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Пайғамбарлардың таухиді және оған тескері келетін мүшріктер мен 

кәпірлердің діндері 
 

Барлық мақтау бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаһқа тән. Пайғамбарымыз Мұхаммедке 

және басқа пайғамбарларға, олардың от бастарына әрі басқа ізгілерге Аллаһтың сәлемі 

мен салауаты болсын. 

Шындығында Аллаһ Тағала өзінің пайғамбарларын адамдарды Аллаһты бірлеуге 

шакырулары үшін және құлшылықты тек Аллаһқа арнаулары әрі Аллаһты Адамдарға 

таныту үшін жіберді. Құранда Аллаһ Тағала айтты: 

(( اْجت نِبُواََْالطَّاُغوتَ  ُسولاََأ نََِاْعبُُدواََْللّا ََو  ةَ َرَّ َأُمَّ ل ق دََْب ع ْثن اَفِيَُكلَ   ((و 

«Расында әр үмметке: «Аллаһқа құлшылық етіңдер де тоғуттан сақ болыңдар» 

дейтін елші жібердік».[1] 

Аллаһ Тағала бұл аятта әр үмметке оларды бір Аллаһқа құлшылық етуге шақыру үшін, 

сондай-ақ оларды тоғуттарға құлшылық етуден сақтандыру үшін пайғамбарларды 

жібергенін айтты. 

Құлшылық – ол таухид. Өйткені пайғамбарлар мен олардың үмметтерінің арасындағы 

келіспеушілік осы таухид үшін болған еді. Мүшріктер Аллаһқа құлшылық ететін, бірақ 

сөйте тұра олар Аллаһпен бірге басқа біреулерге де қоса құлшылық ететін еді. Сонда 

Аллаһ оларды бір өзіне ғана құлшылық етуге бұйыратын және одан өзгеге құлшылық 

етуден қитаратын пайғамбарларды жіберді. Аллаһ Құранда былай дейді: 

(( اَت ْعبُُدونَ  مَّ اءَم  ق ْوِمهََِإِنَّنِيَب ر  اِهيمََُِِل بِيهََِو  َإِْبر  إِذََْق الَ  ي ْهِدينَِ و  نِيَف إِنَّهََُس  ََالَِّذيَف ط ر   ((،َإِلَّ

«Еске алыңыз, Иброхим әкесіне және қаумына айтқан еді: «Әлбетте мен сендер 

табынып жатқан пұттардан пәкпін. Тек қана мені жаратқаннан басқа, әлбетте ол 

мені тура жолға салады».[2] 

Аллаһ Тағала бұл аятта Өзінің халилі[3] Иброһимнің(әлейһис-сәләм) өз қаумы 

құлшылық етіп жатқан пұттардан аулақ болып тек Аллаһқа ғана құлшылық ететінін 

айтты. Бұл аят мүшріктердің Аллаһқа және сонымен қатар басқа пұттарға да құлшылық 

еткендеріне дәлел болады. Сол үшін Иброһим (әлейһис-сәләм) өзін жаратқан Рабысынан 

басқа барлық құлшылық етіліп жатқан пұттардан аулақпын деді. Өйткені құлшылыққа 

тек жаратушы, ризық беруші ғана лайықты, ал ол тек Аллаһ қана. 

Тағы бір аятта Аллаһ Тағала былай дейді: 

ََأ ن اَف اْعبُُدونَِ)) ََإِل ه ََإِلَّ ََنُوِحيَإِل ْيهََِأ نَّهََُل  َإِلَّ ُسولَ  َِمنَرَّ ْلن اَِمنَق ْبلِكَ  اَأ ْرس  م   ((و 

«(Мұхаммед саллаллаһу әлейһи уә сәлләм), Сенен бұрын бір пайғамбар жіберсек, 

әлбетте оған: «Менен басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ, сондықтан маған 

ғана құлшылық қылыңдар» деп уахи етіп жібердік».[4] 

Бұл аятта Аллаһ Тағала пайғамбарымыз Мұхаммедтен (саллаллаһу әлейһи уә сәлләм) 

бұрынғы жіберілген барлық пайғамбарларға (әлейһис-сәләм) Аллаһтан басқа 

құлшылыққа лайықты ешбір тәңір жоқ екендігін, сондай ақ Аллаһ адамдарға оның өзіне 

ғана құлшылық етулеріне бұйырғандығын уахи етіп жібергендігін айтты. 

Міне осы аят қазіргі кездегі барлық Аллаһтан өзге құлшылық етіліп жатқандардың; 

пайғамбарларға, әулиелерге, пұттарға және жын, періштелер үшін қылынып жатқан 

құл- шылықтардың барлығы өтірік, жалған екендігіне дәлел бо- лады. Бұл нәрсені әлде 

қайда айқындай түсетін аяттарға Аллаһ Тағаланың толық үкім беретіні және оның 

құдіреті мен әділдігі себебі жайында айтылған мына сөзі жатады: 

َاْلب اِطلَُ)) َِمنَُدونِهََُِهوَ  اَي ْدُعونَ  َم  أ نََّ َو  قَ  َاْلح  َللاَّ ََُهوَ  َبِأ نََّ لِكَ   ((ذ 
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«Бұл — Аллаһ хақ, ал олардың Аллаһтан өзге сиын ғандары, ол жалған 

болғандығынан».[5] 

(Бұл: яғни, Аллаһтың толық үкім етуі, оның әділдігі және әр нәрсеге құдіретті болуының 

себебі – Аллаһ хақ, яғни берік, ол әзелден бар және ешқашан жоқ болып кет- пейтіндігінен, ол ең 

алғашқы, одан алдын ешкім жоқ, әрі болмаған, ол ең ақырғы, одан кейін ешкім болмайтын- 

дығынан. Оның есім-сипаттары кәміл, ол уәдесінде шын- шыл, оның уәдесі хақ, оған жолығу 

хақ, оның діні хақ, оған құлшылық ету хақ әрі пайдалы және мәңгілікке қала- тындығынан. Ал 

олардың Аллаһтан өзге сиынған пұттары, тастары және хайундары ол жалған. Олардың өздері 

де, оларға арналған құлшылық та жалған. Өйткені олар өтіп кететін пәни дүниеге тәуелді, 

сондықтан пәни дүние жалған болғандықтан, бұлар да сөзсіз жалған болады).[6] 

Тағы да осы мағынаны Аллаһ Тағаланың мүшріктер жайындағы пайғамбарымыз 

(саллаллаһу әлейһи уә сәлләм) оларды «Лә иләһа иллә ллаһ» деп айтуға шақырғандағы 

олардың айтқан сөзі айқындайды. Сол кезде олар: 

ابَ  َُعج  ْيءَ  اَل ش  َه ذ  اَإِنََّ اِحدا َاْْللِه ة ََإِل هااَو  ع لَ   أ ج 

«Тәңірлерімізді бір ақ тәңір қылды ма? Бұл өте таң қаларлық нәрсе ғой!?»[7] - деген 

еді. 

Сол сияқты оларға осы сөзді айтыңдар делінгенде, олар тәкаппарланған еді. Аллаһ 

Құранда былай дейді: 

ْجنُونَ  اِعرَ َمَّ َأ ئِنَّاَل ت اِرُكواَآلِه تِن اَلِش  ي قُولُونَ  ،َو  ََُي ْست ْكبُِرون  ََللاَّ ََإِل ه ََإِلَّ َل ُهمََْل  اَقِيلَ  انُواَإِذ   إِنَُّهمََْك 

«Расында оларға: «Лә иләһа иллә ллаһ» - деңдер делінсе, олар тәкаппарланатын 

және:«Тәңірлерімізді бір ақылынан айырылған ақын үшін тастаймыз ба?!» - дейтін еді».[8] 

Осы аяттардың барлығы мүшріктердің таухид кәлимасы, яғни «Лә иләһа иллә ллаһ» 

олардың Аллаһқа серік келтірулерін жоққа шығаратынын білетіндігіне және олардың 

табынған пұттары жалған екендігіне дәлел болады. Міне осыдан расында «Лә иләһа илла 

ллаһ» кәлимасы құлшылықты тек Аллаһқа ықыласпен арнауды талап ететіндігін білуге 

болады. Сол сияқты бұл аяттар Аллаһ Тағаланың ақиқат құлшылыққа лайықты 

екендігіне дәлел етеді. Егер олай болмаса, сол кездегі Құрайыш мүшріктері Лә иләһа 

илла ллаһ сөзін айтудан тәкаппарланбайтын, әрі бұл сөз олардың барлық пұттарын 

өтірікке шығарады деп айтпайтын еді. 

Бұл нәрселерді көп адамдар білмейді. Өйткені олар егер біреу: «Лә иләһа илла ллаһ» 

деп айтса болды, ол толық мұсылман болды деп ойлайды. Тіпті егер сол адам дұға ету, 

қорқу, үміт ету, тәуекел ету, құрбан шалу және нәзір ету сияқты көптеген құлшылықтың 

түрлерін Аллаһтан басқа біреуге арнаса да, оны толық мұсылман деп ойлайды. 

Ол адамдар «Лә иләһа илла ллаһ» деп айтады, бірақ олар сонымен қатар өздері әулие 

деп атайтын қабірлердегі өлген адамдардың аруақтарына жалбарынады. Олардан 

өздеріне қажет болған нәрселерін сұрайды, бастарына түскен қиыншылықтарын 

кеткізулерін тілейді, олардан жауларына қарсы жәрдем сұрайды. Олар бұл нәрселерді 

бірде қабірдің басына келіп, бірде ұзақта жүріп те сұрайды. 

Кейде олар осы нәрселерді пайғамбарымыз Мұхаммедтен (саллаллаһу әлейһи уә 

сәлләм) және басқа да пайғамбарлардан сұрайды. Сондай ақ кейде өздеріне қажет болған 

нәрселерін жындардан тілейді, олардан жәрдем сұрайды, олар үшін құрбандық шалып 

олардан пір пайда не ауруларына шипа іздейді. Тіпті өздеріне төнген қауіп қатер мен 

азаны кеткізуін сұрауға дейін барады. 
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Бұл істердің барлығы сол қабірлерге табынып жүрген адамдармен араласқан және 

олардың қалай Аллаһқа серік келтіретіндерін, қандай анық күпірлік істерге 

баратындарын көрген адамға жасырын емес. 

Жоғарыдағы аяттарда айтылғандай Аллаһ Тағала пайғамбарлардың барлығын осы 

ширкті қайтару үшін, одан сақтандыру үшін және адамдарды тек бір Аллаһқа 

құлшылық етуге шақыру үшін жіберді. Аллаһ Тағала пайғамбарларға адамдарды өздерін 

жаратқан және оларды ризықтандырған Раббыларымен таныстыруды бұйырды. 

Содай ақ оларға Аллаһтың кемел ұлықтығы мен құдіретіне және оның толық білімі мен 

пендесіне деген жақсылығына, оларға деген рақымдылығына дәлел ететін көркем есімдері 

мен жоғары сипаттарын зікір етуді бұйырды. Аллаһ пайғамбарларды адамдарға тек 

оның өзі ғана пайда не зиян беруші екендігін, олардың барлық істерін басқарушы және 

барлығының хал ахуалдарын тек қана Аллаһ білуші екендігін хабарлаулары үшін 

жіберді. Сондықтан Аллаһтан басқа біреу, ол пайғамбар не періште не әулие болса да, ол 

оған құлшылық етуге, одан бір нәрсе сұрауға лайықты емес. Өйткені тек Аллаһ қана әр 

нәрсеге құдіретті, әр нәрсені білуші, ал одан өзгелерінің барлығы Аллаһқа мұқтаж. 

Аллаһ құранда былай дейді: 

تِينَُ ةََِاْلم  اقََُُذوَاْلقُوَّ زَّ َالرَّ َللاَّ ََُهوَ  اَأُِريدََُأ نَيُْطِعُموِن،َإِنََّ م  ْزقَ َو  نَر  اَأُِريدََُِمْنُهمَم  ََلِي ْعبُُدوِن،َم  َإِلَّ نسَ  اْْلِ َو  ل ْقتََُاْلِجنََّ اَخ  م    و 

 

«Жын мен адамзатты тек өзіме құлшылық етулері үшін жараттым. Олардан бір 

ризық талап етпеймін және олар мені тамақтандыруларын да қаламаймын. 

Өйткені Аллаһ ризықтандырушы әрі мықты күш қуат йесі».[9] 

َ َِمنَ  لَ  أ نز  اءَبِن اءَو  م  السَّ اشااََو  َفِر  َل ُكمََُاِل ْرضَ  ع لَ  ،َالَِّذيَج  لَُّكمََْت تَّقُون  َِمنَق ْبلُِكمََْل ع  الَِّذينَ  ل ق ُكمََْو  بَُّكمََُالَِّذيَخ  ي اَأ ي ه اَالنَّاسََُاْعبُُدواََْر 

أ نتُمََْت ْعل ُمونَ  ادااََو  ََِأ ند  اتََِِرْزقااََلََُّكمََْف ل ََت ْجع لُواََِِْلّ ر  َالثَّم  َبِهََِِمنَ  جَ  اءَف أ ْخر  اءَم  م   السَّ

«Әй адамдар! Сендерді және сендерден бұрынғыларды жаратқан Раббыларыңа 

құлшылық қылыңдар, бәлкім сақсынарсыңдар! Ол седер үшін жерді жайлы орын, 

аспанды шатыр еткен және көктен жаңбыр жаудырып сол арқылы сендерге ризық 

болсын деп жемістер өсірген. Сондықтан біле тұра оған ортақ қосаңдар!»[10]. 

ََِبِع ِزيزَ  ل ىَللاَّ َع  لِكَ  اَذ  م  ،َو  ِديد  ْلقَ َج  ي أْتََِبِخ  ََيُْذِهْبُكمََْو 
أْ ِميُد،َإِنَي ش  َاْلح  َالَْغ نِيَ  ََُُهوَ  للاَّ ََِو  اءَإِل ىَللاَّ  أ ي ه اَالنَّاسََُأ نتُمََُاْلفُق ر 

«Әй адамдар! Сендер Аллаһқа мұқтажсыңдар. Аллаһ болса, ешкімге мұқтаж емес 

әрі барлық мақтауларға лайықты. Егер қаласа, сендерді жердің бетінен кетіріп, 

орындарыңа басқа ел келтіреді. Бұл Аллаһқа қиын емес».[11] 

Пайғамбарлардың әрқайсысы өз қауымдарына Аллаһ Тағаланың ұлықтығын, оның әр 

нәрсеге құдіретті, әр нәрсені білуші және дұғаларды еститін, қиыншылыққа тап болғанға 

жәрдем ететін, пайда да, зиян да беретін Аллаһ екендігін жеткізді. Сонымен қатар олар 

өз қауымдарына олардың құлшылық еткендері оларға еш пайда не зиян әкелмейтінін, 

оларға дұға қылса дұғаларын естімейтін және оған жауап та қайтара алмайтындықтарын 

жеткізді. Сондай ақ пайғамбарлар қауымдарына олардың құлшылық еткен пұттары 

сөйлемейтіндіктерін және оларды тура жолға сала алмайтындықтарын, олар үшін не 

пайда не зиян әкеле алмайтындықтарын хабарлады. 

Міне осының барлығы олардың тек Аллаһқа құлшылық етулерін, оған тәубе етіп өз 

қажеттерін тек Аллаһтан сұрау- ларын талап етеді. Сондай ақ бұның барлығы Аллаһтың 

жіберген пайғамбарларын растап, Аллаһтың шариғатын ұстануды талап етеді. 

Аллаһ Құранда Нұх (әлейһис-сәләм) өз қаумына былай дегені жайлы айтты: 
ا ي ْجع لَلَُّكمََْأ ْنه ارا نَّاتَ َو  ي ْجع لَلَُّكمََْج  َو  ب نِينَ  َو  الَ  يُْمِدْدُكمََْبِأ ْمو  ا،َو  ارا ْدر  ل ْيُكمَم  اءَع  م  ا،َيُْرِسلََِالسَّ فَّارا َغ  انَ  بَُّكمََْإِنَّهََُك   اْست ْغفُِرواَر 
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«Раббыларың (Аллаһтан) жарылқау сұраңдар, әлбетте ол өте жарылқаушы. (Егер 

одан жарылқау сұрасаңдар), ол үстеріңе көктен жаңбыр жаудырады және сендерге 

мал-дүние, бала-шағамен медет береді әрі сендерге бау-бақшалар және ағатын 

өзендер тарту етеді».[12] 

Және Һуд (әлейһис-сәләм) өз қаумына былай дегені жайлы айтты: 

أ ِطيُعونَِ، ،َف اتَّقَُواَللاَّ ََو  بَّاِرين  اَب ط ْشتُمَب ط ْشتُمََْج  إِذ  ،َو  لَُّكمََْت ْخلُُدون  َل ع  انِعَ  ص  َم  ت تَِّخُذونَ  ،َو  َِريعَ َآي ةاََت ْعب ثُون  َبُِكلَ  ت ْبنُونَ 
اتَّقُواَالَِّذيَ أ  و 

، ب نِين  َو  ُكمَبِأ ْنع امَ  دَّ ،َأ م  اَت ْعل ُمون  ُكمَبِم  دَّ ِظيمَ  أ م  َع  َي ْومَ  ابَ  ذ  ل ْيُكمََْع  افََُع  ،َإِن يَأ خ  ُعيُون  نَّاتَ َو  ج   و 

«Сендер әрбір төбеге ойын-күлкі үшін бір белгі, биік құрылыс жасайсыңдар ма? 

Және мәңгі жасап қалатындай сарайлар саласыңдар ма?! Қашан бір кісіні (жазалау 

үшін) ұстасаңдар, рақымсыздардай ұстай-сыңдар. Енді, Аллаһтан қорқыңдар және 

маған мойынсыныңдар! Сендерге өздерің білетін нығметтерді берген Аллаһтан 

қорқыңдар! Ол сендерге шаруа хайуандарын, бала-шаға және бау-бұлақтарды берді 

ғой. Шындығында мен сендердің үстеріңе қатты азап түсіуінен қорқамын»[13]. 

(Аллаһ Тағала Ад қаумына өте үлкен күш-қуат берген еді. Сонда оларға сол күш-қуаттарын 

Аллаһқа итағат етуге пайдаланулары керек болатын. Бірақ олар тәкаппарланып: «Бізден 

қуатты кім бар?»-деп мақтанады және күш- қуаттарын күнә істеуге, бекершілік пен 

ақымақтыққа жұмсайды. Олар әуес ететін нәрселерге қатты құмарланатын еді және 

қалаларының сыртындағы таулардың арасындағы жол жағаларына дейін ойын күлкі қылатын 

биік, қымбат ғимараттар құратын. Өздері тұратын үйлерін ешқашан өлмейтіндей шектен 

тыс артық дәрежеде мықты және оюлы қылып құрып, бүкіл өмірлерін осындай пайдасыз 

істерге сарыптайтын әрі сонымен мақтанатын еді. Сонда Һуд (әлейһис-сәләм) оларды 

Аллаһтың берген нығметтерін естеріне түсіріп, егер сол күпірлік пен бекершіліктерінен 

қайтпаса, оларды түссе кері қайтарылмайтын қатты азап келуін айтып ескертті).[14] 

Аллаһ Тағала өзінің пайғамбары Солих (әлейһис-сәләм) өз қаумын былай деп 

шақырғаны туралы айтты: 
،َف اتَّقُواَللاَّ ََ َاْلِجب الََِبُيُوتااَف اِرِهين  َِمنَ  ت ْنِحتُونَ  ،َو  َط ْلُعه اَه ِضيم  ن ْخلَ  ُزُروعَ َو  ،َو  ُعيُون  نَّاتَ َو  ،َفِيَج  اَه اُهن اَآِمنِين  َفِيَم  ُكونَ  تُْتر 

ََيُْصلُِحونَ  ل  َفِيَاِْل ْرضََِو  َيُْفِسُدونَ  ،َالَِّذينَ  َاْلُمْسِرفِين  ََتُِطيُعواَأ ْمرَ  ل  أ ِطيُعوِن،َو   و 

«Сендер бұл жердегі баулар мен бұлақтар, егіндер мен жемістері жұмсақ, піскен 

құрма ағаштары арасында мәңгі қалдырылып, шеберлікпен таулардан үйлерді 

жона береміз деп ойлайсыңдар ма? Аллаһтан қорқыңдар да маған 

мойынсұныңдар! Жер бетінде бұзақылық қылатын және еш нәрсені оңдай 

алмайтын шектен шығушылардың әміріне мойынсұнбаңдар!»[15]. 

Құранда Аллаһ Тағала өзінің халилі[16] Иброһим (әлейһис-сәләм) жайлы былай деген: 

، ُعون ُكمََْإِذََْت دَُْعون  َه لََْي ْسم  ،َق الَ  اِكفِين  َل ه اَع  اَف ن ظ لَ  ،َق الُواَن ْعبُدََُأ ْصن اما اَت ْعبُُدون  ق ْوِمهََِم  َِِل بِيهََِو  ،َإِذََْق الَ  اِهيم  ل ْيِهمََْن ب أ ََإِْبر  اْتلََُع  أ وََْ و 
َ بََّ ََر  َلِيَإِلَّ ُدوَ  ،َف إِنََُّهمََْع  ُمون  آ ب اُؤُكمََُاِْل ْقد  ،َأ ْنتُمََْو  اَُكْنتُمََْت ْعبُُدون  أ ْيتُمََْم  َأ ف ر  ،َق الَ  َي ْفع لُون  لِكَ  ذ  ن اَك  ْدن اَآ ب اء  ج  ،َق الُواَب لََْو  ونَ  ي ْنف ُعون ُكمََْأ وََْي ُضر 

عََُأ نََْ الَِّذيَأ ْطم  َيُْحيِيِن،َوَ  الَِّذيَيُِميتُنِيَثُمََّ َي ْشفِيِن،َو  ِرْضتََُف ُهوَ  اَم  إِذ  ي ْسقِيِن،َو  َيُْطِعُمنَِيَو  الَِّذيَُهوَ  َي ْهِديِن،َو  ل ق نِيَف ُهوَ  ،َالَِّذيَخ  اْلع ال ِمين 

نَّةََِ ث ةََِج  ر  اْجع ْلنِيَِمنََْوَ  ،َوَ  َِصْدقَ َفِيَاْْل ِخِرين  انَ  اْجع لََْلِيَلِس  ،َو  الِِحين  أ ْلِحْقنِيَبِالصَّ اَو  َه بََْلِيَُحْكما بَ  يِن،َر  َالد  ِطيئ تِيَي ْومَ  َلِيَخ  ي ْغفِرَ 

لِيمَ  نََْأ ت ىَللاَّ ََبِق ْلبَ َسَ  ََم  َ،َإِلَّ ََب نُونَ  ل  َو  الَ  ََي ْنف عََُم  َل  ،َي ْومَ  َيُْبع ثُون  ََتُْخِزنِيَي ْومَ  ل  ،َو  ال ين  َالضَّ َِمنَ  انَ  اْغفِرََِِْل بِيَإِنَّهََُك   النَِّعيِم،َو 

(Ей, Мұхаммед саллаллаһу әлейһи уә сәлләм!) Оларға Иброһимнің хабарын оқып 

бер! Сол кезде ол әкесі мен еліне: «Неге құлшылық етесіңдер?»-дегенінде олар: «Біз 

пұттарға ғибадат етушіміз, әрі оларға көбірек уақыт бөліп құлшылық етіп қала 

береміз»-деді. Сонда Иброһим (әлейһис-сәләм) оларға: «Мінәжәт еткен кездеріңде 

пұттарың сендерді естиді ме? Немесе олар сендерге пайда, не зиян жеткізе алады 

ма?!»-деді. Олар: «Жоқ, біздер ата-бабаларымызды осылай пұттарға ғибадат 

етулерін көргенбіз. (Сол себептен, біздер де пұттарға ғибадат етеміз)» деді. 
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Иброһим (әлейһис-сәләм) айтты: «Сендер өздерің және ежелгі ата-бабаларың да 

табынып жүрген пұттарың жөнінде ойлап көрдіңдер ме? Шындығында олар мен 

үшін дұшпан (сондықтан, мен оларға құлшылық етпеймін), тек бүкіл әлемдердің 

Раббысына ғана құлшылық етемін. Ол мені жаратқан, сондықтан, Өзі мені тура 

жолға салады. Ол мені тамақтандырады да сусындандырады. Ол қашан ауырсам, 

маған шипа береді. Ол мені өлтіреді де сонсоң қайта тірілтеді. Ол сондай Аллаһ, 

қиямет күні мен одан қателерімді жарылқауын үміт етемін. Раббым маған даналық 

беріп, мені игілерге қоса көр! Мені кейінгі нәсілдердің тілінде де шынайы үлгі қыла 

көр! Мені нығметті жаннаттың мұрагерлерінен қыл! Әкемді жарылқа, өйткені ол 

адасушылардан. Қабірден қайта тіріліп тұратын күнде мені мұңайтпа! Ол күні мал 

да, бала-шаға да пайда бермейді. Бірақ кім (Аллаһқа серік келтірмей, ықыласты)сау 

жүрекпен келсе, сол ғана оған пайда береді»-деді.[17] 

Тағы да Аллаһ Тағала Исрайл ұрпақтарының сиырға табынғандары туралы былай деді: 

بِيلاَ ل ََي ْهِديِهمََْس  ل ُمُهمََْو  ْواََْأ نَّهََُل ََيُك  َأ ل مََْي ر  ارَ  اَلَّهََُُخو  دا س  َق ْومََُُموس ىَِمنَب ْعِدهََِِمنََُْحلِي ِهمََِْعْجلاََج  ذَ  اتَّخ    و 

 

«Мұса (әлейһис-сәләм) Тұр тауына Аллаһқа құлшылық ету үшін кеткеннен кейін, 

оның қаумы өздерінің сәндік-әшекей бұйымдарынан мөңірейтін бір бұзаудың 

денесінен мүсін жасап алып оған құлшылық ете бастады. Олар ол бұзаудың 

өздеріне сөйлемейтінін және оларды тура жолға сала алмайтынын білмей 

ме?».[18] Сондай ақ Таха сүресінде олар жайлы: 
ََن ْفعاا ل  اَو  ّرا ََي ْملِكََُل ُهمََْض  ل  ََو  ََي ْرِجعََُإِل ْيِهمََْق ْولا َأ لَّ ْونَ  ََي ر   أ ف ل 

"Олар (сол бұзаудың) өздеріне жауап қайтара алмайтынын, сондай ақ ол олар 

үшін не зиян, не пайда келтіру күшіне ие емес екенін көрмей ме?- деді".[19] 

Яғни олар өздеріне сөз қайтармайтын, не пайда не зиян әкеле алмайтын және 

сөйлемейтін әрі оларды тура жолға сала алмайтын бір бұзауға табынатындай ақылдары 

қайда кетті? 

Міне осыдан дұғаны еститін, қиналған адам егер одан жәрдем тілесе, оған жауап беретін 

және егер қаласа сөйлейтін, пайда және зиян келтіруші - ол тек қана аса пәк Аллаһ 

екендігін білуге болады. Сондай-ақ бұдан бұл сипат- тар кемелдік сипаттарға жататынын 

және ақиқат құлшы- лыққа лайықты тәңір осындай сипаттарға ие болу керектігін 

аңғаруға болады. Ал бұрынғы және қазіргі кездегі адамдардың табынып жүрген пұттары 

бұл сипаттардың ешқай- сысына да ие емес. Олар естімейді, адамға, тіпті өздеріне де 

пайда немесе зиян тигізе алмайды, дұға еткенге жауап қат- пайды, оған сөз қайтармайды 

және оларға тура жолды да көрсете алмайды. Сондықтан қалайша бұл нәрселерді 

барлығын естуші, жауап қатушы, пайда мен зия оның қолында болған, барлық нәрсені 

білуші, әр нәрсеге құдіретті, одан басқа құлшылыққа лайықты ешкім болмаған Аллаһқа 

теңеп, оған оны серік қылып құлшылық етуге болады. 

Қасиетті Құранда бұл жайлы аяттар өте көп. Ол аяттардың барлығы аса пәк Аллаһ 

барлық кемелдік сипат- тарына ие екендігіне және барлық кемшілік пен айыптардан пәк 

екндігіне дәлел етеді. Бұның барлығы тек Аллаһқа ғана құлшылық етіп, құлшылықта 

ықыласты болуды және барлық істерде басқасын қойып тек оған ғана тәуекел етіп, 

жүректі тек Аллаһқа ғана бұруды уәжіп етететін істерге жатады. Өйткені Аллаһ Тағал 

барлық заттың жаратушысы, ризықтандырушысы әрі патшасы және барлық істің 

басқарушысы. Сондықтан оған ғана құлшылық етіп, онымен бірге ешкімге табынуға 

болмайды. 
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Ақиқатында Аллаһ Құранда өзінің пайғамбарлары Нұх, Һуд, Солих Шұғайбтардың 

(әлейһис-сәләм) өз қауым-дарына: 
ْيُرهَُ نََْإِل هَ َغ  اَل ُكمَم   اْعبُُدواََْللّا ََم 

«Аллаһқа құлшылық қылыңдар, сендер үшін одан басқа (құлшылыққа лайықты) 

тәңір жоқ!»-дегендерін айтты. 

Сондай ақ жоғарыда айтылғандай, барлық пайғамбарлар да өз қауымдарына осыны 

айтқан еді. Бұл жайында Аллаһ Тағала былай деді: 
َ َالَِّذينَ  اَإِنََّ َإِْفكَا ت ْخلُقُونَ  ََِأ ْوث انااَو  َِمنََُْدونََِللاَّ اَت ْعبُُدونَ  ،َإِنَّم  َل ُكمََْإِنََُْكْنتُمََْت ْعل ُمون  ْيرَ  لُِكمََْخ  اتَّقُوهََُذ  َلِق ْوِمهََِاْعبُُدواَللاَّ ََو  َإِذََْق الَ  اِهيمَ  إِْبر  و 

ُعونَ  اْشُكُرواَل هََُإِل ْيهََِتُْرج  اْعبُُدوهََُو  َو  ْزقَ  ََِالر  َل ُكمََِْرْزقااَف اْبت ُغواَِعْندَ َللاَّ ََي ْملُِكونَ  ََِل  َِمنََُْدونََِللاَّ  ت ْعبُُدونَ 

«Иброһимді (әлейһис-сәләм) есіңе ал! Ол өз қаумына былай деген еді: «Аллаһқа 

құлшылық етіңдер және одан қорқыңдар! Егер білсеңдер, сол сендер үшін жақсы 

болады. Сендер Аллаһты қойып, пұттарға құлшылық етудесіңдер және оларды 

«құдайлар» деп жалған ойлаудасыңдар. Расында сендердің Аллаһтан өзге 

құлшылық етіп жатқан нәрселерің сендерге ризық бере алмайды. Сондықтан 

ризықты Аллаһтан тілеңдер және оған ғибадат етіңдер әрі шүкірлік қылыңдар! 

Өйткені (өлгеннен кейін) оған қайтарыласыңдар»».[20] 

Соффат сүресінде Аллаһ Тағала айтты: 
َ بَ  اَظ ن َُكمََْبِرَ  ،َف م  ََِتُِريُدون  َللاَّ اَآ لِه ةاََُدونَ  ،َأ ئِْفكا اَت ْعبُُدون  اذ  ق ْوِمهََِم  َِِل بِيهََِو  ،َإِذََْق الَ  لِيم  بَّهََُبِق ْلبَ َس  َر  اءَ  ،َإِذََْج  اِهيم  ْبر  ِ َِمنََِْشيع تِهََِْل  إِنََّ و 

 اْلع ال ِمينَ 

«Расында Иброһим (әлейһис-сәләм) да Нұхтың (әлейһис-сәләм) тобынан. Есіңе ал, 

ол Раббысына таза жүрекпен келді. Сол кезде ол әкесі мен қаумына былай деген еді: 

«Не нәрсеге құлшылық етесіңдер? Аллаһты қойып, өтірік құдайларға сыйынуды 

қалайсыңдар ма?! Онда бүкіл әлемдердің Раббысы сендерге мүшрік болғандарың 

себепті беретін жазасы туралы не деп ойлайсыңдар?»».[21] 

Тағы да мәриям сүресінде Аллаһ Тағала өзінің сүйікті пайғамбары Иброһим (әлейһис-

сәләм) жайлы былай деді: 
ْيئاا،َي اَأ ب تََِإِن َيَق دََْ َشَ  ْنكَ  ََيُْغنِيَع  ل  ََيُْبِصرََُو  ل  عََُو  ََي ْسم  اَل  َت ْعبُدََُم  َِِل بِيهََِي اَأ ب تََِلِمَ  يقااَن بِيّاا،َإِذََْق الَ  َِصد  انَ  َإِنَّهََُك  اِهيمَ  اْذُكرََْفِيَاْلِكت ابََِإِْبر  و 

افََُ ِصيّاا،َي اَأ ب َتََِإِن يَأ خ  نََِع  ْحم  َلِلرَّ انَ  َك  ْيط انَ  َالشَّ َإِنََّ ْيط انَ  ََت ْعبُدََِالشَّ ِويّاا،َي اَأ ب تََِل  اطااَس  َِصر  َف اتَّبِْعنِيَأ ْهِدكَ  اَل مََْي أْتِكَ  َاْلِعْلمََِم  نِيَِمنَ  اء  ج 

َ لِيّاَا،َق الَ  اْهُجْرنِيَم  َو  نَّكَ  اِهيمََُل ئِنََْل مََْت ْنت هََِِل  ْرُجم  نََْآ لِه تِيَي اَإِْبر  َع  َأ ْنتَ  اِغبَ  َأ ر  لِيّاا،َق الَ  ْيط انََِو  َلِلشَّ نََِف ت ُكونَ  ْحم  َالرَّ َِمنَ  ابَ  ذ  َع  سَّكَ  أ نََْي م 

قِيّاا،َ ب يَشَ  اءََِر  َبُِدع  ََأ ُكونَ  س ىَأ لَّ ب يَع  أ ْدُعوَر  ََِو  َِمنََُْدونََِللاَّ اَت ْدُعونَ  م  أ ْعت ِزلُُكمََْو  فِيّاا،َو  َبِيَح  انَ  ب يَإِنَّهََُك  َر  أ ْست ْغفِرََُل كَ  َس  ل ْيكَ  َع  مَ  س ل 

َِصْدقَ َ انَ  ْلن اَل ُهمََْلِس  ع  ج  تِن اَو  ْحم  ه ْبن اَل ُهمََِْمنََْر  و  ع ْلن اَن بِيّاا،َو  ََج  ُكّلا َو  ي ْعقُوبَ  َو  اقَ  ه ْبن اَل هََُإِْسح  ََِو  َِمنََُْدونََِللاَّ اَي ْعبُُدونَ  م  ل ُهمََْو  اَاْعت ز  ف ل مَّ

لِيّاا  ع 

(Ей, Мұхаммед саллаллаһу әлейһи уә сәлләм), осы кітапта Иброһимнің (қиссасын) 

зікір ет! Расында ол өте шыншыл пайғамбар еді. Сол уақытта ол әкесіне: «Әй 

әкетайым! Естімейтін, көрмейтін және сені Аллаһтың азабынан сақтай алмайтын, 

бір пайдасы жоқ нәрсеге неге құлшылық етесің? Әй әкетайым, расында маған саған 

келмеген білім келді. Сондықтан маған ілес, саған тура жолды көрсетейін. Әй 

әкетайым, шайтанға табынба, өйткені шайтан Аллаһқа қарсы шығып кәпір болған. 

Әй әкетайым! Расында мен саған Аллаһ тарапынан азап жетіп (тозақта) шайтанға 

дос болып қалуыңнан қорқамын» - дегенінде, әкесі оған: «Әй, Иброһим. Сен менің 

құдайларымнан бет бұрамысың? Ант етемін, егер менің құдайларымды сөгуіңді 

тоқтатпасаң, әлбетте сені таспен ұрамын, әрі өзің де менен ұзақ жүр» - деді. 

Иброһим (әлейһис-сәләм): «Саған амандық болсын. Енді мен Раббымнан сені 

жарылқауын тілеймін. Өйткені ол маған өте мейірімді. Мен сендерден де, 

сендердің Аллаһтан өзге табынған пұттарыңнан да арылып Раббыма 
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жалбарынамын. Раббыма жалбарынғанымның шарапатынан (сендер сияқты) 

бақытсыз болып қалмаймын деп үміт етемін»-деді. 

Иброһим (әлейһис-сәләм) олардан және олардың Аллаһтан өзге табынған 

пұттарынан ажыраған кезде, оған Исхақ пен Яғқұпты беріп, әрқайсысын 

пайғамбар қылдық. Сондай-ақ оларды өз кеңшілігімізге бөледік және олар үшін 

шын, жоғары мақтауларды бердік».[22] 

Аллаһ Тағала Ағраф сүресінде Һуд пайғамбары Һуд пайғамбарға(әлейһис-сәләм): 
اِدقِينَ  َالصَّ َِمنَ  اَت ِعُدن اَإِنََُْكْنتَ  َي ْعبُدََُآ ب اُؤن اَف أْتِن اَبِم  انَ  اَك  َم  رَ  ن ذ  هََُو  ْحد   أ ِجْئت ن اَلِن ْعبُدَ َللاَّ ََو 

«Сен бізге жалғыз Аллаһқа құлшылық етуіміз және ата-бабаларымыз сиынып 

келген пұттарды тастауымыз үшін келдің бе? Онда, егер шыншылдардан болсаң, 

бізге уәде етіп жатқан нәрсеңді (яғни Аллаһтың азабын) келтірші?»[23] – дегендерін 

айтты. 

Сондай-ақ Аллаһ Тағала оларға пайғамбарымыз Мұхаммед (саллаллаһу әлейһи уә 

сәлләм) жіберілген арап мүшріктері туралы былай деді: 
َِ ءََُِشف ع اُؤن اَِعْندَ َللاَّ َه ُؤل  ي قُولُونَ  ََي ْنف ُعُهمََْو  ل  ُهمََْو  ََي ُضر  اَل  ََِم  َِمنََُْدونََِللاَّ ي ْعبَُُدونَ   و 

«Олар Аллаһты қойып, өздеріне зиян да, пайда да жеткізе алмайтын нәрселерге 

құлшылық етеді және : «Міне, осы (біздер сиынып жатқан) нәрселер Аллаһтың 

алдында біздердің қолдаушыларымыз»[24] - дейді. Сонда Аллаһ Тағала оларға былай 

деп қайтарды: 
اَيُْشِرُكونَ  مَّ ت ع ال ىَع  ان هََُو  ََفِيَاِْل ْرضََُِسْبح  ل  اتََِو  او  م  ََي ْعل مََُفِيَالسَّ اَل  َللاَّ ََبِم   قُلََْأ تُن ب ئُونَ 

(Мұхаммед, саллаллаһу әлейһи уә сәлләм) оларға айт:"Аллаһқа көктер мен жердегі 

ол білмейтін нәрселерді (серіктерді) білдіріп қоймақсыңдар ма?[25] Аллаһ олардың 

(мүшріктердің) серік қосуларынан пәк және өте жоғары."[26] 

Тағы Аллаһ Тағала Зүмәр сүресінде айтты: 

َ الَِّذينَ  الِصََُو  ينََُاْلخ  ََِالد  ََِِلَّ َ)2(َأ ل  ينَ  اَل هََُالد  َف اْعبُدََِللاَّ ََُمْخلِصا قَ  َبِاْلح  َاْلِكت ابَ  ْلن اَإِل ْيكَ  ِكيمََِ)1(َإِنَّاَأ ْنز  ََِاْلع ِزيزََِاْلح  َللاَّ ت ْنِزيلََُاْلِكت ابََِِمنَ 

َ اِذبَ  َك  نََُْهوَ  ََي ْهدَِيَم  َللاَّ ََل  َإِنََّ اَُهمََْفِيهََِي ْخت لِفُونَ  َللاَّ ََي ْحُكمََُب ْين ُهمََْفِيَم  ََُِزْلف ىَإِنََّ بُون اَإِل ىَللاَّ ََلِيُق ر  اَن ْعبُُدُهمََْإِلَّ َم  ُذواَِمنََُْدونِهََِأ ْولِي اءَ  اتَّخ 

فَّارَ   ك 

"Бұл кітаптың түсірілуі тым үстем, аса дана Аллаһтан. (Мұхаммед саллаллаһу 

әлейһи уә сәлләм), расында саған бұл кітапты бір шындықпен түсірдік. Ендеше 

Аллаһтың ықыласпен құлшылық ет. Естеріңде болсын! Ықыласты дін тек Аллаһқа 

тән. Сондай Аллаһтан өзгеге құлшылық еткендер, және оларды дос тұтқандар:"Біз 

бұларға бізді Аллаһқа жақындастырсын деп қана құлшылық етеміз"-дейді. Күдіксіз 

олардың араларындағы[27] тартысқан нәрселеріне Аллаһ Тағала үкім береді. 

Расында Аллаһ, өтірікші, кәпір болғандарды тура жолға салмайды."[28] 

Міне осы аяттарда Аллаһ Тағала оларға пайғамбарымыз Мұхаммед (саллаллаһу 

әлейһи уә сәлләм) жіберілген мүшріктердің сол пұттар, пайғамбарлар және ізгі 

адамдардың аруақтарына олардың зиян не пайда беретіндігі немесе олар жаратып ризық 

беретіндіктері үшін құлшылық етпегендігін, керісінше олардан Аллаһтың алдында 

шапағат тілеп, Аллаһқа жақындастырсын деп құлшылық еткендерін айқындап айтты. 

Содан соң оларға бұл амалдары үшін олар мүшрік кәпірлер деп үкім етті. 

Осы мағына жайлы Аллаһ Тағала басқа аятта былай деді: 
َ َت ْدُعونَ  الََِّذينَ  ب ُكمََْل هََُاْلُمْلكََُو  ََُر  لُِكمََُللاَّ ىَذ  ّما َُمس  لَ  َي ْجِريَِِل ج  َُكلَ  رَ  اْلق م  َو  َالشَّْمسَ  رَ  س خَّ َفِيَاللَّْيلََِو  يُولِجََُالنَّه ارَ  َفِيَالنَّه ارََِو  يُولِجََُاللَّْيلَ 

ََ ل  َبِِشْرِكُكمََْوَ  ةََِي ْكفُُرونَ  َاْلقِي ام  ي ْومَ  ابُواَل ُكمََْو  اَاْست ج  ِمُعواَم  ل وََْس  ُكمََْو  اء  ُعواَُدع  ََي ْسم  َِمنََْقِْطِميرَ َ)11(َإِنََْت ْدُعوُهمََْل  اَي ْملُِكونَ  ِمنََُْدونِهََِم 

بِيرَ َ)11 َِمْثلََُخ   يُن ب ئُكَ 
"Аллаһ түнді күндізге кіргізеді және күндізді түнге кіргізеді. Ол күн мен ай-ды да (сендердің пайдаларың үшін) бой 

ұсындырып қойған, әрбірі белгілі мерзімге дейін жүреді. Міне, сол Аллаһ — сендердің Раббыларың, билік тек оған 
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тән. Одан өзге табынғандарың бір ұрық қабығына да ие емес. Егер оларға жалбарыңсандар, олар сендердің дауыс- 

тарыңды естімейді. Егер естісе де, сендерге жауап бере алмайды және қиямет күнінде сендердің оларды (Аллаһқа) 

серік етіп қосқан-дарыңнан аулақ болады. (Әй,Мұхаммед саллаллаһу әлейһи уә сәлләм, Дүние, ақырет туралы) саған 

барлық нәрседен хабардар Аллаһ сияқты (ешкім) хабар бере алмайды." [29] 

Бұл аятта Аллаһ Тағала иелік тек оған тән және ол барлық жаратылысты басқарушы 

екендігін айтты. Сондай-ақ мүшріктердің Аллаһтан өзге табынғандары; ол адам, жын 

немесе тас, әлде терек болса да ешқайсысы бір ұрық қабығына да иелік ете алмайды. 

Сонымен қатар олар өздеріне дұға етіп жалбарынғанды естімейді, егер естісе де оған 

жауап қата алмайды. Өйткені олар өлі мен жоқтың немесе жансыздықтың арасында, олар 

еш нәрсе істей алмайды. 

Аллаһ Тағала жоғарыдағы аятта мүшріктердің табынғандары қиямет күні олардың 

серік қосқандарынан аулақ болып оны қайтаратындықтарын айтты. Бұл нәрсе 

мүшріктердің оларға дұға етулері, оларға тәуелді болулары Аллаһқа серік келтіруге 

жататындығына дәлел болады. Бұл жайында Аллаһ Құранда былай деген: 

ف ىَ َ)22(َف ك  اَُكْنتُمََْإِيَّان اَت ْعبُدَُونَ  اُؤُهمََْم  ك  َُشر  ق الَ  يَّْلن اَب ْين ُهمََْو  اُؤُكمََْف ز  ك  ُشر  ان ُكمََْأ ْنتُمََْو  ك  ُكواَم  َأ ْشر  َن قُولََُلِلَِّذينَ  ِميعااَثُمََّ َن ْحُشُرُهمََْج  ي ْومَ  و 

تُِكمََْل غ افِلِينَ  نََِْعب اد  ب ْين ُكمََْإِنََُْكنَّاَع  اَب ْين ن اَو  ِهيدا ََِش   بِاِلَّ

"Ол күнде біз олардың барлықтарын жинаймыз, сонан соң мүшрік 

болғандарға:"Сендер де, Аллаһқа серік қосқан пұттарың да орындарыңнан 

жылжымаңдар"-деп, олардың араларын ажыратамыз. Сонда олардың серік 

қосқандары[30] олардан аулақ болып:"Сендер бізге құлшылық етпедіңдер,(өйткені 

біз Аллаһты оған біреудің теңдес немесе серік болуынан пәктейміз). Ендеше, 

Аллаһтың өзі біз бенен сендердің арамызға куәлікке жетерлі. Расында біз сендердің 

біз үшін қылған құлшылықтарыңнан хабарсызбыз-" дейді".[31] 

Тағы бір аятта Аллаһ Тағала: 

انُواَل ُهمََْ َالنَّاسََُك  اَُحِشرَ  إِذ  َ)5(َو  افِلُونَ  ائِِهمََْغ  نََُْدع  ُهمََْع  ةََِو  ََي ْست ِجيبََُل هََُإِل ىَي ْومََِاْلقِي ام  نََْل  ََِم  نََْي ْدُعوَِمنََُْدونََِللاَّ َِممَّ لَ  نََْأ ض  م  و 

افِِرينَ  تِِهمََْك  انُواَبِِعب اد  ك  َو  اءَا  أ ْعد 

"Аллаһты қойып, қиямет күніне дейін (дұғаға) жауап бере алмайтындарға 

жалбарынатындардан кім адасушырақ? Негізінде олар (жансыз пұттар)олардың 

дұғаларынанан бей- хабар. Қиямет күнінде адамдар есеп-қисап үшін жиналған 

кезде, оларға табынғандары дұшпан болады, және олардың өздеріне құлшылық 

қылғандарына қарсы шығады"[32]-деді. 

Міне осы аятта Аллаһ Тағала адамдардың Аллаһтан өзге табынғандарының 

барлықтары қиямет күнінде өздеріне құлшылық еткендерден аулақ болып, олардың 

өздеріне қылған құлшылықтарына қарсы шығатынын және олардың өздеріне қылған 

құлшылықтарынан хабарсыз болғандарын хабарлайтынын баян етті. 

Сол мүшріктердің қайғысынан ауыр қайғы бар ма? Қиямет күні оларды қандай жаман 

қасірет күтіп тұр десеңізші?! Өйткені олар өздеріне не пайда, не зиян бермейтін біреу- 

лерді Аллаһқа серік етіп кәпір болды және сол себепті азабы қатты болған 

Раббыларының ашуына ұшырады. Сондықтан олар қияметте қорлыққа душар болып, 

өкініш сазайын тартады. Аллаһ Тағала айтады: 
افُِرونَ  ََيُْفلِحََُاْلك  ب هََِإِنَّهََُل  َر  ابُهََُِعْندَ  اَِحس  َل هََُبِهََِف إِنَّم  ََبُْره انَ  َل  رَ  ََِإِل هااَآ خ  عَ َللاَّ نََْي ْدعََُم  م   و 

"Кім өзі үшін ешқандай құжат болмаған халде Аллаһпен бірге басқа бірер тәңірге 

жалбарынса, онда оның есеп-қисабы Раббысының алдында болады. әлбетте кәпір 

болғандар құтылмайды."[33] 

Қасиетті Құран Кәрімде ширктің[34] жалған екендігін және соны іс- теген адамдардың 

жазасы өте қиын болатынын әрі қиямет күні олар үшін қатты қайғы-қасірет болатынын 
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баяндайтын аяттар өте көп. Сондай-ақ пайғамбарымыздан келген сахих сүннетте осы 

нәрселерді баяндайтын және сол мүшріктердің (саллаллаһу әлейһи уә сәлләм) таухид 

рубубияда[35] серік келтірмегендерін, керісінше олар жаратушы, рызықтандырушы, 

істерді басқарушы Аллаһ екендігін білетіндіктерін баяндайтын хадистер келген. 

Мүшріктер Аллаһпен қатар басқа біреуге дұға ету, қорқу, үміт ету және құрбан шалу мен 

нәзір ету сияқты құлшылық-тың түрлерінде Аллаһқа серік келтірген. Сахих Бухарий мен 

Муслимде Ибн Аббастан (оған Аллаһ разы болсын) риуаят етілген хадисте 

пайғамбарымыз (саллаллаһу әлейһи уә сәлләм) Мұғазды (оған Аллаһ разы болсын) 

Иеменге жіберген кезінде оған: 

 "إنكَتأتيَقوماَمنَأهلَالكتابَفليكنَأولَماَتدعوهمَإليهَشهادةَأنَلَإلهَإلَللا"

"Расында сен кітап иелеріненболған қауымға барасың, оларды шақыратын 

нәрселеріңнің ең біріншісі: "Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ"-деп 

куәлік ету болсын!"-деді. Басқа риуаятта: 

 "فادعهمَإلىَأنَيشهدواَأنَلَإلهَإلَللاَوَأنيَرسولَللا"

"Оларды Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ және мен Аллаһтың 

елшісімін деп куәлік етуге шақыр"-делінген. Имам Бухаридің риуаятында: 

 "فادعهمَإلىَأنَيوحدواَللا"

"Оларды Аллаһты бірлеуге шақыр"[36]-делінген. 

Сахих Муслимде Сағд Ибн Ториқ Әл-Әшжағиден, оның әкесінен риуаят етілген хадисте 

пайғамбарымыз (саллаллаһу әлейһи уә сәлләм) : 

 "منَقالَلَإلهَإلَللاَوَكفرَبماَيعبدَمنَدونَللاَحرمَمالهَوَدمهَوَحسابهَعلىَللاَعزَوجل"

"Кім Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ десе және Аллаһтан басқаға 

құлшылық етіліп жат-қандарға қарсы болса, оның малы мен қаны харам болады және 

оның есеп-қисабын Аллаһ береді"-деді. Осы хадис Муслимнің риуаятында: 

 "منَوحدَللاَوَكفرَبماَيعبدَمنَدونَللا"

"Кім Аллаһты бірлесе және одан өзге құлшылық етіліп жатқандарға қарсы болса"- 

деп келген. 

Міне осы екі хадис құлшылықта Аллаһты бірлеу және ықыласты болудың әрі одан өзге 

құлшылық етіліп жатқандарға қарсы болудың уәжіп екендігін ашық айқындайды. 

Сахих Бухарий мен Муслимде Абу Хурайрадан(оған Аллаһ разы болсын) риуаят етілген 

хадисте пайғамбарымыз (саллаллаһу әлейһи уә сәлләм) Жәбірейіл періштенің ислам 

жайлы сұраған сұрағына: 

 "أنَتعبدَللاَوَلَتشركَبهَشيئاَوَتقيمَالصلةَالمفروضةَوَتؤديَالزكاةَالمكتوبة"

"Ислам — Аллаһқа құлшылық етуің және оған еш нәрсені ортақ қоспауың, парыз 

етілген намазды оқуың және парыз етілген зекетті беруің"-деп жауап берді. 

Сахих Муслимде Ибн Ұмардан (оған Аллаһ разы болсын) риуаят етілген хадисте 

пайғамбарымыз (саллаллаһу әлейһи уә сәлләм): 

 "بنيَاِلسلمَعلىَخمس:َعلىَأنَيوحدَللاَوَإقامَالصلةَوَإيتاءَالزكاةَوَصومَالرمضانَوَحجَالبيت"

"Ислам бес нәрсеге құрылған: Аллаһты бірлеуге, намаз оқуға, зекет беруге, Рамазанда 

ораза ұстауға және қажылыққа баруға"-деген. 

Муслимнен келген басқа риуаятта: 

 "علىَأنَيعبدَللاَوَيكفرَبماَدونه"

"Аллаһқа құлшылық етуге және одан басқаға құлшылық етіліп жатқандарға қарсы 

болуға"-деген. 
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Бұл хадистің негізі Сахих Бухарий мен Муслимдегі және Тирмизий мен Насайдегі 

"Иман" кітабында және Имам Ахмадтың "Муснад" атты кітабында "Марфуғ"[37] дәрежеде 

былай деп риуаят етілген: 

بنيَاِلسلمَعلىَخمس:َشهادةَأنَلَإلهَإلَللا،َوأنَمحمداَرسولَللاَوَإقامَالصلةَوَإيتاءَالزكاةَوَصومَالرمضانَوَحجَ"

 "البيت

"Ислам бес нәрсеге құрылған: Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ және 

Мұхаммед Аллаһтың елшісі деп куәлік ету, намаз оқу, зекет беру, Рамазанда ораза 

тұту және қажылыққа бару." 

Имам Муслим Жәбірейіл періштенің (әлейһис-сәләм) пайғамбырымыздан (саллаллаһу 

әлейһи уә сәлләм) ислам, иман және ихсан жайлы сұраған хадисін Ұмардан (оған Аллаһ 

разы болсын) риуаят еткен. Ол хадисте пайғамбарымыз (саллаллаһу әлейһи уә сәлләм) 

Жәбірейілдің (әлейһис-сәләм) ислам жайлы сұраған сұрағына былай деп жауап берді: 

اْلسلمَأنَتشهدَأنَلَإلهَإلَللا،َوأنَمحمداَرسولَللاَوتقيمَالصلةَوَتؤتيَالزكاةَوَتصومَالرمضانَوَتحجَالبيتَإنَ"

 "استطعتَإليهَسبيل

"Ислам: Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ және Мұхаммед 

Аллаһтың елшісі деп куәлік беруің, намаз оқуың, зекет беруің, Рамазанда ораза 

тұтуың және жолға шамаң келсе қажылыққа баруың".[38] 

Бұл хадистер және олардың мағыналары шындығында Аллаһтан басқа құлшылыққа 

лайықты ешкім жоқ деп куәлік берудің мағынасы — ол Аллаһты бірлеу және 

құлшылықты ықыласты түрде тек Аллаһқа арнау әрі одан өзге құлшылық етіліп 

жатқандардың барлығына қарсы болу екендігін білдіреді. 

Міне осы — Аллаһ Тағала өзінің пайғамбарларын сол себепті жіберген және сол үшін 

кітаптар түсірген, соған байланысты жихат туы көтерілген және адамдар сол себепті 

кәпір мен мүмінге, бақытты мен бақытсызға бөлінген таухидтің шынайы мағынасы. 

Сондықтан әрбір кәмілетке толған адам үшін тозақтан құтылу себептеріне көбірек көңіл 

бөлу, таухидті ұстану және құлшылықты ықыласпен Аллаһқа арнау, сондай-ақ одан өзге 

құлшылық етіліп жатқанның барлығына қарсы болу әрі одан бас тарту уәжіп болады. 

Сонымен қатар Аллаһқа ортақ қоспайтындарды дос тұтып ортақ қосушыларды жау тұту 

уәжіп болады. Өйткені Аллаһ бізге Иброхим пайғамбарды (әлейһис-сәләм) мысалға 

келтіріп былай деді: 
اَب ْين ن اَ ب دَ  ف ْرن اَبُِكمََْو  ََِك  َِمنََُْدونََِللاَّ اَت ْعبُُدونَ  ِممَّ آ ءََُِمْنُكمََْو  ع هََُإِذََْق الُواَلِق ْوِمِهمََْإِنَّاَبُر  َم  الَِّذينَ  َو  اِهيمَ  ن ة ََفِيَإِْبر  س  ة ََح  ان تََْل ُكمََْأُْسو  ق دََْك 

هَُ ْحد  ََِو  تَّىَتُْؤِمنُواَبِاِلَّ اَح  اءََُأ ب دا اْلب ْغض  ةََُو  او  ب ْين ُكمََُاْلع د   و 

"Ақиқатында сендерге Иброхим мен онымен бірге болғандарда бір көркем өнеге 

бар. Сол уақытта олар елдеріне:"Расында біз сендерден де, сендердің Аллаһтан өзге 

табынғандарыңнан да аулақпыз. Сендермен біздердің арамызда мәңгі дұшпандық 

басталды. Біз сендерге сендер жалғыз Аллаһқа иман келтіргендеріңе дейін қарсы 

боламыз"-деген еді".[39] 

Міне бұл барлық пайғамбарлардың діні. Бұл дін — Аллаһ Тағала оны осымен жіберген, 

пайғамбарлардың мөрі және ең артығы болған пайғамбарымыз Мұхаммедтің діні. 

Сондықтан әр мұсылманға осы таухидті мықтап ұстану, оған берік болу және 

адамдарды оған шын ықыласымен шақыруы міндет. Сондай-ақ осы жолда кездесетін 

қиыншылықтарға сабыр қылу уәжіп болады. аллаһ Тағала өзінің пайғамбарына былай 

дейді: 

ُسلَِ َالر  َأُْولُواَاْلع ْزمََِِمنَ  ب رَ  اَص  م    ف اْصبِرََْك 
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" Пайғамбарлардың мықтылары сабыр еткендей сабыр ет;"[40] 

َإِلَََّبِاِّلَِ} ْبُركَ  اَص  م  اْصبِرََْو   { و 

"Сабыр ет! Сабыр етуің Аллаһтың ған мархаметі;"[41] 

ابِِرينَ  َالصَّ عَ  َللّا ََم  اْصبُِرواََْإِنََّ  و 

"Сабыр етіңдер!Расында Аллаһ сабыр етушілермен бірге;"[42] 

ْبرَِ ْواَبِالصَّ اص  ت و  َو  قَ  ْواَبِاْلح  اص  ت و  اتََِو  الِح  ِملُواَالصَّ ع  نُواَو  َآ م  ََالَِّذينَ  َل فِيَُخْسرَ َ)2(َإِلَّ انَ  َاْْلَِْنس  اْلع ْصرََِ)1(َإِنََّ  و 

"Асырға серт! Расында адамзат қасіретте. Тек иман келтіргендер, ізгі амалдар 

істегендер, бір-біріне ақиқатты үгіттескен және (осы жолда) бір-біріне сабыр етуді 

үгіттескендер ғана қасірет-зиян шекпейді;"[43] 

ابَ  ُهمَبِغ ْيرََِِحس  َأ ْجر  ابُِرونَ  فَّىَالصَّ اَيُو   إِنَّم 

"Сабыр етушілерге сауаптары есеп-қисапсыз беріледі." [44] 

Аллаһтан бізбен сіздерді және барлық мұсылмандарды әрі барлық ақиқатқа 

шақырушыларды оның разы болатын және пенденің пайдасына болатын істерге 

жеткізуін сұраймын! Сондай-ақ Аллаһтан барлық мұсылмандардың басшыларын халық 

үшін пайдалы және тура жолға бастайтын істерге жеткізуін сұраймын! Расында Аллаһ 

соның иесі әрі оған қадірлі. Пайғамбарымыз Мұхаммедке, оның жанұясына, 

сахабаларына және қияметке дейін олардың іздерімен жүргендерге Аллаһтың сәлемі мен 

салауаты болсын! 

(Шейх Ибн Баз) 
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