тарихтары баяндалатын бiрнеше персонаждар кездеседi, мысалы, Жүнiс пайғамбар, Сүлеймен пайғамбар, Шаддад
патша. Ал баяндалатын оқиғалар Түркия жерiнде орналасқан
Малатия мен Қазақстанның Түркiстан қаласында өтедi, бiрақ
екi қаланың арасында ұлы мұхит орналасқан делiнедi. Демек,
мұнда тарихи анахронизммен қатар, географиялық дәлдiк те
сақталмаған.
Сейiтбаттал—анадол түрiктерi фольклорының қаһарманы.
Оны дәрiптейтiн аңыз, әңгiмелер Түркия жерiнде туып,
көлемдi эпосқа дейiн дамыған, кейiн басқа түркi халықтарына
ауысқан.
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Сол эпостың қазақ версиясы—�����������������������
«Ғазауат Сұлтан» деген
атаумен ������������������������������������������������������
Қазан төңкерiсiне дейiн араб әрпiнде жарияланған. Ол
нұсқа «Бабалар сөзiнiң» 13-14-томдарында жарияланды. Осы
томда жарияланып отырған мәтiнде жиырма жетi тараудан
тұратын «Ғазауат Сұлтан» дастанының он бесiншi тарауында
суреттелетiн оқиғалар ғана көрiнiс тапқан, яғни Сейiтбатталдың
көптеген ерлiктерiнiң бiрнешеуi ғана баяндалады. Ол әлем
әдебиетiнде жиi кездесетiн құбылыс. Мысалы, «Шаһнаманың»
кей кейiпкерлерiне, олардың жеке ерлiктерiне арналған жеке
шығармалар аз емес.
Бұл нұсқаны жариялаушы М.Жұмашұлы мәтiндi Аллаға
мадақ айтумен бастап, өзi туралы мәлiмет бередi. Ол «Қазақта
он екi жыл бала оқытып» жүргенiн айта келiп, «Жұмашық
ұғлы Мәулекей болар атым, Бұ қиссаны қазақтан көрiп алдым»
дейдi.
Демек, М.Жұмашұлы 1879 жылы басып шығарған нұсқаны
Бөкей ордасында жинап, жөндеп редакциялаған.
«Қисса Сейiтбатталдың» мәтiнiн 1879 жылы араб әрпiнде
жарияланған кiтаптан кирилл әрпiне көшiрген Т. Әкiмова.
Томға ұсынылып отырған мәтiн 1879 жылғы кiтаптан еш
өзгертусiз дайындалып, кирилл әрпiнде алғаш жарияланып
отыр.
Әзiбаева.Б.
ҚИССА НАУШАРУАН
Мәулекей жариялаған бұл қисса алғаш рет 1888 жылы Қазан
қаласында басылған. Атауы ��������������������������������
«Наушаруан» болғанымен, мұндағы
оқиға желiсi Наушаруанның өзiне емес, оның қызына қатысты
өрбидi. Жырлаушы Омар халифа тұсындағы арабтардың Иран
ды жаулап алғандығы жайлы баяндағанымен, дастан iшiнде
гi кейiпкерлердiң кейбiрi сол кезеңге жанаспайды. Мысалы,
Хосрау Анушируанның [����������������������������
мәтiнде—Наушаруан�����������
] патшалық
дәуiрi—531-579 жылдар. Ал арабтар Иранды 637 жылдан 642
жылдар аралығында жаулай бастады. Ол кездегi Иран патшасы
Иездигерд III болатын. Дастан—фольклорлық сюжетке құрылған:
патша қызының бойжеткен шағында халықты жинап өзiне жар
таңдауы—ана еркi дәуiрiнде қалыптасып, көптеген халықтардың
ертегiлерi мен эпостарында ұшырасатын мотив.
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Дастанның тiлi жатық, баяндалу барысында шұбалаңқы
лық, орынсыз қолданылған кiрме сөздер көп кездеспейдi.
Мәулекей бұл қиссаны екiншi рет 1889 жылы Қазанда
бастырған. Одан кейiн ол 1908 және 1913 жылдары Қазанда
қайта басылып шығады. Бұл үш нұсқа да ОҒК-ның Қолжазба
қорында сақталған. Дастан 1888 жылы және 1902 жылы
басылғаны жайлы нақты дерек болғанымен, ол нұсқалар
кiтапхана қорында жоқ. Сондықтан бiз 1889, 1908, 1913 жылғы
басылымдармен жұмыс iстедiк.
Бұдан бөлек ОҒК-ның Қолжазба қорында Қоңқабай ақын
жырлаған «Қисса Нушраун» деген нұсқа бар. Жазып алып, қорға
1946 жылы өткiзген Ысқақ деген кiсi. Ысқақ өз анықтамасында
мәтiндi Қоңқабай ақыннан 1909 жылдары жазып алғанын
айтады. Қоңқабай нұсқасы:
Ғадiл Омар мiнедi қаһарына,
Асхабтың ойыса бердi баһарына.
Пайғамбар айтып кеткен сөзi бар-ды,
		
Аттаныңыз Наушаруан шаһарына,—деп, бiрден
оқиғадан басталады. Екi нұсқаны салыстырғанда, арасында
айтарлықтай айырмашылықтар көзге түспедi����������������
,���������������
Қоңқабай ақын
ның нұсқасы Мәулекей нұсқасымен бiрдей екендiгi анықтал
ды. Демек, бұл мәтiн М.Жұмашұлы бастырған нұсқаның
көшiрмесi.
Томда жарияланып отырған мәтiн 1913 жылғы басылымнан
дайындалды.
ЖҮҺҮДТІҢ  БАЛАСЫ  ПАЙҒАМБАРҒА
ҒАШЫҚ БОЛҒАНЫ
Дастан Қазан қаласындағы М.А.Чиркова балаларының баспаханасында Шәмсидин Хұсайыновтың бастыруымен 1896
жылы және оның балаларының жариялауымен 1908, 1913,
1914 жылдары жарық көрген. Басылымдардың барлығын өзара
салыстыру барысында алғаш жарық көрген мәтiнге еш өзгерiс
енгiзiлмегенi анықталды. Яғни, аталған жарияланымдардың
барлығы 1896 жылғы кiтаптың қайталанған басылымдары.
Шығарманы жинап, жөндеп, жариялаған ақын—Мәулекей
Жұмашұлы. Мұхаммед пайғамбардың есiмi яһудилердiң
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(жүһүдтердiң) қасиеттi кiтабы Тауратта кездеседi деген аңыз
дастанға арқау болған.
Дастан Мұхаммед пайғамбардың шапағатына бөлену
үшiн тек сыртынан есiмiн естудiң өзi жеткiлiктi екенiн яһуди
баласының ғашықтығы арқылы көрсетедi. Бұл Мұхаммед
пайғамбардың құдiреттiлiгiн уағыздау iспеттес болып табылады. Шығарманың мазмұнын қысқаша төмендегiдей: яһудидiң
баласы әкесi оқып отырған кiтаптан Пайғамбардың атын
естiп ғашық болады. Мұхаммедтiң соңынан iздеп бармақшы
болғанына әкесi қанша бөгет жасағанымен, бала үйiнен безiп,
құла түздi кезiп кетедi. Жол бойында Меккеге бара жатқан
керуенге жолығып, соларға ерiп Пайғамбардың елiне барады. Онда Мұхаммедтiң үш күн бұрын дүниеден өткенiн естiп,
құсадан өзi де қайтыс болады.
«Жүһүдтiң баласы пайғамбарға ғашық болғаны» мәтiнiн
1913 жылы араб әрпiнде жарияланған кiтаптан кирилл әрпiне
көшiрген Қ. Алпысбаева.
Бұл мәтiн 1913 жылы Қазанда басылған кiтаптан еш
өзгертусiз дайындалды.
Әбжет Б.
ҚИССА КӨДЕК БАЛАНЫҢ ХИКАЯТЫ
Яһудидiң баласының Мұхаммед пайғамбарға ғашық болуы
туралы аңыздың iзiмен жырланған тағы бiр дастан—«Қисса
Көдек баланың хикаяты». Дастанды жөндеп, редакциялап
жариялаған ақын Жүсiпбек Шайхысламұлы. Дастан 1898,
1901, 1908, 1914 жылдары Қазан қаласындағы Университет баспаханасында және 1912 жылы Ш.Хұсайынов балаларының жариялауымен Б.Л.Домбровский баспаханасында жарық көрген.
Ж. Шайхысламұлы жариялаған дастан Мәулекейдiң нұс
қасын сюжетi жағынан түгелдей қайталағанымен, ақын өз
тарапынан бiр эпизод енгiзген: әкесiнiң сөзiн тыңдамаған
бала қамауға алынады, кейiн ол Алла Тағала жiберген
Жәбiрейiлдiң көмегiмен қамаудан босайды. Сонымен бiрге
Ж.Шайхысламұлы нұсқасында бала Таураттан Мұхаммедтiң
атын естiп ерекше қызығушылық танытқан соң, әкесi бiрнеше
рет Пайғамбардың есiмiн өшiрiп қоятын және өшiрген күннiң
ертеңiне Мұхаммедтiң аты алтын әрiптермен қайта қалпына
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келiп отыратын эпизод түсiп қалған. Осындай бiрен-саран
айырмашылықтар болмаса, екi дастанда да сюжеттiң дамуы
бiркелкi өрбiген. Әрине, белгiлi ақын Ж.Шайхысламұлы редакциялап жариялаған нұсқа тiлдiк, көркемдiк тәсiлдердiң
өрнектелуi жағынан өзiндiк тұрғыдан ерекшеленедi. Дастан 11
буынды қара өлең ұйқасымен жазылған.
«Жүһүдтiң баласының пайғамбарға ғашық болуы», «Көдек
баланың хикаяты» сынды дастандардың сюжетiне жазылған
шығарма кiтаби ақын Шәдi Жәңгiрұлында да кездеседi.
Томға ұсынылып отырған мәтiн 1914 жылы Қазанда
басылған кiтап бойынша еш өзгертусiз берiлiп отыр.
Жұмәдiлова М.,
Әзiбаева Б.
ҚИССА ГҮЛЖӘМИЛА ҚЫЗДЫҢ ХИКАЯСЫ
Дастанды алғаш рет Жұмашұлы Мәулекей 1896 жылы Қазан
да бастырған. Сол мәтiндi Жүсiпбек Шайхысламұлы «Қисса
фершiл қыз һәм хикая Гүлжәмила» деп, яғни тақырыбын сәл
өзгертiп 1903 жылы өз атынан жариялайды. Екi басылымды салыстырып қарағанымызда, Жүсiпбек Шайхысламұлы өз атынан жариялаған мәтiннiң Жұмашұлы Мәулекейдiң нұсқасынан
айтарлықтай айырмашылығы жоқ екенi анықталды. Жүсiпбек
Шайхысламұлы тек кейбiр өлең ұйқастарын өзгерткен және кiтап соңында келтiрiлген Мәулекейдiң өмiрбаянын алып тастап,
оның орнына өзiнiң «Қисса Жүсiпбек қожаның қанағатсыздарға
шариғат қылып жазған назым хикаясы» атты өлеңiн кiргiзген.
Дастанның көлемi шағын, сюжетi қызық, дiни аңыздар негiзiнде жырланған. Мұнда екi бiрдей тақуа, таза, дiнге адал екi
жастың қосылғандығы баяндалады. Алайда екi жастың бiр-бiрiне деген сүйiспеншiлiгi, махаббаты сөз болмайды.
Дiни аңыздардың, әсiресе сопылықты дәрiптейтiн әңгiме
лердiң қазақ арасында кең тарағандығы мәлiм. Соның бiрi—Сә
бит әл-Банани атты тақуа туралы айтылатын аңыз: «Сәбит әр күнi
кеште Құдайға жалбарынып күнiне үш жүз ракағат намаз оқитын
болған. Бiр күнi көзiнiң нашарлап кеткендiгi жайында жақын
бiр жердегi емшiге арыз айтады. Сонда емшi: «Егер бiр нәрседен
тиылсаңыз, көзiңiз орнына келедi»,—деп кеңес бередi. Сәбит:
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«Ол не?»—деп сұрайды. Емшi: «Егер түнiмен жылауыңызды
қойсаңыз»,—дейдi. Сонда Сәбит: «Егер жыламайтын болса, онда
көздiң не керегi бар?»—деп жауап бередi. Мүбәрак ибн Фазалидiң
айтуы бойынша, Сәбит көбiне түнде Құдайға жалбарынып, күндiз
ораза ұстауды әдетке айналдырған. «Кешке қарай Құдайға жалбарынудан артық ләззатты бұл дүниеден кездестiрмедiм» дейдi
екен сопы.1 Осы секiлдi дiни аңыздар шығармаға арқау болған.
Дастанда мұнан да бөлек сопылық ����������������������������
[мысалы, «шам мен көбелек»,
«шам мен нан»] мотивтер
��������������������
кездеседi.
Томға ұсынылып отырған мәтiн 1896 жылы Мәулекей
Жұмашұлы бастырған �������������������������������������
нұсқадан еш өзгертусiз дайындалды.
ДИУАНА ШЕЙХ БҰРҚЫ
Дастан алғашқыда 1879 жылы Мәулекей бастырған « Қисса
Сейiтбаттал» дастанымен бiрге жарық көредi. Екiншi рет 1888
жылы еш өзгерiссiз, сол қалпында тағы басылып шығады.
Шығармаға Аллаға шын берiлген диуана Бұрқының Құдайға
қырық күн жасаған құлшылығы мен Алланың берген сыйынан
бас тартуы, бұл дүниенiң қызығынан баз кешуi өзек болған.
Мұндағы Аллаға қырық күн мiнәжат ету мотивi сопылық
ұғымға сай келедi. Ондай сарындар Қожа Ахмет Иассауидiң
«Диуани Хикметiнде» де кездеседi. Басқаша айтқанда «Диуана
шейх Бұрқы» дастаны сопылық сарында, сопылық қағидаларды
уағыздайтын шығарма.
Шығарманың көлемi өте шағын, ұйқасы жақсы, қазақтың
он бiр буынды қара өлеңi негiзiнде жырланған.
Мәтiн ОҒК-ның Қолжазба қорында сақталған, 1879 жылы
Қазанда басылған ��������������������������������������
кiтаптан еш өзгерiссiз дайындалды.
ҚОЖА БАҺАУИДИН ХАЗІРЕТІНІҢ ҚИССАСЫ
Дастан кейiпкерi Баһауидин тарихта болған кiсi. Толық аты—
Нақышбанди Баһауидин бин Бурхан ад-дин Мұхаммад әл-Бұхари.
Ол 1318 жылы туылып, 1389 жылы қайтыс болған. Нақышбанди
Касри Хиндуван аулында тәжiк қолөнершiсiнiң отбасында
1
Сәбит әл-Банани хижраның 123 жылында Иракта қайтыс болған: Дехһода
сөздiгi. «Даншигаһ-е Теһран» баспасы.—Тегеран, 1995.—360-б.
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дүниеге келген. Оның әкесi тоқымашы әрi нақыштаушы зергер
болған. Баһауидин әкесiнiң кәсiбiн жалғастырады. Нақышбанди
атауы әкесiнiң, өзiнiң кәсiбiне байланысты шыққан. Шығарма
мазмұнында Баһауидиннiң осы кәсiбi арқау етiлген:
Мұхаммед—қойған аты әуелiде,
Бек ұста деп айтады бiр қолы да.
Өзiнiң өнерiмен безек салып,
Бiр бөрiк тiккен екен жетi жылда.
Баһауидин жетi жылда тоқыған бөрiгiн Алладан келген перiштеге алты тозаққа айырбастап, бүкiл адамзатты тозақ отынан сақтап алғысы келедi. Көлемi шағын шығарманың бар
мазмұны осы. Демек, жырлаушысы Шәкiржан әл-Хамиди
Баһауидинге байланысты айтылатын аңыздардың бiрiн өлеңге
айналдырған.
Дастан 1902 жылы Қазанда араб әрпiнде жарық көрген.
ОҒК-ның Қолжазба қорында жалғыз нұсқасы ғана сақталған.
Оның қайта басылғандығы жайлы деректер бiздiң қолымызға
түспей отыр, халық арасында тараған нұсқалары жайлы да деректер беймәлiм.
Томға ұсынылып отырған мәтiн 1902 жылғы басылымнан
еш өзгертусiз дайындалды.
Әбжет Б.
ҚИССА ХАЗІРЕТ ӘЛИДІҢ САРАҢБАЙДЫ ЖОЛҒА
САЛҒАНЫ
Дастанды жариялаған ақын Жүсiпбек Шайхысламұлы.
«Қисса хазiрет Әли разы Алла анһудың шаһ Барбарға құл болып сатылғаны» атты дастанмен бiр кiтаптың көлемiнде жарық
көрiп, кейiнгi жарияланымдарда да осы қалпын сақтаған.
Қиссаның мазмұнында дүние-мүлiкке алданып, малына зекет, басынан қайыр бермей сараңдыққа душар болған бiр байды Әлидiң ауыр сынақ жүргiзу арқылы шариғатқа келтiрген
оқиғасы баяндалады.
Дастан ислам әлемiне әйгiлi Әлидiң батырлығын, тапқыр
лығын, әдiлдiгiн дәрiптейтiн шығармалардың бiрi. Әли өз заманында дiнге кiрмеген, шариғатты тұтпаған адамдарды күшпен, я
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болмаса, ақыл-айласының арқасында иманға келтiрiп отырғаны
дiни дастандардан белгiлi. Шариғат бойынша, дәулеттi адам малынан, дүние-мүлiктен зекет берiп қоғамдағы әлеуметтiк тепетеңдiктi сақтау қажет. Әр мұсылманның түсiнiгiнде Алла Тағала
берген мол несiбенi көппен бөлiсу керектiгi баршаға аян.
Мәтiн 1913 жылы Қазан қаласында шыққан кiтаптан еш
өзгертусiз дайындалды.
ҚИСАА ХАЗІРЕТ ӘЛИ РАЗЫ АЛЛА АНҺУДЫҢ ШАҺ
БАРБАРҒА ҚҰЛ БОЛЫП САТЫЛҒАНЫ
Дастан Қазан қаласындағы М.А.Чиркова балаларының
баспаханасында 1896, 1901, 1907, 1916 жылдары және 1913
жылы Университет баспаханасында жарық көрген. Бұл
жарияланымдардың барлығы ОҒК-ның Қолжазба қорында
сақтаулы. Басылымдарды өзара салыстыру барысында бұл
мәтiндердiң барлығы 1896 жылғы кiтаптың қайталанған басылымдары екенi анықталды. Дастанды жариялаған ақын
Жүсiпбек Шайхысламұлы.
Дастанда хазiрет Әлидiң мұсылман жұртына аңыз болып
тараған түрлi қасиеттерi—жомарттығы мен мейiрiмдiлiгi сипатталады. Жұртқа жүз тiллә қарыз болған мүсәпiрдiң қарызын
өтеу үшiн Әли шаһ Барбарға құл болып сатылады.
Дастанда Әлидiң батырлық тұлғасын ерекше сомдау мақса
тымен әр қилы көркемдеу тәсiлдерi пайдаланылады. Мысалы,
Әлидiң орасан зор дауысы жер-жаһанды дүрлiктiредi деп, ал
оның атақты қылышы жердiң бетiндегiнi қақ жармақ түгiл жердi ұстап тұрған көк өгiзге дейiн жетедi деп асыра мақталады.
Мәтiн Қазан қаласында 1913 жылы шыққан кiтаптан еш
өзгертусiз дайындалды.
ХАЗІРЕТ ӘЛИДІҢ ЖАНӘДІЛ ШАҺАРЫНДА
ТӨБЕЛЕСКЕНІ
Дастан Қазан қаласындағы М.А.Чиркова балаларының баспаханасында Ш.Каримовтардың қаражатымен 1899 жылы
жарық көрген. ОҒК-ның Қолжазба қорында қиссаның өзге
нұсқалары немесе қайталанып басылған көшiрмелерi кездеспедi. Дастанды жариялаған Кашафидин бин Шаһмардан.
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Дастан ислам дiнiнiң көрнектi қайраткерi, халық аузында есiмi аңызға айналған хазiрет Әлидiң ерлiгiн суреттеуге бағытталған дiни аңыздардың негiзiнде жырланған.
Шығарманың мазмұны өте қызықты: Жанәдiл шаһарының
падишасы Әлидiң басын алуға Қабыл атты палуанды жiбередi.
Оған жолшыбай Ахтам деген сахаба жолығып, Әлидiң орнына
өз басын құрбан етедi. Кейiн Әлидiң Жанәдiл шаһарына келiп
Қабылдан кек алуы, осы жерде көрсеткен түрлi өнерi ертегi,
жырларда кездесетiн эпизодтармен сарындас келедi.
Дастан 11 буынды қара өлең үлгiсiнде жырланған.
Томға ұсынылып отырған мәтiн 1899 жылы Қазанда жарық
көрген кiтаптан еш түзетусiз дайындалды.
Жұмәдiлова М.
ҚИССА ХАЗІРЕТІ ОСПАН РАЗЫ АЛЛА АНҺУДЫҢ
ҚОНАҚҚА ШАҚЫРҒАНЫ
Дастан алғаш рет 1901 жылы Қазанда басылған. Кейiн 1912,
1914 жылдары қайта жарыққа шыққан. Бастырған Жүсiпбек
Шайхысламұлы. Көлемi шағын бұл қисса белгiлi бiр тарихи
оқиғаға немесе фольклорлық сюжетке құрылған деу қиын.
Мұхаммед пайғамбардың хадистерiнде сахабалардың Алланың
елшiсiн қонаққа шақырғаны туралы айтылады. Жырлаушы хадистерге сүйене отырып, өз қиялынан толықтырып жырлағаны
көрiнiп тұр. Мысалы, дастанда былай делiнедi:
Дүниенiң көзi жеттi тұрмасына,
Қарашы Арыстанның мырзасына.
Дүлдүлдi сояйын деп тысқа шықса,
Фатима намаз оқып тұр екен құжырасында.
Шындығында арабтардың жылқы етiн жемейтiнi, қонағына
жылқы соймайтындығы белгiлi. Жырлаушы бұл жағын есепке алмастан, Әлидiң мырзалығын көрсету үшiн ол астындағы жалғыз
атын соймақ болды деп қазақи түсiнiкке жақындатады. Жалпы
қиссаның негiзгi идеясы—қолы ашық, жаны жомарт адамның iсi
әрқашан да оңға басады, жаны жаннатқа барады, Құдайға шын
берiлiп құлшылық еткен жанды Жаратушы да жарылқайды де-
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ген қағиданы уағыздау. Жырдың соңында «�����������������
������������������
дұғасы Фатиманың
қабыл болып, тағамы сегiз ұжмақ көшкен екен������������
»�����������
делiнедi.
Жырлаушының тiлi жатық, сөздерi ұғынықты, әрi арабпарсы сөздерiн орынсыз көп қолдана бермеген, бас-аяғы шағын
дүние.
Дастанның ОҒК-ның Қолжазба қорында Нысанбайұлы
Нұралы ақын жырлаған «Молда
��������������������������������������
Оспан» деген�������������������
нұсқасы сақтаулы.
Оны 1948 жылы Амантаев Қысыраубек жазып алып, қорға
өткiзген. Қолжазбаның көлемi 10 бет. Нұралы бiр сөзiнде бұл
қиссаны 67 жасында жырладым дейдi. Салыстыру нәтижесiнде
екi мәтiннiң сюжетi өте жақын екендiгi, Нұралы ақынның
нұсқасы Жүсiпбек Шайхысламұлы бастырған дастанның iзiмен
жырланғаны анықталды. Сонымен қатар айырмашылықтары
да жоқ емес. Мысалы, Нұралы ақын жырдың басында алдымен
өзiн таныстырады, неше жасында жырлағандығын баяндайды,
сосын барып негiзгi жырға көшедi және мұнда «Сәдуақас»
дастанының бiраз жолдары қосылып кеткен. Қолжазбаның
жазуы қиын, көп жерлерi түсiнiксiз.
Томға ұсынылып отырған мәтiн ОҒК-ның Қолжазба қорында
сақталған, 1914 жылы Қазанда жарық көрген нұсқа бойынша
дайындалды.
Жұмәдiлова М.,
Әзiбаева Б.
ҚИССА СӘДУАҚАС
Шығарманың бас кейiпкерi Сәдуақас—дiни дастандардың
бiрқатарында аты аталатын тарихи тұлға, Мұхаммед пайғам
бардың ең жақын сахабаларының бiрi. Халифаларды тағайын
дайтын алты адамдық кеңестiң мүшесi. Өмiрiнiң соңғы кезiне дейiн Куфаның әкiмi болған. Хижраның 55 жылы Мәдине
қаласында дүние салған. Дiни аңыздарда жұмаққа сұрақсыз тiкелей кiрген деп айтылады. Ол өте бай кiсi болған екен. Сәдуақас
жайлы ұлы Абай да өзiнiң 38-қара сөзiнде былай деп келтiрiп
өтедi: ��������������������������������������������������������
«Бiрақ әулиелердiң де бәрi бiрдей тәркi дүние емес едi,
ғашәрән-мүбәшәрәуан қазiрет Ғосман, Ғабдурахман бин Ғауф уа
Сағид бин Әбудқас үшеуi де үлкен байлар едi. Бұл тәркi дүниелiк:
я дүние ләззатына алданып ижтаһадым шала қалады деп, бойы
на сенбегендiк! Я хирс дүниелiктен қауымның көңiлiн суытпақ

282

діни дастандар

үшiн, ренжуге сабыр етiп, өзiн фида қылып, мен жаныммен
ұрыс қылғанда, халық ең болмаса нәпсiсiмен ұрыс қылып, һәуа
һәуастан әрбiр арзу нәпсiден суынып, ғадаләт, мархамат, махаб
батына бiр қарар болар ма екен деген үмiтпенен болса керек. Олай
болғанда о да жұртқа қылған артық махаббаттан хисап».1
Дастанның күллi кейiпкерi тарихтан есiмдерi белгiлi дiни
тұлға болғанымен, Алла Тағала мен Жәбiрейiл оқиғаға тiкелей
қатысқанымен, шығарманың сюжетi хикаялық дастандар
жанрына жататын «Қасым Жомарт», «Хатымтай Жомарт» дас
тандарына өте жақын келедi. Атымтай Жомарт қонағы келгенде
астындағы жалғыз тұлпар атын сойып тастаса, Сәдуақас қона
ғының көңiлiн қимай жалғыз баласын құрбан етуге дайын.
Әрине, баяндалып отырған оқиғаның қаншалықты шындыққа
жанасатыны бiзге беймәлiм. Сонымен бiрге Алла Тағаланың ара
ласуының арқасында баланың аман (тiрi) қалуы Ыбраһымның
баласы Ысмайылды құрбандыққа шалуға дайын болғанын, бiрақ
Алла Тағала олардың сыннан өткендерiн ескерiп, құрбандыққа
шалу үшiн аспаннан көк қошқар түсiргенiн еске түсiредi.
Жырдың тiлi жеңiл, шұбалаңқылыққа бой алдырмаған. Кiр
ме сөздер де көп емес. Буын жолдары да бiркелкi келiп отырады.
Шығарма алғаш рет 1880 жылы Қазан қаласында басыл
ған. Ел арасына тараған нұсқалары мен Қазаннан қайта басыл
ғандығы туралы деректер әлi кездеспей отыр.
Кiтапқа енгiзiлген бұл мәтiн ОҒК-ның Қолжазба қорында
сақталған 1880 жылғы нұсқасы бойынша еш өзгертусiз дайындалды.
Әбжет Б.,
Әзiбаева Б.
ҚИССА ТАМИМДЕР
Қисса алғаш рет 1866 жылы Қазанда жарияланған. Одан соң
1882, 1896, 1908, 1913, 1914 жылдары қайта басылды. Дастанды жинап, өңдеп бастырған—Мәулекей Жұмашұлы.
Ислам тарихында бұл оқиға хазiретi Омар халифа кезiнде
өткен деп айтылады. Тамим—Мұхаммед пайғамбар тұсында
және одан кейiн де өмiр сүрген сахаба. Тамим Тажал мен Жа1

Абай. Алматы: “Жазушы” – 1995. – 200-201 б.
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сусты көрiптi деген аңыз мұсылман елдерi арасында кең тарап,
бiраз әдеби және фольклорлық шығармаларға негiз болған.
Дастанның сюжетi туралы шығыстанушы ғалым И.Ю.Крачковский былайша түсiнiк бередi: «Впоследствии она была перенесена в эпоху после смерти Мухаммеда и приобрела другую форму,
в которой уже нет речи о реальном путешествии по морю. Тамима ночью из собственного дома в Медине похищают джинны, он
пролетает через разные неведомые страны, заселенные фантастическими существами, так что встреча с Даджжалом и Джассасой
оказывается только одним из многочисленных эпизодов».
«���������������������������������������������������������
Қисса Тамимдерде�����������������������������������������
» бiрнеше ертегiлiк мотив, сюжеттер кездеседi: Тамимнiң перiлер мекенiне сапар шегуi; оны әлдеқашан
өлдi деп есептеп жүргенде танымастай өзгерiске түсiп, қайта өз
үйiне оралып, әйелiне қосылуы; Тамимнiң су жағасына барғанда
оны перiнiң арбап алып кетуi; аспан әлемiнде мұсылман перiлерi мен кәпiр перiлердiң соғысуы т.б.
Жырлаушының сөздерi жеңiл, тiлi шұрайлы, оқырманды
жалықтырмайды. Дастан бастан-аяқ тосын, шытырман оқиға
ларға ұласып отырады.
«������������������������������������������������������
Қисса Тамимдердiң�������������������������������������
» мәтiнiн 1913 жылғы араб әрпiнде жа
рияланған кiтаптан кирилл әрпiне көшiрген Қ. Алпысбаева. Том
ға ұсынылып отырған мәтiн ОҒК-ның Қолжазба қорында сақтал
ған 1913 жылғы кiтап бойынша еш өзгертусiз дайындалды.
Әбжет Б.
ҚИССА ҮХҮД
«Үхүд» дастаны 1897 жылы Қазан қаласындағы Чирков
баспаханасында Шәрiпжан Каримовтың қаражатымен жарық
көрдi. Жариялаған—молда Кашафидин бин Шаһмардан.
Дастанның сюжетi мұсылмандар тарихында болған шынайы оқиғаға құрылған. Хижраның 2-жылы Бәдiрде Мұхаммед
пайғамбар Меккеден шыққан керуендi тоқтатып, оларға соғыс
ашады. Себебi, ол керуендi бастаушы мұсылмандарға қарсы
топтың жетекшiсi саудагер Әбу Суфиан едi. Ал соғыстың Бәдiрде
болу себебi—ол Мәдине қаласы мен негiзгi керуен жолының
тоғысқан жерiнде орналасқан. Мұсылмандар меккелiктердi осы
жолы жеңгеннен кейiн, келесi жылы мүшiрiктер кек алу үшiн
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және өздерiнiң керуендерi жүретiн жолды кедергiлерден тазарту ниетiмен Үхүд тауына орналасып, мәдинелiктердiң егiндiктерiн тонап соғысуға мәжбүр етедi.
Соғыста мәдинелiктер үстем болғанымен, кейiн құрайыш
Халид оларға тойтарыс бередi. Мәдине қаласына жеткенде
құрайыштар iшке кiруге бата алмағандықтан, олардың осы
соғыста жеңгенi, болмаса жеңiлгенi анық емес.
Ал�����������������������������������������������
мұсылмандар жеңiмпаз ретiнде сипатталғанымен,
соңында олардың жеңiске жеткенi сөз болмайды. Тарихи деректерге қарағанда, мүшiрiктер оларды Мәдинеге дейiн қуып
келген. Жырлаушы мұсылмандарды үстем етiп көрсеткенiмен,
оқиға барысын бұрмаламай, сол қалпында баяндаған.
Дастанның көркемдiк стилiне келетiн болсақ, ақын он буынды өлең шумағының бiр жолында он екi, келесiсiн он төрт
буынды етiп жырлаған тұстары iшiнара кездеседi. Осының
салдарынан кейде өлең ырғағы мен интонациясы қиындап,
оқуға кедергi тудырады. Нақты тарихи шындыққа негiзделген шығармада жырлаушы тарапынан қосылған эпизод, мотив
әсiрелеу де жоқ емес. Олар Әлидiң батырлығын, әсiресе оның
жауларын аспанға атуын суреттейтiн, пайғамбардың өткiр
қылышын баяндайтын эпизодтарда кездеседi.
Томға ұсынылған мәтiн 1897 жылы Қазан қаласында жарық
көрген кiтаптан дайындалды.
ҚИССА БӘДІР
«Қисса Бәдiр» алғаш рет Кашафидин бин Шаһмарданның
жiберуiмен 1897 жылы Қазан қаласындағы Чиркова баспа
ханасында араб әрпiнде басылып шыққан.
Сюжетi хижраның алғашқы жылдарындағы мұсылмандар
мен пұтқа табынушылар арасында болған қақтығыстарға
құрылған. Мұндағы соғыс негiзiнен Бәдiр аймағында өтедi. Бұл
оқиғаның Мәдине қаласының маңында болғаны тарихтан белгiлi. Ислам тарихында—������������������������������������
«�����������������������������������
Бәдiр шайқасы����������������������
» деген атпен қалған
осы шайқас Құран Кәрiмнiң «Әнфәл» сүресiнде баяндалған. Бұл
қақтығыс хижра жыл санағының 2-жылында рамазан айының
17-жұлдызында мұсылмандар мен құрайыш тайпасынан
шыққан пұтқа табынушылар арасында болған. Бәдiр шайқасы
мұсылмандардың жеңiсiмен аяқталған едi.
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Жырлаушы ислам тарихынан белгiлi оқиғаны жырға
айналдырған. Баяндау барысында тарихи оқиғалар мен даталардан аса көп ауытқымаған. Оқиға қалай болса, сол қалпында
жырлауға тырысқан.
Жырды жариялаушы Кашафидин бин Шаһмардан мәтiннiң
аяқ жағына өзiнiң өмiрбаяны мен дүниенiң жаратылысы жайлы пәлсафалық тұжырымдарын да келтiре кеткен. Мәтiнде
араб, парсы, татар сөздерi жиi ұшырасады.
Мәтiн 1897 жылғы басылымнан еш өзгертусiз дайындалды.
Жұмәдiлова М.,
Әзiбаева Б.
ҚИССА ЗЕЙНЕП ПЕН ЗАИДТЫҢ УАҚИҒАСЫ
Дастан 1910 жылы Қазанда жарық көрген. Өңдеп, бастыр
ған—Иазид Қонайұлы. Шығармада өмiрде нақты болған, ������
ислам
тарихында айтылатын, бiраз дау туғызған оқиға баяндалады.
Мұхаммед пайғамбар хижраның 3-4-жылдары өзiнiң
нағашы қарындасы Зейнептi құлдықтан азат етiп, асырап
алған өгей баласы Заидке қосады. Зейнеп Заидтi «құл» деп
менсiнбейдi де, екеуiнiң арасындағы келiспеушiлiк үлкен дауға
айналады. Жырлаушы «Ахзаб» сүресiнде айтқан Құдай» деп,
Құран Кәрiмге сүйенедi. Аталған сүренiң 36,37 аяттарында:
«Мұхаммед (с.ә.) сол уақытта өзiне Алла да бақ берген, сен де
бақ берген Зәйiтке: «Жұбайыңды ажыратпа, Алладан қорық!»—
деуде едiң; Алланың жариялайтын нәрсесiн көңiлiңде жасыруда
едiң. Адамдардан қорқасың. Негiзiнде қорқуға Алла лайық.
Сонда одан Зәйiттiң жұмысы бiткен (ажыраған) кезде оны саған
некелендiрдiк; мүмiндерге асырандылардан босаған әйелдердi
алуда бiр кiнә болмауы үшiн Алланың әмiрi орындалады»,—
делiнген.
Яғни, Мұхаммед пайғамбар Заид Зейнептi талақ еткен соң,
оны әйелдiкке өзi алады. Бұл жәйт мұнафиқтар арасында өсекке
айналады. Дастан осы сюжетке құрылған. Жырлаушы Құран
Кәрiмнен аяттар келтiре отырып, мұнафиқтарды кiнәлайды.
Жырдың сюжетi қызық, көлемi шағын, тiлi жатық. Жырлаушы тарихта болған оқиғаны баяндай отырып, мәтiнге уағыз,
өсиеттердi жиi енгiзiп отырған.
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Бұл дастанның 1910 жылғы нұсқасынан бөлек халыққа
тараған немесе қайта жарияланған нұсқалары туралы дерек
әзiрше кездеспей отыр.
Томға ұсынылып отырған мәтiн ОҒК-ның Қолжазба қорын
да сақталған 1910 жылғы кiтап бойынша еш өзгертусiз дайындалды.
Әбжет Б.
ҚИССА МӘЛІКАЖДАР
Исламға дейiнгi дәуiрде арабтардың басым көпшiлiгi пұтқа
табынғаны, бiразы басқа дiнде болғаны белгiлi. Сондықтан
Мұхаммед пайғамбар Алла Тағаладан уахи ����������������
[бұйрық, хабар,
белгi] түскеннен соң жалғыз құдайды мойындайтын ислам
дiнiн насихаттай бастағанда, оған қосылмаған, қарсы шыққан,
ашық соғысқа барғандар аз болмаған. Сондай қақтығыстардың
бiрi шығарманың тарихи негiзiн құрайды. Бiрақ фольклорлық
үлгiде, көркем баяндалған бұл оқиғаның өмiрде нақты болғанболмағанын кесiп айту қиын.
Шығарманың мазмұны қысқаша айтқанда, төмендегiдей:
қаласы Меккеден сегiз күндiк жерде орналасқан Қарис
патшаның үш ұлы болады, ең кенжесi—сегiз жасар Мәлiк
аждар. Патшаның екi үлкен баласы жолға шығып, өтiп
жатқан керуендердi тонайды. Олардан қорыққаннан �������
«Керуенi Мәдиненiң жүрмей қалды» делiнедi. Бұл жағдайдан хабардар болған хазiрет Әли қаһарына мiнiп, Қарис патшаның������
елiн
шауып, патшаның керуен тонаған екi баласын мерт етедi. Бiр
күндерi Әлидiң екi баласы—Хасан мен Хұсайын аңға шығады.
Ағаларының кегiн алу үшiн жолға шыққан Мәлiкаждар
оларды тұтқынға алады. Мұны бiлген Әли екiншi мәрте Қарис
патшаның елiне барып балаларын босатады да бүкiл пұтқа
табынушыларды мұсылманға айналдырады.
Дастанның бас кейiпкерi—Әли. Ол ұзақ сапарға бiрiншi рет
Мәдинеден шыққан керуендердi қорғау мақсатымен шықса, екiн
шi рет балаларын тұтқыннан босату үшiн шығады. Демек, мұнда
хазiрет Әли тек дiн уағыздаушысы, найзаның ұшымен ислам дiнiн
орнатушы, қоғам қайраткерi ғана емес, ол балаларын жанындай
жақсы көретiн, олар үшiн өзiн құрбан етуге дайын мейiрiмдi әке
бейнесiнде көрiнедi. Оның образы батырлық эпостың кейiпкерi
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iспеттес сомдалған: оның жан серiгi, сегiз күндiк жолды бiр күнде
алатын, қиын жағдайда жәрдем беретiн, айтқанды түсiнетiн
тұлпары—Дүлдүлi бар, тау-тасты қақ жаратын,���������������
«дұшпанды шап
қанда өзi ұратын» қылышы бар, Әлидiң дауысы жер-жаһанды
дүрлiктiредi, дауысын естiген дұшпандары есiнен танады т.б.
Ал Әлидiң қарсыласы Қарис патшаның кенжесi, эпикалық
батырлар секiлдi сегiз жасар Мәлiкаждар, ол Әлидiң өзiне парапар келетiн нағыз батыр. Ол Әлиден жеңiлгенде былай дейдi:
—Жығылдым сенен, Әли, нағып жүрiп,
Күшiңе қайран қалдым көзiм көрiп.
Көрсетшi кереметтi осы жерде,
Болайын хақ мұсылман дiнге кiрiп.
Мәлiкаждардың өтiнiшi Алла Тағаланың көмегiмен орындалады да Мәлiкаждар ислам дiнiне кiредi, ал кiрген соң дiнге
адалдығын, берiлгендiгiн көрсетедi—мұсылман болғысы келмеген әкесiн еш күмәнсiз өлтiредi т.б.
Шығармада бiраз ертегiлiк мотивтер кездеседi, мысалы,
Хасан мен Хұсайынды қорғаған жылан, бес жүз жыл бұрын
жаратылған құстың сайрауы т.б.
Атап өтетiн нәрсе—мұнда Алла Тағала мен Жәбiрейiл перiште дастан кейiпкерi iспеттес көрiнiс тапқан, олар кез келген қиын жағдайда Әли батырға, оның балаларына, басқа да
мұсылмандарға жәрдем бередi.
Жыршы дастанды «аузубилладан» бастап, «Тiлiме медет бер
гiл, қадiр Алла» деп сұрап, Алланың бiрлiгiн, барлығын, құдiрет
тiлiгiн, мейiрiмдiлiгiн дәрiптеп, имандылықты уағыздайды.
Мәтiннiң соңғы жолдарында айтылғандай, дастанды «Шы
ғарған өлең қылып Сыздық ақын», ал көш�����������������������
i����������������������
р���������������������
i��������������������
п, к����������������
i���������������
тап ет���������
i��������
п жария
лаған Ахмет Яушев.
«Қисса Мәл������������������������������������������
i�����������������������������������������
каждардың» мәт���������������������������
i��������������������������
н�������������������������
i������������������������
мен б�������������������
i������������������
рге 82 жолдық «Би
мырзаның өлең����������������������������������������������
i���������������������������������������������
б�������������������������������������������
i������������������������������������������
раз ғана» деген атаумен имансыз, надансыз
б������������������������������������������������������
i�����������������������������������������������������
р адамның өлгеннен кей�������������������������������
i������������������������������
нг����������������������������
i���������������������������
жағдайын баяндайтын шағын
өлең қосыла басылған. Ол өлең жарияланбады.
Томға ұсынылып отырған мәт���������������������������
i��������������������������
н 1915 жылғы к������������
i�����������
таптан дайындалды.
Әзiбаева Б.
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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 мезгiл-мезгiл
пайғамбарларды жiберiп тұрған. Мұхаммед (с.ә.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 берiлгендiктi бiлдiруге болады. Ал табынудың басты орны—Меккедегi Қағба, онда аспаннан Алла жiбердi деп есептелетiн қасиеттi
қара тас бар.
Алла Тағаланың құдiреттiлiгiн, әдiлеттiлiгiн, қайырым
дылығын, т.с.с. өзiне ғана тән қасиеттерiн оның тоқсан тоғыз
есiмi көрсетедi. Мысалы: Акбар (ең ұлық), Тағала (ең жоғары),
Кәрiм (жомарт), Рахман (мейiрiмдi), Рахым (рақымды), Халиқ
(жаратушы), Шәрiп (қасиеттi), Ахад (жалғыз), Самад (мәңгi),
Жаппар (құдiреттi), Ғафұр (кешiрiмдi) т.б.
Құран Кәрiм. 112-«Ыхлас» сүресi.
(с.ә.с.)—салла Аллаһу әләйһи уассалам /а/—Алланың оған жақсылығы
мен жарылқауы болсын.
*

**
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Алланың атын з�����������������������������������������
i����������������������������������������
к���������������������������������������
i��������������������������������������
р ету рәс�����������������������������
i����������������������������
м���������������������������
i��������������������������
Аллаһу акбар деген мадақ
сөзд���������������������������������������������������������
i��������������������������������������������������������
отыз төрт рет, Әлхамдулилла, Сұбхан Алла сөздер��������
i�������
н отыз
үш реттен айтып, тәсбих тастарын санамалау арқылы жүзеге
асады.
Аббас—Мекке маңында өмiр сүрген хашимилер руына
жататын әрi Мұхаммед пайғамбардың ағасы болып келетiн
белгiлi тұлғаның есiмi. 750-1258 жылдар арасында араб
халифатына билiк жүргiзген әулет Аббастың атымен аталған.
Айуб—Құран Кәрiмде аты аталған ежелгi пайғамбарлардың
бiрi. Iнжiлдегi Иов. Айуб (ә.с.)* Хаурандағы бай, адамгершiлiгi
мол адам болған. Алла сынайын деп оған шайтанды 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.
Акаша—Мұхаммед пайғамбарымыздың сахабаларының бiрiнен саналады. Расул Алланың арқасындағы «қасиеттi мөрдi»
алғаш көрiп, куәлiк еткен адам осы Акаша. Оның есiмi көптеген
дiни аңыздар мен хикая-дастандарда құрметпен аталып, ол
фольклор кейiпкерiне айналған.
Әбу Суфиан—бұл есiм Құран кәрiмде кездесдi. Меккенiң
тұрғылықты саудагерi, Мұхаммед пайғамбарға қарсы күрескен
адам.
Әбубәкiр—Мұхаммед (с.ә.с.) қайтыс болғаннан кейiн
тағайындалған алғашқы халифа. Ол құрайыш руынан шыққан,
Меккедегi ықпалды саудагерлердiң бiрi едi. Мұхаммед (с.ә.с.)
исламға кiруге шақырғанда руластары мен үлкендердiң арасынан бiрiншi болып мұсылман болды.
Әбубәкiр—Расул Алланың «төрт шаһариар» аты берiлген
сенiмдi серiктерiнiң бiрi. Мұхаммед (с.ә.с.) қайтыс болған
нан кейiнгi дүрбелеңге толы қиын кезеңде Әбубәкiр араб*
(ә.с.)—әләйһиссалам /а/—оны Алла жарылқасын деген тiлек сөздiң
қысқартылған түрi. Мұхаммедтен (с.ә.с.) өзге пайғамбарлардың атына жалға
са айтылып жазылады.
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мұсылмандардың басын бiрiктiре бiлдi.
Өзi халифатты
басқарған жылдары Мұхаммед пайғамбарға (с.ә.с.) түскен
Құран аяттарының жинағын құрастырды.
Әзiрейiл—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiштелердiң
бiрi, жан алғыш перiштенiң есiмi. Адамды жаратар алдында
Алла жердiң әр тұсынан саз әкелуге перiштелерiн жұмсайды.
Жер оларға қарсылық көрсетедi. Жәбiрейiл де, Мекайыл мен
Ысрапыл да жерден бiр шөкiм саз үзiп ала алмайды. Бұл шаруаны Әзiрейiл ғана атқара алған, осы қаталдығы үшiн ол жан
алғыш бас перiште болып тағайындалған. Адамға ажал мезетi
жеткен кезде Алла Тағаланың жанында өсiп тұрған ағаштан
әлгi адамның есiмi жазылған жапырақ үзiлiп түседi. Әзiрейiл
қырық күн мерзiм iшiнде сол адамның жанын алуға тиiс.
Әли—Оспаннан кейiн билiк басына келген төртiншi
әдiлеттi халифа. Хазiрет Әли—Мұхаммед пайғамбардың��������
«төрт
шаһариар» аты берiлген сенiмдi серiктерiнiң бiрi, ��������������
немере iнiсi,
әрi оның Фатима атты қызын алған күйеу баласы. Мұсылман
елдерiнiң ауыз әдебиетiнде Әли—орасан алып күш иесi. Жаулары Әлидiң айғайынан-ақ өлiп, талып қалатын болған-мыс.
Фольклорлық туындыларда оның зұлпықар�����������������
, 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 ұстар қаһарманы ретiнде
көрiнедi. Дастандарда Әли өткен замандарда атақты Рүстемнiң
өзi жеңе алмаған жауларды жеңген деп дәрiптелген.
Хазiрет Әлидiң атына «Шаһимардан», «Қайдар», «Арыслан»,
«Шерi», «Мұртаза» сияқты бiрнеше теңеу, эпитеттер тiркесiп
отырады. Әлидiң астындағы аты Дүлдүл де ауыз әдебиетi
үлгiлерiнде кең тараған ұшқыр, жүйрiк, ақылды пырақ-аттың
нышанына айналған.
Әли ұрпақтары мен оның жақтаушылары кейiн шииттiк
ағымның көсемдерiне айналды. Олардың ұрпақтары қазiргi
Иран, Ирак және Орта Азияның кейбiр аймақтарында өмiр
сүредi.
Бiләл—эфиоптық тайпаларынан шыққан тұңғыш мұсыл
мандардың бiрi. Ол—Мұхаммед (с.ә.с.) пайғамбар ислам дiнiн
уағыздаған кезде жаңа дiндi алғаш қабылдағандардың бiрi.
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Мұсылман халықтары Бiләлдi дiн жолындағы тақуа және ал
ғаш азан айтушы—муазин ретiнде таниды.
Ғазали—әл-Ғазали Әбу Хамид Мұхаммед б. Мұхаммед атТуси (1058-1111)—аса iрi теолог, философ және факих. Тус
қаласында (Хорсан) туылған.
Дәуiт—Құран кейiпкерi, пайғамбар, Сүлеймен пайғам
бардың әкесi.
Жәбiрейiл—дiни ұғым бойынша, Аллаға жақын перiште
лердiң бiрi, Алла мен пайғамбарлар арасында жүрiп, оларға
Алланың аянын айтушы. Ол Алла Тағаланың әмiрiмен Мұ
хаммедке (с.ә.с.) келiп Құран аяттарын жеткiзген. Жәбiрейiл
Адам атаға пейiштен 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.
Жүнiс—пайғамбар, сондай-ақ сахиб әл-хут және зуннун деп
аталады, Құранның бiр сүресi оның атымен аталған. Аңыздарға
қарағанда, Жүнiстiң Ирактың солтүстiгiндегi Найнауада бiр
құдайға сиынушылықты уағыздауы сәтсiз болған көрiнедi.
Ол өз iсiнiң қиыншылықтарына шыдай алмай, кемеге жасырын тығылып, қашуды ойлайды. Бiрақ кеме орнынан қозғала
қоймайды, ол кемеде қашқынның бар екендiгiнiң белгiсi едi. Жеребе көрсеткендей, бар кiнә Жүнiсте болғандықтан, оны теңiзге
тастайды. Суда үлкен балық Жүнiстi жұтып қояды. Киттiң
құрсағында аман қалған Жүнiс Алла Тағалаға сенiмсiздiк бiлдiрген кiнәсiн мойындап жалбарынады да, аман қалады. Жағада
қалып, әбден жүдеген Жүнiстi шөл далада бөкен қоректендiредi.
Құранда Жүнiстiң есiмi бiрден аталмайды, оның алдында сахиб әл-хут, зуннун сияқты суреттеме ескертпелер аталады. Әңгi
менiң сипаты, яғни әңгiме желiсiнiң қысқаша баяндалуы бұл
хикаяның тыңдаушыларға өте танымал екендiгiн көрсетедi. Бұл
жөнiнде Құранда берiлген ерекше түсiнiктеме де куә бола алады.
Бұл аңыз тiкелей Мұхаммедтi шыдамдылық танытуға үгiттейтiн
нақты мысал ретiнде пайдаланылады, яғни «құдiреттiң шешiмiн
күте тұр, киттiң серiгi сияқты болып жүрме!» дегенге саяды.
Қазiргi кезде Иракта, Мосул қаласының қасындағы көне
Найнауа қалдықтарында орналасқан Жүнiстiң «қасиеттi» бейiтi кең танымал болып отыр.
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Заид—Пайғамбардың асырап алған баласы, әрi оның немере
қарындасына үйленген күйеу баласы. Зейнеп пен Заидтың
некесi тұрақсыз болып, ақыры екеуi ажырасып кетедi.
Ибн Сина [�����������������������������������������
Әбу Әли Хусейн ибн Абдолла���������������
]��������������
—Орта Азиялық
ғұлама ғалым, энциклопедиялық бiлiмдi дәрiгер, философ,
астроном, жаратылыстанушы, ақын, орта ғасырда араб тiлiнде қарыштай дамыған медицина ғылымының негiзiн салушы,
шығыстық аристотелизмнiң өкiлi. Туған жерi Бұхара өңiрi.
Ибн Сина ең негiзгi еңбектерiн Бұхара мен Үргенiште бiтiрсе
де, шығармалары араб тiлiнде жазылғандықтан, батыстықтар
оны араб ғалымы деп санаған және есiмiн Авиценна деп
транскрипциялаған.
Оның ең күрделi туындысы—��������������������������
«�������������������������
Дәрiгерлiк ғылымның каноны������������������������������������������������������������
» («Китаб әл-канун фи-т-тибб»). Бұл көлемi 200 баспа табақ,
5 кiтаптан тұратын медициналық энциклопедия. Күллi Шығыс
пен Батысқа Ибн Сина осы кiтап арқылы бес-алты ғасыр бойы
медицина ғылымының дара жетекшiсi, дәрiгерлердiң ұлы
ұстазы болды, «медициналық ханзада», «Шейх-ур-райс» деген
ұлы есiмге ие болады.
Қыдыр баба (Хызыр)—көптеген шығыс халықтарының,
сондай-ақ қазақтардың да мифтерiнде, фольклорында, дiни
аңыздарында жиi кездесетiн, аты аңызға айналған архаикалық
образ.
Оның генезисi, тұлғалық сипаты өте күрделi, әлi толық
зерттелiп айқындалмаған. Бiр ғалымдар Қыдыр бейнесiн көне
архаикалық түсiнiк, көзқарастармен байланыстырып зерттесе, кейбiр ғалымдар—тек ислам ықпалымен пайда болған деп
түсiндiредi. Қыдыр туралы әрбiр халықтың ғасырлар бойы
ұстанып келе жатқан түсiнiгi бар.
Қазақ фольклорында Қыдыр баба [Хызыр]—ел аралап
жүрген ақ киiмдi, ақсақал кейпiндегi әулие, адамға қамқоршы,
бақыт, дәулет берушi, әр түрлi қиындықтардан қорғаушы.
Мұса—Құран кейiпкерi, пайғамбар, Алла Тағаладан кiтап
жiберiлген төрт пайғамбардың бiрi. Iнжiл бойынша Моисей.
Аңыз бойынша Мұса (ә.с.)—Алла Тағаламен тiлдескен және
онымен жүздескен бiрiншi пайғамбар (Адам атадан соң).
Алғаш рет Алла Тағала Мұса (ә.с.)-ға Мысыр маңында �����
«от»
болып көрiнедi.�����������������������������������������
Оны перғауынға (фараон—Мысыр патшасының
атағы, титулы) өзiнiң елшiсi етiп жiберетiнiн, перғауын елiнде
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бiр Алланың жолын уағыздауы тиiстi екенiн бiлдiредi, көмекшi
етiп, оның бауыры Харонды қосады…
Алла Мұсаға «Өз халқыңды Мысырдан түн жамылып алып
шық» деп бұйырады. Мұса таяқ сермеп қалғанда теңiз қақ жарылып, ашылады. Израилдықтар сол жолмен өтiп шығады.
Перғауын мен оның қалың қолы жеткен кезде теңiз тұтасып
кетедi де, олар суға батып өледi. Тек күнәсiн мойнына алған
перғауын ғана кешiрiм алып аман қалады. Мұса өз халқын
бастап, шөл далаға шығады. Сол жерде таяғының құдiретiмен
он екi бұлақтың көзiн ашады. Алла Тағала оның тiлегiн қабыл
алып, адамдарына азық бередi.
Мұса Алла Тағаламен екiншi рет Синай тауында кездеседi. Алла Тағаламен сөйлескендiктен, Мұса пайғамбарды Мұса
Кәлим (Алламен тiлдесушi) деп дәрiптеген.
Мұхаммед [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.
570* жылы Мекке қаласында дүниеге келген. Пайғамбардың
әкесi Абдулла Мұхаммед өмiрге келместен екi ай бұрын қайтыс
болған. Ал анасы Әмина Расул Алла алты жасқа толғанда
дүниеден өтедi. Мұхаммед Мұстафа (с.ә.с.) алғашында сүт анасы Халиманың, онан соң атасы Ғабдулмүтәлiптiң, ол қайтыс
болған соң ағасы Әбутәлiптiң тәрбиесiнде болған.
Алла Тағаланың алғашқы бұйрық, жарлықтары [�����������
������������
уахи] рамазан айында хазiрет Мұхаммед Меккеден үш шақырым жердегi
Хира үңгiрiнде ғибадат етiп отырған түнi таң алдында түскен.
Мұхаммед (с.ә.с) Алланы, яғни бiр Құдайға табынатын дiн—исламды 610 жылы 40 жасында уағыздай бастайды.
Мұхаммед (с.ә.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.ә.с.) өзiнiң жақтастарымен бiрге Меккеден Мәдине
қаласына қоныс аударады. Бұл жыл ислам жыл санауының басы
*
Кейбiр деректерде Мұхаммед пайғамбардың туған жылы 571 жыл деп
көрсетiлiп жүр. Зерттеушiлер әлi бiр пiкiрге келмегендiктен, бiз қалыптасқан
пiкiрдi ұстандық.
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деп есептеледi. Оның арабша атауы—«хижра», яғни «қоныс аудару» деген сөз.
Мұхаммед Мұстафа (с.ә.с.) бин Абдулла 633 жылы Мәдине
қаласында қайтыс болды.
Мұхаммед пайғамбардың «Мұстафа» (таза, нұрлы, сипатты),
«Расул» (елшi), «Хабибулла» (Алланың сүйiктiсi), «Сағидулла»
(Алланың көмекшiсi) т.б. эпитет есiмдерi бар.
Нақышбанди—Ходжа-и бузурук және Шахи-и Нақышбанд
атымен кең танымал болған Нақышбанд Баһауидин бин Бурхан ад-дин Мұхаммад әл-Бұхари (1318-1389)—ХIV ғасырдағы
ортаазиялық сопылық ағымның iрi өкiлi. Отырықшы халық
психологиясына лайықты қалыптасқан нақышбандия сопылық
ағымының ықпалы Оңтүстiк Қазақстанда соңғы ғасырларда
Қоқан хандығының үстемдiгiне орай күшейген сияқты.
Омар—Әбубәкiр өлгеннен кейiн (634 ж.) мұсылман қауымына
басшылық жасаған екiншi әдiлеттi халифа, исламның алғашқы
кезеңiндегi iрi дiн қайраткерлерiнiң бiрi. Омар хазiрет Мұхаммед
пен Әбубәкiр Сыдықтан соң мұсылмандықты одан әрi насихаттап, оны араб елдерiнен тысқары өлкелерде таратуға көп күш
жұмсады. Омар хазiрет басшы болған он жыл iшiнде ислам дiнi
Ирак, Сирия, Египет және Ливия жерлерiне орнықты.
Омар халифа тұсында араб-мұсылман иелiктерiнде дiнге
негiзделген әкiмшiлiк хұқықтың тәртiптерi және алым-салық
жүйесi құрылды.
Ол сондай-ақ мемлекеттегi шариғат жолының үлесiн
күшейту мақсатында өзiнiң халифа лауазымына «Әмiр әл-муминин» дәрежесiн қосты.
638 жылы хазiрет Омардың сахабалары Иерусалимдi тiзе
бүктiрiп, қаладағы қасиеттi Сүлеймен храмының iшiнде намаз оқыды. V����������������������������������������������
�����������������������������������������������
II ғасырдың аяқ шенiнде үмийа халифасы Әбд әлМәлiк хазiрет Омар намаз оқыған жерге �����������������������
«����������������������
Куббат ас-сахара������
»�����
деп
аталатын күмбез тұрғызды.
Оспан—араб-мұсылман тарихындағы үшiншi әдiлеттi халифа. Ол—Мұхаммед пайғамбардың жолын ұстаған алғашқы сахаба-серiктерiнiң бiрi, Расул Аллаға шын берiлген үмийа әулетiнен
шыққан бай саудагер. Хазiрет Оспан әуелi Пайғамбардың
қызы Ұрқияға, ол қайтыс болған соң Расулдың екiншi қызы
Үммiгүлсiмге үйленген. Сол себептi мұсылмандар Оспанға Зун
Нурайн (екi шамшырақтың иесi) деген құрметтi атақ берген.
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Сүлеймен—Құран кейiпкерi, Дәуiт пайғамбардың баласы,
Iнжiлдегi Соломон. Шамамен б.д.д. 965-928 жылдары бұрынғы
Иудей патшалығын билеген деп есептеледi. Сүлеймен Иерусалим 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,
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-жануар, құрт-құмырсқаның тiлiн бiлген» деп дәрiптеледi.
Талқы—Мұхаммед пайғамбардың ең сүйiктi сахабаларының
бiрi. Алты адамдық кеңестiң мүшесi. Хазiретi Әли халифа болып сайланған кезде Мұхаммедтiң сүйiктi жары Айшаның
партиясын жақтап, «Жангул жамал» соғысында Әлиге қарсы
соғысады, осы соғыста Талқы мен Зүбейiр қатар өледi.
Тамим—Мұхаммед пайғамбардың сахабаларының бiрi, көзi
тiрiсiнде Тажал мен Жасусты Пайғамбардан кейiн көрген адам
дейтiн дiни аңыз бар.
Фатима (635 жылы қайтыс болған)—Мұхаммед пайғам
бардың қызы, төртiншi халифа Әлидiң әйелi, Хасен мен
Хұсайынның анасы, мұсылман әлемiнде ерекше қадiр тұтатын
тұлға. Пайғамбар қаза болғанда қасында болып, әкесiн арулап
көмген, аза тұтқан адал перзентi де осы Фатима хазiрет. Бұл
кiсi тек халал жар, Расул Алланың қызы ретiнде ғана емес,
Әли қайтыс болғаннан кейiн мұсылмандардың басын қосуға,
шариғат iстерiн одан әрi дамытуға бiраз еңбек сiңiрген дiн
қайраткерi. Фатимаға табыну, шамасы, Х-ХII ғасырларда,
содан тарайтын әл-фатимийун әулиетiнiң ықпалы күшеюiне
байланысты туып, қалыптасса керек. Фатима—шииттердiң
дiни хикаяларының ең басты қаһармандарының бiрi. Көптеген
мұсылман елдерiнде алақанды белгiлейтiн ежелгi нысана
«Фатиманың қолы» деген атақ алған. Оның небiр үмiтсiз
ауруларға да ем қондырып, дәру дарытатын қасиетi бар деп
саналған.
Қазақ әйелдерi басқа мұсылман қыздары секiлдi Фатиманы
өздерiне қамқоршы—пiр, қолдаушы—қыдыр деп санаған.
Көбiнесе, оны Бибi Фатима (Бибi Бәтима) деп атайды.
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Хадиша—Мұхаммед пайғамбардың сүйiктi әйелi. Хазiрет
Хадиша ана Мекке маңындағы христиан әулетiнде дүниеге
келген. Әкесi Хууайлид секiлдi жастайынан саудагерлiкпен
шұғылданып, араб қалаларының көбiнде болады. 595 жылы
Мұхаммед пайғамбарға тұрмысқа шығады. Бұл кезде ол қырық
жаста екен. Хадиша мен Пайғамбардың некесiн қиғандардың
бiрi—оның немере ағасы Уарақа ибн Нәупiл. Хазiрет Хадишаның
бұрынғы күйеуiнен екi ұл, бiр қызы бар едi. Соған қарамастан,
Мұхаммед пен Хадишаның арасындағы жарасты махаббатты жұрт аңыз қып айтады. Хадиша Мұхаммедтi қоршаған
адамдардың ортасында бiрiншi болып оның пайғамбарлығына
сенiп, жаңа дiн—ислам жолындағы күрестiң өте-мөте қиын
алғашқы кезеңiнен бастап-ақ, Мұхаммедтi қолдауға күш-жiгерiн де, қаражатын да аяған жоқ. Мұхаммед те Хадишаны
қатты сыйлап, зор құрмет тұтты. Хадишамен бiрге өткiзген жиырма бес жыл ғұмырында басқа бiрде-бiр әйелге үйленбеуi осы
сыйластықтың белгiсi болса керек.
Хазiрет Мұхаммедпен некелескеннен кейiн Хадиша ана
тағы да екi ұл, төрт қыз табады. Екi жасында қайтыс болған
үлкен ұлының есiмi Қасым едi. Ежелгi араб дәстүрi бойынша,
Мұхаммед Әбул-Қасым (Қасымның әкесi) деген құрметтi атқа
ие болды. Екiншi ұлы Абдаллах та сәби кезiнде дүниеден
қайтты. Ал Зейнеп, Ұрқия, Үммiгүлсiм және Фатима деген
төрт қызының тек соңғысы ғана оның ұрпағын жалғастырушы
болды.
Хамза—дiни дастандарда есiмi жиi ұшырайтын ислам
қайраткерi, Мұхаммед (с.ә.с.) пайғамбардың немере ағасы.
Расул Алла қуғынға түсiп жүрген кездерi оған қамқоршы болып, көп жәрдемi тиген. Көптеген шығыстық аңыз-хикаяларда
Әмзе—батыр, әскербасы ретiнде көркем образға айналған кейiпкер.
Хасан—Мұхаммед пайғамбардың қызы Фатимадан туған,
Әли ибн Әбу Тәлибтiң баласы, шииттердiң екiншi имамы. Әли
661 жылы қаза тапқаннан кейiн Хасан 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, Хүсейiн сияқты, Хасанды да «ұлы азап шегушi������
»�����
деп
санады. Хасан ибн Әли 669 жылы Мәдинеде қайтыс болды.
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Кейбiр аңыз-деректерге қарағанда, оған қарсыласы халиф
Мағауия адамдары қастандық жасап, у берген.
Хүсейiн—Мұхаммедтiң қызы Фатимадан туған Әли ибн
Әбу Тәлибтiң кiшi баласы, шииттердiң үшiншi имамы. Дiни
әңгiмелерде Хүсейiннiң есiмi Хасанмен бiрге аталады. 669
жылы Хасан өлгеннен кейiн Әли ұрпақтарына басшылық етедi.
Алайда 680 жылы халифа Мағауия қайтыс болғаннан соң,
Иракта үмийалықтарға қарсылық күшейедi. Осы кезде куфалық
халифа Иазидтың белсендiлiгi де арта түстi. Оның адамдары
Хүсейіннің немере iнiсi Мүслiмдi дарға асып өлтiредi. Куфаға
келе жатқан Хүсейiн қайғылы хабарды естiсе де, сапарын
жалғастыра бередi. Оның Кербала шөлiнде ат суытқанын бiлген
Иазид Хүсейiнге қарсы төрт мың әскерiн қарсы аттандырады. 680
жылдың 10-қазанында күшi басым жаумен ерлiкпен айқасқан
Хүсейiн жолдастарымен бiрге ұрыс даласында шейiт болады.
Имам Хүсейiн қайтыс болғаннан кейiн Кербала шииттер табынатын қасиеттi орынға айналады. Ал оның өлген күнiн барша шиит қауымы аза тұтып, құрметпен еске алады.
Шаддад—оңтүстiк араб елдерiнiң жартылай аңыздық,
жартылай тарихи билеушiсi. Құран хикаяларының бiрiнде
айтылғандай, ол жер бетiнде жұмақ орнату мақсатын көздеп,
Ирамбақ деп аталатын керемет бау-бақшалар мен сарайлар
салғызды. Құдiретi күштi Алла оны қиратты, себебi жер бетiнде
жұмақ болмайды, жұмақ Алланың иелiгiнде ғана.
Iбiлiс—дiни ұғымда көктен қуылып, адамдарды Алланың
ақ жолынан тайдыратын, күнәға ұшырататын перiнiң есiмi.
Iбiлiстi басқаша—шайтан, «Алланың жауы» немесе жай ғана
«дұшпан» деп атайды.
Құран Кәрiм бойынша, Iбiлiс Алланың тiлiн алмаған, Адам
атаның алдында тiзе бүгуден бас тартып, «мен одан артықпын;
сен менi оттан, оны топырақтан жаратқансың» деп қарсы
шыққан. М�������������������������������������������������
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қолданылатын��������
эпитет�
�������.
Iлияс (Илияс, Илья)—көне иудей, христиан аңыздарында
Iлиястың есiмi әулие ретiнде аталады. Оның аты ежелгi иудей
құдайларының бiрiнен шықан дейтiн пiкiр де бар. Исламда
Iлияс, пайғамбардан гөрi, әулиеге жақын.
Түркi халықтарында Iлиястың есiмi Қыдыр әулиемен байланыстырылып, «Қыдыр-Iлияс» деп те атала бередi. Кейде
оны «Қызыр» деп атайды. Қазақ фольклорында Iлиястың есiмi
жиi ұшырасады. Әдетте, ол адамдарға Қыдыр әулие (ақсақал)
түрiнде көрiнiп, әр түрлi қиындықтардан қорғап жүредi. Кейде
Iлиястың жанында «шiлтендерi», яғни қырық көмекшiсi ерiп
жүредi. Олар ғайыптан пайда болып, фольклорлық шығарманың
басты кейiпкерiне (әсiресе, батырлық жырлар мен ертегiлерде)
қол ұшын бередi. Қазақтар «Қыдыр дарып, бақ қонсын» деп баталасады. «Қырықтың бiрi—Қыдыр» деген мақал да бар.

Сөздік

*

Азиз болу /а/—қиын жағдайда болу
Азуаж /а/—күйеу, әйел
Ақырет, ахират, ахирет /а/—ақырет күнi. Мұсылман
дардың ұғымы бойынша, бұл күнi қияметтiң болуы, Алладан
өзгенiң жоқ екендiгi, өлгеннен кейiн сұрақтың қойылатынды
ғы анық сезiледi. Пенделер тiрi кезiнде iстеген күнәларына
жауап беретiн күн. Ары таза, күнәсi жеңiл болса, Алланың
жақсылығын сезiп, ауыр болса, қабiр азабын тартатын күн; о
дүние деген ұғым; ақырзаман, дүниенiң соңы.
Аллаһу ағлам /а/—Аллаға аян
Аллаһу акбар /а/—Алла ұлы
Анда—онда
Андан—одан
Ансар /а/—��������������������������������������������
Мұхаммед пайғамбардың мәдинелiк сахабалары.
Ара қылып жылау—зiкiрдiң бiр түрi
Арсал /а/—аттандыру, жiберу
Аршы Күрсi, Ғаршы Күрсi /а/—�����������������������
[ғаршы /а/—тақ; ғарыш;
аспан; күрсi /а/—орындық; орын; тақ]—мәтiнде ауыспалы
мағынада қолданылған: жетi қат көк
Асад /а/— арыстан
Асан /а/—жеңiл
Асир /п/—тұтқын, құл, күң
Ассаламуаләйкум /а/—сiзге амандық тiлеймiн
Асхаб, сахаба /а/—серiктер, жолдастар. Мұхаммед пай
ғамбармен бiрге ислам дiнiн қабылдап, мұсылман мемлекетiн
құруға атсалысқандар. Мұхаммедтiң iстерi мен сөздерi туралы
хадистер асхабтардың айтулары бойынша жазылып алынған.
Басқа тiлдерден енген сөздердiң бiрнеше мағынасы болуы мүмкiн, сондық
тан мәтiн мазмұнына байланысты берiп тұрған мағынасын ғана сөз етемiз.
*
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Асы, ғасы /а/—күнәһар, шариғатқа қайшы iстер жасаған кiсi.
Асық болу /а/—ғашық болу, ынтызар болу
Атағат /а/—тыңдау; құрмет
Аузубилла /а/— Алланың атымен сақтанамын
Ахзаб сүресi—Құранның 33-сүресi.
Аһл, әһл /а/—қауым, адамдар, халық, жұрт. Мыс: Мекке
аһлы—Мекке тұрғындары.
Ашқарат /п/—торы түстi ат
Аят �����������������������������������������������������
/а/—белгi; ғажайып; өлең; Құран сүрелерiнiң ең шағын
бөлiгi.
Аятул күрси—Бақара сүресiнiң 155-аяты
Әзел /п/—ежелгi, әуелгi
Әйлау /т/—ету; жасау
Әләм /а/—азап
Әлбақи /а/—мәңгi; о дүние
Әлбәхил лә йадхулул жаннат, ләу кәна зәһидан—сараң
тақуа болса да, жұмаққа кiрмейдi.
Әлем /а/— халық, көпшiлiк; мұсылман заңдарының бiлгiрi
Әллисан /а/—тiл
Әлхамду /а/—(Аллаға) мадақ
Әлхамдулла, әлхамдулилла /а/—Даңқтың бәрi Аллаға! Бұл
сөз тiркесi «Аллаға шүкiр» деген мағынада да қолданылады.
Әлiк /а/—тура мағынасы «өзiңе»,
��������������������������
«саған»;���������
амандасу
Әмирул мүмiнин /а/—мұсылмандардың әмiршiсi
Әмма /п/—бiрақ, алайда; оның үстiне…
Әммi /а/—аға , көке
Әнбиа /а/—пайғамбарлар
Әуара /п/—әуре-сарсаңға түсу
Әулад /а/—ұрпақ
Әулие /а/—қамқоршы, уәли сөзiнiң көпше түрi
Әууәл мин /а/—алғашқылардың бiрi
Бағланұр /т/—байланар
Бадағат мүфсад —жамандықтың немесе жаман iстiң басталуы
Бақыс /а/—талқылау, зерттеу
Батин /а/—iшкi, жасырын
Батпан, батман—ежелгi шығыс елдерiнде қабылданған
салмақ өлшемi. Әр елде өлшем әр түрлi. Көне Бұхарада бiр
батпан 8 пұтқа тең, ал кейбiр жерде 4 пұтқа тең. Ферғанада—2
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пұт деп саналған. Қазақ өлшемiнде—ауыр салмақ, үлкен, көп
деген мағынада қолданылады.
Бахил /п/— сый, сыйлық
Бахыл /а/— кешiрiм, келiсу
Баһар /а,п/—аса жоғары; ғажайып; көктем
Бәлi /а/—иә, солай
Бейтулла /а/— Құдай үйi; әдетте Қағба мағынасын бередi.
Бек /т/—өте, аса, тым; феодал, ел билеушi бай
Бен—мен
Бизауал /а/— қас қарайған уақыт
Билә, билән,����������������������������
бiлән, бiрлә,��������������
бiрлән,������
илән /т/—мен, бен,
���������������
пен;������
бiрге
Билла—Алламен, Құдаймен
Бисмилла /а/—Алланың атымен. Мұсылмандар әрбiр игi
iстi, әрекеттi осы сөзбен бастайды.
Бихамдилла /а/—�������������������������������
Аллаға шүкiр, Алланың көмегiмен
Биһұш /п/—көңiлсiз; ессiз болу, естен танып қалу
Бұнлар—бұлар
Бiр уа Бар—мәтiнде Алла Тағалаға қатысты айтылған теңеу.
Ғазы /а/—сарбаз, күрескер, ар-ождан жолында күресушi;
қасиеттi соғыс—ғазауатқа қатысушы мұсылман; дiни соғыста
ерекше ерлiк көрсеткен адамға берiлетiн құрметтi атақ.
Ғайбаттау /а/—жамандау, өсектеу
Ғайт /п/—соңы, ақыры
Ғалаб, ғалып /а/— жеңу, үстем болу
Ғаламат—ғажайып, таңғажайып; керемет; пәле
Ғалат /а/—қателiк, жаңылыс, терiс
Ғалиб /а/—жеңiлу
Ғалмәлiк /а/—сүйiктi, қымбатты патша
Ғам /п/—қайғы, мұң
Ғанимат /а/—пайда, үлес, олжа
Ғанин /а/—әлсiз
Ғ����
ауға /а/—айқай-шу
Ғаяр /а/—айлакер, қу
Ғиззат /а/—ұлылық, атақ, даңқ
Ғұзыр— кешiрiм сұрау, ақталу; өтiнiш
Ғұсыл ету /а/—жуу, жуыну, суға түсу
Дағиф /а/—әлсiз, аз
Дағы /а/—шақыру; талап ету
Дарулбақи /а/—о дүние
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Дахи—дағы
Дахыл—бөтен; араласу
Дәуи /а/—ұрыс-керiс, кiнәлау, айыптау, соттасу, төбелесу
Дәре /п/—есiк, қақпа
Дәрүд /п/—сәлем
Дегеш /т/—деген соң
Дие—дедi
Дирхем—араб елдерiнiң орта ғасырдағы күмiс ақшасы.
Диуана—ризығын Алладан тiлеп, кәсiпсiз жүретiн адам;
дәруiш
Дүр— асыл тас
Ерiштiру—көбейту, ұлғайту
Ерiшсе /т/—кездессе
Есiм шариф—маңызды, құрметтi, қадiрлi, ұлық есiм
Жадулық /т/—сиқыршылық
Жаллад /п/— жендет
Жаппар /а/—құдiреттi, күштi; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң
бiрi���.
Жәдiгөй /п,т/—дуалаушы, сиқыршы
Жәмиғ /а/ —жиналу
Жәһiл /а/—надан, оқымаған, бiлiмсiз
Жүмлә /а/— бәрi, баршасы
Жүһүд—еврей, Мұса пайғамбардың үмбетi.
Зағыпыран—сары түстi гүл; мәтiнде ауыспалы мағынада
қолданылған: сарғайып зағыпырандай…
Заказной /о/������������
—тапсырысты
�����������
Замима /а/—кiрiспе; қосымша; ұсыныс
Замра /а/—топ
Зарурат, зарури /а/—қажеттiлiк, зәрулiк
Заһид /а/—дiндар, сопы
Заһыр /а/—ашық, айқын, анық; көмек; түсiнiк
Зәңгi—зор, үлкен; қара түстi адам; дастандық шығармаларда
қаһарманға қарсы тұратын сүйкiмсiз кейiпкерлер кейде зәңгi
аталады.
Зекет /а/—мал-мүлiктiң қырықтан бiрiн алатын салық.
Зиада /а/—жоғары, артық, көп
Зимма /а/—ар-ұят; жауапкершiлiк
Зинһар /п/—кешiрiм, мейiрiм, пана; сақтық, сақтану
Зина /а/—нәпсiқұмарлық, жезөкшелiк; неке бұзушылық
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Зинат /а/—көркем
Зипа /а/—көрiктi, сұлу, мүсiндi
Зифаф /а/—үйлену тойы
Зұбаны /а/—шайтан; қатал; ақыл-есi кем, ақымақ
Зұлпықар /а/—сермегенде жетпiс құлаш жерге жетедi деп
суреттелетiн Әлидiң қылышы.
Зiкiр /а/—белгi; уағыз, насихат; көбiнесе Алла Тағаланы
еске алып, жалбарыну мағынасында қолданылады. Зiкiр
жүректен �������������������������������������������������
[көңiл], сөзбен және дене қимылы арқылы, яғни үш
түрлi жолмен орындалады.
Иақин /а/—ақиқат, анық
Иғлау /т/—жылау
Изһар /а/—таныту, көрсету
Ила—айла, амал, әдiс
Илә /т/—мен, бен, пен
Иләһ /а/—Құдай; Иләһи—Құдайым
Иләһи әламин /а/—әлемнiң Құдайы, Жаратушы
Илһам /а/—сырласу (Құдаймен), ашылу
Имам /а/—дiни жетекшi, мұсылман қауымының басшысы.
Иман /а/—ислам дiнiнiң бес парызының бiрi, дiни наным;
адам бойына тән iзгiлiк, адамгершiлiк; белгiлi бiр iс-әрекетпен
байланысты серт, уәде, үмiт.
Инану /т/—сену, нану
Инғам /а/—жақсылық, құрмет
Интиқам /а/—кек
Иншалла /а/—[ин шаа Алла: ин—егер, шаа—қалау] Алла
қаласа, Алла ұнатса
Ишан—дiн басшыларының жоғарғы атақтарының бiр
атауы.
Инфисал /а/—маусым, бөлiм, бөлшек
Ислам /а/—ислам дiнi; мұсылман
Ихсан /а/—қайырымдылық, жақсылық
Ихтибарлы /а/—хабарлы
Карам /а/—үлкен, ұлы
Кари /п/—қайраткер; ер жүрек
Кәлам /а/—әңгiме, гәп, сөз
Кәлам Алла /а/—Алланың сөзi
Кәлима таухид /а/—[��������������������������������
Кәлима /а�����������������������
/—сөз; таухид /��������
а�������
/—Алла
Тағаланың бар екенiн, ол бүкiл әлемнiң жаратушысы әрi бiр

304

діни дастандар

екенiн, яғни Алла Тағала Бар уа /����������������������������
және/�����������������������
Бiр екенiн бiлу, оған
берiк сену] Алланың барлығын, бiрлiгiн бiлдiретiн сөз, түсiнiк.
Кәмiл /а/—толық, аяқталған, толықтырылған
Кәпiр, кәуiр /а/—Құран Кәрімде яһуди [жүһүдтер] мен
христиандар жазба жұрты, кітап иелері [аһлул китаб] деп
аталған, ал көпқұдайшылдар, яғни түрлі пұтқа—қолдан
жасалған мүсіндерге, я отқа, тасқа, тауға, суға, т.с.с. басқа да
жаратылыстарға табынып құлшылық етушілер, шындықты
мойындамағандар кәпір делінген. Соңғы дәуірлерде ислам дінін
ұстанушылар бүкіл мұсылман еместерді кәпір деп атаған.
Кетiру—келтiру
Кинайа /а/—белгi, ишарат; бiр нәрсенi меңзеу
Ките /т/—бекiту, толықтыру, нақтылау
Куффар /а/—дiнсiз, құдайсыз; кәпiр
Кiре—жебенi садақтың адырнасына салып тартқанда кiргiзетiн кертiк.
Қабила /а/—тайпа
Қадары /а/—сан, мөлшер, көлем
Қадiр /а/—���������������������������������������������
құдiреттi, күштi; Алла Тағаланың
����������������������
������������
99 есiмiнiң
бiрi.
Қалға /а/—қамал, қорған
Қапу,қапус /т/—қақпа, дарбаза
Қарар /а/—жарлық, бұйрық; шешiм
Қария /а/—ауыл
Қаст /а/—мақсат
Қатыл /а/—өлтiру
Қиаш /п/—күн
Қобал /т/—өлген адамға арнап тiгiлетiн киiм.
Құдауанда /п/—Құдай, жаратушы
Құдiрет /а/—керемет күш, ғажайып қасиет; Алла Тағала
ның 99 есiмiнiң бiрi.
Құжыра /а/—бөлме
Құл һуа Алла /а/—Айт: ол Алла.
Құрайыш—араб тайпаларының бiрi. Мұхаммед пайғамбар
осы тайпадан шыққан.
Құран /а/—мұсылмандардың ұғымы бойынша, Алла Таға
ланың сөзi жазылған, ислам дiнiнiң негiзгi ереже, уағыздары
толық көрiнiс тапқан ең басты қасиеттi кiтап.
Құтпа /а/—уағыз
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Құтпан /п/—түн намазы
Лә фатти иллә /а/—тек ғана
Латиф /а/—нәзiк
Лә йадиғ аджр әл-муханина /а/—иiлгендердiң (намазға
жығылғандардың) сыйы кемiмейдi.
Лә иләһа илла Алла, Мұхаммед расул Алла /а/—Алладан
басқа Тәңiр жоқ, Мұхаммед Оның елшiсi, бұл—мұсылмандарда
иман бiлдiретiн куәлiк сөз.
Ләшкер /т/—әскер
Лұғат /а/—тiл
Мағлұб /а/—жеңiлу, күйреу
Мағлұм /а/— белгiлi
Мағнаи Құран /а/—Құран мағынасы
Мазлұм /а/—әдiлетсiздiкке тап болған, қиянатқа ұшыраған
Мақам /а/— болу; мекен, тұрақ
Мамур /а/—шенеунiк, бастық, бұйрық берушi
Мардуд /п/—жолы болмаған; қарғысқа ұшыраған
Матам тұту /п/—қайғы тұту
Матлық харам /п/—тып-тыныш, шексiз тыныштық
Матһарат /а/—тазалайтын орын
Махфуз /а/—сақталған, жадында ұсталған;
тағдыр,
пешене; Құран Кәрiм бойынша адамдардың тағдыры жазылып
тұрған орын; Лаухул Махфуз [лаух /а/—тақта]—Құранның
85—«Буруж» сүресiнiң 22-аятында көрсетiлгендей Жерде
болған және болашақта болатындардың бәрi жазылған, барлық
қасиеттi кiтаптардың түп негiзiн сақтаған жазба, тақта.
Машғұл /а/—шұғылдану, iспен айналысу
Махалла /а/—квартал; орын; жер
Махкам /а/—бекем, мығым
Махшар /а/—адамдардың о дүниеде жаза күнiне жиналатын орны.
Мәлүл /а/—зерiгу; қайғыру
Мәлiктену /а/—иелiк ету
Мән раббук? /а/—Сенiң Құдайың кiм?
Мәңкүр, Нүңкүр—��������������������������������������
о дүниеде, қабiр iшiнде адамнан сұрақжауап алатын перiштелер.
Мәркәз /а/—орталық
Мәсжид /а/—мешiт
Мейiл—пейiл
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Миғраж /а/—көкке көтерiлу
Милләт /а/—халық, ұлт
Мислә /а/—секiлдi, сияқты
Михраб /а/—мешiттiң iшiндегi орны, құбылаға бет түзеу
Мұддаға /а/—тiлек, өтiнiш; себеп
Мұқам /а/—орын, тұрақ
Мұнаууар /а/—сәулелi, нұрлы
Мұнафиқ /а/—сырттай мұсылман, iшiнен ислам дiнiне
қарсы екi жүздi адам.
Мұртаза /а/—мәмiлегер; төртiншi халифа хазiрет Әлидiң
эпитетi.
Мұстажап /а/—елену, ескерiлу
Мұхажирин �����������������������������
/а/—жер аударушы, эммигрант�
Мүмiн /а/—мұсылман
Мүшiрiк /а/—пұтқа табынушы
Нағра /п/—барабан тәрiздi музыка аспабы; дауыс, айғай
Назым /а/—өлең; поэзия; нәзiк сезiмдi, наз түрiнде,
шығыстық дәстүрде жазылған өлең түрi.
Нақыс /а/—жетiспеушiлiк, кемшiлiк
Налыс /т/—қайғы-қасiрет, мұң-шер
Насибат /а/—туысқандық; байланыс; қатысты, салыстырмалы түрде
Насрат /а/—жеңiс, жеңу
Насұқ /а/—шынайы, шын көңiлмен
Нахуа /а/—грамматика
Нәдамат /п/—өкiнiш, өкiну, қайғыру
Нәджат—құтылу, босану; бүтiндiк, түгелдiк; көмек,
қолдау
Нәдiр /а/—сирек; әдеттен тыс құбылыс
Нәжiст /п/—дәрет, денеден бөлiнген артық заттар
Нәзiр /а/—сый-сияпат
Нәмахрам /п/—бөтен, басқа; тыйым салынған
Некаһ /а/—неке
Нидә /т/—айқай, шу; шақыру
Низағ /а/—талас, егес, айтыс, дау, күрес
Никар /п/—әдемi, сұлу
Ноха /п/—қайғы
Нурани /а/—сәулелi, нұрлы, иманды
Нығмет /а/—қайыр, байлық, сый
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Оқышы /т/—аян; хабар; хабаршы
Ошал—осы
Паймал /п/—тапталу, мыжылу
Пәруана /п/—түнде ұшатын көбелек. Шығыс әдебиетiнде
пәруана бейнесi поэтикалық образ ретiнде қолданылады.
Пәруардигар /п/—Құдай
Перғауын (фараон)—көне Мысыр патшаларының атағы,
титулы �
Печат /о/—мөр; баспа
Пияда /п/—жаяу
Почтальон—хат тасушы
Пұт параст—пұтқа табынушы
Пiр—қолдап-қорғаушы; мәтiнде сыйлы, сенiмдi, дiн адамы
деген мағынада қолданылады.
Раббы /а/—жаратушы
Рабиғ әл-әууәл /а/—ай күнтiзбесi бойынша, үшiншi ай атауы.
Рағы /а/—мылжың
Разы Алла анһу /а/ —Алла
����������������������
оған разы болсын
Рамазан айы—адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен
қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретiнде Құран
түсiрiле бастаған ай. Құран Кәрiмнiң, «әл-Бақара» сүресiнiң
185-аятында рамазан айы туралы былай делiнген: «Рамазан
айы сондай бiр ай, ол айда адам баласына тура жол және (ақ
пен қараны) айыратын дәлел түрiнде Құран түсiрiлдi. Сендерден кiм рамазан айында болса, ораза ұстасын. Ал бiреу науқас
не сапарда болса, басқа күндерде санын толтырсын. Алла (Т.)
сендерге оңайлық қалайды, ауыршылық қаламайды».
Расул /а/—елшi
Рауан /п/—жүру, қозғалу, жылжу
Раушан—анық, ашық
Рахмат /а/—рақым, мейiрiм
Риуаят /а/—әңгiме, аңыз
Рахматулла аләйһи /а/—оған Алланың рақымы жаусын
Руза, рузе /п/—ораза
Рұми—рұмдық
Сақыпқыран —сайыпқыран
Салауат /а/—дұға; жалбарыну; тiлек, өтiнiш
Санаид /а/—өнер, шеберлiк
Санжаби /а/—ақшыл; сұр түстi
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Сахаба әл-асхаб /а/—сахабалардың сахабасы
Сахиб /а/—дос, жолдас; ие, қожайын
Сәжде /а/—мойынсұну, табыну; Құдайға құлшылық етiп,
намаз оқығанда жерге басын қою.
Сәйiр /п/ — жол жүру, сапар шегу
Сәна—қайғы; тiлек-өтiнiштi бiлдiретiн -шы, -шi орнына
қолданылатын жұрнақ: бар-сәна [баршы].
Сәруар /п/—басшы, жетекшi
Сулуки /а/—этика, мораль; мiнез-құлық
Сұбхан Алла /а/—Аллаға мадақ! (Құран Кәрiмде бұл мадақ
93 мәрте кездеседi)
Сүннет /а/—жол,
���������������
дәстүр
Сыйға /п/—грамматикалық форма.
Та /п/—дейiн, шейiн
Табғиат /а/—iзбасар, замандас, азаматтық
Табғин, табғинан /п/—азамат; табынушы, iзiнен ерушi,
шәкiрт
Таға /т/—нағашы
Тағала /а/—�������������������������������������
өте жоғары; Алланың 99 есiмiнiң бiрi.
Тағриз /а/—мүдделi болу, қызығушылық бiлдiру; ұмтылу
Тарқы /а/—даму, жақсару
Таснифат /а/—шығарма, классификация, жүйелеу
Тахайыр /а/—таңдау, сұрыптау
Тахқиқ /а/— тексеру, iздену, мұқият тексеру
Тахриз /а/—айдап салу, арандату
Тахсин /а/—жақсылық
Тауаккалту алә Алла /а/— Аллаға тәуекел еттiм.
Тауап /а/—Қағбаны айналып тағзым ету.
Таурат—Тора. Мұсаның Бестармақты кiтабы, дiни ұғым
бойынша, Құдайдан түскен қасиеттi жазба.
Тауфиқ /а/—мойынсұну; жәрдем, келiсiм, көмек; табыс, бақыт
Таһарат /а/—дәрет алу, тазалану. Құран Кәрiмдi оқырда,
намазға жығылар алдында жасалынатын бiрден-бiр шарт—тазалану, яғни дәрет алу. Сумен үстi-басты, дененi ғана жуып қоймай,
рухани ойды тазалау. Әдеппен, толық құрметпен аңсарыңды таза
ыққа аудару, яғни Алланы ойлау. Бiле тұра немесе бiлместiкпен
iстелiнген күнәларың үшiн Алладан кешiрiм сұрау, шапағат тiлеу.
Таһлил /а/—мадақтау, дәрiптеу; лә иләһа иллә Алла (Алладан басқа құдай жоқ) сөзiн айту.
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Тәкбир /а/—Аллаға мадақ айту.
Тәңiр /т/—Құдай
Тәпсiр /а/—түсiнiк
Тәсбi, тәсбих /а/—33 моншақ тастан тұратын тiзбек.
Тәсбi тарту—моншақ тастарды тере отырып 34 рет ��������
«Аллаһу
акбар», 33 рет «Сұбхан Алла», 33 рет «Әлхамдулилла» деп
Алла Тағаланы мадақтап сиыну. Бұл ерекше көркем сөздердi
Мұхаммед пайғамбарымыз (ә.с.) қызы Фатима анамызға
үйреткен; кейiннен мұсылман әлемiнде нұр сәулелi Фатиманың
тәсбiсi деп аталып, әр намаз сайын айтылатын болған.
Тәсiр /а/—әсер
Тұхфа /а/—сыйлық
Тұһмат /а/—өсек
Түрлiк /т/—түрлi
Тiллә—алтын ақша; кейде алтын, зер мағынасында да
қолданылады.
Тiрiк /т/—тiрi, жанды
Уа /а/—және
Уа аләйкумассалам /а/—сiзге де амандық тiлеймiн
Уақиғ /а/—оқиға
Уалләйл сүресi—Құранның 92 сүресi.
Уасил /а/—келу, жету
Уассалауат уассалам /а/—намаз уағында Аллаға,
Мұхаммедке (с.ә.с.) сәлем беру.
Уассаффат сүресi—Құранның 37-сүресi.
Уасуаса /а/—шайтанның азғыруы.
Уахи /а/—хабар, белгi; бұйрық
Уәжiп /а/—парыз, мiндет
Үмбет, үммет /а/—ел, қауым, жамағат, жол; Мұхаммедтiң
үмбеттерi, мұсылмандар мағынасында қолданылады.
Үмiтуар /п/—үмiттi, үмiтi бар, сенетiн
Үшбу /т/—осы, мына
Фағил /а/—iс, амал, әрекет
Фазыл /а/—артық, артықшылық
Фариад /п/—айқай; жылау,
Фатиха /а/—беташар, кiрiспе; Құранның 1-сүресi; бата
Фаһым /а/—пайым, түсiнiк
Фәләкиат /а/—аспан әлемi, астрономия
Фужре /а/—жексұрын, малғұн
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Хабиб, хабиби /а/—сүйiктi
Хабиб Алла /а/— Алланың сүйiктiсi
Хадим /п/—қызметшi
Хадис /а/—әңгiме; хикая; Мұхаммед пайғамбардың айтқан
қасиеттi сөздерi, өсиеттерi.
Хазiрет /а/—жоғары мәртебелi; пайғамбарлардың, имам
дардың, белгiлi әулиелердiң есiмiне қосылып айтылатын
құрметтi атақ.
Хайыр /а/—жақсы; жақсылық; садақа; қайырымды
Хайыр-ахсан /а/—көркем мiнез, жақсылық, iзгiлiк
Хал-қадар /а/—жағдайынша, әл-құдiретiнше
Хақ /а/—шындық, күмәнсiз, ақиқат; Алла Тағаланың 99
есiмiнiң бiрi.
Хақиқи /а/—ақиқат, шын
Хақын опа ету /а/—құрмет көрсету ретiнде парызын өтеу.
Хақыр /а/—жеккөру, жақтырмау
Халал /а/—шариғат заңы бойынша ұлықсат берiлген; таза,
адал; некелеп алған; жарамды
Халалзада /а,п/—таза, пәк адам, тектiден туған
Халас /а/—құтылу, бос болу, арылу, құтқарылу; құтқару, тыю
Халбүкi /а/—ғажайып, сүйкiмдi
Халиқ /а/—жаратушы; Алла Тағаланың 99 есiмiнiң бiрi.
Халиф, халифа /а/—Ислам орнағаннан ХIII ғасырға дейiн
араб елдерiнде дiн мен үкiмет билiгiн бiр қолға ұстаған мемлекет билеушiсi.
Хамду /а/—мадақ, мақтау
Хамду сәна—Аллаға мадақ айту.
Хамла /а/—шабуыл, жорық
Хараб /а/—бұзылу, қирау, жойылу; жоқ болу, апатқа
ұшырау
Харам /а/—шариғат бойынша тыйым салынған, яғни iшiпжеуге, қолдануға жарамайтын нәрсе [Құран
���������������������������
Кәрiмде бұл түсiнiк
71 жерде қолданылған]; заңсыз, таза емес
Харс /а/—қарауыл, сақтаушы
Хасад, қасад /а/—қастық; ниеттену
Хасам /а/—ант, сөз беру
Хасыл /а/—нәтиже, жүзеге асу
Хатаб /а/—сөз; дұға оқу
Хатир /а/—ой, сана, ес
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Хатта /а/—тiптi, не болмаса
Хатым Құран /а/—Құранды бастан-аяқ оқу.
Хижра, хижрат /а/—мұсылманша жыл санауы. 622 жылы
мұсылмандардың Меккеден Мәдинеге көшкен жылынан бас
талады.
Хилап /а/—қайшылық; жалған
Хият /а/—тiршiлiк, жаратылыстану
Хош бой /п/—жұпар иiс
Хошлану —көңiлдену, қуану
Хүжiм /а/—шабуыл
Һайба /а/—құрмет, бедел, ықпал
Һауа—ауа, аспан
Һәлак /а/— жан тапсыру; қирау; әлек болу
Һәмма—бәрi, барлығы
Һинди—үндiлiк
Һұшыға келу—өз-өзiне келу, есiн жию
Число /о/—уақыт, күн; сан
Шариғат /а/—заң, хартия
Шариф, шәрiп /а/— тектi, қасиеттi; Мұхаммед пайғамбар
дың немересi Хасаннан тарағандарға берiлген атау.
Шарых /а/—түсiндiру, мағынасын ашу
Шаһариар—[шаһар /п/—төрт, жар /т/—жар,серiк]—
Мұхаммед пайғамбардың төрт серiгi: Әбубәкiр, Омар, Оспан,
Әли. Кейде төрт жар, төрт шәрi деп те айтылады. Араб халифатын билеген бұл төрт әдiлеттi халифа тарихта «ал-хулафа ар-рашидун» деген атпен белгiлi болған.
Шаһид /а/—шейiт, дiн жолында жан беру
Шаһимардан /п/—батырлардың патшасы. Дастандарда,
көбiне халифа Әлидiң эпитетi ретiнде қолданылады.
Шәрр /а/—жаман, сұмдық; қаһар
Шоруғ /а/—бастау
Шұһрат /а/—атақ-даңқ
Iзiм /а/—азим (ұлы) сөзiнiң фонетикалық өзгерiске түскен
түрi.
Яһуди—еврей, Мұса пайғамбардың үмбетi.
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Жер-су атаулары
Бағдат—1921 жылдан қазiргi Ирак мемлекетiнiң астанасы.
Тигр өзенiнiң екi жағасын бойлай салынған.
Қаланы «Мадинат ас-Салам» (Бейбiтшiлiк қаласы) деген атпен халифа Мансұр 762 жылы салдырған. Бағдат—орта
ғасырларда араб әдебиетi мен мәдениетiнiң орталығы болған
қалалардың бiрi. Осында бiрсыпыра шығыс ғалымдары
[Насреддин Туси, Әл-Фараби т.б.] оқып, бiлiм алған.
Бәдiр—Мәдине қаласының жанындағы тұщы бұлақ шығатын
әрi сауда орталығы орналасқан жер. Хижраның екiншi жылы
Меккеден Сирияға жол тартқан Әбу Суфианның керуенi үстiнде
болған соғыста Мұхаммед пайғамбардың қолы жеңiске жетедi.
Ол тарихта «Бәдiр»
����������������������������������
соғысы деген атпен қалған.
Бұхара—(санскритше вихара—монастырь)—б. з. I ғасырын
да iргесi қаланған, Зарафшан өзенiнiң төменгi ағысында орна
ласқан, Орта Азиядағы көне қалалардың бiрi. Қазiрде Өзбекстан
Республикасының осы аттас облыс орталығы.
Димашық (Дамаск)—Сирия астанасы. Орта ғасырларда сауда, мәдениет дамыған араб қалаларының бiрi. Сондықтан бұл
атау ертегiлер мен дастандарда жиi кездеседi.
Еуропа—Еуразия құрлығының батысын алып жатқан дүние
бөлiгi.
Куфа—ортағасырлық Ирактағы қала. ���������������������
V��������������������
II ғасырдың басында
Евфрат өзенi жағалауында пайда болып, умиялықтар������������
[омейядтар]�
тұсында iрi сауда және мәдениет орталығына айналған. Бағдад
қаласы салынғаннан кейiн бiрте-бiрте құлдырай бастады, қазiр
жоғалған.
Қазан—Ресей Федерациясы құрамындағы Татарстан авто
номиясының орталығы, Едiлдiң сол жағасында орналасқан
қала.
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Қап тауы—Құран аңыздары бойынша, жер жүзiн қоршап
тұрған тау тiзбегi. Бұл таулар аспан түстес зүбәржаттан құралған,
ал ең биiк шыңында вулкан орналасқан. Жер бетiндегi барлық
таулар Қап тауымен байланысты, Алла Тағала осы таулар тiзбегiндегi шыңдардың бiрiне қолын тигiзсе, жер сiлкiнiсi болады.
Қап тауының ар жағын йәжүж бен мәжүж деген қорқынышты
халықтар мекендейдi, олар әр түн сайын тауды егеу сияқты тiстерiмен кеседi, бiрақ күндiз тау бастапқы қалпына қайта келедi, сөй
тiп бұл халықтар жер бетiне шыға алмайды. Шығыс халықтарын
да Қап тауларымен байланысты көптеген аңыздар бар.
Қарқаралы—Қазақстанның байырғы қалаларының бiрi.
Қарағандыдан оңтүстiк-шығысқа қарай 220 шақырым жерде.
Құддыс—қазiргi Израиль мемлекетiнiң астанасы, Иеру
салимнiң ежелгi аты. Бұл шаһар әлемдiк дiндердiң шығу тарихымен байланысты зор құрметке ие болған. Онда иудей, христиан және Ислам дiндерiнiң қатар табынатын қадiрлi дiни
ескерткiштерi баршылық. Осы арада мұсылмандардың қасиеттi
орындарының бiрi—«Әл-Ақса» (Бәйтул Мұқаддас) мешiтi
бар. Құран Кәрiмдегi «Миғраж» сүресiнде және басқа да дiни
аңыздарда баяндалатын Мұхаммед (с.ә.с) пайғамбардың «Көкке
көтерiлу» (Алла Тағаламен дидарласу, яки оның құзырында
болу) сапары осынау мешiттен бастау алады делiнедi.
Мәдине—арабша «қала» деген сөз. Меккеден кейiнгi екiншi
қасиеттi қала саналады. Исламның негiзiн қалаушы Мұхаммед
пайғамбардың 622 жылы Меккеден осында қоныс аударуына
байланысты, Хижаздағы Ясрибке мұсылмандардың берген атауы. Мұсылмандардың жыл санауы осы қоныс аудару жылынан
(хижра) басталды. Мұсылман мемлекетiнiң негiзi қаланғанда
Мәдине оның алғашқы астанасы болды.
Мекке—мұсылмандардың қасиеттi қаласы. Онда бас мешiт әл-Мәсжид әл-Харам мен Қағба орналасқан. Исламның
негiзiн қалаушы Мұхаммед (с.ә.с.) осы қалада дүниеге келген. Мұхаммед (с.ә.с.) Меккеден кеткенiмен Мәдинедегi жаңа
құлшылық ету үйiн Қағбаға қарама-қарсы қойған жоқ, қайта
оның есiгiн соған қаратты (Құбыла). Мұсылмандардың Меккенi 630 ж. жаулап алуы оның дiни орталық ретiндегi айрықша
жағдайын қалпына келтiрiп қана қоймай, одан да жоғары
дәрежеге көтере түстi. Меккеге барып тәуап ету исламның бес
парызының бiрi болып саналады.
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Омск—Ресейдегi қала аты
Рұм, Үрiм—шығыс халықтары орта ғасырларда Византияны осылай атаған. Көптеген шығыс халықтарының әдебифольклорлық туындыларында Рұм өте алыс, ғажайып өлкенiң
бейнесiн елестеткен.
Түркiстан—Оңтүстiк Қазақстан облысындағы Түркiстан
ауданының орталығы, Сырдарияның оң аңғарында орналасқан.
2000 жылы көне қаланың 1500 жылдығы тойланды. Арабтардың
географиялық жазбаларына қарағанда IV-Х ғасырларда бұл
қаланың орнында Шавгар (арабша Шавагар) мекенi болған,
бiрақ бұдан iз қалмаған. ХII-ХIV ғасырларда Түркiстан ������
«Ясы»
деп аталған. Қожа Ахмет Иасауи ғимараты салынғаннан кейiн
түркiлердiң дiни орталығына айналды.
Тобольский губерниясы—Қазан төңкерiсiне (1917ж.) дейiнгi
Ресей империясының азиялық бөлiгiндегi губернияларының
бiрi.
Үхүд—Мәдине қаласының солтүстiк жағында бес шақы
рым жерде орналасқан тау. Оның баурайында 625 жылы
мұсылмандардың меккелiктермен шайқасы болды.
Фирдоус—(парсы)—дәл мағынасы: жұмақ бағы. Құран
Кәрiм бойынша, жұмақ бiрнеше бөлiктен тұрады. Бiреуiнiң атауы—Фирдоус. Бұл сөз парсы тiлiнен енген, гректiң «парадеисос»
деген сөзiмен мәндес. Бертiн келе мұсылман елдерiнiң фольклоры мен әдебиетiнде «Фирдоус» сөзi мәңгi гүлдеп тұратын мәуе
бақтың символына айналған.
Шам—Сирияны арабтар осылай атаған. Теңеу ретiнде «шариф» сөзi қосылып, көбiнесе «Шам шариф» делiнедi. Шариф
арабша—құрметтi, қадiрлi, ұлы мәртебелi деген мағынаны бередi.

Томға енген дастандарды жырлаушы,
айтушы һәм жинаушылар туралы
мәлімет
Жұмашұлы Мәулекей—ХIХ ғасырдың екiншi жартысында өмiр сүрген қиссашыл ақындардың бiрi, қазақ фольклорын
жинап бастырушы. 1836 жылы Тобыл губерниясында туған.
Өмiрбаянына қатысты басқа дерек кездеспедi. Iшкi Бөкей
ордасында қазақ ауылдарында бала оқытып, ағартушылық
жұмыстар жүргiзген. Өзiнiң баспагерлiк қызметiн «Қисса
Тамимдер» (1866) атты дiни дастанды кiтап етiп шығарудан
бастаған. Ел арасынан қисса-дастандарды жинап, Қазан
қаласынан «Қисса Жұмжұма» (1881), «Дариға қыз» (1879),
«Қисса Салсал» (1879), «Қисса Сейiтбаттал» (1879) секiлдi
фольклорлық шығармалардың жеке нұсқаларын бастырып
шығарған. Басқаша айтқанда, ауыз әдебиет үлгiлерiн жөндей
тiн М. Жұмашұлының еңбегi айрықша. Жоғарыда көрсетiлген
шығармалардан бөлек, осы томға жинаушының бастыруымен
жарияланған бес дастан енiп отыр.
Қонайұлы Иазид (1860-1924)—Қазан төңкерiсiне дейiн
халық арасына өлеңдерi тараған қиссашыл ақындардың бiрi.
Бұрынғы Көкшетау уезi, Мезгiл болысынан.
Оның би мен болысқа, байлар мен молдаларға шығарған
өлеңдерiнiң өзiндiк ерекшелiктерi жоқ емес. Сонымен бiрге Қонайұлы Иазид ел арасынан жыр, дастандарды жинап,
жөндеп, Қазан баспаларынан кiтап етiп шығарған. Мысалы,
«Балықшы илә ғифрит қиссасы», «Қисса хазiретi Айшаның
тұһматы», осы томға енiп отырған «Қисса Зейнеп пен Заидтың
уақиғасы».
Қонайұлы Иазид мұраларын жинап, ОҒК-ның Қолжазба
қорына тапсырған Қ.Қаңтарбаев.
Шайхысламұлы Жүсiпбек (1857-1937)—ақын, ауыз әде
биетiн жинаушы. Оңтүстiк Қазақстан облысы, Арыс ауданы,
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Қожатоғай аулында, қожа әулетiнде дүниеге келген. Нағашыла
ры—Ұлы жүз, Албан руынан. Жасында мұсылманша оқып,
бiлiм алған. Жүсiпбек қожа Жетiсуда тұрып, ел арасынан жырдастандарды, айтыстарды т.б. жинап, редакциялап, Қазан
қаласындағы Хұсайыновтар баспасына жiберiп отырған. Оның
қазақ фольклоры шығармаларын жинап, бастырудағы еңбегi
ерекше. Мысалы, осы томға Ж. Шайхысламұлы жинап, жөндеп
жариялаған төрт том енiп отыр. Өмiрiнiң соңғы жылдарын Шы
ғыс Түркiстанның Iле аймағында өткiзiп, сонда қайтыс болды.
Шаһмарданұлы Кашафидин—Х�����������������������
I����������������������
Х ғасырдың ек���������
i��������
нш������
i�����
жар
тысы мен ХХ ғасырдың басында өм�������������������������
i������������������������
р сүрген ақын, ауыз әде
биет���������������������������������������������������
i��������������������������������������������������
үлг����������������������������������������������
i���������������������������������������������
лер������������������������������������������
i�����������������������������������������
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РЕЗЮМЕ
Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова М��������
инистер
ства образования и науки��������������������������������������
РК продолжает работу по подготовке и
изданию томов стотомн����������������������������������������
о���������������������������������������
го Свода казахского фольклора «Бабалар
сөзi», выполняемого в рамках Государственной программы «Мәде
ни мұра » («Культурное наследие»).�����������������������������
Уже издано девять томов новеллистических и шесть томов религиозно-нравственных дастанов.
Предлагаемый вниманию читателей шестнадцатый том Свода также посвящен дастанам религиозного содержания. Это завершающий том серии религиозно-нравственных дастанов, то
есть всего их будет семь томов.
В данный том включено семнадцать произведений: «Қисса
Сейiтбаттал», «Қисса Наушаруан», «Жүһүдтiң баласы пайғам
барға ғашық болғаны», «Қисса Көдек баланың хикаяты»,
«Қисса Гүлжәмила қыздың хикаясы», «Диуана шейх Бұрқы»,
«Қожа Баһауидин хазiретiнiң қиссасы», «Қисса хазiрет Әлидiң
Сараңбайды жолға салғаны», «Қисса хазiрет Әли разы Алла
анһудың шаһ Барбарға құл болып сатылғаны туралы», «Хазiрет Әлидiң Жанәдiл шаһарында төбелескенi», «Қисса хазiретi Оспан разы Алла анһудың қонаққа шақырғаны», «Қисса
Сәдуақас», «Қисса Тамимдер», «Қисса Үхүд», «Қисса Бәдiр»,
«Қисса Зейнеп пен Заидтың уақиғасы», «Қисса Мәлiкаждар».
Лейтмотив этих произведений достаточно традиционен: рассказами о праведной жизни и деятельности рядовых и видных
последователей Мухаммеда, восхвалением их чисто человеческих достоиноств и благородных поступков побуждать верующих к благочестию и приверженности таким общечеловеческим
ценностям, как милосердие, справедливость, доброта, прощение, любовь к ближнему и т.д.; знакомить с историей, традициями и мировоззренческими принципами ислама.
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Тематика дастанов разнообразна: Например, в том включен
дастан о подвигах Сейтбаттала, героя фольклора анатолийских
турок, произведения о известных суфиях, о пророке Мухаммеде, о благородных поступках первых праведных халифов, о военных противостояниях между сторонниками и противниками
пророка Мухаммеда и т.д.
Сюжетную основу их составляют реальные события первых
годов хиджры, знаменательные эпизоды из жизни суфиев и известных деятелей ислама, мусульманско-коранические легенды,
архаические сказочно- эпические сюжеты и мотивы и т.д. Например, все действо дастана «Қисса Наушаруан» основано на древнем, восходящем к эпохе матриархата сюжете о выборе невестой
жениха, а «Қисса Сейiтбаттал» имеет своей основой сюжет героического сватовства. Пять произведений тома посвящены последнему из «четырех праведных халифов», зятю и соратнику пророка
—Али Муртазе ибн Абуталибу. В одном из них—в «Қисса хазiрет
Әли разы Алла анһудың шаһ Барбарға құл болып сатылғаны туралы»—рассказывается о том как Али ибн Абуталиб соглашается
быть проданным в рабство за долги безвестного бедняка, чтобы спасти того от пожизненной кабалы. По идее и тематике этот дастан
очень схож с дастаном «Бозторғай», где Али оставляет собственных детей под залог для освобождения кедея [бедняка], попавшего в лапы ростовщика1. Безусловно, эти поступки Али ничуть не
уступают по своему героизму и величию его же богатырским подвигам. В «Қисса Мәл����������������������������������������
i���������������������������������������
каждар» Али—заботливый и любящий отец.
Он очень эмоционально реагирует на пленение своих сыновей и
готов пожертвовать жизнью ради спасения их.
Али ибн Абуталиб—участник почти всех военных походов
Мухаммеда, заслуживший репутацию храброго воина, блестящий оратор. Он—наиболее популярный и известный герой фольклорных и религиозных произведений многих мусульманских
народов. В многочисленных дастанах, хикаятах и преданиях
Али—богатырь, храбрейшей из храбрых, ревностный распространитель ислама. А в вышеупомянутых произведениях Али—
заступник слабых, обездоленных и беззащитных, он благороден
и великодушен, щедр душой.
1
«Бозторғай» был опубликован в 11-томе Свода «Бабалар сөзi».— Астана: Фолиант, 2005
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Сюжетную основу дастанов «Жүһүдт����������������������
i���������������������
ң баласы пайғамбарға
ғашық болғаны» и «Қисса Көдек баланың хикаяты» составляют бытующие в народе предания о том, что рождение и пророческая миссия Мухаммеда были предсказаны еще в Библии. У нас этот сюжет
облечен в форму красивой, эмоционально рассказанной истории о
том, как сын некоего иудея узнал из Библии о пророке Мухаммеде,
заочно полюбил его и отправился в Мекку для встречи с ним. Перенеся много лишений, он наконец прибывает в Мекку, навстречу
ему движется траурная процессия. Мальчик узнает, что Мухаммед,
к которому он стремился всей душой, скончался три дня назад. От
горя мальчик умирает. Герой дастана «Қожа Баһауидин хаз���������
i��������
рет�����
i����
н���
i��
ң
қиссасы»—известный среднеазиатский суфий Накышбанди Бахауидин бин Бурханаддин Мухаммед ал-Бухари [1318-1389]. Произведение основано на одной из легенд, посвященных знаменитому
суфию: в нем повествуется о том, что Бахауидин сшил изумительную по красоте тюбетейку, расшил ее золотом и драгоценными
камнями. Он трудился семь лет с целью обменять продать её ангелу, посланнаму Аллахом за семь кругов ада, чтобы грешников некуда было отправлять. Достоточно занятно описывается торг между
ними. Наконец суфий соглашается отдать тюбетейку за шесть кругов ада. Надо же оставить Всемогущему Господу хотя бы один круг
ада, чтобы отправлять туда самых больших грешников!
Многотомный свод «Бабалар сөзi»—научное издание. Публикуемые тексты даются в первоначальном, адекватном первоисточнику виде, то есть исключается любое вмешательство в текст.
Том снабжен научными приложениями, которые включают
в себя: сведения о публикуемых текстах и их вариантах; краткий историко-фольклористический и текстологический анализ
текстов; данные об исторических и религиозных деятелях, имена которых встречаются в текстах; словарь древнетюркских,
арабских и персидских слов, терминов и понятий религиозного
характера, а также географических названий; сведения о сказителях, собирателях и публикаторах; список использованный
литературы; резюме на русском и английском языках.
Все дастаны, публикуемые в данном томе, были изданы в период с 1879 по 1915-год на арабской графике в г.Казани. Для
данного издания тексты подготовлены с казанских изданий
адекватно оригиналам. На кириллице публикуются впервые.
Объем тома— 20,5 п.л.

Summary
M. O.Auezov Institute of Literature and Art, Ministry of Education and Science, Republic of Kazakhstan is continuing activities
on preparation and publishing of the volumes of the hundred volume Collection of Kazakh folklore «Babalar sozi» implemented
within the framework of the State Program «Madeni mura» («Cultural heritage»). Nine volumes of novelistic and six volumes of religious-.moral dastans have been already published.
The sixteenth volume of the Collection proposed for the readers
attention is also dedicated the dastans of religious content. This is
the concluding volume of the series of religious-moral dastans i.e.
total number includes seven volumes.
This volume includes seventeen works: «Kissa Seitbattal», «Kissa Nausharuan», «Zhuhidtin balasi paigambarga gashik bolgani»,
«Kissa Kodek balanin khikyati», «Kissa Guljamila kizdin khikayasi», «Diuana sheih Burki», «Kozha Bahauidin haziretinin kissasi
», «Kissa haziret Alidin saran baidi zholga salgani», «Kissa haziret
Ali razi Alla anhudin shakh Barbarga kul bolyp satilgany turaly»,
«Haziret Alidin Zhanadil shakharynda tobeleskeni»,«Kissa hazireti Ospan razi Alla anhudin konakka shakirgani», «Kissa Saduakas», «Kissa Tamimder», «Kissa Uhud», «Kissa Badir», «Kissa
Zeinep pen Zaudtin uakigasi», «Kissa Malikazhdar».
The leitmotif of those works is traditional enough: the stories
about righteous life and activities of the common and prominent
successors of Mohammed, eulogy of their human merits and honorary deeds to induce the believers to piety and devotion to such common humanity values as mercy, fairness, kindness, forgiveness,
love to the neighbor etc.; familiarize with the history, traditions
and philosophic principles of Islam.
The themes of the dastans is diverse. For example, the volume
includes the dastan about the feats of Seitbattal the hero of folk-
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lore of Anatoly Turkish people, works about famous Sufi, prophet
Mohammed, noble deeds of the first righteous caliphs, military fighting between the supporters and opponents of the prophet Mohammed etc.
The plot is based on real events of the first years of Hidjr, the
famous episodes taken from the life of Sufi and prominent Islam
figures, Moslem-Koran legends, archaic tale-epic plots and motives
etc. For example, the whole action of the dastan «Kissa Nausharuan» is based on the ancient plot originated from the matriarchy epoch about the bride who chose the bride groom for herself. «Kissa
Seitbattal» is based on a plot about heroic matching. Five works of
the volume are dedicated to the last from «four righteous caliphs»,
son-in-law and partner of the prophet—Ali Murtaza ibn Abutalib.
One of them—«Kissa khaziret Ali razi Allah anhudin shah Barbarga kul bolip satilgani turali»- tells about how Ali ibn Abutalib
agrees to be sold to slavery for the debts of one poor man and to
save him from lifetime debt-slavery. The idea and the theme of this
dastan are very similar to dastan «Boztorgai» where Ali leaves his
children as collateral for releasing the kedei (poor man) who was
captured by money-lender. Of course those Ali’s actions can be
characterized as heroic and great as his bogatyr deeds. In «Kissa
Malikazhdar» Ali is a careful and loving father. He reacts very
emotionally to the capturing of his sons and is ready to sacrifice his
life to save his children.
Ali ibn Abutalib is a participant of almost all military trips of
Mohammed who gained the reputation of the brave warrior and
brilliant speaker. He is the most popular and well known hero
of folklore and religious works of many Moslem peoples. In many
dastans, khikayats and legends Ali is a bogatyr, the bravest from
the bravest, earnest disseminator of Islam. However in the above
mentioned works Ali is the defender of the weak people, poor and
vulnerable, he is noble and generous person.
The plot of the dastans «Zhuhudtin balasi paigambarga gashik
bolgani» and «Kissa Kodek balanin khikayati» is based on the legends about the birth and prophet mission of Mohammed were predicted in Bible. This plot is given in form of a beautiful emotional
story about how the son of some Jew learnt about prophet Mohammed from Bible, fell in love with him and left to Mecca to meet him.
Having experienced a lot of hardships he at last reached Mecca, the
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funeral procession was moving in front of him. The boy learns that
Mohammed whom he was eager to meet died three days ago. The
boy dies from sorrow. The hero of dastan «Kozha Bahaudin haziretinin kissasi» is a well known Central Asian Sufi Nakishbandi
Bahaudin bin Burhanaddin Mohammed al-Bukhari (1318-1389).
The work was based on one legend devoted to the famous Sufi: it
tells about how Bahauidin has sewed a beautiful hat, embroidered
with gold and precious stones. He was working during seven years
aiming at selling it to the angel sent by Allah to seven circles of hell
in order that the sinners would not have place to be sent. The description of their bargain is very interesting. At last Sufi agrees to
give the hat for six circles of hell. At least one hell circle should be
left for the Mighty God to send their the most big sinners!
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; reference data
with vocabulary, names, explanation of various foreign terms and
notes concerning the names of the religious figures; information on
the collectors and performers of the works; list of used literature;
summary in Russian and English.
All dastans published in this volume were published during the
period 1879 till 1915 in Arabic graphics in Kazan. For this edition
the texts were prepared from Kazan publication adequate to the originals.
Size of the volume is 20,5 p.p.
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