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Кириш Сөз

Өтө мээримдүү Аллах Тааланын аты менен...

Кудай Таалам ушул китепти окуган ар бир мусул-
ман пендесине жакшылык жазган болсун!

Кудай Таалам ушул тырмак алды эмгекке канча 
сооп жазган болсо, ошол соопторду ыраматылык 
чоң энем Уруятканга багыштадым. Ал киши ме-
нин медресеге  окуума чын  дитинен ырааз ыбол-
гон, менин ар бир ийгилигиме сүйүнгөн, колунан 
келишинче намазын калтырбай окуган, алынын 
жетишинче такыбалыкты карманган кемпир эле.  
Кемсел, тебетей, тон тиккен колунан көөрү төгүл-
гөн чебер уз да эле.

Раматылык чоң энем намаз окуганда намаздын 
бардыгын так деле билчү эмес, ал эмес фатиха сү-
рөсүн да чала-моңол эле окучу.  Ошого карабай беш 
маал намазын  калтырбай ыкылас менен окуур эле. 
Орозо айындагы кадыр түндө жүз рекет нафил на-
мазды парздай эле көрүп катуу амал кылчу. 

Ажыга барган адамдар конок болуп келип кал-
са небере аттууларынын баарын топтоп, алардын 
оозуна түкүртчү.  

Чын дүйнөгө сапар алаарынан бир аз муруну-
раак атама, раматылык Арыкбай акенин торпогун 
алтымыш жыл мурун кокустан өлтүрүп алганды-
гын, жалгыз бой жесир аял  болуп төлөй албай ка-
лып, ошону дале мойнундагы карызы деп эсептеп 
жүргөндүгүн айтып карызынан кутулганы эсимде. 
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Чоң энемдин Манас эпосуна болгон махабаты, 
түгөнбөгөн жомоктору, маңыздуу кошоктору узар-
гандан узарган намаздары, үч катар салынган үл-
пүлдөгөн жоолуктары жана мен жадаганча "Манас-
тан" окутуп укканы эсимде калды. 

Чоң энем өмүр бою аялзатына таандык назикти-
ги менен, сыпаалыгы менен чөнтөгүнөн күзгүсү, бет 
майы үзүлбөгөн, кийимди табит менен кийинген ак 
сөөктүк мартабасы менен "байманалуу Кулмолдо-
нун кызы" деген атын сактап өттү.  

Ошондой эле, соопторду чоң атам раматылык 
Жалилге да багыштаймын. Тилекке каршы ал 
киши жөнүндө мен эмес, менин атам деле жакшы-
лыктуу элестете албайт экен. Анткени, атам үч жа-
шында эле чоң атам каза болуптур. Жалил аксакал 
эмгектин каарманы болуп, үзүрлүү мал бакканды-
гы үчүн Сталиндин колунан "ардак кагаз" алууга 
татыктуу болуп, башында чоң энем тигип берген 
калпагы менен Москвага барыптыр.  Сыйлыкты 
тапшырып жаткан учурда, калпагын жактырып 
(белекке алгысы келген го) сураса, кыргыз баш ки-
йимин белекке  берчү эмес деп бербей койгонун али 
күнчө айтып жүрүшөт. Ардак кагазы да азыркыга 
чейин сакталып жүрсө керек. Чоң энем аны сегиз 
кат кылып бүктөп сактаар эле. Тумарды бүктөгөн-
дөй кылганы го кыязы. 

Менин чоң энем чоң атамдын сегизинчи аялы 
болуптур. Аялдары өлүп, кээ бир учурда жесир кал-
ган жеңесин алып, акыры чоң энемдин узаган экен. 

Ушул эмгегимди чоң энеме, чоң атама жана 
анын чоң энемден башка жети аялынын баарына 
багыштадым. Кудайым алардын баарына бейиш 
насип эткен болсун.  

Жаман небереңер Чубак Жалилов
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Хадис илими

ХадиС илими

Адамзат тарыхына сын көз чаптырган адам, ин-
санияттын жол башчыларынын кээ бирлеринин 
гана өмүр-таржымалдары өп-чап айтылынганды-
гын байкабаса, көпчүлүгүнүн аты гана белгилүү 
болуп ал жөнүндөгү маалыматтар таптакыр жокко 
эсе. Мисалга карасак,  жер шаарынын төрттөн бири 
ээрчиген Будданын өмүр таржымалы жөнүндө үч-
төрт жомок сымалдан башка эч бир нерсе айты-
лынбайт.

Жүз жыйырма миңден ашуун пайгамбар жөнө-
түлгөн болсо, ошолордун ичинен көп айтылганы 
да, өмүр-жашосунун ачык баяндалганы да Пай-
гамбарыбыз Муса (алайхис салам) болуп эсептели-
нет. Ошондой болсо да,  «Тоораттын»  беш китеби 
биригип, анын туулгандыгы, жаштыгы, хижрат 
кылуусу, үйлөнүүсү, пайгамбар болуп жөнөтүлүүсү, 
мушриктер менен согушуусу жана өлүмү туурасын-
да гана баяндайт. Алла Таала 120 жаш өмүр берген 
Муса пайгамбардын (алайхис салам) жашоосунан 
ибарат-таалим алууну каалаган пенде кай жактан 
ал жөнүндөгү маалыматты табат?

Пайгамбарлардан заман боюнча Исламга эң 
жакыны деп эсептелген Иса пайгамбардын  (алай-
хис салам)  өмүр таржымалычы?  Инжил риваят-
тагандай 33 эле жыл бул дүйнөдө  жашаган,  жер 
шаарынын көптөгөн жашоочулары ээрчиген бул 
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пайгамбарыбыздын жашоосун изилдеген адам таң 
кала турган абал пайда болот. Бул 33 жылды кантип 
өткөргөн? Кандай өрнөктүү изги ийгиликтерге ба-
шат болгон? Кандай иштер менен алек болгон?

Пендезаты пайгамбарлардын коомдук жашоосу-
нан алчу таалими – адеп-ахлак, өрнөктүү адат, туура 
жол. Мына ушунун баарын жогорудагы пайгамбар-
лардын жашоосунан алууну кааласак да ала албай-
быз. Себеби, алар жөнүндө маалымат жокко эсе.

Ал эми пайгамбарлардын акыркысы, Элчилер-
дин төрөсү болгон  Мухаммед  пайгамбарыбызды 
(алайхис салам)  Алла Таала ардактоонун бардык 
жолу менен сыйлады. Бул заттын жашоосунун өтө 
кичине көрүнүштөрүнөн бери эң жогорку чебер-
чиликте көркөм сыпатталып, таасын айтылган. 
Пайгамбарыбыз Мухаммеддин  (алайхис салам) 
жашоосун чагылдырып берүү үчүн канчалаган 
аалымдар өмүрүн арнашкан. Бул аалымдарды, т.а., 
ушул илим жолун аркалагандарды  мухаддистер, 
же хадис риваяттоочулар  деп билишет. Пайгамба-
рыбыздын  (алайхис салам)  замандаштары болуп 
саналган сахабалар, таабьиндер жана алардан ки-
йинки муун өчпөс мурасты –Пайгамбарыбыз Му-
хаммеддин  (алайхис салам)  мурасын   жазып жы-
йып топтошту. Мына ошол асыл заттар бул мурасты 
канткенде толук сактап калуунун аракетинде болуп, 
мурда болуп көрбөгөн илимдерди негиздешти. То-
лугураак айтканда, илимди сактап калуу үчүн илим 
негиздешти.

Хадис илиминин аныктамасы

Мына ошол илимдердин бири  мусталах  илими. 
Мусталах илими -  хадисти риваяттоочунун, хадис-
тин текстинин жана санадынын (Пайгамбарыбыз  
(алайхис салам) менен бизди бириктирип турган  
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риваяттоочу инсандардан турган чынжыр) кабыл 
алынуусуна, же алынбоосуна негиз болуп берүүчү 
эреже-мыйзамдар жыйнагы.

Бул илимдин негизги темалары катары, хадис 
илимин изилдеген окуучунун, мухаддис шейх-
тин этика-адептери, хадисти аалымдан алуу жана 
кийинки шакирттерге аны өткөзүп берүүнүн тар-
тип-жоболору, хадисти риваяттоочунун абалын 
билүүнүн негиздери, сахих , хасан жана заиф (ал-
сыз) хадистердин түрлөрү ж.б.,  тууралуу маселе-
лер эсептелет. Бул темаларды чогултуу жана жана 
анализдөө ар бир инсанды таң калтыруу менен 
биргеликте бул илимге болгон урматтоосун ойго-
тот. Ошол эле убакта,  Ислам динине гана тиешелүү 
болгон бул илим Исламдын толук жана так сакта-
лып калуусуна себеп болуудагы ири өбөлгө экенди-
гин жан-дүйнөсү менен туюнат. Эч бир бузукунун 
бузуктугу менен кара санатайдын кара мүртөздүгү 
зыян жеткире алгыс бийиктикте экендигин анык 
сезет. Пайгамбарыбыздын  (алайхис салам)  сөзү 
башка бирөөнүн сөзү менен аралашпастан,  мөлтүл-
дөгөн тунук абалда аспиеттелип сакталгандыгына 
аргасыздан баш ийип таазим этет.

Бул илимде кандай китептер жазылган?

Бул илимде көптөгөн китептер жазылды. Алгач-
кы саамалыктарга Ар-Раамахурмузий, Ал-Хааким 
Абу Абдилла ан-Найсаабуурий, Ал-Хатииб Ал Баг-
даадий, Ал-Каази Ал-Ияаз, Ибну Ас-Солаах, Ан-На-
вавий, Ибну Касиир, Зайнуддин Ал-Ираакий, Ибну 
Хажар Ал-Аскалааний, Абдурахмаан Ас-Сахаавий, 
Жалаалуддин Ас-Суюутий ж.б. кошулса, акыркы 
муундагы мухаддис аалымдардын катарын улуу 
мухаддис кылымдаштарыбыз Абдулхай Ал-Лак-
навий, Шабиир Ахмад Ал-Усмааний, Зафар Ахмад 
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Ат-Тахаанавий, Ахмад Шаакир, Жамаалуддин ал 
Каасимий, Д.Мухаммад Мухаммад Ас-Самаахий, Д. 
Мухаммад Мухаммад Абу Шахба, Абдулфаттаах Абу 
Гудда, Д.Нууруддин Ьитр, Д.Мухаммад Ажааж Ал-
Хатииб, Д.Махмууд Ат-Таххаан, Мухаммад Авваама 
ж.б., толуктап турат.

Хижрий экинчи кылымдын акырларында Мус-
талах илиминин кээ бир маселелери илимий жый-
нактар катары жазыла баштаган. Имам Алий бин 
Ал-Мадиний Ал-Басрийдин  (234-хижрий жылы) 
кол жазмалары, Имам Шаафийдин (204-хижрий 
жылы) “Ар-Рисаала” китеби алгачкы карлыгачтар 
болуп саналат. 

Үчүнчү хижрий кылымдын башталышы ме-
нен бешинчи хижрий кылымга чейинки аралык 
мусталах илиминин өнүгүү жолуна түшүүдөгү 
тарыхый доору аталат. Алсак Яхяа бин Маьиин 
(233-хижрий жылы), Ахмад бин Ханбал (241-хиж-
рий жылы) “Ал-Илалу ва маьрифату ар рижаал” 
китеби менен, ал Бухарий (256-хижрий жылы), 
Абу Жаьфар Ал-Мухарримий (242-хижрий жылы) 
ж.б.,  мухаддистер риваяттоочулардын абал-
дарын териштирген эмгектерин калтырышты. 
Ошондой эле,  хадистерди текст жана санад тара-
бынан терең изилдөөнү баштаган  хадис аалым-
дарынын көч башында Ал-Хаафиз Мухаммад бин 
Абдиллах бин Нумейр (234-хижрий жылы), Ал-
Хаафиз Яькууб бин Шейба Ас-Садуусий Ал-Бас-
рий (262-хижрий жылы) “Ал-Муснад ал кабиир ал 
муьаллал” китеби менен, Ал-Хужжа Ал-Хаафиз 
Абу Мухаммад Абдулла бин Абдирохмаан Ад-Даа-
римий (255-хижрий жылы) “Сунан” китебинин 
кириш сөзү менен, Имам Муслим (261-хижрий 
жылы) “Сахих” китебинин кириш сөзү менен бул 
катарды толуктайт.
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Менин илимдеги баба устазым (Мен Жалилов 
Чубак,  Д. Сааид Бакдаштын окуучусумун. Ал киши 
Абдул-Фаттаах Абу Гудданын окуучусу, ал киши 
Имам Заахид Ал-Каусарийдин окуучусу) Имам Ал-
Каусарий (“Макаалат ал Каусарий” китеби, 83-бет) 
Имам Муслимдин бул эмгегин, мусталах илимин-
деги эң алгачкы илимий эмгектердин бири ката-
ры баалаган. Бул кириш сөздү ыйык Меккедеги 
улуу урматтуу устазым Д. Мухаммад Саьиид ал 
Бухаарийге Умм ал Куро университетиндеги  ха-
дис факультетинин китепканасында окуп өткөзгөн 
учурлар өмүрүмдөгү эң кымбат  көз ирмемдер бол-
гондугу эч эсимден чыкпайт.

Имам Мухаммад бин Иса бин Саура Абу Ииса Ат-
Тирмизи (279-хижрий жылы) “Ал-Жаамиь” китеби-
нин акырында келтирген “Ал Илал ас-сагиир” аттуу 
эмгеги өтө баалуу эмгектердин өкүлү болуп саналат. 
Бул эмгек менен улуу урматтуу Устазым Д. Хаатам 
Аш-Шарифтин жетекчилиги астында таанышып, 
окуган мезгилимде анын баалуулугуна ынангам.

Имам Абу Дауд Сулайман бин Ал-Ашьас Ас-Си-
жистаанийдин (275-хижрий жылы) меккеликтерге 
өзүнүн “Сунан” китебин сыпаттап жазган эмгеги 
бул илимдеги көп маселелерди камтыйт. Булардын 
баарынан мурда Имам Бухарийдин устазы катары 
таанымал  Ал-Хаафиз Ал-Хужжа Абдулла бин Аз-
Зубейр ал Хумейдийдин (219-хижрий жылы) бул 
илимдеги негизги маселелерди камтыган сөздө-
рүн, Ал-Хатиб Ал-Багдаадий “Ал-Кифая” китебин-
де баяндайт. Ошондой эле,  бул сыяктуу кымбат 
маалыматтарды Абу Ал-Хасан Ахмад Ал-Ижлий 
Ал-Кууфий Ат-Тарабулсийдин (261-хижрий жылы) 
“Сикаат” аттуу эмгегинен, Абу Зурьа Ад-Димашкий-
дин (281-хижрий жылы) “Таарих” китебинен, Имам 
Яькууб бин Суфяан Ал-Фасавийдин (277-хижрий 
жылы) “Китаб ул маьрифа ват таарих” китебинен, 
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Имам Абу Бакр Ахмад бин Амр бин Абдилхаалик 
Ал-Баззаардын  (290-хижрий жылы) Ал-Хаафиз 
Ал-Ираакий “Шарх ал Алфия” китебинде кел-
тирген сүйлөмдөрүнөн, Имам Абу Жаьфар Ахмад 
бин Мухаммад Ат-Тахаавий (321-хижрий жылы) 
“Ат-Тасвия” китебинен, Имам Ибн Абдулбарр-
дын (463-хижрий жылы) “Ат-Тамхиид” китебинен, 
Имам Абу Ас-Саадат Мубаарак ибн Ал-Асиирдин 
(606-хижрий жылы) “Жаами ал усуул” китебинин 
кириш сөзүнөн алсак болот.
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Бир хадистин изи менен

  

Бир ХадиСтин изи менен...

Азирети Умар  Пайгамбарыбыздан  (алайхис са-
лам)  мындай хадисти айтат: «Акыйкатта амалдар 
ниеттерге жараша болот. Акыйкатта пенде үчүн 
анын кылган ниети ашык атат. Ким Аллах Таала 
жана анын Пайгамбары үчүн хижрат кылса, хижра-
ты Аллах Таала жана анын Пайгамбары үчүн бол-
гон болот. Ким дүйнө үчүн хижрат кылса дүйнөгө 
барып  такалат,  аял үчүн хижрат кылса ал аялга үй-
лөнүп тынат. Демек, анын хижраты эмне үчүн бол-
гон болсо, ошол үчүн болгон болот!» 

Хадис Азирети Умардан риваят кылынууда. Ка-
жыбас кайраттуулугунан арстандын атасы (Абу 
Хафс) деп Пайгамбарыбыз (алайхис салам) куня-
ысым койгон, ак менен караны, хак менен батылды 
ажыраткандыгынан Жебиреил периште тарабынан 
(аль Фааруук) ажыратуучу, айрымдоочу ылакабы 
берилген. Сахабалардын арасынан алгачкы ирет 
(амиирул муьминиин) момундардын жол башчысы 
атка конгон. 

Ата-теги Пайгамбарыбыз (алайхис салам) менен 
Каьб бин Луьайга барып кошулат. Пайгамбарчы-
лыктын алтынчы жылында Исламды кабыл тут-
кандыгы айтылат. Азирети Абу Бакрдын нускоосу 
менен, андан кийинки халифа болуп хижранын 
он үчүнчү жылы кол (байьат)  берилет. Көптөгөн 
шаарларды ачып, кыйла элдин мусулман болуусу-



12

Чубак ажы Жалилов

на себеп болот. Хижранын жыйырма үчүнчү жылы, 
зулхижжанын акырынан санаганда төртүндө,  шар-
шемби күнү багымдат намазында Мединеде  Му-
гиира бин Шуьбанын кызматчысы, тарса дининде-
ги (христианин) Абу Луьлуанын колунан, алтымыш 
үч жашында  шейит кетет. Сухейб (разиаллооху 
анху) жаназасына өтөт. Халифатчылыгы он жа-
рым жылга созулат. Шакегине «Өлүм сага насаат 
айтууда жетиштүү» деген жазуу  түшүрүлгөн  эле. 
Аллах Таалам андан ыраазы болсун. 

Ниет деген эмне? Ниет – Аллах Тааланын ыраа-
зылыгын табуу үчүн, кайсы бир аракет-ишке, амал-
га  карай жүрөктүн багыт алуусу. Ниеттен болгон 
негизги максат – ибаадаттарды адаттардан айыр-
малоо.  Ниеттин орду жүрөк, жүрөк менен айтыл-
ган ниет гана этибарга алынат. Кээ бир аалымдар 
ниетти тил менен айтууну бидьат дегени менен, 
чындыгында тил менен жүрөк бир болуп, ниет та-
тыктуу ордун алып бекемделүүсү жана анын маа-
ниси акылга орношуусу үчүн тил менен айткандын 
зыяны жок.

Хадистин мазмунунун тереңдигинен, имам  Шаа-
феьий «Бул хадис илимдин тең жарымына кирет» 
деген. Анткени, ниет жүрөк ибадаты болсо, амал-
дар дене ибадаты. Жүрөк менен дене бириккенде, 
бири-бирин толуктаганда гана ибадат кемелдикке, 
телегейи тегиздикке жетет.

Акыйкатта амалдар ниеттерге жараша болот. 
Ниетсиз, негизги (өз алдынча) амал иш жүзүнө 
ашпайт. Толук кандуу амал деп эсептелбейт. Амал-
дын кандай гана түрү болбосун, анда ниеттин орду 
бар, мааниге ээ. Мейли, намаз, орозо, зекет сыяк-
туу өз алдынча амалдар болсун, же ибаадаттарга 
шарт катары саналган даарат, аврет жабуу сыяктуу 
ээрчиме амалдар болсун, ошондой эле арак ичпей 
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коюу, сойкулуктан баш тартуу сыяктуу биз көбүн-
чө амал деп эсептебеген таштоолор  болсун... Бир 
пенде ниетсиз намаз окуса, жыгылып турганы ме-
нен кетирген убактысы гана ысырап болуп, азыраак 
дене  тарбиясын жасаган болот. Бирок, Кудайдын 
милдеттендирген карызынан кутулбайт. Башка бир 
пенде жөн эле арак ичпей койсо, Аллах Тааланын 
ыраазылыгы үчүн, арам болгондугу үчүн деп ниет-
тенмейинче, ага сооп жазылбайт. Дагы бири даа-
ратты ниетсиз алса, даараты ээрчиме амалдардан 
болгондуктан дааратка өткөнү менен, толук кандуу 
сооп ала албайт. 

Акыйкатта пенде үчүн анын кылган ниети ашык 
атат. Ниетине жараша жаза алат. «Сыйга сый сыр 
аякка бал» дегендей кеп. Ниеттин мөмөсү –сооп 
алуу, күнөөгө батуу, сыйга татуу, андан куржалак 
калуу. Себеп дегенде, амалды дурустап аткарып 
коюу менен эле пенде соопко ээ болуп калбайт. 
Кабыл болгон амалдардын катарына кошулуп 
калбайт. Хадистин алгачкы сүйлөмүндө «амал-
дар ниетсиз амал деп эсептелбейт» деген маанини 
туюндурган болсо,  экинчи сүйлөмдө, «амалдар 
ыкылас-ниетсиз кабыл болбойт» деген мааниге ба-
сым жасайт. Демек, эки сүйлөмдүн ортосундагы не-
гизги айырмачылык, ниет биринчисинде амалдын 
өзүнө байланган болсо, экинчисинде амалдан мак-
сат кылып үмтөткөн нерсеге багытталган болот. Ал 
эми кээ бир аалымдар биринчи сүйлөм ибадат дел-
ген амалдарга таандык болуп, ибадат ибадатка эсеп 
болуусу үчүн ниеттин милдеттүүлүгүн баяндаса, 
экинчиси мубах эсептелген жумуштарды мээлеп, 
тамак жеш, суу ичүү, атыр коюнуу сыяктуу башын-
да ибадат эсептелинбей, жөн гана уруксат берилип, 
мубах болгон амалдарды, жакшы адаттарды иба-
датка айлантуу, ошол мубах амалдардан да сооп 
алуунун мүмкүндүгүн баяндайт дешет. Ооба, тамак 
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жегенде кубаттанып Кудайымдын кулчулугун ат-
карганга кудуреттүүү болоюн, сүйүктүү пенделери-
нин катарына кошулайын десе, же атыр коюнууда 
Пайгамбарыбыздын (алайхис салам)  сүннөтүн 
жолдоюн, момун мусулман бир туугандарым мен-
ден жаман жыт искеп жийиркенбесин, мени менен 
баарлашканда көңүлдөрү ачылып, жаздай жайда-
ры болуп турушсун десе, ниетинин түздүгүнө сооп 
жазылбай койбойт.

Ким Аллах Таала жана анын Пайгамбары үчүн 
хижрат кылса, хижраты Аллах Таала жана анын 
Пайгамбары үчүн болгон болот. Хижрат деген 
эмне? Араб тилиндеги «үзүү», «таштоо» маанисин 
туюндурган (хажр) уңгусуна кошулат. Шарияттык 
мааниси  даарул куфрда (мусулман эмес, каапыр өл-
көдө) жайгашкан мекенин таштап, даарул исламга 
(мусулман өлкөсүнө) көчүп кетүү. Сахабалар Мек-
ке мушриктеринин азап берүүсү күчөгөндө Мекке-
ден Хабашистанга, Мединеге көчкөн эмеспи. Илим 
алуу, Пайгамбарыбыздын (алайхис салам)   миш-
каатынан береке алуу максатында мекендерин таш-
тап Мединеге бет алган эмеспи. Кээ бир хадистерде 
хижрат мааниси күнөө иштерди таштап, сооптуу-
жакшылык иштерди аткарууга өтүү айтылат. Хади-
сибиздеги хижрат Меккеден Мединага болгон хиж-
рат жөнүндө айтылганы менен, жалпы эле хижрат 
жөнүндө маани берет. Сүйлөмдүн мааниси: кимде 
ким пенделик, дүнүйөлүк кызыкчылыктарды ара-
лаштырбастан, Кудай Таала үчүн, Анын ыраазы-
лыгына жетүү үчүн ниетин түздөп хижрат кылса, 
Ал тыйган орунсуз жоруктар менен адепсиз амал-
дардан, арам иштер менен кесепеттүү күнөөлөр-
дөн хижрат кылса, хижраты толук болуп, эбегей-
сиз соопко жетет. Кудай Таалам ниетине жеткирет. 
Ошондой эле Пайгамбарыбыз (алайхис салам)  чы-
ныгы үммөтү болуу, Ал заттын сүннөтүн ээрчүүдөн, 
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Ал затты кубантуу максатта таза ниет кылып иш 
алпарса, албетте Аллах Таала ага да эбегейсиз сооп-
торду жазат. Чындыгында, Аллах Таала үчүн, Пай-
гамбарыбыз (алайхис салам) үчүн деген эки башка 
сүйлөм бир эле маанини түшүндүрөт. Аллах Таала-
нын ыраазылыгы Пайгамбарыбыздын ыраазылы-
гына байланса, Пайгамбарыбыздын ыраазылыгы 
Аллах Тааланын ыраазылыгына байланган. Курани 
каримде «Ким пайгамбарга итаат кылып, муюган 
болсо, ал Аллах Таалага итаат кылып муюптур», 
деп келет. «Кудай деген кур калбайт» фалсафасы 
мына ушундан жарыкка чыгат.

Ким дүйнө үчүн хижрат кылса, дүйнөгө барып 
такалат. Дүйнө деген эмне? Дүйнө араб тилиндеги 
«жакын», «жуук» маанилерин туюундурган (ду-
нув) уңгусуна барат. Шарияттык мааниси акырет-
тен мурда келгендин, түбү барып түгөнө турган бул 
аалам камтып тургандын баары дүйнө делет. Кээ 
бири, Акыреттин каршысындагы маанини дүйнө 
деп тариптейт. Дүйнөнүн дүйнө аталганынын се-
беби да, Акыретке караганда бизге жакын болгон-
дугунда, түбөлүктүүлүктөн кур жалак калып жок 
болууга жууктаганында  турат. Ал эми бул жерде 
дүйнө дегенден мурат-максат, мансап жана байлык 
сыяктуу адамдын напсилик  үлүш-насибеси. Дүйнө-
гө жетет, же ээлик кылып кожоюн атыгат дебестен, 
дүйнөгө барып такалат  дегенинин төркүнү, пен-
дезатынын табияты дүйнө-мүлктү жакшы көрүп, 
жаанын жебесиндей тездик менен барып сайылган 
сыңары аракеттенеринде турат. «Кызыл,кызыл ке-
киртек- кыйла жерге секиртет» макалы ушул сүй-
лөмдүн образдуу котормосу десек да болот. Дүйнөгө 
сайылып, баш-оту менен киргени өзүнчө маселе да, 
сайылгандын баары эле байып, байлыкка тунаары, 
байпагы манат болоору башка маселе. Кудайым на-
сип кылган болсо жеттиң, насип кылбаган болсо, 
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«Кудай кылса кубаңдын акысы барбы?» Куба деп 
чоң аталардын бирине айтылат. Дагы бир айтпай 
кетсе болбой турган маселе, адал жол менен дүйнө 
таап, ал аркылуу динге пайда жеткизсем, бала-ча-
камды жалдыратпай жакшы карасам, элге-журтка 
пайдам тийсе деген үмүттө дүйнөнүн артынан сая 
түшсө, эч зыяны жок. Ниетинин түздүгү үчүн сооп 
алат. Дүйнөдөгү насибеңди унутпа. Дүйнө иши ме-
нен Акырет иши туш келгенде Акырет ишин алдыга 
койсоң утуш сеники.

Аял үчүн хижрат кылса, ал аялга үйлөнүп тынат. 
Аялга үйлөнүү деле дүйнө эсептелет. А бирок хадис-
тин айтылуусуна үлкөн себеп болгон окуя дал ушул 
аялга байланыштуу. Имам ат Табарааний риваят 
кылган ишеничтүү (рижаалуху сикаат) хадисте Ибн 
Масьууд мындай дейт: «Биздин арабызда Умму Кайс 
деп чакырылган аялга жуучу жөнөткөн бир адам бар 
эле. А бирок Умму Кайс, тигини Меккеден Медине-
ге хижрат кылса гана, ага турмушка чыгаарын бил-
дирет. Ашыгына жеткенге ашыккан ашык хижрат 
кылып, ага үйлөнүп тынат.  А биз аны Умму Кайс-
тын мухаажири (ал үчүн хижрат кылган адам) дээр 
элек.»  Көп сооптор убада кылынган хижратка, ша-
риятта сооптуу иш делинген үйлөнүү ниетин ара-
лаштырып жиберсе, хижраттын сообунан кур жалак 
калаары айтылат. Себеби, мунаафыктар өңдөнүп 
сыртынан эл катары чыныгы хижратка бараткандай 
түр көрсөткөнү менен, ичинде башка ниети бар эле. 
Айтор, «Кой терисин жамынган карышкыр» десек 
туура болор...  Андан сырткары, бул сүйлөмдө кы-
йыр түрдө пайда берген бир ой жатат. Ал Пайгамба-
рыбыздын (алайхис салам): «Эркектерге аялдардан 
ашкан зыяндуураак фитнаны калтырбадым» деген 
осуятына үндөшөт. А бирок такыба, салиха аял бул 
дүйнөдөгү эркектин бактысы. Анткени, Пайгамба-
рыбыз (алайхис салам): «Дүйнөнүн бардыгы адам-
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дын жыргалчылыгына себеп болуучудур. Такыба 
жана салиха аял ал дүйнөнүн эң жакшы жыргалга 
себеп болучусу!»- дейт.

Демек, анын хижраты эмне үчүн болгон бол-
со, ошол үчүн болгон болот. Ниет эмнеге болсо, 
жыйынтык да ошого такалат. Имам аль Хасан аль 
Басрий арканды кере тартып, дар ойногон дарчы-
ны көрүп: «Бул биздин жолдошторубуздан жак-
шыраак экен. Себеби, бул дүйнө менен мал-дүйнө 
таап, оокат-тиричилик, чарбасын жүргүзөт. Ал эми 
жолдошторубуз болсо, дин менен мал-дүйнө таап, 
оокат-тиричилик, чарбасын өткөзөт».

Улук Кудайым ушул саптарды жазып олтурган, 
Чубак ажы деп аталган алсыз пендесинин ниетин 
оңдогой, калемин тайгылтпай, кадамын бекем 
кылгай. Жалган жалаа менен курулай дооматтан, 
илимдүүнүн чапанын кийген жаахил менен баар-
лашуудан,  мунаафыктардын жүзүн көрүүдөн аман 
кылгай. Кудайдан башкага жүгүнтүрбөй, ынсап-
тууларга имам кылгай. Жамырай журттун, анын 
ичинде перзенттеринин жакшылыктарын көрүүнү 
насип эткей. Ал баарына кудуреттүү. Баары Ага 
муктаж. Йа, Латииф.
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имам деген Ким

Өтө ырайымдуу, чексиз 
мээримдүү  Аллахтын аты менен.

Аллах Таала улуу кудурет Жаратканыбызга эсеп-
сиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад (алайхис 
салам) салам-дуруттар болсун.

Мусулмандардын жалпы жетекчилигине моюн 
сунуу, кулак салуу мусулман акыйдасынын, дин 
таанымынын негиздеринин бири. Акыйда, же бол-
босо таухид китептеринин дээрлик бардыгы ушул 
маселени баяндабай койгон эмес. Анткени, жалпы 
жетекчиликке моюн сунуу дин менен дүнүйөнүн 
жакшылыктарын иреттештирет да, аларга моюн 
сунбай коюу, же алардын сөзүнө тескери жүрүү дин 
менен дүнүйөнү бүлдүрүүгө алып келет.

Динибиздеги эң эле элементардык деп эсептел-
ген түшүнүктөрдүн бири «Дин жамаатсыз болбойт, 
жамаат имамсыз (падышасыз) болбойт, кулак са-
лып моюн сунмайынча имаамат (падышачылык) 
өз ордуна келбейт!» (Дааримий, 1\69, Азирети 
Умардан)

Мына ушул айтылган эрежени ар тараптуу тү-
шүндүрүүгө аракеттер болгон, мисал катары үч 
учурду айта кетсек ашыкча болбойт:

Биринчи учур:  Имамга (падышага) каршы 
чыгууну четке кагуу. Имам Ахмад бин Ханбал 
«ахлу сунна вал жамааттын имамы» ылакабына 
ээ болгон улуу заттын убагындагы имаам аль ак-
бар (падыша) «Курани Карим  махлук» деген туу-
ра эмес ишеничти карманып, ошол ката акыйданы 
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элге жаюуга аракеттерди көргөн. Жаш балдарды 
окуткан илимий хужуралардын бардыгында ушул 
маселени киргизүүгө далаалаттар болгон. Имам 
Ахмад бул акыйданын туура эмес экендигин баян-
дап берип турган, бирок имамга (падышага) кар-
шы чыгууга үндөгөн эмес. Балким каршы чыккан-
дарды токтотууга бар күчүн жумшаган. Багдаттын 
аалымдары чогулуп падышага (аль Ваасик) каршы 
көтөрүлүштү уюштурууга башчы болуп берүүгө 
Имам Ахмадка келишкен. Имам аларга мындай 
осуятты айткан: «Анын кылган ишине  жүрөгүңөр 
менен инкар кылгыла! Моюн сунуудан чыкпагы-
ла! Мусулмандардын күчүн бөлүп-жарбагыла! 
Өзүңөрдүн жана өзүңөр менен бирге башка мусул-
мандардын канын төкпөгүлө! Ишиңердин акыбе-
тине карагыла! Такыба-тазалар эс алганга чейин, 
же пасыктар эс алдырганга(Акыретке узаганга) 
чейин сабыр кылгыла!» (Ибнул Муфлих, ал Аадаб 
аш шарьийя 1\195-196)

Экинчи учур: Имамга (падышага) дуба кы-
луунун шарияттуулугунун бекемдиги. Имам ал Фу-
зейл бин Ияаад айтат: «Эгер менин кабыл боло тур-
ган дубам болсо, аны падышаларга (султанга, имам 
аль акбарга) түздүк менен тууралыкты сурап дуба 
кылууга багыттайт элем. Биз мусулмандар, пады-
шаларыбызга жакшылык тилеп дуба кылууга буй-
рулганбыз! Алар бизге зулумдук кылса да, жабыр 
тарттырса да аларга жамандык тилеп дуба кылууга 
буйрулган эмеспиз! Себеби алардын зулумдугу ме-
нен тартырган жабырлары өздөрүнүн жана мусул-
мандарынын зыянына болот. Алардын жакшылы-
гы менен оңолуусу өздөрү менен мусулмандардын 
пайдасына болот!» (Абу Нуьейм, Хилья, 8\91-92).

Үчүнчү учур: Имамга (падышага) үзүр ту-
туу. Имам Тартууший илгертеден уламалардын  
айтканын эскертет: «Падышанын иши жүрүшүп 
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ооматы келсе, калкка карамдуу болсо, Аллах Таа-
лага мактоону көп айткыла, шүгүр айткандан тал-
багыла!»

Эгер падышанын кылганы жакшы эмес болуп, 
силер жаман көргөн нерселер ишке ашса, анда аны 
кылган күнөөңөр менен аткарган айыптарыңардан 
издегиле. Колуңар менен кылган жамандыгыңар-
дын акыбети деп билип, Падышанын тайыганын 
ошого карап багыттагыла! Дароо жаман пикир 
кылбастан, анын себептерин, үзүрүн издеп тапкы-
ла. Анткени мамлекеттин баш-аягын кармап туруу, 
жакшы осуятчылардын аздыгы, сырткы-ички душ-
мандардын айлакерлигин токтотууга болгон да-
лаалаты аны кээде сага жакпаган иштерди аткарып 
коюуга түртөөрүн баамда!» (Тартууший, Сираажул 
мулуук, 37-б.).

Имамгерчиликке (падышалыкка) байла-
ныштуу жалпы эрежелер:

Биринчи эреже:  Ишке киришкен мусул-
ман имамга кол (байьат) берүүнүн милдет-
түүлүгү, ага кол (байьат) бербей коюунун 
коркунучтуулугу, берилген колду (байьатты) 
бузуунун кесепети.

Имам Муслимдин риваятында, кутман сахааба 
Абдулла бин Умар ошол кезде Харранын башчысы 
болуп турган Абдулла бин Мутииьге (Пайгамбары-
быздын (алайхис салам) заманында туулган, саха-
балардан) келип Пайгамбарыбыз (алайхис салам) 
бул сөзүн айтат: «Ким моюн сунуудан (итааттан) 
берген колун (байьатын) кайра ала турган болсо, 
Кыямат күнү Аллах Тааланы хужжатсыз (жакшы 
амалсыз) жолуктурат. Ал эми ким мойнунда кол бе-
рүүсү (байьаты) жок көз жума турган болсо, жаахи-
лият (нааданчылык, исламсыз) өлүм менен өлгөн 
болот!» (Нававий 12\240)
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Имам аль акбар Йазиид бин Муьаавияга көп күнөө 
ишке кириптер болгону үчүн карапайым эл каршы 
чыгып аны аманаттан кетиргенде, кутман сахааба 
Абдулла бин Умар эли-журтун топтоп мындай дейт: 
«Биз бул адамга Аллахтын жана Пайгамбардын аты 
менен кол (байьат) бергенбиз. Аны буза албайбыз! 
Пайгамбарыбыз (алайхис салам) айткан: «Ким кол 
берген адамына чыккынчылык кылса, Кыямат күнү 
ага Паланчынын чыккынчысы деген туу тургузу-
лат!» (Бухарий, Муслим, Тирмизий)

Хаафиз Ибн Хажар айтат: «Мына ушундан (жо-
горудагы хадистен) кол (байьат) берилген Имамга 
моюн сунуунун милдеттүүлүгү, ал зулумдук кыл-
ган күндө да ага каршы чыгуунун арамдыгы белги-
лүү болот. Пасыктык кылуу менен Имам аль акбар 
ээлеген кызматынан түшүрүлбөйт. (Фатхул баарий 
13\68)

Экинчи эреже:  Ким жеңишке жетип бий-
ликке ээ болсо, аны Имам деп таануу, ага кол 
берүүнүн (байьаттын) жана  моюн сунуунун 
милдеттүүлүгү, ага каршы чыгуунун арам-
дыгы.

Имам Ахмаддан Абдуус бин Малик ал Аттаар ри-
ваят кылган акыйдада айтылат: «...Кимде ким бий-
ликке жеткен болсо, мусулмандардын падышасы 
деген наам менен наамдалса, Аллах Таалага жана 
Акырет күнгө ыйман келтирген мусулман адамдын 
аны Имам аль акбар деп тааныбастан түнөгөндү-
гү  арам болот. Мейли ал такыба болсун, мейли па-
сык (күнөөкөр пенде) болсун». (Абу Яьлаа, ал Ах-
каам ас султанийя 23-б.) 

Имам Ахмад бул сөзүнө Ибн Умардын «...Же-
ңишке жеткен адамдын артынан намаз окуймун!» 
(Абу Яьлаа, ал Ахкаам ас султанийя 23-б. Хаарис Ах-
маддан) деген кебин далил карманат.
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Имам Маликтин атактуу шакирти Яхяа бин 
Яхяага «Зулум падышалар келсе аларга кол берүү 
макрух болуп калбайбы?» дешкеде,  аларга жооп 
берди: «Кутман сахаба Ибну Умар Абдул Малик 
бин Мирваанга бийликти кылыч (азыркы тил ме-
нен революция) менен алгандыгына карабастан 
кол (байьат) берди»,-деп айтып сөзүн төмөндөгү-
дөй улантты: «Кол берүү (байьат) араздашуудан, 
ажырашуудан жакшыраактыр!» (Шаатибий, ал Иь-
тисоом 3\46)

Ибн Хажар бул туурасында Ижмааьнын бар 
экендигин белгилейт: «Жеңишке жетишкен сул-
танга баш ийүүгө, кол берүүгө (байьат), аны менен 
жихадка чыгууга (падыша башкы командачы болот 
деген маани /Ч.Ж.) бардык факихтер (Ислам укугу-
нун дөө-шаалары) ижмааь (бир ооздон ыкрар) кы-
лышты. Ага баш ийүү жакшы, андан жүз үйрүп ке-
түү жаман. Анткени ушул амалда бейкүнөө кандын 
төгүлүүсүн токтотуу, оолуккандардын демин басуу 
жатат!» (Фатхул баарий 13\7)

Ошондой эле, дал ушундай пикирди Имам Шаа-
феьий да баса белгилеген. (Байхакий, Манаакибуш 
Шаафеьий, 1\448)

Үчүнчү эреже:  Бийликке жетишкен ин-
сан имааматтын бардык шарттарын толук 
камтып албаса да, ага баш ийүү (итаат), кол 
берүү (байьат) милдеттүү. Ага каршы чыгуу 
күнөө.

Имам Газаалий айтат: «Имааматка доогер болуп 
чыккан адамда такыбалык болбосо, шарият өкүм-
дөрүн жакшы билбеген илимсиз болсо, аны кетирүү 
чыдагыс фитна менен жаңжалдардын себеби боло 
турган болсо, анда анын имамдыгынын турганды-
гына  (бекитилгендигине) өкүм чыгарабыз».  (Ихяау 
улуумид дийн, Забийдий шархы, 2\233)
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Ибнул Арабий айтат: «...Мына ушул улуу негиз! 
Муну түшүнгүлө, кармангыла, насип кылса туура 
жолду тапкан болосуңар!» (Шаатибий, Иьтисоом, 
3\46). Ушул эле маанидеги сөз Ибнул Арабийдин  
«ал Аваасим минал каваасим» (334 б.,) китебинде  
белгиленген.

Төртүнчү эреже:  Зарылчылык учурда 
имамдардын (мусулман падышаларынын) 
бирден ашык болуусунун дурустугу. Ар бир 
падыша өз чөлкөмүндө, мамлекетинде Имам 
аль акбар өкүмүн алат.

Имам Шаукааний айтат: «Имамдардын, сул-
тандардын бирден ашык болуусунда эч кандай на-
тууралык жок. Ар бирине өзүнүн карамагындагы 
букаралары кол берип, моюн сунуусу милдеттүү бо-
лот» (ас Сайлул жарраар..., 4\512)

«Кимде ким ыктыярдуу мезгил менен зарыл-
чылык учурдагы абалды ажырымдап биле албаса, 
шарият илимдери менен биргеликте акыл жеткен 
илимдерди да түшүнө  албаптыр!» (ал Аваасим вал 
каваасим физ забби ан суннати абил Каасим, 8\174) 
(Пайгамбарыбыздын доорунда бардык мусул-
мандар бир гана бийликке моюн сунуп келишкен. 
Ошол учурда жазылган китептерде бир гана па-
дышанын болуусу баса айтылып келген болсо, аб-
баасийлердин бийлигинин тушунда жалпы бийлик 
бир канча майда мамлекеттерге ажырагандан соң, 
аалымдар турмуштук зарылдык катарында  бирден 
ашык имамдын (мусулмандар падышасынын) бар 
болуусун шариятка ылайыктуу деген бүтүмгө ток-
толушкан. Албетте, кээ бирлер азыркы күнгө чейин 
бир гана имам болуп, калгандарынын имааматчы-
лыгын мойнуна алгысы келбейт. Ошондуктан, алар 
жана алардын пикирлештерине жогорудагы эреже-
ни келтирдик./ Ч.Ж.).
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Бешинчи эреже:  Пайгамбарыбыз (алай-
хис салам) мусулмандарды моюн сунууга 
буйруган имамдар (падышалар) азыркы 
бийликте турган мусулман падышалары.

Кээ бирлер колунда бийлиги жок, же өзү жок 
адамдарга моюн сунууну милдеттендиришет. Ал-
бетте, бул нерсе акылга,  тагыраагы шарият норма-
ларына сыйбайт.

Имам Ахмад ал Харрааний Ханбалий айтат: 
«Пайгамбарыбыз алайхис салам колунда бийлиги 
бар, саясатты башкара алган белгилүү жана бар бол-
гон имамдарга моюн сунууга буйрук кылган. Жок, 
же белгисиз, же өзүнөн башкага бийлиги өтпөгөн 
кайдагы бирөөгө баш ийүүнү буйруган эмес.  (Мин-
хаажус суннатин набавийя, 1\115)

«Мусулман падышасы тирүү болуп бийлигинде 
турса, андан башка бирөөнү  өз алдынча падыша 
шайлап алуу, ага моюн сунууга үндөө арам, күнөө 
иш. Ага жардам берген күнөөкөр болуп, жер бетин-
деги бузукулардын катарын толуктайт». (Муьаама-
латул хуккаам, 40-б.)

Алтынчы эреже:   Имааматта (падыша-
лыкта) турган адамдарды урматтоо, алардын 
кадырын жайына коюунун милдеттүүлүгү.

Бул айтылган кеп эки багытта болот:

1.     Айтылгандын ишке ашуусу үчүн, ага 
шарияттын буйрук берүүсү.

Имам Ахмад риваят кылган хадисте кутман са-
хааба Муьааз бин Жабал, Пайгамбарыбыздын  
(алайхис салам) бул сөзүн айтат: «Беш нерсени 
ким аткарган болсо Аллах Тааланын кепилдигин-
де болот: Ким оорулуу адамды зыярат кылса, ким 
жаназаны ээрчип кабырстанга чейин барса, Кудай 
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жолунда гаазий болуп элдин, диндин эркиндиги 
үчүн ыйык согушка чыкса, Имамын урматтоо жана 
кадырын ордуна коюу үчүн кабыл алуусунда болсо, 
адамдарды тынч коюу үчүн, же адамдар аны тынч 
коюусу үчүн үйүндө  олтурса». (Муснад, 5\241. Ибну 
абил Аасим, Ас Сунна, 2\490. Ибну Занжавуя, Ки-
таабул амваал, 1\87)

Кутман сахаба Абу Бакр  Пайгамбарыбыздын 
(алайхис салам)  бул кебин айтат: «Падыша Кудай-
дын жердеги көлөкөсү. Ким аны урматтаган болсо, 
Аллах Таала аны урматтайт. Ким аны кордогон бол-
со, Аллах Таала аны кордойт». (Ахмад, 5\42. Таба-
рааний. Хайсамий, Мажмаь, 5\215)

2.     Айтылгандын ишке ашуусу үчүн   ан-
дан шарияттын  тыюу салуусу

Жогорудагы хадистин экинчи бөлүгүндө   айтыл-
ган сөздүн далили. Имам Тустарий айтат: «Адам-
дар падышалары менен аалымдарын урматтап эле 
турушкан болсо жакшылыктын үстүндө болушат. 
Эгер адамдар бул экөөнү урматтап, кадырын жа-
йына коюшса, Кудай Таалам булардын дүнүйөсүн 
жана Акыретин оңдойт. А эгер, адамдар бул экөө-
нүн урматын жайына коё алышпаса, аларга татык-
туу мамиле жасашпаса, дүнүйө менен Акыретин бу-
зуп алышкан болот». ( Тафсиир ал Куртубий, 5\260)

Ибадаттардын имааматтын (Имаам ак-
бардын) уруксаты менен аткарылуусу

Айт намаз менен жума намаздын, жума намаз 
менен жамаат намаздын ортосунда айырмачылык-
тын болуусу кажет. Азыркы учурда бардыгы ша-
рият так кармалбагандыктан, дээрлик бирдей бо-
луп калды десек да болот.

Алгачкы доордогу аалымдарыбыздын арбын бө-
лүгү бир шаарда мүмкүн болушунча бир эле жерде 
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айт жана жума намаздарынын окулгандыгын каа-
лашкан. Ошондуктан, ошол шаардагы акимдин 
аркасынан окулган айт жана жума намаздар гана 
шарияттуу болгон. Шаар өтө чоң болуп, же башка 
урматтуу үзүр-себеп болгондо гана бирден ашык 
жерде Жума окулса болот деген пикирге келишкен. 
Анын натыйжасында, «Аким, султан, падыша, же 
алардын орун басарлары имамдык кылган мечитте 
окулса болот» деген  фатва айтылып келет. Ханафий 
мазхабындагы фыкых китептеринин бардыгын-
да тең (Хидая, Мухтасар, Шархул викаая, Ихтияр, 
Кудуурий, Канзуд дакааик, Хаашия, Бадаайиь... ) 
жума намазынын шариятка туура келүүсү үчүн сул-
тан, же анын орун басарын шарт кылышкан. Ант-
кени, жума намазы адамдар көп чогулган жумалык 
жыйналыш болуп, ал дайыма көзөмөлдө болуусу 
керек.  Мамлекеттик туура саясат туура жүргүзү-
лүүсү кажет.

КМШ  аймагындагы мамлекеттердеги муфтият-
тардын түзүлүү жана муфтийлердин шайлануу тар-
тиби орустун ак пашаларынын биринин учурунда 
Орусиянын карамагындагы татар молдорунун де-
милгеси менен мусулман эмес мамлекеттеги азчы-
лык мусулмандардын укугун коргоо, алардын ба-
шын кошуу туурасында чечим кабыл алынгандан 
бери иштеп келет. Ошол эле тартип мурас катары 
Орто Азия мамлекеттерине тиешелүү болуп калды. 
Биз эгемендүүлүккө чыккандан кийин бул жөнүндө 
ойлонгонго чамабыз жетпедиби, (?) же убактыбыз 
болбодубу (?) айтор ошол орус падышачылыгынын 
тартибинде болуп келебиз. Жогорудагы китептерди 
окуп, окутуп жүрүп деле ушул маселеге келгенде ай-
ландырып өтүп кетебиз. «Султандын өзү го бардык 
мечиттерге катышпайт, султандын орун басары 
барбы биздин жумаларыбыз менен айттарыбыз-
да?» деген суроого «Муфтий султандын орун ба-
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сары болот, муфтий дайындаган ар бир адам анын 
орун басары болот»,-  деп сооронуп, анан сооротуп 
келебиз.

А бирок, маселенин төркүнү башка жакта. Биз-
дин муфтийлерибиз чындап эле султандын, па-
дышанын орун басары болуп жатабы,  же кан-
дай? Уламалардын добуш берип  шайлоосу менен 
болгондо эле падышанын орун басарлыгына өтүп 
калган болобу? Жок, өтпөйт! Бир гана жолу ушул 
- падыша өзүнүн буйругу менен муфтийди муф-
тийликке бекиткенде  муфтий падышанын дин 
жаатындагы орун басары болуп, баятан бери баян-
дап жатканыбыз ордун табат да, муфтийдин айт 
жана жума туурасындагы буйруктары падышанын 
орун басарынын буйруктары катарында, муфтий-
дин жана ал дайындаган имамдардын катышуусу 
падышанын орун басарларынын катышуусундай 
мааниге ээ болот.

Биздеги муфтий шайлоо орусча тартип менен бо-
луп ызы-чуубуз көп болду. Айрыкча, акыркы беш 
жылда ыраматылык Мураталы ажы (сегиз жыл, 
акыркы убагын эске алып), Абдышүкүр ажы (сегиз 
күн), Сүйүн ажы (кырк беш күн), Руслан ажы (эки 
ай), Чубак ажы (эки жыл), Рахматулла ажы (бир жа-
рым жыл), Нурлан ажы (эки саат), Максат ажы болуп 
сегизинчи муфтий менен жашап жатабыз. Адатта 
муфтийлер көпчүлүк Ислам өлкөлөрүндө өмүрүнүн 
акырына чейин шайланышат. Өзүнүн суранычы, же 
өтө улгайгандыгы себеп болбосо, шарияттан одоно 
чыгып кетпесе иштей берет. Диний саясат бир кыл-
ка жүрөт. Муфтийлердин алмашуусу жасалма – чын 
болгон чуулар менен коштолуп адамдардын динге 
болгон демин кээде бир аз суутуп да коюп жүрөт. Ан-
дыктан шарияттын талабына келип, орус падыша-
лыгынын тартибиндей эмес мусулманча иш тутсак, 
муфтийди уламалар кеңешинин ичинен падыша 
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тандап алып дайындаса иш оңуна түшөт. Анткени 
уламар кеңешиндеги ар бир адам муфтийлик дара-
жага ылайыктуу болуусу керек.

Ушул маселени козгоодон максатым, айтуунун 
убактысы жетти го деген пикирге келгендегим 
болуп турат.  Фатва бөлүмүндө иштеп жүргөнүм-
дө  ошол кездеги падышабыз Курманбек Салиевич 
менин жердешим (жердеш болгондугум үчүн анча-
мынча куугунтук эле жебесем, анын пайдасын деге-
ле жекече көргөнүм жок) эле да, айтып чыксам ал 
кишини колдоп айтып жатат деген кутулбас куяга 
калаарым бышык эле. Кыргыздар биз бөйрөктөн 
шыйрак чыгарганга уста эмеспизби!?. Андан ки-
йин муфтийлик аманат мага мажбур тапшырылып 
аны аткарып жүргөн учурда айтсам, отурган ордун 
сактаганы далалат кылып жатат деп жумурткадан 
кыр чыгып кетеби деп чочулап анда да тизгинимди 
тарттым. Роза апчени Курманжандай болуңуз деп 
дуба айтам деп курулай дооматка калганым эси-
мен чыга элек. Айта берсе дагы көп сөз...  Эми мына 
Ислам университетинин окутуучусу катары айтсам 
жараша берчүдөй көрүнүп турат. Айтсам сөз нугу-
нан чыкпаса керек деп болгоолоп, мойнумдагы ка-
рыздан кутулгум келди.

Дагы бир айта турган биринчи маселе, Ислам 
фыкых китептериндеги имам сөзү көп учурда па-
дышага карата айтылат. Макалабыздагы имам 
аль акбар, аким, султан, падыша дегендин баа-
ры бир эле маанини камтыйт. Азыркы тил менен 
айтканда мамлекеттин эң жогорку жетекчиси де-
ген кеп.

Айта турган экинчи маселе, ар кандай жамааттар 
жана агымдар мен жогоруда айткан кээ бир масе-
лелерге каршы чыгышат. Алардын аттарын атоо-
ну туура көргөн жокмун, анткени кээ бир агымдар 
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айрым бир чоң мамлекеттердин расмий ишенимин 
түзөт. Кеп ээсин таап алат. Аларды ээрчиген мекен-
дештерибизге шыпаа болоор.

Ошо бизге көп туура келе бербеген демократия-
да деле көпчүлүктүн сөзү эске алынат делет. А, биз 
мусулмандар канткен менен калктын тоголоктоп 
айтканда 90 пайызына жетип барат эмеспизби...

Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жа-
ман... Баш кесмек бар да тил кесмек жок...  Элчиге 
өлүм жок...
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мазХаБ КереКпи?

Эки дүйнө мээримдүү Алла Тааланын аты 
менен баштаймын!

Пайгамбарлардын  мөөрү болгон 
Пайгамбарыбыз Мухаммадга Аллахтын 

салам-салаваттары болсун!

Саясатчылардын арасында саясатчымын деп 
жүргөн адам кандайдыр бир негиздерди туу тут-
паса, ошол негиздер үчүн күрөшпөсө, ал адамга эч 
кандай баа берилбейт жана анын саясый салмагы 
түккө да арзыбайт. Мына ошондой эле кайсы бир 
адамдын,  жумурай журттун баарын алдап-азгыруу 
аракетинде көрүнгөн топко барып, “Мен силер ме-
нен” деп айтуусу да адамдык баага татыбайт.  Эки 
тоонун чөбүн эңсеген кийик ачка калган сыңарын-
дай, ал топко, же бул топко кошулбастан, а бирок 
өзүн ар бир топко таандык кылып көрсөтүп, мына 
ушул мааниде “ээрчиме” болуп жүрүү, инсаниятта-
гы эң бир төмөнкү кылык-жорук деп саналат.

Ал эми ким мазхабдар арасында олку-солку бо-
луп, алардын тегерегинде айланчыктап жүрүп, а 
чыныгы жүзү  Ислам дининде мазхабсыздыкты 
(мазхаб карманбоону) туу тутунса, анда бул маку-
луктун абалы жогорудагы эки түр пендеден да ке-
йиштүүрөөк.

Бардык илимдин түрүндө, ошол илимге өзүн 
арнаган илимдүүлөрү бар. Ошол илимдүүлөр бир 
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эле илимге таандык болгондуктарына карабастан, 
ар түрдүү мектептерге жана манхаждарга баш ийи-
шет. Мисалы: Философия илиминдеги белгилүү 
мектептердин бирине баш ийбеген, а бирок өзүн 
илимдүү санаган окумуштуу, акыйкатта философия 
илимине таандык кылынбастан, кем акылдуулукка 
тийиштүү деп табылат.  Жада калса, араб тили или-
минде да куфалыктардын  жана басралыктардын  
атактуу мазхаб-мектептери бар. Илимдин таза бу-
лагынан каңгыча ичүүнү каалагандар, мына ошол 
мектептер менен мазхабдардын этегин бекем кар-
манса эч убакта акмакчылык иштерди жасап жатат 
деп айтылбайт.

Ислам укук таануусу (ал-фикх ал-исламий) или-
мине кылымдар бою ислам аалымдары тарабынан 
жасалган камкордук, эч бир илим аттууга жасал-
ган эмес. Пайгамбарыбыз (алайхис салам) өзү са-
хабаларын динде илимдүүлүккө (факих болгонго) 
жана ыйык текстерден жаңы маанилерди табууга 
(истинбаат – аят, хадистерден жаңы чыккан ма-
селелерге жооп табууну) үйрөтөөр эле. Мунун на-
тыйжасында, Пайгамбарыбыздын  (алайхис са-
лам) доорунда эле алты сахаба фатва берээр эле. 
Пайгамбарыбыз (алайхис салам) чын дүйнөгө көч-
көндөн соң, сахабалар ушул алты сахабадан илим 
(фикх) алууну улантышты. Бул алтоо сахабалардан 
жана таабиьиндерден  болгон көптөгөн шакирттер-
ди жетиштиришти. Үчүнчү халифанын доорунун 
акыркы мезгилине чейин Медина шаары сахаба-
лардын топтолгон чордону болуп турду. Көптөгөн 
таабиьиндер фикх жана хадис илимдерин саха-
баларда чачкын болгон жеринен топтоштурганга 
кам көрүштү. Анын жыйынтыгында Мединанын 
жети аалымы (ал-фукаха ас-сабьа) пайда болду. 
Замандын өтүүсү менен жетиликтин илими Имам 
Маликтин устаздарына оошту. Имам Маалик бул 
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илимдерди топтоо, аны көпчүлүккө жаюу менен 
алектенди. Илим жолундагы эмгеги, келтирген 
далилдеринин күчтүүлүгү  менен туткан жолу, 
манхажынын нурдуулугунан улам бул аалымга 
башка чоң аалымдар илимий таазим этишти жана 
кылымдар бою манхаж-мазхаб ушул улуу аалым 
имам Маликке таандык болуп келе жатат. Имам 
Маликтин мазхабында жүргөн ошол чоң аалым-
дардын бири, жаңы мазхабга үндөп адамдарды 
чакырып баштаса, ошол аалымдын илиминин ке-
нендиги жана пикиринин күчтүүлүгүнүн натый-
жасында көп илимдүү адамдар аны ээрчишмек. 
Бирок, мусулмандардын сөзү чачылбоосу жана 
биримдүүлүктүн жытын сактоо максатында Имам 
Маликтин мазхабына  таандык болуп калууну эп 
көрүштү. Ошол эле убакта мазхаб ээсинен риваят 
кылынган күчсүз маселелер ташталып, далил та-
раптан күчтүү маселелерге басым жасоону көңүл-
дөн сыртта калтырышкан эмес. Ошентип олтуруп 
мазхабдагы маселелер чыңдалып, бышыкталып, 
такталып-тастыкталып редакцияланган.

Мектеп-мазхабдардын ээси болуп саналган 
бардык имамдардын мектептеринин негизде-
лүүсү жогорудагыдай тартипте уланган. Мисал 
Куфа шаарын карап көрсөк, азирети Умар өзү Ку-
фаны шаар тутунуп, ал жердеги момундарга дин 
таалимин берүү үчүн улуу сахаба Ибн Масьуудду 
жиберди. Азирети Умар Ибн Масьуудду “Илим 
толгон үй”,- деп сыпаттаар эле. Кээ бир хадистер-
де Пайгамбарыбыз (алайхис салам) “Мен, менин 
үммөтүмө, Ибну Умми Абд (Ибн Масьууд) эм-
нени жакшы көргөн болсо, мен да ошол нерсени 
үммөтүмө жакшы көрдүм!”- деп бул улуу саха-
банын даражасын белгилеген. Ибн Масьууддун 
кыраатын Имам Аасим,  Ибн Хубейш аркылуу бүт 
дүйнөгө жайылтты. Ибн Масьууд куфалыктарды 
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диний агартуу менен азирети Усмандын доорунун 
акырына чейин  эң жогорку деңгээлде алек бол-
ду. Ибн Масьууддун кажыбас аракетинин натый-
жасында Куфа факих аалымдарга толду. Алардын 
көптүгүн көрүп сүйүнгөн азирети Али мындай 
деди: “ Ушул шаарды (Куфаны) илимге толтур-
ган Ибну Умми Абдды (Ибну Масьуудду) Алла 
Таала  Өз ырайымына алган болсун!” Азирети 
Алий Куфаны халифаттын борбору кылып да-
йындаган соң, ал жерге көптөгөн сахабалар көчүп 
келишти. Имам Ал Ижлийдин айтуусунда, Куфа-
нын өзүндө  эле бир жарым миңдей (1500) сахаба 
мекендеген. Мына ушул деңиздей толкуган илим-
дин чачылган бучкагын Имам Ибрахим бин Зейд 
Ан-Нахаьий бекем кармап калды. Бул Имамдын 
риваяттары Имам Абу Юсуф менен Имам Му-
хаммад бин Хасандын асар-китептеринде жана 
Имам Ибну Аби Шейбанын мусаннаф-китебин-
де ж.б., калды. Имам Раамахурмузий улуу та-
беин Ибн Сииринден, “Куфага келгенимде төрт 
миң (4000) адамдын хадис илими менен алек бо-
луп жатканын  көрдүм. Ал эми башка дагы бир 
төрт миң (4000) адамдын эчак эле факих болуп 
калгандыгын билдим” деген сөзүн айтканы Куфа-
дагы илимдин даражасын аныктайт. 

Имам Абу Ханифа ушул илимдин баарын чогул-
туп, ошол көөнө замандын эң чоң илимий акаде-
миясынын кырк (40) академиги (мужтахид шакирт-
тери) менен талкуулаган жана илимий из катары 
кийинки муунга Пайгамбарыбыздын (алайхис са-
лам) көөнөрбөс улуу мурасын калтырган. Имам 
Шаафий Абу Ханифа жөнүндө “Инсанияттын 
баары, фикх илиминде Абу Ханифага бала-бакыра 
болуп эсептелинет!” деген.

Мына ошентип, Ислам мазхабдары түптөлүп не-
гизделди. Эч бир имам мен жаңы мазхабды негиз-
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дедим, келгиле мени ээрчигиле деген жок. Болгону 
диний зарылчылык, жана ибадаттык муктаждык 
мазхаб-мектептердин жаралуусун шарттады.

Бирок, тилеке өтө каршы, акыркы мезгилде маз-
хабдарды чануу жана тоготпоо жел аргысы сасыган 
жыттай быкшып каптап келди. Ал пикирди тарат-
кандар шарият илиминен жетээрлик даражада оку-
ган болсо, мынчалыка барышпайт эле. Алардын кээ 
бири ар илимден бир чокуп, өзүн ыйык текстерди 
түшүнүүгө жарап калдым деп божомолдосо, кал-
ган кээ бири эч нерсе окубастан эле, аалымдардын 
адептерин карманган болуп, көзгө аалым көрүнүп, 
көр такыбалыгы менен көпчүлүктү адаштырып ке-
лет. Алардын айтуусунда, имамдардын сөздөрүн, 
маселелерин таразага коюп, кайсынысынын далили 
күчтүү болсо, ошону карманып “эң туура” жумушту 
аткарып жатышат. А чындыгында имамдардын ки-
мисинин сөзү табиятына туура келсе ошону карман-
гандыгы ар бир эле акылдуу адамга дайын. Бирок, 
айткан сөзүн өзү түшүнүп-түшүнбөгөн хадистерди 
мисал келтиргени зээнди кейитет. Алар хадистен 
сүйлөгөндүгүн уккан кээ бир тереңдеп ойлонууга 
чарасыздар акыйкат ушунда экен деп, “акыйкат-
ты” тапкандыгына эреркип,  мазхаб карманган-
дарга үстүртөн мыйыгынан күлөт. Имам Абу Исхак 
Ал-Исфирааиний мужтахид-имамдардын айткан 
маселелерин (тууралоого акысыз адамдардын) туу-
ралоосунун башталышы сафсата (тантыктык менен 
дөөдүрөө), ал эми этеги зандака (мусулман ишени-
минде туруп динден тайып кетүү), деп баса бегилейт. 
Себеби, аларды акысыз тууралагандар “бул болот” 
менен “бул болбойтун”  айланасында сөз чубашат 
эмеспи. Кээде “бул болот” деп “болбогон” нерсени 
айтып алуусу бышкан аштан бышылуу.

Кайсы бир имамды, бардык айткан маселеринде 
ээрчүү, мойнундагы милдеттен кутулуу деген сөз. 
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Мейли ошол имам туура айкан болсун,  мейли ката 
айткан болсун. Себеби мужтахид имам маселени 
туура айкан болсо эки сооп, ал эми ката айткан бол-
со бир сооп берээрлиги ыйык хадистерде өтө көп 
айтылган. Ээрчиген эле адам эмес, ошол ката айт-
кан мужахид имамдын өзү да милдеттен кутулат. 
Милдеттен кутулбаганда Алла Таала ага бир сооп 
бербес эле.
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өңгөСүн Коюп 
манаСты айт...

Кече китеп базардан колума  Темирбек Токтога-
зиевтин калемине таандык, али сыясы кургай элек 
«Айкөл Манас тарыхый инсан» китеби тийип, бир 
дем менен окуп чыктым. Көптөн бери жасалгасы 
жакшы, адеми барактарга басылган кыргызча ки-
теп көрө элек жаным китепти катмы кылмайынча 
жай берген жок. Айрыкча, китептеги адилеттүүлүк-
түн укуругун карманган көп жерлердин бирине 
ичим чыгып, курсагым тойду.

Анда автор Манас бабабыз жөнүндөгү туура эмес 
пикирлерди жалпылай талдап келип мындай дейт: 
«…Төртүнчүдөн, ушундай көз караштардагылар-
дын эң эле коркунучтуулары – Манасты Кудай де-
гендер. «Манас» эпосунун кайсыл гана вариантын 
албайлы, Айкөл Манас атабыз Ислам динин кабыл 
алып, Ата Мекенди басып кирген каапыр душман-
дар менен согушат. Кудайдын бардыгына жана 
бирдигине ишенгенин билебиз. Исламдагы эң эле 
кечирилгис күнөө - Кудайга шерик кошуу. Айкөл 
атабызды «Жарым Кудай, Кудай болгон» деген-
дердин баары Кудурети күчтүү  Алла Таалага ше-
рик кошкондор. Муну менен алар Манас атабызды 
кечирилгис күнөөгө кириптер кылууга аракеттен-
гендер. Мындай пикирди кабыл алгандар да ширк 
кылгандардын катарында». (277-бет)

Манас таануучуларыбыздын Ислам таалимде-
ринен алыстыгын, ошол эле учурда молдокелери-
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биздин Манастан оолактыгын эске алсак, Темирбек 
мырзанын эмгеги ишарат кылынган боштукту кам-
сыздоого салым кошту деп айтат элем. Мына ушул 
эмгек, тагыраагы эмгектин алакандай бир абзацы 
мусулман пендесинин Манаска болгон мамилесин 
ачык баяндап берген. 

Жалгыз кудайлуулукту, б.а., таухидди карманган, 
жалгыз Аллага сыйынган мусулман калкы катары 
кыргыздар да насип кылган күндөн бери акыйкатка 
моюн сунушуп, жалгыз кудай Алла Таалага ишенип 
келишкен. Алла Тааладан башканы кудай кармануу 
ыймансыздыктын жеткен чеги экендигин моюнда-
ган кеменгер эл болгон.

Манаста: 

«Таң кашкайып атаарда,
Көк жал Манас баатырың, 
Колун сууга салды эле, 
Кол дааратын алды эле. 
Бутун сууга салды эле,
Бут дааратын алды эле.
Эки сүннөт эки парз, 
Төрт ирекет намазына камынып,
Акырындап жөтөлүп,
Азан айтты эр Манас,

Эки колун көтөрүп...»- деп Манас атабыздын 
эки колун көтөрүп, тамагын түздөп азан айтканын, 
эки рекет сүннөт, эки рекет парздан турган таңкы 
багымдат намазына даярданганын, андан  мурда 
даарат алып, мусулмандык милдетин таасын өтө-
гөндүгү таамай айтылат. Андан сырткары намаз-
дын убагы субху садыктын киргендиги да ажайып 
сүрөттөлүп, кан Манастын такыбалыгын көрсөтөт.

Манастын шакирти болгон Алмамбет өктөсүн Эр 
Чубакка айтып турган жерине  көз жүгүртөлү: 



38

Чубак ажы Жалилов

«Өлүп калсак дүйнөдөн,
Уга турган кулак жок:
«Кургур атам өлдү», - деп,
Куран окуп коюучу
Аркада эркек туяк жок!..
«...Эреним Чубак, кан досум,
Меккеге сөөгүм жүктөп кет!
Мазарлуу жерге жолуксаң,
Көрүмдү кенен оюп кет,
Аманат кылып ал жерге
Алакеңи коюп кет,
Куран окуп табыштап,...»- деп Алмамбеттин ке-

рез-осуятын айтып, артынан Куран окуп турууну, 
мусулманча жерге жашырууну табыштайт. Мусул-
ман кабырын тапканга чейин каапыр кытайдын 
жерине калтырбастан, мусулмандардын мазарын 
издеп Ислам борбору болгон Меккени көздөй  жө-
нөөнү табыштайт. Анткени Эр Чубак Меккеде таа-
лим аалып, мусулман аалымы болгондугу баарына 
маалым эмеспи.

«Алты жашка келгенде,
Атакеси Акбалтай,
Төмөнкү Мекке шаарына,
Молдого кармап бериптир.
Атагын көргөн чочуптур,
Акбалтайдын Чубагы,
Аалымдардын алдынан,
Алты жылы окуптур.
Жашы он экиге келгенде,
Калыйпадан кат алды,
Он эки пирге кол берип,
Сайып пуруш атанды.
Ал Меккеде турганда
Кылыгы кымбат иш көрдү»- деп Эр Чубактын 

Мекке шаарында алты жашынан баштап алты жыл 
окугандыгын, жөн эле дангесе болбостон, илимдин 
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түбүнө түшүрө окуп, ижаазат алып, он эки пир-ус-
таздарга кол берип алардын ак батасын алып, ал эле 
эмес эң жакшы жетишкендиктери үчүн ошол доор-
догу мусулман халифасынын өз колунан мактоо ка-
газын алгандыгы баяндалат. Пайгамбарыбыздын 
(алайхис салам) сахабаларынын жолун жолдогон-
дуктан «Сахаба пуруш»  деген наамга татыктуу бол-
гондугу да айтылат. Окуусун бүтөрдө  түндө  жатып 
түш көрөт. Түшүндө  кызык иш көрөт:

«Бет алдынан жолугат,
Ак сакалчан дубана.
Дубана туруп муну айтат:
«Алда Таала жаратып,
Атын, Чубак коюлуп.
Каапырды кырар шер кылган.
Таалайы артык жаралган,
Таластагы эр Манас,
Алты шердин кенжеси,
Кудайдын сүйгөн пендеси,
Ошого жолдош тең кылган.
Ошол экөөң биригип,
Каапырдын малын чачсың,
Дин Ыслам жолун ачасың»,- деп, Эр Чубактын 

түшү айтылат. Сүннөт деп сакал койгон, ал сакалы 
агарып ак сакал болгон салабаттуу календер түшү-
нө кирип «Манаска бар, аны менен жихадка чыгып 
каапырды талкала, Исламга күч-кубат бер!»-деп 
батасын берет. Пайгамбарыбыз жакшы түш пай-
гамбарчылыктын кырк алтыдан бир бөлүгү деп 
айтканын эстесек, алгачкы вахий да түш аркылуу 
келип баштаганын  назарда тутсак, олуя сыпатка 
ээ Эр Чубактын түшүнө  мындай түштүн кириши да 
тегинден эмес.

Чындыгында, «Манас» эпосу мусулман калкы-
нын мактанаар да, сыймыктанаар да тарыхый му-
расы. Намаз, орозо, зекет жана ажылык сыяктуу эле 
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аздектүү ыйык түшүнүктөрдүн бири болгон  жихад  
маселеси амал  аракетинде таасын сүрөттөлгөндү-
гүнө  баарыбыз күбө  болдук.

Темирбек мырзанын мойнуна экинчи оор жумуш 
илингендигин өзү биле алдыбы билейм, бирок мен 
баамымда «Айкөл Манас – мужаахид мусулман» 
деген китепти жазуу парызын тарых милдеттен-
дирди. Кудайым тагдырыбызга жазган болсо ал ки-
тепти көрөр күнүбүз да алыс эместир. Оо, Кудайым! 
ошол күндү насип эт. Ошол китептин жазылуусуна 
себепкерлерден, жардамчылардан кыла көр.
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Фатва деген эмне?  Фатваны  
Берүүгө  Ким уКуКтуу? 

Фатва берүү жана фатва менен алектенүү  өтө  
жоопкерчиликтүү  жана оор жүк. Ошол себептен 
Ислам аалымдары фатва маселесин чоң  аманат ка-
тары туюшуп, ал жөнүндө  төмөнкүдөй пикирлерди 
калтырышкан.

Имам Караафий: ”Муфтий (фатва берүүчү адам) 
Алла Тааладан келген котормочу”,- дейт. (Ал-их-
каам фии тамйиизил-фатваа анил-ахкаам, 43-б.,)

Имам Ибнул Коййим: ”Муфтий өзүнүн фатвасы 
менен Алла Тааланын атынан кол коет”,- деп андан 
да тереңирээк маанини айтат. (Иламул-мувакийин, 
1/10).  

Ал эми Имам Шаатибий болсо фатва менен 
алектенген адамды мындайча сүрөттөйт: ”Ислам 
үммөтүндөгү муфтийдин орду, Пайгамбарыбыз-
дын  (алайхис салам) ордунда из басуучу болуп 
турат.  Анын далили катары бир нече мисалдарды 
келтирсек болот. Алгачкысы,  Пайгамбарыбыздын 
(алайхис салам) “Уламалар пайгамбарлардын му-
раскорлору” деген хадиси болсо, андан кийинки да-
лил, фатва менен алектенген адам Пайгамбардын  
(алайхис салам) шариятты жеткирүүдөгү  орун ба-
сары болот...”. (Мувафакаат, 4/244-245).

Фатва деген эмне? Ислам укуктарынын негизде-
ри (усуул) жана ислам укугу (фикх) аалымдарынын 
фатва туурасындагы сөздөрүнүн  жыйынтыгында 
төмөнкү аныктама чыгат: 

Фатва – кайсы бир жаңы пайда болгон суроого, 
милдеттүү  түрдө  аткарылуусу шарт болбогон абал-
да, жалпылай көрсөтмө  берилип, шарьий далил-
дердин негизинде айтылынган диний маселедеги 
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Алла Тааланын өкүмүнөн кабар берүү. Жөнөкөй-
лөтүп айтканда,  фатва дегенибиз,  диний маселеге 
жооп берүү.  Демек, шарьий маселе дебестен диний 
маселе деп айткандын төркүнү, фатва менен алек-
тенген адам шарьий (фикхий амалий) эле маселе 
менен чектелбестен, акыйда маселелери, жүрүш-
туруш нормалары, аят-хадистерге шарх (коммен-
тарий) берүү, диний тарыхый, Пайгамбарыбыздын  
(алайхис салам)   өздүк тарыхы (сиро) менен да алек 
болот.

Кайсы бир жаңы пайда болгон суроого жооп бе-
рүү  фатва деп аталат. А эми суроо суралбастан ту-
руп маселе айтылган болсо, бул учурда  иршад (ба-
гыттоо) деп аталат. Ал эми жаңы пайда болбостон,  
мурда айтылынган суроого берилген жоопту кайта-
ласа таалим (үйрөтүү) деп саналат.

Ал эми шарьий далилдердин негизинде берил-
ген жооп фатвага эсептелинсе, ойдон чыгарылган, 
же божомол менен кыялдан чыгарылып, же болбо-
со шарьий эмес (мисалы: гуманитардык жана так ) 
илимдердин далилдери менен айтылган жооптор 
да фатвага эсептелинбейт.

Жогорудагы фатванын аныктамасында  жалпы 
көрсөтмө  берүү  туурасында айтылды. Муфтий-
дин берген фатвасы жалпы мусулмандардын баа-
рына тийиштүү болуп саналат. Башкача айтканда, 
берилген  фатва-жооп, фатва сураган адамга гана  
тиешелүү болуп калбастан, калган момун-мусуман-
дар үчүн да пайдаланууга жарактуу болот. Шарьий 
казынын (соттун) өкүмү, өкүм чыгарылган адамга 
гана таандык болуп саналат. Ошол себептен Ислам 
дүйнөсүндө  улуу уламаларыбыздын фатва жый-
нактары китеп түрүндө   кеңири таралган. Ханафий 
мазхабындагы фатва жыйнактарына төмөнкү ки-
тептер кирет:
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1) “Хулаасатул фатаава”  Имам Бухаарий (542-
х.ж.);

2) “Фатаава Каази Хан”   Имам Каазы Хан Өзгөн-
дүк (592-х.ж.);

3) “Кинятул муня” (кол жазма)  Имам Заахидий 
(658-х.ж.);

4) “Ал Фатаава Ат Таатаархаания”  Имам Ал Ан-
саарий (786-х.ж);

5) “Жаамиьу ал фатаава” (кол жазма)  Имам Хами-
дий (860-х.ж);

6) “Мухиммаатул муфтий” (кол жазма)  Имам Ибн 
Камаал Бааша (940-х.ж);

7) “Ал Фатаава ал зийнийя”  Имам Ибн Нужейм 
(970-х.ж);

8) “Ал Фатаава ал адлийя” (кол жазма)  Имам Ал 
Айдииний (978-х.ж);

9) “Фатаава ат Тумуртааший”  (кол жазма) Имам  
Тумуртааший (1004-х.ж);

10) “Ал Фатаава ал Хойрийя”  Имам Ар Рамлий 
(1081-х.ж);

11) “Ал Фатаава ал Анкарувийя”  Имам Ал Анкару-
вий (1098-х.ж);

12) “Ал Фатаава ал Хиндийя” (ал Ааламгирийя)  Ин-
дустан уламалар жамааты;

13) “Ал Укууд ад дуррийя фии танкиихи алфатаава ал 
Хаамидийя” Имам Ибн Аабидин (1252-х.ж)  ж.б.,

Жооптун милдеттүү  түрдө  аткарылуусу шарт 
болбогон абалда берилүүсү  фатва деп саналат. Ант-
кени  шарьий казынын өкүмү, аткарылышы  мил-
деттүү  түрдө  болгон жооп деп таанылат.

Фатва берүүчүдөн  талап кылынган  шарттар:

Чебер дасыккан уламалардын колунан фикх 
илимин окубастан, өз алдынча фикх китептерин 
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окуган адамдын фатва берүүсү  дурус эмес. Себеби, 
фикх китептердин өзүнө гана таандык услуб-усулу 
болот. Кээде аалымдар, китептин башка бир же-
ринде чечмелеп айтылынган учурга , же болбосо 
окуучунун түшүнүгүнө  таянып мутлак (жалпылай) 
мааниде сөз айтып, мукайяд (чектелген) маанини 
акылда кармоолору мүмкүн. Араб тилин толук би-
лүүнүн  өзү  фатва берүүгө  жетишээрлик болбойт.

Чебер дасыккан уламалардын колунда фикх 
илимин окуунун өзү эле, ал адамга фатва менен 
алектенүүгө  мүмкүнчүлүк берет деп ойлоонун өзү  
натуура. Балким, фикх илимин окуу менен бирге-
ликте, ошол окуучу адамда, өкүмдөрдүн негизде-
рин, анын канундары менен эрежелерин, себепте-
ри менен далилдерин  түшүнгөнгө  идирек менен 
жөндөмдүн жана этибарга алынчу китептер менен 
фатва берилчү  маселелерди ажырымдоочу или-
мий өнөрдүн пайда болуусу кажет.  Бул өнөр менен 
жөндөмдүн пайда болуусунун далили,  ошол илим 
талап кылган адамга, устаздары тарабынан фатва 
берүүгө  берилген уруксат наамалары жана ижаазат 
шарифтери.

Ханафий мазхабында фатва берчү  адам  маселе-
лерде мужтахид  болуусу шарт деп табылат. Ал эми 
азыркы учурда фатва берчүлөр мажаазий (кайма-
на) түрдө муфтий деп аталат. Акыйкатында, даяр 
маселелерди айтып берүүчү  жана  фатва берүүгө  
ылайык болгон уламалардын фатваларын кара-
пайым адамдарга түшүндүрүп  жеткирүүчү  болуп 
саналышат.   Чындыгында, абалкы аалымдардын 
китептерин окуп түшүнүүгө  жетишип калуунун өзү 
эле, учурубузда илимдин туу чокусуна жетүү  деп 
саналат.
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Бисмиллаахир рохмаанир рохиим.

Мен Фетхуллах Гүлен мырза жөнүндө жазайын 
деп бир канча убакыттан бери кыйналып жүрөм. 
Анткени ал адам мен үчүн бейтааныш, аны өз кө-
зүм менен көргөн жокмун, аны менен бир мажлис-
те болгон жокмун. Азыр атагы таш жарган аалым-
дардан, же диний ишмерлерден мисалы, сириялык 
доктор шейх Нууруддин Итр, же индиялык шейх 
мавлана Саьд жөнүндө, же саудиялык белгилүү 
дааьия Ааиз ал Карний, же Мекке харам мечитинин 
имамы доктор Суьууд Шурейм жөнүндө кеп салсам, 
балким буйдалбай кетсем керек. Алар менен кадим-
кидей баарлашып, миң уккандан бир көргөн деп 
демденмек белем деп ойлойм. Чындап эле, устаз 
Фетхуллах мен үчүн белгисиз инсан.

Бул инсан  туурасында маарифатым эбегейсиз 
көп болгондуктан ал жөнүндө жазуу оор жумуш 
туюлду. Анткени адам канчалык көп белгилүү бол-
со ошончолук аны сүрөттөө да оор эмеспи. Мен аны 
көрбөсөм да, анын изи ар бир кадамдан жолугат. 
Анын коюнган атырынын жытын бардык аймак-
тан, бардык булуң-бурчтан табасың. Анын табитин 
көптөгөн жаштардан, келечек муундардан баам-
дайсың...

2008-жылы  Мекке шаарынан окууну жаңы бүтүп 
келип дин башкармалыктын фатва бөлүмүндө иш-
теп калдым. Бир күнү компьютерим бузулуп,  жал-
пы молдо калкына таандык болгондой техникадан 
алыс болгондуктан, аны өзүм оңдой албай шакирт-
теримин бирине айтсам, ал мага жатаканада чогуу 
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жашаган досторунун бири менен келди. Жүзүнөн 
мээрим төгүлгөн, сүйлөгөнү орундуу, кийими адам-
герчиликтин адебинен чыкпаган бул жаш адам мен 
үчүн кызыгууну туудурду. Улуту кыргыз болгон бул 
жигиттин мусулмандык чыныгы жүрүш-турушу 
мени таң калтырды. Жакшы таанышым, устазым 
Саьид Тантаавийдин агасы, Ислам таалим-тарбия-
сынын устаты Алий Тантаавийдин айтканы бар 
эмеспи: «Мен Европадан Исламды көрдүм, бирок 
мусулмандарды көрө алган жокмун. Мен кээ бир 
мусулман өлкөлөрүн кыдырып мусулмандарды 
көрдүм бирок, Исламды көрө алган жокмун». Кай-
ран киши таамай айткан!  Анын сыңары,  «мусул-
манмын» деп төш какпаган, бирок ошол эле учурда 
чыныгы мусулмандын образын берген, өзүнүн жаш 
курагындагыларга чоочундай туюлган бул такыба 
пенденин таржымалын сурап, анын «Себат» билим 
очогунан чыккандыгын билдим.

Мен бул жигиттин атын да унутуп калдым, аны 
көптөн бери көрө элекмин. Бирок анын таасиринен 
али да арыла элекмин. Билим очоктун аты «Се-
бат» сөзү араб тилинде «бекемдик» дегенди туюн-
тат. Мына ушундай бекем диндар болгон коомдун 
жаңы муунун тарбиялаган окуу жайга, аны негиз-
деген адамга чын дитимден ыраазы болгом. Мына 
ошол окуя  Фетхуллах мырзага болгон алгачкы таа-
нышуум эле. Албетте, ал ошол киши экенин бил-
бейт элем, бирок Аллах Таалага дуба кылып, өзүм 
тааныбаган, мусулман катары терең урматтаган бир 
тууганым катары жадымда калды.

Мына ошондон кийин Фетхуллах деген көлөм-
дүү китептин барагы мен үчүн ар күн сайын ачыла 
баштады. Ар бир барактын соңунда ага болгон бир 
туугандык сезим ого бетер күчөй берди. Доорубуз-
дагы акыл-эстүү мусулман адамдын образын ачып 
бергендиги үчүн да көптөр ага карыздар да болду...



47

Улуу устаз тууралуу

Азыркы учурда табигый, же так илим болсун, 
аны диний же дүнүйөлүк  деп экиге бөлгөндөр пай-
да болду. Чындыгында, булардын баары шарият-
тык илимдер деп билинет. Илгерки Бухара шариф-
теги медреселерде ушул эле илимдер окутулчу эле. 
Абу Алий ибн Сийна, Ал Бийрууний, Ал Хувариз-
мий, Улугбек жана башкалардын бары Ислам мед-
реселеринин даңктуу бүтүрүүчүлөрү эле… Жогорку 
математика, же социология илимдери, экономика-
нын негиздери, философия, адабияттын баарынан 
медресенин окуучулары сынак тапшырып, алардан 
сүйлөгөнгө укук катары ижааза  алышчу. Тилек-
ке каршы, кээ бир мусулман адамдар да азыр ай-
тылган илимдерди мусулман эместердин жетиш-
кендиктери катары баалагандыгы зээнди кейитет. 
Фетхулле бир тууганыбыз мына ушул акыйкатты, 
жапсаң айды этек менен жаба тургандай болгон 
улуу акыйкатты жаземдебей туюп,  ишке ашырды. 
Динибиздин акыйкатын сөз менен эмес, иш жүзүн-
дө көрсөттү!

Чоң энеси Мунисе айымдын чыныгы такыбалык 
тарбияны жашоосу менен көрсөткөнү, Аллах Таа-
ланы көрүп тургандай тариздеги  жашоосу келе-
чектеги дүйнөлүк даражадагы таасирдүү адамдын 
калыптануусуна себеп болду. Диний таалим болгон 
үй-бүлөдөгү тарбиянын жемиши өзүнүн даамын 
ааламдын баарына тартуулады.

Пайгамбарыбыздын  (алайхис салам)  жашоосу 
Куран эле. Ал эми Фетхуллах мырза колунан ке-
лишинче Пайгамбарыбыздын (алайхис салам) жа-
шоосу менен жашаганга аракеттенгени анын өмүр 
баянын окуганда элестете алабыз. Жыйырманчы 
кылымдын элүүнчү жылдары Куршунлу медресе-
синин талабаси болгон Фетхуллах мырза өзүнүн 
кезмети келгенде медресенин талабаларынын ар 
дайымкы тамагы болгон картөшкөдөн ар дайым 
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даамдуу тамактарды жасайт эле. Аны менен чогуу 
окугандардын эскерүүсүндө:  «Ал дайыма өзүнүн 
ишин өзү жасаар эле. Анын эч качан башка бирөөнү 
жумшаганын көрбөдүм. Колунан келишинче баш-
каларга кол кабыш кылууну жактырып, кубануу ме-
нен жардамдашаар эле»,-деп айтылат.  Мына ушул 
Пайгамбарыбыздын  (алайхис салам) өрнөгү эмей 
эмине?!  Имам Бухарий жана Муслим риваят кыл-
ган хадисте Пайгамбарыбыз (алайхис салам) мын-
дай дейт: «Мусулман мусулмандын бир тууганы. 
Ага зулум кылбайт, диндеш бир тууганын душма-
нына кармап да бербейт. Ким мусулман бир тууга-
нынын муктаждыгын бүтүрүп, жардамында бол-
со, Кудай Таалам анын муктаждыгын бүтүрөт…». 
Фетхуллах мырза өзү жөнүндө мындай дейт: « Ачка 
калган күндөрүм көп болчу, бирок үтүктөлбөгөн, 
бырышкан шым, же майланбаган бут кийим кийге-
нимди эч ким көргөн эмес. Үтүк таба албаган күндө-
рү шымымды төшөгүмдүн астына коюп жатчумун. 
Ал таң аткыча үтүктөлгөндөй болуп калчу… . Үтүк-
төлгөн шым кийгениме ачууланган бир досумдун: 
«Досум, сен бир аз такыба болсоң боло!» деген сөз-
дөрүн эч унута албайм...»

Мен такыбалык менен үтүктөлгөн шым ки-
йүүнүн байланышын дале түшүнө элекмин. Мына 
ушул эскерүүсү мага жаңы медресеге келип кирген 
күндөрүмү эсиме салды. Адатта, медреседе окуган 
учурда эмнегедир жаңылыкты жеркигендей түр 
көрсөтүшөөр эле. Сөзсүз түрдө эски чапан менен 
маасы-көлөчтү кийген адамга илим жугат деген-
дей элес калчу жадыбызда. Мына ошол туткундан 
чыга алган адам гана ийгиликтин чокусуна чы-
гаарына көзүм жетип олтурат. Анткени, салт ме-
нен адаттын, дин менен динден башка, бирок дин 
сыңары кабыл болуп калгандарды ажырата бил-
ген адам гана адамзатка акыйкат диндин акый-
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катын өзүнүн талбас эмгеги менен көрсөтө алмак. 
Фетхуллах молдокенин мекенге болгон сүйүүсүн 
айта кетпесек болбойт. Анткени, Пайгамбарыбыз-
дан (алайхис салам) айтылган “Мекенди сүйүү ый-
мандан” деген маани ар бир мусулмандын жүрөгүн-
дө болуусу кандай жакшы. Пайгамбарыбыз Мекке 
мушриктери тарабынан туулган жери Мекке Му-
каррамадан кысымдык менен чыгарылганда, ал өз 
мекенин сүйгөндүгүн жашыра алган эмес. Тагдыр-
дын буйругу менен Молдокебиз Түркия жергеси-
нен чоочун жерге көчкөндө кийип барган жегдесин 
азыркы күнгө чейин жууганга бербестен, мекендин 
чаңы жуккандыктан кастарлап сактап, кусалык-
ка кириптер болгондо «шуу» эттире бир жыттап, 
көкүрөгүн кубанычка толтуруп тургандыгы Пай-
гамбарыбыздын (алайхис салам) табиятын да өзү-
нө сиңдире билген инсан экендигин ачык баамдай 
алабыз.

Үйлөнүү Пайгамбарыбыздын (алайхис салам)  
сүннөтү. Бирок, кээ бир адамдар өзүнүн өмүрүн 
динге берип, жеке кызыкчылыгын жалпы адамзат-
тын жыргалы үчүн багыштап койгон. Мисал катары 
айтсак, Имам Бухарий өмүрүндө үйлөнгөн эмес. Ал 
өз сөзүндө мындай дейт: “Ычкырымды арамга да, 
адалга да чечкен жокмун!”. Куран Каримден кийин-
ки эң үлкөн китепти ааламга белек кылган Имам 
Бухарий Пайгамбарыбыздын (алайхис салам) бир 
сүннөтүн тарки кылганы менен, үммөттүн баарына 
сүннөттү сактап берип кетти. Анын сыңарындай, 
эле Фетхуллах дамбылдабыз да бир сүннөттү атка-
ра алган жок, а бирок миллиондогон адамдардын 
сүннөт менен жашоосуна себеп болду, аларды Пай-
гамбарыбыз (алайхис салам) менен тааныштырды. 
Аларга Ислам менен жашоону, Ислам жолундагы 
курмандык  эмне экендигин көрсөттү. Ал өзүнүн үй-
лөнбөгөндүгүн мындайча баяндайт: ”Жүрөгүмдүн 
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түпкүрүндөгү чыныгы ниетти бир гана Алла Таала 
билет. Бирок,  менин божомолумда кызматтан баш-
ка нерсени ойлошту каалабадым... Өтө сезимталды-
гым жана аябай тыкандыгым менен бирөөнү түй-
шүктүү, кыйын күнгө калтырбоону ойлогонум да 
олуттуу таасир эткенин айтсам болот... Мен дароо 
эле ушундай чечимге келгенмин. Өзүмдүн жеке жа-
шоомду Исламдык кызматтарга арнамакчы болуп, 
үйлөнүүдөн өмүр бою баш тарттым...”

Бул адам жөнүндө жазбасам да болоор эле, ант-
кени ал бул нерсеге муктаж эмес. Болгону акыркы 
учурда бул берекелүү адам жөнүндө ар кандай сөз-
дөр чыккандыктан, өзүм баамдаган акыйкатты бир 
туугандарыма бөлүшкүм келди. Кайсы бир мусул-
ман жөнүндө жаман пикирде болууну шариятыбыз 
тыйгандыктан, момундарга билген насаатымды 
айткым келди.
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айың КепКе аКырКы чеКит

Акыркы убакта мусулмандардын арасында 
Имам Махдийдин чыгуусу туурасында ар кандай 
кептер айтылып келет. Кээ бирлер чыгыптыр десе, 
кээ бирлер эми чыгат экен  дешет. Ажылык сапарга 
барган учурда да бул туурасында ар кандай кептер 
угулат. Харун Яхяа аттуу түркиялык адамдын Мах-
дий экендиги жөнүндөгү   имиштер да жок эмес. 
Түркиялык кээ бирлер ага  кол бергени айтылса, 
кээ бирлер ага каршы чыккандыгы да айтылып ке-
лет. Азыркы ааламдашуу заманында бизге да бул 
нерсе тез эле жетип келүүсү  турган иш. Андыктан 
айың кептерге акыркы чекит коюу маселеси келип 
чыкты.

Имам Махдий

Заман акыр болгон чакта бузукулук көбөйүп, зу-
лумдук күч алат. Алдуусу алсызынын акысын жейт. 
Жамандар төргө  өтүп, элди бийлеп калат. Мына 
ошондо мусулман атпай, жер бетин каптаган зулум-
дукту айдай турган, бүтүндөй ааламды каптаган ка-
раңгылыктын чеңгелинен адамзатты сууруп чыга 
турган жаңы таңды, жакшы жашоону үмүттөтүп  
күтүшөт.

Аллах Таала Мухаммад бин Абдиллах Ал Хаса-
ний Ал Алавий Ал Махдийдин чыгуусуна уруксат 
берет.

Аты-жөнү

Фатима энекебиз менен Азирети Алинин  (ра-
зиаллооху анхулар)  уулу Азирети Хасандын наси-
линен чыккан Абдуллах уулу Мухаммад.
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Ибн Масьууд айтуусунда,  Пайгамбарыбыз 
(алайхис салам) мындай дейт: «Бул дүйнөнүн күн-
дөрүнүн   баары түгөнүп  аягында бир күн калган 
болсо да, Аллах Таала ошол күндү, менден (же ме-
нин тукумумдан) чыккан  аты атыма, атасынын аты 
атамдын атына уйкаш келген  адамды жөнөткөн-
гө   чейин узартат. (Термизий (2231), Абу Дауд. Ибн 
Таймия сахих деп баасын берген). Хадистин маани-
си «бул адам келбей койбойт, сөзсүз келет» деген-
ди туюндурат. Имам Тирмизий бул хадисти Имам 
Махдий туурасындагы бапта келтирген.

Махдий -  Имам Махдийдин ылакап аты. Аллах 
Таала акыйкаттын жолуна хидаят берип түшүргөн-
дүктөн «туура жолго салынган» деген маанидеги 
Махдий ылакабы менен айтылып калган (Барзан-
жий, 177-б).

Азирети Хасандын тукумунан болуусу-
нун сыры

Азирети Хасанга  атасы Азирети Алинин шейит 
болуусунан кийин халифалыкка кол берилип, на-
тыйжада мусулмандарда эки халифа пайда болот. 
Биринчиси Хасан бин Али бин Аби Тоолиб Ирак, 
Хижаз ж.б., жерлерди караса, экинчиси Муьаа-
вия бин Аби Суфян Шам жана анын айланасын-
дагы жерлерди карайт. Азирети Хасан алты айдан 
соң  халифалыгын  Муьавияга эч бир шарт койбос-
тон өткөрүп берет. Негизги максаты, мусулман-
дардын сабын бириктирүү, ыркын бузбоо болгон. 
Бардык мусулмандардын бир адамга баш ийүүсүн 
камсыз кылуу болгон. Бейкүнөө  кандын төгүлүүсүн 
токтотууну ошентип камсыздаган. Аллах Таала 
үчүн  халифалыгын  өткөзүп бергендиги себебинен, 
Аллах Таала анын тукумунан Имам Махдийди чы-
гарып, ал адилеттүүлүк менен жети жыл мусулман-
дарды башкарат (Ал манаар ал мунииф).
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Келүү себеби

Жер бетин жамандык иштер каптап, бузукулук 
чулгап, зулумдук күч алып, адилеттүүлүк  азайып 
Акыр заман келгенде Аллах Таала такыба пендесин 
жөнөтөт. Кудай Таалам бул пендесинин колу ме-
нен үммөттүн акыбалын оңдойт. Ахли суннада бул 
адамды Имам Махдий деп билебиз. Анын жолун 
жолдоочулар, ишин колдоочулар болот. Бир канча 
согуштарда момундарды жетегине алат, ийгилик-
түү жана хикматтуу кол башчы болот.

Сыпаттары

Пайгамбарыбыз алайхис салам Имам Махдий 
сыпаттайт: «... Маңдайы ачык, кырдач мурун...». 
(Абу Дауд, 2485. Хасан иснад менен)

Өкүмдарлыгынын мөөнөтү

Мусулмандарга жети жыл өкүмдарлык кылат. 
Анын өкүмдарлыгынан мурда адилетсиздик менен 
зулумдукка бул аалам кандай толгон болсо, Имам 
Махдийдин өкүмдарлык жылдарында бул аалам  
адилеттүүлүккө толот. Анын доорунда үммөт болуп 
көрбөгөндөй жакшылыктарга тунат. Жер өзүнүн 
ырыскысын аянбай берсе, асман өзүнүн берекесин 
ченемсиз төгөт. Мал-дүнүйөнү  аянбастан адамдар-
га берет. (Мустадрак, Имам Хааким)

Кай жерден чыгат?

Машрык (чыгыш) тараптан чыгат. Жеке өзү эле 
чыкпастан, Машрыктан аны колдогон адамдар чы-
гат, аны менен бирге динди көтөрүшөт, Кудай Таа-
ламдын жолунда жихадка чыгышат.

Кай убакта чыгат?

Акыр заман алдында адамдар кыйсыпыр тү-
шүп, падышалык талашка түшүп, айрым өч пады-
шанын  өч уулу такты жана Каьбанын алдындагы 
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кен-байлыкты талашышат. Бирок ал такты бирине 
да насип болбойт. Ошол учурда Имам Махдий Мек-
кеде болуп, Каьбанын дал өзүндө  мусулмандардын 
башчылыгына шайланып, ага моюн сунууга, аны 
ээрчүүгө   күбөлөндүргөн  күбөлүк  катарында кол 
(байьат) берилет. Бул маанидеги хадисти Азирети 
Саубан Пайгамбарыбыздан  (алайхис салам) риваят 
кылат (Ибн Маажа 4084).

Имам Махдий туурасындагы хадистер 
жөнүндө

Имам Махдий жөнүндөгү  хадистер жалпы жону-
нан экиге бөлүнөт. Биринчи тайпадагы хадистерге 
Азирети Имам Махдийдин аты ачык айтылган ха-
дистер кирсе, экинчи тайпага аты ачык айтылбас-
тан, анын сыпаттары белгиленген хадистер кирет.

Имам Махдий жөнүндө  элүү  хадис айтылып, 
арасында сахих, хасан жана заьифтери  да бар. 
Ошондой эле Имам Махдий жөнүндө жыйырма се-
гиз кабар (асар) да риваят кылынат.

Имам Сафаарииний, Сыддиик Хасан Хан, Шау-
кааний, Мухаммад бин Хасан Ал Иснавий жана 
Хаафиз Аабурийдин айтуусунда Имам Махдий жө-
нүндөгү  кабарлар мутаваатир (таваатур маьнавий) 
деңгээлине жетет.

Имам Махдий туурасындагы хадистерди отуз са-
хааба ривая кылат.

Имам Махдийдин аты ачык айтылган 
кээ бир хадистер

Абу Саьиид Худрий мындай дейт Пайгамбары-
быз алайхис салам айтат: «Үммөтүмдүн акырында 
Махдий чыгат. Кудайым ага пайдалуу жамгыр бе-
рет. Жер өзүнүн берекесин чачат. Пенделерге мал-
дүйнөнү аянбастан тегиз берет. Кара-мал, майда-
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жандык көбөйөт. Үммөттүн даражасы жогорулайт. 
Ошентип жети, же сегиз жыл жашайт (падышалык 
кылат)». (Имам Хааким Мустадракта риваят кы-
лып, иснады сахих болгондугуна карабастан, экөө 
(Бухарий, Муслим) китептеринде бул хадисти кел-
тирген эмес деп айтса, ага Имам Захабий макулду-
гун берет. Белгилүү  болгондой, Хаакимдин баасы-
на Захабий макулдугун бергенде, хадис сахих деп 
билинет).

Али ибн Абу Талиб  Пайгамбарыбыздын (алайхис 
салам) мындай дегенин  жеткирген: «Махдий биз-
ден болот. Ахлул байт. Аллах Таала бир түндө  жа-
рактуу кылат!». (Муснад. Сахих иснад менен). Мул-
ла Алий Каары айтат: «Бир түндө жарактуу кылат 
дегендин мааниси, Кудай Таалам бир түндүн ичин-
де, бир эле убакта анын кадырын көтөрүп жиберет, 
акыл-эстүү делген чечим ээлери, журт каймактары 
анын халифалыгына бир ооздон макул болушат». 
Мына ушунун өзү эле  Махдий Мухаммад бин Аб-
диллах өзүнүн хадистерде айтылган Имам Махдий 
экендигин күн мурунтадан билбестигине ишарат. 
Качан гана адамдар ага байьат кылышып кол бери-
шип, анын айланасына топтолушкан учурда өзүнүн 
ошол Махдий экендигин туят. Халифалыкты талап 
кылбайт, ага өзүн ылайыксыз деп сезет. Ошондук-
тан ал каалабаса да, (Абу Дауд 4286) адамдар аны 
өздөрүнө   халифалыкка шайлап алышат. Имам 
Махдий Пайгамбарыбыздын (алайхис салам) жо-
лун карманып, шариат боюнча өкүм жүргүзөт, ади-
леттүү  фатва берет,   талаш-тартыштын баарын Ку-
дайга жага тургандай чечет.

Умму Салама  Пайгамбарыбыздан (алайхис са-
лам)  айтат: «Махдий менин урук-тукумумдан, Фа-
тиманын балдарынан болот!» (Абу Дауд 4284 сахих 
иснад менен)
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Жаабир   Пайгамбарыбыз (алайхис салам) мын-
дай дегенин  айтат: «Иса бин Марям түшкөн убак-
та, мусулмандардын амири Махдий ага «Кел, бизге 
имамчылыкка өт!», дегенде, Иса пайгамбарыбыз 
(алайхис салам): «Жок!...» -деп жооп берет»(Хаарис 
бин Усаама муснадында мыкты иснад менен келти-
рет. Сахих хадистерден шахидтери бар). 

Хадистен маалым болгондой Дажжаал Имам 
Махдийдин убагында чыгат. Ошол убакта Иса пай-
гамбар (алайхис салам) Дажжаалды өлтүрүү үчүн 
түшүрүлөт.  Бул учурда  Махдий жалпы мусулман-
дардын халифасы болуп турган болот. Иса (алайхис 
салам) жалпы мусулмандар менен биргеликте Мах-
дийдин аркасына туруп намаз окуйт. Ушул жер-
ден айта кетчү жагдай, Иса (алайхис салам)  Имам 
Махдийдин артында туруп намаз окуса эле, Имам 
Махдий Иса пайгамбардан (алайхис салам)  артык-
ча пазилеттүү  болуп кетпейт. Пайгамбарыбыз Му-
хаммад (алайхис салам) деле өлүм оорусунда Ази-
рети Абу Бакрдын артында туруп намаз окубады 
беле? (Термизий)  Ошондой эле,  пайгамбарыбыз-
дын  Мухаммад (алайхис салам) Табуук казатында 
(Муатта, Муснад) Азирети Абдурохман бин Ауфтун 
артында да туруп намаз окуганы бар. (Муслим 274)  
Демек, Иса пайгамбардын (алайхис салам)  Му-
хаммад пайгамбарыбыз (алайхис салам) үммөтүнүн 
бири болгон Имам Махдийдин артына сапка туруп 
уюшу, Мухаммад пайгамбарды (алайхис салам)  
ээрчип келгендигине, анын шарияты менен өкүм 
жүргүзүүгө   түшкөндүгүнө   айкын далил. Имам 
Махдий өзү  Иса пайгамбардын (алайхис салам) 
жоокерлеринин катарын толуктап, аскерлеринин 
арасында болот.

Ибн Масьууд  Пайгамбарыбыздан (алайхис са-
лам) мындай дегенин жеткирет: «Бул дүйнөнүн 
күндөрүнүн баары түгөнүп аягында бир күн кал-



57

Айың кепке акыркы чекит

ган болсо да, Аллах Таала ошол күндү, менден (же 
менин тукумумдан) чыккан,  аты атыма, атасынын 
аты атамдын атына уйкаш келген  адамды жөнөт-
көнгө чейин узартат. (Термизий (2231), Абу Дауд. 
Ибн Таймия сахих деп баасын берген). Хадистин 
мааниси «бул адам келбей койбойт, сөзсүз келет» 
(Сахааранфуурий) дегенди туюндурат. Пайгамба-
рыбыздын  (алайхис салам) аты-жөнү Мухаммад 
бин Абдиллах болгондой эле, Махдийдин аты-жөнү 
да Мухаммад бин Абдиллах болот. Шииттер Мах-
дийдин аты-жөнүн Мухаммад бин Хасан Ал Аска-
рий деп атап жүрүшкөндүгүнүн каталыгы ушундан 
билинет.

Ибн Масьууд   Пайгамбарыбыз (алайхис салам)  
мындай дегенин  айтат: «Менин тукумумдан чык-
кан, аты атыма, атасынын аты атамдын атына ок-
шош адам келип падыша болмоюнча Кыямат кел-
бейт!» (Муснад 3571).

Имам Махдийдин аты ачык айтылбас-
тан сыпаттары чагылдырган кээ бир ха-
дистер

Абу Хурайранын айтуусунда,   Пайгамбарыбыз 
(алайхис салам) мындай дейт: «Силер кандайсы-
ңар, Ибну Марям (Иса алайхис салам) силерге түш-
көн убакта имамыңар өзүңөрдөн болот?» (Бухарий 
3449, Муслим). Хадисте айтылынган имам Имам 
Махдий экендиги  Жабирден (№4 хадис) риваят 
болгон хадистин далаалаты менен анык.

Шиит агымынын акыйдасындагы Имам 
Махдий

Жогоруда баяндалган маселелер Сунний багы-
тындагы мусулмандардын ишеними, акыйдасы. 
Ал эми шииьа агымындагылар өзүнчө   башка бир 
акыйда маселелерин айтышат. Алардын пикиринде:
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Имам Махдий он эки имамдын акыркысы, аты-
жөнү   Мухаммад бин Хасан Ал Аскарий. Азирети 
Хусейиндин (Хасандын эмес) тукумдарынан бо-
лот. 260-хижрий жылында Багдаттын жака белин-
деги Самарра деген жердеги жертөлө-үңкүргө ки-
рип кеткен.  Үңкүргө  кирип кеткен учурунда беш 
жашта болгон. Ошондон ушуга чейин (1174 жыл-
дан бери) ошол үңкүрдө  жашап келет, тирүү. Акыр 
заманда чыгат.    Ал ааламды аралап, адамдардын 
ал-акыбалдарын билип жүрөт. Бирок адамдардын 
көздөрүнө   көрүнбөйт.   Албетте, булардын айтка-
ны, Имам Махдий туурасында ишенген акыйдасы 
туура эмес. Ибн Касиир (Нихаая) баш болгон бир 
топ сунний аалымдар булардын каталыгын  өз эм-
гектеринде ашкерелешкен.

Өздөрүн Махдиймин деген кээ бир жал-
ганчы «махдийлер» туурасында

Убейдулла бин Маймуун Ал Каддаах. 325-хижрада 
өлгөн. Чоң  атасы жөөт болгон. Мусулмандарды аёо-
суз өлтүрүп, Каьбадагы кара ташты 317-хижрада уур-
дап кеткен карраамита агымынын башчысы. Тарыхта 
фатимийлер деген наам менен белгилүү болушкан. 
Ибн Касиир айтат: «Фатимийлер 289 жылдан ашуун 
бийлеп турушкан. Убейдулла Ал Каддаах өзүн мах-
диймин деп жарыялаган...»( ал Бидая ван нихая).

Мухаммад бин Абдиллах Ал Кахтааний. Түшүндө  
өзүнүн махдий экенин көрүп, адамдарга кол берген. 
Сауд Арабиянын борбору Рияд шаарында турган. 
Жамааты менен келип 1400-хижрада (1980-мийла-
дий) Меккедеги Харам мечитин  каптап алышкан. 
Бул окуя тарыхта «Харам фитнасы» деген ат менен 
белгилүү. Окуя анын өлтүрүлүүсү  менен бүткөн.

Өздөрү   айтпаса да, адамдар аларды 
«махдий» деп алышкандардын кээ бирлери 
туурасында
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Абдулла бин Сабаь Азирети Али ибн Абу Талиб-
ди Имам Махдий  деген.

Мухтаар бин Убейд Ас Сакафий Мухаммад бин 
Ханафийяны   Имам Махдий деп айткан.

Махдиймин дегендер, же махдий деп 
айтылгандар менен илимий мамиле кы-
луудагы эрежелер

Имам Махдиймин дегендерге ишенбей, алар-
ды жалганчыга чыгарып жаткандыгыбыз, Имам 
Махдий жөнүндөгү  хадистерди жокко чыгарган-
дык эмес. А бирок акыйкат менен каталыкты туура 
ажыратуубуз үчүн Имам Махдий жөнүндөгү  маа-
лыматтарды так билүүбүз керек. Көрүнгөн келип 
башыбызды оорута бергидей мусулмандар көчөдө 
калган эмес. Ар бир маселени илимий таризде чеч-
кенге аракеттенебиз.

Имам Махдийди билүүнүн эрежелери:

Имам Махдий эч убакта өзүнө адамдарды ча-
кырбайт. Өзүнө  кол берүүгө үгүттөбөйт. Адамдар 
ал каалабаса да, ага кол берип халифалыкка шай-
лап алышат.

•	 Аты Мухаммад, атасынын аты Абдулла бо-
луусу керек;

•	 Теги Азирети Хасан бин Алийге баруусу кажет;

•	 Маңдайы кенен,  жарык болуп, мурду кыр-
дач сулууча келген болуусу тийиштүү;

•	 Саалих, такыба болуп, шарият илимине ээ 
болгон акыл-эстүү адам болуусу шарт;

Имам Махдий төмөндөгүдөй шарттар-
да келет:

•	 Кайсы бир халифа өлгөндөн кийин болуучу 
такты талашуу;
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•	 Жер бетинин баары акыйкатсыздык менен 
зулумдукка толуп кетүүсү;

•	 Өч адамдын бийлик талашуусу. Үчөөнүн ар 
бир халийфанын уулу болуп, артында ээрчиткен 
жамааттары бар.

•	 Мекке шаарында Рукун менен Макаамдын 
ортосунда кол (байьат) берилет.

Жалпы эрежелер

Кимде ким өзүн Махдиймин деп айтса, анын 
доорунда Дажжаал чыкпаса, анда ал  адам акый-
катта чоң алдамчы, дажжаалдардын бири.

Кимде ким өзүн Иса пайгамбармын (алайхис 
салам)  десе, андан мурда Дажжаал чыкпаса, анда 
ал дагы акыйкатта чоң алдамчы, дажжаалдардын 
бири.

Имам Махдий суннийлерде, адилеттүүлүктү  жа-
йылткан мусулмандардын акыйкат имамдарынын, 
падышаларынын бири. Маьсуум эмес.( Маьсуум – 
күнөөлөрдөн тосулган инсанга айтылат. Мындай 
макамга Пайгамбарлар (алайхимус салам) гана ээ).

Имам Махдийге ишенбеген аалымдар да 
бар

Ибн Халдун. Ибн Халдундун пикиринде Имам 
Махдий туурасындагы хадистер алсыз (даьиф) бол-
гондуктан ишенүүнү жарата албайт. Кириш сөзүн-
дө  айтат.

Мухаммад Рашид Рида. «Манаар» аттуу тафси-
ринде айтат.

Ахмад Амиин. «Зухал ислаам» китебинде айтат.

Бул аалымдардын айткан далилдери орунсуз, ар 
бир сөзүнүн жообу да бар. Ижтихад кылып, адашып 
калган деп жоромолдойбуз. Пайгамбарыбыз алай-
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хис салам айтат эмеспи:    «Мужтахид ижтихад кы-
лып туура айтса эки сооп, ал эми ката айткан болсо 
бир сооп берилет!».

Пайдаланылган адабияттар:  

 «Ашраатус сааьа» Сахаавий;
«Ал ишааьа»  Ал Барзанжий;
  «Ал манаар ал мунииф»  Ибнул Коййим;
«Ал Махдий ал мунтазар» Адааб Ал Хамш;
«Базлул мажхууд» Сахааранфуурий;
«Муснад Ахмад»  Ахмад бин Ханбал;
«Нихаятул аалам»  Мухаммад Урейфий;
«Тазкира» Куртубий;
«Фатхул баарий» Ибн Хажар;
«Шархул макаасид» Тафтазааний;
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аХмадийлердин Куран 
КотормоСу Колдонууга 

жараКСыз
 
Чет өлкөдөн  3000 нуска менен басылып, Кыргыз-

стандын аймагына таркатуу үчүн киргизилген “Ку-
рани Карим. Арабча текст жана кыргызча котормо” 
Эл аралык Ахмадия Мусулман жамаатынын 5-ха-
лифасы Азирети Мырза Масрур Ахмаддын көзө-
мөлдүгү астында, 2008-жылы “Ислам Интернешнал 
Пабликешанз Лимитед” басмаканасында басылган 
китеп, Ислам дин аалымдарынын көз карашында 
КОЛДОНУУГА ЖАРАКСЫЗ деп табылат. Себеби 
бул китептин ичинде Ислам дининин ишенимине 
туура келбеген маселелер орун алган. Мисалы:

• Аталган китептин 887-бетинде жиндерди 
жокко чыгарган маани берилет. Жиндер Афганис-
танда жашоочу жөөттөрдүн кайсы бир уруусунан 
жол башчылары катары гана каралып, жиндердин 
өзүнчө дүйнө болуу ишенимин жокко чыгарат. Бул 
пикирди айткан адам мусулман болуудан ажырайт.

• 72-бетинде Иса пайгамбарды (алайхис са-
лам)  өлгөн деген  маани берилет. Ислам ынаны-
мында Иса (алайхис салам)  тирүү деп эсептелет.

• 839-бетте Мухаммад пайгамбардын (алайхис 
салам)  пайгамбар болуусу жөнүндөгү маалымат, 
Мирза Ахмад негиздеген ахмадия агымы туурасын-
да айтылган деп маани берилет. Албетте бул Куран 
аятынын маанисине шайкеш келбеген түшүнүк. 

Жогорудагы жана андан башка толуп жаткан ка-
таларды эске алуу менен китепти пайдаланууга бе-
рүү жараксыз.
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Айта кетчү нерсе, Ыйык Куран башка тилге кото-
рулуусу мүмкүн эмес жана шарият тараптан тыюу 
салынат. Куран аяттарынын маанилерин которуу 
мүмкүн. Китептин атынан көрүнүп тургандай эле 
бул китептин авторлору Ыйык Курандын өзүн ко-
торууга аракет кылышкан.

Ал эми ахмадийлер тарабынан даярдал-
ган бул  китептер:

1. Аллох  Хакида менинг китобим
2. Исломнинг баъзи бир узига хос хусусиятлари
3. Ахмадияттан кабар
4. Исламдын элементардык окуусу
5. Намоз

Ислам адабияты катары пайдаланууга жарабайт. 
Айрыкча дин таалиминен алысыраак мусулмандар 
үчүн коркунучтуу. Көптөгөн туура маалыматтар-
дын катарында билиндирбестен жат пикирлерди 
таратуу орун алган. Мисалы, “Намоз” китебинин 
23-бетинде истихаза каны келген аялдарга намаз 
окуу мүмкүн эмес деп айтылат. Шариятка бул ма-
селе каршы келет. Буга окшогон мисалдардын кый-
ласын келтирсе болот.

Ахмадийлердин мусулман эместиги туурасында 
бир, же эки адам эмес, Бүткүл дүйнөлүк Ислам ли-
гасы баш болгон кадыр барктуу ислам уюмдардын 
баары, ошондой эле сөзү этибарга алынган мусул-
ман аалымдарынын баары бир ооздон айтышат.
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СУРОО:   Менин күйөөм 6-7 жылдан бери ахмадия 
агымында мүчө. Акыркы бир жарым жылдан бери кү-
йөөм экөөбүз чогуу жашабайбыз. Ушул абалдардан 
улам күйөөм экөөбүздүн ортосуздагы нике сакталды-
бы, же бузулганбы? Бул тууралуу шарият мыйзамда-
рында эмне дейт? 

ЖООП:  Бисмиллахир-рахманир-рахиим.  Аа-
ламдардын Ээси болгон Аллахка мактоолор болсун, ак-
ыркы пайгамбарыбыз Мухаммедге  (саллаллаху алайхи 
васаллам)  Аллахтын тынчтыгы жана берекеси болсун!

1. Сиздин күйөөңүз мындан 6-7 жыл мурда Ахма-
дия (Кадияния) агымына киргендиги, жана бир жарым 
жылдан бери чогуу жашабагандыгыңадарды билдир-
генсиз. Шарият эрежелерине ылайык сиз менен жолдо-
шущуздун ортосундагы нике, жолдошуңуздун ахмадия 
агымына киргенде  дароо бузулган. 

 ،قال:«إذا ارتد أحد الزوجني عن اإلسالم، انفسخ الناكح       
ووقعت الفرقة بيهنام للحال بال توقف عىل القضاء، وهذه الفرقة

.«فسخ ال تنقص عدد الطالق 
 األحاكم الرشعية يف األحوال الشخصية. الباب الرابع يف الفرقة ابلردة. 

.مادة 303
 ج2، ص 735.  محمد قدري ابشا ت:1306هـ. دار السالم- القاهرة. 

.ط. األوىل
“Эгерде жубайлардын бири Исламдан баш тартса 

(муртад болсо), ортодогу нике бузулат. Шарий соттун 
чечимисиз эле заматта ажырашуу (фурка) түшөт. Бул 
ажырашуу талактын санын кемитпейт”.  (Ал-ахкам 
аш-шариййа..., 2-том, 735-бет. Дарус-салаам басмака-
насы, Каир, 1-басылыш)

2. Бул маселе жолдошуңуздун  ахмадия  агымы-
на киргендиги   Алла Тааланын алдында анык болгон 
учурда ишке ашат.

Алла Таала баарыбызды ак жолдон адаштырбасын!
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БаКтылуу үй-Бүлө

Үй-бүлө бактылуу болуусу үчүн жубайлардын ор-
тосундагы милдеттер менен укуктар так жана даана 
түшүнүктүү болуп, алар сакталууга тийиш.

Эркектин аялына карата укуктары:

Пайгамбарыбыз (алайхис салам) айтат: «Дүй-
нө ырахаттардан турат. Дүйнөнүн эң жакшы ыра-
хаты такыба аял!» (Муслим) Такыба аял адегенде, 
Аллахтын алдындагы жоопкерчилигин, андан соң 
жолдошунун алдындагы жоопкерчилигин сактоого 
умтулат. Такыба аял үйүнө байланат. Сыртка мук-
таждыксыз көп кирип-чыкпайт. Такыба аялдын 
камы өзүн кароодо, үй ичин сарамжалдуу кармоодо, 
балдарын тарбиялоодо болот. Такыба аял үй-бү-
лөсүнүн ынтымак-ырашкердикте жашоосу үчүн 
аракетте болот. Намазын, орозосун, зикирлерин 
жан дили менен өтөйт. Такыба аял Кудай Таалам 
ага берген ырыскысына ыраазы болот. Аял киши 
күйөөсүнүн укуктарын сактабастан, аны урматта-
бастан  такыбалардын катарына кошула албайт. 
Андыктан эркектин аялынын алдындагы укукта-
рынын кээ бирин билүү ашыкча болбойт:

1. Аял киши өзүнөн да, туугандарынан да күйөө-
сүнүн укугун жогору коёт. Анткени күйөөнүн укугу 
улуу.

2. Аял киши күйөөсүнүн кызматын кылууга да-
йым даяр туруу керек. Тактап айтканда күйөөсүнүн 
аялына эркектин жумушу чыкканда баш тартпоосу 
керек. Бир гана айыз, же нифас учурунда ал нерсеге 
тыюу салынат. Күйөөсү төшөккө чакырган учурда 
жооп кылбаган аялзаты күнөөкөр болот. Периште-
лер каргыш айтат. Пайгамбарыбыз (алайхис салам) 
айтат: «Күйөөсү аялын мамилеге чакырса, аялы 
баш тартып, күйөөсү ачууланган абалда түн өткөр-
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сө, таң атканга чейин ал аялга периштелер каргыш 
айтып чыгышат». (Бухарий, Муслим). Башка бир 
хадисте: «Күйөөсү аялын муктаждыгы үчүн чакыр-
са, аялы дандырда нан жаап жаткан болсо да, жооп 
берсин!» (Тирмизий, Насааий).

 3. Аял киши күйөөсүнүн уруксатысыз нафил 
орозолорду тута албайт. Анткени орозо тутуп жат-
кан учурда күйөөсүнүн муктаждыгы пайда болсо, 
аткарууга мүмкүн эмес болуп калат. Пайгамбары-
быз (алайхис салам) айтат: «Күйөөсү жанында бо-
луп турган аялга (күйөөсүнүн уруксатысыз) нафил 
орозо тутуу адал болбойт!..» (Бухарий, Муслим).     

4. Аял киши күйөөсүнүн үйүнөн анын уруксаты-
сыз эч бир нерсени бере албайт. Төркүндөрүнө да 
ага айтпастан  бере албайт. Берген болсо аялга кү-
нөөсү, эркекке сообу жазыла берет. Бирок, үй-бүлө 
үчүн бышырылган тамактан белекке берсе болот.

5. Аял киши үйүнөн чыкпайт, чыкса да мах-
рамдары менен чыгат. Үйдүн сыртында күйөөсүнүн 
уруксатысыз иштебейт. Жолдошуна жакпаган аял-
дар менен да мамиле түзбөйт, аралашпайт.

6. Кудайдын тагдырга жазган ырыскысына ка-
ниет кылат. Жашообуз эмнеге мындай жарды (?) 
деп ачууланбайт. Күйөөсүнүн кулагын «жебейт». Ар 
бир таап келген ырыскыны ыраазылык менен кабыл 
кылып, Кудай Таалама шүгүрчүлүк келтирет. Ашык-
ча нерсе талап кылып коюп, күйөөсүн арам ишке 
кириптер кылып коюудан сактанат. Мурунку заман-
дагы такыба аялдар күйөөсүн эртең менен жумушу-
на узатып жатып: «Биз ачкачылыкка го чыдайбыз, 
а бирок тозок отуна чыдай албайбыз. Бизди адал 
оокат менен гана бак!»-деп айтышчу экен. 

7. Аял киши өзүн сактайт. Сулуулугун ар кимге 
көрсөтө бербейт. Шарият буйругандай таризде ки-
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йинет. Кыска жана жука кийимдерден оолактайт. 
Пайгамбарыбыз (алайхис салам)  айтат: «Аял киши 
күйөөсүнүн үйүнөн башка жерде жоолугун чечпе-
син!» (Тирмизий, Абу Дауд).

8. Кайсы бир муктаждыгы боюнча күйөөсүнүн 
досторуна өзүн тааныштырбасын. Күйөөсүнүн дос-
тору менен мамиле түзбөсүн. Анткени кызгануунун 
көбү мына ушулардан чыгат. Телефон аркылуу, же 
күйөөсү жокто үйүнө келип, анын бар экендигин 
сураса, кыскача гана «ал жок эле» деп жооп берүү 
милдеттүү. Сөздү созуп олтуруу күнөө.

9. Күйөөсүнөн өзүн жогору койбошу керек. Өзү-
нүн сулуулугуна, же байлыгына маашырканып, кү-
йөөсүн өзүнөн  төмөн кароо бактысыздыкка алып 
келет.

10. Балдарына мээрим төгүп кароосу зарыл. Балда-
рын жаман сөз менен урушпоо. Күйөөсүнүн жакшы-
лыктарын дайыма айтып, балдарына жолдошунун 
жакшы адам экендигин баса белгилеп айтып туруу.

Аялдын күйөөсүнө карата укуктары:

 Эркектин аялына карата укуктары аялдын жеке 
өзүнө гана байланыштуу. Аялдын мал-мүлкүнө тие-
шеси жок. Аялдын жеке байлыгына, аялдын өзүнүн 
уруксатысыз эркектин кийлигишүүгө укугу жок. 
Аял =зън= таандык байлыкты каалагандай жумшай 
алат. Ал эми аялдын күйөөсүнө карата укуктары эр-
кектин өзүнө да, мал-мүлкүнө да тиешелүү болот. 
Каржы тараптан нафака, махр сыяктуу нерселер да 
аялдын укуктарына кирет. 

Аялдын күйөөсүнө  карата кээ бир укуктары:

1. Аялына жакшы кулк-мүнөздө болуу, жакшы 
мамиле жасоо, жакшылык ыроологон жашоодо жа-
шоо, ага зыян жеткирбөө. Пайгамбарыбыз (алай-
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хис салам) айтат: «Силердин эң жакшыраагыңар, 
үй-бүлөсүнө эң  жакшыраагыңаар!» (Тирмизий) 
Коомчулук менен болгон мамилесинде, сырт-
та жүргөндө адеп-ахлактуу болуп, үйгө келгенде 
«каардуу тиранга» айлануу жакшылыктын бел-
гиси эмес. Чыныгы момун-мусулман адегенде ая-
лына жакшы мамиле жасайт. Анткени ал ошого 
татыктуу, анын жакшы мамилесине башкаларга 
караганда көбүрөөк муктаж.

 2. Аял тараптан болгон ызаны, кээ бир кеткен 
кемчиликтерди көтөрүү, ачууланганда жана капа 
болгондо айткан сөздөрүн кулактын сыртынан 
кетирүү. Азирети Анас бин Маалик айтат: «Пай-
гамбарыбыздан (алайхис салам) да үй-бүлөсүнө 
ырайымдуураак бирөөнү такыр көргөнүм жок!» 
(Муслим). «Пайгамбарыбыздын (алайхис салам) 
аялдары да Пайгамбарыбызга сөз кайрышат эле, 
а түгүл кээ бир аялдары кечке чейин Пайгамба-
рыбызга (алайхис салам)  сүйлөбөй коюшат эле!» 
(Бухарий, Муслим).

 3. Аялын эркелетүүсү, тамашага салуусу, ой-
нотуусу кажет. Бирок мына ушунун баары чектен 
чыгып кетпөөсү зарыл. Эркектин айбатын, кадыр-
баркын түшүрбөгүдөй болсун. Анткени бул амалдар 
аялдардын жүрөгүн жакшыртат.

 4. Аялын кызгануусу милдеттүү. Анын урмат-сы-
йы, адамгерчилик бедели сакталып турууга тийиш. 
Жаман нерсе болуп кетпөөсү үчүн абалды дайыма 
көз алдында сактоосу керек. Ошол эле убакта чек-
тен чыгып кетпөө керек. Болбогон жерден шекте-
нип, конгон көпөлөктөн деле кызгана бербөөгө ти-
йиш. «Пайгамбарыбыз (алайхис салам) үй-бүлөсүн 
түндө чочутуп, эшик такылдатып ойготуп, аларда-
гы кээ бир кемчиликтерди издөөгө тыюу салган». 
(Муслим).
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5. Аялды өз алдынча шариятка ылайыктуу жа-
шоосуна шарт түзүп берүү. Эркектин туугандары-
нын эч кимиси аралашпаган, дааратканасы жана 
жууна турган жайы бар жатак жай даярдап берүүсү 
ылаазым. Аллах Таала Куранда айтат: «Аялдары-
ңарга мүмкүнчүлүгүңөр болушунча, өзүңөр жашап 
турган жайдан орун бергиле!..» (Талак:6)

6. Аялдарга дароо берем деген калың-махрды 
дароо берүүсү керек. Аны кечеңдетүүгө болбойт. Ал 
аялдын жеке укугу.

7. Аялына жете тургандай нафака жумшоосу. 
Ичип-жегенинде, кийиминде кемчилик кетирбе-
син. Ысырапкерчиликке да жол бербесин. Эркек 
бул нафакаларды берүүсү менен Кудай Тааламдын 
алдында чоң соопторго ээ болот. Пайгамбарыбыз 
(алайхис салам)  айтат: «Кудай Тааланын ыраазы-
лыгы үчүн жумшаган нафакалардын баарына сооп 
аласың. Ал эле эмес аялыңдын оозуна салган бир 
үзүм тамакка да сооп аласың!» (Бухарий, Муслим). 
Башка хадисте: «Адам сооп үмүт кылып үй-бүлөсү-
нө нафака жумшаса, ал ага садака деп эсептелет!» 
(Бухарий, Муслим).

8. Аялына дин таалимдерин үйрөтүүсү зарыл. 
Эгер аял ошол нерселерди үйрөнө элек болсо. Аде-
генде, ыймандын шарттары менен түркүктөрүн, 
андан соң ыймандын калган бутактарын, шарият 
өкүмдөрүн, даарат, айыз маселелерин, намаз жана 
орозону үйрөтөт. Дайыма намаз окуусуна көмөктө-
шүп турат. Аллах Таала Куранда айтат: «Үй-бүлөң-
дү намаз окууга буйруп жана намаз окууга сабыр 
кыл!» (Тоха:132).

9. Эки, же андан ашык аялы болгондор аялда-
рына адилеттүүлүк менен мамиле кылуусу парз. 
Бирин башкасынан нафака берүүдө, убактысын бө-
лүүдө артыкча көрбөө. Жүрөгүндөгү махабатынан 
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башкасынын баарын тең бөлүүсү милдеттүү. Ал эми 
жүрөктү инсан өзү башкара албайт. Пайгамбары-
быз (алайхис салам) айтат: «Кимдин эки аялы бо-
луп, бирине көбүрөөк тартса, Кыямат күнү бир та-
рабы кыйшайып, тартылып турган абалда келет!» 
(Абу Дауд, Термизий, Насааий, Ибн Маажа).

10. Аялын тарбиялоосу милдеттүү. Айрыкча 
Аллах Тааланын парздарын аткаруусу, андан соң 
күйөөсүнүн алдындагы милдеттерин аткаруусун 
көзөмөлдөйт. Эгер шалаакылык, же жөн эле ка-
мырабастык менен намаз окуганды, же жоолук са-
лынганды таштап коё турган болсо, эркек аны тар-
биялоого милдеттүү. Күйөөсүнүн көңүлүн алууга 
аракеттенбесе, да тарбиялого муктаж болот. Тар-
биялоо өзүнүн тартиптери менен болот. Адегенде, 
ага жакшы сөз, насаат айтуу менен башталат. Ага 
да болбосо, бир эле бөлмөнүн ичинде төшөгүн бө-
лүп салып жатуу кирет. Бул бөлүү бир күндөн үч 
күнгө чейин созулат. Ага да болбосо, төшөк масе-
лесинде күйөөсүнө моюн сунбай турган аялдын 
денесине (көгөртпөй) так салбаган, катуу оорут-
пай турган таризде урууга жол берилет. Бетине, 
башына, бөйрөктөрүнө, денесине зыян жеткире 
турган жерине урбайт. Бул уруу аны таяктоо де-
ген сөз эмес. Бул «ушул даражага чейин келдиң, 
көзүңдү ач (!)» деген мааниде болушу керек. Бул 
мурдагы усулдар аткарылып, дале болсо аялы баш 
ийбей, жагымсыз иштерин уланта берген учурда 
болот. Куранда айтылат: «Күйөөлөрүн көзгө илбей 
калуусунан чочулаган учурда адегенде насаат кеп 
айткыла, болбосо төшөктү бөлгүлө, ага да болбосо 
ургула!» (Ниса:34). Кээ бир наадандар, ушул аятты 
далил кылып, аялын урууну өнөкөт адатка айлан-
дырган. Пайгамбарыбыз (алайхис салам) аялдар-
ды эч качан урган эмес. Анын мырзалыгы бул нер-
сеге жол берген эмес. 
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Эркектин өзү такыбалыкка моюн сунбай туруп, ая-
лынан такыбалыкты талап кылуусу өтө кейиштүү кө-
рүнүш. Бул аялдарды уруу зарыл деген сөз эмес. Бул, 
төрт адам «эркек-аялдын зынаа кылганын сыя калем 
сыя челекке кирип жатканын кандай көргөн болсо, 
мына ошондой көрүнүштө  алака болуп жатканына 
күбө болгонун» айтса, таш баращга алынып өлтүрү-
лөт. А бирок он беш кылымдык тарыхыбызда төрт 
күбө менен таш бараңга алган учурубуз боло элек. 
Адамдар кылмыштуу иштерге түшпөсүн деп, өзгө-
чө оор кылмыштардын жазасы оорлотулат. Ал жаза 
менен эч ким жазаланбаса да. Анткени кылмыштан 
кайтаруу саясаты ошону талап кылат. Кээ бир аалым-
дарыбыз урса кантип уруш керек  дегенге, тиш таза-
лаган мисвак менен, же бир тутам саман алып, ошону 
менен жамбашына урат деп да айтышкан.

 11. Аялы менен кошулганда, аялдын уруксаты-
сыз уруктугун сыртка төкпөшү  керек болот. Бул 
аялдын укуктарын толуктап турат.

12. Аялдын руханий муктаждыгын, аялдык мук-
таждыгын кандырууга жан-аракет кылат. Аялы 
арамга түшүп кетпеши  үчүн колунан келген өнөрүн 
аябайт. Анын көңүлүн табат. 

13. Аялын, анын туугандарын жөндөн-жөн эле 
кордобойт. Сөз, же кылык-жорук менен аларды 
кемсинтпейт.

14. Аялын жакшы көрбөсө да, ага ырайым менен 
мамиле кылат. Ар бир адамдын жакшы жери бар, 
ошол жакшы жери аркылуу аны жакшы көргөнгө 
аракет кылат.

 Үйдө ким кожоюн? 

Шариятыбызда үй-бүлө толук кандуу үй-бүлө 
болуп жашоосун камсыздаган көркөм адептер, ка-
сиеттүү тартиптер бар. Ал эми мусулманчылыкта 
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үйдө кожоюн эркек болот. Үй-бүлөнү кароо, аларга 
багыт берип тарбиялоо, аларды камсыздоо дара-
жасы эркектин мойнуна жүктөлгөндктөн, үйдөгү 
кожоюндук да, акыркы сөз да эркекке берилген. 
Куранда айтылат: «Аялдарга караганда эркектер-
дин даражасы жогору...!» (Бакара:228). «...Эркектер 
аялдарга жетекчилик кылуучулар...!» (Ниса:34). 
Аял менен эркектин ортосундагы айырма акылдуу 
адамга жашыруун эмес. Акыл-эс, ой-жүгүртүү, се-
зимталдык, кара-күч тарабынан да айырмачылык-
тар ачык баамдалып турат. Аялзаты табиятынан 
кимдир бирөөнүн коргоосунда болгусу келет. Ошол 
корукту гүлзарга айланткысы келет. Күчтүү көкү-
рөк менен ар кандай зулумдуктар менен коркунуч-
тардан сактангысы келет. Мына ушул эриш-аркак 
мамилени Пайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи ва 
саллам) таасын сүрөттөп берет: «Эгер аялзатына 
Аллах Тааладан башкага сажда кылуу мүмкүнчү-
лүгү болгондо, анда күйөөнүн акысынын улукту-
гун эске алып, ага сажда кылууга буйруйт элем!» 
(Тирмизий, Ибн Мажа). Эркектердин бул даражасы 
жоопкерчиликтин даражасы, милдеттин даражасы. 
Абдуллах бин Аббас айтат: «Эркектердин даражасы 
бул аялдарга жакшылык кылуу, аларды камсыздоо, 
алардын көңүлүн көтөрүү даражасы!»  Эркектер-
дин аялдарга жол башчылыгы, жетекчилиги – бул 
аялдардын кем-карчтарын бүтөө, акыбалдарын 
жоктоо, ысыкта ысытпоо, суукта үшүтпөө, бардык 
көйгөйлөрүн  чечүү. Демек, ар бир аял өзүн ханы-
ша катарында көрүү мүмкүнчүлүгүн берүү. Кээ бир 
акмак адамдар «эркектер аялдарга жетекчи» деген-
ди эркек каалаганын айтса аял аткаруусу керек, же 
болбосо аялдарына «кулак кести кулдай» мамиле 
кылып алышат. Албетте бул туура эмес түшүнүк. 
Эркек аялга үйлөнгөндө, ага берилген калыңды 
сатып алганга төлөгөн баа катары карабаш керек. 
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Ал аялга өмүрүндөгү эң бактылуу күнгө шарият та-
раптан берилген белек. Ошол эң бактылуу күндү эң  
бактысыз күнгө айланпастан сактоо милдети эркек-
терге даража, жана жетекчилик сыпатында берил-
ген. Аялдарын уруп-соккондор, кагып-силккендер, 
жиркип-кор туткандар чындыгында эркек да эмес, 
момундук сыпатка да ээ эмес. Алар мусулмандарга 
көө сүрткөн арсыз эркектер!. Чыныгы эркек, акый-
кат күйөө - бул аялдын бейишке кирүүсүнө себеп 
болгон, аялдын жеңилин жерден алган, оорун кол-
дон алган, таат-ибаадатына көмөк көрсөткөн, кем-
чилигин жашырган, жакшылыгын ашырган, бөпө-
лөп эки колуна салып алып жүргөн адам. 

Эркек аялы өзүнөн жаралган, кабыргасынан пай-
да болгонун эч убакта унутпоосу керек. Ал кыйшык 
жаралган, аны түздөө мүмкүн эмес, ал кандай болсо 
ошондой таризде мамиле кылуу милдеттүү. Башкача 
айтканда, аялдарды оңдоп эркекке айланта албай-
сың, аларды эркектердей ой жүгүрттүрө албайсың. 
Жакшысы, анын аял бойдон калганы. Коом сакта-
лат. Аял да күйөөсүн урматтоосу, анын жакшылы-
гын билүүсү, эң чоң жакшылыгы анын өзүнүн кана-
тына калкалоосун туюусу ийги. «Аюу да болсо эрим 
бар» деген накыл бекеринен чыккан эмес. 

Тең укуктуулук 

Аял менен эркектин тең укуктуулугун айтып жа-
тышкандар чындыгында аялдарга зулумдук көрсө-
түп аларды кордогусу келгендер. Эч убакта аял менен 
эркек тең укуктуу боло албайт. Кээ бир укуктар аял-
дарга тиешелүү болсо, башка укуктар эркектерге гана 
таандык болот. Туура, жалпы укуктар да жок эмес. 
Бирок эң негизги маселе Исламда адилеттүүлүк бар. 
Адилеттүүлүк - ар бир пенденин укугун толук пайда-
лануусуна мүмкүндүк берүү. Эркек да, аял да Кудай 
Тааладан коркуп, такыбалыкка моюн сунуусу милдет. 
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Исламият жана Инсаният

Укуктар, ар бир адам кааласа толук алат, каала-
баса кайсы бир жакшы нерсе үчүн кээ бир укуктар-
дан кечип жиберсе боло бере турган нерсе. Миса-
лы, кайын журтка кызмат кылууну, алардан мурда 
туруп чай даярдап, алардан кийин жатууну мусул-
манчылыгыбыз, же Исламият милдеттүү кылбайт. 
Бирок ошол эле убакта адамкерчилигибиз, же Ин-
саният алар менен таттуу мамиледе болууну шарт-
тайт. Ар бир эркек энесин урматтайт. Эгерде сен өз 
энеңдин күйөөң тараптан урматталуусун кааласаң, 
күйөөң сени жакшы көрүүсүн кааласаң анда анын 
энесин карман. Ага сый-урмат көргөз. Карачечекей 
кызындай болуп кызмат кыл. Баралыңа жетип сен 
да ак уулдуу, кызыл кыздуу болосуң. Ошондо сен да 
келиндериңден жакшылык көрөсүң.

Динибиз жана үрп-адат

Шариятыбызда ар бир элдин үрп-адаты, каада-
салты, адамкерчилик мамилелери, жорук-жосунда-
ры сакталат. Аларга терең маани берилет. Болгону 
мына ушул каада-салттар шарият эрежелерине кар-
шы чыкпашы шарт. Кыргыз улуттук кийимдерин 
изилдегендер кыргыз кийимдеринин мусулманчы-
лык шарттарга жооп берерин айтышса, тилчиле-
рибиз элдик оозеки адабиятыбыздагы макал-ыла-
каптардын көпчүлүгүн Пайгамбарыбыз (алайхис 
салам) хадистеринин котормосу катары кароого 
болорлугун айтышат. «Улууга урмат, кичүүгө сый», 
«Сыйга сый, сыр аякка бал» деген кандай гана ке-
менгер шарияттык сөздөр! 

Үй-бүлөгө жарака кетирчү жаман жоруктар

Үй-бүлөнүн ынтымагын кээ бир нерселер сузда-
тып, кээде бузуп коюусу да мүмкүн. Ошол нерсе-
лерге да баам салганыбыз жакшы болот. Азирети 
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Хузейфа, Пайгамбарыбыз (алайхис салам) дайыма 
жаман нерселерди сурап, ал жоругун ушул жаман-
дыктардан сактануу үчүн деп түшүндүрчү. Анда 
эмес кулагыңа күмүш сырга:

1. Көздү сактабай коюу. Шариятта көз сакталууга 
тийиш. Арамды кароодон, чоочун авреттерге, уят-
ка тигилүүдөн, жаман жорукка баам салуудан көздү 
сактоо милдеттүү. Көздү бош коюу жамандыктын 
башаты болуп калат. Көчөдө, коомук жайларда ке-
ректүү жерлерди карап, калган убакта көздү сак-
тоонун маанилүүлүгүн турмушу бузулгандар абдан 
жакшы түшүнүшөт.

2. Аялдар менен кол берип учурашуу. Шариятта 
эркек чоочун, тагыраагы махрам эмес аялдар менен 
кол берип учурашпайт. Энеси сыяктуу болгон кем-
пирлер менен учурашууга уруксат. Эгер учурашуу 
зарыл болсо. 

3. Жылаңачтануу, авреттерди ачып жүрүү. Эркек-
тин аврети киндиктин астынан баштап, эки тизеси-
нин алдына чейинки дене мүчө  эсептелет. Пайгамба-
рыбыз (алайхис салам) айтат: «Эки тизенин жогору 
жагы авреттен, киндиктин асты авреттен» (Даара-
кутний). Башка хадисте Пайгамбарыбыз (алайхис 
салам) айтат: «Тизе авреттен!» (Даараакутний, Бай-
хакий-Хилаафийяат). Эркектин киндиги авретке ко-
шулбайт. Бирок киндик жабылмайынча аврет толук 
жабылбагандыктан, киндикти да авретти жапкан-
дай эле жабууга милдеттүүбүз. Ал эми эки тизе ав-
реттен деп эсептелет. Футбол ойногондо, же сууга 
түшкөндө көпчүлүк эркектер тизелерин жапканга 
маани бере беришпейт. Шариятта авретти жабуу де-
ген парзды аткарбаса,  күнөөкөр болушат. 

Аялдын колу, буту жана жүзүнөн башка же-
ринин бардыгы аврет. Аялдын даарат алганда 
жууганга милдеттүү болгон жүзү, эки колу билек 
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муунуна чейин, эки буту кызыл ашыктарына че-
йин аврет эмес. Аллах Таала Ыйык Куранда: «... 
Аялдар зыйнаттарынын көрүнгөн жерлерин гана 
ачып жүрүүсү мүмкүн...» (Нур:31). Адатта аялдар-
дын колу, жүзү жана буту чоочун адамдардын ал-
дында жабылбайт эмеспи. Анткени сурма жүздүн 
зыйнаты болсо, шакек колдун зыйнаты. Андан 
сырткары эки колу менен иштөөгө муктаж болот. 
Ошондой эле күбөлүк берүүдө, соттошууда жүзүн 
ачуусу, баскан убакта буттарынын көрүнүп калуусу 
болот. Айрыкча мурунку заманда колунда жок 
аялдар жылащайлак жүрүүгө туура келген. Азире-
ти Имам Абу Ханифа аялдын эки буту да аврет деп 
айтат. Имам Шаафеьий да бул пикирди жактайт. 
Маселенин туурасы, аялдын эки буту намаз учу-
рунда аврет эмес.  Намаздан сырткары чоочун 
адамдардын алдында аврет (Ихтияр).

4. Никесинде жок, махрам эмес аял менен кыл-
бат (халват) жайда (машинеде, лифтте ж.б) жал-
гыз калууга тыюу салынат. Пайгамбарыбыз (алай-
хис салам) айтат: «Эркек менен аял жалгыз калса, 
алардын үчүнчүсү шайтан болот!» (Тирмизий, На-
сааий).

5. Аралашып жумуш иштөө. Аралашып жумуш 
иштегенде адегенде эле мамиле чектен чыкпаса да 
бара-бара «кызматтык романдар» башталып кет-
кендиги баарына маалым.

6. Чоочун эркектер менен бийге түшүү, алар ме-
нен азилдешип-тамашалашуу, алар менен кең-ке-
сири маектешүү  күнөө.

7. Кайын-журт. Айрыкча бир тууган кайнилер 
жеңелери менен болгон мамилеси өзгөчө орой ма-
милеге дуушар болуп калат. Адамдар байкабаганы 
менен, тереңдеп кеткен маселе олуттуу зыян алып 
келүүсү мүмкүн. Ошондой эле жезделер менен бал-
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дыздардын ортосундагы мамилелер да этияттык-
тын чек-арасында, уят пардасынын коштоосунда 
болуусу керек.

8. Массалык маалымат каражаттары. Интернет, 
телевизор, гезит-журналдарга абайлап мамиле 
кылуу зарыл. Түгөнбөгөн сериалдар, уятсыздыкка 
түрткөн чыгармалар, ойду буза турган берүүлөр, 
интернет торчосу кээде, а балким көп учурда адам-
дын аң-сезимин бузат. Пикирин булгайт. Телеви-
зор дилбузарга ошентип айланат.

 Жубайлык  мамиле

Жубайлардын жашоосундагы жыныстык мами-
ле сөз кылууга арзыган маселелердин бири. Жа-
шоодогу ар бир жубай муктаж боло турган керектүү 
иш. Эгер бул нерсе оңтоюна түшсө, калган маселе-
лер да жолун таап кете берерине мүмкүнчүлүк ачы-
лат. Жубайлардын мамилесине киришүүгө даяр-
дыктар керек:

1. Жасануу. Атыр-жыттуу болуу. Жубайлардын ар 
бири экинчисине жага тургандай болуп жасанууга, 
тазаланууга, колдон келген зыйнатын көрүүгө ти-
йиш. Колдон келген, көңүлдү тарта турган назик 
кийимдерди кийинүү, чачтын жасалгасы, ар кан-
дай жасалгалар, косметиканын түрлөрүн колдонуу 
даярдыкка кирет. Экөөнөн башка эч ким жок бол-
гондуктан ар кандай узун-кыска, жеңил-жука ки-
йимдерди кийингенге уруксат берилет. Ооз-мурун-
дун тазалыгына кам көрүү, дененин сымбатуулугун 
сактоого аракет кылуу милдеттүү. Аял киши чачы-
нан башка денесиндеги (колдорундагы, буттарын-
дагы ж.б.) түктөрдү кетирүүсү максатка ылайыктуу. 
Кашты терүүгө болбойт. Аял киши ушунун баарын 
күйөөсү үчүн гана аткарууга милдеттүү. Эркек дагы 
ушундай эле даярдыктарды көрөт. Эрден эшек 
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үркпөйт. Эркек аялдан эмнени кааласа, аял дагы 
эркектен ошол эле нерсени каалайт. Эркек муру-
тун кыскартып, өзүнөн эркектерге таандык жакшы 
атырдын жыты келип, дене-бою таза болуусуна кам 
көрүүсү зарыл.

 2. Бири-бири менен болгон учурда кийимдерин 
чечкенге уруксат берилет. Жука шейшеп менен 
жамынып алуулары жетиштүү болот. Мүмкүн бо-
лушунча үстүлөрү ачык болбошу кажет. Эркек аял-
дан, аял эркектен толук ырахатын көрүүгө укуктуу. 
Кээ бирлер мамиле учурунда да такыбалык кылам 
деп, кээ бир кийимдерин чечпей коёт. Такыбалык 
бул учурда, кийимдерин чечүү  эсептелет.

 3. Эркелетүү. Эркелетүүгө өбүшүү, бири-бири-
нин дене-мүчөлөрүн сылап ырахатка батыруу, ку-
чакташуу, жылуу сөздөрдү сүйлөө сыяктуулар ки-
рет. Эркек-аялдын фантазиясына, кыял-чабытына 
орун берилет. Качан жубайлар даяр болушканда 
экинчи баскыч, мамиленин өзүнө  өтүшөт.

Жубайлардын мамилесинин адептери:

1. Кошулуудан мурда «Бисмиллахты» айтуу, жана 
кошулуу дубасын окуу. «Бисмиллаахи, Аллоохума 
жанниб-наш шайтоона, ва жанни-биш шайтоона 
маа розак-танаа». Пайгамбарыбыз (алайхис салам) 
: «Ким ушул дубаны окуса, андан соң перзенттүү 
болсо, шайтан бул балага зыян жеткире албайт» де-
ген (Бухарий, Муслим).

2. Эркек аялына камкордук менен мамиле жа-
соосу зарыл. Шашпоосу керек. Өзүн гана ойлогон 
өзүмчүлдүктөн арылуу милдеттүү. Марага чогуу 
жетүүгө  аракет керек.

 3. Айрыкча жубайлар ортосундагы алгачкы түн 
келечектеги бакытка карай ачылган эшик, уютку 
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болуп калуусу керек. Көңүлдөрдү оорутуп калуудан 
сактоо зарыл. Бул согуш, же мелдеш талаасы эмес. 
Бул жубайлардын мамилеси. Жеңиш экөөнүкү тең 
болуусу керек.

4. Эркек-аял мамилесинде ар кандай ыкмалар-
ды колдонууга шариятыбыз уруксат берет. Болгону 
жубайлар өздөрүнө  ыңгайлуу ыкмаларды табууга, 
бири-бирине көмөктөшүүгө милдеткер.

5. Эркек жана аял, айрыкча эркек атайын дары-
герлердин, адистердин кеңешин алып, жубайына 
жагымдуу маанай, көңүл көтөргөн төшөк   жырга-
лын тартуулаганга аракет кылуусу абдан зарыл.

 6. Айыз учурунда, нифас көрүү мезгилинде аялы 
менен күйөөсү жыныстык мамиледе боло албайт. 
Бирок бири-биринен башка жолдор менен (өбүшүү, 
кучакташуу ж.б.,) пайдаланууну тыйбайт.

7. Кандай гана ыкмада кошулбасын аялдын ал-
дыңкы гана авретине кошулууга уруксат берилет. 
Арткы авретке кошулуу арам. Ага эч убакта жол бе-
рүүгө  мүмкүн эмес.

8. Боюнда бар учурда кошулса болот. Бирок ың-
гайлуу абалдарды эске алуу зарыл.
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аКыйКат жалгыз, ал Сан 
менен СаналБайт.

(же эрежесиз эрге тийүүнүн эртеңи)

Кыргызстанда, айрыкча акыркы он жылдыкта 
өтө кеңири таралган, көбүнесе жаштар арасында 
ата-энеге билдирбестен нике кыйдырып алуу, ошол 
никенин себебинен жакындыкка баруу, кыздын 
боюнда болгондон кийин жигиттин кача баштоосу, 
жыйынтыгында кыздын боюнан алдыруусу, же тө-
рөп башкаларга баласын кармата берүүсү кадимки 
көрүнүш болуп калды десем жаңылышпайм. Уулу-
нун үйлөнгөнү, же кызынын турмушка чыкканды-
гы туурасында ата-энесинин эч кандай маалыматы 
жок. Эң эле өкүнүчтүүсү, мына ушул жигит-кыздар 
кылып жаткан ишин  шариятка туура келет деп 
ойлоп жасашат, күнөөгө батып калбайлы деген 
пикирде нике кыйдырышат. Негизи  ушул кылган 
иштери шариятта туурабы (?), канчалык деңгээлде 
шарияттуу (?),  шарияттагы никенин маани-маңы-
зы тууралуу кеп учугун уламакчымын.

Үйлөнүү Аллах Тааланын пайгамбарлары-
нын-элчилеринин сүннөтү

Ислам үйлөнүүнү колдойт. Үйлөнүү адамдын 
табиятына туура келет жана пайгамбарлардын 
сүннөтү. Пайгамбарлар үйлөнүшкөн, перзент кал-
тырышкан. Жалган жашоонун көркүнөн кур ка-
лышкан эмес. Мухаммед пайгамбарыбыз (алайхис 
салам) пайгамбарчылыгын, ал кишинин үй-бүлө-
лүү болгондугун мисал келтиришип четке  кагууга 
аракет кылышкан. Пайгамбарлар үйлөнүүгө бол-
бойт дешип натуура пикирде болушкан кээ бир 
тарых менен динден кабары жоктор. Аллах Таала 
алардын пикиринин каталыгын баяндап мындай 
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дейт: «Акыйкатта (Оо, Мухаммед!) Сенден мурун 
да пайгамбарларды жөнөттүк! Аларга жубайларды, 
перзенттерди бердик!» (Раьд: 38)  Мунун мааниси: 
«Оо, Мухаммед (алайхис салам)! Сенин кадимки-
дей инсан болгондугуңа таң кала турган эч нерсе 
жок. Кимдир бирөө, «Бул өзүбүзгө окшогон адам 
экен,  ага ыйман келтирбеймин, эгер периште бол-
гондо ыйман келтирээр элем», дегенге таптакыр 
укугу жок! Биз илгертеден эле периштелерден эмес, 
кадимки инсандардын арасынан пайгамбар жөнө-
төбүз. Сенден мурдагы пайгамбарлардын да адал-
жуптары, перзенттери бар болгон.

Имам Тирмизий риваят кылган хадисте мындай 
айтылат: «Төрт нерсе пайгамбарлардын сүннөтү-
нөн: «Уялуу, атыр коюнуу, мисвак колдонуу жана 
үйлөнүү». (1080) Пайгамбарлардын сүннөтү болгон 
нерсенин биринчи кезекте инсандын табиятына, 
жаратылышына ылайык келээри турулуу иш го.

Үйлөнүүнүн пайдалары

Шарият мактаган, жактырган нерсе пайдадан 
куру калбайт. Никенин, үйлөнүүнүн көптөгөн пай-
далары бар экендиги талашсыз. Ошол пайдалар-
дын кээ бирлери:

1. Тукум улоо. Урук калтыруу. Инсанияттын 
изин өчүрбөстөн кармап калуу. Ал эми аял-эркек-
тин бири-бирине болгон делебеси (шахваты), кы-
зыгуусу мына ушул улуу максатка жетүүгө себеп 
катары каралат. Инсан перзенттерин сүйөт, аларга 
жакшылык кылууну, алардан жакшылык көрүүнү 
эңсейт. Эч кандай баалашпастан туруп балдарына 
ийгилик менен изгиликти каалайт. Курани Карим-
де Аллах Таала мындай дейт: «Алар (Аллах Таала-
нын сүйүктүү пенделери): «Оо, биздин Жаратуучу-
буз! Бизге тарбият берүүчү Роббубуз! Өзүң бизге 
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адал-жуптарыбыздан, перзенттерибизден көзүбүз 
сүйүнө турганды насип кыл, хадия эт жана да биз-
ди такыба пенделериңе жолбашчы кыл!»- деп айта 
тургандар». (Фуркан:74). Мааниси: Кудайдын сүйгөн 
пенделеринин сыпаттарынын бири, үй-бүлөсүнүн 
Ислам жолунда жүрүүсүнө дайымий аракет жасап, 
ошол эле учурда такыбалыктын алдыңкысы болууга 
умтулуусу. Жаратканымдын сүйүктүү пендеси аял-
дары менен балдарынын дайыма жакшы, жагымдуу 
иштердин үстүндө болуусуна жан алакет дуба кылат, 
ишке ашырууга аракеттенет. Ал эми өзү такыбалык 
менен үлгүлүү өрнөк болгонго далбаса кылат.

Пайгамбарыбыз (алайхис салам) айтат: «Үйлөн-
гүлө, көбөйгүлө! Кыямат күнүндө мен силердин 
көптүгүңөр менен сыймыктанамын!» (Абу Нуьейм, 
Хиля)

2. Шайтандан сактануу, албууттанган делебе-
нин (шахваттын) азгыруусунан коргонуу. Пенденин 
көзү кызарып делебеси башын жарып калган учур-
да аны акыл-эс да, коомдук абалы да, дин да тосо 
албай калуусу мүмкүн. Мал сыяктуу, же мас сыяк-
туу шахватынын кулу болуп, багынган карышкыр-
дай болуп сулк жатып берет. Никелүү адам өзүндөгү 
делебенин козголоңун нике берген уруксаттар ар-
кылуу баса алат.  Пайгамбарыбыз (алайхис салам) 
Аллах Тааланын осуятын мындайча айтат: «Көз 
караш Иблистин окторунун бири. Ким Менден (Ал-
лах Тааладан) коркуп көз менен караганды таш-
таган болсо, анын ордун жүрөгү менен сезе турган 
ыймандын таттуу даамына алмаштырамын». (Бу-
харий) Үйлөнбөй жүрүү шариятта жок. Тарса дини 
чакырган «рахбаанийя»  өмүр бою так өтүү  туура 
эмес түшүнүк, Алла  Тааланын тартип-мыйзамын 
бузуу. Алла Таала Курани Каримде мындай дейт: 
«...Таркидүйнөлүктү (монахтык, кечилдик, дер-
биштик, үйлөнбөстөн так өтүүнү) өздөрү (ойлоп) 
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чыгарып алышты. Биз муну аларга парз кылган 
эмес элек. Алар өздөрү Кудайдын ыраазылыгын та-
бабыз деп, бирок ыраазылыгын табуунун чыныгы 
жол-жобосун таба алышпады!» (Хадид:27)  Чынды-
гында, баштапкы тарсаларда (христиандарда) бул 
жок эле, кийинчерээк, миладийдин 356-жылы өл-
гөн Антоний аттуу мисирлик кечил баштаган жол 
болду. Канчалык сыртынан сыр бербегени менен 
чиркөөлөр ичинен чирип жаткандыгы эч кимге 
жашыруун эмес. Чиркөөлөрдүн ичиндеги ыпылас 
шермендечиликтери жөнүндө томдогон эмгектер 
жазылды. Алыс барбай эле, Декамеронду окусаңыз 
көп нерсе түшүнүктүү болот. 

 Адамдын жашоосундагы эң зарыл нерселердин 
бири бул жыныстык алака. Аны жашыруу айды 
этек менен жабам дегендей эле жорук. Адамдын та-
бияты эркектин аялга, аялдын эркекке тартылуусу. 
Ошондуктан да чек аралар белгиленген. «Кокустан 
көчөдөн башка аялзатына (сактанганыңа карабай) 
көзүң түшүп калса, үйүңө келип ак никелүү жарың 
менен кошул, көкүрөгүңдөгү алоолонуп турган отту 
басат». (Муслим) Ал эми Дааримийдин риваятын-
да: «Сенин көзүң түшкөн аялдагы нерсенин дал өзү, 
сенин никелүү жарыңда да бар!» деп келет. Ал эми 
аялдарга Пайгамбарыбыз  мындай деп осуят кылат: 
«Эгер эркек аялын төшөгүнө бир муктаждык себе-
бинен чакырса, дандырда нан жаап жаткан жери-
нен болсо да келсин!» (Тирмизий)

3. Адамдын көңүлүн көтөрүп, нафсисине ыра-
хат тартуулайт. Чарчаганы жазылып, жүрөгү эс 
алат. Ибадатка, жакшылык иштерди жасоого эргүү 
алат. Инсан табиятынан эле зеригип кетмейи, чар-
чап калмайы, жадап кетмейи бар. Жубайы менен 
эркелешип, чер жазышуу, көңүл көтөрүп, аны ме-
нен тамашалашуу никедеги эң жогорку максаттар-
дын бири.
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Аллах Таала Курани Каримде мындай дейт: «...
Аллах Таала эркектин өзүнөн жубайын, андан бей-
пилдикти, ырахат жыргалды, уюган тынчтык ме-
нен ынтымагын табуу үчүн жаратты». (Аьрааф:189)

4. Үй-бүлөлүү болуу эркек үчүн да, аял үчүн да 
Акыретке амал кылууга убакыт берет, мүмкүнчүлүк 
тартуулайт. Эркек сырткы иштер менен, ырыскы таап 
келүү менен алек болсо, аял киши үй-ичин тартипке 
салуу менен алектенет. Аялсыз эркек, же эркексиз аял 
экөөнү тең бирдей аткарууга мажбур болот. Эшикке 
чыгып эркектин ишин, үйгө  кирип аялдын ишин ат-
карууга айласыз. Эркек-аял эриш-аркак болсо табият-
тын тартиби менен гармониялуу жашоо башталат.

Пайгамбарыбыз (алайхис салам) айтат: «Адам 
уулунун бул жалгандагы бактысы үч нерседе:  Жак-
шы аял, жакшы үй, жакшы улоо...» (Ахмад, Таба-
рааний)

5. Адамдын өзүн-өзү тарбиялоосуна пайдасын 
тийгизет. Үй-бүлө жоопкерчилигин моюнга алуу, 
аялдардын ар кандай кылык-жоруктарына чыдоо, 
бирден ашык аялы болгон убакта алардын ортосун-
дагы ынтымагын бекемдөө, аларды багууга аракет-
тенүү, балдардын тарбиясына кам көрүү, деги койчу  
ушунун баары адамды тарбиялайт. Мына ушунун 
баары Кудай алдында үлкөн соопко эгедер иштер.

Жыйынтыктап айтканда, никеге туруу, үйлөнүү 
шариятыбызда бар маселе. Мына ошол никенин 
мыйзамдары, шарттары, адептери жана тартипте-
ри бар.  Никенин сүннөттөрүнүн бири жана эң не-
гизгиси никеге туруп жаткан кыздын атасынын, же 
агасынын, же башка эркек бир тууганынын (валий-
дин) макулдугунун болуусу. 

Ислам укук таануучуларынын (факихтеринин) 
басымдуу көпчүлүк мектептеринде (маликий, шаа-
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феиьй, ханбалий) никедеги валийдин (кожоюндун, 
ээсинин) болуусун шарт катары карашат. Тагыраак 
айтканда, кыздын атасынын, же агасынын, же ини-
синин уруксатысыз кыйылган нике жараксыз деп 
эсептелет. Бул никеден кийин жашаган жашоосу 
ойноштук, же зынаа жашоо деп таанылат. Пай-
гамбарыбыз (алайхис салам) бул туурасында айт-
кан бир канча хадистерин мисалга тартышат.

Ал эми ханафий мазхабындагы укук таануучула-
рыбыз никедеги валий маселесин милдеттүү шарт 
катары эмес, табылуусу сүннөт деп эсептешет. Да-
лил катарында бир канча хадистерди келтиришет. 
Ханафийлердин алгачкы үлкөндөрүнөн Азирети 
имам Абу Юсуфтан «Шархул викааяда» (3\65) «Ва-
лийсиз кыйылган никенин жараксыздыгы» жөнүн-
дө риваяты айтылат  Бул талаштуу маселе балагатка 
жеткен, акыл-эси толгон бийкеч туурасында. Акыл-
эси кемирээк болгон, же балагатка толо электерге 
валийдин милдеттүүлүгүндө жумурай Ислам укук-
чуларынын арасында кайчы пикирлер жок.

Мына ушул талаш болгон валий маселеси тео-
риялык китептерде гана айтылбаса, практикада-
амалда бардык аалымдар бир таризде иш жүргүзүп 
келишкен. Ханафий мазхабындагы кайсыл гана 
укуктук-фыкых эмгегин колго албайлык, валий 
туурасында кенен-кесири маалыматтарды келти-
ришет. Кызга ким валий боло алат, анын шарттары, 
укуктары, милдеттери, жоопкерчиликтери айдан-
ачык баяндалат.

Дегеле, Пайгамбарыбыздын (алайхис салам) 
учурунда, андан кийинки алтын доорлордо деле 
бул парз, же шарт экен аткаралы, бул сүннөт экен 
аткарбай коё берели деп айтуу оюна келген эмес. 
Пайгамбарыбыз алып келген шариятта болгондун 
баарын кемчиликсиз аткарганга аракеттенишкен.
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Ата-энеси мусулманчылыктан кабары жок, же 
таптакыр эле башка динде болсо, же өзү каалабаган 
адамга турмушка мажбурлап узатып жаткан болсо 
кыздын баш тартууга укугу бар, кыз өзү каалаганга 
гана турмушка чыгат деген түшүнүк калыптанган. 
А бирок, «ата-энесине айтпастан туруп жашыруун 
нике кыйса боло берет» деген үч уктаса түштөрүнө 
кирген эмес.

Сүннөткө амал кылуу бактылуулуктун башаты. 
Сүннөткө  амал кылбай коюу бардык бактысыз-
дыкка карай кеткен жаман жолдун башы. Ата-эне 
кызын тарбиялап өстүргөн убакта «өз колум менен 
узатсам, той берсем»,- деп аруу тилек кылат. Канат-
тууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай багат. Ай-
рыкча, кыргыздарда кыздын «Кырк чачы улуу»,- 
деп төргө олтургузуу, төркүлөп келгенде кызмат 
кылдырбай, конок каадасы менен тосуп алуу бар 
эмеспи. «Күйөө баланы Пайгамбарым сыйлап-
тыр»,- деп тапканынын жакшысын күйөө баланын 
оозуна кармап турган салтыбыз калппы?! Ата-эне 
уулдуу болсо урматтап, уул той берип, колун адал-
дап ырымдаганда сүннөт той берип чоңойтот эмес-
пи?! Келин алсам, небере көрсөм, өзүмө ылайык 
жерден куда күтсөм дегенде эки көзү төрт болуп, 
жакшы жердин кыздарына кулак сала жүрөт эмес-
пи?! Эне түшкүрүң келин алганда башына салам 
деген ак жоолугун белендеп, эртели-кеч Кудайыма 
«ынсаптуусун бере көр»,-  деп жалынат эмеспи?!

Ата-энесине айтпай нике кыйдырган иничегим, 
карындашым! Сен да бир күн келип перзенттүү бо-
лосуң, агарган уулду, кызарган кызды тарбиялап 
өстүрөсүң. Анан ал өзүнөн өзү туулуп алгансып, чо-
ңоюп алгансып,  өзүн-өзү билип, өтүгүн төргө илип 
сага айтпай башка менен үйлөнүп, эрежесиз эрге 
тийип алган болсо, жаркыраган үмүтүң колуңдан 
түшүп быркырап, эч кимге айталбай ичиңден кан 
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жутуп, улутунуп олтуруп калаарсың. Үйлөнүү той-
до бата бер десе мукактанып калбайын деп купуя 
даярдап жүргөн бата-дубаларың  үзүлгөн мончок-
той чачылып, кыяматың келээри анык.

Мунун баарын жөн жеринен айтып олтурганым 
жок. Бул сен айтпай кылган иштин ата-энеңе тий-
гизген терс таасиринин чагылганы гана. Ал эми 
шариятыбызда көпчүлүк биле бербеген, билсе да 
аңдай албаган дагы бир маселе бар. Ханафий мазха-
бындагы аалымдарыбыз никедеги теңдештик масе-
лесин баяндаган учурда, эгерде кыз атасына айтпай 
өзүнө «тең эмес» адамга турмушка чыкса, атасы ал 
кыздын никесин бузууга укугу бар деп айтылат. Ни-
кедеги теңдештик маселеси никенин шарты катары 
кабылданат. Теңдештик табылбаган учурда нике 
да жараксыз болуп калат. Бул Мухтасарда экинчи 
риваят катары Имам Хасандын (бин Зияд) Азирети 
Имам Абу Ханийфадан риваят кылып айткан масе-
леси. Темиртааший өзүнүн «Танвиирул абсаар» ки-
тебинде (2\297) «Замандын түрүнө жараша, «теңи 
эмеске» кыйылган нике жараксыз деп айтууга фат-
ва берилет!»- деп айтат. Ошондой эле, «Минахул 
гаффаарда» (коф 308\бе) ушуну колдойт. «Дурр ал 
Мухтарга» берген хаашиясында (2\27) Тахтаавий да 
мына ушул маселени тандагандыгына ишарат кы-
лат. Ошондой эле «Фатх» (3\157) ээси да ушул масе-
лени тандап алган. Имам Айний «Хидаяга» берген 
атахтуу шархы «Бинаяда» да (6\129) «тең эмеске» 
кыйылган нике жараксыз деп баасын берет.

«Тең теңи менен тезек кабы менен» дегендей 
теңдештик маселеси никеде этибарга алынат. Ким-
ге ким тең экендиги туурасында китептерибизде ке-
нен баяндалат. А бирок, эреже катары калыптанып 
калган түшүнүк ушул, кыздын ээси (валий) негизги 
чечүүчү адам болуп эсептелет. Ал тең эмес деп бил-
ген, тең эмес болуп табылат. Себеби, теңдеш эмес 
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никеден пайда болуучу ыза менен кордук ата-энеге 
тийери белгилүү. Теңдештик диндүүлүгүндү, адеп-
ахлагында, коомдогу абалына жараша да эсепке 
алынат. Биз канчалык уккубуз келбей кулагыбыз-
ды жапканыбыз менен, турмуштун чындыгы ушуну 
каңкуулайт.

Азыр турмушка айтпай  чыгып жаткан кыздар 
өздөрүнүн теңдерине турмушка чыгып жатабы? 
Эгер ата-энесине айтса макул боло турган жерге 
кеттиби, же жедеп Кудайдан жөө качкан бирөөгө  
турмушка чыктыбы? Бул маселенин бир жагы.

Маселенин экинчи бир жагы, азыркы учурда за-
мандаш ханафий аалымдарыбыз берип келе жат-
кан фатва тууралуу болмокчу. Устазыбыз Хаафизул 
мазхаб, Шейх Таарек Сардар Алий Ханафий Мак-
кий: «Валийдин уруксатысыз кыйылган нике жа-
раксыз болуп, жарактуулугу валийнин уруксатына 
токтоп туруусу кажет»,- дейт. Менимче, устазыбыз 
Имам Мухаммеддин риваяттарын карманган болсо 
керек. Анткени, Имам Мухаммеддин бул туурасын-
да эки риваят айтылат, алгачкысы: «Никенин ду-
рустугу валийдин уруксатына токтоп турат. Валий 
уруксат бергенге чейин экөөнүн жыныстык мами-
леде болуусу арам болот». Экинчи риваят: «Валий 
уруксат бермейинче никеси батыл (жок), никеге 
эсептелбейт». Маселенин чоо жайын далилдери 
менен билүү үчүн «Насбур рооя», «Ьилааьус сунан», 
«Шарх маьаанил аасаар» китептерине кайрылса 
болот. Андан сырткары, Мухаммад Алий Саабууний 
Ханафий никеде валийдин болуусу никенин алгач-
кы шарты катары кабылдайт.

Маселе канчалык оор экендигин баамдай алган 
болсок, мен максатыма жеттим деп түшүнөмүн. 
Анткени, маселенин талаш экендиги, жеке эле маз-
хабдар арасында эмес, ханафий мазхабынын ичин-



89

Акыйкат жалгыз, ал сан менен саналбайт

де да ар кандай пикирлер айтылгандыгы, ата-эне-
ге айтпай никеге туруунун канчалык коркунучтуу 
экендигинен кабар берет. 

Аалымдар илими менен алпурушуп маселесин 
айта берсин, а бирок «акыйкат жалгыз, акыйкат сан 
менен  саналбайт» деген акыйкатты кай жака алпа-
рабыз. Менин сага болгон агалык осуятым, аалым-
дар өз ара пикир келишпестик маселеде болсо, сен 
талаш болбогон жагына ооп кармансаң, амалыңды 
ошого карап түздөсөң эч убакта жаман болбойсуң.

Элибизде «Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен 
жер көгөрөт»,- деп айтылат эмеспи. Ата-энеңе айт-
пастан, алардын батасын албастан турган никең-
де кандай береке болот дейсиң?!  «Калыңсыз кыз 
болсо да, каадасыз кыз болбойт» дегендей, сени 
урматың менен ата-энеңдин колунан алып кетүүгө 
жарабаган жигит  сымал сени келечекте урматтайт 
деп ойлойсуңбу? Сени  таап, өстүргөн ата-энеңден 
жашыруун нике кыйдырып алган сенин «сүйүк-
түүң», эртең жашыруун жолго түшүп, сени таштап 
кетээрин ойлодуңбу? Арманыңды кимге айтасың? 
Аны кайдан табасың? Сен өзүң күйөөңдүн  колунда-
гы аманат жансың. Аманатты уурдап алгандай бол-
гон неме, аманатты сактай алаар бекен? Ай, күмө-
нүм бар... Ар убакта эзелтен үйдүн тешигинен эмес 
эшигинен кирчү...
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иСламдагы  аялдардын  
Кийими

Бисмиллахир-рахманир-рахиим

- Ислам шариятында аврат деп эсептелинген дененин 
бөлүктөрүн жаап жүрүү милдеттүү парз катары таанылат.

- Аялзатынын жүзү жана эки колунан (манжаларынын 
учтарынан баштап, билек муундарына чейинки аралык) 
башка денесинин бүтүндөй бардыгы аврат деп саналат.

- Кийимдин милдеттүү болгон шарттары:

1. Кийилген кийимдин туруш-турпатынын өзү жа-
салга (зыйнат) болбоосу;

2. Кийимдин алдындагы денени көрсөтпөй турган 
деңгээлдеги калың болуусу;

3. Мүчөлөрдүн көлөмүн аныктабай турган деңгээл-
деги кенен болуусу;

4. Адамдардын көңүлүн өзүнө тарта турган атыр-
лар жана жыпар жыттардын сүйкөлбөгөнү;

5. Эркектердин жана пасык (шарият жолунда түз 
жүрбөгөн) аялдардын кийимдерине окшош болбоосу;

6. Шухрат (башкалардан өтө айырмаланган жана 
обочолонгон) кийим болбоосу;

7. Дененин жүз жана эки колдон башка мүчөлөрү-
нүн баарын жапкан болуусу.

- Аялдын кийими ар кандай түстө болгондугу талапка 
жооп берет. Бирок, күңүрт жана токтоо түстөгү кийим-
дерге артыкчылык берилет.

- Никаб, же болбосо жүздү жаап жүрүү маселеси мил-
деттүү парздардын катарына кошулбайт.
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- Аялдар үчүн тигилген кенен шымды кийүүнү каала-
гандар, анын үстүнөн сөзсүз түрдө тизеден төмөн түшүп 
турган кенен кийим кийүүсү милдеттүү. Кенен деп эсеп-
телинбеген шымдарды кызыл ашыкка чейин болгон узун 
кийимдердин ичинен кийүүгө мүмкүн. Ал эми тар тигил-
ген шымдардын өзүн кийүүгө шарият тыюу салынат.

- Мусулман аялдын кийген кийими таза жана жөнө-
көй болуп, башка аялдарга өрнөк болуусу кажет. 

Алла Таала баарыбызды ак жолдон адаштырбасын!
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Кимге ишенеБиз?

«Планета» эркин гезити  2013-ж, 9-августтагы 
№16-санына «Кимге ишенебиз?» деген даректин  
астында быйылкы айт (2013-жылы 9-июль/ред) туу-
ралуу бир канча калпыс  маалыматтарды  баскан. 
Эгерде жеке адамдардын өзүнө, же мамлекеттик 
саясатка байланыштуу кеп-сөз болсо унчукпай эле 
койсом болоор эле. Бирок, шариятыбызды бузуп-
жарууга, туура эмес маселени мусулман пенделер-
дин аң-сезимине киргизүүгө далаалат кылгандыгы 
үчүн, туура түшүндүрмө берүүнү туура көрүп турам. 
Анткени чындыкты айтпасаң сөз атасы өлөт. Акый-
катты жеткирүү ар бир илим алган адамдын иши. 
Эгерде билип туруп билгенин жеткирбесе, Акыр 
Кыяматта от-жалындан болгон жүгөн менен жүгөн-
дөлөөрү да анык. «Элге кебин айтпаса, эрендерден 
не пайда?!» дечү беле кеменгер кыргыз. Анда эмес 
сөз оролу негизги маселеде болсун.

Биринчи маселе: Гезит «Ошондо, Чубак ажы-
ны уккан айрым жарандар мусулманчылык-
та парз болгон 30 күндүк орозону бир күн-
гө кем, же 29 күн эле кармап калды....»-деп 
жазат. Дегеле,  орозо сөзсүз түрдө отуз күн болсун 
дегенди кайдан алгандыгы өтө кызыктуу. Аллах 
Тааланын Ыйык китеби Курани Каримде да, Пай-
гамбарыбыздын (алайхис салам) куттуу хадисте-
ринде да орозо сөзсүз түрдө отуз күндөн болсун деп 
айтылбайт. Ким орозо сөзсүз түрдө отуз күн болуу 
керек деп айтса, динибизде жок нерсени айтып, 
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кошумча кошкон болот. Ошондой эле Аллах Таа-
ланын шариятынан кемчилик таап, аны пенделик 
акылы менен толуктаган болот. Бул албетте, адам-
ды ыймандан чыгара турган чоң күнөө. Анткени 
Аллах Таала ыйык Куранда «Мааида» сүрөөсүнүн 
3-аятында: « ...Бүгүн мен силерге  диниңерди толук 
кылып бердим...», деп айтып жатса, «жок, дин то-
лук эмес экен, мына биз «Планета» гезити кем же-
рин толуктап койдук» -дегендей болуп жатпайбы?! 
Мындан өткөн динсиздик болобу?! Ал эми «Мааи-
да» сүрөөсүнүн 44-аятында: «...Ким Аллах түшүр-
гөн нерсе (Ислам шариаты) менен өкүм жүргүзбө-
сө, алар каапырлар!»- деп келген  аятты окуганда 
кетпеген жериңден тер кетип, Аллахтын шарияты-
нан башканы, тагыраак айтканда, отуз күндүк оро-
зонун милдеттүүлүгүн кантип даап жазышты экен 
деп ойлойсуң.

Шарияттын акыйкаты бул маселеде төмөндө-
гүдөй: Орозо жыйырма тогуз күн, же отуз күн бо-
луусу ыктымал. Дегеле, мусулман айларынын баа-
ры ушул эки цифранын бирине гана туура келет. 
Григорий календарындай жыйырма сегиз күндүк, 
же отуз бир күндүк ай деген түшүнүк жок. Ошондой 
эле биздин «гезитчи аалымдар» айткандай сөзсүз 
түрдөгү отуз күндүк ай деген түшүнүк да жок.

Имам Бухарий (1913), Имам Муслим (1080) риваят 
кылган хадисте Пайгамбарыбыз (алайхис салам) ай-
дын канча күн экендигин баяндап: «Ай момунча, 
жана момунча»,-деп эки колунун манжаларын эки 
мертебе жазып көрсөтүп, үчүнчүсүндө «жана дагы 
момунча»,- деп баш бармагын жумуп, калган тогуз 
манжасын жазып көрсөткөн. Андан  кийин «ай мо-
мунча, ай момунча, ай момунча»,-деп эки колунун 
манжаларын толугу менен жазып үч мертебе көр-
сөткөн. Хадистин маанисине саресеп сала турган 
болсок, Пайгамбарыбыз (алайхис салам) айдын жы-
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йырма тогуз күн, же отуз күн гана боло тургандыгын 
белгилейт. Мына ушул хадис, ай отуз күн менен гана 
чектелбегендигинин айныгыс далили.

Пайгамбарыбыз (алайхис салам) канча жыл 
орозо туткан, ошол жылдардын канчасы кан-
ча күндөн болгондугуна да назар салсак, кызык 
фактыларга туш болобуз: «Хаашияту иьаанатит 
тоолибинде» (2\215), жана «Шарху ал маваахиб 
ал ладуннияда» (11\218) Пайгамбарыбыз (алай-
хис салам) орозо парз болгондон баштап өмүрү-
нүн акырына чейин тогуз жыл өмүр сүргөн, тогуз 
жыл орозо кармаган. Ошол тогуз жылдын сегизи 
жыйырма тогуз күндөн болгондугун баяндап, оро-
зо отуз күн болобу, же жыйырма тогуз күн болобу 
сообу бирдей болуп, маселе күндө эмес, маселе ай-
дын толук кармалуусунда тургандыгын баса бел-
гилешкен. Ал эле эмес Абдулла бин Масьууд улуу 
сахаабийдин:  «Пайгамбарыбыз (алайхис салам) 
менен бирге орозону отуз күндүккө караганда, жы-
йырма тогуз күндүктү көбүрөөк кармаганбыз!»-
деп эскергени Имам Абу Дауддун «Сунанында», 
Имам Тирмизийдин «Жаамиьсинде» келсе, ушун-
дай эле эскерүү Айша энекебизден Имам Ахмад-
дын «Муснадында» ачык баяндалат.

 Экинчи маселе, аталган гезитте «Орозо баш-
талаарда Чубак ажы, Абдышүкүр сыяктуу 
аалымдар «ай көрүнгөн жок, бир күн оро-
зону эрте кармап алдыңар» деп чыгышып, 
аларга ишенген кээ бирөөлөр ооздорун ачып 
алышкан»,-деп жазылган. Муну менен алар ошол 
күнкү орозону натуура ачтырдыңар деген маселени 
каңкуулап жаткан өңдөнөт. Албетте, бул сөз дагы 
туура эмес, шарият боюнча наадан пенденин айтаар 
сөзү. Быйылкы 2013-жылдын эсеби менен айтканда 
сегизинчи июль күнү кечинде ай көрүү жараяны 
милдеттүү эле. Эгерде дүнүйөнүн, ааламдын кайсы 
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бир жеринде ай көрүлгөндүгү тастыкталса, эртеси 
тогузунчу июль орозонун биринчи күнү болмок. А 
эгер, ошол кечте ай көрүлбөй калса, орозонун би-
ринчи күнү деп онунчу июль эсептелмек. Ошол түнү 
ааламдагы бир дагы адам айды өзүнүн көзү менен 
көргөн жок. Көрдүм дегенди да уккан жокпуз. Аа-
ламдагы бир дагы диний башкармалык, же вакуф 
министрлиги, же диний иштер министрлиги, Ис-
лам соттору, казылар айдын көрүлгөндүгү тууралуу 
күбөлүк беришкен жок, күбөлүктү катташкан жок. 

Бул эреже кыргыз муфтиятынын 2013, 14-май-
да чыгарган 01-фатвасында да кеңири баяндалган. 
Фатвада мындай деп айтылат: «Ислам шариа-
тында Рамазан айынын башталуусу жана 
аяктоосу жаңы чыккан айдын көрүнүүсүнө 
карап аныкталат. Пайгамбарыбыз (алайхис 
салам) өз сөзүндө «айды карап орозо карма-
гыла жана айды көрүп оозуңарды ачкыла. 
Эгер күн бүркөө болуп силерге ай көрүнбөй 
калган болсо, анда отуз күндү толуктагыла» 
(Муслим 1081) деп буйруган. 2013-жылдын 
9-июль, шейшемби күнү Рамазан айынын 
биринчи күнү болуп эсептелсин.... Эскертүү: 
Жогоруда көрсөтүлгөн күн(дөр) айдын чы-
гышы боюнча бир күнгө өзгөрүшү мүмкүн». 
Фатвадан белгилүү болгондой болжолдуу эсеп 
9-июлга туш келди, бирок айдын чыгуусуна карата 
ал 10-июлга жылды. Демек Чубак ажы, Абдышүкүр 
сыяктуу аалымдар муфтияттын фатвасын чыпчыр-
гасын коротпой аткарып жаткан экен го?

Дагы бир айта кетчү маселе, сегизи күнү кечинде 
ай көрүлбөгөндүктөн, тогузун шек күнү деп билдик. 
Шек күнү, нафил орозону мурдатан кармап келген 
адамдардын нафил орозосуна туш келип калса тутка-
ны мустахаб. Ал эми шек күнү Рамазан айынын орозо-
сунан деп кармаса макрух тахриимий (арамга жакын-
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дап барган эң жогорку деңгээлдеги жактырылбаган 
амал) деп бааланат. Андан кутуулунун жолу, Рамазан 
орозосуна деп кармаган адамдын оозун ачуусу керек 
болот. Ал эми көгөрүп оозун ачпай койгон адамдын 
ошол күнкү орозосу, макрух тахриимий болуу менен 
бирге нафил орозого эсеп болот. Ал эми оозун ша-
риатка ылайык ачкан адамдар ошол күндүн казасын 
кармап берүүгө милдеттүү эмес.

Далил катары буларды келтирсек болот. Ханафий 
мазхабындагы этибардуу мутаввалааттардын (кө-
лөмдүү эмгектердин) анабашында турган «Бахрур 
роикте» (2\418) мындай дейт: «...Эгерде шек күнү 
рамазан орозосунан деп бекем ниет кылып кармаган 
болсо макрух тахриймий. Анткени ахлу китаптарга 
окшошуп калуу болот, алар орозолоруна кошумча 
кошуп жиберишкен. Пайгамбарыбыз (алайхис са-
лам) «Рамазандын алдынан бир, же эки күндү ра-
мазан орозосунан деп тутпагыла!» (Бухарий) деген 
тыюу  салуусу мына ушул маселени чечип берет». 
Көрүнүп тургандай, бул күнү рамазан орозосу деп 
кармоо макрух тахриймий. Харам менен макрух 
тахриймийдин ортосундагы айырма бир эле жерде 
турат. Ал, ишеним-эьтикад маселеси. Ким харамды 
адал деп билсе, ыймандан чыгат, ал эми ким макрух 
тахриймийди макрух тахриймий деп билбесе ый-
мандан чыкпайт, а бирок дини тайыз фаасык болот. 
(Абдул Фаттаах Абу Гудданын «Фатху баабил инаая» 
китебине берген кириш сөзүн кара)

«Аль Муфассал фил фыкых аль ханафий - аль 
ибадат» (292 б.) китебинде мындай дейт: «Макрух 
тахриймий орозо дегенибиз харамга жакыныраак 
болгон амал. Аны аткаргандан аткарбастан ташта-
ган жакшыраак. Эгерде мусулман адам бул амалды 
аткарып ала турган болсо, күнөөкөр болуп калбоо 
үчүн аны таштоосу ылаазым болоор»,- деп келип, 
макрух тахриймий орозолорду эсептеп өткөн.



97

Кимге ишенебиз?

•	 Курман айт күнү тутулган орозо;

•	 Ташрык күндөрү тутулган орозо (Курман айттан 
кийин дароо келүүчү үч күн);

•	 Орозо айт күнү тутулган орозо;

•	 Рамазан орозосунан деп шек күнү орозо кармоо;

•	 Орозо кармоочуга зыян жеткире турган орозо. 

Мисалы, ден соолугуна олуттуу зыян жеткире 
турган орозону болбой эле кармай берсе, да күнөө-
көр болот. Орозо кармайм деп олтуруп эмчектеги 
баласын ачка калтырса да күнөөкөр болот.

«Аль Хидаая»да (1\119) мындай дейт: «...Эгер 
(шек күнү рамазандан деп орозо кармап алып, анын 
макрух тахриймий экенин билип, кийин) оозун ач-
кан болсо ал күндүн казасын кармап бербейт!»

Экинчи маселени жыйынтыктап айта турган 
болсок, Чубак ажы  менен Абдышүкүр ажы, андан 
башка дагы көптөгөн молдокелер оозду туура ач-
тырышкан. Болбосо, көптөгөн адамдардын ошол 
күнкү орозолору макрух тахриймий болуп калмак 
да, артык кылам деп тыртык кылгандардын ка-
тарына кошулмак. Ошондой эле, гезитте «аларга 
ишенген кээ бирөөлөр» деп белгилегендей азчы-
лык эмес,  Кыргызстан мусулмандарынын дээр-
лик жарымы оозун ачкандыгын айта кетпесек 
болбойт. Бул, элибиздин диний сабатынын жого-
рулугун баамдатат. Интеллигенциянын алдыңкы 
сабында болуусу милдеттүү болгон гезитчилердин 
баамы жетпеген маселеге, карапайым мусулман-
дардын тең жарымынын деңгээли жетип калган-
дыгын көрсөтөт. Дагы бир баса белгилей кетчү 
маселе, өлкөдөгү сөзү этибарга алынган, илимий 
китеп колуна тийсе, тартынбай кармай ала турган, 
арабча кат сабаты чыккан аалымдардын дээрлик 
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бардыгы ону күнү орозо кармашты. Быйылкы оро-
зону жыйырма тогуз экен деп билишти, албетте 
«Кой аксагы менен жүз» дегендей, кээ бир кары-
лыкка алдырып, бир аз бошошо түшкөндөрү ме-
нен кызматынан кол жууп калуудан корккондору 
гана  кармаган болуп көрүнбөсө... Акыйкат шибеге 
сыяктуу, аны капка ката албайсың, же болбосо сөз 
чынынан  бузулбайт эмеспи...
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мавлидди өтКөрүү шариятКа 
Каршы эмеС

Ислам шариятында Пайгамбарыбыздын (алай-
хис салам)  мавлидин өткөрүү дурус. Б.а., шариятка 
каршы келбеген иш катары бааланат. Далил ката-
рында төмөнкүлөрдү айтууга болот:

1. Пайгамбарыбыздын мавлид шарифин өткө-
зүү, Пайгамбарыбызга  (алайхис салам) болгон сү-
йүүнү, кубанууну чагылдырат. Пайгамбарыбыздын 
(алайхис салам) туулгандыгына сүйүнүп, күңү Су-
вайбаны азаттыкка чыгарганы үчүн каапыр, Ыйык 
Курандын аяты менен тозоктук экендиги тастык-
талган Абу Лахабдын тозоктогу азабы бир азга бол-
со да жеңилдетилет.

Хадистин мааниси: «Урва айтты: Сувайба Абу 
Лахабдын күңү эле. Пайгамбарыбыз (алайхис са-
лам) төрөлгөндө, Абу Лахабга сүйүнчүлөгөндүгү 
себебинен азаттыка чыгарылып, Пайгамбары-
быз (алайхис салам) эмчек эне катарында эмиз-
ген. Абу Лахаб өлгөндөн кийин, үй-бүлө мүчөлөрү-
нүн биринин түшүнө өтө жаман акыбалда кирет. 
«Тиги дүйнөдө эмнени көрдүң?», - деген суроосуна 
Абу Лахаб: «Силерден айрылып чын дүйнөгө көч-
көнүмдөн кийин эч бир жакшылыктуу күн көр-
бөдүм. Болгону ар дүйшөмбү сайын Сувайбаны 
азаттыка чыгарганым үчүн тырмактын агын-
дай болгон суусундук менен сугарылып, азабым 
бир аз жеңилдейт»,-деп жооп берет». (Сахих ал-
Бухари, 5101).

Түшүндүрмө: Кайырдиндер ыйманы жок бол-
гондугу себептүү, жалган дүйнөдө кылган жакшы-
лык иштерине Акыретте сооп ала алышпайт. Бирок 
Пайгамбарыбызга (алайхис салам) көмөк көрсөт-
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көн, же анын себебинен кандайдыр бир жакшы иш 
кылган болсо, ыйманы жок болсо да кайсы бир дең-
гээлде ырахатын көрөт. Буга Абу Лахаб бул маселе-
нин жаркын мисалы боло алат.

2. Пайгамбарыбыз (алайхис салам) өзү туул-
ган күндү башка күндөрдөн өзгөчө көрүп, жарык 
дүйнөгө жаратканына Улуу Жаратканга шүгүрлөр 
келтирээр эле. Бул шүгүрлөрдү орозо кармоо менен 
билдирээр эле.

Хадистин мааниси: «Абу Катаада риваятта-
ган хадисте Пайгамбарыбыз (алайхис салам) 
дүйшөмбү күнү тутулчу орозонун артыкчы-
лыгы тууралуу суралганда: «Бул күн мен жа-
рык дүйнөгө келген күн, бул күн мен Пайгамбар 
болуп жөнөтүлгөн, же мага Куран түшүрүлө 
баштаган күн»,- деп жооп берди». Сахих ал Мус-
лим 1162.

Түшүндүрмө: Пайгамбарыбыз (алайхис салам)  
үчүн аздектүү күн болгон себептүү ар жуманын 
дүйшөмбүсүн ибадат менен кооздоп, ал күнү орозо 
тутчу. Орозо тутуунун мааниси бул күндү урматтоо, 
өзгөчөлөнтүү. Бул өзгөчөлөнтүү орозо тутуу менен, 
тамак берүү менен, чогулуп Пайгамбарыбызды эс-
теп, тарыхын өмүр баянын окуу,  салават айтуу ме-
нен да ишке ашат.

Пайгамбарыбызды (САВ) эстөө милдет 

3. Пайгамбарыбыз (алайхис салам) менен сү-
йүнүү Ыйык Курандын буйругунун  негизинде мил-
деттүү деп саналат.

Аяттын мааниси: «Айткын! Ээ, Мухаммед! Бар-
дык пендезатка айткын: Аллахтын берген фази-
лет артыкчылыктары менен рахмат-мээримине 
кубанып сүйүнүшсү!..». (Юнус сүрөсү, 58-аят).
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Түшүндүрмө: Аллах Таала, пенделери Жарат-
кандын берген фазилет-нематтары менен рахмат-
мээримине сүйүнүүсүн буйрук берип, бул буйрукту 
жеткирүүнү Пайгамбарыбыздын  (алайхис салам) 
өзүнө тапшырат. Албетте, бул аят Аллахтын китеби 
Куран жөнүндө сөз кылып жатканы менен, Аллах 
Таала башка бир аятта Пайгамбарыбыз (алайхис 
салам) «Рахмат-Мээрими» катарында  сыпаттайт:

Аяттын мааниси: «Биз, Сени, ээ, Мухаммед, 
бүткүл ааламдарга «Рахмат-Мээрим» катарын-
да гана жөнөттүк!». (Аль-Анбия сүрөсү, 107-аят).

Түшүндүрмө: Пайгамбарыбыз (алайхис салам) 
рахмат-мээрим болуп жөнөтүлгөн болсо, Аллах 
Таала, Менин рахмат-мээримим менен сүйүнгүлө 
деп буйрук берсе, натыйжада Мухаммед (алайхис 
салам) менен сүйүнүүбүз Аллахтын буйругуна таат-
ибаадатта болгондугубуздун далили эмеспи?

4. Пайгамбарыбыз (алайхис салам) замандын, 
илгери өткөн орчундуу диний окуяларга байла-
ныштуулугун эске алган жана ошол заман айланып 
келген учур, ошол орчундуу орошон окуяны эстөө-
гө, ошол окуя себептүү ал күндү улуктоого мүмкүн-
чүлүк болгон. Себеби окуя ошол күндө болгон эле.

Бул эрежени калыптандырган Пайгамбарыбыз 
(алайхис салам) өзү. Пайгамбарыбыз (алайхис са-
лам) Меккеден Мадинага көчкөн убакта, ал жер-
деги жөөттөрдүн Ашура күнү орозо тутканын кө-
рүп, эмнеликтен экендигин сураганда, бул күндө 
жөөттөрдүн пайгамбарын Аллах Таала куткарып, 
душмандарын сууга чөктүргөн себептен, Аллахтын 
бул берген нээмат-жакшылыгына шүгүр келтирип 
тутуп жатышканы айтылган. Ошондо Пайгамбары-
быз (алайхис салам) «Биз Мусанын жолун карман-
ганга силерден да милдеттүүрөөкпүз»,- деп, ошол 
күнкү орозону тутканга буйруган.
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Хадистин мааниси: «Ибн Аббастан риваяттал-
ган хадисте Пайгамбарыбыз (алайхис салам)  Ме-
динеге келген убакта, алардын бир күндө  (Ашура 
күнүндө)  орозо тутушаарын билди. Алар бул күн 
аздектүү күн. Бул күн Аллах Таала Муса алайхис 
саламды куткарып, душманы Фараон элин сууга 
чөктүргөн күн болгондугу үчүн,  Аллага шүгүр кел-
тирип Муса орозо туткан күн!, деп айтышканда, 
Пайгамбарыбыз алайхис салам «Мусанын жолун 
карманганга мен алардан да милдеттүүрөөкмүн», 
деп айтып, өзү орозо тутуп, башкаларды орозо 
тутууга буйруган». (Сахих ал-Бухари, 3397).

Мавлидди майрамдоонун себептери, мак-
саттары жана пайдалары

Пайгамбарыбыздын (алайхис салам)  мавлидин 
өткөрүү жөрөлгөсү Пайгамбарыбыз (алайхис са-
лам) доорунда болгон эмес. Бул жөрөлгөнү өткөрүү  
бидьат. А бирок жалпы диний далилдердин, негиз-
ги шарьий эрежелердин астына камтылган себеп-
түү бидьат хасана (жакшы бидьат) деп таанылат. 
Бул маселе чогултулган таризде өткөрүлүүсү жак-
шы бидьат. Бирок ал чогултулган тариздин алдын-
да камтылган мүчө - бутактарын өз-өзүнчө өткөрүү 
жакшы бидьат эмес, а балким сүннөт. Себеби бул 
бутак сындуу майда жөрөлгөлөр Пайгамбарыбыз-
дын доорунда да болгон, жана ага мисал катары тө-
мөнкүлөрдү тартууга болот:

1. Мавлид, салават жана салам айтуу эң кеңири 
орун алган диний жөрөлгө.

Аяттын мааниси: «Албетте Аллах жана периш-
телери Пайгамбарга салават айтышат. Эй, мо-
мундар! Силер дагы Пайгамбарга салават салам 
айтып, анын өкүмдөрүнө моюн сунгула!». (Ал-Ах-
зааб сүрөсү, 56-аят).
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Түшүндүрмө: Кайсы нерсе, шариятта талап кы-
лынган нерсеге жеткире турган болсо, мына ошол 
нерсенин өзү да шарият тараптан талап кылынган 
болот. Ошол себептен усулчу аалымдар төмөндөгү-
дөй айтышат:

Эреженин мааниси: «Кайсы бир милдеттүү 
делинген амал, кайсы бир башка нерсесиз бүт-
пөсө, мына ошол башка нерсе да милдеттүү» 
делинет. Ошол себептен, салават айтуу шариятта 
жакшы көрүлгөн амалдардан болгондугунун неги-
зинде, салават айтууга көмөкчү боло турган мав-
лид жөрөлгөлөрү да жакшы көрүлгөн амал катары 
бааланат.

2. Мавлид  жөрөлгөсү өз ичине, Пайгамбары-
быздын  (алайхис салам) төрөлүүсүн, керемет-муь-
жизаларын, өмүр-баянын, аны менен жакындан  
тааныштырууну  камтыйт. Биз мусулмандар Пай-
гамбарыбыздын  (алайхис салам)  өмүр-баянын би-
лүүгө, ошол заттай болууга милдеттүү эмеспизби?.

Аяттын мааниси: «Аллахты көп эстеп, Анын 
ырайымы менен Кыямат күндүн жакшылыгынан 
үмүт эткен пенделер үчүн, Аллахтын элчисинин 
өзүндө, сөзүндө, жүрүш-турушунда эң бир жогор-
ку мисал-үлгү бар!». (Ал-Ахзаб сүрөсү, 21-аят).

Түшүндүрмө: Бизге үлгү болчу Пайгамбары-
быздын (алайхис салам) өмүр-таржымалын үйрөнүү 
айныгыс милдет. Мына ошол үлгүлүү өмүрдүн өр-
нөктөрү айтылган, аны угуу үчүн жыйылган мавлид 
жөрөлгөсү жакшы башталыштын башаты эмеспи?!   

 3. Пайгамбарыбыздын (алайхис салам) кулк-мү-
нөзү менен пейил-куюн окуп үйрөнүү, көркөм адеп-
тери менен пайгамбарлык адаттарына жакындан 
таанышуу, Ал затка болгон ыйманыбызды дагы да 
бекемдеп, сүйүүбүздү арттырат.
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Аяттын мааниси: «Ээ, Мухаммад! Албетте Сен 
ажайып-көркөм кул-мүнөз ээсисиң!». (Ал-Калам 
сүрөсү, 4-аят).

Түшүндүрмө: Пайгамбарыбыздын (алайхис са-
лам) ажайып кулк-мүнөзүн баяндоодогу максаттар-
дын бири, бул адамдын кулк-мүнөзүндөй болууга 
аракет кылуу. Аны үйрөнбөгөн адам кай жактан би-
лээр эле?  

4. Пайгамбарыбыз (алайхис салам) жума күнү-
нүн урмат-артыкчылыктарын баяндап жатып, бул 
күнү Адам (алайхис салам) жаратылгандыгын баса 
белгилеген.

Хадистин мааниси: «Айтты Пайгамбарыбыз 
алайхис салам: «Күн чыгып баткан кадимки күн-
дөрдүн эң жакшысы жума күнү. Бул күнү Адам 
(алайхис салам) жаратылган...». (Сахих Муслим, 
854).

Түшүндүрмө: Жума күнүнүн артыкчылыкта-
рынын бири Адам (алайхис салам) жаратылган 
болсо, анан бул күн бизге жума сайын майрам бол-
со, Пайгамбарлардын эң улугу Мухаммад (алайхис 
салам) жарык дүйнөгө келген күн кантип майрам 
болбой калсын?

5. Мавлид Шариф жөрөлгөсүн өткөрүү ислам 
журтчулугунун чар тарабындагы мусулман аалым-
дары тарабынан жактырылып, өткөрүлүп келген 
нерсе.

Хадистин мааниси: «Ибн Масьууд айтты:» 
Мусулмандар кайсы нерсени жакшы деп билиш-
се, мына ошол нерсе Аллах Тааланын даргөйүндө 
жакшы нерседир...» (Муснад Имам Ахмад, 3600).

6. Мавлид Шарифте Пайгамбарыбыздын  (алай-
хис салам)  тарыхы айтылат.
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Аяттын мааниси: «Ээ, Мухаммад! Сага, Сенин 
жүрөгүңдү бекемдеп сабырдуулукка үндөөчү, пай-
гамбарлардын абалдары туурасындагы кабар-
ларды баяндап беребиз. Сен бул пайгамбарлардан 
үлгү алып, пайгамбарчылык милдетиңде бекем 
болосуң!»  (Худ сүрөсү, 120-аят).

Түшүндүрмө: Пайгамбарлар тарыхын сайме-
диреп айтуудагы максат, сыр, Пайгамбарыбыздын 
(алайхис салам)  жүрөгүн бекемдөө болгон болсо, 
жүрөктөр олку-солку болгон бул убакытта пай-
гамбарлар төрөсү Пайгамбарыбыздын (алайхис са-
лам) тарыхын эстөө канчалык улук милдет?!

Алгачкы доордогу мусулмандар аткарбаган иш-
тердин бардыгы эле жаман бидьатка кошулбайт. 
Ислам аалымдарынын мойнундагы айныгыс мил-
дет, жаңы чыккан иштерди шарият мыйзамдарына 
ылайыктуулугун карап көрүү, текшилигин текше-
рүү важиб. 

Бидъат эки түрдүү болот

Эгерде жаңы чыккан нерсе шарьий бир пайданы 
бере турган болсо анда ал нерсе важиб, арам нерсе-
ге алып бара турган болсо, анда ал нерсе арам деп 
таанылат. Эгерде жаңы чыккан нерсенин баарын 
жаман бидьат деп чыккан болсок, анда Ыйык Ку-
рандын китеп болуп басылуусу, медреселердин ку-
рулуусу, Куран Каримди тартиби менен окуу боюнча 
сынактар, үн күчөткүч каражаттар менен азан айтуу 
ж.б.у.с., нерселер жаман бидьат болуусу кажет эле. 
Анда Азрети Умар адамдарды таравих намазында 
бир адамга чогултуп окутпайт эле да, алардын бир 
адамга чогулуп окугандыгын көрүп, көөнү жибип, 
«Бул кандай гана жакшы бидьат!»- деп айтпайт эле. 

Ошол себептүү аалымдарыбыз Пайгамбарыбыз-
дын (алайхис салам) «Ар бир бидьат адашкан-
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дык!», деген сөзүн, «Ар бир жаман бидьат адаш-
кандык!», деп түшүнгөндүгү да бекеринен эмес. 
Кайсы бир хадисти түшүнүп, ага маани бере турган 
учурда, ушул темадагы бардык ыйык текстерди бир 
жерге чогултуп, андан кийин гана татыктуу, Пай-
гамбарыбыз (алайхис салам) ыраазы боло турган-
дай маани айтыла тургандыгы ынсаптуулукту туу 
тутунган ар бир илимдүүгө дайын. 

Ошол себептен Имам Шаафиь: «Кайсы нер-
се жаңы пайда болуп, Ыйык Куранга, Сүннөткө, 
Ижмааьга же Сахабалардан баяндалган кабарга 
каршы келсе, анда ал жаңы нерсе адашкан жаман 
бидьат. Ал эми жакшылыктуу негизде жаңы чык-
кан нерсе, жогорудагыларга каршы келбесе, анда 
ал жаңы нерсе мактоого татырлык нерсе!», деп 
айткан. 

Ошондой эл е, бидьаттын жаманы жана жакшы-
сы боло тургандыгын имам Нававий, имам Изз бин 
Абдус Салам сыяктуу үлкөн аалымдар да эмгекте-
ринде баса белгилешкен.

Мавлидди майрамдоого болбойт дегендер 
жаңылат

Алгачкы доордогу мусулмандар аткарган эмес, 
ошол себептүү мавлид шариф жөрөлгөлөрүн аткар-
ган дурус болбойт деп айткан кээ бир «мээси каткан 
- зомби» болгон адамдардын айтканы суу кечпейт. 
Ал өзүнө окшогон башка бир «мутаьассиб-зомби-
лерди» туурап, тотукуш кайталагандай эле кайта-
лагандыгы болбосо, акыйкаттан эч бир үлүшү жок. 
Пайгамбарыбыз (алайхис салам)  хидаяттагы жак-
шы бидьатты сүннөт деп атаган, жана бул амалды 
аткарган инсанга улук соопторду ыйгарган.

Хадистин мааниси: “Ким Исламда жакшы 
сүннөттү баштаса, ошол сүннөткө анын ар-
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тынан амал кылынса, анда ал адамга аткар-
ган адамдардын сообу кемибестен, алардын 
сообунчалык сооп жазылып турат…”. (Сахих 
Муслим, 1017).

Түшүндүрмө: Исламда мурдатан айтылынбай, 
кийин пайда болгон жакшы иш, шарият мыйзамда-
рына каршы келбеген абалда болсо, сүннөт деп баа-
ланат. Бааланып эле тим болбостон, ага сооптор 
да байма-бай жазылып тургандыгы айтылат. Анан 
мавлид шариф жакшы сүннөт болбогондо эмне бо-
лоор эле?.

Пайгамбарыбыздын (алайхис салам) мавлид ша-
риф жөрөлгөсүн өткөрүү, демек, Пайгамбарыбыз 
алайхис саламды эстөө. Эстөө шариятыбызда бар 
нерсе. Ажылык амалдарында  баарыбыз билгендей,  
мурда өткөн орунтуктуу орчун окуяларды эстөө эң 
кеңири орун алган эмеспи?.  Сафа-Марвага чуркоо, 
шайтанга таш атуу, Мина өрөөнүндө курбандык 
чалуу, ж.б., амалдардын бардыгы мурдагы окуя-
ларды эстеп символикалуу түрдө аткаруу эмеспи? 
Ибрахим (алайхис салам) менен Хажар энебиздин 
өрнөктүү амалдарын эстеген биз, асылзаада Пай-
гамбарыбыздын туулгандыгын эстесек жаман иш 
кылган болобузбу?.

Жогоруда биз айтып өткөн мавлид шариф жө-
рөлгөсү шарият тыйган иштерге аралашпастан 
өткөн учурда жакшы деп табылат. Мисалы аял-
эркек аралашкан, музыканын коштоосунда бол-
гон, ысырапчылык орун алган, гыйбат-жаман 
сөздөр сүйлөнгөн учурда өткөрүлгөн мавлид ша-
риф арам деп табылат. Арам деп айтканыбыз мав-
лид шарифке байланыштуу эмес, а балким анын 
тегерегинде орун алган тыюу салынган иштер 
үчүн айтылат.
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Жыйынтык сөз

Жыйынтык катары айта кете турган сөз,  имам 
Суюутий, имам Ахмад Зейний Дахлаан, Хала-
бий, имам Субкий, имам Ибнул Жавзий, Хаафиз 
Ибн Хажар, Хасан ал Басрий, Имам Яафиьий ж.б. 
аалымдар, Ислам илиминин дөө-шаалары мавлид 
марифтин шариятка каршы келбестигин баса бел-
гилешкендиги  «Иьаанат ат Тоолибин» аттуу Ал 
Бакрийдин китебинде кенен баяндалат. Арабча 
билгендер кайрылып окушса болот.

Ал эми мавлид шарифти өткөзүү эч бир күн 
менен чектелбейт. Ар бир күн Пайгамбарыбыз 
(алайхис салам) жөнүндө сөз кылууга арзыйт. Пай-
гамбарыбыздын (алайхис салам) аты аталбаган, ал 
эстелбеген ар бир күн бактысыз өткөн күн. Бирок 
Пайгамбарыбыз туулган айда Пайгамбарыбызды 
көбүрөөк эстөө Пайгамбарыбызга болгон ыйманы-
бызды, сүйүүбүздү ого бетер таасын чагылдырат.
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мародёрлорго жаназа 
оКулаБы

Мен бул макаланы  марёдорлук туурасында жаз-
ган элем. Мага берилген суроого үндөшкөндүктөн, 
бир аз өзгөртүүлөрдү киргизүүнү туура көрдүм. Ант-
кени, азыр алдамчылардын, уурулардын, ашынган 
жалганчылардын, коррупционерлердин, марёдор-
лордун  күнү болбодубу!  Ар биринин өзүнчө  аты 
болгону менен булардын  баары эле камыр турушу 
бир жерден алынган байкуш пенделер. Таза кийи-
нип, элдин алдында маданияттуу сүйлөп койсом, 
бардыгы кардын алдында калып кетет деп ойло-
шот. А бирок, андай болбойт. Айрыкча мына ушун-
дай калпыс аракеттер дин чөйрөсүндө  болгондогу-
су ого бетер сасык, ого бетер жийиркеничтүү... 

Уккан кулакта жазык жок. Ушул жазда ызы-чуу 
болсо тоной турган дүкөндөрдүн, байманалуулар-
дын үйлөрүнүн дарегин тактап жүрүшөт экен деп 
айтышты. Бул картинаны эки ирет көрдүк. Үчүнчү-
сү, болсо жер жарылып, күнөөлөрдүн кесепетинен 
бүтүндөй Бишкекти жутуп кетеби дейсиң...

Кандай болгон күндө да мойнумдагы милдеттен 
кутулуу үчүн мына ушул каракчылыктын Исламда-
гы  өкүмү туурасында айтайын.

Шариятыбызда, курал-жарак, же ушуга окшогон 
таяк жана башка менен куралданып, адамдардын 
мүлкүн зордоп тартып алуу, адамдарды коркутуу, 
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өлтүрүү харааба деп аталат.

Харааба, же көпчүлүк түшүнгөн тил менен  айт-
канда мародёрлук  жалгыз адам тарабынан, кээде 
уюшкан жамаат тарабынан болуусу мүмкүн. Кээде 
адам өз колу менен аткарса, кээде жөн гана уюштур-
гуч, жол көрсөткүч, акыл кошкуч болушу ыктымал. 
Кээде аларга унаасы, кадыр-баркы, мансабы менен 
жардам берүүсү мүмкүн. Алар качса кутулуусуна 
жардам берип, жашынуусуна көмөк көрсөткөндөр 
да болот. Кандай болгон күндө да, булардын барды-
гы касиеттүү шариятыбызда бирдей мародёр деген 
өкүмдү алышат. Кудай алдында баарынын күнөөсү 
бирдей, ошондой эле Ислам сотунун алдында да 
бирдей деңгээлде жазаланат.

Уурулуктун мародёрлуктан айырмасы өтө чоң. 
Уурулар бир аз уят-сыйыттуу жана адептүү болу-
шат. Кожоюну көрүп койбосун деп бекинип, караң-
гыда уурдаганга аракет кылышат. Ал эми мародер 
дегендер коркпостон, кайра коркутат. Жашырын-
бастан эле ала турганын алып, жула турганын жу-
луп кетишет.

Мал-дүнүйөсү тонолуп жаткан адам эмне 
кылуусу керек? 

Ар бир пенде өзүн жана малын коргоп калууга 
укуктуу. Төмөндөгү кадамдарга кезеги менен ба-
руусу кажет:

1. Мародёрго  «Кылмыштан кайт, күнөө болот»,- 
деп айтуу;

2. Ага кулак салбаса, колунан келген коргонуунун 
аракетине өтөт. Сөз менен түшүндүргөндү укса, 
же сөз менен коркутканды сезип, артка кайта 
турган болсо, мароддёрду урууга жана токмок-
тоого жол берилбейт.
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3. Аны укпаса, кулак салбаса, уруп токтотконго 
аракеттенет. Уруу менен токтоп калса, аны атып, 
же сайып өлтүрүүгө  болбойт.

4. Урганыңа карабай сага жана мүлкүңө зыян жет-
кире тургандан кайра  тартпай турган болсо, 
кайра өзүңдү  өлтүрө  тургандай таризденсе, өл-
түрө  тургандай сокку берүүгө  укуктуусуң.  Аны 
өлтүрмөйүнчө   кутула албай турган болуп кал-
саң, ошол убакта гана ага уруксат берилет.

Мародёрге кандай жаза берилет? 

Мародёрдун кылык жоругун үч түргө  бөлүп ка-
раганыбыз туура болот:

1. Адамдардын үшүн алып коркутуу менен 
гана чектелүү. Бул учурда Абу Ханифа, Малик, Ах-
маддын пикиринде түрмөгө, тообо кылып, жүрүш-
турушу оңдолгонго чейин камалуусу кажет.

2. Мал-дүнүйөгө зыян келтирет, жана өзүнө 
алат. Бул учурда Абу Ханифанын пикиринде, Ахмад 
менен Шаафеийдин бир риваятында, колу-буттары 
соо болгон болсо, оң колу менен сол буту кесилет. 
Эгерде мурда да кайсы бир себептерден улам оң колу 
менен сол буту кесилип калган болсо, Абу Ханифа-
нын пикиринде, Ахмаддан бир риваятта калган колу 
менен буту кесилбейт. Ал эми Шафеийдин пикирин-
де, Ахмаддын экинчи риваятында: «Соо калган сол 
колу менен оң буту кесилсин»,- деп айтылат. Ал эми 
Маликтин пикиринде, сот кандай жазаны (таазиир) 
чечсе, ошол жаза аткарылуусу кажет.

3. Мал-дүнүйөгө зыян жеткирүү, же өзүнө 
алуу менен бирге, мал ээсинин, же кароолчунун 
өмүрүн кыят. Бул учурда Шафеийдин, Ахмаддын, 
Абу Юсуфтун, Мухаммеддин пикиринде, өлүм жа-
засына буйрулуп, өлүгү  асылып коюлат. Эч жери 
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кесилбейт. Ал эми азирети Абу Ханифанын пикири 
боюнча, төмөнкү жазалардын бирин аткарууга Ис-
лам соту укуктуу:

•	 Кааласа, оң колу менен сол бутун кесип, ан-
дан соң өлүм жазасына буйруйт,  же асууга буйрук 
берет.

•	 Кааласа, колу бутун кеспейт, жөн гана өлүм 
жазасына буйруйт.  Дарга аспайт, же асып туруп ан-
дан кийин өлтүрүүгө  буйрук берет.

Асуу кандай тартипте жүргүзүлөт? 

Шаафеий менен Ахмаддын пикиринде, адеген-
де өлтүрүп, андан кийин асылуусу милдеттүү делсе, 
Азирет Абу Ханифа менен Маликтин пикиринде, 
адегенде асылып, андан кийин өлтүрүлөт. Себеби,  
асуу өзүнчө  жаза деп эсептелгендиктен, күнөөкөр 
тирүү убагында ишке ашырылуусу милдеттүү. Аде-
генде, асылып андан соң, көкүрөктүн төмөн жагына 
саюу менен өлтүрүлөт.

Канча мөөнөткө асып коюлат? 

Абу Ханифа менен Шаафеийдин мазхабында үч 
сутка асылып коюлат.

Эгерде мародёр тообо кылса, колго кармалганга 
чейин өзү күнөөсүн мойнуна алып, алган нерсесин 
кайтарса, жазадан кутулат. Ал эми тообо кылбас-
тан, Ислам сотунун карамагына түшө турган болсо, 
андан кийин тообо кылса, Ислам соту анын тообо-
суна маани бербейт.

Эске ала турган нерсе, ар бир адам өз бетинче 
сот болууга, жазаларды өз алдынча ишке ашырууга 
укугу жок. Сот аркылуу гана ишке ашуусу керек. Ал 
эми мародёрлук кылган учурдагы абалды жогоруда 
кеңири баяндадык.
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Дагы бир зарыл маселе, каракчылык кылып, 
адамдардын жолун тосуп, жүрөгүнүн үшүн алып 
мародёрлук кылгандарга, ошол каракчылыгын кы-
лып жаткан убакта өлтүрүлсө жаназа намазы окул-
байт. Ал эми соттун чечими менен өлтүрүлгөн учур-
да жаназа намазы окулат. Мултакал абхур (154 б), 
Ихтияр (98 б), Канзуд дакааик (201 б), Кудуурий (114 
б), Мараакил фалаах (554), Ихтиссаарур ривая (223).

Ошондой эле жаназасы окулбагандардын ката-
рына, адилеттүү падышага (улуу имамга) каршы 
чыккандар, улутчулдук кылып жаңжал салып жатып 
өлгөндөр кирет. Кээ бир риваяттарда:  «Өзүн-өзү  өл-
түргөндөргө да жаназа окулбайт»,- деп айтылат.

Ал эми коррупция боюнча айта турган болсок, 
адамдар ак иштеп берет деп үмүт кылган адамдар-
дын уурулукка кол салуусу акыр түбү жакшылыкка 
алып барбайт. «Кыңыр иш кырк жылда…» деген на-
кыл кеп, азыркы заманга жараша тездеп,  төрт жыл-
да, төрт айда деле билинип калып жатпайбы! Аллах 
Таалам тообо кылганга мөөнөт берип турат, Акырет 
жазасы катуу болот. Андан мурда, бул жалган дүйнө-
дөгү Аллахтын каргышынын тийгендигин баарыбыз 
өзүбүздүн көзүбүз менен көрөбүз. Таба эмес тообо, 
андай учурлар алыскы-жакынкы тарыхта байма-бай 
болуп келет, канчасын көрдүк, көрүп жатабыз, көрө-
бүз дагы насип кылса... Күндүк өмүрүң болсо түштү-
гүңө жорго мин принцибин кармангандар көздөрү 
май басып калгандыгын сезбей турушат... Пендеден 
кутулганы менен Аллахтын чеңгелинен кайда качып 
кутулмакчы?!.. Коррупция менен иштегендер ууру-
лар сыяктуу эле колдору кесилет. 

«Ыйлагандын көзү жаман...»- дейт. Ар бирибиз 
ушул маалыматты он адамга жеткизсек, онубуздун 
ар бири он адамга жеткизсе, көчүрмөсүн таратсак, 
геометриялык көбөйүүнүн белгилүү жолу менен 
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ар бир инсанга жетсе, Кудай алдындагы аманаттан 
кутулган болоор элек. Пайгамбарыбыз (алайхис са-
лам) айтат: «Бир аят болсо дагы башкаларга жет-
киргиле!» 

Оо, Кудайым! аманатыңды айттым. Асмандан, 
жерден келген балээлериңден, адамдардын күнөө-
лөрү себебинен түшүрө турган азабыңдан сактай 
көр! Адал ырыскы насип эт. Адамдарга ынсап бер. 
Арамдан алыс кыл. Абийирлерибизди сакта. Баш-
канын мүлкүнө  көз арттырба. Перзенттерибизди 
адал менен тоюундурууну тагдырыбызга жазган 
болгой элең. Оо, ырайымдуулардын ырайымдуусу! 
Заалымдарга хидаят бер, тагдырына жазылбаган 
болсо, пенделериңди андан куткар.
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пара БерБеСтен, Бара Бер

Паракорлук арам. «Бакара» сүрөөсүнүн 188-аятын-
да: «Дүнүйө-мүлктөрүңөрдү өз ара ортоңордо арам 
жолдор менен жебегиле! Өзүңөр арам экендигин би-
лип туруп, адамдардын акысын арам жол менен жеш 
үчүн анын кээ бир бөлүгүн  акимдерге пара катары 
бербегиле!»-десе, «Маида» сүрөөсүнүн 46-аятында 
жөөттөрдүн жаман кулк-мүнөзүн баяндап келип: 
«Жалгандарды (туура эмес күбөлүктөрдү) көп угушат, 
ачуу келтиргендерди (параны, арам акчаны аянбас-
тан) көп алышат»,-деп айтылат. Азирети Умар: «Ачуу 
келтирген нерсе – бул пара»,- деп баса белгилейт.

Азирети Саубан айтат: «Пайгамбарыбыз (алай-
хис салам) пара берүүчүгө да, пара алуучуга да, 
экөөнүн ортосунда ортомчу болгонго да лаанат 
(каргыш) айтты!» (Мажмаьуз завааид 4\198, Канзул 
уммаал 6\57). Азирети Анас  Пайгамбарыбыздан 
(алайхис салам) айтат: «Ким кайсы бир ишти бүтү-
рүү үчүн пара алган болсо, аны менен жаннаттын 
ортосу тосулат!» (Канзул уммаал 6\60)

Пара эмне үчүн берилет?

1. Өкүмдарга, сотко акыйкатты кара деп, кара-
ны акыйкат деп өкүм чыгаруу үчүн пара берүү. Бул 
түрдөгү пара берүү шексиз арам. Далил катары жо-
горудагы аят-хадистерди келтирсе болот.

2. Өзү жарамсыз болгон ишке туруу үчүн, кээ 
бир мансаптарды сатып алуу үчүн пара берүү. Бул түр-
дөгү пара шексиз арам. «Ниса» сүрөөсүнүн 58-аятын-
да мындай делет: «Акыйкатта, Аллах Таала силерди, 
аманаттарды өз ээлерине жеткирүүгө  буйруйт!»

3. Өзүнө таандык болгон укукту талашып, кай-
ра өзүнө кайтарып алуу үчүн, же болбосо өзүнө келе 
турган зулумдукту кайтаруу үчүн берилген пара. 
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Бул учурда пара алган күнөөкөр болуп, пара бе-
рүүчү күнөөкөр болбойт. Абу Лейс Самаркандий ай-
тат: «Биз мына ушул фатваны карманабыз. Малы 
менен өзүнө келе турган зыянды, балээни кайтаруу 
үчүн пара берсе болот!» (Ал жаамиь ли ахкаамил 
кураан, Куртубий 6\183-184)

Пара берүү азыркы учурда, ансыз жашоо 
болбоочудай көрүнүп калган убак. Пара бе-
рүүнүн жолдору да ар кандай ыкмалар менен 
ишке ашып келет.

1. Ачык түрдө, Кудайдын каарынан коркпой 
алган пара. 

2. Бадарке деп жасалгалап, кичине уялымыш 
этип алынган пара. Белек берүү түпкүлүгүндө  ша-
рият тараптан жактырылган ийги нерсе. Пайгамба-
рыбыз (алайхис салам) айтат: Бири-бириңерге 
белек беришкиле! Ортоңордо бири-бириңерге ма-
хабат, жакшы көрүү пайда болот». (Абу Яьлаа, Мус-
над, Абу Хурайрадан). А бирок, белек демиш болуп 
пара берүү шексиз - арам. 

Имам Ахмад айтат: «Ким бийликке келип калган 
болсо, адамдардын белектерин албасын!..» (Мукниь 
3\612). Ибну Тиин айтат: «Кызматкерлерге берилген 
белек пара болуп эсептелет, ал белекке кирбейт. Се-
беби, кызматы болбогондо ага белек берилбейт эле». 
(Умдатул каары 11\407). Бул түрдөгү пара алуучулар 
да түрдүү болот. Эң негизгилерине токтолобуз:

•	 Имамга берилген белектер. Фыкых китепте-
рибиздеги бул маселедеги «имам» сөзү чоң имамга, 
тагыраак айтканда, мусулмандардын падышасына, 
өкүмдарына айтылат. Ибн Аабидин «Хаашиясын-
да» (5\338) айтат: «Падышага белек алууга болбойт. 
Себеби өкүмдар бардык кызматкерлердин үлгүсү 
болууга тийиш. Пайгамбарыбыз (алайхис салам) 
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айтат: «Падышаларга, амирлерге берилген белек-
тер, олжого келген малдан уурдап алгандай эле 
арам өкүмүндө!» (Файзул кадиир 6\357) 

Адилет падыша  Азирети Умар бин Абдулазиз-
ге белек берилип, ал кабыл алуудан баш тарткан 
учурда, ага: «Эмне үчүн белек алуудан баш тарта-
сыз? Пайгамбарыбыз алайхис салам белек алчу эле 
го?»- дешет. Кайран киши мындай деп жооп берет: 
«Пайгамбарыбыздын (алайхис салам) Пайгамбар 
болгондугу үчүн жакындагыбыз келет. А, бизге бий-
ликте болгондугубуз үчүн жакындагысы келишет. 
Экөөнүн айырмасы асман менен жердей». (Муьии-
нул Хуккаам 17) Андан сырткары, Пайгамбарыбыз 
(алайхис салам) кимдир бирөө белек бергендиги 
үчүн жүрөгү ага ооп кетет деп айтууга болбойт. Ал 
эми биз пенделер бадарке берген адам, бакшыдай 
болуп турса деле, көзүбүзгө бараандуу көрүнүп, 
итине сөөк салгыбыз келип калат эмеспи?! Туура, 
мурдатан алыш-бериш мамилеси болуп келген бол-
со, ал нерсеге тыюу салынбайт.

•	 Сотторго берилген белектер. Соттор дагы 
адам. Адамдар менен мамилеси болот. Бирок ошол 
соттордун кээ бир учурларда алган белектери пара 
катарына эсеп болот. Мисалы: (А) Сотко иши түшүп 
келген адам белек берген болот. Ал адам сот менен 
мурдатан карым-катнашы болуп, же тууганчылыгы 
себебинен алыш-бериш кылып жүргөн болсо да, 
ушул  учурда берген белеги пара болот. (Б) Ошон-
дой эле сотко иши түшпөгөн адамдын, сотко бе-
лек берүүсү. Бул  адам менен мурда-кийин алыш-
бериш кылып көргөн эмес. Бул белек дагы парага 
эсептелет. (В) Сот менен мурдатан алыш-бериш бо-
луп келген. Сотко иши түшкөн жери жок. Бирок сот 
болуп иштей баштагандан кийин алыш-бериштин 
көлөмү көбөйө баштаган болот. Мына ошол ашык-
часы пара өкүмүндө  каралат.
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•	 Муфтийге берилген белектер. Эгер муфтий-
дин аалымдыгына, такыбалыгына, сүннөткө амал 
кылгандыгын урматтап бере турган болсо, албетте 
бул жакшы нерсе. А бирок дүнүйөлүк  мурат-мак-
сатка жетүү  үчүн, же туура эмес (өздөрүнө ылайык-
туу/ред.,)  фатва чыгарып берүү үчүн белек берилсе, 
албетте арам болот.

•	 Мугалимге берилген белектер. Мугалимдин 
эмгегин баалап, ага белектер берилгени макул, мак-
тоого ылайык. А бирок, жакшы баа коюп берүү үчүн 
берилген белектин баарысы арам, пара деп саналат.

•	 Ортомчуларга белек берүү. Кайсы бир ишти 
бүтүрүп берүү үчүн мансаптууларга ортого түшө 
тургандар болот. Ошолордун ортого түшкөндүгү 
үчүн ала тургандарынын баары арам болот. Азире-
ти Абу Умаама Пайгамбарыбыздан (алайхис салам) 
айтат: «Ким кайсы бир диндеш бир тууганына ша-
паатчы болуп, ишин бүткөрүп берсе, бүткөргөндүгү 
үчүн ага белек берилсе, ал аны алса, сүткордуктун 
эң чоң эшигинен кирген болду». (Ахмад, Абу Дауд)

3. Ачык пара бербейт, белек дагы бербейт. Би-
рок тиги адамдын муктаждыктарын бүтүрүп, ажа-
тын ачып, кызматын кылып, пайдасын тийгизет. 
Мисалы: 

•	 Тиги адамга пара бербейт, бирок карыз акча 
берип турат. Жөндө карыз бербейт эле, ишин бү-
түргөнү үчүн карыз берип турат. Байхакийде Пай-
гамбарыбыз (алайхис салам) айтат: «Дүнүйө  пай-
дасын алып келген ар бир карыз берүү – сүткордук» 
(Ибн Аабидин, Хашия 5\372).

•	 Тиги адамга пара бербейт, бирок иштетип 
турганга буюмун берип турат. Мисалы, «үйүмө бе-
кер жашап туруңуз», же «мобул «экс класс» маши-
нени айдап туруңуз»,- деп кызмат көрсөтөт. Бул да 
парага кошулат. Арам.
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•	 Тиги адамга пара бербейт, бирок кайсы бир 
менчигиндеги үйүн, же жерин тиги адамга өз баа-
сынан арзан сатат. Элдер сатып алды деп ойлойт. А 
чындыгында, бир миллион турган үйүн буга жарым 
миллионго сатат, калганын пара катары берген бо-
луп саналат.

•	 Тиги адамга пара бербейт, бирок «кызма-
тыңа кызматым» деп анын башка ишин, татык-
сыз болсо деле бүтүрүп берет. Мисалы, соттогу бир 
ишин бүткөрүп берсе, ага кызматынан пайдаланып 
(мисалы,  мэр болсо) жер тилкесин кесип берет, же 
(өкмөттө иштесе) уулун, же кызын кайсы бир кыз-
матка коюп берет. Кызмат даражасын жогорулатат. 

Пара алуу төмөндөгү  үч жолдун бири  ар-
кылуу такталат:

•	 Эки эркек адамдын күбөлүк берүүсү менен 
пара алгандыгы, бергендиги аныкталат. «Бакара» 
сүрөөсү 282-аятта айтат: «Өз адамдарыңырдан эки 
кишини күбөлүккө тарткыла!»  Бир эркек, эки аял 
кишинин күбөлүк берүүсү менен да  аныкталат. «Ба-
кар» сүрөөсү 282-аятта айтат: «Эгер эки эркек күбө 
болбосо, анда өзүңөр ыраазы боло тургандай күбө-
лөрдөн  бир эркек, эки аялды күбөгө тарткыла!»

•	 Моюнга алуу. Пара алуучу, же пара берүүчү 
чын ыктыяры менен пара алгандыгын-бергенди-
гин моюнга алып, ыкрар кылат. Шариятта бала-
гатка жеткен акылдуу адамдын ыкрары ыкрар деп 
эсептелет.

•	 Так кесе далалат кылган күчтүү далилдер ме-
нен аныкталат. Илимий жетишкендиктин натый-
жасында пара алуу-берүүнү аныктоонун бир кыйла 
жолдору бар. Мисалы, атайын «пара» деп жазылган, 
же  белги коюлган  акчаларды пара катары берүү. 
Бирок өтө этияттык кылуу керек. Кээде ак адамды 
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каралоо үчүн, андан бир нерсе сатып алган адам бо-
луп, акысына, белги коюлган тыйынды берип, аны 
салып берүүсү мүмкүн. Зулумдук кылуу арам.

Пара алуучуга, берүүчүгө, ортого түшүүчү-
гө  берилүүчү жазалар: 

Акчалай жаза салуу, камап коюу, балак уруу, 
кызматтан айдоо жана мамлекет тараптан бериле 
турган кээ бир жеңилдиктерден пайдалана албоо 
сыяктуу жазалар берилүүсү мүмкүн.

Албетте, керемет шариятыбызда ар бир маселе 
дыкаттык менен изилденип, эң  туура өкүмдөр бе-
рилет. Ар бир маселеге кеңири токтолот. Атайын 
эмгектер жазылган. Фыкых эмгектеринде атайын 
баптар, бөлүмдөр каралган.  Өзгөчө жазылган эм-
гек катарында төмөнкүлөрдү мисал катары айтсак 
болот:

•	 «Жарийматур ришва фиш шариьатил исла-
мия...»  Д. Абдулла бин Абддулмухсин Тарифий.

•	 «Жарааимур ришва фит ташрииь ал мис-
рий...»  Д. Ахмад Хафаажий.

Кудай Таалам өлкөбүздү пара алуучулардан, бе-
рүүчүлөрдөн, ортосунда жүрүүчүлөрдөн сактаган 
болсун. Кудай Таалам буларга туура жолдо жүрүүнү 
жазган болсо, туура жолго салган болсун. Туура 
жолдо жүрүү  тагдырларына жазылбаган болсо, 
анда аларга ылайык жазасын берген болсун. Куда-
йым жаман жолдон оолактатсын! «Казанга жакын 
болсоң көөсү жугат», жамандардан ыраактатсын! 
Жакшынын шарапаты, жакшыларга жууктатсын. 
Кудайым бетин жуубагандардын көзүн каратпасын. 
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маалымат таратуунун 
мааниСи

“Ислам жолу”: Маалымат   таратууда   шарият   
эмнеден   тыят   жана  эмнеге   уруксат   берет?

Чубак ажы: Мээримдүү жана Ырайымдуу Ал-
ланын аты менен.

Учурда  маалыматтык   согуш  курал  менен  бол-
гон  согуштан да кооптуу  болуп  турат. Мамлекет-
тин  коопсуздугу   маалыматтан көз каранды. Бул  
абдан опурталдуу  маселе.  Куранда  бул  тууралуу  
«Хужрат»  сүрөөсүндө мындай делет: “Дини тайыз 
адамдар кабар беришкен учурда, тактап-тастыкма-
йынча ишенбегиле, маани бербегиле! »   Мен мас-
салык маалымат каражаттарында    иштеп көрбө-
гөндөн кийин ички казанын билбейт элем. Бирок,  
жакында Шайлообек Дүйшеевдин «Агындылар» 
деген китебин окуп,  анда «Асаба» гезитин кандай  
чыгып,  кантип сенцация жасалганы тууралуу жы-
лаңач чындыктыктарга күбө болдум. Кээде жалган-
дарды жазып, элди чууга түшүрүп  койгону тууралуу 
айтылат.  Эми бул жолду  улагандар улап кетишти,  
ал деңгээлде эптей албагандары  жанагынтип  сары 
прессанын деңгээлине түшүп калышты. Маалымат 
каражаттары  мамлекеттин саясаттын  коомчулукка 
туура жеткирген кызматты аткарыш керек да. Эл-
дин аң-сезимин ошол маалымат каражаттары кө-
төрүшү зарыл.  Ооба, кээ бир маалымат каражатта-
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ры жөн гана маалымат берүү менен гана чектелет, 
ошентсе да коомго  зыяны тийбеген маалыматты 
бериши керек. Ал маалыматка анализ жүргүзгөн 
маалымдоо каражаттары  объективдүү маалыматты 
бериши шарт. Азыр гезитпи башкабы, кайсы бир 
топтун кызыкчылыгы үчүн уюшулуп ошолордун 
таламын айтып жатып андан чоң зыяндарды алып 
келип жатпайбы.  Бул  абдан ыплас жол. Адамдар 
адилеттүү болмоюн адилеттүү маалымат да бол-
бойт. Шарият коомго зыян келтирген  маалымат-
тан тыят, жалпы элге пайда жеткирген маалыматка 
албетте уруксат берет.

“Ислам жолу”: Маалыматты бурмалоо, жал-
ганды жайылтуунун жазасы кандай?

Чубак ажы:  Акыреттик  жазадан коркпогондор  
үчүн ар ким ар кандай маалыматты таратып, ар кан-
дай калчайт. Ар бир  туура эмес иштин  акырети ту-
рулуу иш, сөзсүз жазасы бар. Эң кыйыны ыйманын 
жоготуп алуу коркунучу бар. Анткени пайгамбары-
быз (Аллах андан ыраазы болсун) : «Мусулман жал-
ган айтпайт» дейт. Ал гана эмес  жөн гана тамаша 
кылып калп айтууну шариат арам кылат. Ал эми  
чоң маселеде  калп айтуу андан олуттуу. Мисалы, 
бирөөнүн жеке жашоосун кийлигишүү, абийирлер-
ге шек келтирүү.  Мындай ыплас аракеттерге  хад 
ислам соту кандай жаса берсе ошол аткарылат. 

“Ислам жолу”:  Ислам ушак кылуу, бирөөнүн 
айыбын ачуудан тыят эмеспи...

Чубак ажы:  Албетте  ушак  кылуу күнөө.    Эгер  
кайсы бир адамдын кылып жаткан иштери жалпы 
коом үчүн зыян бере турган болсо аны ачык айтса 
ал күнөө болбойт. Анткени ал чоң апаатты алдын 
алуу үчүн айтылып жатат. Бирок аны да жетки-
рүүнүн  жолу бар. Алгач өзүнө кайрылуу, эгер  ка-
был албай коё турган болсо,  ички жарылуу катары 
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билдирсе болот.  Ошондо да маалыматты тактап, 
адептүү, салабаттуу сөздөр менен жеткирүү жолун 
тандоо  керек. А бизде пикет, же  башкага өтүп ке-
тип жатпайбы.

Атайылап туура маалыматты бурмалап, адамдар-
ды кайраштыруу кылмыш болуп эсептелет. Айрык-
ча, ислам тууралуу маалымат берүүдө так булактар-
дан албай туруп чындыкты бурмалоо адамдардын 
ыйманына да таасирин берет. Кандай гана маалы-
мат каражаты болбосун коомду бузуку маалымат 
менен чайкап, алардын аң-сезимине кандай таасир 
берсе, ошондой жообун, азабын да алат.  Дегеле, 
динден алыстатууга аракет көрүү кыянаттык болуп 
эсептелет. Бул уурулука, аракечтикке, баңгиликке, 
сойкулукка түртөт. Ушул иштердин жоопкерчили-
ги кимде болуш керек? Маалымат берүүчү тарап 
муну жети өлчөп бир кесип анан коомго жарыя кы-
лышы зарыл.

“Ислам жолу”: Терроризм, экстремизм түшү-
нүктөрү  исламга багытталып жүрөт. Мында маа-
лымдоо каражаттарынын «эмгеги» бар.  Бүгүнкү 
ММК тынчтыктын дини болгон исламдан  терро-
ризмди ажырата албай жатышат. Мунун себебин 
эмнеден көрөсүз?

Чубак ажы: Бул курч суроо. Мунун эң башкы 
себеби, ислам дини толук дин болгондугунда. Аллах 
Таала Куранда: “Мен силерге Исламды дин катары 
толуктап, ыраазы болуп бердим!”-дейт.  Ислам бул-
мамлекеттик башкаруу, экономика, саясат. Ислам 
дини бүтүндөй системаны алмашыра турган дин. 
Ал эми ошол маалымат каражаттар дин деп тааны-
ган христиан «дининде» мындай жок, ал эми буд-
да бул дин эмес,  динбезерлердин бирдиги. Ислам  
адилеттүүлүктү колдоп,  зулумдукту четке кагат. 
Ислам толук жашоого кирсе, адилетсиздерге орун 
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жок калат. Ошондуктан адилетсиздер муну каалаш-
пайт жана буга каршы бардык күчүнчө күрөшөт. 
Экинчи маселе, ааламдагы кен байлыктар Кудай-
дын кудурети менен мусулмандардын ээлигинде.  
Мусулмандар ошол байлыктын үстүндө жашашат. 
Ушуларды тартып алуу үчүн жалган маалымат, жа-
лаа менен исламга көө жабыш керек. Буга көптөгөн 
далилдер бар.

“Ислам жолу”: Кээде, мусулмандар тарап-
тан   жөөттөргө  жүйөсүз  доомат арткан жагдайлар 
бар.  Бул жерде мусулмандардын да күнөөсү барбы 
дейм?

Чубак ажы: Ооба, биз күнөөлүбүз. Биз дини-
бизди үйрөнө албай жатабыз. Динди туура түшүнө 
албайбыз. Чала молдо дин бузарлар көп. Мисалы, 
Кыргызстанда чыгып жаткан гезиттер, интернет 
сайттарда, мечиттерде чала сабат фатвалар,  хутба-
лар айтылып жатат. Чет өлкөдөн окуп келип алып 
эле өзүм билемдике салгандар көп. Эми мунун баа-
ры чайпалып барып калыбнына келүүчү көрүнүш. 
Кыргызстандагы исламдын  калыптануу доорунун 
акыркы этаптары деп кабылдасак болот. Мындай 
башаламандык объективдүү көрүнүш, мындай бо-
луш керек эле болуп жатат. Бирок, биз мусулман-
дар бирөөдөн  айып  издегенден көрө  өзүбүзгө да 
карашыбыз керек. Анткени пайгамбарыбыздын ха-
дистеринде «Адамдар өздөрүнүн күнөөсүн издеген 
болсо, башкалардын күнөөсүн көрбөй калат» деген 
маанилер келет. Туура, биз жөөттөрдү жаман көрө-
бүз, бирок, өзүбүз себептүү болгон  иштерде жөөт-
төрдү ушактаганга шариат уруксат бербейт. Ми-
салы, кока-коланы жөөттөр чыгарды дейбиз. Аны 
жөөттөр оозубузга куйган жок, өзүбүз тандап ичип 
жатабыз. Ооба, ачык эле бузукулукка  үгүттөгөн 
аракеттерге  карата алардын кемчилигин кылган 
кылыктарын айтуу керек. Акыйкатына жетпей ту-
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руп, божомол, имиш менен ар кимге доомат айткан 
күнөө.   Азыр абийирдин каатчылыгы болуп жатат.  
Ошол эле маалымат каражаттарында да. «Көч бара 
бара түзөлөт дегендей» мындай олку-солкулук ка-
лыбына келет.

“Ислам жолу”: Биз каалайбызбы, каалабай-
бызбы айтылып келген жалгандар айтыла берет го. 
Бирок, ошол маалыматтарга  ишенүүдө жаралган 
күмөн ой ар кандай аракетке түртөт.  Дегеле маалы-
матка сиз канчалык ишенесиз?

Чубак ажы: Кеп кайсы ооздон чыгып жатат  
булагына маани бериш керек. Сөз кооз болсо эле 
чындык айтылып калбайт. Кээде адам деңизден 
таппаганды кичинекей дарыядан таап алат.  Ша-
риатыбыз кереги жок маалыматты кабыл алуудан  
тыят. Мусулмандын эң адемиси  өзүнө тиешеси жок 
маалыматтан алыс болуусу деген да түшүнүк бар.

“Ислам жолу”: Дин жеткирүүдө толерант-
туулук канчалык болушу керек?

Чубак ажы: Динде зордоо жок. Диндин жакшы 
жагын айткыла деп айтып жүрүшөт. Диндин жаман 
жагы барбы?  Болгону  исламды толук   айтуу керек.

Мисалы, мен маалымат майданына кошулуп ис-
ламдын атынан сүйлөшүм керек. Бул менин вазый-
пам деп билем. Анча-мынча сыноолорго чыдабай, 
тойдум байдын кызына деп кол шилтеп кетип ка-
луу да туура эмес. Акыйкатты жеткирүүгө умтулуу 
керек. Тоскоолдук деген болбой койбойт, ак ме-
нен кара деген түшүнүк бар сыяктуу жалган менен 
акыйкат да жарыша жүрөт. Болгону адамдар аби-
йири, келечеги үчүн кызмат кылышы керек. Му-
сулмандын келечеги Сурак Күн. Чындыкты айтууда 
жалгыз калсаң да, акыйкаттын үстүндө экениңди 
сезүү менен аракет кыла берүү керек. Себеп бизден, 



126

Чубак ажы Жалилов

туура жол Кудайдан деп билүү керек экен. Мен деле 
мурда «эмне үчүн акыйкатты түшүнүшпөйт?»  деп 
жүрөгүм сыгылып, толгонуп, капа болчу элем. Ба-
ра-бара ушуну түшүндүм, биз айтып, жеткирүүгө 
аракет кылып өз милдетибизди гана аткара бе-
рүүбүз керек экен. Хидаят келсе, биздин бактыбыз 
ошол, себеп болдук.  Баш менен жерди казам дебеш 
керек. Куранда  да душмандарыңдын көптүгү сага 
коркунуч бербесин дейт.

(Ислам жолу сайтынан алынды)
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Телефон адептери Ислам фыкыхындагы зыярат, 
уруксат суроо, баарлашуу жана сүйлөө адептери-
нин негизинде белгилүү болот. Кандай өлчөмдө, 
кайсы убактарда, сөздүн түрү, сүйлөшүүнүн сыпаты 
сыяктуу маалыматтарды камтып, ар бир мусулман 
колунан келишинче амал кылууга, жашоосуна кир-
гизүүгө милдеттүү. Телефон адептеринин жыйын-
тыгы келип-келип акырында жумшактык менен 
сылыктыкка, адептүүлүктүн жогорку даражасына, 
кулк-мүнөздүн төрөсүнө жетелейт. Анткени Пай-
гамбарыбыз (алайхис салам) айтат эмеспи: «Кайсы 
бир иште сылыктык болсо, ал аны кооздойт. Кайсы 
бир иштен сылыктык кеткен болсо, ал анын көркүн 
кетирет» (Муслим 6602), «Ким сылыктык менен 
жумшактыктан куру жалак калган болсо, жакшы-
лыктын баарынан куру жалак калыптыр!» (Муслим 
6598-6599).

1. Номурдун тууралыгын тактоо. Адегенде тергиң 
келген номурду тактооң зарыл. Адашып чалсаң,  ук-
тап жатканды беймаал ойготуп, же ооруп жатканды 
беймаза кылып, илимий иш менен алектенип жат-
канды алагды кылган болосуң. Эгер адашып калган 
болсоң «Кечиресиз» деген сыйкырдуу сөздү айтып 
үзүр сура.

телеФон менен Сүйлөшүүнүн 
адеБи
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Ал эми трубканын экинчи тарабында турган туу-
ганым, эгер сага адашып чалып алган болсо, ачуу-
ланба! Жөн гана «Кечиресиз, номур туура эмес!» 
деген сөздү колдонсоңуз, өзүңдүн нервиңди, башка 
бир тууганыңдын көңүлүн сактаган болосуң. Эгер 
ал чындап эле адашкан болсо, адашкандын айбы 
жок. Эгер ал атайылап ошентип жаткан болсо, Кыя-
матта өзү жооп берет.

2. Чалуу убактысы. Чалууга сенде муктаждык 
жаралса, эсиңден чыгарба, башкалардын башка 
нерседе муктаждыгы болуп жаткандыр. Биринчи-
си тамак жеп жаткан болсо, экинчиси китеп окуп, 
үчүнчүсү өтө оор өткөн жумуш күнүнөн кийин эс 
алууга эми эле жаткандыр... Ошондуктан да кере-
мет шариятыбыз зыяратка келген адамга, же теле-
фон чалган адамга «жалган айтуунун» ордуна «үзүр 
суроону» шариятташтырган. Курани Каримде Ал-
лах Таала мындай дейт: «...Эгер силерге (кирүүгө 
уруксат берилбестен) кайткыла (!), десе кайткыла. 
Кайтканыңар силерге (жүрөгүңөр менен көңүлү-
ңөргө) тазараактыр...» (Нур: 28).

Сенин мойнуңдагы милдет ыңгайлуу убакты аң-
доо. Бир тууганыңдын жумуш табияты менен алек-
тенген ишин баамда. Шариятыбызда үй кызмат-
чылары менен жаш балдар таңкы намаздан мурун, 
түшкү уктоо (кайлуула) маалында, жана кечки куп-
тан намазынан кийин уруксат сурап кирүүлөрү ай-
тылса, чоң адамдар ар бир убакытта уруксат суроо 
милдеттендирилген (Нур: 58-59) Андан сырткары 
шариятыбызда түн ичинде сапардан «күтүүсүз» ке-
лип эшик такылдатканды да тыйган.

Ошондуктан, урматуу бир тууганым! Сен чалган-
да колу бош эмес экендигин айтып үзүр сураса, жү-
рөгүңдү кенен кылып кабыл эт. Эгер сага «күтө тур» 
десе, күтө тур. Кудайым акыл-эс менен ырыскылан-
дырган эмеспи баарыбызды?!
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Ал эми жалпыга бардык учурда кайрылуу мүм-
күн болгон учурларда, каалаган убакта чалсаң жа-
рай берет. Мисалы мейманканалар, тез жардам 
жана башка кызматтар күнү бою кызматыңа даяр.

3. Бир жолу чалганың жетиштүү болот. Эгер 
жооп берилбесе, сенин ишиң зарыл болсо, анда 
даарат алып эки рекет намаз окуганчалык убакыт-
тан кийин дагы бир жолу чалсаң болот. А бирок, 
кайра кайра чала бербе. Анткени, ал жооп бергиси 
келбегендир, же жооп берүүгө чамасы жетпей жат-
кан чыгаар. Ар бир пенде жалгыз калганга, өзүнчө 
болгонго укуктуу го.

4. Сүйлөшүүнүн мөөнөтү. Ар бир учурдун өзүнө 
таандык абалы болоор. Сүйлөшкөн учуруңда аны 
зериктирип жибербе, же көп сүйлөп ага оорлук да 
келтирбе! Колу бош болуп турган болсо, аны да так-
тап алууң жакшы болот. Сени урматтагандыктан, 
сөзүңдү бөлө албай тура берген болуусу мүмкүн. Би-
рок, ошону менен сага болгон урматтоосу басаңдай 
баштагандыгын эсиңден чыгарба!

5. Адегенде салам айтканды, акырында кош-
тошуу саламын айтууну унутпа. Саламдашканда 
мусулманча «Ассалааму алайкум» деп учурашууң 
сүннөт болоор. Пайгамбарыбыз (алайхис салам) 
айтат: «Кайсы бир мажлиске келсеңер салам айтып 
кошулгула! Туруп кеткен учурда салам айтып кош-
тошкула. Алгачкы салам акыркыга караганда абзе-
лирээк эмес!» (Абу Дауд)

6. Сенин ким экендигиң суралган учурда, өзүң-
дү толук тааныта турган аты-жөнүңдү түшүнүктүү 
кылып айт. «Бул мен» деп жооп берген туура эмес, 
анткени ар бир адам өзүн «мен»- деп айтуусу мүм-
күн. А сенин аты-жөнүң сеники гана. Анын үстүнө 
Пайгамбарыбыз (алайхис салам) «Бул ким?» -деп 
суралганда «Мен»- деп жооп бергенди жактырган 
эмес (Муслим, Абу Дауд).
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7. Телефон аркылуу сүйлөгөндө үнүңдү катуу 
чыгарбай, кыйкырбай сүйлө! Айрыкча ата-энең 
менен, же ошолордой кадырлуу адамдарга аларга 
угула тургандай, түшүнүктүү, ачык, даана жана так 
сүйлө. Лукман (алайхис салам) уулуна осуят бер-
генде: «Үнүңдү бир аз төмөндөтүп сүйлө!» (Лукман: 
19) деген эмес беле?!. Ошондой эле, телефондон бы-
шылдап-күшүлдөбө, тамак жеп жатып да сүйлөш-
пө, тигил адамга урматсыздык көрсөткөн болосуң.

8. Аялзаты телефондон махрам эмес адамдар ме-
нен, айрыкча эркектер менен сүйлөшкөндө үнүн 
кубулжутпастан, сулуулугу менен назиктигинин 
баарын үнүнө чыгарбастан, керектүү өлчөмдөгү 
сөздөрдү иштетип сүйлөөсү милдеттүү. Ошондой 
эле, эркектер да телефондон аялзаты менен сүйлө-
шүүгө туура келип калса ар кандай комплименттер-
ди айткандан, анын көңүлү менен көкүрөгүнө бүлүк 
салгандан сактануусу кажет.

9. Ар бир сүйлөшүп жаткан инсандын даража-
сына ылайык мамиле жасоо. Азирети Пайгамбары-
быз (алайхис салам) айтат: «Ар бир инсандын да-
ражасына ылайык урмат-сыйын көрсөткүлө!» (Абу 
Дауд). Башка бир хадисте «Улуусун урматтабаган, 
кичүүсүн ызаттабаган, аалымдын кадырын бил-
беген бизден эмес!»- (Ахмад) дейт касиеттүү Пай-
гамбарыбыз (алайхис салам)

10. Телефон менен сүйлөшкөн убакта, ага бил-
дирбестен туруп телефондун үнүн жарыя таризге 
коюп, жаныңдагыларга угузууга укугуң жок. Бал-
ким, ал өзүнүн сөзүн башкаларга угузгусу келбейт-
тир, же болбосо сага гана айтып, башкаларга айт-
кысы келбеген маалыматтыр. Ошондой эле аны 
менен сүйлөшүүңдү уруксатсыз жаздырып калууга 
да болбойт. Сыр сактоо мусулманчылыгыбыздан 
экенин унутпа!
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11. Телефон чалганыңда, тынч чөйрөдөн, ызы-
чуу болбогон жерден чалууга аракеттен. Ал адамды 
урматта. Анткени, ал сага эмес, сен ага чалып жат-
пайсыңбы? Шашылыш, же айласыз болуп калсаң 
бир жөн эми... 

12. Кээ бир адамдар телефонуна Куран аяттарын, 
же музыканын түрүн коюп коюшат. Албетте, бул 
туура эмес. Жөн гана телефон чакырыгын колдон-
гондугуң жакшы. Куран аяттарын койгон учурда, 
кээде аяттар окулуп бүтпөстөн, адепсиздик менен 
телефондон сүйлөшүп башташат. Жараткан Кудай 
Таалам Куранды телефондордун коңгуроосуна кой-
сун деп түшүргөн эмес эле... Кээде телефон чалсаң,  
мээңди жеп коё тургандай музыканы коюп коёт, 
чалып жаткандан кийин коюп коё албайсың, кой-
боюн десең угуп тура албайсың. Бир туугандарыңа 
мажбурлап жагымсыз музыкаларды угуза бербе, 
сураныч... 

13. Жумушуңдагы телефондорду жеке кызыкчы-
лыгың үчүн пайдаланууга болбойт. Колуңдан кели-
шинче жумуш үчүн гана пайдалан. Коомдук мүлк-
тү, жалпы мүлктү ар ким каалагандай эле иштете 
албайт. Кыяматта ар бир нерсенин сурагы бар эке-
нин унутпа!

14. Башка бирөөнүн телефонун өтө зарыл учур-
да, уруксат суроо менен гана колдон. Колуңдан 
келсе, телефонду таза жүзаарчы менен сүртүп бер-
генге эмне жетсин. Башка телефон менен сүйлөш-
көн учурда айта турган кебиңди гана айтып, ал те-
лефонго катталып калган таанышыңдын номурун 
өчүргөндөн кийин ээсине кайтар.

15. Эгер мүмкүн болсо үйдөгү телефонду үйдүн 
кожоюну, же улуу эркек балдары алгандыгы ма-
кул. Кымбат баа асыл аялзаттарыбыздын назик үн-
дөрүн көрүнгөнгө угуза бергенге мусулманчылык 
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кызганычыбыз жол бербөөсү керек. Ошондуктан 
да шариятыбызда аялзатына азан айтууну милдет 
кылбайт.

16. Кайсы бир аалымдан маселе сурай турган 
болсоң, бере турган сурооңду тактап, керек болсо 
кагазга жазып алгандан кийин сура. Ал аалымдын 
илимин сыноо максатында, «кантээр экен?..»- деп 
сураганың мусулманчылыкка туура келбейт. Кээде 
ал киши ачууланып, же жайсызыраак жооп берсе 
капа болбо, анткени сен бирөөсүң, ага күн-түнү көп 
адамдар чалат. Балким сен бүгүнкү чалгандардын 
элүүнчүсү болуп жүрбө?! Илгери ат менен арып са-
пар тартып барып сурашчу экен маселени, сен жы-
луу төшөгүңдө жатып алып сурап турасың, андык-
тан аалымдын кадырын, урматын жайына кой.

17. Телефон аркылуу көп унутта калган сүннөт-
төрдү тирилтүүгө мүмкүн. Ооруп калган бир тууган-
дын абалын суроо, ата-эненин кабарын билүү, алар 
менен саламдашып туруу, жакшылыктарга чакыруу, 
осуят-насаат айтууну телефон жардамы менен ишке 
ашырууга болот. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарба. 
Кээде сенин бир жолку чалууң көп адамдардын үмүт 
отун жандыруусун эсиңден чыгарба! Пайгамбары-
быз (алайхис салам) айтат: «Момун бир тууганың-
дын жүзүнө жылмайып карооң дагы садака!»

18. Телефон аркылуу башка адамдарды уруксат-
сыз сүрөткө тартып алууну шариятыбыз жектейт. 
Анын мусулманчылык, кала берсе адамдык укугу-
нан ажыратууга кантип укук алдык экен?

19. Уят көрүнүштөрдү, ар кандай жылаңач сүрөт-
төрдү телефондо сактоого, башкаларга жеткирүүгө 
тыюу салынат. Жамандыкты жеткирүүчү адам, 
ошол жамандыкты жасаган адамдын күнөөсүнө 
шериктеш болоорлугу көп айтылган көөнө шария-
тыбыздын көөнөрбөс китептеринде.
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20. Телефондон беймаани сөздөрдү көп сүйлөп, 
натыйжада көп каражат кетиребиз. Ошол эле учур-
да электр энергиясына, же газга төлөгөндү каала-
байбыз. Кээде үйдө эт бир жума да жок болуп калат. 
Кайсы арыбызга телефондон каадаланып сүйлө-
шөбүз десең… Аллах Таала ысырап кылуучуларды 
сүйбөйт.

21. Телефон аркылуу башкаларды чочутууга 
болбойт. Дегеле чочутуу, коркутуу туура эмес. Пай-
гамбарыбыз (алайхис салам)  айтат: «Мусулман 
адамдын башка бир мусулманды чочутуусу, жүрө-
гүнө коркунуч түшүрүүсү арам!» (Ахмад, Абу Дауд) 
Ушул хадисти окуганда, мени атайын кызматтын 
тергөөчүлөрү: «Камайбыз»,- деп коркутканын эс-
теп, мамлекеттик башка бир кызматкер: «Аны 
мууздап салыш керек, Арабияга кубалаш керек!» 
дегенин угуп, «булар деги мусулмандарбы» деген 
ой келбей койбойт экен. Кызык…

22. Жашыруун номур менен телефон чалганың-
да,  сүйлөшүп жаткан адамды сыйлабастык болуп 
саналат. Үйүңө келип, кирүүгө уруксат сурап, бирок 
жүзүн көрсөтпөй бекиткендикке барабар. Заалым-
дын зулумдугунан, же басмачынын кордугунан ка-
чып жүргөн болсоң бир жөн.

23. Сендеги бир тууганыңдын номуру, сендеги 
аманат. Ал номур анын менчиги. Башкага, анын 
уруксаты болмоюнча берүүгө укугуң жок. Аллах 
Таала аманаттарды сактоого баарыбызды милдет-
түү кылган. 

Бул маселелер шариятыбызда маанилүү экен-
диги эске алынып Жидда (КСА) Эл аралык Ислам 
академиясы алтынчы отурумунда атайын телефон 
адептери, милдеттери, укуктары жөнүндө чечим 
кабыл алган. Ошондой эле белгилүү аалым Бакр 
бин Абдулла Абу Зейд «Адабул хаатиф» атуу ки-
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тепчени ушул темага арнап жазган. Китепче «Даа-
рул аасима» басмаканасынан жарык көргөн. Андан 
сырткары да башка Ислам аалымдары өздөрүнүн 
фатваларында, иршаад-ваьз маселеринде бул туу-
расында жетишээрлик мааалымат берген.

Кудай Таалам баарыбызды ак жолдон адаштыр-
басын. Куру дооматтан, курулай жалаадан сакта-
сын. Жүзүбүздү жарык кылсын. Жүзүн жуубаган 
дааратсыздардын жүзүн каратпасын, өзүнөн баш-
кага жалдыратпасын. Жаман сөз, жаман көз, жа-
ман колдон сактасын. Адалдан ырыскы берсин. Оо 
Кудайым! Алсыздыгыбызды Өзүңө айтабыз, Өзүңө 
таянабыз. Өзүңдөн жардам сурайбыз. Йа, Каххаару, 
Йа Латиифу, Йа Мунтакиму! Йа зал жалаали ва ик-
раам. Ва бика астагиису.

Изги дубаларым менен…



СУРОО - ЖООПТОР
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СУРОО: Орозо кармайын дегем. Бирок ашказан, 
өт оорум бар. Анан кайнагам суур атып келип берди 
эле этин жеп койдук. Бирөө  айтат:  «Жебеш керек, 
ал пайгамбардын келини болгон»,  деп. Ошол чын-
бы? Кайнагам күнөө  кылган жокпу? Мен касиеттүү, 
пайдалуу дубалар деген китепти окуп жатам. Намаз 
окуганга  ниетим бар. Керектүү  дубаны окуй берсем 
жардамы тиеби? 

ЖООП: Мусулман, Кудайдан корккон дарыгер-
дин кеңешин алыңыз. Ал доктур орозо кармоого 
уруксат берсе,  орозо кармооңуз керек болот.   Ал эми 
суурдун эти боюнча мына буларды айтса болот. Суур 
менен кашкулак экөө  окшош болгону менен суур жа-
лаң гана чөп-чардын тамырлары менен тамактанат, 
ал эми кашкулак өлүмтүккө  да кол салганы айты-
лат. Кашкулак суурга салыштырмалуу өтө  эле сасык 
жаныбар болот. Эгерде суур чындап эле тамырдан 
башканы жебей турган болсо, анда суур менен коён-
дун айырмасы жок болуп, экөө тең  адал болот. Ко-
кустан, суурдун жашоосун изилдеген адистер суур, 
жандуулардан кээ бир нерселерди, мисалы чычкан-
ды жейт деп билдиришсе, ал учурда мышыктын өкү-
мүндө  болуп, экөө тең  арам болот. Мен жаныбарлар 
боюнча адис болбогондуктан кайсы жаныбар эмне 
жегендиги боюнча көп деле маалыматым жок.

Дуба китептерге келсек, окусаңыз эле жакшы. 
Эң жаманы окубай койгон. Дуба окугандан мурда 
намазды баштасаңыз,  андан бетер жакшы. Антке-
ни, намазды Аллах Таалам парз кылган. Сиз дуба 
окуп Аллах Тааладан сурап жатпайсызбы? Адеген-
де, ошол сиз дуба кылып жаткан Аллах Тааланын 
парзын аткарып андан кийин сурасаңыз тезирээк 
кабыл болуп, өзүңүздүн да жүзүңүз жарык болот.

СУРОО: Үйлөнгөнүмө 6 ай болду. Аялымдын 
бир жаштагы кызы бар. Бир бала коркутуп, 5-6 ирет 
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зордуктап качып кетиптир. Кайненем өзү багат. 
Менин ата-энем билбейт. Ата-энем аялымды кыз 
бойдон келди деп ойлойт. Биринчи түндө  барма-
гымды кесип шейшепке кан тамызып койгом. Ын-
тымактуу жашап жатабыз. Кеңешиңизди күтөм.

ЖООП: Эми сага кандай кеңеш берейин, өзүң  
өтө  эле акылдуу экенсиң. Ынтымактуу болсоңор, 
ошону сактап кал. Жашооңорду уланта бергиле. 
Экөөңөрдү  ортоңорду  сыр сыр бойдон сакталып 
калганы ийги. 

СУРОО: Кайнатам менен чогуу турабыз. Ал кө-
зүн сактай албайт, көкүрөк, жамбаш дегендей карай 
берет. Сиңдим уктап жатса көкүрөгүн кармаптыр. 
Жанынан өтсөң  калп эле колун тийгизип өтөт. Ан-
дан жийиркенем. Аялдар менен көрүшкөндө  ала-
канын кытыгылайт экен. Жакын эле адамыбыз ме-
нен мамилеси бар. Мен жумушка кетсем жашынып 
келет. Эч ким көрбөдү  деп келгенин өзүм көрдүм. 
Карабайсың, кирин жуубайсың  деп көп тил угам. 
Ич кийимин да мен жууп беришим керек экен. Би-
рок мен бирин да жасагым келбейт. Аллахтан кор-
ком өзүмө  кайтпайбы деп. Аллах мени кечиреби? 

ЖООП: Мындай учурда силер бөлүнүп  жашага-
ныңар дурус болот. Күйөөң менен кеңеш.

СУРОО:  Орозо туткан адам бетине крем сүртсө, 
помада койсо, кашын терсе, атыр себинсе орозосу 
бузулбайбы? 

ЖООП: Сиз айткан маселелердин бардыгында 
орозо бузулбайт. Бирок аялзаты көчөгө, сыртка чы-
гаарда помада койгону, буркуратып атыр себинге-
ни туура эмес. Көчөгө  атыр коюп чыккан аялзаты-
на периштелер каргыш айтып турушат. Шариятта 
арам болот. Крем муктаждыкка жараша сүртүлгөнү  
туура болот. Ал эми каш терүү  аялзаты үчүн  күнөө 
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болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз (алайхис салам) 
каш терүүдөн  тыйган.

СУРОО: Менин жашым он төрттө.  Орозонун  
биринчи күнү  чыдабай орозомду ачып койдум. Би-
рок эртеси күнү  орозо тутканга үйрөнүп  калдым. 
Ачып койгонум күнөөбү?

ЖООП: Чыдабай койгондо кандай болду? Эгер 
орозо кармап туруп, ачка болгондугуң себептүү  
олуттуу ооруга дуушар боло турган болсоң, же ден-
соолугуң майып болуп кала тургандай болсо ач-
канга  уруксат берилет. Тутпай калган ар бир күнгө  
бир күндөн  тутуп бересиң. Ал эми жөндөн-жөн  эле 
ачып жиберген болсоң  тутпай калган күн  үчүн  бир 
күн, ал эми орозонун урматын сактабай ачып жи-
бергениң  үчүн алтымыш  күндү  удаама-удаа кар-
мап каффаарат аткарып берүүң  милдеттүү  болот. 
Мунун баары сен балагатка жеткен учурда болот. 
Анткени,  азыркы учурда көпчүлүк он беш жашка 
барып балагатка жетүүдө.

СУРОО: Мен базарда  иштейм. Орозо кармай 
албай жатам. Башында  үч  күн кармадым. Кармай 
албай калган күндөргө  50 сомдон берсем болобу? 
Кимге берем?

ЖООП: Кармай албай калган күндөрүнө  бели 
бекчейип калган кемпир-чалдар фидия берет. Ал 
эми жаштар тутуп берүүсү  милдеттүү  болот. Бир аз 
ооруп турган болсо, жакшы болгондо тутуп берет. 
Сен тутпай калган күндөрүңдү  тутуп бер. Эртеңден 
баштап тутуп карма.

СУРОО:  Түшкө  өтүп  кеткен адам кирсе,  сен-
ден Куран сурайт дешет го. Менин түшүмө   да көп 
кирет. Алар кандай себептер менен түшкө  кириши 
мүмкүн?

ЖООП:  Сени намаз окусун, жакшы жүрсүн деп 
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белги берип кирүүсү да мүмкүн. Анткени,  алар то-
зок-бейиштин аныктыгын  өз  көздөрү  менен көр-
гөн пенделер.

СУРОО: Сиздин илимиңизге муктаж болгондор  
өтө  көп экенбиз. Эл талак маселесин сизден ийне-
жибине чейин билип калышты окшойт. Бирок кээ 
бирөөлөр талак жөнүндө   «билип алышып» аял-
дарына бир талак айтып, кайра нике жаңыртып 
шантаж кылышат экен. Ошолорго айтчу сөзүңүз 
кандай? Менин оюмча талактын  т сын  билбей эле 
койсок жашоо тынч болоор беле. 

ЖООП: Сиз туура айтасыз. Талак менен ойно-
гонго болбойт. Гезиттеги  жооптордон улам талак 
боюнча илим алдым дегени таптакыр туура эмес. 
Өзүнчө  билгендей болгону менен, көр тооктой эле 
абалда калат. Көзү  көрбөгөн  көр тоок ар нерсе-
ни чокуп, кээде өзүнүн да тезегин чокуп жеп алат 
экен. Нике жана талак боюнча китептерди окуп, 
кээде ушул жааттагы жоопторду угуп алып, өзүн-
чө  илимдүү  болгондордун көбү  үй-бүлөсүн бузуп 
алгандыгын көрдүм. От менен ойноп үйүн  өрттөп  
алгандардын сыңарындай болушту. Ошондуктан,  
бул кесепеттүү  сөз менен ойногонду токтотуу ке-
рек. Шантаж кылганда болгону эки жолу гана шан-
таж кыла алат. Үчүнчүсүндө  кайра кайтарууга жол 
да калбай калат. Анткени, талактын чыны да чын, 
тамашасы да чын. Талак берип кайра кайтарып 
алганда, бир талак берип кайра жарашкан болуп 
эсептелет. Бирок эсепте тура берет. Инсанга берил-
ган эки лимиттин бирөөсүн пайдаланган болуп са-
налат. Экинчи жолу талак берип кайра кайтарып 
алганда экинчи талагын берип кайра жарашкан бо-
луп эместелет. Эми дагы бир жолу талак берсе тап-
такыр кайтарып ала албай калат. Өзүң кылган иш 
өз башыңа муш деген ошол болот.
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Элибиздин диндүүлүгү  барган сайын жогорулап 
бара жатат. Мындан он жыл мурда даарат жана на-
маз маселелерин гана сурашчу.  Бир-эки жылдын 
ичинде ал маселелерге нике менен талак кошулган 
болсо, азыр соода жана зекет маселелери активдүү  
кошулуп баштады. Кудай насип кылса,  дагы он 
жылдын ичинде толук кандуу мусулман болуп ка-
лаарына терең  ишенем жана ишенгим келет. 

СУРОО: 5 маал намазды китеп менен окуймун,  
боло береби?  Хижап да кийгенмин. Орозо карма-
йын десем,  боюмда бар. Жолдошум намаз окубайт, 
орозо да кармабайт. Акыл кеңеш сөздөрүңүздү  ай-
тып коюңузчу, суранам. Мен сиздин жоопторуңузду 
берилип окуймун. Чарчабай жооп берип жүрө  бе-
риңиз.

ЖООП: Толук жаттап бүткөнгө  чейин китеп 
карап окуганга уруксат берилет. Качан жаттаганда 
китеби жок окуп каласың. Кудайым хижабыңды кут 
кылсын. Жоолук аялзатынын бактысы. Орозо масе-
лесин туура кылгансың, анткени боюнда бар аялза-
ты орозодон бошотулат, качан баланы төрөп, аны 
эмизип, сүттөн чыгаргандан кийин тутулбай калган 
ар бир күнгө  бир күндөн тутуп бересиң.

Жолдошуң  түпкүлүгүндө  жаман адам көрүн-
бөйт. Анткени сенин намаз окугандыгыңа, жоо-
лук салынгандыгыңа каршылык көрсөтпөгөндүгү  
анын тектүү  жерден экендигин каңкуулайт. Бирок 
намазга түшө  электиги өкүндүрөт. Намаз диндин 
тиреги. Намазы жок адамды мусулман деп эсептей 
албайт кээ бир аалымдарыбыз. Пайгамбарыбыз 
(алайхис салам)  айтат: «Биз менен бизден башка-
лардын ортосундагы эң чоң айырмачылык намаз-
да!». Орозо калкан. Орозо кармаган адам туткан 
орозосу менен көптөгөн  балээлерден,  кесепеттер-
ден сактанат. Орозонун  өзүнүн  айтып бүткүс ку-
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банычтары, жагымдуу жагдайлары бар. Аны туткан 
адам гана билээр. Кудайым сенин жолдошуңа, жал-
пы эле намазга түшө  албай арасат жүргөн  пенде-
лердин баарына намаз окууну насип кылгай, орозо 
тутканга күч-кубат бергей.  Кудай этегиңден жалга-
сын. Үйүңдө  береке болсун.

СУРОО: Тиш пастасы менен тиш жууса орозо 
бузулбайбы? Мисвак менен тазаласачы? 

ЖООП: Мисвак менен тиш тазалаган сүннөт бо-
лоор,  карагым. Анын сүннөттүгү  орозо учурунда, 
түштөн мурда, түштөн кийин, орозодон сырткары 
деп айырмаланбайт. Бардык учурда сүннөт бойдон 
калаар.  Ал эми тиш пастасына келсек, эң  жакшы 
жолу ооз бекиткенге чейин жууп, экинчи жолу ооз 
ачкандан кийин жууса жакшы болот. Ошого кара-
бастан,  тиш пастасы менен жууганга зарылчылык 
туулуп калса,  ал учурда аны менен жууганга урук-
сат берилет. Зарылчылык жок учурда деле жууй 
турган болсо макрух болуп эсептелет. Анткени,  тиш 
пастасынын өзүнө  таандык күчтүү даамы бар бо-
луп, ооздон ары кирип кетсе орозонун бузулуп ка-
луусун шарттайт. Тиш пастасы менен жууган учур-
да кекиртекке өткөрүп  жибербөөгө  аракеттенүүсү  
милдеттүү.

СУРОО: Бешим намазында  4 рекет сүннөтүн  
окубай  туруп имамдыкка  өтсө болобу? Даарат 
алардан  мурда байпакты чечип коюу керекпи? 

ЖООП: Бешим намазында төрт рекет сүннөтүн 
окубай туруп имамдыкка өтсө болот. Анткени ша-
риятыбызда ар бир пасык адамдын аркасынан уюп 
намаз окууга мүмкүнчүлүк берилет. Эгерде дайыма 
эле  бешимдин сүннөттөрүн  окубай жүргөн  болсо 
пасык адамдардын катарына кошулган болот. Ал 
эми ошол күнү жетишпей калса, пешим намазынан 
кийин төрт рекет сүннөтүн окуп алат.
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Даарат алаардан мурун байпакты чечип коюу мил-
деттүү  эмес. Болгону, бут жууганда баары бир байпак 
чечилүүсү  керек болот.  Ошол учурда убара болбос-
тон дароо чечип алган оңтойлуу болот. Андан сырт-
кары,  дааратканага кирээрде атайын кийилчү  бут 
кийим-сандаликтер болот да, алар адатта суу төгүлүп, 
кургак эмес болот. Байпакты чечип коюу болсо,  суу 
тийүүдөн, кайсы бир этиятсыздыктан натыйжасында 
заара чачырап кетүүдөн сактоого болгон далалат.

СУРОО: Мен орозомун. Оозум аябай жыттанат. 
Орозодо сагыз чайнап жүрсө болобу?

ЖООП: Сагыз чайнагандан орозо бузулат. Оо-
зуң  жыттанса эртели-кеч жакшылап жуу. Атайын 
дарыгерге кайрыл, анткени соо тиш эч убакта сасы-
байт. Мисвак деп аталган жыгач бар Ислам буюм-
дарын саткан  дүкөндөрдө, ошону менен тишиңди 
дамамат тазалап тур. Орозоң  кабыл болсун.

СУРОО:  Турмуш курганыбызга 22 жыл болду. 
Жашообуз жакшы эле болсо да күйөөмдүн  такыр 
кабагы ачылбайт. Баарыбыз анын көзүн карап, айт-
канын аткарып турабыз. Мен го маңдайга жазганга 
эптеп чыдайм. Балдарыма  терс таасири тийбейби? 

ЖООП: Терс таасири тиет. Балдардын жүрөгү  
жалтанчаак болуп калат. Өзүнүн  пикирин айталба-
ган күнкарама болуп калат. Балдарына ырайымдуу 
боло албаган адамга Аллах Таала дагы ырайымдуу 
боло албайт. Кудайым жолдошуңузга ынсап бер-
син. Андан сырткары айта кете турган зарыл нер-
се, Кудайдын  бергенине нааразы боло берсе, Кудай 
Таалам мына ушул нерселерин да алып коёт. Аллах 
Таала Куранда айтат:» Менин бергендериме шү-
гүр кылып, ыраазылыкта болсоңор, Мен силерге 
көбөйтүп беремин!»  Кабагы такыр ачылбагандык 
шүгүрчүлүк келтирбегенге тете жумуш. Кудайым 
сактаган болсун.
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СУРОО: Аялдар оронушу керекпи,  же оронбосо 
да болобу? 

ЖООП:  Оронуш керек болот. Жоолук салынуу, 
узун этек, узун жең менен жүрүүсү милдеттүү болот. 
Бирок ошол узун кийим да айлана-чөйрөгө бир аз 
ылайыкташуусу керек. Таптакыр кара кийим ки-
йип алгандары биздин менталитетке бир аз одоно 
келет. 

СУРОО: Топурак жеген күнөөбү?

ЖООП: Атайын жей турган күлбото  деген топу-
рактын түрү болот. Ошону жегенге уруксат берилет. 
Анан көчөдөгү  баткакты, же акиташ-цементти же-
генге таптакыр тыюу салынат.

СУРОО: Биздин каза намаздарыбыз көп бол-
гондуктан кыжаалатпыз. Харам мечитинде окулган 
намаздардын сообу 1000 эсе көп болсо, ошону ме-
нен каза намаздардан кутула алабызбы?

ЖООП: Акыретке барганда Аллах Таалам Өзү-
нүн пазилет-жоомарттыгы менен ошол эселенген 
соопторду каза намаздардын ордуна өткөрүп  жибе-
рүүсү  толук мүмкүн. Бирок ал жөнүндө  бизге кабар 
берилген эмес. Пенделердин мойнундагы милдети 
каза намаздарды колунан келишинче окуп бере бер-
син, ажалы жетип өтүп кетсе, калганын Аллахтын 
ырайымынан сүннөт жана нафил намаздарыбыз каза 
намаздарыбыздын ордун жапкай деп үмүт кылабыз.

СУРОО:  Аялдарга  таравих  намазы сүннөтпү, 
же парзбы?

ЖООП: Эркектерге да, аялдарга да таравих на-
мазы сүннөт муаккада. Аялдар мүмкүнчүлүгү  болу-
шунча таравих намазын үйүндө  окуганы жакшы. 
Төрт рекеттен кылып жыйырма рекет окуса аткар-
ган болот.
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СУРОО: Жуунганда буттун таманын самындап 
жууса,  тиги дүйнөдө  кыл көпүрөдөн өтпөй калабы? 

ЖООП: Жок берекем, андай эмес. Бут дегенди 
самындап жууп туруш керек. Байпагыңды шыпка 
ыргытсаң жабышып кала тургандай болбош керек. 
Кээ бир адамдар буту ушунчалык жыттанат, мур-
дуңдун аллергиясы кармайт. Кээде мечитке буту са-
сыктар кирип кетет. Саждага  барсаң  мурдуңа  жа-
ман жыт келип турат. Адам бутун, байпагын карап 
жүрүүсү  керек болот.

СУРОО:  Чындыгында,  бул сизге жагымсыз су-
роо деп ойлойм. 3 талак тууралуу эч кабарым жок 
болчу. Бир күн телефон аркылуу келинчегиме ошол 
жаман нерсе оозумдан чыгып кетти. Арадан 6 ай 
өттү. Келинчегим менен ажырашуу такыр оюмда 
жок.

ЖООП:  Сени алдамчы деш керек. Кабарың  жок 
болсо, кантип аны айттың экен?! Кабары жок адам 
кантип кабардуу болуп калды экен?! Ошондуктан,  
кабарым жок эле дегениң таптакыр туура эмес. 
Канткен күндө  дагы сенин маселеңди чечүү  үчүн  
экөөңдү  бет маңдай олтургузуп алып суроо керек 
болот. Бул сөзүң менен эшектин тушоосу дагы че-
чилбейт. 

СУРОО:  5 маал намаз окуйм. Акыркы күндөрү  
эртең  менен уктап калып  жатам. Бул күнөө  эмес-
пи? 

ЖООП: Күнөө. 

СУРОО: Азыркы жаштардын көбү заманга жа-
раша дешип кыз-жигит болуп жүрүшөт  . Ушул туу-
рабы? 

ЖООП: Туура эмес. Заманга жараша дегидей за-
ман өзгөрүп кетиптирби? Ошол эле күн, ошол эле 
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ай. Жада калса,  ошол эле жылдыздар. Заман өзгөр-
бөйт. Заманда жашап турган адамдардын пейил-
кую  өзгөрөт. Кыз-жигит болгон туура эмес. Шай-
тандын шакирттери кыла турган иш.

СУРОО:  Намаз календарында  багымдат намазы-
нын убактысы менен орозо календарында ооз беки-
түү  убактысы бирдей. Ооз бекитип дароо эле багым-
дат окусак болобу,  же 15-20 мүнөт өткөрүү  керекпи? 

ЖООП:  Календардагы убакыт, ооз бекитүү  учу-
ру багымдаттын кирүү  учуруна туура келүүсү  мил-
деттүү. Ошого карабастан,  5-6 мүнөт этият алган-
дыгыңыз жакшыраак. 

СУРОО: Мен өзүмдөн  өзүм туталанып, ичим туз 
куйгандай ачышып, буулугуп ыйлай берем. Баар-
дык жерим ооруйт. Арыктап, капкара болуп чүнчүп 
кеттим. Апама, бир туугандарыма күндөн  күнгө  
жек көрүүм  күчөп барат. Аларды көрсөм эле кы-
жырым келет. Эч кимге кошула албайм. Жашынып 
алып ыйлай берем. Дарыгерлерге  кайрылсам, так 
диагнозун айта алышпады. Тааныштарым «сенде 
кара дуба бар»,- деп айтышты. Кара дуба ушундай 
ооруларга алып келеби? 

ЖООП: Намаз оку. Орозо тут. Бардык нерсени 
Аллахтын каалоосу деп бил. Келечекке үмүт менен 
кара. Дайыма даарат менен жүрсөң,  бул оорудан 
айыгасың.

СУРОО: Менин жынысым эркек. Бирок бай-
келерим «кызтеке», «катын» деген сөздөрдү айта 
беришет. Кийинки учурларда жеңелер да айта баш-
ташты. Мен себепчи болуп күнөөгө  батып жатыш-
кан жокпу? Мен эмне кылуум керек?

ЖООП: Байкелериң акмак болбосо, жеңеле-
риң даап айтышпайт эле. Бир тууганды бир тууган 
сыйлап, жаманын жашырып, жакшысын ашырып 
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туруу керек болот.  Тууганым,  дааватка чык, намаз 
оку. Кудайдан калба. Ал байкелериңе Кудай Таалам 
ынсап берсин.

СУРОО: Уулум 4 жашта. Бетинен өпсөм,  орозом 
бузулбайбы?

ЖООП: Балаңды эмес,  балаңдын атасынын бе-
тинен өпсөң  деле орозоң  бузулбайт. Болгону, өбүү  
делебени козгобогондой  болуу керек.

СУРОО: 1) Аялын күйөөсү  башына  чыгарып  
албаш  үчүн аялга кандай мамиле кылуу керек? 2) 
Мусулмандар каапырга биринчи болуп салам берсе 
болобу? 

ЖООП:  Аялын башына чыгарып албоо үчүн кү-
йөөсү  аялына шарияттагыдай мамиле кылуу керек. 
Шарият китептерин окуңуз. Аял-эркектин ортосун-
дагы укуктар менен милдеттерди  үйрөнгөндүгүңүз  
өтө пайдалуу.

Мусулман эместерге мусулманча салам айтуу 
болбойт. Аларга жөн эле «Саламатсыңбы? Кандай?» 
деген саламдын түрлөрү менен гана салам айтууга 
болот. Эгерде мусулман эместер бизге «Ассалааму 
алайкум» деп салам берсе, биз аларга «Ва алайкум» 
деп гана жооп беребиз. Эгерде сиз салам айта турган 
жамааттын мусулман-мусулман эмеси аралаш бол-
со,  «Ассалааму ьалаа ман иттабаьал  худаа»,- деп са-
лам айтасыз. Биринчи салам айткан жакшы.

СУРОО: Орозо календарынан 10 мүнөт кеч ту-
руп калсак, эч нерсе жегенге, ичкенге болбойбу?

ЖООП: Эгерде орозо календарынан кеч калып 
калсаңыз, анда эч нерсе жеп-ичпестен туруп оро-
зого ниет кылып койсоңуз туура боло берет. Эгерде 
бир нерсе жеп-ичип койсоңуз, орозону бузган бо-
луп эсептелесиз.
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СУРОО:Жигитим менен 4 жыл жашадым. «Нике 
кыйдырып үйлөнөлү» десем, «Шартым жок, сени 
албайм, башкага тий. Сенин туугандарың каршы, 
кийин кийгилишет, сенден тажадым»,- деп кетип 
калды. Өзү  намаз окуйт. Эмне кылам? 

ЖООП: Сага ырас эле болот. Башында нике ме-
нен этегиңди ачтырбайсыңбы? Ал го акмак экен. Сен 
түзүгүрөөк  болбойсуңбу? Бир чети анын кетип кал-
ганы да жакшы болуптур. Намаз окуп жүрүп сени 
менен ойноштук кылса, андан таптакыр жакшылык 
күтпө. Намаз аны жамандыктан тосо албаса, тапта-
кыр оңдоло албай турган кургур болот андайлар. 

СУРОО: Жолдошум экөөбүз  уруша кетсек эле: 
«Сени менен жашай албайм, эмне жүрөсүң?  Менин 
үйүмдөн  кет, жолуң  ачык»- дей берет. Бул талак 
бергенге барабар эмеспи? Үч жолу «кет!» десе та-
лакка жатабы?

ЖООП: Талак бергенге барабар, же барабар 
эместиги күйөөңүз менен сүйлөшсөк билинет.

СУРОО: Кээ бирөөлөр намаз окуганда колдорун 
көкүрөгүнө  байлайт, кээ бирөөлөр киндигине бай-
лайт, кээ бирөөлөр  түшүрүп  эле окушат. Кайсы-
нысы туура? 

ЖООП: Эркектер киндиктин алдына байлайт, 
аялдар көкүрөгүнө  байлайт. Жынысыңа жараша 
колуңду байлай бересиң. Туурасы мына ушул. Баш-
касы маржуух, б.а., амал кылынбайт.

СУРОО: Менин курбум жахаба динине өтүп 
кеткен. «Адашкансың»,- десем да болбойт. Ушул 
айдын 26да ат майданда жыйналышы болот экен. 
Мени  да ошол жакка  чакырып жатат. Аларга 
кантип чара көрсө болот? Кеңири маалымат 
берип койсоңуздар. Канчалаган мусулмандарыбыз 
адашып жатышат. 
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ЖООП: Жахабалардын күбөлөрүнүн баары каа-
пыр. Кудайым аларга хидаят-туура жол насип кыл-
сын. Жубайлардын бири жахабаларга кирип кетсе, 
ортодогу никеси бузулат. Алардын жыйналышына 
барбаңыз. Тиги дос менен да этият дос болуңуз. 
Алар мусулмандардын кабырына да коюлбайт. 
Муфтият булар туурасындагы атайын маалымат-
тарды чыгаруусу керек болуп турат.

СУРОО:  Орозодо ооз ачканда Куран окуп, анан 
ооз ачабызбы? 

ЖООП: Андай таризде ооз ачуу милдеттүү эмес.

СУРОО:  Азандын үнү эртең менен эле угулуп, 
күндүзү  угулбайт. Намазды үйдөн окуганда азан 
чакырбай коомат менен эле окуй берсем болобу? 

ЖООП:  Болот. Бирок өзүңүз азан айтып окуса-
ңыз андан да жакшы болмок.

СУРОО:  Чакадагы жармага   чымын түшүп, 
өлүп калса, алып коюп иче берсе болобу?

ЖООП: Ооба, өлгөн  чымынды жармага бир ба-
тырып киргизип алып, андан кийин сыртка ыргы-
тып жиберип, жарманы иче берсеңиз болот. Пай-
гамбарыбыз (алайхис салам) айтат: «Чымындын 
бир канатында уу, экинчи канатында ууну жойгон  
нерсе  бар. Чымын  идишке түшкөндө ошол уу жак 
канаты менен жыгылат. Кимдир-бирөөнүн идиши-
не чымын түшүп кетсе, экинчи тарабын да маты-
рып алып, андан кийин ичкиле!» 

СУРОО:  Түшүмдө  сыйкырчы аял мени сыйкыр-
лайт. Мен ага каршы «Фатиха» сүрөөсүн кырааты 
менен ачууланып айтып, тирешип аткан болом. 
Бул түштү  үч жолу көрдүм. Бир жыл мурун жол-
дошум экөөбүз  Аллахымдын ырайымы менен сый-
кырдан улам ажырашканбыз. Намаз окуйм, билим 
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алып жатам. Уктарда Пайгамбарыбыздын (алейхи 
салам) сүннөтүндөй дем салып жатам. Кеңеш бери-
ңизчи, дагы эмне кылсам болот? 

ЖООП: Сага кеңешим, туура сүйлөгөндү  үйрөн.  
Адам Аллахтын ырайымы менен ажырашпайт! Ал-
лахтын сыноосу менен ажырашат. Азыр карманган 
жолуңдан чыкпа, бактылуу болосуң.

СУРОО:  Орозо тута албаган  ден соолугу алсыз 
адам канча  сом акча берип кутула алат?

ЖООП: Оорукчан адам айыгып кетүүсү  толук 
мүмкүн. Жакшы болгондо кармап берет. Бирок ка-
рылыгы жетип калгандан, каруусу кетип орозо кар-
май албай турган болсо, тутпай калган ар бир күнү  
үчүн орозо битирдин өлчөмүндө  фидия берүүсү  
милдеттүү болот.

СУРОО: «Күйөөсүнө   айттырбай массаж кылса, 
бир табак алтын, айттырып кылса бир табак күмүш 
алган менен барабар»,- деп угам. Айтса да жасабаса 
күнөө  болобу? 

ЖООП: Күйөөсү менен бактылуу жашоо бир та-
бак менен алтын менен бир табак күмүштөн да ар-
тык болоор. Бактылуу жаша.

СУРОО: Менин жакшы көргөн кызым мурда 
турмушка чыккан экен. Бир баласы бар. Мен мурда 
үйлөнгөн эмесмин да. Сөзсүз кызга үйлөнүшүм  ке-
рекпи, же ал мааниге ээ эмеспи? 

ЖООП: Мааниге ээ эмес. Бирок мурда турмуш-
ка чыкпаган кыз алганың  жакшы жашоого өбөлгө  
болоор. « Кызга бергис жубан бар, атка бергис ку-
нан» деген кеп  бар.

СУРОО: Кыз-жигит болуп жүрүү  күнөө   экен. 
Ал бала менен кыз-жигит болуп, үйлөнө   электе эле 
нике кыйдырып алса болобу?
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ЖООП: Болбойт. Нике кыйдырсаң  үйлөнгөн  
болбойсуңбу?  Кой садагасы, эсиң барда этегиңди 
жап. Үйлөнгөндөн  кийин сүйлөшө  бересиң...

СУРОО:  Мен бир тууган жеңемдин бир тууган 
иниси менен жүрөм. Шариятка туура келеби? 

ЖООП: Дароо никесине тур, ага турмушка чык. 
Сүйлөшүү  арам. Жакшылыкка алып барбайт.

СУРОО:  Тахиятул масжид, тахиятул вузу, таха-
жуд намаздарынын ордуна каза намаздарды окуса 
болобу? 

ЖООП: Болот.

СУРОО: Менин күйөөм, үч балам, неберелерим 
бар. Көп жылдан бери 5 баласы, аялы бар эркек ме-
нен контейнерде чогуу соода кылып иштейм. Ал 
«байкемден» бир уул төрөп алгам. Башында эч ким 
билбейт эле, эми элге жайылып кетип: «Бузу-
ку аял, арам сийдик баласы бар»,- деп эл жек көрө 
баштады. Эми күйөөмө  да угулат. Ал өзү  аябай таза 
жүргөндүктөн мага да катуу ишенет. Жардам бери-
ңиз, эми кандай айла кылам? «Сенин уулуң  ой-
ноштон никеси жок туулган, ал шайтандын баласы, 
байкең  экөөңдү  тең таш бараңга алуу керек»,-дейт 
бир кошунам. Ушул  туурабы Исламда? Мен эми 
«байкеме» да нике кыйдырып алсам болобу?

ЖООП: Кошунаң  туура айтат. Сени таш бараң-
га алуу зарыл. Бирок аны сот чечимин чыгарып 
бергенден кийин гана иш жүзүнө  ашырса болот. 
Ар ким соттун чечмин кыла албайт. Аялын чоочун 
эркек менен иштетип койгон эркекти кантип таза 
адам деп айта алабыз?! Эриң  экөөң  тең  бирдей эле 
экенсиң тазалыкта.

СУРОО: Мен турмушка чыгып ажырашкам. 
Сүйлөшкөн  балам үйлөнгөн  эмес. Турмуш курууга  
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анын ата-энеси каршы болуп жатат. Өзүнчө  нике 
кыйдырып жашап кетсек болобу?  Бири-бирибизди 
жакшы көрөбүз.  

ЖООП: Анын сага үйлөнгүсү  деле келбейт. Сени 
менен жүргөнгө  ыңгайлуу болгон үчүн эле жүрөт. 
Аны өзүң деле баамдасаң  болот.  Өзүнчө  нике кый-
дырган жарабайт. Шарият жол бербейт.

СУРОО:  Оозду жапкандан кийин уктаганда жа-
ман нерсе түшкөрүп , түшүркөп калам. Гусул кылса 
болобу? Андай түштөрдү  кантип токтотуу керек? 

ЖООП: Ал сыяктуу түштөрдү  көргүң  келбесе, 
үйлөн маалкатпай! Түшүркөп койгондон орозо бу-
зулбайт. Гусул алып жүрө  бересиң.

СУРОО: 1) Жан-жаныбарлардын жыныстык 
катнашын көрсө  болобу? 2) Күйөөсү аялын «сиз» 
деп кайрылса болобу? 3) Жин менен адам никеле-
шип, балалуу болгон учурлар болгонбу?

ЖООП: Алардын жыныстык байланышын ка-
рап олтурган анчалык чоң  күнөө болбосо да, адептүү  
адамдар үчүн ого эле уятсыздык болуп эсептелет.  

Күйөөсү  аялын «сиз» деп кайрылганы жакшы. 
Сен деген сенек сөз, сиз деген сылык сөз. Жин ме-
нен турмуш кургандарды угуп жүрөбүз, бирок бала-
луу болгондугун кулагым чалган жок.

СУРОО: Орозону ар ким  өзү  үчүн тутабы? Ме-
нин апам каза болду. Ал көзү барында орозо тутчу, 
кээ бир жылдары тута албай да калчу. Ооз ачканда 
«Апамдын тутпай калган күндөрүн да кечир»,- деп 
дуба кылам. Туурабы? 

ЖООП: Туура эле, перзенттерин дуба кылсын 
деп багат ата-эне.

СУРОО: Орозодо ыйласа,  ооз ачылып калабы?
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ЖООП: Жок берекем, ыйлагандын оозу ачыл-
байт. 

СУРОО:  Атам жок. 62 жаштагы апамды  мах-
рамсыз ажылык сапарга жөнөтсөм болобу? 

ЖООП:  Сен кошулуп бар. Сен махрам болосуң,  
же апаңды жакшы адамга күйөөгө  бер. Ошол чогуу 
барат.

СУРОО:  Орозо кармаган эркек аялын,  же чоо-
чун аялды кумарлануу менен караса ооз ачылат деп 
уктум. Чынбы? 

ЖООП: Кумар менен карагандан ооз ачылбайт. 
Бирок, адепсиздик болот. 

СУРОО:  Базарда кээде кийимдерди мактап са-
тып коем. Шарият кандай карайт? Өзү Аллах гана 
мактоого ылайыктуу зат го...

ЖООП:  Кийимиң мактоого татыктуу болсо мак-
та, жалгандан мактасаң  күнөөкөр болосуң.

СУРОО:  Турмуш курганыбызга 3 жыл болду. 2 
жылдан бери күйөөм менен ыркыбыз келишпейт, 
болоор-болбоско эле урушабыз. Мен унчукпай ку-
тулам. Бир туугандарым менен сүйлөшсөм эле сө-
гүнүп жатып калат. Мени көрсө эле кыжырдана 
берет. Башкаларга кылган мамилесин көрсөм ичим 
күйөт. Күйөөмө  мени жакшы көрдүргүдөй кылып 
дуба окутсам болобу? 

ЖООП: Болот. Анткени ал сенин күйөөң. Дуба-
нын эң  жакшысы намаздан кийин дуба кылууң. 

СУРОО: Намаз окубай эле хижап кийсе болобу?

ЖООП: Болот. Хижаптын парзынан кутулат, 
намаздын парзынан тутула берет. 

СУРОО:  Намазды эки маал эле окуса болобу?
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ЖООП: Экөөнөн кутулат, калганы карыз болуп 
тура берет.

СУРОО:  Аялым Орусияга кеткенине 6 ай болду. 
Нике бузулбайбы? 

ЖООП:  Бузулбайт. Бирок, сен аялыңды тигил 
жакка жиберип коюп бул жакта эшек такалап жү-
рөсүңбү? Сен да кет. Барып аны кара.

СУРОО: Сизди Аллахтын ыраазычылыгы үчүн 
жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Кыргызстанга сиздей 
такыба аалымдар абадай кажет. Чет өлкөгө  кете тур-
ган ниетиңиз болсо, кетпеңизчи. Биз чын ыкласы-
быз менен суранабыз. Эгерде жубайлар бул дүйнөдө 
ажырашса, тиги дүйнөдө  дагы чогуу жашашабы? 

ЖООП: Сизди Аллахым өзү  жакшы көрсүн. 
Жалгыз бир эле адам менен жашаган болсоңуз, 
экөөңөрдүн бара турган жериңер бир болсо чогуу 
болосуңар. 

СУРОО: Квас ичсе болобу?

ЖООП: Шаарда сатылып жаткан, бөлкөдөн 
жасалган квастарды ичсе болот. Суусундук катары 
каралат. Бирок балчелекчилердин  балдан жасаган 
квасы  кадимкидей мас кылуучу касиетке ээ болгон-
дуктан, арам деп билебиз.

СУРОО: Аялым менен урушуп «ажырашабыз, 
кет, тойгуздуң мени» деген сөздөрдү айтып алдым. 
Талак түшпөйбү? 

ЖООП: «Ажырашабыз» деген сөзүңүз келээр 
чакта болгондуктан маани берилбейт. «Тойгуздуң 
мени» деген сөзүңүз да нике маселесине таптакыр 
тиешеси жок. Ал эми «кет» деген сөзүңүздү ажыра-
шуу ниетинде айткан болсоңуз, бир талак боин тү-
шөт. Кайрадан нике кыюуга милдеттүүсүз. Ал эми 
андай ниетиңиз жок болсо, эч кандай мааниге ээ 
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болбойт. Катардагы эрди-катындын урушканы бо-
луп эсептелет.

СУРОО: Аср намазы 4 рекет парз элеби, же 4 ре-
кет сүннөтү да барбы? 

ЖООП: Асрдын алдынан окулчу төрт рекет мус-
тахабы бар. Аны сүннөт деп айтканга болбойт. Мус-
тахаб деп айтсак туура болот.

СУРОО: Намаз окуп жатып кекирип,  же эсте-
генде намаз бузулбайбы? 

ЖООП: Намазы бузулбайт. Намаз учурунда эс-
тегенде колу байланып турган болсо, сол колунун 
аркасы менен оозун жабат. Колу байлануу эмес 
болсо, оң колунун аркасы менен оозун жабат. На-
маздын сыртында эстесе,  сол колдун аркасы менен 
оозду жабуу мусулманчылык адептерибизден.

СУРОО: 33 жолудан зикирди сол кол менен чал-
са болобу?

ЖООП: Оң кол менен жакшыраак. Бирок сол 
колуңуз менен,  же эки колуңуз менен чалсаңыз 
да жарай берет. Маселе, кайсыл кол менен чалууда 
эмес, зикирдин чалынуусунда турат.

СУРОО: Эркектердин чачын кыркып иштесе бо-
лобу? Чачтын бардыгы бирдей болуш керек дейт, 
бирок азыркы учурда төбөсүн, маңдайын бир аз 
узунураак кылышат. Болобу? 

ЖООП: Бирдей дегендин мааниси, таптакыр 
маскарапоз болуп кетпесин деген сөз. Кээ бирлер ба-
шынын кээ бир жерин таптакыр кырдырып, башка 
бир жерин өстүрүп алганын шариятыбыз жактыр-
байт. Пайгамбарыбыз (алайхис салам)  жек көргөн. 
Ал эми узундугу бири-бирине жакыныраак болгон 
чач жасалгаларына шарият каршы эмес. Андыктан 
эркектерге чачтарач болуп иштесеңиз болот.
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СУРОО: Мен музыканы көп угам. Бул туура эмес 
дешет. Чынбы? Сүрөөлөр жаздырылган телефон, 
дисктерди үйгө  коюп койсо болобу? 

ЖООП:  Музыканы көп уксаң  жүрөгүң  кара-
йып кетет. Ырайым-мээримден кур жалак каласың. 
Телефон менен дисктерди үйгө  койбогондо көчөгө 
коймок белең? Бийигирээк жерге койсоң жакшы.

СУРОО:  Аалымдарды каяктан тапса болот?

ЖООП: Республикалык масштабдагы аалым-
дарыбыз бир топ эле бар. Облустугу андан көп, ра-
йондугу жер жайнайт. Айылдыгынын эсеби жок,  
көп. Кыргыздын эки күн намаз окуса,  үчүнчү күнү 
молдо болуп алмайы бар эмеспи?.  Молдо Сабыр, 
Молдо Газы, Молдо Надыр, Молдо Ахун, Абдышү-
күр ажы, Максат дамбылда, Сиражиддин шейх, Ну-
рулла кары, Жээнбек шейх деп санап олтурсаң  бир 
канчага барып калат.

СУРОО:  Күйөөм  мас эле, атасына өчөшүп  «3 
талак бердим» деп айткан. Бирок артынан «Тообо 
кылдым, сени менен жашайм, атама өчөшүп айттым 
эле»,- деди. Азыр нике окутпай эле жашап жатабыз... 

ЖООП:  Күйөөңдөн суроо керек.  Эгер сага талак 
берүүгө ниети жок болсо, айткан талагы түшпөйт. 
Анткени ал өз сөзүндө  сенин атыңды айткан эмес, 
талакты сага таандык кылуучу сөздөрдү  колдонгон 
эмес. А эгер, ниетинде талак берүү  болгон болсо, та-
лак түшөт. Кокустан сенин атыңды айткан болсо, ал 
учурда ниети суралбайт. Айткан талагы түшөт.

СУРОО: Жыныстык мамиледен кийин аялым 
экөөбүз  гусул ала элек болчубуз. Конок келип кал-
ды. Учурашып, тамак-аш берсе болобу?

ЖООП: Эки колуңарды жууп алган болсоңор 
боло берет.  
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СУРОО: Бир кыз менен интернет аркылуу үйлө-
нүү  максатта сүйлөшүп  жүрөм. Күнөө болбойбу? 
Анан бизде кыргыздарда сөйкө  салып болуп коюу 
деген салт бар. Шариятта кандай каралат? 

ЖООП: Интернеттен кыздар менен сүйлөшкө-
нүң  күнөө  болот. Сөйкө салып коюу шариятта бар 
маселе. Кыргыздар мусулман болгондуктан дээр-
лик бардык салттарыбыз шариятка төп келет.

СУРОО:  Орозодо даарат алганда оозуңа суу алса  
болобу? Кээде намаз окуп жатканда азан угулуп ка-
лат. Ошондо башынан окуш керекпи? 

ЖООП: Орозо учурунда даарат алганда ооз-
го жана мурунга суу алса болот. Бирок тереңдетип 
алгандан сактануу керек.  Азан өз убагында так ай-
тылуусу кажет. Мисалы,  Бишкектин  борбордук 
мечитинде багымдаттын азанын жыйырма мүнөт 
кечиктирип айтышат. Азан өз убагында так айтыл-
са,  азандан кийин окуу керек болот. А бирок, азан 
кеч айтылса, сиз өз убагында так окуп жатсаңыз, эч 
кандай маселе  болбойт.

СУРОО:  Этек кир келген учурда окулбай калган 
намаздар карыз болуп калабы? Орозочу?

ЖООП: Этек кир келген учурлардагы намаздар 
карыз болбойт. Ай сайын келгендиктен аялзаты бул 
учурлардагы намаздардын карызынан куткарыл-
ган. Ал эми орозо бир жылда бир жолу болгондук-
тан, этек кир келип, тутулбай калган күндөрдү  кар-
моо анчалык деле оор болбогондуктан, алар карыз 
болуп эсептелет.  

СУРОО: Багымдат намазынан кийин даарат 
бузулса, бетиңди, бутуңду жуубай, аврат жериңди 
гана жууп, дуба окуп, зикир чалып отурса болобу,  
же кайрадан даарат алуу керекпи? Телевизор кө-
рүп, музыка угуу күнөөбү?
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ЖООП: Ооба, даараты жок деле зикир чалса жа-
рай берет. Телевизордон шариятка каршы келбеген 
нерселерди көрсө болот. Музыка жөнүндө  жогору-
да айттык. 

СУРОО:  Сакал өстүрүү  парзбы? Ата-эне каршы 
чыкса алыш керекпи? 

ЖООП: Сакал коюу сүннөт. Ата-эне каршы чык-
са алуу керек болот. Ошол эле учурда ата-энесине 
хидаят-туура жол сурап дуба кылуу да керек болот. 
Анткени,  ыйманы алсыз ата-эне гана сакалга кар-
шы чыгат.

СУРОО:  Аялдын айызы келип турганда кылган 
тамагы арам эмеспи?

ЖООП:  Жок, арам эмес.

СУРОО:  Укол алганда спирт сүртүлгөн бойдон 
намаз окуса болобу? Суу менен жууганга болбогон 
учурда?

ЖООП: Спирт сүйкөлгөн абалда намаз окуса 
болот. Спирт кошулган атыр себинип намаз окуса 
да жарай берет. Анткени спирт арам болгону менен 
нажас эмес.

СУРОО:  Каза намаздарды ар бир 5 убак намаздын 
алдында окуса болобу? Рекеттери кандай окулат? 

ЖООП: Каза намаз менен жөн намаздын оку-
луусунда, рекеттеринде айырмачылык жок. Ниетте-
ринде гана айырмачылык бар. Беш маал намаздын 
алдына салып каза намаздарды окуса боло берет.

СУРОО: Жолдошум жакында каза болду. Анын 
түшкөн  сүрөттөрүн,  тасма дисктерин сактасак бо-
лобу? 

ЖООП:  Аллахым  артын кайрымдуу кылсын. 
Сүрөттөрүн  сактасаңыз  деле болот, эгер көргөн 
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сайын эстей берип муунуңуз бошойт десеңиз, бир-
экөөнү  алып калып калганын өрттөп жиберсеңиз 
деле болот.

СУРОО: Жигитим намаз окуйт. Бир күнү  мага 
телефондон «Никебизди кыйдырып албайлыбы?» 
дейт. Эмне деп жооп береримди билбей калдым. 

ЖООП: Жок. Качан үйлөнө турган күн келип, 
той болгондо нике кыйдырабыз. Ага чейин сүйлөш-
көнгө  да болбойт деп жооп бер. Сен да намаз оку.

СУРОО: Намаз окуйм, жоолукчанмын. Атыр, 
боёно турган каражаттарды сатсам шариятка туура 
келеби? Башка ишим жок. Эски сүрө, дубалар жа-
зылган кагаз бар. Аларды ыргытып, күйгүзүп жи-
берсек кандай болот? “Рисале- и-Нур”  жыйнагын-
дагы китептерди окуса болобу? Намаз окуп атып 
пикирим чачыла берет. Эмне кылсам болот? 

ЖООП: Косметиканы сатканды шарият тый-
байт. Ар бир аял өзүнчө  косметикага ээ болуусу 
милдеттүү. Күйөөсүнө  атыр-упа коюп жасануусу  
керек болот. Сиз сатпасаңыз алар аны кайсы жер-
ден сатып алышат эле... Эски сүрөө-дубаларды таза 
жерге коюп өрттөп жиберсеңиз жакшы болот. Ми-
салы тандырга күйгүзүп жиберсеңиз болот. “Риса-
ле –и –нур”  жыйнагындагы китептерди окусаңыз 
болот. Бирок, андан башка китептерди окуса тап-
такыр болбойт деген пикирден оолак болуу керек. 
Намаз окугандан мурун ниетти бир жерге топтоп 
алып киришүү ылаазым. Инсандыкка таандык кээ 
бир жумуштарын бүтүрүп кирүү  керек.  Мисалы,  
дааратканага баргысы келип турган болбосун, же 
өтө ысык,  же өтө  суук жайда намаз окубасын. На-
маздан кийин «Аүуузу биллаахи минаш шайтоонир 
рожиим» деген дубаны айтып сол далысынан арта 
үч мертебе түкүрсүн.
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СУРОО: Түш жөнүндө  Исламда эмнелер айты-
лат?  Түшүңдө  көптөн бери көрбөгөн адамдарды 
көрсө, эртеси эле ошолорду көрүп каласың. Түштү  
жоруган кандай болот? 

ЖООП: Түш жөнүндө  көп жолу айттык гезит 
бетинен. Ошентсе да, түштү  дайыма жакшылыкка 
гана жоруу керек. Эптеп жоруй албай турган адамга 
айтуунун зарылдыгы жок. Түштөр сүйүнчү сыяктуу 
болушат. Мисалы сиздин түшүңүздө  кимге жолуга 
тургандыгыңыз көрүнөт  экен. Бул жакшы нерсе, 
ошол көрө  турган адамга бересеңиз болсо камдап 
алсаңыз, оңой кутуласыз. Көбүнесе, адам көп ой-
лонсо, ойлонгон нерсеси түшкө  кирет. Ачка тоок-
тун түшүнө  таруу кирет.

СУРОО:  Базарда иштейбиз. Орус аял каша са-
тат, жесе болобу? Балдарга жаныбарлардын сүрөтү  
бар кийимди кийгизсек болобу? Мечитте отурганда 
бутун кыбыла жакка сунуп отуруп алышат, болобу? 
Укол алганда спирт кийимге тийип калса эч нерсе 
болбойбу? 

ЖООП: Кашасына малдын майын кошпосо, 
бышырганда чочконун этинен жасалган тамак бы-
шырган казанга бышырбаса, жегенге жарай берет. 
Теке болсо да сүт берсин. Жаш балдардын кийими-
не оюнчуктардын сүрөтү тартылган кийимдерди 
кийгизсе болот. Бирок чыныгы жаныбардын адис 
сүрөтчүгө  тарттырган сүрөтүн  кийгизүүгө  болбойт. 
Периштелерди кубалайт. Мисалы,  азыр кээ бир 
футболкаларга атактуулардын сүрөттөрүн тартып 
алып кийип жүрүшпөйбү?!  Мечитте олтурганда, 
же мечиттен тышкары жерде бутту кыбыла тарапка 
сунуп олтуруу адепсиздик болот. А бирок, атайын 
максаттуу эмес, кокустан буту кыбыла тарапка су-
нулуп калса зыяны тийбейт.  Ошондой эле,  олтуруп 
намаз окуй турган адамдар, бутун сунуп гана олту-
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ра турган болсо, ал учурда кыбыла тарапка бутун 
сунуп окуганга уруксат берилет. Эгерде бир адам, 
кыбыла тарапты мазактоо максатында, мусулман-
дардын урматтуу эсептелген тарапка урматсыздык 
көрсөтүү  максатында кыбылага бутун сунуп олтур-
са, же кыбыланы карап түкүрсө, жаман ниети үчүн 
ыймандан чыгып кетет. 

СУРОО: Мечитке намазга майкачан келип окуп 
атыптыр. Биз айтсак «бул аврат эмес го» дейт. 

ЖООП: Туура айтат. Аврат эмес. Эртең  үйлөнүү  
той кылганда, өзү  үйлөнгөндө  да аврат эмес деп 
майкечен келсин.  Президент конокко чакырса да 
аврет эмес деп майкечен келсин... Аврат дегенден 
сырткары кийим кийүүнүн сүннөттөрү, адептери 
деген нерсе бар да, кокуй... Тузу жок, катыгы жок 
кара жарма ичкендей болуп, кантип ушундай бол-
сун. Намазды жеңи узун, башына баш кийим ки-
йип, кененирээк кийим менен окуйт.

СУРОО:  Аялымдын чачы түшүп жатат, кыркса 
болобу? Узуну 50 см го. 

ЖООП:  Кырккандан башка жолу жок болсо, 
кыркса макул. Колунан келишинче кыркпаганга 
аракет кылсын. Аял кишинин чачы эң  кыска деген-
де мүрүсүнөн болуусу керек. Такыр болбосо, таз кы-
лып алганга деле уруксат берилет, айласы куруса...

СУРОО: Тырмагына лак койгондордун гусулу 
өтпөй  калса жасаган тамагы кандай болот?

ЖООП: Тырмагына лак койгон аял дегеле гусул 
жөнүндө ойлонот болду бекен. Гусул жөнүндө ойлон-
гон адам тырмагына лак койбосо керек. Ошого кара-
бастан колун таза чайкаган болсо тамак жасай берет.

СУРОО: Өзүнөн  чоң  аялга үйлөнүү  сүннөт бол-
босо, анан күнөө  да болбойбу?
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ЖООП: Күнөө  болбойт, чырагым. Кайра жак-
шы болот. Ачынып калсаң  жаап турат. Көчөдөн 
капа болуп келсең  сооротуп турат. Анан бир аз ул-
гайганда сага жаш, өзүңө  тең  аял алып берет. 

СУРОО: Жакшы көргөн адамым боору ооруп 
көз жумду. Өлөөрүн бир ай мурда өзү уккан экен. 
Жашоодон чарчадым деп ооруканага барбай ар 
кандай дарыларды ичип жүрдү.  Арак ичпей дары-
ланса, дем салдырып, өзүн караганда өлбөйт беле 
деп катуу өкүнүп ыйлайм. Көз жумаардын алдында 
дарыгерлер «Эртерээк алып келсеңер беш жыл жа-
шамак»,- дешиптир. Аракет кылып чуркасак аман 
калмак беле деп эзиле берчү болдум. Өзүмдү  күнөө-
лөйм, же тагдырбы, же ажал жетет деген чынбы? 

ЖООП: Тагдыр. Анын жашоосунда эмне бо-
луусу жазылган болсо, ошол нерсе ишке ашты. 
Өзүңүздү кыйноонун кереги жок. Намаз окуп, Ку-
ран окуп сообун багыштасаңыз жакшы болот. Жак-
шы көргөнүңүздү  далилдеңиз. Маркумдар сиздин 
өкүнгөнүңүзгө, ыйлагандыгыңызга муктаж эмес. 
Алар сооптуу амалдарга муктаж.

СУРОО: Түшүмө  Пайгамбарлар көп кирет. Ат-
тарын да айтып өздөрүн тааныштырат. Бирөөлөргө 
жорутсам «көзүң  ачылат» дейт. Сизден жооп күтөм. 

ЖООП: Көзүң  ачылат дегени күрөккө  турба-
ган сөз. Пайгамбарлар түшүңө кирсе, Кудайдын 
бергени ошол. Намаздарыңды үзбөй оку. Жоолук 
салын. Анан калса Пайгамбармын деп сени алдап 
деле коюусу мүмкүн. Пайгамбарлардын кебете-кеп-
ширлери жөнүндө  китептерди окуп аларды таанып 
ал. Айрыкча,  Мухаммед (алайхис салам)  турпатын 
таанып алсаң, ошого окшотуп тааныйсың. Шайтан 
Пайгамбарлардын кебетесине кире албайт. Эгер 
так тааныган болсоң, анда чындап эле пайгамбар-
лар кирген болот.
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СУРОО:  Мен бир келинге  убактылуу нике оку-
туп алсам болобу? Бирок мен башка кызга үйлөнөм. 

ЖООП: Башка кызың дагы сага чейин бирөө  
менен жашап жүргөнүнө ыраазысыңбы? Убакты-
луу нике деген жок шариятта. Жөн эле сойкулук 
деген болот ал “убактылуу никең”...  Анан калса 
ошол башка бирөө менен жатып жүргөн кыздын 
атасынын колунан алып кетесиң.  Эч кимге айтпай 
паркка барып, бир бомжго  нике кыйдырып жашай 
берген таптакыр туура эмес.

СУРОО: Контейнерде 2 ай мурун бирөө  бир 
нерсе таштап коюптур. Ким таштаганын билбейм. 
Сатып акчасын ошол кишинин атынан садака бере-
йин десем болбойт дешти. Эмне кылсам болот? 

ЖООП: Сактап коё бер. Сактоо кыйын болуп ба-
ратса, же бузулуп-эскирип баратса ошол нерсени мед-
реселерге алып барып, ошол кишинин атынан садака 
кылып берип кой. Бирок, күндөрдүн бир күнүндө  ал 
киши келип, калтырган нерсесин талап кылса төлөп 
бергениңиз макул болот. Соопко каласыз.

СУРОО:  Бир айылда эки мечитте азан айтса 
боло береби? Суурдун, кашкулактын этин жесе бо-
лобу? Себеби алар чөп жешет. 

ЖООП:  Бир эмес он мечитте азан айтсын. Жа-
раша берет.  Суур менен кашкулак экөөнүн бирин 
чычкандардын этин жейт деп укканым бар. Жалаң  
чөп менен гана азыктангандар адал болуп эсепте-
лет. Бир гана чочко, доңуз жалаң  чөп менен гана 
азыктангандыгына карабастан арам болот.

СУРОО: Кайнежем пайыздап  акча берет. Ошол 
акчадан бизге карызга берет. Биз үчүн арам эмеспи? 

ЖООП: Колуңардан келсе башкалардан алгы-
ла. Жок болсо, алсаңар бир жөн. Ар кимдин күнөөсү  
өзүнө.  Бирөөнүн  күнөөсүн  башка бирөө  көтөрбөйт.
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СУРОО: Үйүбүз жоктугуна байланыштуу күйөөм 
төрөгөнүмө  каршы. 2 кызыбыз бар. Чоңоюп ка-
лышты. Жашым  өтүп жатат. “Пландап балалуу бо-
луу керек”,-деп уруктугун да түшүрбөй  келет. Ушул 
туурабы? 

ЖООП: Кайсы бир деңгээлде пландаган туура 
болот. Бирок, уруктугун түшүрбөгөнү  сиздин укук-
ту тебелегендик болуп саналат. Аны сиздин уруксат 
менен гана сыртка түшүрүүгө   укуктуу болот. Үй-
лүү  дагы болосуңар. Үйлүү  болгон убакта анын,  же 
сиздин төрөгөнгө  мүмкүнчүлүк калбай калса эмине 
болот? Ошондуктан, демилгени колго алыңыз. Бал-
ким төрөлө  турган балаңардын маңдайына жазыл-
гандыр силердин жалпыңардын үйүңөр. Бешикте-
ги баланын бек болоорун ким билет...

СУРОО: Мен билген бир адам бар, 5 убак намаз 
окуйт, ислам тууралуу илими да өзүнө жетиштүү.  
Жубайы намаз окубайт экен. Эми ошол адам аялын, 
балдарын таштап намаз окуган аял алган. Никеде 
берген убадасы ысык-суугуна чыдайм дегендей,  же 
анын балдарынын шариятка болгон көз карашы 
келечекте кандай болот? 

ЖООП: Намаз окубаган аял менен жашоо кан-
дай оор экенин элестете да албасаңыз керек. Аял 
турмушка чыккандан кийин күйөөсүнө  ыңгайла-
шып жашоосу керек. Айрыкча мусулманчылык 
жашоосунда. Эмнеге намаз окубайт? Эмнеге ачык-
чачык кийинет? Эркек ачык жүргөн аялзатын ая-
лым деп ээрчиткенден намыстанат. Никеде берген 
убадасын аял деле аткарган эмес турбайбы? Никеде 
аял өзүн багыштайт, бул багыштаган эмес турбай-
бы? Керек болсо, күйөөсү  жакшы көргөн тамакты 
жакшы көргөнгө  аракет кылса, үй-бүлөдө  бакыт 
орнойт.   Балдары эмне дейт дейсиз. «Балам, бала-
луу болгондо билээрсиң»  деген кеп бар, балдары 
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да баралына келгенде түшүнөт. Алар да жашоонун 
даамын татышат. Атасын түшүнөт. 

СУРОО:  Биз менен чогуу иштеген христиан ди-
ниндеги киши каза болду. Бир аз акча чогултуп, ба-
рып көмүшүп, чай ичип отуруп келдик. Барса болот 
беле?  

ЖООП:  Туура эле кылгансыңар. Эгерде тирүү  
кезинде даават кылсаңар, мындан да жакшыраак 
болмок...

СУРОО: Шаабан айы толук орозо кармаса Мун-
кар, Накирден сурак болбойт деген туурабы? Үй-бү-
лөлүк  лото ойносо болобу? Жума намаздын акыр-
кы 4 рекет сүннөтүнөн  кийин дагы 2 рекет сүннөт 
окулабы? 

ЖООП:  Шаабан боюнча сен айткан маселеден 
кабарым жок.  Үй-бүлөлүк лотолор бекер таркатыл-
са ойносоң болот. Бирок акчага сатылган болсо ло-
тереянын бардык түрү  арам. Жума намаздын акыр-
кы төрт рекети менен жума бүттү  болуп эсептелет. 

СУРОО: Намаз бүтүп калса, кечигип калсам, 
коомат айтпай эле окуймунбу?

ЖООП:   Ооба, кооматы жок окусаң  боло берет. 
Сен үчүн мечитте айтылган коомат жетиштүү.

СУРОО: 2 айлык боюмда бар.Орозо кармасам 
болобу?

ЖООП: Дарыгериң  менен кеңеш. Ал эмне  айт-
са,  ошону айтабыз.

СУРОО:  Шарият боюнча үйлөнөм дейм.  Кудалаш-
кандан кийин тойго чейин сүйлөшө  берсем болобу? 

ЖООП: Ниетиң  жакшы экен. Эрдик кылып кой 
союп, иттик кылып төш тартпа! Кудалашкандан ки-
йин да сүйлөшпө. Никеден кийин сүйлөшө  бересиң.
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СУРОО: Кээде 4000 сомдук товарды 10000, же 
12 000 сомдон сатып жиберебиз. Негизи шариятта 
канча кошконго уруксат? 

ЖООП: Базардын баасын билбеген, элеттен 
келген адамга ашкере кошуп саткан болбойт. Анын 
баёолугун пайдаланба. Аны менен байып кетпей-
сиң. Анча кошсоң дагы өзүң бил. Уятың менен 
абийриң ченеп берсин.

СУРОО: 2 жолу 3 күндүк дааватка чыктым. 40 
күндүк дааватка чыксаң сен үчүн тозок арам, 4 ай-
лык дааватка чыксаң,   Кыяматта сенден сурак бол-
бойт дешти. Ошентсем бейишке шуулдаган бойдон 
киремби? 

ЖООП: Ошентип айтса дагы болот бекен?... Бе-
йишке шуулдаган бойдон кириш үчүн  көп эмгек 
керек болоор.

СУРОО: Аялын «каалаганыңа тийип, каалаган 
жагыңда жүрө бер, көңүлүмдү калтырдың» деген 
сөздөр менен коркутса, талак түшүп калабы? 

ЖООП: Талак түшпөйт. “Жаман иттин аты бө-
рүбасар” дегендей, сенин дагы коркутканың жаман 
экен. Кудай сакта! Ошентип да коркутабы?!

СУРОО: Зекет канча сом беребиз?

ЖООП: Акчаң жүз он беш миң  сомдон жогору 
болсо, кырктан бирин бересиң. Мисалы, эки жүз 
миң сомуң  болсо беш миң сом бересиң.

СУРОО: Күйөөм 8 жыл мурун каза болгон. Тур-
мушка чыкканым жок. Күнөө болуп саналабы? 

ЖООП: Күйөөсү жок жаман жолго түшүп кет-
чүдөй болуп турсаң, күнөө болоор. Антпесең, күнөө 
болбойт. Бирок колоктоп бой жүрбөй, ылайыктуу 
бирөөгө баш байлап алсаң, эки бакыр бир тукур бо-
луп, жакшы эле болот.  
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СУРОО: Ак куу - аял, шумкар - эркек дегендер 
чыкты. Алар адамдын тагдырын ыр түрүндө айтып, 
Түркистанга сыйынганга алып барат экен. Бул ша-
риятка туура келеби? 

ЖООП: Шариатка туура келбейт. Ширкти ка-
баттап ишке ашырышат. Кудай сактасын. Ордо ач-
кандары, тагдырды айткандарынын баардыгы туу-
ра эмес. 

СУРОО: Мен сизди өз атамдай көрөм. Насаат-
тарыңызды калтырбай окуйм. Менин өз атам орус  
динине өтүп кеткен. Өзүм болсо хижап кийип, на-
маз окуйм. Жигитим да динге берилген муслим. 
“Мага турмушка чыкканда орус динине өткөн атаң 
менен катташпайсың” деген. Аял күйөөсүнө  баш 
ийиши керек да. Бул туурабы?

ЖООП: Жигитиңдин айтканы туура эмес. Ал 
канчалык акмак болсо дагы сенин атаң. Аны ме-
нен катташууң керек болот. Балким, сенин жана 
келечектеги жолдошуңдун жакшы мамилесинин 
натыйжасында Аллах Таала ага хидаят, туура жол-
ду насип кылаар.   Аял күйөөсүнө баш ийүүсү керек 
болот. Бирок күйөөсүнүн талаптары шарияттын 
чегинен чыкпай турган болсо. Ата-эне мусулман 
эмес болсо дагы шариятыбыз катташууга буйруйт. 
Бирок башка диндеги ата-эне зыян жеткире турган 
болсо, абайлаганы эп. Кудайым бактылуу кылсын. 
Жигитиң менен үйлөнгөнгө  чейин эми сүйлөшпө. 

СУРОО: Базардагы цыгандар арча түтөтүп жү-
рүшпөйбү, ширк деп айтса болобу? Менин көз кара-
шым боюнча, алар соодасы жакшы болсун деп акча 
таап жүрүшөт. Аларга садака берсе болобу? 

ЖООП: Аларды лөлүлөр деп айтабыз. Арча 
түтөткөндүн эч кандай ширки деле жок. Жакшы 
жыттан шайтан-шабырлар качат. Анан калса, ал 
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лөлүлөрдүн негизги максаты акча табуу эле. Андан 
башка максаты деле жок.  Садаканы өзүң  билген 
жардыларга бергениң жакшы.

СУРОО: Бажыканага түшкөн товарларды адам-
дар арзандатып сатышат. Биз аны алсак шариятка 
туура келеби? 

ЖООП: Туура келбейт. Анткени туура эмес, ча-
лагайым жазылган мыйзамдардын натыйжасында 
көп адамдардын көз жашын төгүп, мажбурлап зор-
доп тартылып буюм-тайымдар. Башка бирөөнүн 
көз жашына бактыны куруп болбойт. Аны алган 
арам! Арам! Арам!

СУРОО: Балагатка жеткениңди билбесең каза-
ларыңды 15 жаштан бери карай окуйсуң депсиз. Су-
раныч, балагат белгилерин айтып коёсузбу?

ЖООП: Эркек балдар түшүркөгөндөн баштап, 
кыз балдар этек кири келип, колтуктарга түктөр 
чыгып, көкүрөгү көзгө  көрүнгөндөн тартып,  бала-
гатка жеткен болуп эсептелет. 

СУРОО: Ислам банкы менен келишип, ипотека-
га үй алса болобу? 

ЖООП: Ислам банкы жөнүндө фатва бере ал-
баймын, садагасы. Ал жөнүндө ошол жерден кат-
тоодон өткөн,  шарият кеңешинде иштеген фатва-
ны бере турган молдолору бар. Ошолордон сурасаң 
жок деп айтышпаса керек...

СУРОО: Жолдошум мени менен таанышпай эле 
ала качып кеткен. Никеде молдокенин суроолоруна 
менин ордума жеңем жооп берип отурган. Мен ый-
лап жооп бере алган эмесмин. Нике жеңеме түштү-
бү? Кайра окутуш керекпи? 

ЖООП: Сенин макулдугуң жок кыйылган нике 
жараксыз болот. Нике жеңеңе да кыйылган эмес. 
Кайрадан кыйдырганыңар макул.
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СУРОО: Аялдын чачы кыска болсо жаназа оку-
лат, бирок жаназа түшпөйт деген чынбы?

ЖООП: Мен ушуну биле албайт экенмин. Каяк-
тан таап аласыңар ушундай маселелерди. Мен өмүр 
бою китеп окуп, сакалыма ак кирип калды. Мен 
таба албайм, анан кайдан табасыңар, акылым ай-
ран... 

СУРОО: Бизде бир кыз иштейт, оронот, бирок 
багымдат окубайт. Калган намаздарын окуйт. Чогуу 
жашайбыз. Күйөөсү бар. Бирок аяшы менен жүрөт. 
Эри телефондо талак берди деп айтты, чынбы бил-
бейбиз. Биз канча жолу айтсак да «Мен жашмын, 
аяшымды сүйөм»,- дейт. Багымдат окубай, калган-
дарын окуса болобу? Хижап кийип жүргөнүчү? Ке-
чирип коюңуз суроом үчүн.

ЖООП: Багымдатка кара басып уктап калып 
жатса керек го. Садагасы кызым! Сен ал досуңа ка-
рап түздөнбө! Ал өзү  түздөнө албай жүргөн неме 
экен. Сен шариятка карап түздөн. Дин жөнүндөгү  
маалыматтарды китептерден окуп үйрөн. Жоолук 
салын, намаз оку. Бактылуу бол, тиги карындашым 
да бактылуу болсун. Кудайым пенделерин бактылуу 
кылсын.

СУРОО: Гезиттин  өткөн санында «...кээде жы-
ныстык байланыш болуп, бирок уруктук чыкпай 
калса, гусул алынбайт..», деп жаздыңыз эле. Андан 
мурунку берген маалыматтарыңызда гусул бузулат 
деп окугандай болдум эле. Тактоо берсеңиз...

ЖООП: Аллахым ыраазы болсун. Сиздин бил-
ген маалыматыңыз туура. Жыныстык байланыш 
болуп, бирок уруктук чыкпай калса деле гусул ваа-
жып болот. Жыныстык байланыштын өзү гусул ва-
жип болууга жетиштүү.  Ал эми менин жазганыма 
келсек, калемим тайгаланып кетсе керек. Көбүнчө-
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сү жооп жазганда кайрадан көз жүгүртпөстөн туруп 
жиберем гезитке, убакыттан кызырканып. Ошон-
дуктан кээ бир сүйлөмдөрүм адабий тилдин норма-
сына түшпөй калат. Андыктан кечирим сурайм. Кү-
нөөнүн баары менде, жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс 
туяк болбос.

Эң  эле кызык факт өлкө боюнча көптөгөн мол-
докелер, аалымдар мага телефон чалып ушул ма-
селенин чоо-жайын сурашты. Демек, үммөттүн 
аалымдары уктап жаткан жери жок, адашсак, та-
йып кетсек түздөөрүбүз бар деп абдан сүйүндүм. 
Аллах бардыгыбыздан ыраазы болгой... 

СУРОО: Мурда талак жөнүндө  түшүнүк  жок 
болчу. Күйөөм талак айткан эмес. Жарашам деп 
келген, бирок уруша кетип жарашкан жокпуз. 
Урушканда ал: «Сени бирөө кармап турдубу, эрге 
тийип ала бербейт белең? Азыр деле тийип ала бер, 
мен айтып жатам»,-деди. Бул сөзү талакка жатабы? 
Мени түшүнгөн адам болсо турмушка чыксам боло-
бу? Мен анын алдына талак сурап баргым келбейт. 
Мени кармап турган кызым. Өгөйдүн  көзүн карат-
кым келбейт. 

ЖООП: Сенин бир сөзүң экинчисине карама-
каршы келет экен. Турмушка чыксам болобу дей-
сиң, ана кайра өгөйдүн  көзүн карткым келбейт 
дейсиң.  Эгерде күйөөң  ушул айткан сөздөрүн ажы-
рашуу ниетинде айткан болсо, сага бир талак боин 
түшкөн, турмушка чыга берсең болот. Кудайым бак 
айткан болсун. А бирок андай ниети жок болгон 
болсо башың  дале бошой элек.

СУРОО: Жолдошумдун көзү  өткөнүнө  3 жыл 
болду. Атасы жок балдарыма кантип татыктуу тар-
бия берем деп көп ойлоном. Балдарым мени жак-
шы угушу үчүн кайсы дубаны окушум керек? Сиз да 
дуба берип коёсузбу, жакшы укпай жатат. 
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ЖООП: Кудайым бактылуу кылсын. Балдарыңы 
жайкы мусулман лагерлерине, эркек туугандары-
нын үйлөрүнө жөнөтүп тур. Кудайым элдин, жер-
дин, диндин керегине жараган азаматтардан кыл-
сын. Апасынын сөзүн уккан, жакшы окуган балдар 
болгонун Кудайым насип этсин. 

СУРОО: Мен 30 жаштамын. Чачым узун. Кырк-
тырсам күнөө  эмеспи? 

ЖООП: Жөндөн - жөн кырктырсаң жакшы эмес 
иш кылган болосуң. Кырктырба, намаз оку.

СУРОО: Биздин шаардагы медреседе мектеп жа-
шындагы балдарды тарбиялашат. Билишимче, аны 
түрктөр каржылашат. Бирок шарттары эң жакшы. 
Сурайын дегеним, дүкөндөрдөн, базарлардан жар-
дам сурашат. Анан чоң-чоң дүкөн, дарыканаларга  
жардам сураган «Ихсан кутусу» деген жазуулары 
бар кутучаларды койгон. Шариятта барбы? Жардам 
берсек сообу тиеби? 

ЖООП: Албетте сообу тиет. Сооп алам дегендер-
ге көрсөткөн жардамдары болсо керек.

СУРОО: Жездемди өлтүргөн кишини эжем сотко 
бербей, Аллах ыраазычылыгы үчүн кечирсем дейт.  
Өлтүргөн киши кечир деп жалдырайт, кунун берейин 
дейт. Анын бергенин алса шарият уруксат береби? 

ЖООП: Шарият  уруксат берет. Алганы жакшы. 
Аны каматкандан байпагыңар манат болуп кетпейт. 
Берген тыйынын алып балдарын баксын. 

СУРОО: Бала эмизем. Кошумча тамак берип, 
орозо кармасам болобу?

ЖООП: Балаң  көп эмип, жыгылып калбагыдай 
болсоң, же сен орозо кармап балаң ачка калгыдай 
болбосо кармасаң бир жөн. Бирок орозо тутат элем 
деп балаңы сүттөн куру калтырба.



171

Суроо-жооптор

СУРОО:  Орозо кармап көлгө  түшсө  болобу? 

ЖООП: Болот, оозуң менен мурдуңа ээ чыга ал-
саң. Кулактан кирген сууга орозо бузулбайт. Кулактан 
кирген дары, майларга орозо бузулат. Ооздон, мурун-
дан кирген суудан орозо бузулат. Башка жерден оңой 
менен суу кирбейт. Кокустан кирип кетсе,  бузулат.

СУРОО:  Мен былтыр орозодон канча күн карыз 
болгонумду эстей албай жатам. Эми казасын кан-
тип кармайм? 

ЖООП: Болжолдоп кармасаң  жакшы болот.

СУРОО: Багымдатты окугандан кийин жыныс-
тык катнашка барса болобу? Таң  аткандан кийин 
күнөө болбойбу? 

ЖООП:  Багымдат окугандан кийин орозо учу-
рунда жыныстык катнашка барса болбойт. Орозо 
бузулуп калат. Ал эми орозодон сырткары учурлар-
да беш маал намаздын бардыгынан кийин жыныс-
тык мамиледе болсоң  жарай берет.

СУРОО: Мага түнкүсүн бир элес келип, мени ме-
нен жатып кетет. Ал келип кеткен күнү жеңилдеп 
калам. Бул түш эмес. Турмушка чыга элекмин. Бул 
эмне болушу мүмкүн? 

ЖООП:  Бул - эркек жин деген сөз. Намаз окуп, 
кечки, эртең мененки дубаларды окусаң келбей калат.

СУРОО: Сиздин жоопторуңуз мээге ок аткан-
дай. Кандай аял тууду экен сиздей уулду. Сизди 
муфтий кылып алсак кана! Сиздей илимдүү баланы 
Аллах бизге да насип кылса экен. Сотуңуз тез арада 
оң жагына чечилип, сиздей курч адамдар муфтий-
ликке келсин. Бейиштин төрүнөн Аллахым сизге 
жай кылган болсун. 

ЖООП: Сиз айткан бейиштин төрүндө баары-
бызды кошуна кылсын Кудайым. Тилектериңиз 
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кабыл болсун. Сотум жакшы жагына чечилгенди 
Кудайым насип кылсын. Орозодо шайтандар бай-
ланат, ошолор байланып турганда акыйкатка орун 
берилсин. 

СУРОО: Зекет деген эмне? Такыр түшүнүк жок. 
Кененирээк түшүндүрүп бериңизчи. 

ЖООП: Кененирээк айтыш үчүн эки томдук 
эмгек жазыш керек болоор. Аллаама Юсуф Кар-
даавийдин зекет туурасындагы китеби эки томдук 
үлкөн эмгек. Сен жакшысы зекет туурасындагы 
китептерди таап оку, түшүнбөгөн жериңди сурасаң 
жардам берели...

СУРОО: Мен былтыр турмушка чыккам. Ала 
качып  келишкен. Ошондо тууган-уруктун алдын-
да кайнатам: «Той кылып берем»,- деп сөз берип, 
той өтчү күндү  да белгилешкен. Кийин ошол күн 
келгенде «Мен андай деген эмесмин»,- деп жеңип 
кеткен. Ушул туурабы? 

ЖООП: Туура эмес. Бирок сен тилиңи тишиңе 
катып жашай бер. Утуш сеники болот. 

СУРОО: Ооз бекиткенден кийин гусул алса бо-
лобу? 

ЖООП:  Болот.

СУРОО: Мусулман адам көлгө барып, аялдар 
башка, эркектер башка сууга түшсө болобу?

ЖООП: Болот. Эркектер өздөрүнчө  түшкөндө  
киндик менен тизенин ортосу жабылуу туруусу ка-
жет. Аялдарга да мына ошондой тартип. 

СУРОО: Мен намаз окуп, хижап кийем десем 
ата-энем каршы. Дүкөндө  иштейм, ичимдик да са-
табыз. Ичимдиктерди кармайт экемин,  эмне кы-
лам?
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ЖООП: Башка иш издеп иште. Тапкан акчаңы 
ата-энеңе алып келип бер. Арак сатканың жакшы 
эмес.

СУРОО: Мен сиздей илимдүү  хафиз болгум ке-
лет. Табликтен Аравияда окусам болобу? Эгер бол-
со дарегин бере аласызбы? Ушул жерде эле окуюн 
дегем, кышында бир жума окуп ооруп калып кайра 
кайтып келдим. Ден соолугума байланыштуу суук 
болбойт экен. 

ЖООП: Кыргызстанда деле окуп илимдүү болсо 
болот. Аравияга жалгыз барганың болбойт. Куда-
йым тилегиңе жеткирсин.

СУРОО:  Азыр биз жеп жаткан Орусиядан чыга-
рылган шоколад,  момпосуйларына чочконун майы 
кошулган экен. Аларды жебеш керек дешет, ушул 
чынбы? 

ЖООП: Негизи чочконун майы  өтө эле арзан 
болуп бекерге туруп калган жери жок. Ошондуктан,  
орустар чыгарса эле чочконун майын сөзсүз  кошот 
деп түшүнүү  да туура эмес. Ошондой болсо да айта 
кетчү  маселе, чочконун майы,  же эти кошулган 
азык-түлүктөрдү  оозго алуу арам болот. А түгүл 
чочконун кээ бир продукциялары кошулган дары-
лардан дарылануу да арам болот. Жаш балдарга бе-
рилчү  эмдөөлөрдүн  кээ бирине чочконун мээсинен 
алынган заттарды кошот деп укканым бар. Эгер бар 
болсо, ошол эмдөөлөр  да жакшы эмес болуп калат.

 СУРОО: Быйылкы окуу жылында мектепти 
аяктаган эжемдин баласы Арча-Бешик конушун-
дагы медресеге окууга кирди. Ушул медресе туура-
луу канчалык деңгээлде маалыматыңыз бар? Болсо 
кандай медресе, муфтиятка карайбы?  

ЖООП:  Абдулла бин Масьууд атындагы  медре-
сеси  муфтияттын кармагында.Туура багытты оку-
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тат. Медресенин мүдүрү  болуп азирети муфтийдин 
орун басары Равшанбек ажы Эратов иштейт. Мед-
реседе кыргыздын белдүү  азамат аалымдары сабак 
берет. Максат дамбылда, Сражуддин дамбылда, 
Макбул дамбылда сыяктуу өлкөндөр ошол жерде. 
Мен  өзүм да көп учурда медресеге зыяратка барып, 
кээде студенттердин сынактарына катышып турам. 
Окуган балдардын мутаалаьасы жакшы чыгат. Кээ 
бир бүтүрүүчүлөрүн муфтиятка жумушка да алгам 
учурунда. Балаңар жакшы медресеге кириптир, Ку-
дайым ооматын берсин.

СУРОО:   Мен беш убак намаз окуйм, жолдошум 
болсо окубайт. Анан кыштын айрым суук күндөрүн-
дө,  гусул ала турганга мүмкүнчүлүк   жок   учурда 
мени  төшөккө чакырган учурлары болот.  Мен бол-
со гусул алууга мүмкүн болбой калат деп кээде баш 
тартып коём.  Бул үчүн периштелердин наалатына 
калбаймынбы? 

ЖООП:  Каласың  наалатка. Гусул алууга суук 
тоскоол боло турган болсо, таяммум кургак даарат 
деген бар. Ошону менен гусулдансаң  болот. Асты  
күйөөңдүн  өтүнүчүн четке какпа, кем болбойсуң. 
Эр сыйлаган эшикте калбайт, ат сыйлаган жөө  кал-
байт.

СУРОО:  Намаз окуп жатсам   алдымдан кичи-
некей балдарым   өтүп кеткен учурлары болот.  Бул  
намазды бузбайбы?

ЖООП: Жаш балдардыкы эч нерсе деле бол-
бойт. Анткени алар мукаллаф (балагатка жете элек 
наристелер) эмес пенделер. Болгону сен дагы тогуз 
жолдун тоомуна туруп намаз окубай, кичине ыңга-
йына карап, жайлуу жерде окусаң  көп деле чуркай 
койбос. Ага деле болбой чуркаса эч зыяны жок. Кө-
ңүлүңдү  бир аз алагды кылганы болбосо...
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СУРОО:  Саламатсызбы? Сизди салык төлөбөй  
койду дегендей кылып күнөөлөп жүрүшпөдү  беле? 
Ошол иштин аягы эмне болду? Сизди сыйлаган 
адам катары мени тынчсыздандырат? 

ЖООП: Урматтуу Бактыбек!  Кудайым шер-
менде кылбасын, тукумуңуз жамандык көрбө-
сүн. Бул нерсе менин ыйманыма сыноо болду. 
Чындыгында төлөнө  турган салык болбош керек 
эле. Салык төлөгөн  адамдар мусулманчылык-
тын өсүп-өнүгүүсү  үчүн берген кайрымдуулук 
каражаттардан салык төлөгөн болсом Кыяматта 
Кудайдын алдында кантип жооп бермек элем?!  
Кыяматтын күнү жалпы Кыргызстандын мусул-
мандары менден доолашса кантип кутулат элем?!  
Ошондуктан төлөгөн эмесмин. Кайрадан муфтий 
кылып шайлашса деле төлөмөк эмесмин. Биздеги 
мыйзамдар чалакайым болсо эле шарият бузула 
бериш керекпи? Кудайым бар! Баарын көрүп, би-
лип турат.

СУРОО:  Саламатсызбы? Мен ушул гезитке ок-
шогон бир гезитте журналист болуп иштейм. Жа-
кында бирөөдөн журналистик кесипте иштеп, ар 
кимдин тагдыры, жашоосу тууралуу гезит бетине 
жарыя кылган күнөө  деп уктум. Ушул чынбы? Ке-
нен маалымат беришиңизди суранам. 

ЖООП:  Эгерде  өрнөктүү  өмүрү  болсо, адам-
дарга үмүт тартуулап, жакшы багыт бере турган жа-
шоосу болсо эмне үчүн болбосун?  Эгерде жашоосу 
акмакчылык менен алдамчылыкка толсо, жакшы-
лыктуу жери жок болсо, аларды айтуунун кереги 
бар беле деп ойлойсуң. Кээ бир бактысыз окуялар-
ды айткан учурда, ошондой жамандыктан сактана-
лы деп коңгуроо катары айтылса жакшы кеп, бирок 
жеке адамдардын аттары айтылбастан, адамдык бе-
делин түшүрбөстөн болуусу зарыл.
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СУРОО: Мен турмушка чыга элекмин, бирок 
кыз эмесмин...  Жигитим башка кыз менен кетти, 
мен өзүмдү  тыйсам да болбойт жатат, эмне кылы-
шым керек? 

ЖООП: Сен жакшысы тообо  кылып намаз оку. 
Кудайдан сура, адамгерчиликтүү жигитке башыңды 
кошсун. Ала жипти аттабай, алаңдабай, алактабай, 
мурдагы жолоюңа түшпөй жакшы жаша. Күйөөгө 
тийип, төрт-бешөөнү  дароо чуурутуп төрөп жибер-
сең баары унутула түшөт. Жамандык оюңа да келбей 
калат. Намаз оку. Намаз бактың, намаз базарың!

СУРОО:  Биздин айылда эски мүрзөнү   түрттү-
рүп, ордуна мечит салабыз деп жатышат. Бул ма-
селени көтөрүп  чыккан киши мүрзөнү  түрттүрүп 
баштаган күнү ооруп жыгылып, денесин кара-көк 
басып,  Бишкекке ооруканага алып кетишти. Араң 
жан болуп калыптыр дешет... Негизи эле эски мүр-
зөнү   түрттүргөн болобу? Арбактардын тынчын 
алуу болбосо керек эле?

ЖООП: Акыркы маркум көмүлгөндөн кийин, 
ошол маркумдун сөөгү  чирип, топуракка айланып 
кеткенден кийин, ошол жерди иштетүүгө  муктаж-
дык жаралса, анда ал жерди пайдалануга уруксат 
берилет. Куран жаттаганы себептен, же такыба бол-
гон  себептен сөөгү  чирибей калгандар болсо, алар-
ды жаңы мазарга которуп коюшат. Адегенде,  Ку-
ран окуп андан кийин гана иштетишет.  Менимче 
силерде жогорудагы шарттардын бири сакталбай  
калса керек,  же сакталган  күндө  да тиги адамдын 
ооруп калуусу жөн эле дал келген болуу керек. Ме-
чит сала турган жер Кыргызстанда көп эле го. Ма-
зардын жерине муктаждык жаралгандай абалга 
жетише элекпиз го, али...

СУРОО:  Уулум үйлөнгөнү  тез өзгөрүлүп,  мү-
нөзү  катаал болуп калды.  Көзү  ачыкка барсам: 
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“Уулуңуздун башын келин айландырып коюптур”,- 
дейт. Дубасын чыгара турган дуба барбы? Эмне кы-
лышым керек? Уулум ооруп калабы деп корком. 

ЖООП:  Уулуңузга дем салдырыңыз. Көзү  ачык-
ка барбаңыз. Ыймандан ажырап калууңуз мүмкүн.  
Базарда «Манзил» деген китепче бар. Ошону эр-
тели-кеч окуп турса уулуңуз, баары жайына келет. 
Деги эле ысытма кылган аялдар эсинен чыгарбаш 
керек, ошентип жүрүп күйөөлөрүн оорукчан, абжип, 
акыл эси кирди-чыкты кылып алышат. Ысытма кы-
луу арам. Ал жиндердин аракети менен ишке ашчу 
нерсе. Эч бир туура жолдогу молдоке ысытма кылып 
бербейт. Эгер кылып жаткан болсо, молдонун кей-
пин кийген алдамчы деп билсеңиз адашпайсыз.

СУРОО:  Жамандык,  жакшылыкта ашкере чы-
гым болуп, айрымдары карыздап, же насыя  алып 
эл тосот. Тойдуку го,  түшүнүктүү, эл алдында уят 
болбойлу дешет. Ал эми өлгөндө  2-3 кара мал союп, 
жакынын жерге берген учурлар көп. Буга муфтият, 
жалпы эле дин  өкүлдөрү кандайдыр бир чара кө-
рүп, элдин чыгымын азайтууга аракет кылсаңыз-
дар болбойбу? Антпесе, араң  турган эл карызга ма-
лынып, кыйналып жатат. 

ЖООП:  Сиз айткан ысырапкорчулуктун баары 
арам. Молдокелер дайыма эле  ушул туурасында ай-
табыз. Жогорку Кеңеш  бул маселени жөнгө салган  
мыйзам чыгарса болоор беле деп ойлоп, бирок Ку-
дайдын мыйзамы шариятты сыйлабай арамга жол 
бергендер, пенделер чыгарган мыйзамды аткармак 
беле дейм. Эгерде биз элибиздин динге келүүсүнө 
жалпы аракет кылсак, элибиздин диний сабаты 
ачылгандан кийин көп нерсе табигый түрдө  ордуна 
келмек.

СУРОО:  Менин аялым жана 3 балам бар.  Ая-
лымдын тили узун, урушчаак. Бирок сүйлөшүп  
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жүргөнүбүздө   жоош кыз болчу. Ар дайым сүйлө-
нө  берет. Мен аны сүйбөй, сыйлабай калгам. Жа-
рым жылдан бери мага башка кыз жагат. Ал мурда 
турмушка чыгып, ажырашкан. Ал жөнөкөй, жоош 
кыз. Мен аны жактырам. Аны менен сүйлөшүп, бир 
болгум келет.Ушунча убакыттан бери балдарымды 
гана кыя албай келем. Эмне кылсам болот?  Өз ая-
лым менен калсам, өмүр бою кыйналып, сыздап өт-
чүдөймүн. Кеңеш берүүнүздү  өтүнөм.  

ЖООП: “Кыз кезинде баары жакшы, жаман 
аял кайдан чыгат” деген кеп бар. Сүйлөшүп атка-
ның  деле сага кыздай көрүнүп  жатат да. Бирөөнүн  
аялы бирөөгө  кыз көрүнөт болуп. Алсаң  аны дагы 
никелеп алып жаша. Эки аял алган шариятта бар. 
Үч бала менен байбичеңди  кантесиң? Тиги сага 
жаккан деле үйлөнгөндөн кийин, тили чыгып, өнө-
рү чыкса, ошенткен сайын мээлейдей алмаштыра 
берсең, сага кыргыздын катындары кыз тууп берип 
түтөбү  деги?.. Ойлон...

СУРОО:  “ Намазга жыгылгыла, ошондо гана 
Акыр заман келгенде силер бейишке чыгасыңар”,- 
деп бизди коркуткандарга көз карашыңыз кандай? 
Алар ар кандай  тасмаларды бизди коркутуу макса-
тында (маймылга айланып кеткен кыз, жылаанга, 
корозго айланып кеткен аялдар тууралуу тасмалар 
бар билбесеңиз керек) коркунучтуу  көрсөтүшөт. 

ЖООП: Намаздын парз экени чындык. Окуба-
саң,  тозоко барарың  да чындык. Сен намаз окуган-
дан ага бирөө  тыйын төлөп  турат дейсиңби? Сени 
тозокко кирбесин деп жатат да.  Күн жок деп алака-
ның  менен көзүңдү  бекиткениң  менен күн жаны-
бар ишин кылып чыгып, кайра бата берет. Өзүңдү  
эле алдайсың...

СУРОО:  Учурда экинчи никедеги күйөөм менен 
жашайм. Жакында бирөөдөн «аял аркы дүйнөгө 
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барганда биринчи никедеги жолдошу менен жа-
шайт экен» деген сөздү уктум. Ушул сөздүн канча-
лык чындыгы бар? 

ЖООП: Жалган дүйнөдө аялзаты бир канча 
ирет жолу турмушка чыккан учурда  чын дүйнө-
гө барганда ошол жолдошторунун ичинен эң эле 
адеп-ахлактуусу, кулк-мүнөзүнүн жакшыраагы ме-
нен болот. Албетте экөө тең бейишке барган учур-
да мына ошондой жагдай жаралат. Бул туурасында 
Пайгамбарыбыз (алайхис салам) өз сөзүндө баса 
белгилеген. Эске ала турган  эң негизги маселе 
адам бейишке барганда ким менен болоорун ойло-
бой, «ошол жерге барабы, же жокпу?» деген ойдун 
жетегинде болуусу керек. Анткени, бейишке кирген 
адам ар дайым бактылуу болот, бардык нерсе купу-
луна толот, ал жерде көңүл иренжиткен, же ойго 
толбогон нерсенин өзүнүн болуусу мүмкүн эмес.

СУРОО: Кашымды күнөө экенин билбей терип 
койгом. Азыр өстүрөйүн десем көзүмдүн үстүн кап-
тап кетип жатат. Тере берсем болобу?

ЖООП: Аялзатына каш терүүгө болбойт. Каш 
салаңдап өсүп барып көзүнө кирип кеткенде гана 
учун кыркып койсо жарайт. Андан сырткары,  каш 
узарып барып адамдын бетиндеги түккө кошулган-
да, кашты эмес ошол түктү терүүгө болот. Анткени, 
каштан башка жүздөгү түктөрдүн баарын терүүгө  
аялзатына уруксат берилет.

СУРОО: Мен намаз окуйм, жолдошум окубайт. 
Намаз окубаган адам менен жатуу, чочко менен 
жатканга барабар деген сөз чынбы? 

ЖООП:  Адамды ак жолго салуу Аллах Таала-
нын иши. Пенденин колунан келбейт. Пенде себеп 
гана боло алат. Ошондуктан,  ар бир намазыңызда 
жолдошуңузга дуба кылсаңыз жакшы болот. Жол-
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дошуңуз мусулман эле болсо никеңер сакталып ту-
рат. Көңүлүн алып, ыраазылыгын тапсаңыз бейи-
ши болоорсуз. Сиз айткан сөз да айтылат.

СУРОО: Намаз окуп жатканда айымдар бутуна 
байпак кийиши шартпы? 

ЖООП: Чоочун эркектердин көзү түшө турган 
жерде болсоңуз бутуңузга байпак кийип алууңуз 
шарт болот. Ал эми өзүңүзчө жалгыз, же тууган-
дарыңыздын, же жалаң аялдардын арасында бол-
соңуз кызыл ашыка чейин жабылуу болгон болсо, 
байпак кийүү шарт эмес. Анткен аялзатынын буту 
намаздын өзүндө аврат деп эсептелбегени менен 
чоочун эркектерден бутун жабуусу милдеттүү деп 
фатва берилет керемет мазхабыбызда.

СУРОО: Өлгөн адам түшкө кирсе эмне кылыш 
керек? Дегеле,  түшкө ишенсе болобу? Түш тууралуу 
шариятта кандай айтылат? Кенен айтып бериңүздү 
суранам. 

ЖООП: Өлгөн адам түшкө кирсе, Куран окуп 
сообун багыштаса жакшы болот. Бул туурасында 
«Бактылуулуктун формуласы» деген китебибиздин 
75-бетинде кеңири айтканбыз. Ал эми түш үч түр-
гө  бөлүнөт. Жакшы түштөр Алла Тааладан, жаман 
түштөр шайтандан, түшүнүксүз түштөр адамдын 
чарчаганынан, көңүлүнүн жай эместигинен болот. 
Бардык түштү колдон келишинче жакшылыкка 
гана жоруган оң. Ак пейилдүү адамга жоруткан 
жакшы. Көңүлгө  жакпай турган түш болсо, эч ким-
ге айтпай жардыларга садака тыйын берип койсо-
ңуз, баш-көзүңүздөн садака болоор. 

СУРОО: Боюнан алдыруу канчалык күнөө, аркы 
дүйнөгө барганда ошол балдар энени тозокко сүй-
рөйт деген чынбы? 

ЖООП: Адам өлтүргөндөй эле күнөөкөр болот. 
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Боюндагы баланы төрөө эненин ден-соолугуна 
олуттуу зыян бере турган болгондо, же ичтеги бала 
өспөй калып, же оорулуу болуп (мисалы баш сөө-
гү жок) туулгандан кийин да ата-энесинин балээси 
боло тургандай жагдай жаралса гана алдырганга 
уруксат берилет. Адегенде, дарыгерлердин чечими, 
андан кийин молдокелер карап макулдук берген-
ден кийин гана алдырганга болот жогорудагыдай 
шарттар менен. Ар ким өзү  билемдик менен алды-
ра албайт. 

Кээ бирлер пландалбай калганы үчүн, же каал-
багандыгы үчүн, же жөн эле бага албай калам деп 
алдырган болсо адам өлтүргүч болуп эсептелет. 
Ислам шарияты боюнча адам өлтүргөндөй жазага 
тартылат.

СУРОО: «Тирүүлүктө жети күйөөгө тийген 
айымдар бейишке чыгат» деген сөздүн канчалык 
деңгээлде чындыгы бар?

ЖООП: Жок. Андай сөздү укпаптырбыз. Бул 
ушул, кайра-кайра күйөөгө тийгиси келгендердин 
чыгарганы го. Кичине жүзүбүз жарык болсун деп. 
Кудайым аялдарды көз ачып көргөнүнөн айрыба-
сын. Кошкону менен кошо карытсын.

СУРОО: Кечиресиз, ыңгайсыз болсо дагы су-
роомо жооп алгым келет. Кытайлардын бир да-
рысы бар экен, формасы эркек кишинин мүчөсүнө 
окшош. Аны пайдалануу менен аял жатын оорула-
рынан арылат экен. Мындай каражатты колдонуу 
күнөө болбойбу? 

ЖООП: Кечиргенден дагы сурооңузга жооп бе-
рүү кыйыныраак экен. Жатыны ансыз айыкпай тур-
ган болсо эмне кылмак эле? Ооруп жаны сыздаган-
дан көрө аны пайдаланганы оңураак болгону турат. 
Бирок тескери жагы ага көнүп алып, күйөөсүн тең-
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синбей калса коом бузулганы жатпайбы? Жакшы-
сы, Кудайым жаратып койгон дарысы күйөөңүздү 
жакшыраак пайдаланыңыз. Дарылык касиети анча 
жок болсо күчтөндүрүп тамак берип бапестеп кара-
саңыз, ордуна келээр. Күйөөңүз жок болсо күйөөгө 
тийиңиз. 

Кытай кургур адамы көбөйүп кеткенинен эмне-
ни гана кылбайт. Ага койсок эч ким көбөйбөй эле 
дарыны кучактап жата берсе... Бизге ал номуру өт-
пөйт. Кыргыз аз болгондуктан, жерибизге кошуна-
лар кирип келип жашап жатышат. Ар бир кыргыз 
жок дегенде бештен, ал-күч берсе ондон балалуу 
болуш керек.

СУРОО: Мен үч бир тууганмын. Байкем менен 
эжем турмуш куруп кетишкен. Апамдын колунда 
мен калгам. Бир жигит менен сүйлөшүп, ага тур-
мушка чыккам. Жолдошумдун ата-энеси айылда 
болгондуктан, аны апамдын үйүнө киргизип алган-
быз. Андан бери эки уулдуу болдук. Азыр жолдо-
шум маянасы аз жумушта иштейт. Мен болсо бал-
дар менен үйдө олтурам. Жолдошумдун тапканы эч 
нерсеге жетпейт. Баары апамдын мойнунда. Апам 
азыр биздин өз алдыбызча кетишибизди каалайт. 
Бирок күйөө баласына жаман көрүнүп калбайын 
деп жолдошума унчукпайт. Туугандарыбыз дагы 
«өз алдыңарча жашагыла, апамды кыйнабагыла»,- 
дешип мени жаман көрүп келишет. Жолдошума 
бул маселе тууралуу айтсам, «Сен эң кенже кызсың. 
Үй бизге калат. Эгерде бөлүнсөк батирге кантип, 
каяктагы акчаны төлөйм, анда ажырашам»,- деп 
коркутат. Мен болсо азыр абдан оор абалда жашап 
жүрөм. Кээде өз жанымды кыйгым дагы келип ке-
тет. Балдарымды аяйм. Мен мындан ары кандай 
кылып, эмне кадамга барышым керек. Кеңеш бери-
ңизчи? 
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ЖООП: Ырас жолдошуңдун каражаты жетпей 
жаткан соң аны андан ашыкча кыйноонун кереги 
жок. Убак-сааты келгенде баары өз ордуна келер. 
Ага чейин апаңардын үйүндө жашап турганыңар 
оң болот. Сен кошумча үйгө жумуш алсаң жакшы 
болоор экен, азыр тигүү цехтеринде үйлөргө  да жу-
муш беришет.

Өз жаныңды кыйгандыгың  апендичилик эле бо-
лот. Өлгөндүн жазасы көмгөн. Өлүп эч бир көйгө-
йүңдү чечпейсиң. Балдарга жакшы тарбия бергенге 
аракет кыл. Апаңардын көңүлүн таап тургула.

Ал эми апаңдын үйү боюнча айта  турган болсом, 
апаң жүзгө чыгып бейишке кете турган болсо, үй-
дүн төрттөн эки бөлүгү эркек бир тууганыңа, ал эми 
эжең экөөңөргө төрттөн бир бөлүгү тийет. Ата-эне-
нин үйү кичүүсүнө калат деген түшүнүк кыргызда 
салт болуп калган эле адат, же бир туугандар ыраа-
зы болуп беришсе, анда эң  кичүүсүнө  калат.

СУРОО: «Никесиз төрөлгөн бала бактысыз бо-
луп калат»- дешет. Бул тууралуу шариятта кандай 
айтылат? 

ЖООП: Адатта никесиз төрөлгөн балдар атасы 
жок болуп, же таштанды бала болуп чоңоюшат. Та-
тыктуу тарбия берилбей калгандыктан, турмуштун 
соккусуна көбүрөөк дуушар болуп, бактысыздыкка 
арбыныраак учурап калат. Чындыгында,  никесиз 
төрөлүп калгандыгы үчүн байкуш наристе күнөө-
көр болбойт. Анын жаралуусуна шариятсыз жол 
менен себеп болгон эркек менен ургаачы күнөөкөр 
болушат. Аларга тообо кылуу милдеттүү болоор.

СУРОО: Мен улуу, кичүү айымдар менен шери-
неге барып турам. Ал жерден жолугушуп сырдашып, 
сүйлөшкөндөн сырткары кезектешип бир адамга 
акча чогултуп беребиз, бул нерсе туура элеби?  
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ЖООП: Аялдар анда-мында чогулуп, тамак же-
шип, арыз-муңун айтышып, кичине аны-муну сүй-
лөшсө шариятыбыз тыюу салбайт. Бирок эң эле 
одоно көрүнүш айрыкча түштүк тарапта аялдар 
чогулуп алып чайханаларга барып, аш жешип, ыр-
дашып, анан ошол аялдар жамааты менен атайын 
жаратылышта эс алганы  жакшы эмес. Аялдык на-
зиктикке  өтө  эле төп келе бербеген көрүнүш.

Акча чогултуп бергениңерди илгертеден эле 
«кара касса» деп атап келишет. Негизи мына ушун-
дай таризде тыйын чогултууга каршылык деле жок. 
Бирок, эске ала турган жагдай, тыйындын кадыр-
баркы улам түшүп-көтөрүлүп турат. Аны инфля-
ция деп аташабы айтор,  кээде миң сомго бир козу 
сатып алсаң, кээде чоңураак тоокту зорго сатып 
аласың дегендей эле кеп. Андыктан, шарияттын та-
лап кылганы ушул, акча бирдиги деп эсептелеген 
алтынга чегерип чектеш керек болот. Мисалы: ар 
бир чогулганда баланча пробадагы алтындандын 
түкүнчө  граммынын акчасы деп айтса туура болот.

СУРОО: Мен өзүмдөн 9 жашка кичүү баланы 
жакшы көрүп калдым. Болгондо дагы ал менин ку-
дам болот. Ата-энелерибиз бизди туура түшүнбөсүн 
билебиз, бирок эки башка жакка кете албайбыз. 
Кандай чечимге барсак болот?  

ЖООП: Сен аны жакшы көргөнүң жакшы экен, 
а бирок, маселе ал сени кандай көрөт, мына ушунда 
турат. Эгерде жакшы көргөн болсоңор эмнеге бол-
босун? Бирок менин айтайын дегеним аялзаты кү-
йөөсүнөн бир канча жаш кичүү болсо жашоо гармо-
ниялуу болуп, көп нерсе жаштын фактору менен оң 
жолуна түшүп кете берет. Аял улуу болгон учурда, 
көп учурда аялы энесиндей мамилеге өтүп кетет да, 
бир канча жылдардан кийин күйөөсү башка аялга 
үйлөнүүнү эңсей баштайт. Андайларды кинодон 
деле көрүп жүрбөйбүзбү?
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СУРОО: БОМЖдарга кийим, акчадан жардам 
берсе сооп болобу? Дегеним алар арак ичип алышат 
го берген акчага. 

ЖООП: Сен ошондуктан аларга тамак-аш, ки-
йим-кечек эле бер. Негизи ушул селсаяктарды ка-
лыбына келтире турган үйлөрдү ачуу мезгил тала-
бы. Дааватчылар менен дааватка чыгарып жиберсе 
эле адам болгону турушат. Мен муну жөн эле айтып 
жаткан жерим жок. Практика болгондугунан айтып 
жатам.  

СУРОО: Белгилүү бир ырчынын «намазды да-
йыма окубайм, керек болгондо окуп коём» дегенин 
уктум эле, Ушул туурабы?

ЖООП: Албетте, антип айтканы туура эмес. На-
маз ар дайым керек. Ал кишинин айтканын балким 
туура эмес түшүнүп алгансыз. Колумдан келишин-
че окуп жатам деп айтса керек го?!

СУРОО: Менин жолдошум абдан кызгаанчак, 
кечинде жумуштан келгенимде «кайда бардың, 
эмне кылдың?» деп сурап, ар кандай сөздөрдү айт-
тырып карганта берет. Карганган канчалык күнөө? 

ЖООП: Анчалык кызганчаак болсо, илгерки 
сарттардай кылып ок эки пакса дубал менен кор-
гон кылып, ичинде баксын сизди. Же жан башты-
гындай кылып дайыма жетелеп жүрсүн. Жеңижок 
акын Көксулуу энебизди жанына алып жүргөндөй. 
Жөндөн жөн эле каргана берүү жакшылыкка алып 
келбейт. Кызгануу шариятыбызда мактоого татыр-
лык нерсе. Бирок жүзүңө конуп калган чымындан 
деле кызгана берсе жан калабы? Андай кызганууну 
шариятыбыз жектейт.

СУРОО: Азыр көпчүлүк төрөй албаган айымдар 
айымдар жасалма жол менен бойго бүтүрүп алып 
төрөп жатышат. Бул күнөө эмеспи?
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ЖООП: Жасалма жол менен бойго бүтүрүү туу-
расында «Карын эне кайгысы» деген темадагы 
илимий макалам бар. «Бактылуулуктун формула-
сы» китебимден таап окуңуз.

СУРОО: Аялдын айызы келип жатканда эркек 
төшөккө чакырса себебин айтып барбай койсо, би-
рок эркек нааразы болуп калса периштелер наалат 
айтабы?

ЖООП: Жок, ал учурда наалат айтпайт. А бирок 
айыз келген учурда деле аял менен күйөөсү бири-
бирин эркелетишсе, өбүшсө, кучакташып жатышса 
сооп эле болот. Болгону шарияттык мамилеге жол 
берилбейт.

СУРОО: Аял кишинин айызы келип жатканда 
тырмак алса болбойбу? 

ЖООП: Болот. 

СУРОО: Мени кызыктырган маселе. Айрым 
айымдар бир акча, же баалуу буюмун жоготуп, уур-
датып алганда «башы көзүмө садага, жамандыктын 
баары ошону менен кетсин»,- деп айтып калыш-
кандарын угуп калам. Ушул сөздү айтуу туурабы? 

ЖООП: Эми ал айла кеткендеги, ичиндеги отту, 
ызаны, ачуусун басуу үчүн аргасыз айтылган сөз. Бул 
сөздүн төркүнү мындайча: Адам садака берсе андан 
жамандыктар качат. Ырыскы оошот. Келе турган ба-
лээлер ыраактайт. Садака жаман өлүмдөн сактайт.

Буюму уурдалгандар да ошондой садака кылып 
жибердим дегенди айтып жаткан болуш керек. Эми 
булардын садакасы мажбурланган садака болуп 
жатпайбы. Өз ыктыяры менен берген садакага бул 
окшошпойт да эми.

СУРОО: Чачым узун, гусул алганда кыйналам. 
Өрүлгөн болсо, масх тартып койсо болобу, же сөзсүз 
жууш керекпи? 
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ЖООП: Шарияттык иш болоордун алдында 
чач өрүлүү  болуп, гусул алганга чейин жазылбаса, 
анда гусул алуу учурунда чачтын түбүнө, т.а., баш-
тын терисине суу жеткирип, ал эми калган өрүмдү 
баштан аяк масх тартып сылоо менен маселе жы-
йынтыкталат.

СУРОО: Мен 5 маал намаз окуйм. Жолдошум 
окубай жүрөт. Эмне болот? Рахмат.

ЖООП: Намаз окуган убагыңда, ошол окуй элек 
жолдошуңа хидаят тилеп дуба кыл. Акыйкаттын ак 
жолуна салуу Аллахтан болот. Себепчиси сен болуп 
калсаң ажеп эмес. Эгерде анын хидаятка келип ка-
луусуна өбөлгө  болсоң, жубайлык жашооңорду ага 
берген эң кымбат белек болмокчу.

СУРОО: Аллахтын убадасы амалдын артында-
бы, же аспаптабы? Аспапка Аллах убада койгонбу? 
Себебин “кылыш” деген ширкпи?

ЖООП: Аллахтын убадасы амалдын артында, 
мына ошол амалдарды аспап деп атайбыз. Экөөнү 
эки айрым караган туура эмес. Кээде пайгамбарлар-
га, такыба пенделерге аспап-себепсиз эле берээрин 
берип коёт. Бирок булар муьжиза менен кереметтер 
деп эсептелет. Бул баарына эле насип боло бербейт. 
Себебин кылуу ширк деген туура эмес. Балким, се-
бебин кылуу сүннөттүн дал өзү.

СУРОО: Тахажжуд намазын канча рекет окусам 
болот? 

ЖООП: Тахажжуд намазы бир салам менен эки 
рекеттен сегиз рекетке чейин боло берет. Эң жак-
шысы төрт рекеттүү бир салам менен. 

СУРОО: Совет убагында менин ата-энем нике 
кыйбай эле, орусча ЗАГСка катталыптыр, биз 5 бир 
тууганбыз. Ошондо биз арам болуп калабызбы?  
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ЖООП: Арам-сарам болбойсуңар. Ошол убак-
тагы ЗАГСты айласыздан никеге эсептеп жүрөбүз. 
Азыркылары эсепке кирбейт. Эгер намаз окубаса-
ңар ошондо накта арам болуп калаарыңар аштан 
бышык.

СУРОО: Менин биринчи күйөөм апасына өчө-
шүп “3 талак” деп жазып берген, айткан эмес. Мага 
талак түштүбү? 4 жыл өткөндөн кийин турмушка 
чыктым. Азыр 2 балам бар, намаз окуйм. 

ЖООП: Кудайым сага бакыт берсин. Экинчи 
эриңдин этегине эрмешип, эриктирбей, ээн кал-
тырбай, ээн ооздорго ээндетпей, эркин калтырбай 
эрмектеп, эркелетип, эсиңди ээктеп, эптеп эр кы-
лып кал. Ошондо утуш сеники болот. Сенин никең 
туура.

СУРОО: Гусул алганда суу кайта идишке чачы-
рабаш керекпи? Гусул өтпөй калабы? 

ЖООП: Зыяны тийбейт. Иштетилген суу таза 
(таахир), бирок таза кыла албайт (гойру мутаххир). 

СУРОО: 3 айдан бери күйөөм экөөбүз чогуу жа-
шабайбыз. Ал Ошто, мен балам менен Бишкекте. 
Күйөөмө ишенбей калдым, жашоого кызыгуум кал-
бады. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз?  

ЖООП: Адамдар, айрыкча жубайлар бири-би-
рине ишенич менен жашоосу керек. Сиз күйөөңүздү 
эркек деп түшүнүңүз. Кээ бир аялдар эркектерди өз-
дөрүндөй, аялдардай кабыл алып алышат, ошондой 
мамилени күтүшөт. Анда тараза бузулуп кетет. Ар 
бир адамдын жакшы жери бар. Ошол жакшы жери 
аркылуу аны сүйгөнгө аракет кылыңыз. Ага жаса-
ныңыз. Ал сизден, сиз андан каалаган мамилени эле 
каалайт. Эгерде адамдын майда кемчиликтерин ке-
чире албасаңыз, анда анын чоң жакшылыктары ме-
нен өзгөчөлүктөрүн эч убакта баамдай албайсыз.
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СУРОО: Мен бир адам менен тааныштым, ал 
абакта отурат экен, 5 маал намаз окуйт. Мен дагы 
намаз окуп баштадым. Ал: “Кел, нике кыйдырып 
алалы”,- дейт. Дагы 2 жылы бар экен. Эмне кылыш-
ты билбей жатам.  

ЖООП: Ошол жерден аман-эсен бошонуп чык-
кандан кийин, кырк күнгө дааватка барып кел-
генден соң үйлөнсөңөр жакшы болот. Себеби, эки 
тараптагы адамдардын психологиясы эки башка 
болуп калат. Адам коомго аралашып калгандан 
кийин гана жашап кетүү  жеңилчиликке турат. Ал 
жерден чыга элек болсо аны кантип кучагыңызга 
толтуруп жатмак элеңиз. Кудайым ошол жактагы-
лардын баары тообо келтирип, аман-эсен бошонуп 
чыгуусун Аллахым насип этсин.

СУРОО: Азыр Куран окуганда кафе, ресторанда 
окутуп, тойго дасторкон жайгандай кылып жатат. 
Мисалы, жылкы, уй союп, салат, шоколад, печенье-
ге чейин коюп жатышат. Ушул туурабы? 

ЖООП: Ал деле бара-бара калат. Жаңкы үчүлүк, 
бейшембиликтер, кырктык, элүү эки күндүк, жыл-
дык, кара аш деген балээ-баттердин, бидьаттардын 
баарын чогултуп ыргытып, шаар жеринде ушул 
нерсеге токтолуп калбадыбы? Эми бул тигилерден 
жеңилирээк. Анткени белгилүү бир күнгө байлан-
байт. 

СУРОО: Менин агамды жеңебиз дубалатып сал-
ган. Алар бирок ажырашып, жеңем жашабай жатат. 
Ортодо 2 бала бар. Агам жашагысы келет. Дубаны 
кантип чечебиз? 

ЖООП: Намаз окуп, даарат менен жүрсө эле че-
чилгени турат. Эгер байланган болсо, ушу агаңыз 
бир аз бошураакпы дейм да. Ортодо эки баласы бол-
со, аялын алакачып эле келип, алыска атка өңөрүп 
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кетип калсын. Жомоктогудай белгисиз тараптарга 
алып кетсин. Ага асмандагы айдын бир үзүмүн бе-
лек кылсын. Романтикалуу кечтерди тартууласын. 
Ошондо анын кеткенин көрөйүн. Ушу кыргыздар 
кызык эле элбиз, күнөөнү  дайыма башкалардан 
көрө беребиз. “Оро албаган орок тандайт”,- деп бе-
керинен айтылган эмес да.

СУРОО: Шарият негизинде жазылган жаш жу-
байларга арналган китеп барбы? Сиз кайсыл китеп-
ти окуганга кеңеш бересиз? Роман, повесть, миф, 
драма, мистикалык чыгармаларды окусак болобу? 

ЖООП: Эми андай китептерден уучубуз куру 
эмес. Орусча кыргызча болуп бир топ эле бар. Китеп 
саткан дүкөндөрдү кыдырсаңыз чыгат. Азыр эсиме 
жара чыгып, эстей албай турамын бирди-жарымын. 
Жаңкы айтып жаткан чыгармаларды окусаңыз бо-
лот, бирок түзүгүрөөктөрүн окуңуз. Акыркы мезгил-
де жер жайнап чыккан китептер жаандан кийинки 
козу карындай көбөйдү. Сиз классиканы окуңуз...

СУРОО: Менин сүйлөшкөн кызымдын кыздык 
намысы жок экен. Бирок, “мени таштаба” деп ый-
лап жатат. Ага көңүлүм болбой калды. Таштап сал-
сам убалына, каргышына калбаймынбы?

ЖООП: Анын андайлыгын кайдан билдиң? Сен 
билгендей жол менен канчаларга билдириптир ал 
ошондой экенин? Сен анын андайлыгын табигый 
жол менен билсең, сен деле андан абат эмес экен-
сиң. Эшегине жараша тушагы. Ал нерсе үйлөнгөн-
дөн кийин билинет эле?. Сен сүйлөшүп жүрүп эле 
билип алыпсың. Алакандай жерин эптеп сактай 
албаган, эртең сенин абийриңди жаап жүрөт деп 
ойлойсуңбу? Сен жумушка кеткенде үйүң «байтал 
базарга» айланып кетүүсүн каалайсыңбы? Кандай 
гана жийиркеничтүү. Дароо тообо кыл. Күнөөгө ба-
тып бүтүпсүңөр...
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СУРОО:Аср намазына канчада азан айтат? Шам 
намазын каза кылсам качан окуйм? 

ЖООП: Асрга календардагы убактысына карап 
азан айтат. Шамдын, дегеле намаз аттуунун баарын 
каалаган учурда, алгачкы мүмкүнчүлүк болоору ме-
нен окуйт. 

СУРОО: Мен 5 убак намаз окуйт элем. Бирок ги-
некологиялык  жактан ооруп, кулагым дагы суукта 
ооругандыктан намаз окуй албай жатам. Кантип 
таяммум даарат алам? Кургак эле сүртүп коёмбу? 

ЖООП: Истинжаны  кургак кылганың туура. 
Жакшы болгондо жууйсуң. Кулагыңа да масх тарт-
пай эле кой. Даараттын төрт парзын эптеп аткарып 
алсаң жарай берет. Ал да болбосо таяммумду ошон-
до кылаарсың. Аны ошондой болуп калсаң  үйрө-
төрмүн.

СУРОО: Күлсө даарат бузулабы? 

ЖООП: Намаз окуп жатканда күлсөң  дааратың  
бузулат. Намаздын сыртында күлгөндөн бузулбайт. 
Бирок катуурак күлүп кармана   албай жел чыгарып 
жиберсең, ошол жел жаныбардан бузулат, күлгө-
нүңдөн бузулбайт.

СУРОО: Күйөөм экөөбүзгө нике окулуп жат-
канда күйөөмөн макулдугун сурап, менден сураган 
жок, же мен укпай калдымбы. Азыр балалуу бол-
дук, эчтеме болбойбу? 

ЖООП: Ээ, кокуй! Жок жорукту баштап,  кан-
дай молдоке экен? Кыздын сурап, анын макулдугун 
алгандан кийин гана жигиттен суралат макулдук 
деген. Балким, сен күйөөгө  тийип жатканыңа тол-
кунданып, мен да күйөөгө тийп жатамбы деп кула-
гың  укпай калгандыр? Айтор,  кандай болгон күндө 
дагы никеңерди бир жаңыртып алгыла! Айтаарым, 
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нике кыйдырганда колдон келишинче илим-би-
лимдүү адамдарга кыйдырган макул. Ишти чаласы 
жок бүтүрөт.

СУРОО: Тахажут намазын уктабай эле окуса бо-
лобу? 

ЖООП: Болот. Уктап туруп окуганың сооп-
туураак болот.

СУРОО: Өзүм намаз окуйм. Гитара черткенге 
болобу? Гитарага көп жылдан бери катышам. 

ЖООП: Ошону кой, андан көр Куран окуганды 
үйрөн. 

СУРОО: Жаңы үйлөнгөнбүз. Күйөөсү биринчи 
дааватка чыкпай эле, чогуу мастуратка чыга берсе 
болобу? 

ЖООП: Негизи боло бериш керек. Бирок даа-
ваттын кабыл алынган тартиптери бар. Ал тартип, 
күйөөсү үч күндүккө  үч жолу чыккандан кийин 
гана мастурат жамаатка чыкса болот.

СУРОО: Жубайым, карындашым жана күйөө  
бала менен жамаат болуп окусак болобу?

ЖООП: Болот. Күйөө бала жаныңызга, аялы-
ңыз менен карындашыңыз аркага бир сап болуп 
окушат. 

СУРОО: Менин бөлөм эркек. Жигит менен жү-
рөт экен. (бир жыныста) Биз жакында билдик. 
Эмне кылсак болот? Жардам бериңизчи. 

ЖООП: Бөлөңдү тигинден бөлгүлө. Азыр аял 
аялга, эркек эркекке үйлөнүү күчөп, ал Кыргызстан-
да да пайда боло баштады. Муну медицина кызмат-
керлери табийгый көрүнүш, оору дешет. Ошентип 
айткан доктурларды бир сыйра Жыргал каары де-
ген жинайдаар молдобуз бар. Ат-Башынын кулуну. 
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Ошого бир көрсөтүп дем салдырыш керек болот. 
Ага болбосо Оштогу Ак-Бууранын суусуна кыштын 
күнү бутунан кармап башынан сууга салыш керек 
болот. Ээ, кокуй, ушул кантип табигый көрүнүш 
болсун. Бул накта жапайы, акмак көрүнүш. 

Эркекке тийген эркек сымалдарга кой кайтар-
тып, илгеркидей сакмалга эки жолу салсаң, жам-
гырдын күнү кезүү кайтартып, бутун торпокко сыя 
бастыртсаң, колтугундагы колоңсосу сасып, буту 
чирип кете тургандай абалга алып келсең, кечинде 
сарайдагы көңдү чаптырсаң, анан көрөөр элем эр-
кекке эрге тийгенди! Чачын кырып салып, молдого 
шакирттикке берип, одоно көйнөк ыштан кийгиз-
сең, такымы кызарып пикириндеги «айчүрөк су-
луу» болгону эсинен чыгып, өзүнө келээр эле.  Ал 
эми аял ала турган болгон аялдарга пахта тердирип, 
тамеки чаптырып, күнүгө он эки уйду саадырып, сү-
түн уюттуруп ишке койсоң, алар дагы ордуна келет. 
Башына жоолук салып, күчтүүрөк эркекке эрге бе-
рип жибериш керек. 

Эркекке эркектин, аялга аялдын гормондорун 
ичириш керек. Жогоруда мен айткан нерселер да 
ошол гармондордун эң күчтүүлөрү. 

Ислам мындай чектен чыккандарды жектейт. 
Бул коомчулуктагы оору. Ооруну жашырсаң  өлүм 
ашкере кылат. Ошентип олтуруп адамзаттын туку-
му үзүлчү беле?

СУРОО: Илимсиз имамга уюуш керекпи? 

ЖООП: Илимдүүнүн илимсизге уюганы бол-
бойт. Ал өзүнө окшогондорго имамга өтсө жарайт. 

СУРОО: Кызымдын кулагына өзүм азан айттым 
эле. Башында “Биссмилахир рахмани рахим” деп 
айтылбай калды. Эми башынан айтыш керекпи? 
Бирок азанды толук айттым.  
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ЖООП: Ошонуң жарай берет. Кудайым эки дүй-
нө бактылуу кылсын...

СУРОО: Даабатчылардын кир, аялдыкындай 
узун көйнөк кийип келип даават айтышы туурабы?

ЖООП: Эми ошол кир көйнөк кийген биздин 
(намаз окугандардын) эң жамандарыбыз болуп 
эсептелет. А намаз окубаган, кудайсыздардын эң 
жамандары селсаяк  болуп көчөдө жүрөт го. Ал 
ошол кир кийим кийген кечээ селсаяк  болуп кет-
кенде  көңүл деле бурбадың эле. Эң  жакшы деп, 
сүрөттөрүн  төргө  илген, ошол намаз окубагандар-
дын партиясындагы эки прездент качып эле кетти 
го. Парламентте олтурган жакшылар ачуу суудан 
ууртаганын, даараткана таппай даракка жаба урга-
нын, дагы башка койчу, болбогон иштерди кылга-
ны сенин көзүңө  көрүнбөй эле, ушул кир көйнөк 
көрүнүп калабы? 

Туура, мусулман таза болуш керек. Бирок ошону 
менен эле мусулманчылыкка көлөкө  түшүрө  берүү 
керек болобу? Ынсаптуулук кайда кетти. Сен кара-
саң, Абдышүкүр ажыга карабайсыңбы? Ал болбосо 
мага кара. Биз бир ич кийимди эки күн катарынан 
кийбейбиз. Ал эми узун көйнөк боюнча, Суусамыр-
га барсаң, музейдеги Кожомкул алптын көйнөгү ме-
нен ошол дааватчынын көйнөгүнүн өлчөмү бирдей 
болбосо, мага кел.

Мусулманчылыкты кармануу үчүн сөзсүз эле 
араптардын, же башкалардын көйнөгүн кийүү 
шарт эмес. Бирок,  ошол эле учурда алардын ки-
йимин кийип алса тыюу салуу деле туура эмес деп 
билем. Анткени америкалыктардын, же батыш ма-
даниятын кийип жүргөндөргө эч ким каршы деле 
чыккан эмес. Мисалы, тизесин көрсөтүп кыска 
кийген Каныкей энекебизди, же   чач кырктырган 
Айчүрөк апабызды, же көкүрөгүнүн жарымын көр-
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сөткөн Курманжан датканы элестете аласызбы? 
Мен мисалы элестетмек турсун акылыма сыйдыра 
албайм. 

СУРОО: Намаз окуп, кайра ичимдик ичип, сой-
кулук, тоноочулук кылган адамдарды Кудай кечи-
реби?

ЖООП: Эми чындап ыйласа сокур көздөн жаш 
чыгыптыр. Жаңылып-жазбаган пенде болбойт. 
Чындап тообо кылса,  Кудайым кечирет. Эң эле 
жаманы кечирет экен деп кайра-кайра күнөө кы-
луу болот. “Билип туруп сууга сийген” дегендей кээ 
бирлер билип туруп арам иштерге батынышат. Бу-
ларга өзүнчө  азап болоор. Кандай болгон күндө да 
тообо эшиги дайыма ачык турат. Ошол эле учурда 
эске ала турган жагдай, ар бир пенде ар бир мүнөт-
тө  аркы дүйнөгө  узай кетүүсү  ыктымал. 

СУРОО: Мечиттен адам байкабай аба ырайын 
булгап койсо не болот?

ЖООП: Даараты бузулгандан башка эч нерсе 
деле болбойт. Эшик-терезени ачып абаны айлан-
дырып койсо баары ордуна келет. Жаны бардын 
газы бар дейт. Парламентте деле аба булгагандар 
болсо керек. Эми аны жарыя айтышпайт да.

СУРОО: Халал  азык-түлүктөрдүн адал экенине 
кантип ишенебиз?

ЖООП: Мамлекет менен диний башкармалык 
чогуу чаран көзөмөлдөгөн Адал ишканасы тастык-
таган болсо коркпой ишенсек боло бериш керек. 
Бирок жеке менчик ишкана болгон учурда, шайтан 
алайхи лаьнанын таасири көбүрөөк тийип калуусу 
ыктымал. Негизи, адал тамак-аштагы эске алуучу 
орчундуу жагдай эт жана эт азыктары болуп сана-
лат. Ошондой эле ден соолукка зыяндуу азыктар да 
макрух, же арам деген баага татыктуу болуп калат. 
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СУРОО: Аялынын көзүнө  чөп салган эркек кан-
тип күнөөсүнөн арылса болот?

ЖООП: Тообо кылсын. Экинчи кайталабоого 
өзүнө  шерт берсин. Кылган ишине өкүнүп, күнөө-
лүү  болгондугун Кудай алдында мойнуна алсын. 
Дагы деле болбой чөп салгысы келип жатса, адал-
дап никелеп токол алсын, орозо кармасын. Жөн 
эле тообо кыла бербей, ошол күнөөнүн алдын алуу 
керек ко. Коррупцияга каршы күрөш ошол корруп-
ционерлерди камоо менен эле бүтпөйт да, анткени 
жаңы коррупционерчелер чыга берет. Коррупцияга 
каршы күрөш ошол коррупцияны шарттаган жаг-
дайларды жоготуу менен болот.

СУРОО: Намазга жыгылып, мечитке барып 
жүргөн дин жолундагы адамдардын сөгүнгөндөрүн 
көп көрөбүз. Бул күнөө эмеспи?

ЖООП: Албетте күнөө. Сөгүнгөн намаз оку-
ганга деле, окубаганга деле бирдей күнөө болот. 
Пайгамбарыбыз (алайхис салам)  сөгүнгөн эмес. 
Бир нерсени айта кетүү керек: Адамга баа берген-
де анын өтмүшүн да кароо керек. Анткени ошол 
сөгүнүп жаткан кечээ намаз окуй элегинде, күнү-
гө эки жолу адам тоноп, бир жолу кыз зордуктап, 
төрт жолу уурулук кылат эле. Демек, жакшы жакка 
оогон турбайбы деген баа болушу керек. Менин ба-
шымдан өткөн бир окуяны айтып берейинчи. Биз-
дин химиядан берген Гульнара деген эжейибиз бар 
эле. Мен жалаң беш алчумун. Жанымдагы шеригим 
үчтөн көтөрүлө алчу эмес. Бир күнү мен төрт алып, 
ал беш алыптыр. Чыгарган маселелерибиз окшош 
чыгарылган. Мен эжейге айтсам, ал мага муну айт-
ты: «Сен жакшы окуп жүргөн мурунку абалыңа ка-
раганда бүгүнкүң төрткө ылайык, ал эми тигиники 
мурунку абалына караганда бүгүнкүсү бешке ыла-
йык!». Ошондо түшүнгөм бештен бештин айырма-
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сы болоорун. Ошол сыңары жанагы сөгүнүп аткан  
адам көп адамдан жакшы. Сөгүнгөнү менен маре-
дорлук, коррупция кылбайт. Уурдабайт, жалган 
айтпайт. Болгону эле сөгүнүп жатат. Адамдардын 
жаман сапаттарын көргөндөн көрө анын жакшы са-
паттарын издеп, ошол аркылуу аларды жакшы кө-
рүү кандай ырахат экенин билген болсоңуз, дайыма 
жакшы жактарын гана издеп калмаксыз. Сиз бүгүн-
кү күндүн эсебинен бирөөгө жакшылык кылдыңыз-
бы, же бүгүнкүңүз кечээкиден айырмасы болгон 
жокпу? Анда сиз зыяндасыз.

СУРОО: Мурда сиз жумшак бозо ичсе күнөө 
болбойт дедиңиз эле, бая күнү теледен бозо арам 
дедиңиз. Бозо деле дандан жасалат, анан неге аны 
ичүү күнөө?

ЖООП: Дандан жасалган, же жасалбаганды-
гына маани берилбейт. Мас кыла турган ичимдик-
тердин эң аз өлчөмү да арам болот. Мен мурда бозо 
жөнүндө мындай деп жүргөм: «Боюнда бар келин-
дер каны аз болгон учурда, ачый элек, али жарма 
боюнча турган бозонун жашын ичсе болот. Анткени 
бозо мас кыла турган даражага жетип ачый элек!». 
Бирок доктурлардан сураштырып жыйынтыгында 
төмөндөгүдөй натыйжага келдим. Бозо канды кө-
бөйтпөйт, болгону адамдын табитин  ачып, тамак 
жегенди каалатып коёт экен. Ошондуктан, жак-
шысы бозо ичпей эле ичтейди ачуучу дарыларды 
иче берсин деп  калдым. Андан сырткары, биздин 
кыргызга кичинекей эле көзөп берсең өзү кеңей-
тип алат экен. Ошондуктан баштатан эле жок деген 
«макаасиду аш шарииьа»га туура келет экен. Вал-
лооху аьлам.

СУРОО: Дин жолундагылардын ичимдик ич-
кендер менен бир дасторкондо отуруп тамак ичүүсү  
күнөө эмеспи?
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ЖООП: Күнөө болот. Колдон келишинче алар 
менен бир дасторкондо олтурбаганга аракет кылуу 
ылаазым болоор. Арак бардык жамандыктын ба-
шаты. Бардык балээ ошого келип такалат.

СУРОО: Ырдоо, сүрөт тартуу күнөө делет, бул 
чынбы?

ЖООП: Чын экени чын. Жандуунун сүрөтүн 
башы менен кошо тартуу күнөө. Жансыздарды ми-
салы, жаратылышты, же бир буюмду тартса боло 
берет. Ырдаганда да Жеңишбек менен Аалыдай 
болуп акыйкатты ырдаса сооп болот. Анан, жинди-
кетти болуп ырдагандарга күнөө болот.

СУРОО: Жини келген адам бирөөнү “эшек, “чоч-
ко” деп атаса, ага  кандай күнөө тагылат?

ЖООП: Сөккөндөй эле күнөө болот. Кээде мени 
ошентип айтты деп,  биротоло Кыяматтык кас бо-
луп алат кээ бирлер. 

СУРОО: Никесиз бойдо бүтүп калган балага ким 
көбүрөөк жоопкер болот?

ЖООП: Ошол никесиз бойго бүтүп калганга ким 
канчалык себепкер болсо, ошончолук күнөө болот. 
Көзүн сүзгөнү да, үзгөнү да күнөөкөр болот.

СУРОО: Денесин саткан кыз-келин дин жолуна 
түшсө кечирим болобу?

ЖООП: Тообо кылса кечирим болот. Кудай Таа-
лам чексиз мээримдүү, тообо кылса кечирет. Ке-
чирет экен деп сойкулук кылуу да жарабайт. Тообо 
кылганга мүмкүнчүлүк берилбестен аркы дүйнөнгө 
узап кетүү ар бир мүнөттө болуп калуусун жогоруда 
айттык.

СУРОО: Аялы бар эркек көчөдө чырайлуу, сулуу 
кыздарга суктанып караса не болот?
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ЖООП: Көзү агып түшөт. Аны Кыяматта билет.  

СУРОО: Талак айтылгандан  кийин, аялдын  
боюнда бар экенин билинсе,  талак түшөбү? 

ЖООП: Аялдын боюнда бар экендиги талактын 
түшүүсүн токтото албайт. Боюнда бар, же жок экен-
дигине маани берилбейт. Кадимки боюнда жок аял-
га талак кандай түшкөн болсо, бул аялга да мына 
ошондой эле түшө берет. Валлооху аьлам.

СУРОО: Медициналык эмдөө адам ден-соолу-
гуна зыян жеткирет деген дарыгерлердин чечими 
болсо, кандай кылуу керек?

ЖООП: Мусулман дарыгер болсо,  жок дегенде  
2 дарыгердин чечими бирдей болгондо гана алар-
дын  айтканына макул болуу керек.

СУРОО: Кондитердик  азыктардын  таңгакта-
рында  жазылбаса да,   «мунун курамында арам 
бар»  деген куру сөздөр айтылганда ал тамакты 
арамга чыгаруу керекпи?

ЖООП: Жок. Ачык арам  болбосо,  антип ай-
тууга болбойт. Далилсиз  арам дегендерге  ишенбөө 
керек.

СУРОО: Дааратта  моюнга масх тартуу керекпи? 
Желкеге тартуу туура эмес дешет.

ЖООП:  Моюнга масх тартуу  мустахаб.  Бул туу-
ралуу айтылган хадис заиф болгондуктан кээ бир 
аалымдар  муну бидьат дешет. Бирок, эреже боюн-
ча  хадис өтө заиф болбосо, амал кыла беребиз. 
Ал хадис менен сүннөттүктү бекемдей албасак да, 
мустахаб даражаны ыйгарабыз. Имам Ахмад айтат 
эмеспи: « Эгер, хадис арам менен адалды баяндай 
турган болсо катуурак изилдеп, ал эми фазааилдер-
де болсо жумшагыраак болоор элек». Мустахаб өкү-
мү фазааил болуп эсептелет. 
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СУРОО: Нике шакегин тагынуу бидьатпы?

ЖООП:  Бидьат десе да болот. Анткени бул тар-
саларга (христианчылыкка) тиешелүү түшүнүк. 
Мусулмандарда көп никелүүлүккө жол берилет. Үч 
же төрт аялы бар адам канча шакек тагынып калат 
анда? Пайгамбарыбыз башка коомго окшошконду 
тыйган. Бул мына ошол окшошууга кошулган ма-
селелерден.

СУРОО: Эркектерге  күмүш, алтын билерик, 
чынжыр  тагынса болобу?

ЖООП: Эркектерге күмүш  шакек тагынууга гана  
уруксат бар. Алтын билерик, чынжыр  эркектерге 
арам. Жөн эле мончокторду тагып алуу, же темир 
чынжырчаларды тагып алуу да арам. Эркектин эр-
кектей болгону жакшы. Кызыл, сары түстөгү кийим-
дерди кийүү да макрух. Ал пасыктардын кийими.

СУРОО: Ш.Абдыкалыковдун  «Мусулмандын 
зарыл китеби»  (Абу Ханифа  мазхабы боюнча)  де-
ген китебинде  «даарат алганда, аялдар жоолуктун  
үстүнөн   эле масх тартса болот» дегенди  окуп таң  
калдым. Ушундай кылганга  мүмкүнбү?

ЖООП: Ханафи мазхабы боюнча  жоолуктун 
да, кол каптын да үстүнөн масх тартканга болбойт. 
Эгер кийимдин үстүнөн тартылган масх туура-
луу айтсак,  бир гана маасынын үстүнөн тартылат. 
«Фатху баабил инаая» (1\127) китебинде жоолук-
тун үстүнө масх тартуу болбостугу айтылат. Селдеге 
масх тартса болот деген хадис «мансуух» экендиги 
да баяндалган.

Бул китеп ханафи мазхабы боюнча  деп аталганы 
менен  мазхабдын тартиптеринен көп жеринен чы-
гып кеткен. Китеп негизи  салафийлик  багытта жа-
зылган, кыргызча которгондор ханафий мазхабын 
жакшы аңдай алышпагандыктан, ханафийлешти-
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рүү деген жакшы ниеттери иш жүзүнө оңтойлуу 
ашпай калган. Китеп чыкканда бир аз чуулгандуу 
окуялар болуп, китеп өз убагында китеп базардан 
алынып салынган.

Китеп которуучуларга айтаар элем,  азыр адам-
дар өтө эле акылдуу, маалыматтуу болуп калыш-
кан. Аларды жөн эле алдап коюу мүмкүн эмес. Бир 
эле жол, туура маалымат жеткирүү. Ханафий маз-
хабынын аалымдары жазган китепти эле которсо 
жакшы болмок. Бир салафий аалымы жазса, башка 
чала сабат салафийи аны кыргызчалап, ханафий-
лештирсе, өзү ханафий эмес болсо, боткосу чыгып 
калбайбы? Жөн эле өзүнүн мазхабыңдагыны жаза 
бер, эч ким мышыгыңды «пыш» дебейт. 

СУРОО: 1 айга сапарга  чыкса,  15 күнүн  каср  
намазын окуп калганын окубай койсо болобу, же 
башынан толук окуймунбу?

ЖООП: Бир жерде он беш күндөн көп турууга 
ниет кылса, ошол жерге жеткенден баштап эле то-
лук окуп баштайт. Андан аз күнгө ниет кылса, же 
качан кетээри белгисиз болуп, бүгүн-эртең деп жү-
рүп олтурса, анда канча убакыт калса деле касыр 
окуй берет.

СУРОО: Тажия өткөрүү  боюнча ар ким ар кан-
дай айтат.  Шариятта өлүктү узатуу кандай болуш 
керек? Ысырапкорчулукту тыя албай калсак, кү-
нөөкөр болбойбузбу?

ЖООП: Албетте, күнөөлүү болобуз. Негизи 
өлүктү узатууда  4 шарт аткарылышы керек.

•	 Өлүктү жууш
•	 Кепиндөө
•	 Жаназа окуу
•	 Эрте  көмүү, андан кийин  маркумдан калган му-

расты бөлүштүрүү. 
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Үчүлүк, төртүлүк, жетилик, кыркылык, кара аш де-
гендин баары  бидьат. Ысырапкордук болуп саналат.

СУРОО: Кандайча  бактылуу болом? Бакты-
луулукка кандай аныктама берсе болот?

ЖООП: Дин менен жашап гана бактылуу боло-
суз. Аны  бактылуулуктун  даамын сезген адам гана 
айта алат. Намаз окуңуз, ибадат кылыңыз, Кудайды 
көп эстеңиз, ошондо гана бактылуу болосуз. Андан 
башка бактылуу көрүнгөн сезимдер алдамчы се-
зимдер. Түбөлүктүүлүк   эмес.

СУРОО: Бойдон түшкөн балдар эмне болот? Эне 
күнөөкөр болбойбу?

ЖООП: Атайылап алдырган болсо, адам өлтүр-
гөндөй эле күнөөкөр болот. Эгер адам калыбына 
келип  анан түшкөн болсо, адам катарында болот. 
Ал эми уруктук абалында эле түшкөн болсо,  адам 
катары эсептелбейт.

СУРОО:  Жоолукчан кыздардын  интернетке сү-
рөттөрүн койгону туурабы? Ушуга фатва берип ко-
йосузбу?

ЖООП: Жоолукчан кыздар көчөдө деле жүрү-
шөт. Аларды тыя албагандан кийин интернетке сү-
рөт койбо деп тыюу да туура эмес. Бул ар бир кыз-
дын өзүнүн  ыйманына жараша чечими.  Ал эми бул 
тууралуу фатва берген  парда жамынган  өлкөлөрдө  
тыюу салынышы керек. Анткени,  жүзүн жашыр-
гандардын башка жерде сүрөтүн койгону туура эмес 
болуп калат.   Бирок мында ошол мусулман кыздар-
дын сүрөтүн  башкалар башка максатта пайдалышы 
мүмкүн. Бул жагын да ойлонуу керек. 

СУРОО: Күйөөм менен  урушканда өзүмдү кар-
май албай, жаман сөздөрдү айтып алам. Кандай  
кылсам бул адатым калат?
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ЖООП: Оозуңа кургак чай салып ал. Ошону 
чайнап жатып,  жооп бергенге чамаң келбей калат. 
Мага чай алып келсең,  дем салып берем.  Өзүңдү 
кармашың керек. Даарат ал, намаз оку.

СУРОО: Бронхиалдык астма менен ооруган адам-
дарга  аба жетпей калганда өпкө жолдоруна дары ча-
чат. Ошол учурда орозо кармаса,  бузулбайбы?

ЖООП: Бузулат. Мындай шартта орозодон бо-
шотулат.  Бирок,  ден-соолугу жакшы болгондо  ор-
дун толукташы керек болот. Ден-соолугу жакшы 
болбой   өтүп кете турган болсо, осуят калтыруусу 
важип болот. Калган мүлкүнөн ар бир күндүк оро-
зосуна фидия берилет. Бул тууралуу оорулуу адам-
дын орозосу тууралуу жазылган   китептерден оку-
саңыз, толук маалымат аласыз.

СУРОО: Махрга  эмне сураса жакшы болот? 
Мени  асем буюмдар кызыктырбайт. Махр көп бол-
со, сооп да көп болот деген чынбы?

ЖООП:  Махр канчалык аз болсо,  никенин   бе-
рекеси ошончолук көп болот.  Махрга акча сурап, 
ага каалаган нерсени сатып алса болот. Эң азы 5000 
сом, көбүндө чек жок.  Хадистерде келген ыйман-
ды, Куран аяттарынан окуп берүү сыяктуу мисалдар  
Пайгамбардын өзүнө гана тийиштүү болгон  нерсе.  
Ал эми бизде  махрга алынган нерсе, кийин базарга 
алып чыгып сатканга жарай турган  муктаждыкка  
жеткен каражат болушу керек.

СУРОО:  Али (р.а.,) экинчи аял алам дегенде, 
Фатима энебиз пайгамбарыбызга бул тууралуу ай-
тып келген экен.  Пайгамбарыбыз минбардан «Али 
(р.а)  Алинин экинчи аялга үйлөнүүсү  Фатиманы 
капа кылат», - деп айтат экен. Ушул хадиске кара-
ганда ,  экинчи аял алуу  ар бир аялга оор келет.  Эр-
кектерге ушул тууралуу айтасыңарбы?
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ЖООП:  Айтпайбыз.  Ар бир ата ушундай аракет 
кылат.  Пайгамбарыбыз бул жерде аталык макамда 
айтып жатат. Пайгамбарлыкта айткан жок. Пай-
гамбарыбыз деле Хадича энебизге чейин көп аялга 
үйлөнгөн эмес, энебиз  каза болгондон кийин гана 
үйлөндү.  Көп аялдуулук сүннөт деген да туура эмес, 
уруксат берилген гана нерсе.  Негизи көп аялдуулук 
коомдук, социалдык маселелерди  чечүүгө багыт-
талган.  Бирок,  бизде  андай болбой жатат.

СУРОО: 2-3-4-аялдар үчүн нике күбөлүк  кагаз 
берилбейт.  Бирок  мамлекет көп аялдуулукка  мый-
замдык жол бербесе да,  үйлөнүп жаткандар  мам-
лекеттин мыйзамына баш ийбей, сыйлабастыкты  
көрсөтүп жатышат.  Мусулман мамлекетке баш 
ийиш керек го, же шариятта мыйзамга баш ийбеги-
ле деген  уруксат барбы?

ЖООП:  Эгер шарият менен мамлекеттин мый-
замы каршы келген учурда шариятка баш ийүү ке-
рек. Бул деген сөз мыйзамдын кемчилиги деп ка-
былдоо керек. Мыйзам да Кудай өкүмүнө каршы 
чыкпашы керек. Мыйзамды кайра карап чыгуу ке-
рек болот. Ошондой алашемдиктерди жөнгө салып 
туруу үчүн бизде Жогорку Кеңеш деген мыйзам чы-
гаруу органы бар.

СУРОО: Менин күйөөм  2-аял алганы турат.  
Алчу аялы «Нике күбөлүк албасаң  турмушка чык-
пайм» деген окшойт. Ал мага   келип «Никени до-
кументалдуу түрдө ажыратып коёлу, Аллахтын ал-
дында никебиз  сакталуу. Мен силерди таштабайм, 
бул формалдуу эле нерсе»,-деп жатат. Мага аябай 
оор тийип, сүйлөбөй койсом, «Анда ЗАГСны кучак-
тап отура бер»,-деп кетип калды. Мен абдан кы-
жаалат болуп жатам. Кандай кеңеш бересиз?

ЖООП: Туура кылыпсыз. Бул сиздин укугуңуз. 
Ал таарынып кетсе, бир күнү кайра келет. Бул эмне 
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деген сөз? Никеңизди сот аркылуу ажыратпаңыз. 
Эч кыжаалат болбоңуз, ибадатыңызды кылып, Ку-
дайдан жакшылыктарды сурана бериңиз.

СУРОО: Бир бала менен 2 жылдай сүйлөштүм. 
Эжелери каршы болуп алдырбай койду. Бирок биз 
жашап алган элек.  Мен алар каршы болсо сүйлөш-
пөй эле  коёлу десем, «Валлахи,  мен сени алам»,- деп 
касам ичип  интимге барды. Мен ага ишенгем.  Бирок, 
ушул күздө башка кызга үйлөндү. Мен абдан жаман 
болуп жатам. Өзүмдү-өзүм өлтүргүм келет.  Кантип 
кийин турмуш курам? Ага жана анын эжелерине  бол-
гон жек көрүүнү да жогото албай жатам. Жакындары-
ма айтсам,  урушуп коюшат.  Эмне кылсам болот?

ЖООП: Никелешпей туруп интимге баргандын 
«Валлахи» дегенине кандай ишенесиң?! Мусулман  
адам да ушинтип айтабы?! Эмне кылат элең, тообо 
кыл жана экинчи мындай кылба. Экөөң тең пасык 
экенсиңер.  Адам  кылганын мойну менен тартат.

СУРОО: Сизге кайрылганымдын себеби, мен 
кайсы күйөөм менен жашаганым шарият боюнча 
туура болот?  Эркектер 2 аял менен жашаса, мен 2 
эркектин ортосунда чайналып жүрөм. Биринчи кү-
йөөмөн 2 уулум бар. Бири 10до, экинчиси 8 жашта. 
8 жыл мурун биринчи жолдошум кырсыктап, токко 
тартылып, денесинин 70% , жыныс мүчөсү дагы кү-
йүп, доктурлар кесип салган. Ошондо ажырашкан-
быз. Ал экинчи аял алса, анысы кетип калган. Мен 
ата-энемдин каалоосу менен кийин башкага тур-
мушка чыгып, андан 1 уулду болдум. Бирок, узакка 
жашай алган жокпуз, экөөбүз уруша кетип, талак-
ты 3 жолу айттырып алгам. Экинчи күйөөмө ата-
энем дагы каршы, бирок ал кайра бирге жашайлы 
деп чакырат. Айта кетсем, эки жолдошум тең мени 
жакшы көрөт. Бирок, мен кимиси менен жашашты 
билбей турам. Балдарыма ата керек эмеспи…
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ЖООП: Туура айтасың, балдарыңа ата керек, 
өзүңө күйөө керек. Жалгыз тоокко деле жем керек 
го, акыры. Сен азыркы учурда биринчи күйөөңө 
кайта барууга мүмкүнчүлүгүң бар. Бирок аның ак-
талуу болсо сага кантип жаншерик боло алат эле. 
Ага деле кайылмын десең, өзүң билесиң. Анткени 
эркектен өзүнүн ырахатын алуу аялдын укугу. Аял 
ал укугунан баш тарта турган болсо, эч ким маж-
бурлабайт. Мисалы,  эки аялдын бири өзүнүн кезек 
күндөрүн күндөшүнө берсе боло берет. Ошондой 
эле сенин мисалыңды мисалга тартсак болот. А 
эгер, жок мага мүчөлөрү толук күйөө керек десең, 
анда сени менен оозмо-ооз сүйлөшүү керек болот. 
Экинчи күйөөңдөн талак кандай түшкөндүгүн так-
тоо зарыл. Эгер үч талак түшүп калган болсо, кай-
радан чогуу жашооңорго жол жок. Ал эми бир, же 
эки талак түшүп калган болсо, анда кайрадан нике 
кыйып жашасаңар жараша берет. Ошондуктан,  сен 
тактатып ал, кабыргаң менен кеңеш. Истихаара на-
мазын оку.

СУРОО: Мен соода тармагында көп жылдан 
бери иштейм. Соодагерлерге ылайыктуу дуба айт-
саңыз. 

ЖООП: Кудайым соодаңызга береке берсин. 
Сиз такыбалык кылсаңыз ырыскыңыз кенен болот. 
«Ваакиьа» жана  «Кадр» сүрөөсүн көп окусаңыз 
жакшы болот.

СУРОО:  Сиз классташтарыңыз менен кадимки-
дей катышып, шерине, тойлоруна барасызбы? 

ЖООП: Мен классташтарымдын көп тойлору-
на бара албай калам. Анткени,  алыста көп жүрүп 
алар үйлөнгөн мезгилдерде, Кыргызстанда жок бо-
луп калдым. Айылдык классташтарымдын кээ бир-
лери айылда, калгандары Казахстанда, Орусияда 
жүрүшөт. Ал эми Бишкекте алар жок. Ошондуктан, 
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дайыма эле катташуу насип кыла бербейт. Кээде 
айда-жылда чогулуп калганда чогулуп палоо же-
ген учурларыбыз бар. Ал эми шаардык классташ-
тарымдын кээ бирлери  менен байма-бай эле учу-
рашып турам. Негизинен үй-бүлөлүк байланыштар 
Ислам университетиндеги группалаштарым менен 
көбүрөөк болот го. Анан, жаш чоңойгон сайын пи-
кирлештер да иргелет эмеспи. Дайыма катташып 
жүргөн досторумдун кээ бирлерин атай кетсем Асан 
ажы классикалык молдоке, Тойгон ажы жана Ма-
хамаджан ажы мамлекеттик кызматкерлер, Доктор 
Замир врач-хирург, Бакыт ажы банк тармагында, 
Токтомурат жана Эдил ажылар жеке ишкерлер, 
Асанбай жеке ишкер, Эркин таксыр бизнесмен, 
Махмуд ажы аскер кызматкери, Рамис ажы спортчу-
жеке ишкер, Жыргал кары, Абдышүкүр ажы, Өзбек 
ажы, Кубат айдоочу, Молдожаш ажы фермер-ча-
бандес, Нурмухаммед кайрымдуулук менен алекте-
нет, Өзгөндүк Салих бизнесмен, Урмат баатыр, Ха-
физ бей ажы, Аман ажы, Улан бей ажы, Алмамбет 
ажы  ж.б., көптөгөн жакшылар менин досторум. 
Мен адатта шеринелерди көп жактыра бербеймин. 
Убактымдын тардыгына байланыштуу көп той-то-
пурдан баш тартамын. Мен сизге имам Абу Юсуф-
тун бир мисалын айтып берейинчи. Имамдын 
баласы ооруп, аркы дүйнөгө сапар тартканда, жана-
засын окуп берип, эми өзүңөр көмүп келгиле, мен 
сабагымды улантайын деп, дарска олтурган экен. 
Мына ошондой кээ бир нерселерден баш тартканда 
гана ийгиликтер жаралат. Көпчүлүктүн шарына ко-
шулуп жүрө бергенде агынды менен чамындыдан 
айырмабыз жок болуп калбайбы?  Кээде инсан ин-
сандар тарабынан ойлонуп чыгарылган, барып-ба-
рып каада-салтка айланып кеткен ырым-жырым-
дардын, каада-салттардын кулуна айланып, андан 
ажырай албай калабыз.
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СУРОО: Мен кандай иш баштабайын, жолум 
болбой калгандай. Эмне гана кылып көргөн жок-
мун, баары ийгиликсиз. Кандай кеңеш бересиз? 
Жума намазын калтырбайм.

ЖООП: Урматтуу Адилет! Ден-соолугу чың бо-
луп, буту менен басып турган, жума намазга барып 
жаткан адамды ийгиликсиз деп айтууга да болобу? 
Жолу болбой калган адам ким экенин сиз али биле 
элек экенсиз. Биз оорчулук келгенде бизден дагы 
оор сыноого кабылгандарды, ал эми жыргалчылык 
келгенде, бизден азыраак жыргалчылык берилген-
дерди карасак, бардыгы ордуна келет. Кудайдан 
калба, Кудай Таалам бардыгын өз ордуна коёт. Не-
гизгиси, Аллахымдын жазган тагдырына ыраазы 
болуу ылаазым. Тагдырга ыраазы болгон адам гана 
бактылуу болот.

СУРОО: Мен өзүмдүн аялым менен кошулган-
да ырахат албайм. Эч көңүлүм тартпай, кыйналам. 
Аялым, шек санап, мени башкалардан кызганат. 
Бирок, башка кыздарды, келиндерди ойлосом, дүү-
лүгөм. Эмне кылышым керек?

ЖООП: Тууганым, анчалык кайсар болбо! Сен 
базарга келинчегиңди жетелеп барып, каалаган ки-
йимин алып бер. Жакшы самын-сумун, атыр-упа 
алсын. Жалаң аялдар иштеген сулуулук салонуна 
алып барып, адистерге көрсөт.  Имиджин өзгөрт-
сүн. Андан кийин мусулман аялдары үчүн фитнес 
клубуна алып бар. Анан  Айни№31 дарегинде аял-
дарга мусулманча таалим өтүлөт,  ошол жерге же-
телеп бар. Ошондон кийин аялыңды таанып ал, эр 
болсоң. Бейиштин хүр кызы болуп кетпейби!? А сен 
жүрөсүң, бирөөнүн аялы бирөөгө кыз көрүнөт бо-
луп. Аларыңдын сырты жалтырак, ичи калтырак. 
Ботом, сени кызыктыргандай кийим кийип жүргөн 
аялзатында кандай касиет болчу эле. Элдин баары-
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нын көзү түшүп, сугу кирген аялда береке болбойт. 
Мына ошондой... Анан акырында китеп дүкөндөр-
дү карасаң , жубайлар кантип бири-биринин көңү-
лүн тапса болот дегенди дааналап түшүндүргөн ки-
тепти табасың. Ошондон да кичине оку. Жардамчы 
болор. Ага дагы болбосоң, анда Жыргал карыга дем 
салдырып алууң керек болот.

СУРОО: Ушак айтуунун күнөөсү канчалык? Мен 
өзүмдү ушакка жакынмын дебейм, бирок башкалар 
ошентип ойлошот экен. 

ЖООП:  Ушак айтуу өлүп калган бир тууганың-
дын этин жегенге барабар күнөө. Ушак боюнча 
«Дил азык» басма үйүнөн жарык көргөн адистеш-
кен кыргызча  «Ушак» деген китеп бар . Ошол ки-
тепти окусаңыз баары түшүнүктүү болот. Дегеле,  
«Дил Азык» китептеринен китепкана кылып алса-
ңыз,  балдарыңызга жакшы мурас калтырган бо-
лоор элеңиз.

СУРОО:  Өзүмдөн бир топ жаш улуу үй бүлөлүү 
мырзаны сүйүп калдым. Эмне кылышым керек? 

ЖООП:  Эмне кылат элең, ага айт. Экинчи кы-
лып алсын. Сенин маселең  жеңил эле экен. Муну 
молдо Шакир ажы:  «Пияздын кабыгындай болоор-
болбос маселе экен»,- деп айтат. Кокус Өзбек ажыга 
айта турган болсоң, энеси эгиз төрөгөндөй  сүйүнүп, 
менин сөзүмдү кубаттамак. Канткен менен ушул те-
мада андан өтө  сүйлөгөн молдоке жок.

СУРОО: Жаңы жылыңыз менен! Сизге дүйнө-
дөгү бардык жакшылыктарды каалайм! Эгерде кү-
йөөм менин көзүмө чөп салып келип, мага жаман 
оору жуктурса, күнөөсү канчалык болот?  Ал күнөө-
сүнөн арылуу үчүн эмне кылышы керек?

ЖООП: Чоң ырахмат. Сенин дагы жаңы күнүң, 
жаңы айың, жаңы саатың, жаңы жылың менен кут-
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туктаймын. Эмнеге жаңы жылды куттуктайсыңар 
дагы, жаңы күндү куттуктабайсыңар, такыр түшүн-
бөйм. Ал эми күйөөң тообо  кылсын. Тообонун эң эле 
жакшысы ушу күндө дааватка чыгуу болуп калды. 
Күнөөсүнүн  канчалык экенин Акыретке барганда, 
тозокто азап тартканда көрөөрсүң. Ага чейин ша-
шылбай коё тур. Бардык нерсе эсеп менен болот. 
Уурулук кылган уурулугун, алдаган алдамчылыгын, 
жалган айткан жалганчылыгын, зынакор зынасы-
нын азабын баары бир тартат. Андан  эч ким качып 
кутула албайт. Аллах Таалам өз пазилети менен гана 
кечирим берип жиберсе, анда айлабыз жок.

СУРОО: Сиз сөгүнөсүзбү? 

ЖООП: Сөгүнгөн уят иш. Пайгамбарыбыз сө-
гүнгөн эмес. Бирок кээде урушуп коём катуу сөздөр 
менен. Мен ичиме эч нерсени жашырбаган адам-
мын. Дароо эле бетке айтам. Ошонум менин азабым 
да, ардагым да болуп келет. Жок, мен сөгүнбөйм, 
тагыраагы сөгүнбөгөнгө  аракет кылам.

СУРОО: Мен мындан бир жыл мурун мындай 
окуя уктум эле, түштүктө бир ажаан аял каза болуп, 
аны жер албай коюптур. Улам көмсө, улам сөөгү 
чыгып калып, элди коркуткан экен. Ушунун канча-
лык чындыгы бар? Чын эле жер албай коёбу? 

ЖООП: Ооба, Кудай  Таалам жерге ошентип 
буйрук берсе, жердин алганга аргасы барбы? Азыр 
андай жер албай коё тургандар, жер жийиркене 
тургандар көп болуп кетти. 

СУРОО: Муфтий болуп турганда кызматыңыз-
дан пайдаландыңыз беле?

ЖООП: Ооба. Муфтий катары чет өлкөгө бар-
ганда көп китептерди сатып алар элем. Муфтий бол-
босом ал жерлерге бара албайт элем, балким. Мен 
эки жыл муфтий болуп иштеп ата-энемди ажылык-
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ка алып барганга мүмкүнчүлүк тапкан эмес элем. 
Адамдар муфтиятта жөн эле кызматкер болуп иш-
теп, ажылыкка үй-бүлөсүн толугу менен алып бар-
ганын көрүп эч түшүнө албайм. Акыйкат десе шиле-
кейи чачырайт, кылган иши башкача. Мен ал жерде 
иштебеген болсом да мейли эле, түшүнбөйт элем... 

СУРОО: Менин атым Жайна, 63 жаштамын. 
Акыркы 10-15 жылдан бери ооруп эле, доктурдан 
чыкпай калдым. Бир аз жакшы болуп калам деле, 
кыйналып, ооруп чыгам. Балдарым көзү ачыкка 
алпарышты эле, ал «Сиздин касиетиңиз бар экен, 
көзүнүздү ачтырып албасаңыз, ушинтип ооруй бе-
ресиз»,- деди. Мен эми эмне кылышты билбей ту-
рам. Анткени, көзү ачыкка мурда эч ишенчү эмес-
мин, азыр дагы ишенбей турам. Бирок, ооругандан 
тажап кеттим. Кандай кеңеш бересиз? Эмне кылы-
шым керек? 

ЖООП: Ал көзү ачыктын  өзүнүн касиети жок 
каапыр болсо, кайдан сиздеги касиетти көрөт эле. 
Көзүңүздү ачтырсаңыз, мына ошондо мыдыр эткен 
касиетиңиздин баарынан ажырайсыз. Пайгамба-
рымдын жашына келип калыптырсыз, жакшы жол-
до жүрүңүз. Жин окуган молдокелерге окутуңуз. Ал 
көзү ачык дөөрүй бербейби, Кудайдан жөө качкан 
ыймансыздар!  

СУРОО: Исламда сүрөткө түшкөн күнөөбү?

ЖООП:  Паспортко түшсөң боло берет. Анан ары 
кыйшайып, бери кыйшайып түшө берсең уят болот.

СУРОО: Акыркы учурларда балдарга арабча 
ысымдар көп коюла баштады.  Минтип отурсак, ки-
йин кыргызча аттар унутулуп, арабдашып кетебиз 
го? Сиздин оюңуз кандай? (Ырысбек)

ЖООП: Менин оюмду коюп өзүңүздүн атыңыз-
ды кыргызчалаңыз биринчи. Ырыс -  «ризк» деген 



212

Чубак ажы Жалилов

араб сөзүнөн алынган. Он төрт кылымдан бери эле 
мусулманбыз, жоголуп кеткен жокпуз го. Сиздей-
лерди жарма патриот деп айтып коёт. 

СУРОО: Учурда айрым аялы бар адамдар убак-
тылуу нике кыйышып, аны менен жыныстык кат-
нашта болгон соң талак берип ажырашып алышат 
экен. Бул мусулманчылыкта күнөөбү, же күнөө 
эмеспи?

ЖООП: Убактылуу нике кыйганга шарият жол 
бербейт. Бул сойкулукту ырасмийлештирүү дегенге 
барбар келет. Ар бир адам ажырашаарда өзүнүн апа-
сын, эже-карындаштарын, кызын элестетүүсү керек 
болот. Сойкулук, же шариятташтырып айтканда зына 
кылган адамдын тууган аялзатына эртели-кеч зына 
кылынбай койбойт. Такыр аялзатынан тууганы жок 
делгенине да акыр-түбү үйүнүн дубалына зынакор 
адам жаба сийип кетет. Убактылуу нике кыйдырган 
менен ал кыйылып калбайт. Азыр өлкөбүздү каптап 
келе жаткан шиит агымында убактылуу никеге жол 
берилет деп айтылат. Бизге шиит агымы перс тили 
жана маданиятын окутуу аркылуу кирип жатат. Азыр 
улуттук университетте жана гуманитардык универси-
тетте бар. Эң эле коркунучтуусу көбөйүп жүрүп олтур-
са, бул Сириядагы абалды бизге алып келүүсү мүм-
күн. Анткени Сирияда сунниттер менен шииттерди 
кагыштырып, андан экономикалык жана саясий упай 
топтоп жаткан державалар бар.

СУРОО: Урушчаак аялды кантип жумшартса 
болот?

ЖООП: Урушчаак аял өзүнөн өзү урушчаак бол-
бойт. Башка түшсө байтал жорго болуп, турмуштун 
заарынан улам урушчаак болгондур. Мышыкты 
деле ургулай берсең, айласы кеткенде арстандай ай-
бат көрсөтөт. Айтор, баккан ээси жарашса күйпүл 
күчүк сак болот, алган эри жарашса кара катын ак 
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болот. Жарашпай калса сакоо катынга тил бүтүп, 
уулуу заарга айланат. Ошондуктан, биринчи ай-
таарым аялыңа жакшы мамиле кыл. Аны күндүздүн 
күнү үйдөгү идиш жуууп, кийим жууп, балдарды ка-
раган роборттой көрүп, түндөсү бир түндүк сойкудай 
пайдаланбай, аял катары, өмүрлүк жарың катары, 
эң негизгиси сен сыяктуу эле урмат-сый менен жыр-
галчылыкка укуктуу адам катары мамиле кыл. 

Экинчиси,  айылдын балдары үйрөтүлө элек тай-
ларды үйрөткөндү, чарс аттарды жоошутканды би-
лебиз да эми. Ошентип жошутуп, анча-мынча эпке 
келтирсе болот. Ортодогу сүйүү жалындап күйүү 
үчүн кичине калп айтып, аялыңды мактап койсоң 
жакшы болот. Аял киши көзүнө ишенбейт, кулагы-
на ишенет. Акылына ишенбейт, сезимине ишенет. 
Ошон үчүн аялдар башкарган машинелердин ава-
риясы көп болот. 

Үчүнчүсү, ачууланып баштаганда эле кучактап, 
сүйлөтпөй өбө калсаң, оозу жабылат. Никелүүлөр 
качан өбүшсө деле боло берет. Эми элден далдоо 
болуп дегендей. Кээде аял киши эркектин эркек-
тей болуп чекиндүү кадам шилтегенин жактырат. 
Куру жентельмендик өтпөйт бу кургур жашоодо. 
Аялың динге келсе, Кыз Жибектей созулуп, Айчү-
рөктөй суналып, Курманжандай каада күтүп, Ка-
ныкейдей жароокер болуп, Акмөөрдөй сулуу боло 
түшөт. “Өзүмдүкү беле?”- деп көзүңдү ачып-жуумп 
тааныбай каласың. Ошент, мен сага бир туугандык 
кеңешимди айтып жатам. Кем болбойсуң. Миң ук-
кандан бир көргөн.

СУРОО:  6 айлык түйүлдүктүү  кош бойлуу кызга 
жигити: “Ата болууга даяр эмесмин, алдыр”,- деген 
экен. Буга кандай жаза күтөт?

ЖООП: Ошого бойго бүтүргөнгө жараган, ата бо-
лууга кантип жарабай калмак эле?! Айткан жигитти 
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да, ага көнгөн кызды да адам өлтүргөнгө шериктеш 
болгондор деп күнөөлөнөт. Шариятта зына кылганы 
үчүн экөөнө тең жүз балактан урулат. Анткени, булар 
мурда турмуш курушкан эмес. Ошондой эле, бойдон 
алдырып адам өлтүргөндүгү үчүн Ислам соту ыла-
йык көргөн жазаны экөөнө тең бериш керек. 

СУРОО: Учурда соттук медициналык, соттук 
биологиялык экспертизанын жыйынтыгы күтү-
лүүдө. Эгер экспертизанын жыйынтыгы менен бала 
тирүү төрөлгөң болуп, атасы болбой эле өлтүрүп кө-
мүп салган болсо мыйзамда тиешелүү жазасын алат 
дешти. Исламдын мыйзамдары боюнча күтүлгөн 
жазалар кандай болот?

ЖООП: Өлүү төрөлгөн болсо да күнөөкөр, тирүү 
төрөлүп өлтүрүлгөн болсо ага караганда чоңураак 
күнөөкөр болот. Экөө тең эле адам өлтүрүү, бирок 
өлүү төрөлсө анын өлүмүнө негизги себеп аял бол-
со, туулгандан кийин өлтүрсө, негизги себеп эркек  
болуп саналат.

СУРОО: Баланы төрөгөн аял алы кетип төрөт-
төн кийин кыйналып турган учурда, ага кеңешпей 
туруп, баланы көмүп салган жигиттин кылыгына 
болгон көз карашыңыз. өлүү төрөлсө дагы ымыр-
кайдын жерге берилишинен энеси кабардар болуш 
керек беле?

ЖООП: Эркек да, аял да баладан кутулуунун 
жолун издеп жатышкан эмес беле? Өлүү төрөлгөн 
учурда эненин кабары болсо да, болбосо да жерге 
берилүүсү керек болот. Кокус эне бир жумага чейин 
эсине келе албаса, өлүк сакталып тура бермек беле?

СУРОО: Кээ бир айылдарда жума намазынан 
кийин «атияти пешим» деп төрт рекет намаз оку-
шат. Себеби, Жжма кабыл болбосо анын ордуна 
өтүп калат экен. Намазды кабыл болдубу, болбоду-
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бу деп күмөн кылуу менен намаз бузулуп калбайбы, 
негизи ушундай намаз шариятта барбы?

ЖООП: Бул маселе алгачкы доордогу аалым-
дарыбыздын ортосунда айтылган эмес. Кийинки 
(мутааххир) аалымдарыбыздан ханафийлер менен 
шаафийлерде ушул маселе айтылат.

Жума намаздын шарттары толук табылган адам-
дар жума намазын гана окушат. Жуманын шартта-
ры табылбаган адамдар пешим намазын гана оку-
шат. Ал эми жуманын шарттарынын кээ бирлери 
шектүү болуп калган учурда, жума намазын окуп 
бүткөндөн кийин этияттык үчүн дагы төрт рекет 
окуп, ар бир рекетке зам сүрөө кошушат. Ниетти: 
«Мойнума парз болгон акыркы пешим намазын 
окумакка» деп кылат.  Ал эми сиздин сурооңузга 
келсек, андай мисалдар Ислам фыкыхында арбын 
эле айтылат. Мисалы:  эшек, же качыр ичип кеткен 
сууларды шектүү деп билебиз. Таза-мутаххир  эмес, 
же таза эмес-нажас эмес болуп, жөн гана шектүү-
машкуукун фийхи болуп калган учурда, ушул сууга 
даарат алып, андан кийин таяммум кылабыз. Даа-
рат албай эле, таяммум кылсак да жарабайт. Таям-
мум кылбай даарат алсак да жарабайт. Экөөнү тең 
аткаруубуз милдеттүү болот. Этиет пешим деле дал 
мына ушундай маселе.( Фатху баабил инаая 1\404).

Жыйынтыктап айтканда шектен якиийн  менен 
чыгуу мына ушундайча аныкталат. Анткени, сиз 
жуманы окуганда толук ниет менен окуйсуз дагы, 
пешимди  «акыркы пешим» деп ниет кыласыз. 
Кокустан, жума жума ордуна өтпөй калган учурда, 
пешим  пешим ордуна өтөт. Ал эми жума жума ор-
дуна өткөн учурда, пешим эгер мурда казасы болсо 
казанын ордуна, эгер казасы болбосо, анда нафил-
ге эсеп болуп кетет. Ошондуктан, ар бир рекетинде 
зам сүрөө кошулуп окулат.
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Айтаарым, шарият маселелеринде акылга салып 
сүйлөгөн болбойт. 

СУРОО: Ажыга барууну ниет кылып чогулткан 
акчасын Ислам банкына сактаса болобу?

ЖООП: Эгерде, акчаны үйүндө чогултуу оорчу-
лук жаратып, жоготуп алуудан корксо, сактай ала 
турган шарттары жок болсо, акыркы амал катарын-
да Ислам банкында сактаса болот. Колдон келсе 
ячейка-кутучаларда  сактагандыгы макул.

СУРОО: Көзү өткөн адам үчүн курмандык чал-
са болобу? 2) Жаш балдардын эмдөөсүн (прививка) 
зыян деп жатышат, ушул туурасында шариат эмне 
дейт?

ЖООП:  Көзү өткөн адамды эстеп, ага сооп ба-
гыштоо максатында, маркум адамдын атынан Ал-
лах Таала үчүн курмандык чалса болот. Курман-
дыктын баары Аллахтын ыраазылыгы үчүн гана 
чалынат.  Азирети Алинин сөзү бар: «Мен көзүм өт-
көнгө чейин Пайгамбарыбыздын  (алайхис салам)  
атынан да курмандык чалам!».

Балдарды эмдөө-прививка туурасындагы масе-
ле азыркы күнгө чейин аалымдарыбыз ортосунда 
талаштуу маселе болуп келе жатат. Барган сайын 
эмдөөнүн туура эмес экенин айткандардын саны 
көбөйүүдө. Анткени, эмдөөнүн теориясында, жаш 
балага келечекте болуп калуусу мүмкүн болгон 
оорунун вирустары киргизилет дагы, бала эки-
үч күн ысытмалайт. Анын натыйжасында,  бала-
нын денеси ошол ооруга каршы иммунитеттерди 
пайда кылат. Ошол иммунитет  балага ошол оору 
келгенде, ооруга каршы туруп, бала ооруну жеңил 
көтөрүп, өлүмдөн сакталат деп айтылат. Тагыраак 
айтканда,  тааныш жоо урушууга жакшы дегенди 
айтышат.  Мына ушул теориянын туура-туура эмес-
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тигин аныктоо өзүнчө  маселе. Дарыгерлерге  ушул 
нерсе айтылгандыктан, алар ушуну туура деп ойло-
шот.  Анткени көпчүлүк адамдар ойлонууга, өз ал-
дынча ой жүгүртүүгө алсыз болушат. Башкаларды 
туураганга аракет кылышат. Ал эми акыл-эстүү, өз 
алдынча анализге кудуреттүү  дарыгерлер  ушул 
эмдөөлөрдөн баш тарткандары бар.

Дагы бир айта кетчү маселе, ошол эмдөөгө са-
йылган дарылардын курамында, чоконун мээси 
сыяктуу арам заттар кошулгандыгын айтышат. А 
биздин дарыгерлерге  анын курамында чынында 
эле эмне бар экендиги бир аз караңгыраак болуп 
калуусу мүмкүн. Анткени, кагазга жазылбаган, же 
башкача жазылган болуусу ыктымал. Арам эттерге 
деле адал дегенди жазып койгондой болуп. Мына 
ошол дарылардын курамы балдардын акыл-эсине 
зыяндуу деген көз карашты айткан аалым-окумуш-
туулар да бар.

СУРОО: Өтүп кеткен адам үчүн умра кылса бо-
лобу?

ЖООП: Умра ханафий мазхабы боюнча важип 
болуп, парз болбогондуктан, аны аткарып берүү, 
бадал умра аткаруу деген түшүнүк жок. Бирок ти-
рүү адам умра амалын аткарып, анын сообун мар-
кумдарына багыштаса эң жакшы иштерди кылган 
болуп саналат.

СУРОО: Беш убак намаздан кийин Куран окуу 
зарылбы?

ЖООП: Беш убак намаздан кийин Курандан 
«аят ал Курсийди” окуган сүннөт. Ибн Хиббандын 
хадисинде Пайгамбарыбыз (алайхис салам)  айтат: 
«Ким беш маал намаздын артынан “аят ал-Кур-
сийди”  үзбөй окуп жүрсө, бейишке дароо кирет!». 
Ошондой эле беш убак намаздан кийин «Ыклас” 
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, “Фалак”, “Нас» сүрөөлөрүн окуп туруу да сүннөт.  
Абу Дауд, Тирмизий, Ахмад, Насааий ривая кыл-
ган хадисте Пайгамбарыбыз (алайхис салам) Укба 
бин Аамирге ар бир намаздын артынан «Ыклас”, 
“Фалак”, “Наас»ты окуп жүрүүгө буйрук берди.   Ал 
эми мындан башка сүрөөлөрдү, же аяттарды тила-
ват кылуу сүннөт деп айтылбайт. Бирок, сүннөт деп 
ынанбастан туруп, жөн эле жакшы адат деп амал 
кылса, шариятка каршы болбойт.

Намаз салам берүү менен бүтөт. Эгер шашылыш 
иши чыгып калса, саламдан кийин ордунан туруп ке-
тип, ишин жасап, зикирлерди  басып жүрүп айтса да 
жарай берет. Бирок, намаз окуган ордунда зикирлер-
ди бүтүрүп, андан соң ордунан турганы жакшыраак.

СУРОО: Мага жолдошум үч талак жооп берген. 
Он беш күндөн кийин бир айыз көрдүм да, башка би-
рөөгө никеге турдум. Бир жумадан кийин ал да жоо-
бумду берди. Эми күйөөм менен жарашсам болобу?

ЖООП: Сен жолдошуңдан үч талак алгандан 
кийин, үч ирет айыз көрүп, үчүнчү айыздан таза 
болгондон кийин гана башкага турмушка чыга ала-
сың. Ошондо гана идда бүттү деп эсептелет. Ага 
чейинки башка менен кыйылган никең жараксыз. 
Аны менен жашаган бир жумаң да ойноштук-зына 
жашоо деп айтылат. Башка менен кыйылган никең 
жараксыз болгондуктан, сен мурунку жолдошуң 
менен никелеше албайсың. Мунун бардыгы жол-
дошуңдун берген үч талагы түшкөн убакта айтыла 
турган маселелер.

Дегинкиси,  талак маселелери, түздөн-түз аңге-
мелешкенден кийин гана толугураак жыйынтык 
чыгат. Ага чейин чала болуп тура берүүсү мүмкүн.

СУРОО: Күйөөсү менен ачык ажырашпай, та-
лаксыз баласын алып кетип калган. Анан күйөөсү 
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башка аял алып алды. Ал экөө ырасмий ажыраш-
кан болуп эсептелеби?

ЖООП: Жок. Анткени, күйөөсү бир учурда төрт 
аял алуу укугуна ээ. Азыр күйөөнүн эки аялы бар 
деп эсептелет. Талагы жок кетип калган аял күнөө 
иш кылса да күйөөсүнө күнөө жазыла берет. Антке-
ни, анын күнөөдөн сактап турууга күйөөсү милдет-
түү. Көпчүлүк күйөөлөр ушул маселени билбестен, 
кеткен аялына талак бербей жүрө берет. Кеткен 
аялы башка күйөөгө тийет.  Анысы зына деп эсепте-
лет. Ошол аял канча күнөөгө батса, мурунку талак 
бербеген күйөөсү да ошондой эле күнөөгө батат.  

СУРОО: Адамда жин бар, же жок экенин кантип 
билүүгө болот, белгилери байкалабы?

ЖООП: Байкалат. Аны ошол жинайдаар мол-
докелерге көрсөтүү керек болот. Мен адис эмесмин 
бул иште.

СУРОО: Менин беш айлык боюмда бар. УЗИге 
түшсөм, дарыгерлер:  “Баланын баш сөөгү жок, беш 
айлык кылып төрөйсүң”,- дешти. Эмне кылам?

ЖООП: Ислам фыкых академиясынын 1990-
жыл, 10-17 февралдагы жыйынында (Мекке) ушул 
туурасында фатвасында мындай айтылат: «... Бойдо-
гу түйүлдүктүн коркунучтуу оорусу болуп, аны айык-
тыруу мүмкүн эмес болуп, өз убактысында туулса да, 
жашоосу жаман боло турган болсо, баланын өзүнө 
да, ата-энесине да чексиз кайгы алып келе турган 
болсо, медициналык акыркы жетишкендиктер ушу-
ну баса айтса, анда алдырууга болот!»

СУРОО:  Устаз, итим тууган сайын күчүктөрүн 
таратып, таратылбай калгандарын ыргытып са-
луудан коркуп жүрүп иттерим көбөйүп кетти. Кү-
чүктөр да бар. Жакында көчүп келген орус кошунам 
бойцовский  ит сатып келгенден бери тынчым жок. 
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Короом да жакшы тосула элек. Аллах ыраазы бо-
луучу жана Акыретиме зыяны тийбей турган жолу 
барбы?

ЖООП: Ит багуу шариятыбызда жакшы эмес. 
Аңга чыкчу тайгандарды, паренделерди үркүтүп 
чыгарып берчү машкелерди, мал кайтаруучу кире-
ше иттерди, короо кайтаруучу иттерди , жогоруда-
гы себептер үчүн бакса дурус болот. Бирок, үйдүн 
ичине багууга болбойт. Короонун четинде туруусу 
керек болот.

СУРОО: Үч талак менен ажырашка аял сөзсүз 
«халала» кылуу керек дейт. Анын эмне пайда, 
зыяны бар? 

ЖООП: Үч талак түшкөндүгү анык болсо, ал 
экөө кайрадан жашай албайт деген сөз. Бирок аялы 
башка турмушка чыкса, аны менен жашаса, андан 
кийин аны менен да тагдыры бирикпей, ажыраш-
са, иддасы чыккандан кийин мурдагы турмуштагы 
күйөөсү менен жашаганды кааласа болот деген сөз. 
Атайын «Халала» кылып бере турган ишкананы 
ачып алуу арам иш.

СУРОО: Машина менен үлпөт тойлорго картеж 
кызматын көрсөтүп  тапкан акча кандай болот?  

ЖООП: Негиз арам деп деле айтылбайт.  Бирок,  
ошол тойлордо болуп жаткан арам жана бидьат иш-
терге кол кабыш кылгандыгына жараша күнөөлөргө 
шерик боло берет. Эгер, бардык тойдун бардыгы ша-
рияттык негизде болсо,  күнөө деле болбойт. Ошондой 
күнөөлөрдүн бири ысырапкордук болуп эсептелет.

СУРОО: Намаз окуган адам кымыз, бозо суусун-
дуктарын ичсе арам болбойбу?

ЖООП: Бозо арам, кымыз адал. Адалды кала-
шыңча ич, арамдан жаа бою кач.   



221

Суроо-жооптор

СУРОО: Тасбих намазында биринчи рекетте 
“Такасур”  сүрөөсүн окуу керек экен. Эгер аны бил-
бесе башка сүрөө окуса болбойбу? 

ЖООП: Боло берет. Негизгиси нафил намазда-
рынын баарында каалаган сүрөөлөрдү кошсо боло 
берет. Адатта, кадимки намаздан айырмаланган 
таризде окула турган намаздардын көпчүлүгүнүн 
далилдери алсыз-заиф хадистер болот. Муну эреже 
катары кабылдасаңыз да болот.

СУРОО: Азыркы, пайгамбарлар жана сахабалар 
тууралуу кинолорду көрсө болобу? Анда жоолуксуз 
аялдар тартылган экен. 

ЖООП: Каапырларга жоолук милдеттүү эмес. 
Алар адегенде, ыйманга келүүлөрү керек болот. Ан-
дан кийин жоолуктун парздыгы аларга жүктөлөт. 
Ошондуктан, сунний аалымдар колдоо көрсөткөн, 
диний-илимий жактан жактырылган  кинолорду 
көрсө болот. Ал эми шииттер каржылаган, же ошо-
лордун аалымдары катышкан кинолор болсо, алар-
ды көрбөгөн жакшы. Туура эмес акыйдага буруп 
коюу ыктымалы бар.

СУРОО:  Устаз, бизге (жаштарга) шек-күмөн 
болбоо үчүн гусул тууралуу кенен айтып койсоңуз. 
Кандай өңдөгү суу чыкса гусул зарыл болот ?

ЖООП: Ак түстөгү суюктук, делебе козголуунун 
натыйжасында чыкса маний-уруктук деп айтабыз. 
Ал гусул алууга милдеттүү кылат. Ал эми аял менен 
эркек бири-бирин эркелеткенде, же татттуу кыял-
дарга чөмүлгөндө чыкчу жалбышкак, тунук суюк-
тук мазий деп айтылат. Ага даарат эле бузулат. Ал 
эми зааранын аркасынан чыга турган ошондой эле 
тунук, жалбышкак суюктукту вадий деп айтабыз. 
Ал да даарат эле бузат. Аялдардын сары суюктук 
болот деп айтылат. Валлооху аьлам.



222

Чубак ажы Жалилов

СУРОО: Ажылык ибадатындагы муздалифанын 
өкүмүмн айтып берсеңиз. Важиппи, же сүннөтпү?....

ЖООП: Муздалифада тийип, токтоп өтүү, Муз-
далифада туруу важип болот. Важип аткарылуу 
үчүн жок дегенде бир саам болсо да Муздалифада 
туруу керек болот. Ал эми түндүн көпчүлүк бөлү-
гүндө, тагыраак айтканда таң атканга чейин Муз-
далифада түнөө сүннөт муьаккада деп эсептелет. 
Таң сүргөнгө  чейин уктабастан, ибадат менен таң 
атыруу зарыл. Муздалифага жөө кирген мустахаб.  
Ким түнү менен Муздалифада калбастан, түн ичин-
де Муздалифадан кетип калса, бир кой союп берүү 
жинаяты жүктөлөт.  Бирок аялзаты тыгылыштан, 
жөөлөшмөдөн корксо, же карылык, оору сыяктуу 
нерселер себептүү түн ичинде кеткен болсо зыяны 
тийбейт.  Муздалифада түнөгөндүн таңында багым-
датты таңды абдан аппак аттырып окугандыгы мус-
тахаб. (Лубаб ал манаасик) Валлооху аьлам.

СУРОО: Боюнда бар аялга «Төрөй албай кал» 
деген сыяктуу начар сөздөрдү айтса, ичтеги баласы-
на жана энесине зыян тийбейби? Тийсе эмне кылуу 
керек? Сизге Алла ыраазы болсун! 

ЖООП:  Жөндөн жөн эле, эч бир себепсиз кар-
гап жаткан болсо,  зыяны тийбейт. Бирок, аны ак 
жеринен күйгүзүп, зулумдук, кордук мамиле кыл-
са, кордук көргөн, мазлум болгон адамдын дубасы 
сөзсүз тийет. Зулумдук кылган адам кечирим сурап, 
анын алдынан өтүп ачуусун алганда гана иши оңуна 
түшөт. Кудайым төрөтүңүздү жеңил кылган болсун!

СУРОО: Сиңдим молдого барса, «Эркек адамда-
рың бар экен, тумар чийип берем. Акчасы 13600 сом 
болот. Төрөгөндө келесиң, тумарды ачып, анда жа-
зылган ысымды балаңа коюп берем»,- дептир. Мен 
ишенген жокмун, сиздин жообуңузду чыдамсыз-
дык менен күтөбүз. 
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ЖООП: Бул молдонун эмес, молдо кебетесин 
кийип алган көзү ачыктын сөзү. Жиндердин тааси-
ринде калган адам гана ушинтип сүйлөйт. Перзент-
ти берген дагы, бербей койгон дагы жалгыз Аллах 
Таалам өзү. Кудайдан калбайлы жалпыбыз. Салт-
туу медицинанын өкүлдөрүнө кулак салсаңыз дагы 
жакшы болот.

СУРОО: Мен сизге жолугуп, кыздарыма дем 
салдырып алайын дедим эле… Кантип жолуксам 
болот? Кыздарым чочуп калганбы, элирип калган 
адаты бар. Коркуп жүрөм. 

ЖООП: Мен адата дем салганды өзүмө адат кы-
лып алган эмес элем. Ага убактым жок. Мечиттер-
ге барсаңыз дем салып берчү сопу акелерибиз бар. 
Мисалы, борбордук мечитте Кубат кары акебиз бар. 
Такыбалыгы, акыл-эси, адамкерчилиги ордунда. 
Ошол кишиге дем салдырсаңыз жакшы болоор. Ку-
дайым кыздарыңызга шыпаасын насип эткей!

СУРОО: Мен эң жаман чоң күнөө кылдым. Ал-
лах Таалам кечирбейт мени. Эмне кыламын? 

ЖООП: Эң чоң күнөө  Аллах Таалага ширк кел-
тирүү болуп саналат. Аллах Тааладан башкага ибаа-
дат кылса, же Кудайдан гана сурай тургандарды 
тоо-таштан, арбактардан сураса адам ыймандан 
чыгып кетет. Мына ушул күнөө гана кечирилбейт. 
Эгер кайрадан ыйманын жаңылап келме айтса, 
акыйкаттын жолуна түшсө, Кудай Таалам ыйманын 
кабыл кылаар. Андан башка чоң күнөөлөрдү  аткар-
ган учурда мунаажат кылып тообо кылса Кудайым 
кечирет. Бул, кечирет экен деп күнөө кылса боло 
берет деген сөз эмес.

СУРОО: Мен үйлөнгөнүмө 1 ай болду, бирок ке-
линчегим экөөбүз жата элекпиз. Келинчегим кор-
куп жатат, кыйнап жатайын дейм, бирок көңүлү 
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калып калабы деп корком… Нике кыйылгандан ки-
йин жатпай жүргөнүбүз күнөө эмеспи? 

ЖООП: Күнөө болбой анан, күнөө болот. Сени 
кантет экен деп назданып жатса... Эркек менен 
аялдын ортосундагы мамиле улуу искусство. Аны 
чебердик менен аткаруу кажет. Эркек аялды ал 
мамилеге даярдоосу кажет. Ошол даярдооң начар 
болуп жаткан го сыягы...Кичине китеп-ситеп окуп, 
анча-мынча эки-үч көйнөк мурда жырткандардан 
кеңеш сурасаң жакшы эле болот. Сен аларга «сек-
ретиңдин» баарын төкпө. Жөн эле жалпылашты-
рып сура. Эч убакта келинчегиңди кыйнаба, көңүлү 
жоктун иши  кыйын. Көңүлүн тап. Ботом, жыйыр-
манчы кылымды аттап өтүп жыйырма бирге өтпө-
дүкпү?...Баланын иши чала деген ушул. Ишиңди 
чала кылба. Илгери өкүл-ата, өкүл-эне дегендерди 
ушул максат үчүн дайындашчу. Өкүл атаң барбы? 
Ал эмне кылып жүрөт? 

СУРОО: Мени үйлөнө элек бала жактырып жү-
рөт. Менин 3 балам бар. «Балдарың менен алам»,-
дейт. Күйөөм бар, бирок мага жакпайт. Урат, уру-
шабыз, башынан эле ушинтип келатабыз… Берки 
бала бул нерсенин баарын билип, «Сени бактылуу 
кылам»,- деп айтат. Эмне кылсам? 

ЖООП: Сен көз  ачып көргөн эриңди, үч балаң-
дын атасын бактылуу кыла албапсың, ал жаш жи-
гитти азгырбай эле кой. Мага эрим жакпайт деп 
нары карап жатып албай, анын жакшы жерлерин 
издеп таап, аны жактыргандын аракетинде бол. Ал-
бетте,  сен никең бар туруп башкаларга көз сүзсөң 
жаман экендигиңдин белгиси ушул. Жаш жигит 
окуусун бүткөнгө чейин эле убактысын өткөзгөнгө 
аракет кылып жатса керек. Биротоло бекер жатака-
на, бекер тамак, бекер кир жуугуч, анан бекер төшөк 
жылыткыч тапканга кудуңдап жатса керек. Мунун 
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баары ал үчүн убактылуу гана көрүнүш, же ал бай-
куш эне мээримин көрбөй калган. Сен кичине өнтө-
лөп койсоң энесин көргөндөй өнтөлөп жаткан чы-
гаар. Ал байкуш сүйүү менен ырайым-мээримдин 
чегарасын баамдай ала турган куракта эмес. Кой, 
эсиң барда этегиңди, акылың барда абийириңди 
жап. Эриңдин этегин бекем карма. Ал жаш «бука-
чарды» жаныңа жолотпой кубала.

СУРОО:  Менин эки аялым бар, бири Нуржамал, 
экинчиси Зайнап. Аялдарымдын илимдүү болушу-
на  батаңызды бериңизчи. 

ЖООП: Бактылуу болгула. Кудайым пайдалуу 
илим берсин баарыңарга. Үкөм, ушунча болуп ка-
лыптыр, дагы экини алып биротоло нисапты толук-
тап ал. Кудайым эки адамдын тамагын төрт адамга 
жеткирет. Ансыз деле жер жайнаган каапыр кытай, 
кыргыздын кыздарын алып жатат. Аларга калтыра 
көрбө. Кудайым күч-кубат, адал ырыскы берсин. 
Эки дүйнө шерменде кылбасын.

СУРОО: Мен өмүрүмдө намаз окубагам, көптөн 
бери ниет кылып келем. Бир маал окуп баштасамбы 
дейм. Угушумча андай болбойт дейт, ушул чынбы? 

ЖООП: Укканың жалган. Бир маал баштай бер. 
Ушу бүгүндөн башта. Калганы намаздын иши. Ку-
дайым окуй турган намаздарыңды кабыл кылып, 
беш маалыңды үзбөй окуй тургандардан кылсын. 
Омийин.

СУРОО: Бирөөнө калп, мага чын, мени ар убак 
көзгө көрүнбөгөн жандыктар ээрчип жүрөт. Бутум-
ду тегеректеп алышат, кечкисин жатканда денем-
ди аралап өтүшөт. Алар кээде көбөйүп калышат. 
Денеси жок мышыктар го деп коём… Алар мен 17 
жашка чыкканда келе башташкан, азыр такай жа-
нымда. Карындашыма да келишет, ал дагы 17ге 
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чыкканда келе башташкан. Эмне кылуубуз керек? 
Молдого дем салдырсак жардам бербеди… Куран 
окусак дагы кетишпейт, келмени туйбайт алар… 
Бир жакшы жери, ооруган жериңди уялап алышат. 
Мисалы, ашказаның ооруса, ошол жерге жатып 
алат, бирок көзгө көрүнбөйт. Башында коркчумун, 
азыр коркпойм деле. Бирок, келечекте балалуу 
болсом, аларга залакасы тийип калбайбы деп чочу-
лайм. Айтыңызчы, кайда барышым керек? Кимге 
кайрылсам туура болот? 

ЖООП: Бардык эле молдолор эмес, атайын жин 
окуган молдокелерге кайрылсаң натыйжа чыкчу-
дай экен. Мечиттин тегерегиндеги китеп базарда 
«Манзил» деген китеп бар. Ошол китепти сатып 
алып, эртели-кеч эки жолудан кайталап  окуп тур-
саң жардам болоор деп үмүттөнөм. Кудайым шыпаа 
берсин.

СУРОО: Улуу кызым «Мени молдого алып бар-
гылачы»,-деп айтат. «Дем салдырыш керек мага, 
ойлорум жаман болуп жатат, жаман сөздөрдү оозу-
ма, жаман ойлорду мээме салып жатышат» деп көп 
кайталачу болду. Өзү үй-бүлөлүү, балдары бар. Кай-
сы молдого алып барышыбыз керек? 

ЖООП: Борбордук мечиттеги Кубат молдокеге 
алып баргыла. Жакшы адам.

СУРОО: Мен намазга жыгылам деп жакшы ниет 
менен мечитке барган күнү чөнтөк телефонумду  
уурдатып жибергем. Ошондон кийин көңүлүм ка-
лып, мечитке таптакыр бара албай койдум. Таза-
ланганы, Кудайга жалынганы келгендер уурулук 
кылганы жаман деп ойлойм! Эмнеге адамдар ушун-
дай жолго барышат? 

ЖООП: Сен кичине акыл токтотуп, туура ана-
лиздеп көрбөйсүңбү? Мечитке ар күнү жаңы адам-
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дар келишет. Кээ бирлер сен сыяктуу аруу пикир-
лер менен эмес, жаман пикирлер менен келип 
уурулук кылгандары бар. Кээ бир молдокелер деле 
диний чоң кызматка уурулук кылуу үчүн гана ке-
лишет. Кыяматка барганда баарын өз көзүң менен 
көрөсүң. Сен башканы карабастан, өзүңдү карбай-
сыңбы? Сен адамдарга карап түздөнбө, сен Пай-
гамбарыбызга  (алайхис салам) карап түздөн. Баа-
рыбыз чогулуп мына ошондой арсыз акмактардан 
мечиттерди жана жалпы эле коомду тазалообуз 
керек болот. Азыр андайлар толтура, бардык жер-
де бар. Парламентте, өкмөттө, муфтиятта, бала-
бакчада, айтор оозуңа эмне жер келсе айтсаң жа-
рай берет. Бирок жакшылыктан үмүттү эч убакта 
үзбөш керек.

СУРОО: Ажыга барып келген киши ойнош күтсө 
болобу? Анын күнөөсү эки эселенет болуш керек ээ? 

ЖООП: Ойнош күтүү ажыга барганга да, бара 
элекке да, молдого да, молдо эмеске да, илимдүүгө 
да, илимсизге да, эркекке да аялга да, депутатка да, 
депутат эмеске да арам. Бирок ажы менен молдо-
нуку башкаларга караганда чоңураак күнөөө болот. 
Билип туруп сууга сийгендер деп коёбуз мындай-
ларды... Деги эле «ойнош күтүү» деген туура эмес 
термин. Инжилде «ойнош оттон ысык, боктон 
сасык» деген кеп бар дешет. Жакшысы көп аял-
дуулукка маани бергенибиз оң болот.

СУРОО: Мен абысынымды ушунчалык жаман 
көрөм! Кээде катуу урушуп салгым келет. Бирок 
бир туугандардын ортосунда мамиленин урашы-
нан корком. Ал көп калп айтат, бир жардам берип 
коёюн деп ойлобойт. Бизге ичи күйүп, болбогон 
нерселерди айтат. Күйөөм экөөбүздү жаман 
көрсөткүсү келгендей... Ушунун баарына чыдабай, 
урушуп кетсем эмне болот? 
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ЖООП: Саламатчылык жараным. Кем болбо! 
Абысының менен казаның башка, төшөгүң бөлөк 
болгондон кийин, өз алдынча суверендүү эриң 
болгондон кийин анын эмнесине капа болот элең. 
Бир эрдин этегин кармап күндөштөр деле жакшы-
на жүрүшпөйбү, ботом. Ал калп айтса, калп айткан 
жерине кулак салба! Калптын казаны кайнабайт. 
Жардам бербесе койсун, ал жок болгондо эмне 
кылмак элең? Жок экен деп пикир кылып, өзүң-
дүн ишиңдин өзүң кыл. Ичи күйсө туз жаласын, 
конокко келгенде бир табакчага туз коюп кой, 
каалашынча жалай берсин, сенин ичиң ачышса 
сен дагы эч кимге көрсөтпөй жалап кой. Ошентип 
ордуна келесиңер. Асты,  уруша көрбө. Абысын 
аңдышкан жоо деген кеп бар. Сен акылдуу болуп 
эже-сиңдидей мамиле кыл. Намаз оку. Жоолу-
гуңду бекем салын. Күйөөңү сыйла. Эр сыйлаган 
эшикте калбайт...

СУРОО: Мен намазга жыгыла албай койдум, би-
рок теспе тартып келем. Теспе тарткан намазга жы-
гылган менен барабар деген чынбы? 

ЖООП: Жок, берекем. Антип өзүңдү алдаба. 
Теспе тартканың намазга эсеп болбойт. Намаз ме-
нен теспенин  айырмасы тамак менен десерттин 
айырмасындай болот. Тамак жебесең, кечке эле де-
серт жей берсең, ачкадан өлбөйсүңбү? Андыктан, 
берекем намазыңды калтырбай оку.

СУРОО: Биз Кант шаарында турабыз. Бизге 
чейин үйүбүздө орус кемпир жашаган экен. Кө-
чүп келгенибизден баштап, биз анын үйдө жүргө-
нүн байкап калабыз. Мисалы, эшиктер өзүнөн өзү 
ачылып, жабыла берет, же буюм өзүнөн өзү кулап 
кетет.  Балким, жок нерсеге эле катуу ишенип ал-
гандырбыз.. Бирок, балдарым жалгыз калгандан 
коркот. Эмне кылышыбыз керек? 
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ЖООП: Өзүң ар нерсени сүйлөп балдарыңды 
коркута берсең, бала ишенип корко берет да. Үйдө 
намаз окулуп турса жакшы болот. Сууга дем салды-
рып үйдүн бурчтарына чач. «Бакара» жана «Аль- 
Имран» сүрөөлөрүн  коюп койсоң жакшы болот. 
Бардыгы Аллахтан деген ишенимди карман. Эч 
кандай зыян жеткире албайт. 

СУРОО:  Жума күнү кир жууп, үй жыйнаган бол-
бойбу? 

ЖООП: Боло берет дечи, бирок койчунун күнү 
кой келгенде иш кылат болуп, мусулмандардын жу-
малык майрамы жума күнгө калтырбай башка күнү 
тытынсаң жакшы болмок.

СУРОО: Менин жолдошум экинчи аял алам деп 
мени коркута берет! Эгер алып келсе, үйдөн чыгып 
кетем балдарымды алып! Эмнеге эркектер ушунча-
лык таш боор болушат? 

ЖООП: Колунан келсе башка үй алып, ошол 
жерге жайгаштырсын. Колунан келбесе эрдин тиш-
теп сенин көзүңдү карап жөн олтурсун. Жалгыз кел-
се киргиз. Ар бир аялдын укугу бар өзүнчө жалгыз 
бир үйдө жашаганга. Эркек анын күндөштөрүнүн 
бирин ал жашаган үйгө киргизүүгө укугу жок.

СУРОО: Биздин кызыбыздын каректери кый-
шайып баратат, доктурга алып барсак катуу чочуп 
калыптыр дешти. Дем салдырганыбыз жакшыбы,  
же көз айнек тагынсынбы?

 ЖООП: Дем салдыргыла. Доктурга көрсөткүлө, 
көз айнек да тактыргыла. Колдон келгенин жасап, Ку-
дай Таалама тапшыргыла. Кудайым шыпаа берсин.

СУРОО: Алланын буйругу экен, бир уулум бар. 
Операция туура эмес жасалып, башка төрөй ал-
байм. Бала багып алсак болобу? Угушумча болбойт 
дешет. Кыздуу болгум келет. 
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ЖООП: Кароосуз калган, же жетим балдар 
үйүнөн багып алсаңыз болот. Кудайдын алдында 
сооптуу ишке ээ болосуз. Бакма бала сизге, жолдо-
шуңузга, жана уулуңузга махрам болуп калуу үчүн, 
сүтү бар жакын туугандарыңызга бир мертебе эм-
гизип койсоңуз жакшы болот. Сиз сүтү бар тууган-
дарыңыздын жакындыгын, туугандыгын баяндап 
берсеңиз, кайсынысын эмсе сизге махрам болуп ка-
лаарын айтып бермекмин. 

СУРОО: Мусулманча кантип туура үйлөнүп, 
кантип туура жубай тандаса, же сүйлөшсө болот? 

ЖООП: Ата-энеси жакшы жердин кызына сөй-
кө салдырып, үйлөнгөнгө чейин бир ирет сүйлөшүп, 
жагып калса, ак нике менен үйлөнөт. Эжелериң ме-
нен жеңелериң сага тандап беришкени туура болот. 
Сен баары бир алардай тандай албайсың. Кыз ке-
зинде баары жакшы жаман аял кайдан чыгат.

СУРОО: Мечитке чыгып соода кыламын. Ме-
читти жумасына бир, же эки жолудан жууп тура-
мын. Ошонун сообун бир тууган иниме багыштасам 
болобу? 

ЖООП: Албетте, мечит жуугандын сообун бир 
тууганыңызга багыштасаңыз болот. Жетет. Ага 
сооп арнап марттык кылганыңыз үчүн Кудай Таа-
лам сизге да ошондой эле соопту жазат. Кудайым 
соопту иштериңизди, жакшы ниеттериңизди кабыл 
кылсын. 

СУРОО: Өзүмөн улуу кызды жактырам, турмуш 
курсам болобу? Ал нерсеге дин кандай карайт? 

ЖООП: Дин жакшы эле карайт.  

СУРОО: Багымдат намазын окугандан кийин 
уктаган болбойбу? 
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ЖООП: Болот. Бирок күн көтөрүлгөнгө чейин 
уктаган адепсиздик, макрух.

СУРОО: Шайтандар көзгө көрүнөт дешет, ушул 
чынбы? Ал тургай видеолордо да тартылыптыр? 

ЖООП: Кээде көрүнөт. Кудай Таалам кудурет-
түү зат. Кааласа көрсөтүп коёт.

СУРОО:  Тагдырга ишенүү,  моюн сунуу менен  
пенденин аракети канчалык болушу керек?

ЖООП: Кайсы иш ишке ашкан болсо, ошого 
моюн сунуу менен  кабыл алуу. Адам тагдырга тая-
нып, өзүн бош таштап койбошу керек.  Тагдырда 
эмне болорун билбейт, ошондуктан  дайым аракет-
те болушу керек. 

СУРОО: Аял кайсы учурда талак сурай алат?

ЖООП:  Эгерде ден-соолугуна, динине зыян жет-
кирип коё турган болсо,  же  аялды эркек катары 
канааттандыра албаса,  талак сурай алат.

СУРОО: Адамга неге жин кирет? 

ЖООП: Сүннөттү бекем кармабагандыктан жин 
кирет.

СУРОО: Алладан адамдан суралуучу нерселер-
ди сурабайт дегенди кандай түшүнсөк болот?  Баар-
дыгын Алладан сурайбыз да ...

ЖООП: Бул биздин акыйдага туура келбейт.  
Бардык  нерсе  Кудайдан суралат.  Кудайга жалы-
нып дуба кылуу менен себептерге аракет кылуу ай-
калыша жүргөндө ийгилик болот.

СУРОО: Эмне үчүн эркектер кызыл, сары түстө-
гү кийим кийбеши керек? Ошондой түстөгү буюм да 
колдонбошу керекпи? Түшүндүрүп бериңизчи...

ЖООП: Бул өңдөр аялдарга ылайыктуу. Эркек-
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тердин олуттуулугун жоготуп коёт. Эркек эркектей 
болушу керек. Бирок  башка буюмдарды колдоно 
берсе болот

СУРОО: Адам нафсисин кандай денгээлде ээр-
чисе, өзүнө «кудай» тутуп алат? 

ЖООП:  Ошол напси каалаган нерселерди атка-
ра берип, шариат буюрган деңгээлден чыгып кете 
турган болсо, «кудай» тутуп алат.  

СУРОО: Намаз окуйм, бирок шайтанга азгыры-
лып көп күнөө кетирип жиберип жатам. Ошондук-
тан намаз окуганга татыксызмын деп ойлойм, кан-
дай кылса болот? 

ЖООП:  Бул шайтандын сага  салып жаткан пи-
кири. «Татыксыздар окубагыла» деген  шариятта 
өкүм жок. Кандай болсоң да намаз оку, ошол намаз 
сени жамандыктан  кайтарат.

СУРОО: Пешин намазын окуп жатып 3- рекетте 
аттахиятка олтуруп алып анан эстеп калсам, эмне 
кылыш керек? 

ЖООП: Дароо 4-рекетке туруп, намаз аягында  
жаңылуу саждасын кылып бересиң.

СУРОО: Менин дос балдарым «пайгамбарыбыз-
ды түшүмдө  көрдүм»,- дешет. Намаз таштаганы да, 
окуп атканына да. Мен дагы пайгамбарыбызды тү-
шүмдө көргүм келет. Канткенде көрө алам?  Эмне 
кылышым керек?

ЖООП: Пайгамбарды сүйүп,  анын сүннөттүн 
так жана  дайым аткаруу керек.  Тиги түш көргөн  
досторуңузга  чын эле пайгамбар кирдиби, бир Ку-
дай Өзү билет.

СУРОО:  Устаз, китеп окууга  кантип берилүү ке-
рек.  Ыкмаларын айтыңызчы.
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ЖООП: Китеп окугандын ырахатын таап алсан, 
окуп баштайсын.Окуганынды элестетип оку...

СУРОО: Исламды кино аркылуу таанытууга 
кандай дейсиз? Сценарий жазууну айтам. Бул Ша-
риятта тыюу салынган эмеспи?

ЖООП: Шарият бул нерсеге тыюу салбайт. Ша-
рият нормасынан чыкпаса эле жарай берет. Эгерде 
адамдардын жүрөгүнө  динге болгон махабат сала 
алса, анда ал өз максатына жеткен болуп эсептелет.

СУРОО: Кымыз адалбы, же арамбы? Арамбы 
десең,  молдолор ичет. Адал дейин десең,  мас боло-
сун.  Жооп берип коёсуздарбы?

ЖООП: Кымыздан адам мас болбойт. Болгону 
адамдын табияты гана  өзгөрөт.  Кымыз эмес, адам 
ачка  болгондо ботко жеп алса да, тойгондон кийин  
табият өзгөрөт.  Бирок, кымызга дагы башка ко-
шулмаларды кошуп, мас кыла тургандай  даярдаса, 
арам болуп калат.

СУРОО:  Ванганын айткандарына ишенүүгө бо-
лобу,  же болбойбу?  Бирок айткандары чын болгон 
экен. Муну кандай түшүнсө болот? 

ЖООП: Ванга  көзү ачыктардын  чоңу. На-
сип кылса, тозоктун төрүндө болот.  Чын чыкса да 
ишенбеш керек. Таң калбаш керек. Бул тууралуу  
макала жазгам «Бактылуулуктун  формуласы» де-
ген китебимде бар. 

СУРОО: Намаз окуп жатканда пикир чачыра-
баш үчүн эмне кылуу керек?  

ЖООП: Пикирди чачыратпаш керек, таксы-
рым. Жакшылап даарат алып,  жүрөктү алаксыткан 
ойлордон бошотуп намазга туруу керек.  Эгер такыр 
эле болбой, көзүңө көрүнгөн нерселерге оюң бөлү-
нө берсе, анда көзүңдү жумуп алып окусаң болот. 
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Эң жакшысы окуп жаткан намазыңдын маанисин 
түшүнгөнгө аракет кыл. Пайгамбарыбыздын осуя-
ты бар: «Адам намаз окуганында  ошол намазды 
түшүнгөнчөлүк деңгээлдеги  сообу бар»  деген.  На-
мазда окулган сүрөөлөргө, дубаларга ой жүгүртүп 
окуу деген сөз.

СУРОО: Алла Таалага кантип назир кылса бо-
лот? Куранда  Мариям энебиздин апасы назир кыл-
ган эле, мен да ичимдеги баланы эркек бала болсун 
деп назир кылсам болобу? Кенен маалымат бери-
ңизчи.

ЖООП: Назир кылуу шариятта макүрүү. Себе-
би,  Кудай менен соодалашкандай болуп калат да. 
«Сен мындай кылсаң, мен муну аткарып берем» де-
ген маани  келип чыгат.  Андан көрө,  дуба кылып 
тиле. Эркек бала төрөсөң, шүгүр келтирип, 2 рекет 
шүгүр намаз окуп кой. Эгер  назир кылып алса,  уба-
далашканды аткаруу важип болуп калат.

СУРОО:  Эмне үчүн буддиздер статуэтага  карап 
сыйынат,  ал эми мусулмандар Каабага (кара таш-
ка) карап сыйынат? Бир Аллага сыйынгандан ки-
йин каалаган тарапты карап намаз окуса болбойбу?

ЖООП: Ошол бизге «Намаз окугула!»  деген 
Кудайыбыз «Каабага карап сыйынгыла!»  дегени 
үчүн,   ошентип сыйынабыз. Биз Каабага сыйынга-
ныбыз жок, Кудайга сыйынабыз. Мусулманчылык-
ты буддиздерге  салыштырбоо керек.

СУРОО: Туулган күндү  белгилөө, же болбосо 
башка бирөөнү куттуктоо күнөө  эмеспи?

ЖООП:  Туулган күн   белгилөө деген куттуктап, 
бата берүү менен эле чектелет. Кече кылып, шаан-
шөкөттөнгөн туура эмес. Туулган күнүңдү  эки рекет 
шүгүр намаз оку, орозо тутуп тосо бер. 
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СУРОО:  Улак оюну шариятка туура келеби,  же 
күнөө болобу?  Улакка чабылган текенин, же тор-
поктун этин жесе болобу, же макүрүү  болуп калабы 
кенири түшүндүрүп берсениз. 

ЖООП: Улак тартуу боюнча  да макала жазгам. 
Өтө ырахат менен жазган элем. Улак тартса болот. 
Этин жесе сонун болот, тим эле маринад болуп ка-
лат. Макаланы бул сайтка жарыялайм, иншаАлла. 

СУРОО: Күйөөм экөөбүз 8 ай бирге жашаган 
жокпуз, андан мурда 2 жылга жакын  жашаган жок-
пуз  Жаңы нике окутабызбы?

ЖООП:  2 жыл эмес, 200 жыл  алыс жашап, та-
лак айтылбаса, нике бузулбайт.

СУРОО: Норвегияда бир тууганыбыз бар.  Ал 
жакта 3күн  чыкпайт, 3 күн чыгат экен. Намаз убак-
тысынан кыйналып жатам дейт. Күн чыкпаган күн-
дөрү  кайдай окуш керек? Күн чыккан жагына батат 
экен,  кыбылага кантип карайт? Алдын ала рахмат.

ЖООП: Норвегияга жакын аймактагы  убакыт 
менен  окуу керек болот.Кыбыланын  күн батыш ме-
нен  байланышы жок. Кыбыла Каабага байланыш-
туу.  Күн кыска болгондуктан  бир жактан чыгып, 
ошол жактан баткандай көрүнөт. Бирок күн чыккан 
жагынан батпайт.

СУРОО: Өзүм Америкадамын сүйлөшүп жүр-
гөн кызым Кыргызстанда. Ата-энем жакында куда 
түшкөнү  барышат. Суроом:  Кызымды бул жакка 
чакыртып, бул жактан эле нике кыйдырып алсам 
болобу? Эгер болсо кандай жолдор менен?

ЖООП: Куда түшкөнү барганда,  ошол жерден 
нике кыйылышы керек.  Өзүң келе албасаң, тае-
кеңби, жээниңби бирөөнү өзүңдүн атыңдан өкүл 
кылып жибер. Ошондо кыз Америкага барганда, 
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кыздын колунан кармаганга уруксат аласың. Бул 
жактан нике кыйылбай, ал кыз Америкага барып, 
анан экөөң мечитке жетелешип барганга чейин 
арам болуп калат. Скайптан  нике кыюу деген дагы 
туура эмес. 

СУРОО: Телефонго жазылып алынган сүрөө-
лөрдү наушник менен жатып укса болобу, же оту-
руп угуш керекпи? 

ЖООП: Куранды жатып алып окуганга болбойт. 
Бирок,  отуруп  уга албасаң жатып алып ук. Бирок,  
жатып алып Куран угуп жатканыңды көргөн адамга 
Куранды сыйлабагандай  түр көрсөтсөң, андан сак-
тануу керек.

СУРОО: Көзүм өзүмө жакпайт операция жасат-
сам болобу? Күйөөмө  жагыш  үчүн? 

ЖООП:  Балким күйөөңө жагат. Артык кылам 
деп, тыртык кылып алба. Сен андан көрө  көзүңдү 
жакшылап боё. Боё  десе ошол боюнча көчөгө чык-
па, чыксаң кара көз айнек, же паранжа кийип ал. 

СУРОО: Адам канткенде чын дилинен Ислам 
динине бериле алат?

ЖООП: Алланы зикр кылуу, Куран окуу, жак-
шы адамдар менен достошуу, пайгамбарлар тары-
хы, аалымдар, олуялар тууралуу көп окуш керек. 
Аз болсо да жакшы амалды үзбөй, улантып аткаруу 
керек.

СУРОО:  Карышкырдын  тарамышын  күйгүзүп    
ууруларды табуу  кандай?

ЖООП: Бул сыйкыр,  жөн эле карышкырдын  
тарамышын   күйгүзсө уурулар табылып калбайт.  
Бул күнөө.

СУРОО: Бир кыз турмушка чыгат, нике окулат. 
Никеден кийин күйөөсүнүн импотент экендиги би-
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линет. Жарым жылга жакын чогуу жашашып би-
рок натыйжа болбогондон кийин кыз үйүнө кетет. 
Бирок күйөөсү талак бербейт.  Суроо:  Кыз башкага 
турмушка чыга ала алабы? Турмушка чыкты дегени 
эле болбосо ал кыз боюнча...  Билип беринизчи деп 
суранды эле. 

ЖООП:  Талак алыш керек, тиги күйөөсү  талак 
берүүгө милдеттүү болот. Эгер талак бербесе, ажы-
рашуу үчүн сотко кайрылса болот. Негизи бул нер-
се,  никеге чейин айтылышы керек эле.

СУРОО: "Намазды кыргызча окуса болбойбу?"-
деп сурашат. Мен жооп бере албайм, түшүндүрмө 
берип коёсузбу?

ЖООП: Кыргызча дуба кылсаңыз болот,  намаз 
болбойт.   Анткени, бул жерде мусулмандардын би-
римдиги турат.  Ар бир улут өз тилинде окуй берсе,  
барып  ажырым пайда болот. Котормо  түп нускада-
гыдай болбойт. Эгер ар ким өз тилинде окуса,  орус-
ча ислам, кыргызча ислам болуп  бөлүнүп кетпей-
би?! Бирок бул эне тилиңди унутуп кой деген сөз 
эмес.

СУРОО:  Мен туугандарымды фитна кыла бер-
гени үчүн жек көрөм. Аралашып, катыша башта-
ганда эле бир фитнаны башташат. Ушулардан алыс                
эле болоюн деп, катташпай койдум. Фитнадан сак-
тануу үчүн  туугандар менен барышып-келишпесе 
күнөө болбойбу?

ЖООП: Күнөө болот! Фитнага аралашпай катта-
ша бериш керек. Сен билгенди билбеген үчүн фит-
на кылып жатат да. Фитна болбой турган деңгээлде 
гана байланышта болуу керек. Мисалы,  чакырган 
жерге барып  ушак, фитнага чейин отуруп,  ал-абал  
сурашып, тамак ичкенден кийин кетиш керек.  Кеп-
тин баары көпкө отуруп, көп сөз сүйлөнгөндө болот. 
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Мамилени үзбөш керек. Тууган-урук менен катташ-
поо,  Кудайдын сени менен катташпай коюусун  
камсыздайт.

СУРОО: Эмне үчүн Кудай бизди сынайт? Ал мээ-
римдүү, ырайымдуу болсо, кыйнабай эле бейишке 
киргизип койбойбу?

ЖООП: Кудайым  ошол сыноосунда да  бизге 
мээримдүү. Эгер Кудай Таалам  бизге чындап сына-
ган болсо, биздин бейишке баруубуз абдан кыйын 
болот.
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