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Шамшат Әділбаева 1 

1 Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНА ДЕЙІНГІ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ 
МОРАЛЬДЫҚ-ЭТИКАЛЫҚ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ 

ХАДИС ПЕН СҮННЕТТІҢ ОРНЫ

Аннотация. Ислам дінімен түркі халықтары мұсылман-арабтардың Орта 
Азияға жасаған алғашқы жорықтары кезінде-ақ таныса бастаған. Осы кезеңнен 
бастап олардың мәдениетіне өз үлесін қосып, діни өмірінде маңызды рөл атқарған 
Ислам діні моңғол шапқыншылығына дейін Мәуереннәһрде Бухари, Тирмизи, Ма-
туриди, Кәләбази, Түркістан аймағында Әбу Насыр әл-Фараби, Қожа Ахмет Иаса-
уи, Жүсіп Баласағұн, Ахмет Иүгінеки секілді ғұламаларымен алтын дәуірін бастан 
кешірген. Қазақ хандығына дейінгі кезеңде қазақ халқының моральдық-этикалық 
дүниетанымына ислам дінінің әсері үлкен болғаны белгілі. Ал сол ислам дінінің 
екінші қайнар көзі болып саналатын хадис пен сүннеттің орны қаншалықты 
болғанын қазақ топырағында туып, ғұмыр кешкен әрі шығармаларын жергілікті 
халықтың тілінде жазып, олардың рухани өміріне жаңаша бетбұрыс жасап, әсер 
еткен үш үлкен мұсылман ойшылдың (Жүсіп Баласағұн, Ахмет Иүгінеки және Ах-
мет Иасауи) еңбектерінде қолданған хадистерін анықтауға тырысамыз. 

Түйін сөздер: Хадис, сүннет, пайғамбар, дүниетаным, түркі әдебиеті

Түркі халықтары Ислам дінін қабылдағаннан кейін түркі әдебиетінің 
жаңа үлгілері туындаған. Біз бұл әдебиет өкілдерінің тек үш шығармаларына 
ғана тоқталып өтуді жөн көрдік. Бұлар - Жүсіп Баласағұнның «Құтты білігі», 
Ахмет Иүгінекидің «Ақиқат сыйы» және Ахмет Иасауидің «Хикметтері». 
Бұл үш тұлға да қазақ топырағында өмір сүргендіктен қазақ ұлысын 
құраған тайпаларға олардың әсерінің көп болғаныны әрі олардың діни 
білімі жоғары болғандығын байқауға болады. Аяттар мен хадистерді жақсы 
меңгергендіктері және оларды шығармаларында тікелей немесе мағыналай 
қолданулары – осының айқын бір көрсеткіші. 

Кез келген адам қоғамдағы құбылыстарға, дін, әдет-ғұрып, салт-дәстүр 
мен мәдениетке тәуелді болып, олардың әсерлерінен тыс қалмайтынын 
ескерсек, бұл үш шығарма олардың өмір сүрген ортасын суреттеп, ежелгі 
қазақ еліндегі Ислам дінінің ықпалы және халықтың діни ахуалының қан-
дай деңгейде болғанын ұғынуға жол ашады.

Исламтанулық және дінтанулық зерттеулер
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Жүсіп Баласағұн және «Құтты білік»
«Құтты білік» – аты айтып тұрғандай, адамдарға екі дүниеде де құтты, 

пайдалы болу үшін тура жолды көрсету мақсатымен жазылған шығарма. Ал 
бұл асыл жол – Құран Кәрім және сүннет жолы. Ақын шығармасында осы 
екі негізгі қайнар көзге аудармашы болып, түркі халықтары түсіне алатын 
тілмен оларға жеткізбек болған. Мысалы, кітабының хазірет Пайғамбарға 
(с.а.с.) мадақ айтқан бөлімінде Оның сипаттарын: 

Рахымды ием пайғамбарын жіберді,
Кісі ізгісі, ел сарасы жігерлі.
Түнек түнде шамы болды халықтың,
Саған, жұртқа нұрын шашты жарықтың!
Ол құдайдың елшісі, елім, білгейсің,
Сен содан соң тура жолға кіргенсің, – деп әсем тілмен маржан төгеді. 

Пайғамбарымызды адамзаттың ең ізгісі, ел сарасы болғандығын, пайғамбар 
етіп жіберілгеннен кейін жатпай-тұрмай үмбетінің тілеуін тілегенін, сол 
үшін басына келген қайғы-бейнеттің бәріне төтеп бергенін айтып, қылығы 
хош, құлқы түзу, шырайлы, жібек мінез, ақылды, ақ пейілді, жаны жо-
март, қолы ашық, мейірлі, қара жерде де, көкте де әзіз, бастаулардың 
басы, пайғамбарлардың соңғысы деп суреттейді [1]. Ақынның бұл өлең 
шумақтарынан Пайғамбарымызға деген ынтықтық пен терең сүйіспеншілікті 
көруге болады. «Пейіл бұрдым енді оның жолына» деп Алла елшісінің 
(с.а.с.) жолы адамдарды бақытқа жетелейтінін, «Сүйдім сөзін, сендім ділі 
оңына» дей отырып, Пайғамбарымыздың (с.а.с.) хадистері мен сүннетін 
ұстануды халыққа уағыздайды. Өйткені сүннет - Ислам дінінің екінші бас-
ты тірегі.

Ақынның шығармасын көңіл сүзгісінен өткізгенімізде тікелей жүзге 
жуық хадисті қолданғанын көрдік. Сонымен қатар, ақынның кейбір ой-
пікірлері хадистердің мағынасымен үйлесім тауып жатса, кейбір айтқан 
ойларының тікелей хадистерден туындағанын байқауға болады. Енді 
ақынның өз шығармасында хадистерді қалай қолданғанын, оларды халықтың 
көкірегіне құйып, «өмір» атты даңғыл жолда дәстүр етіп ұстанулары үшін 
насихаттағанын көру мақсатымен «Құтты біліктен» үзінділер берейік. Мы-
салы өлең жолдарында ақын былай дейді:

«Бай боламын десең жерді еңсеріп,
Көңіліңді байытып ал, ей серім!» [1, 267 б.]. Ал бұл өлең жолдарының 

Пайғамбарымыздың мына хадисінен туындағанын көруімізге болады: 
«Шын байлық малдың көптігінде емес, көңілдің байлығында» [2]. Яғни, 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) сонау VIII ғасырда хадисінде ақиқатында байлықтың 
малмен емес, адамгершілік қасиеттермен өлшенетінін айтқан болатын. 
Осы хадисті ақын өзінің шығармасында оңтайлы қолданып отыр.

Сондай-ақ Пайғамбарымыз бір хадисінде бұл өмір туралы былай 
баяндаған: «Бұл дүние мұсылман үшін түнек, кәпір үшін жаннат» [3].

Әділбаева Ш. Қазақ хандығына дейінгі қазақ халқының моральдық-этикалық...
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Жүсіп Баласағұн Пайғамбарымыздың осы хадисін өлең жолдары 
арқылы былай деп береді:

«Мұсылман үшін бұл дүние түнек,
Күдер үз, қайырым іздеме жүдеп» [1, 446 б.].
Ақынның өлең жолдарынан хадистердің мағынасымен үйлесім 

тапқанын, бұның өзі мұсылманшылықты ұстанған ақынның хадистерді 
өзінің өмір сүру менталитетіне айналдырғанын көруімізге болады. Мысалы 
Пайғамбарымыз (с.а.с.) хадисінде үмбетіне былай деп үйретеді: «Мұсылман 
– мұсылманның бауыры, оған зұлымдық жасамайды, оны қатерге таста-
майды» [2, 3 б.] – десе, ақын осы хадистен өрбіген ойын жыр шумақтарына 
былай деп төккен:

« Мұсылманға мұсылман, біл, туысқан,
Туысқанмен жұлыспай, жөн, ұғысқан» [1, 500 б.].
Сол секілді хадисте: «Сенен алыстағандарға сен жақында, саған бер-

мегендерге сен бер, саған зұлымдық жасағандарды кешір» [4] – делінсе, 
ақын оны жыр шумақтарымен былай насихаттайды:

«Алыстаса сенен туыс-қарындас,
Ей, бауырым, оларға өзің жақындас.
Егер, күшті күш көрсетіп қинаса –
Кешір оны, діннің жолын сыйласаң» [1, 333 б.].
Адал мен харамның ара жігін ажырату туралы хадисте былай айты-

лады: «Адал да белгіленіп қойған, харам да белгіленген. Екеуінің арасын-
да адал ма, харам ба екені белгісіз шүбәлі нәрселер де бар. Адамдардың 
көпшілігі мұны біле бермейді. Шүбәлі нәрселерден сақтанған адам дінін 
және намысын қорғаған болады» [2, 39 б.].

Хадисте айтылған үкімді ақын өлең жолдарында былай деп береді:
«Дүниенің үш мәні бар бағарлық:
Бірі – адалдық, шүбә және арамдық.
Адалға – есеп, арамға – азап бұйырар,
Шүбә болса – сақтан, қарап түйіп ал!» [1, 343 б.]
Ақын оқырманын имандылыққа, жан тазалығына тәрбиелеуде құр 

насихат емес, мұсылмандардың Құраннан кейінгі дәлелі – хадистерді 
қолдана отырып, Ислам дүниесінің негізгі ой қазығын адамдар санасын-
да жаңартып, жаңғыртып, осылайша қауымды мұсылмандықтың ізгі 
нұрымен сәулелендіре түседі. Әрі ақынның хадистерді қолдану барысында 
көп жерде «Хазіреті Пайғамбар былай деген еді» деп жатпай, тікелей өлең 
шумақтарының арасына енгізіп жіберуі сол кезеңдегі халықтың бұл хади-
стерден хабардар екенін де көрсетсе керек.

Ахмет Иүгінеки және «Ақиқат сыйы»
XІІ ғасырда түркі халықтарының рухани мәдениетінің қазығы болған 

Түркістан маңында Иүгінек деген қыстақта дүниеге келген Ахмет Иүгінеки 
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араб, парсы тілін игерген, өз кезінің білімді адамы саналған [5]. Ата-ба-
бадан қалған қазынаға «Атабетул-хақайық», яғни «Ақиқат сыйы» атты 
гауһардай шығармасымен өз үлесін қосқан ақын дастанының өн бойында 
мұсылмандықтың асыл қасиеттерін халыққа уағыздайды. Адам сабырмен 
қиындықтарға төзіп, әділетті ту етіп, өз еңбегімен күн көріп, тіліне сақ бо-
лып, басқаны орынсыз тілдемей, айналасындағылармен тату-тәтті ғұмыр 
кешкені абзал. Себебі, мынау шолақ дүниеде адамдар бір-біріне қонақ, сол 
үшін өткінші өмірін дүниеқоңызданбай, құлқынның емес, Жаратушының 
құлы болып өткізгені жөн. Міне, осындай тақырыптарды өз шығармасында 
Пайғамбарымыздың «Дін дегеніміз – насихат» деген дәстүрін ұстанып, 
халқына имандылық өмір салтын көркем тілмен насихаттап, өзінің 
мұсылмандық борышын атқарған. Осы кезеңнің басқа да ақындары сияқты 
Иүгінеки де жыр-шумақтарын хадистермен безендіріп әрі осы хадистерді 
шығармасында қолдану арқылы өзінің діни білгірлігін танытқан. Ақынның 
шығармасын парақтағанымызда отызға жуық хадис қолданғанын көрдік. 
Алайда бұл жерде біздің көзімізге ілікпей қалған хадистер де болуы 
ықтимал. Енді осы шығармада қолданылған хадистерге тоқтала кетейік. 
Ақын шығармасында былай дейді: «Қолдардың ең құттысы берген қол» 
[6]. Ал бұл түсінікті мұсылмандардың санасына сіңіру үшін Алла елшісі 
хадисінде былай деп үйреткен болатын:: «Жоғарғы қол төменгі қолдан 
жақсы. Жоғарғы қол – берген қол, төменгі қол – алған қол» [2, 18 б.].

Сондай-ақ ақын өлең жолдарында тәкаппарлық туралы былай дейді: 
«Ұлымын деп менменсінбе, Тәңірі ғана тек ұлы,
«Ұлылық менде, сіз оны иеленбеңіз», – деген Ол» [6, 283-284 б.].
Ал бұл туралы хадистің толық мәтіні былай: «Алла былай деген: 

«Ұлылық менің шапаным, үлкендік менің жейдем, кім оларды менен алуға 
талпынса тозаққа тастаймын» [7].

Ақын өлең жолдарында: «Өзің үшін ойлағандарыңды мұсылман 
үшін де ойла» [6, 326-б.], – деп өсиеттесе, бұл туралы хадисте былай деп 
айтылған: «Өзің үшін қалағаныңды басқа адамдар үшін де қала» [8].

Алла елшісінің (с.а.с.) хадистерін оқырман қауымға осылайша жеткізе 
білген ақын олардың қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінде ғұрып бо-
лып қалыптасуына атсалысып, тарихта халқымызбен бірге жасасып келе 
жатқан моральдық-этикалық қағидалардың тұқымын сол кезеңдерде-ақ еге 
білген. Халқымыз шын мәнінде сараңдықты емделмейтін ауру деп, одан 
қашқан, тіліне абай болып, үлкендерге құрмет, кішілерге мейіріммен қарап, 
біреудің басына іс түскенде «берген қол алған қолдан қайырлы» деп бір-
біріне жәрдемдесуден қашпай, басқа келген қиыншылықтарға төтеп беріп, 
ұлттығы мен ұлылығын осындай түсініктер арқылы сақтап қалғаны ақиқат.

Ахмет Иасауи және «Хикметтер» 
Қазақ халқының жүрегіне пайғамбарға деген сүйіспеншіліктің ор-

науына ат салысқан ғұламалардың бірі – Ахмет Иасауи бабамыз. «Ди-
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уани хикметінде» Мұхаммед пайғамбарды (с.а.с.) кеңінен таныстырған 
ол Ардақты пайғамбардың отбасын, оның сәби кезінен бастап бүкіл 
өмірбаянын, үйленуін, уахи алуын, Исламды жаюын, осы жолда көрген 
қиыншылықтарын, Хақ жолындағы күресін, миражға шыққанын, аш-
жалаңаштарды киіндіргенін, жетімдерге қамқор болғанын, қиналғандарға 
қол ұшын бергенін, бұл өмірде жолын таппай адасып жүрген жандарға 
тура жолды көрсеткенін, күндіз-түні ғибадат еткенін және өзінің жолымен 
жүретіндерге ақыретте шапағат ететінін адам жанына нұр себелейтін әсем 
өлең жолдарымен жырлаған. 

Он сегіз мың ғаламға даңқы шыққан Мұхаммед,
Отыз үш мың сахабаға басшы болған Мұхаммед.
Жалаңаштар мен аштарға қанағат болған Мұхаммед,
Кемтарлық көрген үмбетке шапағат болған Мұхаммед.
Түнде жатып көз ілмей, тілейтұғын Мұхаммед,
Ғаріп пенен жетімге құрмет қылған Мұхаммед.
Жолдан азған күнәһарға қамқор болған Мұхаммед,
Күні түссе, әркімге пана болған Мұхаммед, – деген ақын шығармасының 

өн бойында Пайғамбарымыздың (с.а.с.) әртүрлі сипаттарын атай отырып, 
халықтың Оны жете тануына жол салған. Ахмет Иасауи өз шығармасында 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) мынандай сипаттарын ашқан: Нур-ы Худа 
(Алланың нұры), дост-ы Худа (Алланың досы), дүруд-ы Худа (Алланың 
дұғасы, мақтауы, сәлемі), уирд-і Худа (Алланың зікірі), сәйидул-
мурсәлин (пайғамбарлардың мырзасы), хатәмул-әнбия (пайғамбарлардың 
соңғысы), рахмәтән лил-аләмин (әлемдерге рақым), фахр-ы аләм (әлемнің 
мақтанышы), туба-и кабе кәусәйн (каб кәусәйн туба ағашы), қамер-і 
бағ-ы кәунәйн (кәунәйн бақшасының айы), Һади әл-мудиллин (жолдан 
адасқандардың жол көрсетушісі), муқаддәм-і әнбия (пайғамбарлардың 
алдыңғысы), хабиб-ы Халық (Жаратушының сүйіктісі), хуласа-и халайық 
(жаратылғандардың негізі), асыл-ы усуд-ы аләм (әлемнің асылы). Ақын 
өзі Пайғамбарымыздың сүннетін берік ұстанып, оқушыларына да соны 
үгіттеген. Енді шығармасында қолданған хадистердің кейбіреулеріне мы-
сал келтірейік:

Ақын: «Кәззаптар – үмбетім емес», – деді Расул сізге» – дейді [9].
Ақынның меңзеген хадисінде Алла елшісі (с.а.с.) былай деген: «Бізді 

алдаған бізден емес (яғни, үмбетім емес)» [4, 50 б.].
Пайғамбарымыз (с.а.с.) хадисінде: «Жалғаншы жаннатқа кірмейді», 

деп қатаң ескерткен [10]. Ақын осы хадистен түйген ойын шығармасында: 
«Жалғаншыға жаннат жоқ, олда-білла» [9, 299 б.], – деп жеткізеді.

Ахмет Иасауи бабамыз: «Маута Қабла ан тамутаға» амал қылғыл,
Бұл хадисті есіме алып тұрмын міне» – дейді [9, 251 б.]
Хадистің қазақшасы: «Өлместен бұрын өліңіз»,– деген мағынаны 

білдіреді [3].
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Ақын өлең жолдарында: 
«Зұлымдар дозақ ішінде күйіп-жанғай,
Иманы бар қалыс болып, қайта шыққай» [9, 251 б.], – деген. Ал бұл ой 

хадисте былай беріледі: «Жүрегінде зәредей иманы болған адам тозақтан 
қайтып шығады» [8, 10 б.].

Сонымен қатар, Ахмет Иасауи осы шығармасында бұқара халықты 
Пайғамбарымыздың (с.а.с.) тура жолына бастап, соған шақырады:

Үмбет болсаң, Мұстапаға ерер болғыл,
Айтқандарын жан-тәніңмен сен де алғыл...
Сүндеттерін бекем тұтып, үмбет болғыл,
Күндіз-түні мадақ айтып, ұлпат бол [9, 401 б.].
Жоғарыда сөз болған үш ғұламаның еңбектерінен қазақ хандығы 

құрылмай тұрып, Қазақстанның қазіргі аумағында өмір сүрген халық 
міне, осы секілді хадистерді қолданып қана қоймай, тіршілігінің тірегіне, 
өмірінің өзегіне айналдырғанын аңғарамыз. Халқымыздың бойына сіңген 
жәрдемсүйгіштік, шын байлықты көңіл байлығы деп түсіну, бір-бірін 
мұсылман бауырым деп білу, ағайынмен тату өмір сүру, олар алыстаса 
да көңілін табуға тырысу, кешірімді болу, сабырлықты мұсылманға жа-
расар сипат деп мойындау, басқа бәле тілден екенін біліп, аз сөйлеп, көп 
тыңдау, дүниеге берілу – қателіктің бастауы деп сақтану, кәпір де бол-
са ешбір жанға азап бермеу, «өлімнен ұят күшті» деп ар-намысын сақтау, 
жас жеткіншектерді ибалылыққа тәрбиелеу сияқты қасиеттер сол заманда-
ақ кемелдене түскен. Бұл – олардың Алла тағаланы Жаратушы ием деп 
мойынсұнып, Пайғамбарға ұқсап бағуының жарқын көрінісі еді. 
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Резюме

Адилбаева Ш.А. Роль хадисов и сунны в морально-этическом мировоз-
зрении казахского народа до Казахского ханства

Тюркские народы начали ознакомление с религией ислам еще со времен пер-
вых нашествий арабов-мусульман на земли Средней Азии. С тех пор воцарился 
золотой век ислама, великие ученые как Бухари, Тирмизи, Матуриди и Калабази в 
Мауереннахре, и Абу Наср Аль-Фараби, Ходжа Ахмет Яссауи, Жусуп Баласагуни, 
Ахмет Иугнеки в Туркестане, внесли огромный вклад в развитие культуры и ду-
ховной жизни народа. Известно, что ислам оказала большое влияние еще до соз-
дания казахского ханства на морально-этическое мировоззрение народа. С целью 
глубже понять роль хадисов и сунны пророка, являющихся по значимости вторым 
истоком ислама, автор попытался раскрыть смысл хадисов, приведенных в трудах 
ученых, родившихся и живших на казахской земле, повлиявших на его духовный 
мир таких как Жусуп Баласагуни, Ахмет Иугнеки и Ахмет Яссауи. 

Ключевые слова: хадис, сунна, пророк, мировоззрение, тюркская литература.

Summary

Adilbayeva Sh.A. The Role of the Hadith and Sunnah in the Moral and Ethical 
Outlook of the Kazakh People Before the Kazakh Khanate

Turkic nations began to acquaint with the religion of Islam after the first invasions 
of the lands of Central Asia by Muslim Arabs. Since then the golden age of Islam 
reigned, great scholars like Bukhari, Tirmidhi, Maturidi and Kalabazi in Mauerennahre 
and Abu Nasr al-Farabi, Hodja Ahmet Yassaui, Zhusup Balasaguni and Ahmet Iugneki 
in Turkestan made an enormous contribution to the development of culture and spiritual 
life of the people. It is known that before the creation of the Kazakh Khanate Islam 
affected on the moral and ethical outlook of the people. And in order to understand 
better the role of hadiths and Sunnahs of the Prophet, which are the second source of the 
religion of Islam, we try to uncover the meaning of the hadiths mentioned in the writings 
of scientists who were born and lived on the Kazakh land, who wrote in the language 
of our nation that influenced on their spiritual world. They are Islamic thinkers: Zhusup 
Balasaguni, Ahmet Iugneki and Ahmet Yassaui.

Key words: Hadith, Sunnah, Prophet, Outlook, Turkic Literature.
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